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Suriyeden gelen tahrikat 

Demir gömlekliler 
bir takım isler ka

rıstırmıva veltenivor 
Fakat Hataylıfar 

Metanetlerini Mu
hafaza Ediyorlar 

''Kurtuluş Günümüz Yakındır! .. 
Ankara, 21 (TAN muhabirinden) - Muhte

lif kaynaklardan buraya gelen haberler, Suriye
deki tahrikatın hali dinmeciiğini ve gün geçtikçe 
~rttığını gösteriyor. Guya me.ru olan Suriyenin 
haklarını korumak ve Hatayı mukadder istikla
linden mahrum bırakmak için muhtelif tetekkül
lere elebatıhk eden Demirgömlek tetkilatı tara
fından Türklere yapılmadık eza, reva görülme
dik itkence kalmamı,tır. 

Kurtulut Günü 
Bütün bunlan azami soğuk kanlılıkla karşılayan Ha. 

tayWar, bunlara karşı: 
''Kurtuluş günümilz yaklaşmıştır, ..-----

tıabırsızlıkla o günü bekliyoruz . ., söz.. 
leriyle mukabele etmektedirler. Yal
nız bütün zorluklara karşı metanet -
leıini muhafaza eden Hataylıların 
hassasiyeti, dil meselesi üzerinde son 
:raddeyi bulmaktadır . 

Demirgömlekliler, sokakta Türk 
~ 

l:;;J .- 4 -..e .... - - •••w.a..wa""' 
e etmekte ve onları Arapça kon~ 
mıya zorlamaktadırlar • 

Hataylılar, öz dillerine karşı yapı-1 
la~ ~u hürmetsizlik karşısında itidal-ı

1 

lerını muhafaza için gayret sarfet -
ınektedirler • 

1 

1 ğrenç Propagandalar 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Heyetimiz dün akşam 

Cenevreye hareket etti 
Hatay anayasasını tesbit etmek üzere Ce

nevrede toplanacak komisyonda hükumeti -
mizi temsil edecek olan Numan Rifat Mene
mencioğlunun riyasetindeki murahhas heye
timiz, dün gece saat 21,45 de kalkan trenle 
Cenevreye gitmiştir. Heyetimizi istasyonda 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras, Vali 
Muhittin Üstündağ, Vilayet ve Parti erkanı 
ve kalabalık bir halk kütlesi hararetle ve 
c.o,kunlukla uğurlamı,tır. T etyide ayrıca 

Hataylı gençlerden müte,ekkil kesif bir ka
file bulunmuştur. Heyetle birlikte Hataylı t Abdürrahman Mülkte gitmittir. 

: ............. ~·························· 

Demirgömlek ve mümasil teşek _ 
kUUer, Türklerle Arapların ve diğer 
akalliyetlerin aralarını açmak için 1 

kullandıkları vasıtalara her gün bir 
Yenisini katmaktadırlar. Ha:taylı 

'l'ürklerden· buradaki tanıdıklarına 
gclen haberlere göre, Vataniler Arap
ların, Türkler ve Türkiye aleyhindeki 
kinlerini tahrik için şu yalanları söy. 
lUyorla.:muş: 

Mücadelede bulunan f:panyamn hClf'Op manzaralartndan ••• 

"- Türkiyede Arapların mezarlan 
açılıyor ve ecdadınızın kemikleri, so
kakların ortasına dökülüyor.,, 

Bu yalanlara kapılan ve iğrenç bir 
Politikaya alet olduğunu anlayamı -
Yan Araplar da Türklerden g-Uya in • 
tika.rn almıya çalışıyorlar . 

Dikkate Şayan Bir Mektup 
Uzerinden aylar geçen Reyhaniye 

hadisesi yüzünden tevkif edilen Tü
0

rk 
lerden birl, buradaki bir akrabasına 
Uzun bir mektup yollamıştır. Dostu -
nıuzun müsaadesiyle bu mektuptan 
bazı parçalar alıyorum: 

ispanyada hükUmet 
kuvvetleri büyük 

bir zafer kazanmıs 
Bütün Cephelerde Şcddetli Muhrebeler Ce· 
re yan Ediyor. Fransa G~nüllülere Karşı 

Hudutlarını Kapattı 
Lo.ndra, 21 (Radyo - TAN) - İspanyada harp, tekrar şiddet· 

lenmış, cel?helerdeki korkunç mücadeleler, tekrar artmıştır. 
Bilhassa Almeyra cephesindeiki gündenberi süren şiddetli bir 

muharebe hala devam etmektedir. 
"- .... Hila hakinı huzuruna çıka • 

l"llma.dık. Bunun sebebini soruyoruz. -------·- ------ Bu cephede asi kuvvetlerinin sıkı 
Bize, şahitler çoktur, bunların dinlen. Almanya bir taarruzu, hükfımetçilerin bir çe. 
ıtıesi uzun zaman işidir \'e en az 5--6 virme hareketile tamamen durdurul-
aya ihtiyaç vardır, diyorlar. Onların muştur. Asiler, çok zayiat vermişler. 
bize karşı gizledikleri hakiki sebebi T /e Jonm uş dir. Hakim noktalar, halen hükumet-
ben sana yazaynn: Herkes biliyor ki, V' U~ çilerin elinde bulunmaktadır. Muha-
bizi.m tevkifim.iz, tamamiyle sebepsiz- rebe cephesinden alınan haberler, 

HALKEVi. BAYRAMINI KUTLARKEN 
Parti 

Genel 

Sekreteri 

Dahili ye vekili mühim 
bir nutuk söyledi 

.. 

'' Tarih Atatürkü en 
büyük vatan 

yapanlardan sayacaktır.,, 
Ankara, 21 (TAN muhabirinden) - Bugün (dün) bütün mem

lekette olduğu gibi, Ankara Halkevinde de Ev kuruluşunun S inci 
yıldönümü büyük merasimle kutlandı. Evin koridorlarında ve 
salonlarında son bir senelik faaliyeti gösteren resimler, krokiler, 
grafikler, kitaplar ve rakamlar göze çarpıyordu. 

Saat tam on beşte merasime İstik. 
tal marşiyle başlandı. Dahiliye Veki
limiz ve Parti Genel Sekreteri Şükrü 
Kaya alkışlar arasında büyük nutku. 
au söyledi, Şefimiz Atatürkün büyük 
bir i~aabetıe vücut verdiği Halkevi 
varlığının yüksekliğini tebariiz ettir. 
.ii. 

Bütün memleket çoouklarma yeni 
hamle kuvveti veren bu değerli nu -
luktan sonra Erzurum mebusu Nafi 

••. ve Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Atuf kürsüye geldi ve Halkevlerinin 
ne gibi bir hava ve ne gibi maksatlar 

-, için c;ahştığmı anlataan etraflı bir 
nutuk verdi . 

Benzin 
Sanayii için 
Müzakere 
Halindeyiz 

Bundan sonra Şair Behçet Kema] 
Çağlar, Halke"·inin Çocuğu adlt siirini 
okudu. Bunu proğramın muzik kısmı 
takin etti . 

Milli havalar. milli sazlıır Ç1tlmı\'or, Eminönü Halfevinde dünkü bayram 
halk ağı.ından tUrkUler okunuyordu. hareketlerinden 
Bundan tıonra da ~kla ve Kara"'ö:r. • ..--------------
den halk ter iyesmde nasıl istifade 
edilebile~ hakkında sözler söylen -
di ve Şekspirden tercüme edilen <Ve
nedikli Tacir) adh eserin bir parçası . 

Ankara, 21 (TAN muhabirin- HaJkevi amatörleri tarafından temsil 

1 

den - Salahiyetli makamlarla edildi . 
kendinde alacağımız olan bir ya- Diğer salonda genç Türk !-lanatkar. 

1 hancı devlet arasında çok mü- lan tarafından hazırlanan resim ve 

Af manya 
Avusturya 
Görüşme~eri 

him bir mevzua dair ve yeni bir heykel sergisi Şükrü Kayanın eliyle 
sanayi şubesini tesis için müza- açıldı. tE>şhir edilen güzel sanat eser- Fon Nöyrat Viyanada 

leri takdir olundu . 
kereler başlamak üzeredir. Bu Ne yapacak? İstanbul Eminönü Halkevinde • 
sanayi bize, milli müdafaamızın K Paris. 21 (A.A.) - Madam Gen~ 

1 k 
utlama . 

v: ~em e et kalkınmasının en Halkevleri yıldönümü dolayısiyle V'le\•e Tabouis Alman hariciye nazın 
buyuk davalarından biri olan dün memleketin her tarafında oldu- Fon Neurath'm yakında Viyanaya 
mayi mahruk meselesini halletti- ğu gibi Istanbuldaki halkevlerinde de yapacağı ziyareti Övr gazetesinde 
recektir. bu mesut gün büyük merasimlerle :se mevzu ederek şöyle demekte-

Kömür havzamızda kurulacak kutlanmıştır. "Avusturya hükumeti Fon Neurat 
olan fabrikalar vasıtası"le ve ter- Bütiln Tilrkiyede merasime, saat · ı A t ı e vus uryada saltanatın iadesi me 
kip tarikile istihsal edece- ·m· z 15 ~e. Ankara. radyosunda Dahiliye selesini şifahi surette görUşmemeğe 

.k . . ~ı 1 Vekılı ve parti genel sekreteri Şükrü r· t sentetı benzın sayesınde hır ta- Kayanın söyledigı-· nutukla başlamış ka ı sure te azmetmiştir. Esasen Fon 
ft h 1 Neurath, bu mesele hakkındaki fi • 

ra. _.an. er. yr dış piyasalara ver- ve bu nutıık radyolarda dı'nlendı"kten kirlerini beyanda mutedil davran • 
dıgımız mılyonlarca liralık döviz :sonra her halkevi hazırladığı prog- nacaktır. 
tasarruf edilmiş olacak ve evvela ramlara göre merasim yapmıştır. Viyanada daha ziyade Fon Neu
memleket müdafaası sonra da Eminönü Halkevinde Şükrü Kaya- rath'ın Alman - Avusturya muahe. 
nakliyat servislerinin ana ihtiya- nm söylevi dinlendikten sonra Halke- desinden sonra Avusturya kabinesL 
cı olan benzin temin edilmiş hu- vi orkestr~ınm ç.aldığı lstiklal mar· ne alınmış olan na.zi temayüllerine 
lunacaktır t k · · 

1 
. h şiyle merasıme başlanmıştır. Bundan sahip iki nazırın yerlerinde ipka e-

• 0 .., dilmesi hususun a ısrar a buluna -
-

· e nısıye. n erın a- sonra Halke'" naşkanş A.,.a· h Sırrı d d 
zı:.la~ıgı avan projelere göre ( Arkası Sa 10 Sil 3 te ) cağı beklenilmektedir. 
~urkıyed~ 4 milyar tondan fazla ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
olduğu tahmin edilen kömür ser

vetinin bir cüz'ü bu tesisat sa
yasesinde memleketin sarf et
mekte olduğu mayi mahruku 
millileştirecek ve dahilde istih
salini temin edebilecektir. 

Fenerbahçe Güneşe, Galaiasa
ra.lJ da Beşiktaşa yenildi 

dir. Hakim huzurunda bunu açrkça Vre J[• }er hükilmetçilerin yeniden taarruza ha· 
8Öyliyeceğiz Onlar da bizi itham e ftj Uı l~ zırlandıklarmı bildirmektedir. --------------
decek bir sebep bulamıyacaktrr. Bu • Berlin, 21 {A.A.) _ Donmuş k.re- Arganda köprilsil mıntakasında 
rıun için mlimkün olduğu kadar işi diler hakkındaki yeni anlaşma ban _ cümhuriyetçilerin muvaffakıyetle i. 
Uzatmak, bizi tevkifanede fazla ala - leri hareketleri devam ediyor. Hüku· 
koymak istiyorlar. ıka kredilerinin 1938 yılının 28 şuha. met kuvvetleri, \'alansiya - Madrit 
Eğer mektubum mahaııt idare.."l.in tma .kadar yeniden l2 ay temdidini yolunda hakim bazı mevkileri elleri· 

~ddctli taharrisinden kurtulup ta sa- derpiş etmektedir. ne geçirmişlerdir. Jarame ve Morate 
na kadar gelebilirse ne zorluklar için Anlaşmada evvelkine göre yalnız de Juna mıntakalarmda asilere dol. 
de 

18
• tı"kl:.1 go··nu··muzu·· bekledı·gım-· ızı· • ·1· gun mevcutlu takviye kıtaları geldi· 

H.J bazı küçük tadı at mevcuttur. Registr 
ilen de o··gr-e'Ileceksin.,, ah ği görülmüştür. markın Almanyaya sey atlerde kul-
Ayni mektupta daha bir çok acıklı !anılması hakkında bazı mütemmim Hükumet kuwetleri düşmanın top 

hikayeler vardır • !andığı bütün noktaları bombardıman 
lstanbul, 21 {A.A.) - Harlciye ka tedbir~r ittihaz edilmiştir. Seyyahlar etmekte ve asilerin taarruzlarına 

tibi umumisi Numan Menemencioğlıu, Afmanyada çeklerini paraya tebdil e- mani olmaktadır. 
liatay ana yasam hakkında hiç bir d;rken bundan mütee.c:ısir olmıyacak. Fransız - İspanyol hudutları gece 
ta?.eteve beyanatta bulunmamıştır. lar, bunp. mukabil yabancı memleket- yarısı gönüllUlere kapatılmıştır. Hiç 

~ esası yoktur , 

Kendisine atfedilen malfunatm asli )erdeki:ıi'ayiç, donmuş kredileri azalt. bir hadise olmamıştır. 
mak içın biraz ylik~ltilecel<tir . (Arkası Sa. 3, Sü, 1 ile} 

Byramınızı 
Kutlarız. 

"TAN,, bütün okuyu
cularının ve yurtta,ları

nın Kurban Bayramları

nı kutlar. Bayram müna
sebetile TAN yarın, çar
•amba ve pertembe gün
leri inti,ar etmiyecek, bu· 
günlerde sizlere "Kızı

lay,, refikimiz sunulacak
tır. (Diinkü ilci mülıim maçm fafsifôfını bugün 0Ti1ncı say:'ado spor Jcl't· 

mımııda okuyacaks1n11.) 



Kurban Bayramına dair 
Sevgili dinleyiciler! 
Yaşlı Kadın - Oo! Maşallah oğ

lum. Nerelerde idıniz böyle! Gôzle
rımiz yolda kaldı. 

Felek - Efendim! Üzerinize a
fıyet! Crip olmuştum da çıkanıa
d ıın. 

- Anıan evladım dikkat et! Ba-
ri kur,un falan döktürdün ınü? 

Genç bayan: 
- Kurşun da ne oluyor? 
Kısık sesli kaptan: 
- Zoka mı döküyorsun teyze 

nan mı? 
- Aman efendi! Sana lafım 

y.ok! Hem sen güvercin şeyimi ye
din, öyle? Sesin çıkmıyo~· 

Kekeme genç: 
- Sesini kikikikikikik .. 
Şeh ir uşağı: 

Bilibilibilibilibili. .. (Ceııç Da· 
yan etrafına bakarak) piliç nıi ça
ğırıyorsun? Yoksa plak nıı bo • 
zuk? 

Ülema sesi: 
- Azizim! Cemlbılıakkın ver -

diği nakayia ile istihza mekruh • 
tur. 
Şehir Ufafı: 
- Hocanı makas mı ıuım: 
- Sen mikras ile kendi lisanı-

nı kes! Behey gafil! 
Şi"'na.n avukat: 
- Dikkatli konusalıın! Cürmü· 

meşhut olmasın! 

KAtip: 
- Aman! cUrmUme,nut varsa 

oeni f&hit yazmayın! Daireye imza_ 
ya yeti,emem, yevınülkıst yaparlar. 

Ulema: 
- Ona kıstelyevm derler. 

Hem bugün iydi saidi utha.nın bi
rinci günü. Devair kapalıdır. 

- Ha! Gerçek. Efendim unut
kanlık! 

Felek: 
- Peki amma Den ııu etmıye

cek miyim!" Siz beni böyle mi öz
lediniz? Madem aranızda görüşe -
cektiniz, buraya ne geldiniz'? Kö-

tedeki kıraathaneye gidin. Ora-
da ... 

Ermeni Madam: 
- Cato varsa gideriııı. Yogise gi 

demem. 
Şişman avukat: 
- Madam! Mad?ım! Biraz acıa

bınıua,eret! Rica ederim. 
Felek - Efendim! Bugün size 

kurbandan, kurba.n ba.vra•ııından 
bahsedeceğim. 

Yaşlı kadın: 

- Hay Allah senden ... 
- Fakat hepsinden evvel cüm-

lenize hayırlı ve müba.rek bayram 
lar tenıenni ederim. Allah nice ni
ce senelere elemsiz kedersiz ye • 
ti~tirsin. 

Salondan sesler: 
- Size de .. 
Genç bayan: 
- Kuzum siz bilirsiniz! Bu kur 

ban bayramında ~e<len koyun ke 
seri er? 

Felek: 
' - Ben burıtdll dint vıtaz verml • 
ye ıelmedlm. Amma madem ki sor· 

dunuz ... 
Ulema sesi: 
- Sırattan ıeçmek ıçın. 

Felek: 
- Dur hocam. Sırattan ıeç • 

mık için olsa idi bir koyun kes • 
mek klfi ielirdi. Mesele fıkaraya 
yardım etmek ve bütün bir sene 
için bereket istemektir. Amrna es
kiden (Allah için kan küplük için 
kavurma) derler, koyunu keser • 
ler, eti de kendıleri yerlerdi. Böyle 
olurıa kurban kesmiye deymez. 
ı, fakir f ık araya tasadduk etmek
tir. 

Nlfl baba diye blr bektafl ba
bası vardı. Belki içinizde tanıyan 
vardır. 

Ya,tı kadın: 

- A! Tanırım ya! Rahmetli 
ptk severdi. 

- l•t• o bir nüktedan adamdı 
derler. Kurban bayramında elin • 
de torikle giderken görüp aormu• 
lar: "Baba efendi! Torli< mi kur
ban edeceksiniz?,. Baba da cevap 
vermiş: "Evet erenler! Bu sene sı
ratı b&hren geçeceğim., demiş. 
Eğer sırat dediğimiz köprO bir 

koyun kesmekle goçilecekse onun 
zorluğu neresinde kalır. Demek 
bu köprü, ancak hali vakti yerinde 
olanların geçebileceğı bir köprü -
dür. inanın sevgili dinleyiciler, 
Allah böyle müsavatsızlık yap • 
ıııaz. O zenginden zıyade fakirin 
hamisidir. 

Laf ısırası gelmişken söyliyeyiııı. 
Bu Nafi babanın torunları ara-

smda benim dostlarını vardır. Bi • 
. risi hatta eski ve tiryaki bir spor
cudur. Ben bu fıkrayı anlattım da 
bana dedi ki: "- Büyük babaın 
öınrüııda eline balık alıp taşımış a: 
dam değıldi. Ardında yirıni tane 
nıtiridi giden adama istese bile 

balık taşıtırlar mı 1 Doğru söz anı
ma Nafi ba'>-:ıya bu niikteyi söy . 

letnıek için eline toriği tutuştur
maktıı.n başka da çare yok. 

Oleına sesi: 
- Sırat köprüsü b:ı.hren geçile· 

nıez. 

Kaptan: 
- Hocam o laf sana düşmez. 

Ben Esfarı baide kaptanıyım. He. 
le sen bir tertip ... 

Felek - Şimdi herkes bu bay -
ram ne kestiğini söylesin hakalım. 

Genç bayana.! 
- Siz? 
- Saçlarımı kestim. 
- Ctizel! (Yaşlı kadıııa) Ya siz. 

hanını teyze? 
- Evladını bir ucuzca kuzu al

dım. Merhumun canı için ... 
- Taıııaııı, tamam. K :ı.ptanıın 

sen ne kestin?. 
- Sesimi kestim ya! 
- Ala! Hocanı sen? 
- Efendim! Bu seııe kurban -

lık hayvanlar pek gali olduğu i· 
çin Cenabı Allahın merhamet ve 
gufranına kurban kesmedik anı· 

ma hakkın mağfiretinde de ümi
dimizi kesmedik 

- Öyle ise sen sıratı yaya geç
miye çalışacaksın! 

(Şişman avukata) Ya siz? 
- Bir nafaka davam vardı. Kes 

tirebileydiın kesecektim. Lakin he 
nüz kestireıııediğiın için keseme
dim. 

- Vah vah! Halbuki siz bira2 
cüsselisiııiz. Bilmem yaya nasıl ge 

çeceksin iz. 
- Efendim! Biz hak ve hakka-

niyet adamlarıyız. Cenabı vacibil· 

vücut ... 
Oleıııa sesi: 
- Rica ederim, bilir bilmez u-

muru diniyeye karış.mayınız. 

Kekeme gence: 
- Ya siz! Delikanlı'? 
_ Ecfendiın! Ben ben ben ben 

deniz bu sene bir kıvır kıvır kıvır 
kıvır kıvır kıvır kıvr .... 

Ermeni ıııadaın: 
_ Anıaaan ! Sus olayını dedim, 

dayananıadıın. Evladını ya kıvır! 
Ya çeneni tut! Madem ki kekeıne
sin ne diye doktor Palandöğenya
na gitmezsin! Kocamın bir kuzinı 
var idise zabahtan akşama kadar 
çene attırır da yine (bana bir su 
ver!) diyemez idi. Lakin Palandö· 
ğenyan Amerika.da okumuş bir he 
kimdir. Nasıl çocuğun dilini eline 
aldise ... 

Şehir uşağı: 

- Madam! Madam bari bayram 
ları ağzını kapa! Nedir öyle?! 
Darphane mi o ağız ıııı?. Azıları • 

na ne vereyim? 
- Bende satılık azı yok! Sen 

kendi. .. 
Şehir uşağına: 

- Ya sen ne i<estin? 
- Vallah bey baba! Bu sabah 

Maslak yolunda ikinci vitesle gi
diyordum. önUme tarladan bir 
oğlak çıktı. Onu kestim. Utkin so 
rabilir nıiyiz acaba zatınız ne kes
tiniz? 

- Daha kesmedim. Amma ke-

seceğim ... 
Sesler: 
- Bura.da mı? 
- Evet burada .. 
Kadın sesleri: 
- Amanın ben dayanamam .. 
Felek - Zararı yok! Biraz da 

yüreğinizi pekleştirinl 
Ermeni madamı: 

TA•" 

Denizbankın ilk sermaqesi 
50 milyon olacak 

Ba9vekil İsmet İnönünü:ı Haliçteki kızak ve havuzlarla diğer 
deniz müesseseleri üzerinde yaptığı son tetkikler üzerine tktısat 
Vekaleti tarafından hazırlanmış. olan Deniz Bank projesi üzerinde · 
bazı değişiklikler yapılması lüzumu hnsıl olmuştur. 

Baııvekilimiz yaptığı tetkiklerde bu 

22.2.m1 -

~ün Are~~yd!.· Şehrimizde dün epey kurbanlık koyun satılmışfır. Fakat 
f ıyaflar ıl<ı gun evveline nisbetle düşmüş değildi. Resimde bir kurban

lık koyunun kurban edilmiye gittiği görülüyor ... 
• 

noktalar üzerinde bizzat lazım gelen 
direktiflen vermiştir. lsmet lnönü 
ve vekillerimizin Ankaraya dönme· 
ı:ıinden sonra proje tekrar t~tkik e
dilecek ve Başvekilimizin işaret etti 
ği noktalarda lazım gelen değişiklik· 
lcr yapıldıktan sonra Denizbb.r.k ka
nun projesi kat'i şeklini alarak Mil
let Meclisine gönderilecektir. Denız 

1 i~tisadiyatımızda çok büyük değişik
! hkler yapacak olan Denizbank ıçin 

1 ilk konacak sermaye elli milyon lira
l dır. Bu sermaye ileride lüzumu nıs. 

1

. betinde arttırılacaktır. 
Denizbankın merkezi Ankaradcı o

l lacak. lstanbul ve Izmirde de şub~· 

Azhk mekteplerinde 
türk muallimler 

muavinlik yapacak 

/rakın Is fan bul Ba~konsolosu 
Bay Kômil Geylôni 

7ürk - Irak 
Münasebetleri 
Kardeşçedir 

Irak Başkonsolosu 
Böyle Diyor 

Kahireden radyo ile son alınan ha
berler arasında, Irakta bir hükumet 
darbesi yapıldığı, Başvekil Hikmet 
Süleyman kabinesinin birçok unsur
larının bu darbe neticesinde değf stiği 
bildiıiliyordu. Fakat Londra radyo
sunun verdiği bir haberde ise bu dar. 
bci hükümet şayiası tekzip edilıyor
du. (TAN) muharriri bu hususta ma-
liimat ve mütalealannı almak üzarc 
dün !rakın lstanbul Başkonsolosu B. 
Kamil Geylani ile görüşmüştür. Irak 
&.§konsolosu diyor ki: 
"- Şayia asılsızdır. Bundan dört 

ay evvel yeni Başvekil Hikmet Süley
man darbei hükumet yaptığı vakit 
meclisi de feshetmişti. Bu mü'lase
bctle yeniden mebus seçimi yapılmış 
ve Hikmet Süleyman kabinesı büyük 

bir ekseriyetle seçimi kazanmıştır 
Son şayia hakkında. ben de bugün 

Bağdattan bir telgraf aldım. Bunda 
şayia kat'iyetle tekzip edilmekte ve 
bütün memlekette tam bir sükun ve 
intizam olduğu bildirilmektedir. 

Irak bugün kendi halinde çalışmak
ta ve ilerilcmive gayret etmektedir.'' 

Kamil Geylani bundan sonra Tür
kivc - Jrak münasebatı hakkında 
muharririmize şunları söylemiştir: 
"- Iki m emleket arasında halle 

muhtaç en küdik bir ihtilaf yoktur. 
Her şey tam bir dostlıtık ve kardeşlik 
havası kinde en iyi neticeye bağlan
mıştır. Bu münasebetle şunu hic: çe. 
kinmeden sövliyebilirim ki, Türkiye • 
frak münasebatı. dostluk ve kardeş
lik münaselx>tlrrinin ~n samimisi v;

en karcle"'çe~idir. 
Trak, büyiik dahi Kamal AtatUrkUn 

rehberliğiyle Türkiyede vUcu<la geti
rilen büviik terakkiyatı ~vinçle kar
şılamakta ve avni yoldan yürüvebil
mek için azami gayretle çalışmakta-

dır." 

Galatasaraym Suvaresi 
Galatasnray Tcrbiyeibedeniye klü

bUniln senelik aile suvaresi bu akşam 
Tokatliyan salonlarında verilecektir. 

Bunda keseceksiniz kurba _ 

leri bulunacaktır. Ankaradaki mer. 
kezde bir umum müdür. şubelerde de 
birer müdür bulunacaktır. Dımizba!1-

kın hazirandan itibaren faaliyete gc-~
mesi kat'i surette takarrür etmiştıı . 

Denizbank'a bağlanacak idareler Cs
tanbul Liman Idaresi, Denizyolları, 

Akay, Gemi Kurtarma, Izmir Liman 
idaresi, ve Izmir körfez vapurlarıdır. 
Ileride, şimdilik müstakil çal:şan ba· 
zı deniz müesseselerinin de: Denizhan· 
ka bağlanacağı söylenmektedir. 

Denizbauk faaliyete geçtikten son· 
ra bu deniz müesseselerinin muhase
beleri kaldırılacak ve bütün muhase
beler Denizbank tarafından bir elden 
tutular.aktır. 

Müesseselerdeki değişiklikler için 
.. : teşkilat kurulduktan sonra bir pro 

je hazırlanacak ve bura.da Denizbnn
kın kenüisıne Dagn oıan nıu~·sse-sele
ri ne suretle idare edeceği kararlaş· 
tırılacaktır. 

Bu mesele için, Denizbanka getiri
lecek umum müdüre salahiyet \'erile
ceği bildirilmektedir. 

Başvekil Ismet Inönü'nUn son tet
kiklerinden sonra. Haliçteki metruk 
Valde kızağiyle Kasımpaşajuki ha· 
·;uz ve fabrikaların, Eatın alınacak 
olan lstinye havuzlarının pek yakın 
bir zamandn büyiik gemiler inşa ede· 
bilecek hRlc getirilmesi kat'i surette 
t:ıkurrür etmiştir. Salahiyettar kim
selerden öğrendiğimize göre. Ismet 
Inönü bu noktalar Uzerind~ bilhassa 
yeni direktifler vermiştir. 

Koca Sinanın 

Eserleri 

Y eni!eniyor 

Tarihi Mutfak Aletlerı 
Teşhir E' d]lecek 

Maarif Vekaleti Topkapı sarayın

da dahi Türk san'atkarı Mimar Sina
nın yaptığı tarihi mutfakları taınire 
karar vermiş ve işe başlanmıştır. 

Tamirat bittikten sonra mutfaklar 

bir müze halinde açılacak ve bura.da 

tarihi helva, tatlı, şeker ve yemek 

kazanları, kepçeler, tabaklar, kaşık
lar ve kcvkirler teşhir edilecektir. 

Kilarbaşılar ve aşçıların da tarihi kı
yafetleri mankenler iizerinde canlan· 

dınlacaktır. Buradaki iki ca.mıde 
de müzelik diğer eserler teşhir oluna· 

caktır. 

Maarif 'V_ e~aleti, ecnebi ve ekalliyet mektepleri için yeni bir 
karar vern:ıştır. Bu karara göre, bayramertesi, ekalliyet ve ecnebi 
mekteplerındeki türkçe muallimleri arasından ve bilhassa Mual· 
lim Mektebi mezunları olanlardan birer müdür muavini seçecek· 
lerdir. 

Bu muavinler, tedris ve terbiye iş·-------------
terinde Maarif Vekaletinin güttüğü 
prensipleri bu mekteplerde tatbik et
tirecek, Kültür Direktörlüğüyle mu
haberatı tanzim ve Maarif Vekaleti 
emirlerinin mekteplerde noktası nok· 
t&sına yerine getirilmesini temin ede· 
cektir. 

Maarif Vekaleti, bu mekteplerin 
bakası ve azlık çocuklarının Türk kül 
türüne en uygun şekilde yetiştirilme
sini temin etmek maksadiyle buna 
kat'i zaruret görmüştür. Emir, bay
ramertesinden itibaren tatbik edile
cektir. Şimdiki halde mekteplerde 
bırer ıııua'ltıı f;1Uı çalışnıa.Kt.a uıau ec· 
nebi muitler ve ~alahiyetsiz katipler 
bundan sonra tedris ve terbiye işleri
ne müdahale edemiyccekler, talebe 
ve muallimlerle alakalarını kesecek

lerdir. 

lngiliz Grupunun 
Basmühendisi Geldi 
Kara bükte yapılacak olan demir ve 

çelik fabrikalarını kuracak Brassert 
firması başmühendisi Ra bins dün sa
bahki eksprcı:ıle şehrimize gelmiştir. 
Rabins şunları söylemi§tir: 

"- lstanbulda evvelce uzun müd
det bulundum. Burada telefon şirke
tinde mühendistim. Güzel Türkiye
ye tekrar kavuştuğumdan çok mem
nunum. Derhal Ankaraya gidecek ve 
Sümer Bankla temas edeceğim." 

M. Russel 
iki talebe 
okutacak 

Sultanahmette Arasta sokağındaki 
tarihi kazının mal· .h t' . .. t ·• 

1 
ı cı e mı us une a-

lan ngiliz arkeoloğlarmdan Profesör 
Doktor Russel .1• te .. t vı aye muracaa e-
derek ke d ' .. n ı hesabına Ingilterede ikı 
T.ur~ ~!ebeye ziraat tahsil ettireceğ'ı-
nı bıldırmiı::tı'r v·ı· k d' . ':i • ı ayet en ısıyie 
temasa geçm'ıct' ln ·1 .. 

• :1 ır. gı tereye gon-
derılecek iki Tu·· kt b' . . .1• t· 
Be k 

r en ırısı vı aye ın 
Y ozd k' . .. a 1 meyvasız fidanlar bahçe-

sı mud" ·· 
d 

. uru Enverdir. Enver lngilte-
re e bır se k . ne adar kalacak. bılhassa 
meyva.cıız ağaçlar üzerinde tetkikler 
vnpacaktır. 
~ 

ŞırketLer 
Komiserliğine 

Yeni bina 
_Elektrik şirketi evvelce mukavele

si mucibince şirektler komiserlikleri 

için bir bina yapmayı t.aahhüt etmiş

tir. Halbuki şirket senelerce bu bi-

nayı inşa etmemiş, fakat nihayet Na
fıa veKaıetmın WŞCUOU5U ne JJWIU 

kabul etmiştir. Nafıa Vekaleti bu-

nun için Şişhane karakolunun bulun· 

duğu köşeyi münasip görmüş, faka.t 

şehir pliını dolayısiyle buranın cad

deye gidece!';>i anlaşılmıştır. Şirket 

şımdilik bina inşa edilinciye kadar 

Taksimde yeni apartımanlardan bi

rınde bir kat tutarak mart başından 

itibaren Nafıa Vekaletinin emrine ve

recektir. 

Metro hanındaki §irketler komiser
liğine Merkez Rıhtım hanmc!a1d ~ir 

ketler baş komiserliği gelecek ay i
çinde buraya taşınacaktır. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

I• ~sat Vekdleti mü4öte1Jan Fa.fk 
Kurt.oğlu şehrimize gelmil • 

tir • 

• •• 
U nh·t':rsite proff'ISörlerinclen mU. 

teşekkiJ bir heyet tzmire git
m~tir. Ora<la eski eserleritetkik 

e<leceklerdir • 

& 

A nkara kü~iik "an'atlar müdit • 
rü Ha~·rı şehrimize ~elmiştir. 

BayramertM;i kfü;-ük san'nt erba.bmııı 
lhtly~lannı tet!dli edec.ektir • 

• 
Ş lrketl llayrl;re, Beyko7.da hlr 

plaj tı>slsiııe karar vermiştir. 

\TAkVi/.\til~HAVAI 
\ 

22 ŞUBAT l 
PAZARTESi 

Bugünkü Hava: KAPALI 
K

.. .. H zları yakalandılar omur ırsı 
E .. te Bahariye önündeki kömiir 

yup 'k' h 
kayıklarında hırsızlık yapan 1 1 ır· 

nı? 

Evet! Burada keseceğim. 
Bu .. h kısm gun _ava, surdi umumiycdc kapalı ve 1 

nımt:b Yagışlı geçecektir. Karadeniz sahil 
cektir 8:!;da oldukça ıcrt bir fırtma ese· 
nam ' rtn Anadolu, şark viliyetlcri ta 
kaıın~: k;rah olacak, Akaeniz sahil mmta 
rinde ' ie havzasında hararet derecele· 

2 nci ay 
1355 Hicri 

Gün: 28 l{asım: 107 
135" 

Lakin kurbanı değil. Konferansı .. 
Şehir uşağı: 

- Ya siz sıratı ne ile geçecek
siniz.? 

- Tavyııre ile azizim tayyare. 
Çünkü 1 '\ rban parasını oraya ve· 
receğlm .. 

Felek acele acele çıkar .. 
8. FELEK 

bekçı. 51· tarafından gözetlen 
sız oranın . 
mış ve tam kömürleri alıp gıderler. 
ken yakalanmışlardır. Bu hırsızlar . 
dto-'l Mehmet isimli olan 13 ve Hasan 
. . li olan 12 yaşındadır. Zabıta bu 
ısımta hırsızlık yapan iki küçüğü müd 
ya§ .. 
deiumumiliğe vermıştır. 

mahsus yıikııelişler kaydedilecektir. 
Dünkü Hava 

g"Ras~ merkezinden aldıiımrz malümat;, 
r~:: Ün, barometre 759 mılimetre. har3· 
dcdil n 5°~ 15. en az 4 ııantigrat olarak k&Y· 
saatt mı:~ırk' Ruıı;Br cenup istikametinden 

e ılometrc sur'atle esmiştir. Hava 

Zilhicce: 10 9 .... 

l}üneş: 6,46 - Oğle: l:G . ..:!, 1 
Ikindi: 15,28 - Akşam: 17,50 
Yatsı: 19.21 - Imsak: 5.07 

kısmen bulutlu gec;miıtir. Yağış olmamı'i 
UT. 



~ n.~.937 

ispanyada hükUmet 
kuvvetleri büyük 

bir zafer kazanmıs 
(Başı 1 incide) 

.. son dakikalarda hududu bir çok 
tonuııuıerin aştığı haberi teeyyüt et
~emiştir. Seyyar muhafızlar, her 
atafta hudut servislerini takviye et. 

ll'ıektedir. Köprüler, yollar jandarma. 
tını nıubafazası altındadır. 

~AN1STAN ve GÖNÜLLÜLER 

. Atina, 21 ( A.A.) - Bugün neşre
dilen bir kanunla Yunanlıların İs. 
P.anyaya gönüllü kaydi ve gönüllüle. 
tin Yunan limanlarından geçmesi ya-
8ak edilmiştir lspanyaya her türlü 
Pasaport kaldırılmıştır. Yalnız gaze
teciler ile ve pasaportun üzerinde ya
tılacak istisnai ahval bundan harir. 
t' "' ır. 

mur,, isminde bir Fransız vapuru, 1 

saat 8 de imdat işareti vererek Karta I 
jen civarında bir tayyarenin taarru- 1 

zuna uğradığım bildirmiştir. j 
PORTEKİZ BfR NOTA NEŞRETTi 

Lizbon, 21 (A.A.) - Portekiz ha- ı 
riciye nezareti Portekizin ademi mü.

1 
dahale kontrolü karşısındaki vaziye
tini izah eden bir nota neşretmiştir. 

1 

1 Balkan Basın Birliği toplantısından g~r.Onüş 
\,.;. .. jt. ·' 

• 

ll1R FR.A..~SIZ G~t!St TAARRUZ 
UGRADI 

Bu notaya göre, Portekiz kendi top 
raklarında beynelmilel bir kontrol! 
tesisini reddetmekten hiçbir zaman 
fariğ olmamıştır. Fakat ademi mii -
dahalcyi nkamettcn kurtarmak irin 
kendiliğinden, dost bir devlet olan ln 
giltcreyi müşahitler göndererek Por. 
tekizin giriştiği taahhütleri ne büvük 
bir dikkatle tatbik ettiğini görmveğe 
davet etmiştir. Binaenaleyh Porte IJalkan maf bu af erkôm Af inada "TAN" foto muhabirinin kar§ısında ••• 

1 
'ranger, 21 (A.A.) - "Cebeli A-

kize gelecek olanlar beynelmilel bir -----------

. . ,,... . ., . . 

Siya~et_ ~lemi 

müessesenin murahhaslan değildir. 

iptidai 
Madde 

Kıtlığı 

1 
<UÇUK HARiCi 

HABERLER 
• ngiliz Hariciye Nazırı 
1 Eden hafta içinde is. 

tirahatten Londraya dönecek 
tir. 

* 
Çekoslovakyadaki 

~ Almanlar 

O rta Avrupanın Sovyet Birliği i. 
le Almanya arasındaki vazi

hti dolayısile sık sık mevzuubahis o
lan bir memleket Çekoslovakyadır. 
Çekoslovakyada büyük bir Alman e. 
kalliyeti vardır ve bu Almanların sa
)'ısı üç milyon kadar tutmaktadır. 
liitler Alnıanyası, bugünkü Alnıan
)'a hududu dışında kalan Almanları, 
Alman camiasına katmak siyasetini 
takip ettiğini gösteren bir hattı ha
ajket tuttuğundan Çekoslovakya da 

LOndra, 21 (A.A.) - lptidai mad
deler ve maden fiyatlarının yükselme 
si Cite mahfillerinde endişe uyandır
mrya başlamıştır. İngiliz dahili fi. 
yatThrımn dünya fiyatları seviyesine 
eriştiği ve lngiliz müstehlikinin şim
diki imti~1azh vaziyetinden mahrum 
kalarak l; :ı ana kadar hissetmediği u
mumi yükselişin neticelerine maruz 
kalacağı, anlaşılmıya başlanmıştır. 

Y ugoslav • Bulgar ebedi 
paktı Milletler Ce -

111iyetine tescil edilmiştir. 

• 
F ransız Başvekili. Bluı?', dün Nant şehrıne gı. 

derken halk tarafından şid · 
detle alkışlanmıştır. 

* 
F ransada işsizlerin sayı· 

sı geçen senenin bu a
yına nisbetle 66 bin kişi azal. 
nııc;tır. 

n1anyadan yana endışe beslemeKte 
Ve bu yüzden Sovyet Birliği ile an. 
laşnıayı münasip görmekte idi. Bu
i:Un Çekoslovakya ile Sovyet Birliği 
~~.asında ittifak vardır. Almanyanın 

1 
Uyük bir memnuniyetsizlikle karşı
adığı hadiselerin biri bu ittifaktır. 

13u İttifak Çekoslovakyanın arkasını 
6~1amlanıakta ve müdafaa vaziyeti
~~ tak&•iye etmekte, ayni zamanda 
b~; t.1ruza uğradığı takdirde pek 

Yükselme hareketinin en bariz ne. 
ticelerinden biri de buhran esnasında 
birikmiş olan stoklarm şimdi tama
MPn uzaklııst1rılrors olmasıdır. Pa-

Uyük bir yardımı görmesini temin 
~ttnektedir. Fakat Çekoslovakyada 
~ç milyon Alnıanyanın yaşamakta 
Ulunması ve bu büyük kütlenin Çe. 

~os~ovakyada karşı sadakat ve mer-
Utıyet bakımından şüpheli bir vazi

Yet alması, diğer taraftan nazi Al
l'tıanyanın memleket dışındaki Al. 
llıanıarı Almanlık camiasına katmak 
'İYasetini tuttuğunu göstermesi Çe· 
~Oslovakyanın vaziyeti üzerinde sar
'1cı bir tesir yapmaktan hali kalmı
Yordu. 

Son günlerde Almanların, Çekos. 
10vakyadaki ırktaşlarını harekete ge

Çirnıek, hattft Çekoslovakyadan ayır
llıak gibi birtakım teşebbüslere giriş
tiklerine dair birtakım şayialar ya • 
~lldı. Bu şayiaların hakiki mahiyeti 
~ akkında hiçbir hüküm vermeğe im-
arı yoktur. Fakat bu şayiaların ya

P.ıldığı sırada Çek.oslovakya hüküme· 
tınirı de Alman ekalliyetini hoşnut 
edecek ve Çekoslovakya devletine 
~erbutiyetini sağlamlayacak tedbir. 
ber almağa başlaması ile karşılaşmış 
lılunuyoruz. Verilen malümata gö -

~e, Çekoslovakya hükümeti bu mem
eketteki üç fırkanın muvafakat ve 
~asvibi ile Alman ekalliyetinin varlı-
1>1nı ve kültürUnü tanıyan bir vazi. 
~~t alnıağa karar vermiştir. Bundan 

0Yle hükümet Alman mekteplerine 
karşı daha müsait bir vaziyet alacak, 
A.lırıan diline daha fazla serbesti ve
tecek, Alınanlardan hükumet memu
tiYetlerinde daha fazla istifade ede
~ek ve bu suretle Alınanların Çekos. 
0vakya camiasına daha fazla ısın -
t'rıaıarını ve daha fazla bağlanmaları
tıı temine çalışacaktır. 

1 
Bu tedbirlerin asıl hedefi, Çeko~ 

muk, kalay, bakır, lastik, şeker, \'e 

hubuat vaziyette husule gelmiş olan 
salahın bariz misalleridir. Ayni za . 

manda yevmiyelerin yükselmiye baş

ladığı da görülmektedir. lngiltere -
de hayatın gittikçe pahalandığı söy . 
lene bilir. 

Balkan 
Aiansları 
Atina, 21 (A.A.) - Romanya a • 

jansı direktörü Hurtg, Anadolu a. 
jansı direktörii Muvaffak Menemen -
cioğlu, Yugoslavya ajansı direk
törü Petroviç ve Yunan ajansı direk. 
törii Vekiarelli bugün toplanarak, 
Balkan Antantı matbuat konferan • 
snmc:ı izhar ettiği temenni mucibin. 
ce dört Balkan devleti ajasları ara _ 
smdaki teşriki mesaiyi daha ziyade 
sıklaştırmak meselesini müzakere 
etmişlerdir. 

Balkan ajansları direktörleri pa -
zartesi günü bir daha toplanacaklar. 

dır. 

Türkiye ile lran Arasın 
da Ticaret 

Ankara, 21 (TAN) - Aylardanbe
ri Iranda Türk • Iran ticari münase
betlerine dair müzakerelerde bulunan 
Cemal Hüsnü heyeti, alakadar maka
ma bir rapor göndermiştir. Bu rapor
dan anlaşmanın esask.·ı hazırlandı<Yı 

l:"I 

ve yakında iki memleket için de çok 
müsait olan bu anlaşmanın imzalana. 
cağı hissedilmektedir. 

Cemal Hüsnü heyeti, yakında mem
leketimize dönecektir. 

Yunan V eliahdi 
Atinıı., 21 (Hususi) - Yumın veli. 

ahtı bugün harbiye müsteşarı ile bir
likte Psara muhribiyle Prevezeye git
miştir. Oradan Yanyaya giderek, 
yapılacak §enliklerde hazır buluna
caktır. 

Amerikanın 
Bitaraflık 
Şartları 

Vaşington, 21 (A.A.) - Dün Ayan 
Meclisi hariciye encümeni tarafından 
kabul edilmiş olan yenı kanun, harp 
veya dahili harp vukuunda Reisicüm
hurun hemen bu kanunu tatbik ede
bileceğini derpiş ettirmektedir. O za
man aşağıdaki hususat memnu ola -

caktır: 
1 _ Muharip memleketlere silah 

ihracı. 
2 - Reisiclimhur tarafından tayin 

edilen bazı maddelerin Amerikan ge
mileriyle nakledilmesi. 

3 - Amerikan fabrika ve müessese 
lerine ait bazı hamulelerin muharip 
memleketlere naklolunması. 

5 - Amerikalı vatandaşların mu
hariplere ait gemilerle seyahat etme
leri. 

6 - Amerikan ticaret gemileri tes
lih edilmiycccktir. 

7 - Muhariplerin ticaret gemile· 
ri, Amerikanın kara sularına ancak 
reisicümhur tarafından tayin olunan 
bazı şerait altında kabul edilecektir. 

Romanya Veliahdi 
Bükreş, 21 (A.A.) - Kral ile val. 

desi istasyonda F1oransadan avdet e
den prens Micheli karşılamışlardır. 
Genç prens halk ve bilhassa mek • 
tepliler tarafından alkı§lanmıştır • 

Fransız Ba~vekilinin 
Yeni Faaliyetleri 

Saint - Nazaire, 21 (A.A.) - Baş 
vekil M. Blum bu sabah "Paulbert,, 
mekteplerinin küşat resmini yapmış 

ve halk terbiyesi ocağının jimnastik 
salonunun temel atma merasiminde 
ilk ~ı koyduktan sonra Rogers Salen 
gro sokağını açmıştır . 

lşçiler sendikası umumf katibi Jou. 
houx da yeni iş borsasının ilk taşını 
koymuştur 

cı0"akya dahilinde yaşayan unsurlar. c:::============== 
ttıarı birinin de gözünü harice dikme- tuğu yolu tutarak muhtevi olduğu 
d esj ve hariçten vukubulacak yar- unsurları kaynaştırmak, ve devlet 
t 1hıla Çek camiasından ayrılmayı is- endişesini başka her endişenin fevki-
1hdaf etmemesidir. ne çıkarmak istemektedir. Bu büyük 

13u tedbirlerin muvaffak olup ol. ve mühim tecrübenin muvaffak ol. 
~1Yııcağını hA.disat gösterecektir. Fll
il.t Cekoslovakva da lsvicrenlrı tut-

ması beklenir. 

ômer Rııa DOGRUL 

Bundan sonra Başvekil ve refaka... 
tindeki zevat belediye tarafından Je -
an Jaures mektebinde verilen bir :r.iya 
fette hazır bulunmuşlardrr. Ziyafette 
Başvekil ile Blancho ve Jouhox birer 
nutuk söylemislcrdi 

Basın lkınci Balkan 
konferansının vardığı 

müsbet neticeler 

Gelecek top!antı Ankarada 
Atina, (TAN muhabirinden) - Geçen sene Bükreşte toplanan 

hazırlık toplantısından sonra ilk defa olarak iş başına oturan 
Basın Birliği Atina toplantısında şu neticelere varmıştır: 

Siyasi encümenin kararlan: ı 
1 - Balkan gazeteleri, müttefik 

ve dost memleketler hakkında gerek 
bizzat yazılmış ve gerek ecnebi gaze
telerinden alınmış haber ve makalele
ri neşretmedikten başka dost ve müt
tefik memleketlerin menfaatlerine 
hizmet edecek yolda gerek bizzat ya.. 
zılmış ve gerek ecnebi gazetelerinden 
alınmış makaleleri yaymağı vazife e
dineceklerdir. 

M. Kema'pa
şada muzir 
Hayvanlarla 
Mücadele 

2 - Harici siyaset sahasında vu
kuf sahibi gazeteciler arasından ay
rılmış basın ataşelerinin, dost ve müt 
tefik memleketler basınları arasında 
irtibatı tesis etmek üzere basın ata
ı;csi tayin edilmeleri son derecede ar
zuya layiktır. 

M. Kemalpa~a (Hususi) 
Bir ay içinde ilçemizin muhtelif 
yerlerinde yapılan sürek avla
rında 360 domuz öldürülmüştür. 
Lazım gelen silah ve barut Zi
raat memurluğu tarafından ve
rilmiştir. 

3 - Bitaraf olmıyan membalardan 
gelen ve hele salahiyettar ajansların, 
radyo istasyonlarının ve muhabirle
rinin verdiği malumata zıd olan ha
berlerin kullanılmasından geri durul
ması son dereceye kadar tavsiyeye 
layıktır. 

Teknik encümeninin kararlan: 
1 - Balkan memleketleri biribiri. 

ne tanıtmak ve yaklaştırmak için 
Balkan ajanstan arasında bir Balkan 
Iarara.sı servis kurulması. 

2 - Balkan işlerini harice iyi ta· 
nrtmak için dört ajans arasında müş
terek bir servis ihdası. 

3 - Balkan radvolannm vakit va. 
kit diğer Balkan m"emleketlerinin dil· 
!erinde neşriyat yaparak bilhassa 
kendi memleketi hakkında havadis 
vermesi. 

4 - Sinema havadis filmleri için 
müşterek bir servis kurulması. 

Kültür encümeninin kararlan: 
1 - Her Balkan memleketinde iki 

ayda bir memleket lisanında bir Bal
kan mecmuası çıkarılması. 

2 - Her memleketin edebi, ilmi. 
siyasi vesaire eserlerinden diğer Bal
kan lisanlanna tercümeler yapılma
sı. 

3 - Her Balkan birliği milli ko
mitesi nezdinde bir Balkan kütüpha
nesi kurularak, yeni kitapların mü
badele suretiyle biribirine yönderil· 
mesi. (Yugoslav Balkan Enstitü
sünde mükemmel bir Balkan kütüp
hanesi kurulmuştur.) 

4 - Her dört sene içinde hiç ol
mazsa bir delege, her memleketin di
ğer memleketlerinde sanat ve kültür 
sergileri açması. 

5 - Gazetecilerin grup halinde ve 
ya ferden sık sık Balkan memleketle
rine seyahat etmesi. 

6 - Konferansçılar dolaştırılma

sı. 

7 - Dört memleketin milli hava
larını havi bir Balkan senfonisi vü
cuda getirilmesi. 

Zararlı hayvanlarla mücade
leye devam edilmektedir. 

"METE,, PlYESl 
HAZIRLANIYOR 

Kasabamız Gençler Idman 
Birliği klübü gösterit kolu tara
fından yakında bir müsamere 
verilecek ve Mete adındaki man
zum tarihi: piyes temsil edile
cektir. 

Güzelhisar Talebesi 
Bir Müsamere 

Verdiler 
Aydın, (Hususi:) - Güzelhi-

ar ilk mektebi talebesi halkevi 
salonunda velilerine mahsus bir 
müsamere vermişlerdir. Küçük . 
ler, temsil ettikleri bir perdelik 
piyeste ve şarkılı milli oyunlar
da çok muvaffakıyet göstermiş
lerdir. 

Güzelhisar mektebi yavruları
nın geçen sene olduğ-u gibi bu 
yıl da diğer mektepliler arasın
da en güzel müsamere vennek 
rüçhamm muhafaza ettikleri an
laşılıyor. 

8 - Balkan birliği fikrini halka 
tecessüm ettirecek yolda bir Balkan 
filmi vücuda getirmek üzere bir si
nema senaryosu yazrlması için mü
sabaka açılması. 

9 - Vakit vakit kon~rler tertibi. 
10 - Radyo neşriyatından istifa

de. 
Bu kararların hepsi umumi heyet 

tarafından kabul edilmiş ve gelecek 
toplantının Ankarada yapılmasına da 
karar verilmiştir. O ,-aktc kadar 
merkez heyeti ve Milli Balkan Basın 
Komiteleri varılan kararların tatbi
kini takip edecekler Ye hükumetler
den azami yardım ve aiaka teminine 
çalışacaklardır. 
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Hizmetçi Derdi 
Saray saltanatından kurtulduk a,m .. 

ma hlmıetçi . aJtanatından kurtuJa.. 
j madık. Bu yazımı okuyanların her 

1 
halde ~ üzde sek..,eni şimdi ~orada ö. 

lı nüııüze bere<>eğim derdin müpteli~ı 
olduktan i~in kendi ımylarma bu 

1 <le·rtl~miye ~tirak edeceklerine 5üp-

I he etmiyorum. Jlele yerinde yalllmış 

1 
bir iki kelime ile hizmetçilere karşı 

olan hı~mu söndümıiye çah~ırken 

- )'ine şüphe etmem ki • onlann da 
) iirekferine biraz su serpilmiş olsun. 

1 Efendim! Allah kimin nrsa bağı,. 
1 lasın. Bizim ŞÖ) le yerden yapma, c:ok 
j bilm.i::ı, ~a.zik ~öı:unü':'lü, hoyrat r..ıh. 

1 
ıu hır hızmetçınuz nrdı. Tuttuı~ _ 

1 
muz zaman bir ıslak tülbent ka.Ju 
mukaHmetsiz iken yan., ya\:ftf 

1
- eski tabirle - hiti kanfnndı. \'üC'udu 
~eli":-lnce h~·nf'tl delıre~ti n günün 

1 birimle kalktı, git.ti • 
, Gidene Hak selamet nrsln ! dedik. 
1 
1 ,.e aramıya ha..'iladık . 

Orta hiT.metçiliği denilen şey bizde 
hir n aı:thk zenaat telakki edildi~ 
h;lndir ki akh ha.c;mda, elin<len Is ge.. 
lir adam bulmakta zahmet ('f'kiliyor. 
E!'tkl konal<lar<la \"e ~ki n.ilelerdP. kıt. 
çiikf.t>n hii~;itme kalfalann simdi ye. 
rini •utaeak ka<lın bulmak öyle dnr. 
~un onfann ~i)rdüklt'rl hi:ımetın, ça.. 
lı":-tıklan yt>re karşı g~terdikleri sa
dakatin );i7.de birine te:c;a.diif etmek 
umulur hahti)·arhklardan dt>aldir. 

Gerçi dün)·anm her ta.rafmda ba 
himıet~i i5i kökiinden halledilmi~tir. 

Bizdf'! bunun aksine tamamt>n mual • 
laktadır. Sahibi )'oktur • 

Hizmet~imiz ~idince biz de öte)·e be 
rlye baş vurduk. Göndermlye ba..,ıa • 
dılar : 

- t ... bilir misiniz?. 
- Eh elden J:elidi~ kadar. Ah, 

ah! Biz böyle olRcak aile değildik 

amma Allah kimse~; dü. ürmesin. 
}~ hu terti}l başlıyan kadına na.<11ıl 

l~ bn)"lmır: 

- Şu kundurnlanmı !iiilsene ! diye • 
bilirsiniz? . 

Olmadı. Rir ba.~ka.-;ı, yüzü gözü bo.. 
yaeı cfükkanı : 

- Orta hi:r.meti )·apa<'aksmrz 
- E\'t•t ! Liikin J;;aç kişi iniz •• 
- nes. Sa~·ıyln mı? 
- 1~! Tahii ne kadar arlam, o ka • 

dar çok iı;. ~forctiven kaç 1\) ak? 
- 21. ... Nf'den ~ordunuz?. 
- Tabii nf' kadar çok &)"ak, o ka.o 

dar ""'' 70rlıık. 
O tla olmaıl•. B;r ba~kn r: 
- Sofraya bakalıilir misiniz? 
- Bilmem amma ö~renirim. 
- OtU?. 

- Bilmem a.mmn ö*renirirQ. 
- Çay sen:isi falan?. 
- Uilmem amma ö~renirim. 
- Hnnm1 ! Biz mektep aç.ncak de. 

ğiliz. Bize işçi lfmm. 
O dn ~tti.. Bir di~ni. Altı aylık 

ondiileli, tırnaklar nrni. 
- (lrta hi:ımcti ~·apacak mıı. 
- EH·t .. 
- Ne istiyorsnnm:? 
- Siz ne ,·eriyorsunuz" 
-12 lira .. 
_ Ben 25 lira i trrim. Bmt Ru~ıs

nn yanmda ohır<lum. Her akşam 10 
ki i gf'li:ror<ln. Ben çok güz.el enia 

yaılanm. 

_ E\·Ji mi~iniz? Reknr mı? 
- Size ne vazife? .• 
Ha) <li onu da kapı dı,an. 
Bir ha~kasın<la : 
_ Hf'psinl ~·apanm ~fenclim. LA • 

kin iki gün ımnra ~elirim. 
O ara.da ~elenlere Cf'vap. İki ~ 

sonra nazinin ~elmh·or. Ye ha1i ara
malda~n. Nf'ler ~f'lıniyor, neler 8ÖY-
1Pmiyorlar n nPl':.J' istermi~·orlar! 
tnsanm. bunlan görrliikçe: 

- en otur da ben hizmet ede:\im! 

dh f'CC~i ~eliyor • 
'nu~iin, f~·l d<>ı'.:il, orta halli bir hiz

metçi hulmnk bir tesadiif, hir talih 
mt"selesi oltlu;hı içindir ki bir çok ev 
hnnımlu1 ortn hiznlf~ti c,iiriiyor '°" 
artık hizmetçi kullanmak heli\!;ını 
çPkmeden<ı>e, kt>nrli'I )·orulma~, tf'rcih 

ediyorlar. 
İratbuki sonmca her ta.rafta i,,ız 

do hı .. 
nnna soran4amz orta hizmeti ya • 

pahilerek ofanl:u bunu • garip ve fe
na hir mülaha7.a ile • aşağı bir :r.ena. 
at snplrklan için hoş oturmayı tuclh 
f'diyorlar. Bö)·le dii~ünc.t'.de olmryan. 
far <ln himıf't ettiJ!i ~·erlere l\{lrk bir 
i~~i olmaktan 7.iyarle pfemli,inin )'f'ri
ne göz clikmi~ birer talih ki.is1';inü 

(Liitfcn sa)·fayı çe\'lriniz) 
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birden 

Kadının surahna 
tükürdükten sonra 
polise de çatmış! 

. ., .. . . BUGON MATiNELERDEN BAŞLIY ARAK 
· .A Buyuk ınusıkı _OST ADI FRANZ LEHAR'ın nefis musikisi MACAR ve ALMAN '""l"kıla· 

. f' rj nyle ıüslenmif, görü]memiş derecede Eö.LEN CELl ZEVKLl ve 
::. * 4 M MUHTEŞEM BlR MEVZULU ' 

35 güne mahkum oldu 
• ~vvelki. akşam saat .20 de Beyoğlunda Abanoz sokağında Ülker 
ısınınde bır sermayenın yüzüne tükürmekten ve sonra gelen za .. 
bıta memurun~ tahkir etmekten suçlu Rahminin dün cürmü meş
hut mahkemesınde duruşması yapıldı. 

Suçlu Rahmi, evvelki akşam ada- ---

Bülbüller Oterken 
film~ni takd:ım edecektir. Baş rolde: 

AL TIN SESLi ve ALTIN SAÇLI, HALKIMIZIN SEVGtLtSt 

MART HA EGG ERTH 
Suvareler için yerlerinizi evvelden temin ediniz. 

m~kıllI _iç_tikt.en sonra Abanoza git-1 sabit gö~müş ve_R~hmiyi 35 gün hap
mış, evının kapısı önünde duran ül-ı se mahkum etnııştır. Fakat sabıkası 
kerin yanına yaklaşarak yüzüne tü- bulunma,dığından . mahkfuniyet tecil 
kürmüştür. edilmiş ve suçlu yalnız mahkeme mas ı 

Bunun üzerine Ulker feryadı bas- rafını ödemek üzere serbest bırakıl
mış ve orada. bulunan polis Muhsin mıştır. 

vJ~uı;;ı~~i~l~~k~ıi;ük ra· RK ı·NKll.ABI nda te:akki hamleleri .. 
. _mıllı f ıl.~ .. . . SESLI ve TÜRKCE Sözlü 

Genç, ıhtıyar, butun Turkler kendı ınkılap ve zaferlerini canlandıran bü ük milli fil · ·· - · ~ 
de hadise yerine gelerek Rahmiyi ka
rakola götürmek istemiştir. Fakat bu 
sefer ·Rahmi, polise karşı gelerek: 

vesikalarile gösteren film: Saltanat Meşrutiyet İttihat ve T kk' B lk y U .mı gormege koşuyor. Son 30 senelık tarihimizi hakiki film 
• • •• era ı, a an ve mumı Harp, Çanakkale zaferi, Çikan devri, lstiklal Savaşı. 

YENi NESRfYAl 
Lozan, Cilmhuriyet. Bugün T LJ R K Sinemasında, Bayramda hergtin saat 11 de matine 

- Sen bana ne karışıyorsun? Ben 
memurum, senden fazla tahsilim var. 
Ayni zamanda da belediye reisliği 
yapıyorum. Yarın sana gösteririm. 
Elbiseni arkandan attırayım da, gö
rürsün!" demiş. 

Bundan sonra vaka ·yerine gelen 
diğer bir zabıta memuriyle Muhsin, 
suçlu Rahmiyi karakola götürmüşler
dir. 

Mahkeme şahit olarak sermaye Ül
keri, ev sahibi Madam Şinonu ve ev 

hizmetçisini .dinlemiş, bunlar da suç

lu Rahminin polisi tahkir ettiğini söy 

!emişlerdir. Rahmi şahitlerin ifade

lerinin yalan olduğunu, bunları ken

dilerine nezaret eden zabıta memuru
nun gözüne girmek için söyiedikleri
ni iddia etmiştir. Mahkeme, kısa bir 
müzakereden sonra, tahkir cürmünü 

geçiniyorlar. Bu bö;rle giclerse İstan _ 

bulda ya~m. zama.n~a bir . himıetçi I 
buhranı ,ı~timı.p edilmez bır ''akia 
olacaktır • 

Bence bunun en iyi hal çaresi be. 
lediye, Kadmlaıı Çalıştırma Cemiye-

ti ve Parti gibi müesseselerin yar _ 
dım \'e himayesiyle bir hizmetçi yur. 
du açmak ve iiç aylık stajdan sonra. 
namuslu kadmlara buradan birer 
diploma 'rerecek, hem iş arıyan na _ 
muskar kadınları, hem de namuskar 

lşç\ a.nyan aileleri sıkıntıdan kurtar
ma~ böylelikle orta hizmetçisi me

seleshıi de kısmen olsun haUetmek -
tir . 

Ge~enlercle bir Halke,ılnln ~aze.te _ 
terde bir 

0

faaJJyet raporunu ~önnüş
füm.. Ha::ren gitar dersleri veriliyor, 
vatandaşlara mmıiki gösteriliyormuş. 

Gerçi bu giize'I ve çok rakik bir hare
kettir. Musiki huylan yumuşatrr, 

derler. Lakin bence bir lıizmetçl mek
tebi a.çrlsa bundan daha fa~·dab ve 
&üphe..-.iz iş bulma. yönünden vatan. 
da..~lar için daha kirlı bir şe~~ yapıl _ 
mış olurdu • 

8. FELEK 

Ti.irkfük ve Savcı _ Diyarıbekirli 
Salahattin Savcı tarafından yazıla 

şiirleri bir araya toplıyan bu kita; 
neşrolrunmuştur. 

Salahattin Savcı şiirlerini bu isimle 
neşretmiştir. 

Edebiyat meraklrlanna tavsiye e. 
deriz. 
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Kibarlık budalası - Beş perdelik 
bu komedi Ali Süha Delibaş tarafın
dan Moliyerden dilimize çevrilmiş 
ve kitap halinde basılmıştır. 

Türkiye Kızılay Mecmuası - Bu 
kıymetli meomuanm 152 inci sayısı 

intişar etmiştir. 

Uyanış - 18 Şubat 937 tarihli son 
nUshası çıkmıştır. 

Mevlüt 
Geçen!erde irtihalini yazdığımız 

İstanbul Hukuk Fakültesi ikinci sınıf 

müd~~i~leri~den, Trab~on mebus_u l 
ve Buyuk Mıllet Meclisı grup reıs 
vekili Hasan Sakarım oğlu merhum 
Zeki Sakanın ruhu için bayramın ü

çüncü gününe tesadüf eden 24 şubat 

çarşamba günli öğle namazını müte. 

akıp Beyazıt caıniinde mevludü şerif 
okunacaktır. Kendisini seven dost ve 

arkadaşlarının ve arzu buyuran ze -

vatın teşrifleri rka olunur. 

Bugün S A R A Y Sinemasında 
Haftanın en büvük muvaffakryetini teşkil eden ve 

HARRY BAUR ve MARCELLE CHANTAL 
Tarafından fevkalade bir surette yaratılan 

N İ C E V O K~~~~~:rı). 
Büyüık aşk ve ihtiras filmini gidip görünüz. Fransız bahriyesi 
muhitinde cereyan eden, Okyanos denizinde batan bir tahtel
bahirde garkolan bir kadının es rarım tasvir eden emsalsiz 

_şaheser. İlaveten: Fox Jurnal son dünya haberleri 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

, ..................................... .... 
Bayramınızı şen ve gülerek geçinne'k isterseniz Beyoğlunda 

SOMER Sinemasına 
giderek orada gösterilmekte olan 

Türkçe Sözlü ve Şarkılı 

BAGDAD BULBULU 
Filmini görünüz. 

Bağrolleııde: MÜNiRE MEHDlYE .- .AHME_'!_ .. ALL:,AM 
Bağdadın manzaraları sarayları Şark oyunları, dugun eglen

celeri, en güze~ sesler ve şaıkrak havalar 
Bu film IZirTiirde: TAYYARE sinemasında gösterilmektedir. 
\-. "' Bayram günlerinde saat 11 de tenzilatlı matine ,. ... .,. 

------
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Bugün matinelerden 
başhyarak 

!STANBULDA 

ip EK 
IZMİRDE 

Elhamra 
Sinemalarında birden 

SINEMACILIK T AR!HlN!N BlR 
MUCIZESI ve KATİYETLE ID
DIA EDİYORUZ KI 1936 - 1937 
FİLM DÜNYASININ EN MUAZ
ZAM - EN GÜZEL ve EN MÜT· 
HİŞ ŞAHESERLERIN ŞAHESER! 

TURKÇE SÖZLÜ 

RUS-JAPON 
Baş rollerde: M • 

ADOLF VOHLBRUK - uharebesı 
DANIELLE DARRIEUX W 

ve 50.000 FİGÜRAN 

BiR RUS zabiti ile BiR JAPON kızının nefis aşk macerası - Tarihte me,hur PORT ARTUR 

MUHASARASI, 50.000 askerin iştirak ettiği muazzam kara harpleri. AMlRAL TOGO 'nun 

RUS DO NANMASINI imha etmesi Batan Zırhlılar. HER iKi TARAFIN GÖSTER
DlGJ KAHRAMANLIKLAR CANLANAN BiR T ARIH -EŞi GöROLMEMlŞ Bir Şaheser 

Bayra.uıda her gün saat 11 de matine -•••••••••••-

ŞEHiR TiYA TROSU DRAM KISMI 
Bu akşam 20,30 da 

SÜRTÜK 
Vazatı: Mahmut 

Yesari 
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ROSU Oper1:ı ,,,s.ını 

Bu akşam 20,30 cı~ 
AŞK MEKTEBl 

Yazan: Yusuf Ziya 
Reı:ıte · M Sabahattin 

~-~~~~~~~~~~~~~~~. 

Kızlar Simone' 
MUmessilesi 

ı "1_el<tebi Sim on 
~----

- Acele etme canım. dedi. Sen memur olacaksan 
ol askerliğin çıkarsa oradan gelmiş olursun. Belki 
maaşın işler. Yahut kimbilir belki muayenede çürük 
çıkarsın. Belki de mecliste çalışıyorsun diye tecil e. 
dilirsin, Günkü şimdi malıim ya cephede, geride her 
vazife vatan vazifesi. 

Mustafa Efendinin adı tuhafiy~akat bu dük -
kanda ne yok, neler yok.. Haman nalınından, köpek 
tasmasına, leblebi şekerinden ipekli kumaşa kadar 
her şey var. Bunun için müşterinin de ardı arkası ke. 
silmiyor. Bunu kendisi de farketti. Yanma yaklaş -
mamı işaret etti , 
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Eski ve tecrübeli adamlar makıul düşünüyorlar. 
Binbaşm.m fikrine Mustafa Efendi de iştirak etti. 
Çok hürmet ettiğim binbaşı ile daha fazla konu· - Binb~ı An.karada, dedi. 

ŞaşırdJ:tn.: 

- NMrl, ne zaman gelmiş!. 
- Bu sabah geldi. Amma sizin geldiğinizden ha • 

beri yok. Onu resmi bir iş için çağırmışlar. Hemen 
dönecek. Geldiğinizi söyleyince krzmr görmiye gitti. 
Dönesiye kadar sen görlinmezsen hana uğrayacaktı. 
Binbaşmm geldiğine pek sevindim. Gerçi adım ba

şında insan bir dosta, ahpaba tesadüf ediyor amma 
"ıinbaşıya o kadar alıştım ki.. 

Mustafa Efendi halimdeki telaşı hissetmiş gibi: 
- Anladım. Onu görmek için sabrrsızlanıyorsun, 

dedi, acele etme. Neredeyse dönüp gelecek. Çünkü 
Milli Müdafaada işleri var. Akşam da Pulatlıya hare
ket edecek. Onu görmek kolay. Fakat başka bir me • 
sele var. 

-N'egibi?. 
- O misafir hammm koca.smdaD; halber geldi. 
-Ya! 
Mustafa Efendinin kUçük siyah gözleri bulanmıştr. 

Fena bir haber vereceğe 'benziyordu. Nitekim beni 

bekletmedi : 
- Yüzbaşı Cevat Bey Uşak cephesinde şehit ol. 

muş. 

) - Vah, vah!. 
- Oyle ... Şimdi mesele, bu kara haber1 o y~pral< g1-

bi tazeye nasıl vereceğiz. Daha haber almadan göz -
!erinden Yaa dinmiyor. Bunu işitirse efkarma dağlar 

Eseri lıaurlryon: 
dayanmaz. Içirn kor kor oldu. Allah bilir evlat acısı 
gibi geldi bana. ... Amma elden ne gelir .. Muharebe bu .. 
Kimbilir, belki yarm öbür gün bizimkinin de kara ha.. 
berini alırız. Takdir ne ise o olur. Ne etsek nafile! 

Mustafa Efendinin bu tevekkül ve sabır telkin eden 
sözlerine rağmen içime çöken acıyı bastıramadım. Gö
zümün önüne, ağla.maktan o menekşe gözlerinin et • 
rafı halkalanmış zavallı genç kadın geldi. 

- Evet bu kara haberi ona kim verecek ve nastl 

verecek?. 
Zavallı Muazzez Hanını, onu düşünli.rken daha dün 

handa Mustafa Efendinin latifesine karşı : 
"Istanbulda onu karşılayacağıma lstanbula onunla 

beraber giderim.,, 
Dediğini hatırladım • 
Da!11 duvağının telleri saranna.mrş genç kadın. A. 

paletinin sırması solmadan ölüme ka vuşa.n koca, ar
tık yuvanıza dönmiyecek. Ağlamakta haklısın. Fa:kat 
bu harp, bu gurur ve halas harbi, o mert ve kahra. -
man yli1Jbaşın gibi binlerce Türk gencinin kam ve se
nin gibi masum Türk kadmlannm gözyaşı ile başan
lacaktrr. Mes'ut olmak i~in istrrabm acısını tatmak 
mukadderse bu akibet hepimiz için va.r. Fakat biz 
kendimiz için değil, neslimiz için vıuruşacağız. 

Kendi kendime söylenmişim. Farkında değilim. 
:Mustafa Efendinin sesile aytldım: 

- Esef etmemek olmaz. Fakat ne çare, Allah her 

acmm sabrını verir. Hele sakin ol. Elbet bir çaresini 
bulacağız. Ben binbaşıya. b-ir şey demedim. Artrk eve 
kızını gönneğe giderken böyle haberle göndermek 

doğru değildi. 
Mustafa Efendi, basit göri.indüğii kadar çok tem-

kinli ve düşünceli bir adam. En mühim h!diseler kar
şrsrnda. bir filozofluğu tutuyor ki,_ .~nce insana duy
gusuz, taş gibi bir adam hissi v~ı~ halde sonra son 
ra adeta bir yardımcı, kurtarıcı gıbı kendini aratıyor. 

Vakit öğleye gelmişti. 
Mustafa Efendi, BinbaşJYl beklemek bahanesile be. 

ni koyuvermedi. Yemeği beraber yedik. Tahmin etti-

ği gibi de oldu. 
Saat ikiye geliyordu ki, b~başı geldi. 
Pek sevdiği askerlik alemıne .dalınca binba~ı bir 

kat daha keyiflenmiş, artık her ı_akırdr~ı bir latife ... 
Mustafa Efendi ile ka.rşılı.kh bır haylı yarenlik etti

ler. Binbaşıye handa tanlŞ~~ğım. mebusun dela.Ietile 
mecliste vazife alacağımı soyledim. 

GU:ldü: 
- Elini çabuk tut, dedi. Sizin tevellütıiller de bu. 

g!inlerde askere alına.cakl_a.r. Be~ zabit namzetleri 
talimgahmda vazife alac~~ gal.ıba. 

Bu habere 0 kadar sevındim kı: 
_ Aman isabet binbaşım. dedim. Çabuk olacaksa 

meclise bic, gitmiyeyi~. . 
Binbaşı kös dinlenuş, hıç heyecan duymuyor: 

şamadık. Görülecek işleri vardı. Bana Mustafa E. 
fendinin evine uğraytp annesi ve kızı ile görüşmern.l 
söyledi. Hadiselere göre mektuplaşmak vaitlerile 

ayrıldık. 

* * fil 
Eski mektep arkadaşım Necip Kamilin ve han yol. 

daşnn me.b'us ... un yardımı ile açık bulunan mec.. 
lis zabıt katipliğine tayin edildim. 

Buradaki arkadaşların hepsi de genç. Çoğu benim 
gibi daha tahsillerini bitirmemişler. Meclis memle-

ketin politika kaynağı.. Büyük başbuğ sık sık mecli
se geliyor. Kendimi memleketin yüksek kurtarıcıla
rına bu kadar yakın gördüğüm için gurur duyuya. 

1 

rum. Buraya gelinciye kadar yollarda, köylerde gör. 
düğüm hareket ve heyecan Ankarada ve hele meclis
te son haddini buluyor. Anlıyorum ıki yediden yetmi. 
şe kadar, köylüden şehirliye, cahilden alime kadar 
damarla.nnda Türkün mağrur, asil ve ateşli kanı ya
şıyan milyonlarca insan vatan tehlikesi karşısında 
bir duygu ve bir düşünce ile birleşmişlerdir. Millet 
artık seferberlik şubelerinin ve devlet kanunlarınm 
bükümleri ile hareket etmiyor. !nsiyaıki bir kmnlda. 
mş, tabii bir çözUlils ve mahşeri bir topla.nışta BU.· 
yük Başbuğun Istiklfil Bayrağı altına toplanıyor, 

(Arkası var). 
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ki~N'ın hedefi: Haberde, f; 
~ e, her şeyde temiz, dü-

t, ıamimi olmak, kariin 
!:::_teıi olnuya çalışmaktır. 

~-M_E_SE_L_E_L_E_Rıl 
Poliklinikler Kimin 

lçindlr? 
~ keıecııye polikllnlkJe.r açmıştır. Bu 
~ferin gayesi, muayyen mın
t~ l't.n fakir halkını parasız muar 

~ : etmek, hatta Uicrnı w·nnektir. 
ltt llsusta belediye bütçesinde tahsl-

\'ardır. 
18 ş 
~ • Ubatta oplanan belediye mec-
~ bir şikiyet geliyor: 

~ 0 likUnikJere zengin halk mtira
-...1_ ~iği için, fıkara halkın muaye

qıe link" kalın il a.ıt !)'Ol'.,, 

iti.. 11 Yanlıı;lığa meydan vermemek 
~. ~lediye meclisine teklif ed.iyor
'la;__ Zengin halkten küçiik bir ücret 

'! -oı. fıka.ra.nm muayene servlslerl-
Cofaıta.1nn .• , 

• ı:01iktinfğe gelen Jıalkm zengin ve 
~ bi ne Şekilde ayırt edilf"<'ek ! Kıbk 
bit '\fetJe mi! Polikliniğe daha fakir 

'kıyafetle gelmek mümkündür. 
Gtt• sat hakiki muhtacı bulmak mı
~· Bu bir krsnn halkten ücret aJ. 
btı kıa ternin edilemez. Eğer mnıksat 
il\ "diyenin polikliniklere sarfettiği 
~tarını hfr kısmmı çıkarmaksa bu 
~ bb- yerlnd4'<lir. Birincisi matlup 
' ıc.sa yoldan gidelim. 

b • 
~· rnetot, tclrnlk a.-ırmdayyz. 1-
~ rı pratik hayata tatbik edildiği 
ht l'de~iı. içtimai mua\'Pnet bir ha
~I olmaktan ~ı'kmrş, içtimai bir 
~ tla hayata tatbik edilen ilmi bir 
.. ~ l'e almıştır. Fakiri mi a.ın•onız .•. . . 
~ -.... ...... .. . .... • • • .. - .... _. __ 4 

~ı fak·i·ri bulmak t.a lifi değildir. 
ı.. bir butçenln en mübrem ihti:racı 
~lıt • 
t, t etmesi zarureti karsıııımda, zt-
tq. ~~l hemşireler knllanmalc gerek
bt. lfasta~·a reçete~i ~·azıp ,·ennek 

~ t1i llaa vermek, !löefaletin ~-aptrğı 
~t l'ibatı gidermez. Bunlan zi~·aretçi 
~;:;:lrenin nezareti altında bulun 
'1İ . . . ır ki, bir dereceye kadar po
~!iı llıgırı ga~·esine hizmet edebilir. 

~il hrıyamak veya "İdareı mMlahat,, 
~eğiı, fakire yardnn etmek için. 

' koymak değil, poliklinik kapı· 
~ hakiki nıuht~lara açmaık ta-

'-.,...._==--============-=----

iki çocuk 
mahkum 

edildi 
~~thoşlukla rakip meslekdaşmı 
~ t .. ve tehdit etmekten suçlu Sir
~ liudavendikir caddesinde Kemal 
~:. 1 • .:llltısınema.sı arkasında lokantacı 
~--~et oğlu Hasarun duruşması dün 
1. ~i cUrmU meşhut mahkemesin
~aı:ııldı. lddiaya göre, maznun 

~ ~rı evvelki akşam saat 20 ra.d-
liııde kendini bilmiyecek derece-

~'arhoş olarak dUkkanmm yanm

, l"akip Omerin lokant.asmm önü
:tlrbni§ ve Omere birçok küfürler" 

te nsonra da: 

~ l3uradan çık, git. Senin şimdi 
t ~arını, çerçevelerini indiririm, di

hdit etmiştir. Dinlenen şahit -
~çl~nun bu hareketlerini gördük

\ı Söylediler. Bunun üzerine Hü-
ll · ~ . 

'~ ilen sarhoştum, fa.kat böyle 
~l!t ~Öylcmedim. (Davacı olan Q. 

elıyle göstererek) Onunla da, 

~l ?nahke,meye girmeden aşağıda 
llk_ Fakat şimdi burada yine 

~l~ıya başladı. Bütün bu söy
erı sırf dükkarumız yanvana ol-

~ İçin rekabetten.dir." dedi. 

~·lıkeme maznunun suçlarını sa
~l'düğünden Hüseyini hakaretten 

hapis ve bir lira ağır para 

ııı_ llıa ve sarhoşluktan yine üç gün 
'-'e bir lira para cezuma mah

ett!. 

Eski Bir Nazırın Siyasi Hatıraları 
j 

ittihat ve Terakki ile 
Meşrutiyet tarihinde en 

meş'um bir hadise olan 
Tarablus Garp harbinin acı 

günlerinde hükumetin, harp
ten ziyade meclisteki muhale· 
fet cereyanlarının açtığı dahili 
ve harici tesirlerle ve bin bir 
güçlükle nasıl savaşmıya mec
bur kaldığını kafi derecede an
latmıya çalıştım. 

Bir mevzu etrafında fikir
lerde ihtilaf hasıl olursa hüs
nüniyet ile cereyan edecek mü
zakere neticesini, ayni rahmet 
bilen çok eski ve büyük sözün, 
mevzudan ziyade müzakereye 
dahil olanların şahsi şeref ve 
haysiyetlerini kırmrya matuf 
olan muhalefetle bittabi hiçbir 
münasebeti yoktur. 

O günlerin ı>:rişan hatıram
da bıraktıgı izleri biraz 

yoklayınca, Meşrutiyet Meclisi Me 
busan salonuna girdiğim dakika 
da, bugün yine kimlerin izzeti nef 
si, şeref ve itibarı ayalkar altına a
lınacak diye üzüntü ve ürküntü 
duygularımın tazelendiğini hala 
hissediyorum. 

Meşrutiyetin ilk Mebusan Mec • 
!isinde bulunan mebuslar, Meşru • 
tiyeti istihsalde yegane amil olan 
İttihat ve Terakki Cemiyetinin ilk 
günlerinde onun muhtelif vilayet 
ve liva merkezlerinde henüz belir 
miye başlryan teşkilatı ve manevi 
kuvvetinin tesirleri sayesinde ce -
miyet nam ve hesabına intihap e· 
dilmişlerdi. Bu suretle cemiyete 
mensup ve onun yardımile seçil -
miş mebuslar, mecliste çok büyük 
bir ekseriyet halinde idiler. Günler 
geçtikçe bu ekseriyette hissoluna· 
cak ,eksilme başlamıştı. Hayatta 
tahavvül bir hadisedir, muhitin ve 
oırcok naaı.ctPıPrın t.c>aırt 11.ınrın• hm• 

şey az, çok değişmiye ma.hküm • 
dur. 

Bir kanaatin esiri gibi görünen 
bir şahsın bir müddet sonra büsbü 
tün başka bir kanaat arkasına düş
tüğU dalına görülmüş ve işitilmiş 
tir. Onun için ekseriyet fırkasına 
arız olan bu eksilme illetini, bu gi 
bi makul sebepler altında vaki ol
sa idi, tabii telakki etmiye bir ma 
ni tasavvur olunamazdı. 

Hatta. başka memleketlerde 
siyasi bir fırkanın, maddi 

ve manevi himmet ve gayretile me 
busluğa 8eçilenlerin, herhangi bir 
siya.ai kanaatlerinin değişmeııile, 
o fırkadan alakalarını ke8mek is
tedikleri görülmU.tfir. Fakat 0 
halde eskiden mensup olduktan si 
yui fırkaya karşı minnet ve ,ük
ran borçlannı kesmek için o fır • 
kanın yardımile elde ettikleri me
busluktan çekilirler. Ve yeniden 
ya müstakil ve yahut yeni intisap 
ettikleri fırka namına namzetlik • 
!erini koyarlar. 

Ancak bizde de lttihad 
ve Terakki fırkasından çekilenle
rin hiç olmazsa siyasi programın 
hangi maddesine muarız oldukları 
nı ve yeni siyasi kanaat ve içtihat 
larınrn ne ,ekilde vücut bulduğunu 
efkarıumumiyeye açıkça bildir _ 
meleriıne intizar etmek hakkımız 
idi. 

Halbuki ahali fırka!'lı namı altın 
daki ilk siyasi teşekkül, ba,ta Sab 
ri hoca, Vasfi hoca, ve Şeyh Zey • 
nelabidin oldukları halde, ifrat de
recede taassubu temsil edenlerden 
mürekkepti. 

O vakitki Kanunu Esaside, ve 
İttihat ve Terakki fırkasının siya
si programında, bunların taassup 
ateşlerini teskin etmiye kafi mah
sus ve sarih hükümler mevcut ol -
masrna rağmen bu hareketin nasıl 
doğduğu tetkike değer bir mevzu
dur. 

Muhalif Mebuslar 
Arasında 

lık tarafta bulununuz) yolundaki 
büyük söze uyarak ben de ittihat 
ve Terakki fırkasından istifa edi
yor, ahali fırkası tarafına geçiyo
rum,, diye ğazetelerde bir ilanı gö 
rüldü. :Meşrutiyet hayatında, si -
yasi fırkalarda mutat olmıyan bu 
tarzı istifa, herkesi pek derin hay
retler içinde bıraktı. 

tihadından daima çok uzaktı. Ana 
doludan gelen saf mebusların bir 

çoğu da her gUn her vesile ile din 
namına bunların yaptıkları telkin 
ve tarizlerin tesirine kapılmaktan 
kendilerini pek güç koruyorlardı. 

M e1rutiyet M eclsi M eb' usa· 
nmdo reis/ile yopmı1 olan 
Ahmet Rıza, solda o zamanın 
muhaliflerinden Şibinkora-

lıisar M eb' usu Feyıi 

ı .. w.do. .. v..: ~ t:t ill\.IU .ı.u AO.füUUl haya 
tmda, en mühim bir dönüm nokta 
sı olan miralay Sadık Beyin mahut 
hizip meselesi bunlar için ayrıca 
ve hayli karlı bir iş olmuştu. 

Ahali fırkası, mecliste, buz gi
bi bir taassup ile din namına her 
terakkiye mani olmak siyasetini 
kendisine bir meslek edinmişti. Fa 
kat bunların asıl gaye ve emelleri, 
şahıslarla uğraşıp onları kötüle -
mek ve sonra kendileri birer birer 
devlet makamlarına sahip olmak
tı. 

Bunların içinde en maruf din U
lemasından bir mebusun, günün bi 
rinde, "ekseriyet fırkası ekalliye -
te düşmekte, ekalliyet, ekseriyet, 
halini almaktadır. (daima kalaba-

' .·.· 
• şte bu duygu ve şerait ile 
1 biribirini bulan ahali fırka 

sr pek mahdut, fakat vakit vakit 
taassup yıldırımlarını, ve ağızla -
rında kin ve garez zehirlerini sa
çan azalarile bir tarafta dururken 
hükumetçe Kanunu Esasinin 35 in 
ci maddesine ait tadil teklifine te 
şebbüs olunacağı şayiaları üzeri -
ne, birdenbire mebusluktan, me -
busluğun kendilerini namzet kıl
dığı büyük makamlar hillyasından. 
blisbUttin mahrum kalarak yine 
geldikleri tekye ve medrese köşe
lerine düşecekleri endişesine uğra. 
dılar. Ve derhal vaziyetlerini kur
tarmak için büyüme ve artma lü
zumunu gördüler. Din. perdesi al
tında her hakikati örten ve asrın i
cap ettirdiği medeni terakkilere 
engel olan bu müteassıp efendiler. 
programlarının başına muhtelif 
anasır arasında hakiki ahenk ve i
tilafı temin edecekleri yolunda bir 
fıkra ile güya hıristiyan milletlerinı 
içlerine alabileceklerini ve o tarih 
te memleketin dahili siyaseti bakı 
mından bir mevkii olan Rum pat
rıkhanesile de uzlaşmayı göze ala
rak bu suretle daha büytik ve et
raflı bir fırka haline inkılap etme
yi düşündüler. 

Bunun için bütün kanaatlerin 
ortaya atılmasına ve uzun görüş
melere lüzum ve ihtiyaç görülme
di. Zaten kanaat ve içtihatlarm tet 
kik ve tahliline de vakit kalmamış 
tı. 

Gayri müslim unsurlara men
sup bir takım mebuslar da, ahali 
fırkasının bu davetini iyi kabul et 
tiler, yeni teşekkül edecek fırka i
çinde milli maksatlarına daha mü 
sait cereyanlar verebileceklerini 
umdular. Böylece o tarihe kadar 
milli emellerine, ve takip ettikleri 
menfaat ve mevkie kavuşamamış, 
bu sebeple İttihat ve Terakki ce -
miyetile onun nafiz azalarına kar 
şı hırs ve adaveti sönmemiş insan 
lar, hakikatte İttihat ve Terakki 
Cemiyetine karşı menfi bir ruh ile 
kaynaşarak birkaç gün içinde, baş· 
larında damat Ferit olduğu halde 
aralarında "HUrriyet ve İtilaf,, fır
kası namı altında acayip ''bir hali
ta .. vücuda getirdiler. 

Bunların içinde kimler yoktu? 

OKUYUCU ME;KTUPLARI 
Muallime saygı ve ·mekfeplerimizde otorite 

Okuyucularımızdan Ramiz Ok, ya- çocuğun, hocasının arkasmdan saldı- kadar rağbettedir ki genç talebeler-
zıyor: ran gencin, annesinde.n b::ı.basından den bir çoğunu da kendisine çekmek-
"- Evvelki gilnkil gazetenizde, cesaret alarak mektep idaresine ale- tedir. Bu vaziyet, sık sık kontrol edile 

Mersinde bir orta mektep talebesinin nen çıkışan talebenin daha birçok ke- me<liği için gençlerimiz. her gün biraz 
muallimine karşı çirkin bir saygısız- reler 140 kuruş vererek mekteple • daha sefahate alışıyorlar. Gerçi eğ
lık yaptığını ve mahkemeye verildi· rinde bir disiplinsizlik modeli olarak lenmek onların da hakkıdır. Fakat 
ğini okudum. Otoriteyi tanımıyan bu kaldığmı göreceğiz. evvela çalışmak ve hayatı kazanmak 

Cemiyetin her köşesine. her mcsle- şartile ... çocuk, 140 kuruş para cezuma mah
kum edilerek serbest bırakılmıştır. 
Bu ceza, bittabi kanunun çerçevesi i
çinde verilmiş olan bir cezadır. Buna 
bir şey söylenemez. Ancak, bunun 

kültür hayatımızda derin akislerini 
beklemek te lazımdır. Bu itibarla, 
7 sinden 25 ine kadar bütün mektep 

anarşistlerini teşvik edebilecek olan 
bu disiplinsizliği yoketmek zaruridir. 
Muallimine kızan bir talebe, yumru
ğuna güvendiği takdirde hakkından 

gelmiye çalışsın, sonra 140 kuruş ce
zayı vererek kurtulsun. Hani idari 
~eza... Bu çocuk, hala o mektepte o-

• vor mu. !>ilmiyorum. 

ğe. hayatın her koluna en güzide e- Kadrosu mahdut zabıtamızın i~ini 
lemanlar yetiştiren vefakar ve feda· güçleştiren, memleketin umum) haya. 
kar muallimlerimize gösterilecek mu- tına mahsus menfi tesirler yapan bu 
amele bu mu olacaktır? gibi kazanç yerlerinin bu kadar çok 

Asıl mesele, terbiye sistemleri üze. açılmasına müsaade edilmemelidir." 
rinde durmak, yaldızlr nazariyelerden • 
uzaklaşmak ve ilkinden lisesine, tini- Bir Okuyucuya Cevap 
,·ersitesinc kadar bütün killtilr mile~ Feriköyde Maliye Tahsil Şubesi ka-
scselerimizde hakiki disiplini kurmak tiplerinden Ziya Altın dağa: 
tadır." .. s d -

• 
Antepte Eğlence Yerleri 

Gaziantepte Mahrnutdayı hanında, 
imzasmm ma1ıfuz kalmMmı istiyerı 
"lir okıt"tı<'umtı7 va7.tvor: 

- or ugunuz yazıların kitap 
halinde neşredilip edilemiyeceği hak
kında henüz verilmiş bir karar yok
tur. Bu yazılar tamamen çıktıktan 

ve eser tamamlandıktan sonra tayin 
'lunacaktır. .\lakanıza müteSA>kki P Pk gariptir ki. bunlarm ara 

•unda hatta riyasetlerin -
de, hakiki hal ve hüviyeti uzun taf
sile muhtaç olmryan Gümülcüne 
mebusu Ismail de bulunlyordu. O, 
İsmail ki, hocalann zihniyetinden 
ve onların dünya, hayat ve icapla 
nnı alelitlak din, cepheıdnden te -
llkki ve takip etmek kanaat ve iç-

Maarif Vekaleti, yedi yaşmdaki ço
cuktan başlıyarak hayata atılan gen
ce kadar bir insanın geçireceği tedris 
ve terbiye devreleri için öyle kuvvetli 
ve ameli formüller bulmalıdır ki. her 
mektep en sarih manasiyle bir disip
lin yatağı olsun. Yoksa kafa tutan 

"- Gaziantep 50 bin nüfuslu bir 
vilayet merkebi olduğu halde, mevcut 
sinemalardan başka, 3 tane fevkalade 

büyük bar, iki tiyatro ve birçok tullı· 
at kumpanyaları vardır. 

Maksatlan sadece ticaret olan bu 
küçük kazanç yerleri son günlerde o 

• 
Anla,ılmıyan Mektup 

Samatyadan Ganço Ristoyan imza. 
sile bize mektup gönderen okuyucu. 
muza: 
"- Madrastaki Emirhanyan dava. 

sı hakkında yazdığınız mektubu al _ 
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Sırt ve sırık 
İstanbulda yük altında bir hamal 

da.ita ölmüştür: Bu fırsatla l~i_şler 

Bakanımızın yaptığı bir ta.mim1 Def
rediyoruz. 

Vagon perdesini kaldmh~ızda, 

şark toprağına ayak bastığınızı bil
diren facialardan biri sırt ,·e sınk ha.. 
malıdır. 

İnsan, derhal, de~mni ka~·betmf, 
gibi olur. Bir insan sırtında ,·eya bl
ribirine sırıkla bağlı bir kaç insanın 
omuzlan üstünde de,·e ~ökertecek, 

beygir lnlett'<'ek ,.e din~ kınu'ak a
ğırlıkta yük! Körük ııı~ 1 \'t"J"Cn ~ö. 
ğüsler, fırlamış danıarlar, kanlı ba
kışlar! 

Ankaramrz bu manzaradan kurtul
mu,tur. Hamallar küçiik ~;ikleri el. 
de ve ağ'rrlannı arahada tıışrmalı:ta
dırlar. Diğer şehirlerimi7.in niçin 
hP.kfodiklerfnl ~rabilir miyiz? Aca.
ha bize araha tekPrleklnine eh·eric;U 
düz ~-ollar olmadığıru mı söyliye<'ek. 
ler? Rö~·Je bir iddia meshur özür ve 
suç ftkra~ını hahra J:f'tirebillr. 

Daha kısMrnı ~ö~·li~·,.~·im: İki hUk
lilm dimhurlyet vatanda.,ı olamaz! 
Sırt w~ ıı>ınk hamallannm lzhrahrnı 

"f!~·rttmPfe daha uzun mliddrt ta
hammi.il '"tmek tsb•m1vo"''l -Fntay 

Ajanlar 
An karada 
Top!anıyor 
Yeni Futbol Federasyonu Reisi Se

dat Rıza milli küme meselesını hallet 
mei< ve tatbikata geçmek için icap e
den tedbirleri görüşmek tiz.ere lstan. 
bul ve !zmir futbol ajanlarını bayram 
da Ankara ya çağırmıştır. 

Malum olduğu üzere milli kUmeye 
tstan buldan dört, 1zmlrden iki ve An
karadan iki olmak Uzere üç mmtaka. 
nm sekiz klübü iştirak edecektir. İs· 
tanbulu Zel.d Rıza tzmhi de Adnan 
temsil etmekte ise de geçenlerde i~i
fa eden Ankara Ajanlığını kimin t~m 
sil P.dAreği henüz taayyün etmemiş. 
tir. 

Kaçakçılık 
suçluları 
sorguda 
Halepten kaçak suretiyle Türkiye. 

ye soktukları Halep k:um~lannı teş
kilatlan vasıtasiyle birçok §ehirlerde 
kolaylıkla satarken yakalanan şebe
kenin mahkemesine evvelki gün ihti• 
sas mahkemesinde devam edilmi§tlr. 
Yeniden dinlenen birçok şahitler U• 

mumiyetle şebekenin aleyhinde üade 
vermişlerdir. Anlaşıldığına göre, ,e
beke cenup hudutlarım11,da açtıklan 
ufak atölyelerde bu kumaşları imal 
ediyor gibi göstermek suretiyle ka· 
çırdıkları ipeklileri yerli malı cıye 

sürüyorlarmış. Halbuki mütehassıs
ların fikirleriyle, bu kumaşların 'rtlr
kiyede yapılamıyacakları anlaşılmış

tır. 

Evvelce buna benzer ipe!di kumaş-

lara vurulan mühürler ile bu kaçak

çılığın önüne geçilmişken, sonradan 

bu usulün kaldırılması, kaçakçılığın 

tekrar artmasına 21ebep olmuştur. 

Şimdiye kadar şebekenin satmakta o
lan bu ipekli kumaşlarndan yüzlerce 

denk yakalanmış ve muhafaza umum 
müdürlüğünce muhafaza altına alın
mıştır. 

İhtisas mahkemesinin isteği üzeri
ne bu kumaşlardan birer p.ırçası nu
mune olarak mahkemeye gönderilmiş 
tir. Suçlular, bu kumaşların İ<~ndi 
sattıkları mallar olduğunu ıtiraf et
mişlerdir. ihtisas mahl<cmr.ni vakın
da bu mühim mahkeme hakkında 
kararını verecektir. Suçlular arasın. 
da Ankaradan, lzmirden, lstanbuidıın 
ve diğer şehirlı.,.·rl,.n h;~ .... 1. • 

•fü·C"ar)RI' da bu1 nl"""' 

, etle memleketin uğradıbı ı 
büyükttir. 

dık, ne demek istediğinizi ve maksa
dınızı anlayamadık. Bizden sordı.ığu. 
nuz ve öğrenmeyi istediğiniz şey ııe
dir! Açıkça yazmanızı rica ederiz ... 



• 
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Dünkü tki Maçın Neticesi : 1 - o 
Fenerbahçe Güneşin 
Galatasaray da Beşik-
taşın önünde Yenildi er 

D ün İstanbul, spor varlığı bakımmdctn iki mü
him maçın şahidi oldu. Fenerbahçe ile Giineş 
t~kımları karşılaştı, sonra da Galatasa~ay ile Be
şıktaş karşılaştılar. Galip gelmeyi uir an'ane 
haline getiren Fenerbahceliler dünkü macta Gü
neşe 1 - O rnağllıp oldula;. Galatasaray tal~ımı da 
Beşiktaşm karşısında ı - O yenildi. İki macın taf
sila tmı şu sütunlarda beraber okuyalım: J 

lngiliz Buts'un hakemliği ile oyuna başlanırken iki ta
kımın şekillerini, dizilişlennden anlamış olduk. Fener _ 
bahçelilerin kadrosu şöyle idi: Hüsameddın _ Fazıl, 
Yaşar - Reşat, Angelides, Cevat - Fıkret, Şaban, Ali 
Rıza, Bülent, Naci • 

! G"C.,~"F.Ş KADROSU 

• Cihat - Faruk, Reşat - Daniş. Riza, İbrahim -
Refii, Sal8..haddin, Rasih, Rebii, Melih. 

1 inci dakika .. Maçtan evvel Avusturya futbolünün 
banisi olan Mayzel'in ölümü için bir dakika sukut 
edildi. 

İngilizin düdüğü işitilir işitilmez Fenerin merkez

den bir fırtına gibi sağa geçen sıkı bir hücumu Güneş 
kalesinin önlerini buldu. Güneş müdafilcrinn seri 
müdahalelerile topu kontrol etmek istiyen Naci ka. 
leci ile karşı karşıya kaldığı halde avuta vurdu. 

2 inci dakika: Bu hücumu atlatan Güneşliler mu
kabil hücumlarla Fener nısıf sahasına yerleştiler. 
Merkez hafı Riza ve yan haflan uzun ve isa

Ga/afa;aray - Beıikta1 maçıncJq AYninin 
güzel bir kurtanıı 

betli paslarla destekledikleri muha _' 
cimlerini Fener kalesi ağızlarından ı 
ayırmaz oldular . 

Onuncu dakikaya kadar derin ve se 1 

ri paslarla güzel kombine7..onlar ya _ 
pan Güneşliler hakikaten cazip bir 
f utbol nümunesi seyrettirdiler. 
Diğer dakikalarda devrenin sonu _ 

na kadar oyun ayni ahenLkle devam 
etti • 

1K1NC! DEVRE) 

İlk dakika: Fenerliler )ine merkez. 
den aktılar. Şabana gelen topu Gü
neş kalesine doğruldu. Fakat en par· 
lak günlerinden birinde olduğunu her 1 
kurtarışı ile ispat eden Cihat bu şü- 1 
tu da olmuş armut gibi kaptı. 1 

GONEŞ!N GOLÜ ı 
8 inci dakikada sol açık Melihin biı 

akışını kesemiyen Fener müdafaası 
korner yaptı. Sol açık Melih sağ aya. 
ğile falsolu bir vuruş yaptı. Top Fe- 1 

ner kalesinin içine girecek şekilde 1 
kandiUenerek Hüsamettinin göğsüne 
doğru düşüyordu. 

Rasihle Refii topa çıktılar. Refii 
Rasihin arkasından kafasile topu sok 

t u. 
10 uncu dakika: Fenerliler asapla

n gerilmiş, alışmadıkları mağlubiyet 
vaziyetinden kurtulmak üzere olan
ca hızlarile hücuma geçtiler. Fakat 
Güneş müdafaası ve kalecisi sarsıl. 
maz müdahalelerile kalelerini kurta
nyorlardı. 

Son dakikalar: Oyunun son on beş 
dakikasında, Fenerliler her ne paha
sına olursa olsun beraberliği temin i
c_;in bütün kabiliyetlerini ortaya koya
ra.n. Güneş nısıf sahasına demir attı
lar. Güneşliler de kesif müdafaala
rında canla başla çalışarak kalelerini 
kurtarıyorlardı. Bu son on beş daki
kayı müdafaa ile geçirip bir golle ga
lip çıkmayı kurmuş olan Güneşliler, 
maçın sonu geldiği zaman maksatla· 
nnda muvaffak olmuş ve maçı 1 - O 
kazanmışlardı. 

Danyal. 
Beşiktaş takımı: Mehmet Ali -

Faruk, H
0

üsnü - Feyzi, Hakkı, F'uat 
- Hayati, füdvan, Enver, Şeref, Eş
ref. 

Galatasarayın eksik takımı, dün o
yunun b~langıcında, sırf merkez mu
hacimleri Haşimin akıllı, isabetli, de
rin paslariyle vaziyete haklın olmıya 
başladı. Yeni ·nldıklan enğ a~rklıın 
Halim gayretli olmasına rağmen he
nilz büyük oyunlara alışmadığı için 
gelen topları ekseriya kaybediyor, 
yahut takımına faydalı bir şekilde 

kullanamıyordu. 

25 inci dakika: Ağır basmıya baş
hyan Beşiktaş hticumlarını iyi yer 
tutarak durduran Galatasaraylılara 
merkez muavini Salimin, Nakkmın a
yağına takılarak kesmek istediği bir 
hücum yüzünden penaltı verildi. 

Hüsnünün çektiği penaltıyı kaleci 
. Avni, alkışlar arasında kurtardı. 

Dün çok güzel bir oyun çıkaran 
Güne~ kalecisi bir Fener ak1n1nı 

kestikten sonra 

Gala tasaray • Beşik
taş Maçı 

Fener - Güneş maçından evvel oy
nanan Galatasaray - Beşiktaş mü
sabakasını da Ingiliz hakem idare et
ti. Galatasaray takımı hayli eksik, 
epey değişmiş, sağ açığı Necdetin 
yerini ikinci takımdan bir gençle dol

durmak vaziyetine düşmüş olarak sa,.. 

haya çıktı. 

Beşiktaş takımı da merkez muha
cimi Nazımın yerine Enveri almış -
tı. 

Iki takımın kadroları. 

Galatasamy takımı: Avni - Re
şat, Arif - Eşfak, Salim, Suavi -
Halim, Süleyman, Haşim, Bülent, 

35 inci dakika: lki tarafın müsavi 
hücumları devam ederken Hakkı, al
dığı derin bir pası, kaknin üç metre 
açığında geçiktiği için kaçırdı. 

38 inci dakika: Soldan çekilen bir 
korneri çekişini Beşikta.~ kalesi ağ
zında yakalıyan Galatasaray sağ a
çığı aşikar bir beceriksizlilde golü 
yapamadı. 

43 üncü dakika: Galatasaray kale
cisi Avni fevkalade bir çift kurtarış. 
la muhakkak bir gole mani oldu. 

Birinci devrenin sonu: İki takım 
sıfır sıfıra berabere a:}Tıldılar. 

(İKİNCİ DEVRE) 

1 inci dakika: Galatasaraylılar Ha
şimin icat ettiği bir vaziyetle ilk hü
cumlarile bu devrenin ilk kornerini 
kazandılar. Güzel ortalanan topu Sü
leyman dışarı vurdu. 

16 ıncı dakika: Yarımşar dakika 
fasıla ile Galatasaray ve Beşiktaş 

takımlarının kazandıkları birer kor. 
ner boşa gitti. 

23 üncü dakika: Beşiktaş soldan 
kazandığı kornerde de muvaffak ola
madı. 

1 
24 UncU dakika: Eşfaktan çıkan to-

l pun Haşim tarafından iyi tevzii ne
ticesinde tehlikeli bir hiicuma kalkan 
Galatasaraylılar talihsiz bir vurll$la 
sayı yapamadılar. 

BEŞ!KTAŞIN GOLÜ 
Beşiktaş merkez muavini arkadan 

kaptığı topu iki Galatasaraylı arasın
da epey sürdlikten sonra Galatasaray 
kalesine yanaştırdı. Kaleci Avni En
veri takip eden arkadaşının müda _ 
faasını bekliyen bir tereddüt geçir
diği sırada Enver yakından çektiği 
şutle ilk sayıyı kazandı. 

Galatasaray - Be1ikfo1 maçmdan 11'eyccan11 bir an ... 

Nitekim, biri 40 mcı, ikincisi 41 in. 
ci, üçüncüsü 43 Uncu dakikalarda ka
zandıklan üç korneri sayıya çevire
miyerek 1-0 mağlüp oldular. 

' 

Oriiinal 
Bir Çek. 
Hikciqesi 

I
• stanbuldan kalkan vapur 

bir saat sonra Büyükada is 
kelesine yanaşmıştı. Vapurun ten 
halığı yolcuların iskeleye çıkma • 
!arı ile büsbütün anlaşılmı~tı. Bir 
baba ile anadan ve bir de bunların 
kızlarile onun nişanlısından maa
da; biz de iki kişi idik. Bir de da
ha lstanbulda tahta köprünün ü -
zerinde peyda olarak arkamıza ta 
kılan bir rum delikanlısını da say
madan geçemiyeceğim. Koltuğu -
nun altına sıkıştırmış olduğu re _ 
sim yapmıya mahsus portföyden 
de bir artist olduğu anlaşılıyordu. 
Uzun ve kirli saçları ensesine ka
kül halinde dökülmüş, solgun be
nizli ve gözleri iyice içine çökük 
delikanlı insanda bu acayip hali
le garip bir alaka uyandırıyordu. 
fstanbulun yerlisi olduğu için sor
duğumuz birçok şeylere nezaketle 
cevap veriyor ve bu yüzden hoşa 
da gitmiyor değildi. Fakat bilaha
ra o kadar geveze, o kadar çene • 
baz bir şey çıktı ki, o ı 'nn yan 
yolda yüz çevirmiye mecbur ol -
muştuk. 

Lehli aile çok hoştu. Ana ile 
baba yumuşak başlı in -

sanlardan olduklarını ilk konuşuş 
ta belli ediyorlardı. Kızlarının a 
şıkı genç de son derece nazik 

' her halile ince bir adam olduğunu 
anlatıyordu. Sıhhati bozulan kız

larının tedavisi için Büyükadaya 
geliyorlardı. Güzel kız, ya ağır bir 
hastalıktan yeni kalkmış, yahutta 
daha ciddi bir hastalık yakasına 
yapışmak üzere olduğunu belli e
decek kadar solgundu. Yürürken 
nişanlısının omuzuna dayanıyor, 

ara sıra durarak ayakta dinleni -
yordu. Sık olmamakla beraber ku
ru bir öksürük te bu dinlenmelerle 
zavalli yavrucağı üzüyordu. Öksür 
düğü zaman nişanlısı fena halde 
kederleniyor, fakat kız yüzünü o
na çevirince bu keder sürura inkı
lap cdıyordu. 

İskeleye çıkar çıkmaz bizden ay
rılan artist kılıklı rumun tavsiyesi 
tir.erine Lehli aile, çamlara en ya
kın bir otele yerleştiler. Biz de o
raya misafir olduk. Bu otel bir 
Fransız tarafından işletiliyordu. 
Eşyası, salonları temiz ve Fransız 
nezaketi insanı her işte memnun 
ediyordu. öğle sıcağı biraz hafif. 
!edikten sonra Lehli aile ile birlik 
te çamlıklara çıktık. Hem manza
ranın güzelliğinden hem de çam ko 
kulanndan istifade edecektik. Ken 
dimize münasip bir yer bulup otu 
racnğımız esnada vapurdaki Rum 
delikanlısı yine peyda oldu. Bizi 
başile hafif surette selamladık -
tan sonra birkaç adım solumuza o· 
turarak resim yapmıya başladı. 
Fakat o şekilde oturmuştu ki, yap 
tığı resmi görmemize imkan yok· 
tu. Bunu ima i<;in söylediğim bir 
cümleye Lehli ailenin müstakbel 
damadı da: 
"- Kimbilir, ne berbat bir re

simdir; görsek te olur görmesek 
te! Önümüzda manzara o kadar 
muhteşem ki!., 

Diye cevap vermişti. 

Hakikaten böyle idi. Aca~.a 
dünyanın neresinde şu b~

yükada kadar güzel ve mesut ~.ır 
köşe bulunurdu. Büyük Cbarles ın 
muasırı politikacı ve fedai trene 
işte bu adada bir aylık menfa ha
yatını yaşamıştı. Fakat buna men
fa hayatı demek caiz mi idi? Ben 
kendi hesa hıma burada bir ay ya
şasam ömrüm olduğu kadar bu zev 

ki unutamazdım. Hatta bu bir gün 
liik misafirliğin hatırası bile ile • 
!ebet hafızamdan silinmiyecektir. 

Hava bir elmas kadar berrak, yu 

muşak ve insanı okşuyor gibi idi. 
İnsanı kendinden geçirecek kadar 
mestedici idi. }{arşımızda Heybeli
nin servi nğnçlarile bezenmiş sırt
ları ve sağımızda Anadolu yakası
nın yaylayı andıran düzllikleri göz 

!erimizi okşuyordu. 

M 
armara denizi. kendine mah 

sus renklerine boyanmış, 
uyuvor. Uzaklarda denizin rengi 
slit ·gibi beyaz, bu beyazlık sonra 
pembeliğe ve ~azı yerlerd_: porta
kal renginde bır kırmtzılıga bula
nıyor. Daha yakınlarda zümrüt gi 

Erkek Cadı 
"-Acaba bit 

artist olmasın?,. • 
"- Ne münase

bet. Böyle arti.St 
olur mu?. 

r~:~:·~;·~:~·~:;~~:-i Çeviren: Ş. Akgül 
................................ 

bi mavi yeşil bir renk alıyor. Ken 
di güzelliği içinde mağrur bir hali 
var. 

Hiçbir yerde büyük vapurlar gö 
zil tırn:ıa~amıyor. Yalnız İngiliz ban 
dıralı ıkı çatana denizin düzgün 
sathını yararak sahilden uzaklaşı
yorlar. Denize yakın bir kahveden 
birkaç delikanlının birlikte söyle -
dikleri şarkı sesleri duyuluyor. 

Bütün bu manzara ve etraf o ka 
dar sihirli bir tesir altında bırakı
yor ki, insanı, hepimiz derin bir sü 
kut içinde ve tabiatin bu cennet 
kadar güzel köşesinde kendimizi 
ırny't)Ot.1nı9 gıbıyı.z;. Lc.nu gonç lu:ıo; 

çimenlerin Uzerine uzanarak başı
nı 8.şıkınm dizine dayamış, uyu_ 
yor gibi. Müdevver ve muntazam 
yüzüne adeta hafif bir kırmızılık 

gelmiş. Fakat işte mavi gözlerin
den de yaşlar dökülüyor. Aşıkı, 

sanki bunların manasını anlamış 
gibi eğilerek teker teker yaşlan 
ağzile siliyor. 

Ş imdi anası da ağlıyor. Kız: 
'"Burada insanın hem 

ınüfckkiresi hem de vücudü kuv -
vetlenir. Ne mesut memleket Alla
hım !,, diye mırıldanıyor. 

Babaları: 

"Allah bilir, dünyı:ı.da hiç bir düş 
manım Yok. Fakat olmuş olsaydı 
burada hepsini aff'l:derdim,, diyor. 

.. v.e yine hepimiz susuyoruz. Çün
ku ınsan bu adada kendi kendine 
kendi ruhile yalnız kalarak saat
lerce konu~abiliyor. Bu saadet o 
k~dar derin ki, bunu insanın bütün 
dun~a. ile paylaşacağı geliyor. Ve 
~:pımız bu saadeti hissettiğimiz 
ıç.ın biribirimizle meşgul olmıya 
bır sebep kalmıyor. O kadar müs· 
terih ve ferih hissediyorduk ki, 
kendimizi bir saat kadar resim yap 
tıktan sonra eşyasın ı toplayıp ya 
n~~zdan çekilen rum artistin bile 
bızı selamlıyarak çekildiğinin giiç 
farkında olmuştuk. 

N ihayet, önümüzdeki man -
zara daha koyu bir menek

şe rengine boyanırken artık kalk
mak zamanı geldiğini ancak hisse
debilmiştik. Mesut insanlar gibi 
otele doğru yol aldık. Bir kahve ve 
su içmek Uzere otelin balkonunda
ki kanapelere yerleştik. 

. Aradan beş dakika geçmişti ki, 
bıraz önümüzde yüksek sesle ve 
kavgayı andıran konuşmalar duy
muştuk. Artist kılıklı Rum otelci 
ile atışıyorlardı. Otelci: 

"Otelde başka misafirler olma -
sa ben sana gösterirdim.,! diye Ru 
ınu tehdit ediyordu. 

Şimdi delikanlı Lehli genç genç 
otelciden soruyordu: 

"Rica ederim Mösyö? Şu artist 
kılıklı herif kim? İsmi ne? Ne iş 
yapar? Bana söyler misiniz?,, 

''İsmini kim bilir Mösyö? Esra -
rengiz herifin birisi! Fakat biz o
nun adını "Cadı,, koyduk.!,, 

Q • hep ölülerin resmini yap • 
makla meşguldür. !stan " 

bulda yahut adalarda birisi öldil• 
mü, bu herif ayni gün onun resmi
ni yapmış ve bitirmiştir. Ölenleriıı 
resmini yapmakta o kadar maba" 
reti var ki; tıpkı benzetiyor,, 
.. O~elcinin bu sözleri hepimizin 
uzcnnde titretici ve ürpertici bit 
tesir yapmıştı. Lehli kadın kendi• 
ni zaptedemiyerek vaveylayı ko • 
parmıştı. Rengi sapsan kesilen bs' 
ta kızı ise anasının kolları arasın• 
da bayılıvcrmişti. 

Ş i~di bir ~tlayışta Lehli geıı 
cın merdıvenlcri inerek bit 

elik rumu, diğer elile resim karto• 
nunu yakaladığını Lördük, biran i• 
çinde ikisi de kumların üstünde al• 
talta üstüste döğüşüyorlardı. Re-
sim kartonunun f!lUhteviya-
+. i1 ,_ , • .l...;;;!!.'1-1:.., • 

temler, fırçalar, boyalar or• 
talığa saçılmıştı. Bunlarına• 

rasında I..ıehli kızın karakalemle çl 
zilmiş kabataslak bir portresi vaJ 
dı. Genç kızın gözleri kapalı, başı" 
nın Uzerinde de menekşelerden ya• 
pılmış bir çelenk görünüyordu. 

Böyle mesut bir gi.iniin sonund• 
bize bu acıyı tattıran Büvükad8 
cadısına lanet ede ede adadan aY" 
rılmıstık. .. . . . 

.. • l .. • ~ ·~ 

YEMEK 

DEGİL 

-

Dişlerini 

Radyolin 
ile temizlememenin 
cezasını çekiyor 

Dişleri hiç temizlememek ne kadılı 
muzırsa gelişi güzel macunla teırıiı
lemek te o kadar muzırdır. Dişleriııi• 
zin minasını bozacak macunlardeft 
sakınınız. Minası bozulan dişler çU· 
rümeğe mahkumdurlar. Yemek Y~ 
dirmczlcr, su içirmczler ve size b91 

yatı cehennem ederler. Nihayet hCP" 
sini çektirerek genç yaşta dişsiz ıcıı
hrsınız. 

Radyolin 
Dişleri. mina tabn kasını çizmedefl• 

hırpalamadan temizler ve parlatır• 
mikropları öldüriir, diş etlerini ktl~' 
vetlenrlirir 

.. I ................... ~~ -



** * * 
MÜKAFATLAR 

Yeni müsabakamızda kazanan okuyu
cularımıza 750 liralık mükafat ve hedi· .... ye verecegıı. 

Birinciye: 200 Lira 

ikinciye: 100 Lira 

Üçüncüye: 50 Lira 

100 okuyucuya 400 lirahk hediye: 
Darbımesel • müsabakamız da kazanan okuyucularımıza vere. 

ceğimiz hediyeler, mütenevvi ve kıymetli olacaktır. Bu hediye

lerden bir kısmını gösteren listeyi bugün neşrediyoruz: 

Yazlık, kışlık kostümlükler $ ları 
6 kişilik bardak takınır (32 par-• Tuvalet eşya ve levazımatı 
ça) Vazolar 
Mutbak takımı (15 parça) Yazı takımları 

Kübik duvar saatler! Traş takımları 

Elektrik ütüleri Havlular 
Elektrik mutbak levazıını 
Likör takımları 
Pasta takınılan 
Masa saatleri 

Yenıişlikler 

~ içeklikler 
?ekerlikler 
Biblolar 

2 ve 6 kişilik kahve takımları 
2 ve 6 kişilik komposto takım. 

V1endiller, sofra örtüleri 
Esans ve kolonyalar vesaire •• 

6 kitilik tabak takımı (51 parç• 

*** * * 
YENi MUSABAKALARIMIZ 

• 
aarettin Hoca müsaba- yeni müsabakamız için tekrar 

kamıza okuyucuları . ediyoruz: 

mız tarafından göste-1 Otuz tablonun, listede· 

rilen geni§ rağbetten ceaaret 
alarak ondan daha cazip, daha 

eğlenceli ve ayni zamanda fay

dalı yeni bir müsaba.k.. tertip 
ettik. 

• 
Küçücüı< mekteplilerden bü

Yükbaba ve analara kadar her 
Ya9taki okuyucularımızı yakın -
dan alakadar edecek olan bu 
Yeni müsaba.kamızın esası: Kar· 
tı ıütunlarda alfabe ıırasile 

neşrettiğimiz darbımesellerin 

İçinden otuz tanesinin Mart ba
tmdan sonuna kadar "TAN,, 
da çıkacak resimlerini bulmak • 
tan ibarettir 

• 

kiler arasında mutlaka 

bir aarbuneseli vardır. 

Fakat altmış darbnnesel
den yalnız otuzunun res
mi çıkacaktır. 

• • 
1 - Otuz tablo bitince, numa

ralarını altalta sırasile ya

zıp hizalarına da ifade et

tikleri darbımeselin liste

deki numarası yazılarak 

bu liste "TAN ,,a gönderi
lecektir. [Tabloların kesi
lip gönderilmesine lüzum 
yoktur] 

2 - Her hal mektubile birlikte 
30 müsabaka kuponunun. 

gönderilmesi f arttrr [Ku
ponu eksik hal mektuplan 
nazarı itibara alınmaz.) 

:r A N 1 
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DARBI MESEL 
• 

Seçtiğimiz 60 
darbı mesai 

l - 'Aç tavuk kendini arpa 
ambarında sanır. 

2 - Ak akça kara gün içindir. 
3 - Anlaya sivrisinek saz, an-

lamıya davul zurna az. 
4 - Atı alan Üsküdan geçti. 
S - Balık baştan kokar. 
6 - Bal tutan pannak yalar. 

7 - Bedava sirke baldan tatlı-
dır. 

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

dek atlatır. 
10 - Bülbülün çektiği dili bela

sıdır • 

11 - Dalmasını bilmiyen ördek 
başmı bırakıp kıçından 
dalar. 

12 - Damdan düşen halden bi
lir. 

13 - Davulun sesi uzaktan hoş 
gelir. 

14 - Demir tavında gerek. 
15 - Denize düşen yılana sarı
lır. 

32 - Kendi dü~en ağlamaz. 
33 - Keskin sirke kabına zarar. 

34 - Koyun bulunrn'Iyan yerde 
keçiye Abdurrahman çe
lebi derler. 

35 - Makeme kadıya mülk ol
maz. 

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

hazırlar. 

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

turur. 
41 - Parayı veren düdüğü ça

lar. 

42 - Perşembenin gelişi çar-
şambadan bellidir. 

43 - Sel gider, kum kalır. 
44 - Serçeye çubuk heredir. 

45 - Su destisi su yolunda kın· 
hr. 

46 - Sütten ağzı yanan yoğur. 

du üfliyerek yer. 

47 - Taş yerinde ağırdır. 

Müsabakanın alakasını art
tırmak İçin 30 tabloya mukabil 
60 darbımesel seçtik ve bunları 
hilhassa biribirine az çok yakın 
ınevzulardan intihap ettik. Bu
nu böyle yapmakla da tablola

nn darbımeıellerini bulma İf İ· 
ilin çok basit bir çocuk oyunca

ğı olmaktan çıkmasını temin 
etmit oluyoruz. 

3 - Bu ,artlara riayet etmek 

tartile bir kiti müteaddit 
hal mektubu gönderebilir. 
[Bu suretle muhtelif hal 

ihtimallerini kaybetme.mi~ 
olur.] 

·---------·~----~------------~~~----~~--------------------~~--------~ 
16 - Doğru söyleyeni dokuz 

köyden kovarlar. 
48 - Tencere yuvarlanmış, ka· 

pağım bulmuş. 

• 
Şunlyı timdiden açılCça yaza

nz ki Mart batmdan otuzuna ka

4 - Mektuplara yazılacak isim 
ve adresler çok açık ve 
okunaklı olmalıdır. 

5 - Mümkünse birer fotoğraf 
gönderilmelidir. 

6 - Zarfların üstüne (Darbı

mesel Müsabakası) yazıl. 

malıdır. 
dar "T AN,.da çıkacak otuz tab- T bl 

1 • 7 - a o ar 
lonun mutlaka listede yazılılar. 

Martın birin· 

arasında bir darbımeseli vardır. 

• 

den otuzuna kadar hergün 

bir tane olarak "TAN ,,da 
çıkacaktır. 

ı 8 - Bu müsabakanın hal müh-
Nasrettin Hoca müıal>akasına 

iştirak eden karilerimizden ba-

2ıları telefonla bize müracaat 

ederek bazı resimlerin fıkralan

nı bulamadıklarını söylemi9ler
di. O zaman da kendilerini te

ınin ettiğimiz gibi timdi de 

leti 1 Nisandan 20 Nisan 
ak,amına kadardır. 20 

Nisandan ıonra gelen 
mektuplar kabul edilmi
yecektir. 

Şimdi kartı ıütunlarda da ıeç
mit olduğumuz darbımesellerı ı 

Yeni Darbımesel müsabakamız, çok eğlen
celi ve o kadar caziptir. Karilerimiz, bu eğ
lenceli müsabakaya iştirak etmekle buluş 
melekelerini kuvvetlendirecek, ayni zaman
da hoş vakit geçireceklerdir. 

Darbımesel müsabakamız, Nasrettin Ho
canın resimli fıkra müsabakalarından daha 
alakah olacaktır. "TAN" bu müsabakayı 
okuyucularına bir hatıra olarak takdim 
ederken büyük bir sevinç duyuyor. Bu sevinç 
daha ziyade okuyuculardan görülen alaka 
ve arzunun bir neticesidir. 

Hiçbir külfet tahmil etmeden eğlenceli 
bir şekif de devam edecek olan müsabaka
mıza siz de iştirak ediniz. 

17 - El elden üstündür. 
18 - Eski tarak eski tas. 
19 - Evdeki pazar çarşıya uy

maz. 
20 - Eyreti ata binen çabuk i

ner. 

21 - Gülme komşuna, gelir ba
şına. 

22 - Gülünü seven dikenini de 
sever .. 

23 - Hamama giren terler. 
24 - Her horoz kendi çöplü· 

ğünde öter. 

25 - Her gün papaz plav ye
mez. 

26 - Her koyun kendi bacağın· 

dan asıhr. 
28 - Horoz çok olan yerde sa-

bah geç olur. · 
29 - İt ürür, kervan yürür. 
30 - İtle dalaşmadan, çalıyı 

dolaşmak evladır. 

31 - Kel başa şimşir tarak. 

49 - Testiyi kıran da bir, su ge· 
tiren de. 

50 - Tilkinin dönüp dolaşıp 

gideceği yer kürkçü dük· 
kanıdır. 

51 - Ummadık taş baş yarar. 

52 - Ürümesini bilmiyen it sü
rüye kurt getirir. 

53 - Üzümünü ye de bağını 
sonna. 

54 - Üzüm üzüme baka baka 
kararır. 

55 - Yalancının mumu yatsıya 
kadar yanar. 

56 - Yapı taşı yapıdan kalmaz. 
57 - Yavaş atm tekmesi pek o

lur. 

58 - Yörük at yemini arttırır. 
59 - Zenginin parası züğürdün 

çenesini yorar. 

60 - Züğürt olup düşünmeden. 
uyuz olup kaşınmak evla· 
dır. 
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Arapkirin üzüm, pey
nir ve yağlan her 
tarafta aranıyor 

Arapkir, (TAN) 19 uncu asırda adeta yeniden kurulmuş 
olan kasabamız iki kısımdan mürekkeptir: Eski Arapkir, Yeni 
Arapkir. 

Eski Arapkir, yenisinden 4 kilometre uzaktadır ve şimdi bu
rada pek az aile oturmaktadır. Evvelce yazlık olarak kullanıl
mış olan Yeni Arapkir inkişaf eylemektedir. Buna mukabil Eski 
Arapkirde Yenicami, Ulucami, Caferpaşa camileri gibi şayanı 
dikkat eserler, Narin kale ve pek eski dört kale daha vardır. 

Sırtını Göldağı eteklerine daya 
mış olan Arapkir ayaklarını Koz _ 
luk ve Berenge çayırlarına doğru u. 
zatmıştır. Etrafı bazalt kayalarla 
çevrilmiştir. Arazi arızalıdır. Arap • 
kirde aradaki mesafe bir saati bulan 
mahalleler vardır. 

Meseli Zekrap ve Berenge mahal
lelerinin araııı tam bir saattir. 

TA.~ 

Adapazarı Avctfar Birliği sürek avında 

Arif iyede 
Bir Köy Kursu 

MEŞHUR NARLAR, 
OZOMLER 

Malatya, Elıiziz ve Kemaliye yolu 
fu:erinde bulunan, bağlar ve meyva 
bahçeleriyle süslenmiş olan Arapki. 
rin üç nahiyesi, yüz on beş köyü 
vardır • 

, Adapazarı (TAN) - Mektep ihtiyacı çok fazla olan ve bütçesinin 
- ! darlığından bu ilıtiyacı karşılamaktan uzak kalan Kocaeli vilayeti, hiç 

'olmazsa köy mualliınlerini daha verimli bir yoldan temin edebilmek 
; için, vilayetimizde de köy muallim kursu açılmasına karar vermiştir. 
1 lstanbuldan Ankaraya dönen ilk tedrisat umum müdürü lsmail Hak. 
kı, Arifiye istasyonumuzda inerek kendisine lzmitten iltihak eden vali 

; ~~ nıa~rif. müdürü ve Adapazarından çıkan alakadarlarla birlikte bu iş 
ıçın nıusaıt yer aramış ve Arifiyeyi seçmiştir. 

Agın nahiyesinin narları, özümle
ri meşhurdur. Bu nahiyede pirinç 
yetişmekte ve ipekçiliğe ehemmiyet 
verilmektedir. İetanbula her eene 
gönderilen ipek kozası mühimce bir 
yekün tutmaktadır. 

Nahiye merkezinde tam teşkilHlı 
bir ilk mektep, köylerinde de Uçer 
emrflı iki mektep vardır. 

Bilh8.8Sa Agın nahiyesinde yetişen 
mahsul sayesinde, Arapkir ve hava. 
li!!inde yılın her güntinde taze özüm 
yemek mUmktindür. 

Y MCILIK, PEYNICIL1K 
Şotik nahiyesinin arazisi tamami

le a.rrzalıdır, köyleri yalçın kayalarla 
çevrilmiştir. Bu itibarla ziraatten 
ziyade hayvancılığa ehemmiyet ve. 
rilmiştir. Şotik nahiyesinin yağlan 

ve peynirleri civarda çöhret kazan
mıştrr, hatta lstanbula ve Ankaraya 
bile aevkolunmaktadır • 

Buradan Kemaliye, Divrik ve Ma • 
latyaya her sene 6 bin kadar kasap. 
lık koyun ve keçi gönderilmektedir. 

Şotiklilerin bir kısmı da kömUr _ 
cUltikle me~gul bulunmakta. ve ci • 
var vilayetlere ihracat yapılmakta • 
tadIT • 

BUCDA Y lSTlHSALATI 
Mutmur nahiyesi içinde yalnız 

tira.at ve arıcılık sayesinde geçini! • 
mektedir. Arapkir kasabaııının buğ'. 
day ihtiyacını da daha ziyade burası 
temin eylemekte ise de ziraat alet 
ve wmllerinln maalesef pek geri ol. 
duğu görUlmektedir. Bunlar ıslah o. 
lunduğu takdirde buğday istihsaliı
trnm arlac!'ğı ı:ıiiphesizdir . 

BELED1YENlN VARiDATI 
AZ 

Arapkir belediyesi, kasaba için bir 
plln· yaptırmak istemekte ise de 
bugünkü varidatı buna imkln ver
memektedir. Belediyenin bütçesi 10 
bin liradan ibarettir. Bu para ile bir 
,ey yapmak mümkün değilse de be
lediye 937 eeneei içinde temiz içe • 
cek ıuyu getirtilmesi, ç~meler ya. 
pılmaeı gibi işlere çalışacaktır. 

DOKUMACILIK 
1 A.rapkirde 1ıfanusa denilen bir nevi 
C!okuma işleri ileri gitmiş olduğu 

gibi yat.ak çarşafı, havlu, hamam ta. 
knnı, peçete imalatı da havli farklı. 
dır. lkt bine yakın el te;gahından 
çıkarılan bu mamulat Eliziz, Sivas, 
Malatya, Erzincan, Zile, Tokat, A. 
m~sya, Çorum ve Erzuruma ihraç 
edilmektedir. 

Diğer yıllardakine nazaran bu se
ne dokuma satışları iyi gitmiş ve 
geçimleri bu yüzden olan bir çok ~· 
tlelerin ytizilnü ~UldUnnü~tUr. 

ORTAMEKTEP LAZIM 

SO bin nUfuırn bağrında geçindiren 
ArapJirin en büyük ihtiyacı mektep 
tir. Merkezdeki iki ilk okul ihtiva. 

-
.. -

Malafyada hükumef caddesi 

cı karçılayabiliyorsa da, bunlardan 
mezun olanlar tahsillerini terke mec 
bur olmaktadırlar. Bu itibarla Arap. 
kirde ortamektcp açılması, şiddetli 

bir ıhtiyacı karşılamış olacaktır. 

ÜZÜMCOLOK tLERLlYE
CEK AMMA .. 

Bir de Arapkir üzümleri dikkat ve 
itina bckliyen kıymetli mahsulleri. 
mizden biridir. Arazinin hemen 
hemen dörtte birini kaplıyan 

bağlarda yetişen ve gelecek mahsu. 
le kadar dayanan, idrak edildiği za. 
man beyazken, sonralan sararan 
bir nevi üzüm vnrdır ki iyi ambalaj 
yapılması bilinemediği ve vesait ol
madığı için yurdun her tarafına 
sevkolunamama.kta, ancak Malatya, 
Elaziz ve mülhakatine gönderilmek. 
tedir . 

Bağcılrk günden gUne inkişaf 
etmekte olmakla beraber, ambalaj 
Ye nakliye işleri yoluna konulduğu 
takdirde bu işin çok büyük bir \'ari. 
dat kaynağı olacağı muhakakktır . 

lzmirde Su ve Elektrik 
Fiyatları 

İzmir, (TAN) - Burada umumun 
içtiği Halkapınar suyunun metre 
mikabı senelcrdenbcri 15 kuruş gibi 
fahiş bir fiyatla satılmakta olduğu 
için vuku bulan çok haklı şikayetler 
ve Xafıa Vekaletinin verdiği emir 
üzerine toplanan komisyon, suyun 
metre mik'abı fiyatını 12 kuruşa 

indirmiştir. İzmir halkı bu karardan 
son derece memnun olmuştur • 

Elektrik tarife komisyonu yakın. 

da toplantılarına başlayacaktır. Tür. 
kiyemizde hemen hemen en pahalı 
elektrik sarfeden İzmir şehrinin ye. 
vatı 19 kuruş olan elektrik fiyatı

nın makul bir dereceye indirileceği 

umulmaktadır . 

Balıkesir Şehir Meclisinin 
Bir Kararı 

Balıkesir, (TAN) - Şehir meclisi 
ıs; yaşından aşağı olan çocukların 

gazino, meyhane, hamam. otel, bar 
gibi umumi yerlerde çalıştırılmama. 
!arı için belediye talimatnamesine 
bir madde konulmasını müzakere et. 
mektedir • 

Tarsus ta Bir . T eberrü 
Tarsus - Fabrikatör İbrahim, 

geçen yıllarda olduğu gibi bu sene 
de ilkmektep talebesinden yUz fa • 
kire yetisecek kadar elbiselilr ku • 
m:ı.s tr.bcrru etmiştir . 

! Nisanda Arifiyede inşasına başlanacak mektep binasında çalıştırıla _ 
, cak çavuşlar, Adapazarı tolıuın islah istasyonundan istifade edebile. 
ceklerdir • 

ı Senelerdenberi tamir edilmediği için, berbat bir hale gelen 
: Adapazarı yoluııun tanıanılanacağı vadedilmiştir. 

Arifiye _ 

I AVCILARIM.IZ F AALlYETTE 
Adapazarı Avcılar Birliği, bu hafta Ekizce ve civarında nıuvaffa. 

kıyetll bir sürek avı tertip etmiştir. Avda, her zaman olduğu gibi, bir 
çok donıuz vurulmuştur. 

-.......~ ------------
- n.unaıuneuıuu 

Y alovada bir eski deli 
6 kişiyi yaraladı 

V. alo~~ <.TAN) - Kaş mahal lesinde bir facia olmuş, bir deli, 
sekız kışıyı yaralamıştır. Bunlardan ikisinin cerihaları aöır 
diğerlerininki hafiftir. b ' 

Hadise şöyle cereyan etmiştir: ------------
Dülgerbaba oğlu Halil İbrahim ~~~-......... 

ve Çalıcı oğlu Hasan Hüseyin ile KO O 
arkadaşları, bir kadın meselesin _ Ç K MEMLEKET 
den dolayı kızdrkları Boyalı oğlu HABERLERİ 
Hasanı dört, beş defa "Yarana o- • Ccyhand.a mütPaddit hırsrzlıkla-
dasına,, çağırmışlardır. Bir sene 1 nn faili olarak. Hacı İlırahim mahal-

H
evvel ti~harhatneden çı:~~ş- olan lflSinde oturan Hasan oğlu Ilacr ,.aka. 

a.san, nı aye geçen ~u 0 - .r 

d 't . d k"l rd lanmıştır. aya gı mış ve ora a ı e en temiz 
bir dayak yemiştir . 
, Hasan, canhavliyle ve belki de es. 
ki deliliğinin de tesiriyle · Halil İbra
him ve Hasan Hüseyin ile altı arka-
daşını yaralamıştır . 

Hasan tevkif edilmiş, yaralılar te.. 
davi altına alınmıştır • 

Bankasc~un 
Pamukçulara Yardımı 

Mersin - Ziraat Bankası, burada
ki pamuk fabrikasını, azami randı
man almak için faaliyete sevketmiş
tir. Bunun neticesinde, pamuk yağı 
alınan çiğit fiyatlan müstahsilin men 
faatine olarak 2,25 kuruştan 4 ku-

Ziraa 

• Adana seyl!'ıpzedelerine Koo;ralı

larm yartlrını 18rn lira 92 .kurıı~u lml
muştur. 

• llartrn civarında dağ'arda porsuk 
arn:rnn GcilhuC'.ağından Arap kızmrn 

Osman, elindeki ('İfterıin patlaması 

neticesinde, arkadaşı Alada~ köyün· 

df'n Ali o~lu Jlasam i<azaeıı öldürmii' 
tür. 

• Bartın mekteıılerinde kurulan kı-
7.1Jay gcnc:lik t~kilatı ilk iş olarak 

Adana eylfi.pzec.lelerine 2.3 lira t.opla-
mı~tır. 

• Çavuş muallim kurslanna. ~ir-

ruşa çıkmıştır. meık üzere bin kadar genç her ıtıe" 
Ziraat Bankası, Adanadaki Çırçır Tokat llnlke\ine devamla hazırlan -

fabrikasını da tevsıa karar ver- maktadrr. 
miştir. 

Banka, Amerikaya tohum ekici 
makine ve atlı çapalar ısmarlnmış o
lup bunlar martta gelecek ve pamuk 
çiftçisine dağıtılacaktır. 

Islah Edilmit Pamuklar 
Adana, - Bu sene mıntakamızda 

kiımilen ıslah edilmiş pamuk tohu
mu ekilecektir. Bu meyanda. şim
diye kadar iane pamuğu zeroluna:ı 
600 bin dönüm kadar yere de Klev
tand tohumu ekilecektir. 

Gireaunda Hamsi Bol 

* Tokat sağlık memonı J{atlri hü

ttin mektepleri ı:er.ıniş, ortn oJmlln 
ilk okullnnn lüzum gördü~ srnıflaT 
taleheslne aşı tathl.'k etıni!;ttir. 

• Aydın d'llnıi encümen lıs.şk'ltibl 
.'.\lustara Gün•n arLlısile tckaüdt> 
se\•kedihnls yerine tic.art•t odası ha."' 
kiltihi :Ua;ı:~r ht)'İn olunmuştur. 

* Ardına tabi Karapınar kamunu 
l•nnini~ lnciro\'aya ~e,·rilmesi düşii 
niilmekt~lir. 

* Mu~la icra nıemunı Hfümd E: 
W• 'I wl mu'"ddciumumi munvfnı 
gın, ~' ug a 

Giresun, - Bu sene hamsinin ev. olmuı:;tur. 
velki yıllardakine nazaran bol ve ol- • Beş cıenedenberi Giresun maarif 
dukça iri çıkarak 5 kuruşa satılma. miicliirü olan nırnt NP<'~~~;E,~mer. 
sı halkın yüzünü güldürmüş, kilosu Trahwn nın.nrif mlidiirl ,.,une a~·ln 
60 kuruşa verilen kefal balığı da bu edilmiş ''e yeni \'a.zifesine gitmlcitlr. 

~·Uzden 25 kuruşa kadar diişmUş - u 
ttir. 

o • ·---............ 
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Manisa Halkevine 
yeni bir salon 
ilave ediliyor 

Manisa (TAN) - Vali Lutfi Kırdarın buraya gelişinden beri 
Halkevinde başlıyan faaliyet ve canlılık devam ediyor. Bir taraf· 

tan eski üyelerin kayıtları yenilenmektedir. 
Bu suretle kısa bir zaman içinde Halkevine girmemiş hiç 

bir münevver kalmıyacağı muhakkak görülüyor. Halkevimizin 
şımdiki binası matlup faaliyete kifayet etmediğinden, yanı 

başındaki arsada ikinci bir salon daha yapılması kararlaştırıl • • 
mıştır. 

Taşlar ve diğer yapı kireçleri şim _ r--·-----------
diden hazırlanmış bulunduğu için 
pek yakında başlanacak inşaatın 2-
3 ay içinde tamamlanacağı umuluyor. 

Yapılan projeye göre bu bina için 
9 bin lira sarfedilecektir. 

Halkevi şubeleri idare heyetlerinin 
müddetleri bitmiş olduğundan yeni 
seçim yaprlacaktır. Kitap saray ve 
dil, tarih, edebıyat kollan bu ayın 

25 bıde . müze ve sergi ile spor kolları 
26 sındaı gösterit ve kurslar 27 sinde, 
köycülük, ar ve sosyal yardım kollan 
da şubatın 28 inrie toplamı.cak yeni 
yön kurullarını seçeceklerdir • 

Bir cehalet 
faciası 
Kızıltepe (TAN) - Orta.gos köyün

den Hacı Tel kansı günlerce vaz"ı 
hamledemiycrck çırpınmış ,eşi:li dok. 
torlara göstermenin namussuzluk o
lacağına kani bulunan hacı, biçare 
kadının bağıra bağrra ölümüne seyir. 
ci olmm~tur. Kadıncağız dört yetim 
bırakmıştır . 

Mardirde Trahom 
Mücadelesi Arttlrlldı 
)fardin, (TAN) - Bu sene şehri

mizde on yataklı bir trahom hasta· 
nesi açılmış, hastanenin dispanser 
kısmı faaliyete geçmiştir. Hastane 
kısmı, sipariş edilen malzeme !stan
buldan geldikten sonra faaliyete baş
lryaca ktır. 

Halkın muayenesine başlanmıştır. 
böylece trahomlular tesbit edilmek
tedir. 

Mardin halkı, sıhhi bir mi.iesseseye 
kavuştuklarından dolayı büyUk bir 
"'evinç içinde<lir. Her giln dispanser
de iki yüz kişiden ziyade trahomlu 
tedavi edilmektedir. 

Mekteplerdeki trahomlu çocuklar 
ayrılarak ayrı bir mektepte okutul· 
mıya b~lannuş ve kendileri tedavi 
altına alınmıştır. 

Elekler Köyünde Bir Ku;a 

. Mene'._11en - Emirialem nahiye _ 
~ı.~e .. bagh Elekler köyü civarında 
komur yakan Nizami oöfo 14 yaşın. 

H " . o 
<la useyın hir çüte ile oynarken. 
rıkan saçmala t . . l ··1 .. t" ' rın esırıy e o muş ur. 

Nevşehir 

Ka!esi Yıklldı 
Nevşehir - 216 yıldanberi sapa :. 

sağlam duran Nevşehir kalesinden bir 
kısmı, yağan yağmurların tesiriyle 
birdenbire yıkılmıştır. 

Sadrazam Damat 1brahim P81ia ta
rafından yaptırılan bu kale, cidden 
büyük bir kıymet t81iımaktadır. Şeh· 
rin eteklerine kurulu olduğu bir tepe 
üzerinde bulunan kalenin yıkılışı, ya.. 
nındaki evlerde büyük bir korku u • 
yandırmış, fakat hiçbir zarar yapma
mıştır . 

Kalenin bakımsız bir halde brrakıJ. 
ması ve kısmen yıkılması Nevşehirli • 
leri müteessir: etmiştir • 

Söğütte Fidan Dağıtıldı 

Söğüt, (TAN} - Ziraat memur-
tuğu tarafından Söğüt ve köyleri 
için 1500 muhtelif cinsten fiöan da· 
ğıtıldı. Bu fidanlar Bursa Ziraat mek
tebi fidanlığından getirilmiştir. Bun
lar Türkiye ve A vrupanrn en iyi cins· 
lcri ile aşılı fidanlardır. Parasını Jföy· 
lU vermiştir. 

Balçovalıların Bir Talebi 

İzmir, - Balçova köyU ihtiyar 
heyeti, vilayet makamına bir istida 
vererek, Ağamemnun ve lnciraltı 
ılıcalarının belediye hududu içine 
alınması hakkında şehir meclisine 
verilen kararın Balçovalılar için 
zararlı olacağını bildirmiş ve bu ka. 
rarın geri alınmasını istemiştir. 

bmirde Atatürk Meydanı 

İzmir, - Şehir Meclisi. Konak 
meydanına Atatürk meydanı, İzmir 
panayırı önündeki meydana Lozan 
meydanı isimlerinin verilmesini mU• 
nasip görmüştür. 

Zilenin Bir Senelik_ 
ihracatı 

Tokat (TAN) - Yapılan hesaplar 
dan, Zilenin bir senelik ihracatı bil
hassa buğday, arpa, fasulye, merci • 
mek, nohut, haşhaş, pancar, tütün, 
afyon, yumurta olmak üzere 3200 • 
3500 tonu bulduğu anlaşılmıştır. 

1 
1 Samsun Kütüpanesinde 1 

bil S~msu~da 29 Teşrinievvel 1930 da açılmış olan AtatUrk kUtüphaneo 
~"Uk ragbet görmektedir. Kütüpanedeki eserler 10 bini geçmiştir. 
~.evcut kitaplar, ekseriyetle istifadeli eserlerdir. 
ılhassa kahvelerde kağıt oyunu yasak edildikten sonra kUtüpane 

t
genç ve ihtiyarlardan mUrekep bir kala.balığı daimi surette sinesinde 
oplamakta dır. 
Yukarıdaki resim, Samsun kütiipane!inden bir köşeyi göstermektedir. 
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KUfede Bu Feci Hadiseler Cereyan Ederken 
Mekkede d~ Hüseyinin Akraba ve Dostları 
· Arasında Mühim Müzakereler Oluyordu 

Mukatil, !bni Ziyadm dostu olmak 
la beraber, ehli beyte karşı gizlice 
hUrmet ve muhabbet besliyenlerden 
di. Onun için bu masum yavruların 
bu derece gaddarlıkla şehit edilme -
!erini bir türlü hazmedememiş.. Ha
risten feci bir intikam almıya karar 
'-'armi.şti. 

liarisin ellerini, ayaklanm sımsıkı 
bağlatarak önüne katmış .. lki masum 
~avruyu şehit ettiği yere getirmişti. 
?rada gördüğü manzaradan tüyleri 
liıı>crmiş: 

- Hey Allahım ! .. Her şeye, kadir 
tıin. Nasıl oldu da, bu canavar heri
fin ellerini kurutmadm. 

Diye, söylenmişti. 

Feci manzara 
ıcManzara, cidden fecidi. Başsız iki 

Uçlik vücut; yanyana, yere seril-
1tn~şti. Beyaz gömlekleri, alkan içinde 
dı. Çocukları müdafaa ederken, ağır 

8Urette yaralanan kadın, henüz ve -
fat etmemişti. Aldığı kılıç yaraların 
dan biraz evvel vefat eden oğlunun 
tanına sürüklenmişti. 

Mukatil, ihtizar halinde bulunan 
ka.cıının üzerine eğilmiş: 

- Ya, hatun! .. Söyle, bu i~ nasıl 
Oldu?. 

Demişti. Kadın, güçlükle vakayı 
hikaye etmiş .. Sonra kocasını göste
terck: 

- Allah, bu adama lanet etsin. 
Dedikten sonra, derin bir (ah ... ) 

Çekmiş .. Vefat etmişti. 
Mukatil, çocukların başlarile ce -

getlcrini almış.. Elleri sımsıkı bağlı 
olan katil Harisi de önUne katmış .. 
F'ırat kenarına inmişti. Orada, o 
kaı:a11 başları kendi elile Fırat suyun
da yrkadıktan sonra, gövdelerile bir 
lcştirnıiş .. Bir hurma ağacının dibi
tıe defnettirmişti. 

Sıra kalpsiz adamda 
Sıra, Harise gelmişti.. Bu melun 

tdarn, artık kendisine m ukndder olan 
&eı akibeti hissettiği için korkudan 
thiı tiril titremekte: 

- Mükafattan vazgeçtim .. Affedin 
beni.. Ben bu işleri, ancak lbni Zi
~ın telkini ile yaptım 

Diye, feryat etmekte idi. 
~lukatil, onun ellerini çözdürmüş .. 

lkt kuvvetli adama ellerini tuttura -
t'ak, bir çarmıh gibi gerdirmişti. \' e 
Sonra, kılıcını çekerek karşısına geç 
inişti. 

- Ey mel un! .. Söyle. Ahrete, han 
gi Ylizle gideceksin?.. Resülü Ek -
t-eınden, hangi dille şefaat istiyecek
~in ? •• 

Demişti. 

llk kılıç darbe11 
' Mukatilin ilk kılıç darbesi, Hari -
8in sağ koluna inmişti. Bir anda eli, 
hUeğinden kopmuş, kanlar fışkıra -
t'ak yanma düşüvermişti. İkinci dar 

hacıa, ayni şekilde, sol koluna inmiş 
U. liaris, sırtüstü, yere devrilmişti. 

Mukatil, derhal onun üzerine atıl· 
~iş; kılıcının ucunu, sağ gözüne da 
~a.Jnıştı. Kuvvetli bir bilek hareketi
le, bu gözü çıkarıp atmıştı. Arkasın
dan, öteki gözünü de oymuş .. Kılıcı
tıın ucunda sallanan bu kanlı gözü, 
lQakıara fırlatmıştı ... Ve sonra, sert 
bir kılıç çalışile, kellesini koparmış .. 
licr tarafından kan sızan bu baı;;ı, a
~aklarının altına almış, topuklarının 
ll.ltında parçalamış .. Yanındaki adam 
lara: 

- Bu meliin vilcudil, toprak kabul 
tttnez. Şuradan, çalı çırpı toplayın. 
Onu, ateşe yakın. 

Diye; emir verdikten sonra, atma 
\l!aınış .. Oradan uzaklaşmıştı. 
~ekkede mühim müzakereler 
l\uf ede, bu feci hadiseler cereyan 

tt"Ierken; (Mekke) de de (İmamı Hü
'eyjn) ile akraba ve dostlan arasın
lla llı.ilhim müzakerelere devam eyle
~ekte idi. 
C!mamı Hüseyin), Kf.ıfedeki vazi

)etten haberdar değildi. Buna bina · 
~. tasarladığı programı biran evvel 
tatbik etmek fikrinde idi ... Halbuki; 
'ltraba ve dostları. onun (Mekke) ve 

civarından uzaklaşmasına taraftar 
değillerdi. Bazı zevat, ve ezcümle lb 
ni Abbas, (İmamı Hüseyin) in (Ye
men) taraflarında daha büyük em -
niyet ve selamet içinde bulunacağı
na kanaat getirmişti. Fakat: ısrarla 
nna rağmen, (İmamı Hüseyin) i, bu 
hususa bir türlli ikna edememişti. 
(İmamı Hüseyin), katiyyetle şu ceva 
bı \'ermiş: 

- Hayır! .. Yemen, benim için emin 
bir yer olamaz. Ben, Yezidin takip 
ve tazyiklerinden masun kalabilmek 
için. İran ve Horasan taraflarına git 
meliyim. Gerek (İranlılar) ve gerek 
(Türkler) tarafından hürmet ve sı
yanet göreceğime eminim... Zaten, 
siz de bilirsiniz ki; (Ernevi oğulları) 

nın bu saltanatları uzun sürmiyecek 

tir. İslam dininin mukadderatı, 

(Türkler) in hakimiyetine intikal e· 
deccktir ... Ceddim (Resulü Ekrem), 
kaç kere Türkleri methüsena etmiş .. 
ve mlitcaddit defalar da; 

( Oınmetimin idaresi, sonunda 

Türklerin eline geçecektir.) (1) 

Demiş .. Bizi, istikbal hakkında i -
kaz etmiştir. Hiç şüphe etmiyorum 
ki; bu hadisi şerifin ahkamı, yakın 
zamanda tahakkuk edecektir. Bahu 
sus (~lüslim) Küfeye gider gitmez 
bize mektup göndermiş; Kufclilerin 
bize karşı olan hissiyatını bildirmiş 
tir ... Onun bu m ektubunu, Küfeliler 
de teyit ettiler. Onlar da müteaddit 
mektuplar gönderdiler. Vaktile ba -
bam (İmamı Ali) ye, ve biraderim 
(İmamı Hasan) a karşı yaptıkları 
muameleye nedamet ettiklerinden 

bahsederek; beni ve ehli beytimi, bü 
tün varlıklarile müdafaa ve sıyanet 
edeceklerine teminat verdiler ... Görü 
yorum ki, benim selamet ve emniye
tim, ancak o tnraflardadır. Buna bi 
naen, biran evvel ehli beytimi top
layıp hareket etmeliyim. 
Demişti. 

Hüscyinin Mekkeden hareketi 
Ve .. Bütün rica ve ısrarlara rağ • 

men, gizlice hazırlıklarını ikmal et -
tikten sonra: - hicretin 64 üncü se • 
nesi - Zilhicce ayınin 10 uncu günü 
(Kabe) yi ziyaret \'e tavaf etmiş .. O 
gece, sessiz sadasız, Mel<keden hare 
ket eylemişti. (2) 

(İmamı Hüseyin) in refakainde bu 

lunanlar - ekserisi çocuk ve kadın ol 
mak üzere . yemiş iki candan ibaret 

ti. Bunlann içinde, elleri bihakkin 

kılıç tutanlar, yirmi beş kişiyi müte 
caviz değildi. 

(İmamı Hüseyin) in hareketi, 

('Mekke) de bulunan (Ali Resul) 
mensuplarile muhiplerini çok. müte
essir etmişti. Bunlar, artık (İmamı 
Hüseyin) in hayat ve akibetinden ta 
mamile ümitlerini kesmişlerdi. 

(Arkası var) 

(1)Hadisi sahih: (Aharü mayem. 
lüke emrü üınıııeti beni kantura) 

(2) Bazı tarihler; imamı Hi.iseyi -
niıı hareket gününü: hicretin 60 ın
cı senesi, ve Zilhicce ayıııin da 3 ün
cif ve yahut 18 inci günü olarak kay 
dederler. 

SAGLIK ÖGÜTLERi 
LOKMAN HEKiM 

Gece sıksık kalkanlar 
Yaşlılığın bu can sıkıcı hali ol

masaydı ihtiyarlamamak daha ko 
lay olurdu. insan yaşlandıkça he
kimler, daha çok uyuyunuz, der -
ler. iyi nasihat, onu tutmak tatlı 
olacak ama, imkan bulunsa! Uy -
kunun ilk saatlerinde rahat bırak 
sa, sabaha doğru, uykunun tam 
tatlı zamanlarında sıkıştırır, sık 
sık kaldırır. 

Bilirsiniz ki, bu zaruret pr.ostat 
denilen mesaneye yapışık o küçük 
uzvun büyümesinden ileri gelir. 
Bunun büyümesi yaşlılık, yani el
li, elli beş yaşına gelmek rıeticesi 
olmakla beraber gençlikteki hata
ların neticesi olan bir hastalık o
nu kolaylaştırır. Galiba gençlik

lerinde hata işlemiyeııler pek az 
bulunduğundan olacaktır ki, o ya 
şa gelmiş erkeklerin hemen hemen 
yarısı buna tutulur ve geceleyin 
sık sık kalkınıya mecbur olur. 

ilk zamanlarda bu zaruret saba 
ha doğru gelir, tatlı uykudan kalk 
mıya mecbur eder, fakat işini ça. 

buk bitirerek tekrar yatabilir. Git
tikçe zaruret daha erken gelıııiye 
başlar, uykuya yattığından bir sa
at geçer, geçmez tekrar uyanır. i
şini görmesi de gittikçe uzar, hem 
de işini kesik kesik görür. O va
kit uykusu da kaçar. Tekrar yat
sa da uykusu kaçar, uyuyamadan 
yine kalkınıya mecbur olur. 

Daha sonraları iş daha karışır, 
idrar büsbütün tutulmasa bile pek 
kesik kesik gelir. çok sıkıntı verir. 
Tutuklukla beraber miktarı da 
artar, günde üç litreye kadar çı -
kar. Böyle bir taraftan da mikta
rı arttığı, bir taraftan da tekmil 
çıkamadığı için rengi bozulur: ilk 
zamanları berrak iken gittikçe bu 
lanık, dumanlı olur. ba7.an kanlı 
olduğu da vardır. Bunlar mesane
nin iltihaplandığını gösterirler. 

Bütün bu rahatsızlıkların çaresi 
ameliyat yaptırarak prostatı çıkar 
maktır. Sabırsız olanlar bu amP.Iİ· 

yatı erken yaptırırlar, rahatsızlık 
tan kurtulurlar. Fakat ameliyata 
herkes, çabucak razı .olamaz, ınüın 
kün olduğu kadar sonraya bırakır. 

Zaten rahatsızlıkların çoğu dik
katsizlikten ileri gelir. Mesela ba
harlı, salçalı yemekler, kuvvetli et 
ler hele mayonezli balıklar rahat
sızlıkları arttırırlar, gece kalkma
yı daha sıklaştırırlar. Aksi olarak, 
yaşlı adanıların birçoğu kuvvetle
rini artırnıak bahanesile böyle ye
meklere düşkün olurlar. Akşamcı 
olanlar da, akşamcılığı ileri götü -
rerek pek karışık meze yiyenlerde 
o rahatsızlıklar daha ziyade artar. 
Onun için bunlardan korunmak 
rahatsızlıkları haylıca azaltır. 
Soğuk o rahatsızlığı artıran bü

yük sebeplerden biridir. Bütün vü
cudü vücudün yalnız bir tarafını 

' üşütmekten bile korunmak lazım-
dır. Yelek, don, kemer, çoraplar 
hep yünden olmalıdır. Terli iken ha 
va cereyanından sakınmalıdır. So
ğuk gecelerde yataktan kalkma -
nıak, yatağın yanındaki ördeği 
yorganın içerisine almak bile fay
dalı olur. 

lnkibaz rahatsızlığı arttırır. Li
net verecek ilaçlarla, meyvalarla 
tenkielerle bunun önüne geçmeli· 
dir. idrar tutukluğuna meydan ver
memek için muntazam vakitlerde 
i.iç saatte bir, iki saatte bir mesa
neyi boşaltmanın faydası olur. 
Şimendüfer, hele otomobil yol

culuğu rahatsızlığı artırır. Şimen
duferde işin kolayı bulunursa da 
otomobil, otobüs yolculuğunda las 
tikten mahsusi bir aleti taşımak 
zaruri olur. 

Geceleri arka üstü yatmıyarak 
sağa ve ya sola yatmak az çok fay 
da verir. 

Btitün bu ihtiyatlarla beraber 
rahatsızlık artarJ idrar tutulur, il
tihabın devanı etiğini gösteren a
teş sık sık gelirse ameliyata karar 
vermekten başka care kalmaz. 

1 ~IKONOMö 
1 

lstanbul piyasasının 
son bir haftada 

gösterdiği vaziyet 

Almanya 
Suriye 

Ticareti 
HUBUBAT PiYASASI DURGUN 

Almanya ile Suriye arasındaki tf • 
cari münasebetler hakkında ecnebi 
gazetelerde şunlar okunmaktadır: 

İstanbul piyasasının, hububat, zahire ve diğer mallar bakımm
dan son haftadaki vaziyetini şu aşağrki satırlarda hulasa edi
yoruz. Türk-ofis İstanbul mmtakası tarafından 12 ve 19 Şubat 
tarihleri arası için tanzim edilen raporlardan aldığımız bu malı.1-
mat piyasa ile alakadar olanları da tenvir edecek vaziyettedir. 

Almanyanm Milletler Cemiyetin -
den ayrıldığı tarihtenbcri Fransız 
mandası altında bulunan şal'lk mem. 
leketleri ile muallakta kalan ticari 
münasebetinin gelecek ay me\·kii 
meriyete girecek olan bir anlaşma. 
ile istikrar bulduğu bildirilmclitedir HUBUBAT: 1 

Hububat ve zahire piyasası geçen 
hafta olduğu gibi bu hafta da dur -
gunluğunu muhafaza etmektedir. 

T1FT1K: Tiftik piyasası gevşek-
tir. Esasen stok mal da pek azdır. 

YAPAK: Ruslar geçen hafta ol-
duğu gibi bu hafta içinde piyasamız
dan mal mübayaasına devam etmekte 
ve bu yüzden piyasamızda hafif bir 
canlılık göze çarpmaktadır. 

TOTÜX: Mmtakamızm, Saray, 
Manike, Bursa. Gönen ve A vonya 
menşelerinde tütün piyasası açılmış
tır. Gönen ve Bursa da bugüne kadar 
oldukça mühim miktarda tütün satıl
mıştır. 

Diğer menşelerde ise Bayramertesi 
piyaı:ıanın açılacağı kuvvetle tahmin 
olunmaktadır . 

BARSAK: Barsak piyasasında 
hiçbir değişiklik olmamıştrr. Pivasa
ya az miktarda mal gelmektedir. 

Barsak piya!':aı:;ı geçen hafta oldu • 
.~ gibi bu hafta da durgun geçmiş
tir . 
DERİ: Deri piyasasr geçen haf. 

ta olduğu gibi bu hafta da müterecl • 
dit vaziyettedir. Almanya.dan bir ÇC'~t 
talepler geldi.in halde Almanya 
ile aramızdaki diring anlaşmasının 

aleyhimize bir açık arzetme.c;i bu ta
leplerin karşılanmasına imkan vermi
yor. 

YUMURTA: Yumurta piyasaı:ıı 

geçen hafta olduğu gibi bu hafta da 
durgun bir haldedir. Fintlarm gele -
cek hafta daha ziyade düşeceği · ınla -
kadarlarca söyleniyor . 

BEYAZ PEYi\'"İR: Peynir rıivasa. 
sında hiçbir df'~şiklik nlmamı&tır. Re. 
koltenin az olmaı:;ı ve fivatların yil~t
sek bulunmasr ihracata im'tan verme. 

mektedir. 
KASAR: Piyasada hiçbir tebed-

dül yoktu. 

PORTAKAL: Geçen raporumuz-
da Mısırdan şehrimi7,e port..ıkal mü. 

bayaa~H için ~eldiğini bildirdiğimiz 

Edvar Baruh Farku firması piyasa -
mızda fazla miktarda stok mal bu -
lunmaması ve fiyatların da yüksek 
olması ha,ı::ebiyle iş yapamamıştır. 

FINDIK: Fındık piyasası du~n 

bir haldedir. Hafta içinde borsada 
hiç muamele olmamıştır . 

ZEYTİNY ACI: Zeytinyağı piya. 
sası geçen hafta olduğu gibi bu haf. 
ta da ayni vaziyettedir. Piyasamıza 

mülhakattan pek az miktarda mal 
gelmektedir . 
ZF.YTİN: Zeytin piyasa.•n geçen 

haftaki durumunu muhafa7.a ediyor. 
Ruslar mal mübayaa etmekte devam 
ediyorlar . 

AV DERİSİ: Diğer haftalarda 

olduğu gibi bu hafta da av derisi ü

zerine ehemmiyetli işler olmuştur. 

Halen tilki, kunduz ve tavşan oldukça 

zerdevaya da kuvvetli bir surette 

stok vardır. Alakadarların ifadesine 

ve alrş verişlerin g-idişine göre. av de. 

risi piyasası şimdilik ~ağlam bir du-

rumdadır. 

REKOLTE DURUMU: 

a. - Bu hafta içinde bava kısmen 

bulutlu ve kısmen açık geçmiştir. 

b - Bu sene kışın şiddetli olmayı

şı ve havalann müsait gitmesi bu se

ne meyva istihsalıitı için çok verimli 

olacağı kanatini alakadarlara vermek 

tedir. 
c - Ha.valarm iyi gitmesi balık av

lanmasına imkan vermiş ve bu hafta 

içinde oldukça mühim miktarda torik 

tutulmuştur • 
d - Piyasamıza gelen av derilerj 

derhal satılmaktadır. Talep fazla, 
fakat mal azdı~ . 

Balık piyasası 
ne halde? 

lki memleket arasında yapılan ti • 
cari müzakerelerde bilhassa şu Uç 
noktanın halline uğr~ılmıştır : 

En ziyade müsaadeye mazhar mil. 
lct muamelesi tatbiki iki tarafın biri. 

Geçen hafta içindeki balık avı dur· birinden yapa<'ağı ithalatın kıymetçe 
gunluğu bu hafta da devam etmiş nisbeti ,tediye şeraiti. 
müştür. Azami 38 den başlıyan fiyat Almanya Suriyeye yapacağı ihra • 
larda hissedilir bir tebcddtil görül - catm bedelinin yüz.de 45 ini (her ay 
müştür. Azami 3 den başlılan fiyat - evvelki ayın tutarına göre) Suriye. 
lar 32 arasında tebeddül etmi§tir. Us «.:en ithal edeceği maddelerin bedeli • 
kumru akını ehemmiyeteini kaybet. nin tediyesi için karşıla§tırmağı ta _ 
miş, dahili istihlaki bile tatmin ede. 

ahhüt etmiştir. 
miyecek bir vaziyete girmiştir . Halbuki son senelerde Almanya _ 

Yevmiye tutulan torik miktarı 6-8 nm bu memleketlere olan ihracatı it. 
bin çift arasındadır. Yalnız hafta halatına nazaran 4 _ ı ve bazan ~ 
içinde bir defa 45 bin ve bir defa da 1 . bet' d bulun.muştur 
23 b. 'ft l 'k 1 ~ 1 nıs ın e · 

ın ç1 on w anmışttr . .ı:ıt ı su 1935 yılında Suriye, Almanyadan 
balıklan da bu hafta içinde pek az 1.92 milyon Suriye lfı-a_ 1 değerinde 
avlanınrştrr. . 

1 
• • 1 mal aldığı halde Alnuıııyanın ancak 

B.u hafta en zıyade sMrnyat ) ıı - 6.36 milyon Suriye Uı·ASI dL~Jerinde 
nanıstana yapılmıştır. İtalyanlar an. 

1 
'h t · t' . . .. . . ma ı raç e mış ır • 

cak ıkı gundenben pıyasaya çıkmış - Yeni anlaşma suretine göre 1937 

tır · yılı zarfında Almanya Suriyeden ö

!(ÜC 'j < y· '\. i 
HA ERLER 

l<~ilislin - Polonya: Birkaç zaman 
danberi iki memleket arasında yürü -
tülen müzakerelerin itilıifla neticelen. 
diği ve kliring anlaşmasının bu aym 
20 sinde imzalanacağı bildirilmekte . 
dir . 

Polonyadan Filistinc sermaye ih -
racı ancak Polonyanm Filistinde aktif 
bulunan solduna mahsuben müsaade 
edilecd :tir . 

Fransa - lspanya: Haber alındı
ğı üzere Fransa İspanyadan kükürt 
almak arzusundadır ve kiikürt istih -
sa] olunan nuntakanın nasyonalistler 
hUkmünde bulunması dolayısiyle 
Fransa, 1spanya hükumeti ile yeni -
den ticari münasebete girişmek için 
teşebbüste bulunmuştıur. 

Burgos şehrinde her iki devlet ara. 
sında yapılan görüşmelerde lspan . 
yanın Fransaya kükürt teslimine mu
kabil Fransanın da 40.000 ton doma
tes almağı ve bunların bedelinin altın 
ile tediye ctmeği taahhüt etmesi şart 
koşulmuştur . 

Fransa: 11-2 tarihli L'lnforma • 
tion'da. Tunusta yapılan beynelmilel 

nemli miktarda yün, pamuk, ipek, de.. 
ri, hububat, naranjiye ,nohut, merci.. 
mek, kayısı çrı~irdeği, deri ve zeytin • 
yağı ithal edecektir . 

Suriye parasının Fransız frangına 
bağlı olması münasebetiyle kıymet • 
ten düşmesi, Almanya için ilk nazar. 
da siparişatını arttırmağa müsait bu
lunduğu halde, ticari mukııvelelc.rin 

halen Suriye büyük mi.!ttarda ted& -
vülde bulunan Türk altm lirası üzetf
ne yapılmış olmaları karşısında ve 
ay!li zamanda emtia fiyatların~ de
valüasyon nisbetinden daha zıya.de 
yükselmiş bulunması dolayısiyle Al -
manyaya mı hususta bir menfaat te. 
min edileceğini göstermiştir 

Yeni anlaşma mucibince Almanya. 
tarafından yapılan ihracatın bedeli • 
nin yüzde 45 i döviz tle tediye edile -
eeği anlaşılmaktadır. 

Tediyat "Reichsmarknoten,, veya 
"Sperrmark,. ile yaptlmıyacaktrr: ay
ni 1.nmanda hususi takas muamele -
ıerine müsaade olunmamaktadır. 

Bu anlaşmanın tatbik sahasıdalti 

sadeliği dolayısiyle Almanyanm tedi
ye muvazenesi aktif bulunan memle -
ketlerle olan emtia münasebeti için 
bir örnek teşkil edeceği ileri sürill • 
mcktedir. 

sofra üzüm kongresi münasebetiyle ı----
beynelmilel şarap ofisi direktörü tara
fından bır yazı neşredilmiştir. 

fs,·eç : İlkbahar buğdayı ekilen sa
hanın H>Ol - 05 seneleri vaRatisinde 
6500 hektar tuttuğu halde zer'iyatm 
gitgide arttırılarak halen 66.300 hek. 
tan buldu~\! kaydc<lilmektedir . 

Bu vaziyetin, buğday cinsinin İs

veç iklimine göre ıslah etmek suretile 
e.ı:Ie edildiği ve önümüzdeki ilkbahar 
mevsimi ekini hakkındaki tahminle _ 
rin memnuniyet verici olduğu bildiri!. 
mektedir. 

ltalya: Nazırlar heyetinin son bir 
toplantısında şimdiye kadar ipek is -
tilısalini himaye için tatbik edilen ka_ 
nunun verdiği müsbet neticeler dola. 
~rısiyle 5 sene için temdit edildiği bil-
dirilmektedir . ? 

Bu kanun ipek kozası müstahsil -
lerine asgari faiyat talep etmek hak
kını bahşetmektedir. Bu suretle ipek 
müstahsilleri cihan pazarlarındaki 

fiyat temevvüçlerinden korunmaık -
tadırlar. 

Macaristan: Milli Bankasının bir 
sirküleri mucibince alakadar mali 
müesseseler önce Milli Bankanın mü -
saadesini alma.dan yabancı ülkeler ta. 
raf rndan gösterilen grantilere karşı ö
dünç veremiyeceklerdir . 
Şimdiye kadar bu mahalde yapılan 

muamelelerin 8 gün zarfında ihbar e. 
dilmesi lazımdır. Bundan başka, bu 
nevi ikrazat bloke bulunan Pengöler • 
le imrşılaştmlmıyacaktır 

EORSA 
20 Şl'BAT CU~lARTESİ 

Paralar 

Sterlin 
l l.>olar 

20 l' ranıoı:ı Fr. 
20 Lıre• 
20 Belçika Fr. 
20 Orahmı 
20 lsviı;re Fr. 
20 Leva 
ı Florin 

1\ ı 1' -
614.-
123.-
114.-
120.-
80.-
18.-

20 Çekoslovak kro. 
2 Şilinı 

565.-
20.-
63.-
70.-
20.-
25.-
20.-
2ı .-
11.-
48.-
30.-

1 Mark 
1 Zloti 
Penıo 

20 Ley 
Dinar 
lsvt-<; kuronu 
Altm 
Banknol 

Çekler 

Londra, 
Nevyor .. 
Pariı 
Mılano 
Brüksel 
Atina 
Cenevro 
Sof ya 
Amstt-rd'\Jn 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Bcrlin 
Vaf'1ova 
Buda peşte 
Biıkrc15 
Bclırrad 

1035.-
246.-

617.-
0.79325 

17.0375 
15.0775 

4.705 
88.575 

3.4770 
64.345 

1.45 
22.75 
4.243ı 

11.37 
1.11716 
4.ı87S 
4.375 

108.-4275 
34.5225 

Saatıt 

619.-
126.-
117.-
125.-
8-4.-
22.-

575.-
23.-
66.-
75.-
23.-
28.-
22.-
23.-
14.-
52.-
32.-

1036.-
247.-

619.-
0.7920 

16.985 
15.0290 

-4.69 
88.2875 

3.465 
64.135 
1.445 

22.6775 
4.2294 

11.3325 
1.975 
4.1744 
.,,618 

108.0775 
34.41 
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Teşkilatı 
kanunu tadil 

edilirken 

• 
esası ye 

Millet Meclisinin o ce lses ine 
ait zabıtları aynen neşrediyoruz 

Büyük Millet Meclisi bu ayın beşinci günü, tarihi bir celse 
akdetmİf, T etkilatı Esasiye kanunumuzun bazı maddelerinin ta· 
d ili için Bat vekil ismet İnönü ile 153 arkadatının · imzasile veri
len bir takriri müzakere etmitti. Bu müzakereye ait zabıtların 
aynen derci de Mecliste tekarrür ettiğinden müzakere zabıtla
rını "Resmi Gazete11den naklederek dünden itibaren netre bat
lamıttık. Bu mühim müzakereyi bugün de neşre devam ed:yoruz: 

Eğer bu gün iyi neticeler 
göruyorsak onu bu milletin 
yaptığı ve başardığı iyi işlere ver -
mek zaruri olur. Tarihin neticesinin 
zaruri ve mukadder olmadığı yine 
bir Türk tarafından, Türklerin elile 
ve Türklerin kanile isbat edilmiştir. 
Tarihin se;Tini değiştirdik. Ve Tür
ke atfedilen menhus talih bir dafa 
daha yenildi. (Alkışlar). 

1STİKLAL1MtztKURTAR.Aı~ 
BÜYÜK ŞEF 

Atatürk; bu millette mevcut olan 
bütün yüksek seciyeleri ve alicenap 
hasletleri nefsinde toplryarak mille
tin azmi iradesini birleştirdi ve ken
di azmi iradesine katarak Türk mil· 
Jetini mahvolmaktan kurtardı. Şim
diye kadar Türk tarihi ispat eder ki, 
Türkler için esir olmak mahvolmak 
demektir. Atatürk; Türk istiklalini 
kurtarmakla beşeriyete de, medeniye 
te de büyük hizmet etti. 

TARİH O!\"DAN BAHSEDERKEN 

Tarih Atatilrkten bahsederken, A
tatUrkün yüksek vasıflarından bah
eederken hiç şüphe etmemeli ki, en 
büyük vasfını beşeriyete yaptığı bu 
hizmette görecektir. Türksüz bir ta
rilı ne kadar muzlim olurdu. Hele 
TUrksilz kalacak beşeriyet ne kadar 
ı;efil ve süfli bir manzara irae eder, 
hepiniz tahmin ve tahayyUl edebilir. 
1>inia. Türkün olmad~ bir tarilı ka
raıılrk ve kaotik olur. Zaten Türk 
akıbetine bu kasti yapanlar kendile
rinin yaptığı fena niyetin, kötü kas. 
tin cezasını az bir zamanda gördü
ler. Türk kendi tarihini ve talihini 
kendi yaptığı vakit ve kendi yapar
ken hiç bir kimsenin, hiç bir tarafın 
ne tesirine kapıldı ve ne de yardımı. 
nı gördü. Ne buldu ise kendinde bul
du ve kendi elile yaptı. Ve yaptığı 
~ey, tarihten aldığı, müsbet, muay -
yen tecrübelerden edindiği kanaatler 
üzerine n\üessestir. 

ŞEFİN KURDUGU YEI\~ DEVLET 
. SİSTEM! 

Maddi vesaiti kendi idrakine isti. 
nat ettirdi ve bu sayede istiklalini 
kurtardı. Atatürk, Ttirk istiklA.lini 
kurtardıktan sonra Türk bir daha 
böyle badirelere, tehlikelere dönmi
yecek bir devlet sistemi kurdu. Bu 
devlet sisteminde tatbik e<lilecek o· 
lan prensipleri vazih, açık ve müspet 
olarak program halinde tesbit etti. 
Bu programı ve bunun tatbikini ken. 
di kurduğu Cümhuriyet Halk Parti· 

si eline ve mesuliyetine verdi. Cüm
huriyet Halk Partisinin prensipleri 
evvelemlrde modem bir devlet kur -
maktır. Türkün tarihine, seciyesine, 
llicenaplığına ve gururu millisine 
muvafık olarak bir devlet yarat~ak
tır. Bu devletin vasıflarını ararken 
hepsini 8.)TI, ayn tarihten almmı,, 
hakikatten almmı~. icraattan alınmış 
prensiplerle ayn, ayn vasıflarını ta
yin etti. Bunların başında devletçilik 
gelir. Türk milleti devletçidir. Asır. 
lann gösterdiği. tarföin seyri ispat 
etmiştir ki, modern tekniğin ve eko
nominin, maliyenin teknik ve müs. 
pet icaplarına, gündelik hayatlarını 
ferdi olarak ve cemiyet halinde uy. 
durmıyanlar daima geri kalmağa 

mahkumdurlar. 
MAZİDE 

llerlememek gerilemek, gerilemek, 
ezilmek demektir. Hayat milbareze-
11inde, bahusus devletler arasındaki 
hn.•ı;ıt mübarezesinde geri kalmak 
<'. nm 1· d m 1 tir. Çiğnenmem.ek 

ıçın Türkün hergtln daha fazla ileri 
adım atması lazım ve şarttır. Biz ya
kın mazinin bıraktığı boşluklan dol
durmakla mükellef olduğumuz gibi 
ltiyen de çocuklarımıza hiçbir fena 
miras bırakmamak mecburiyetinde 
bulunan bir nesiliz. Mazide, zaman -

da ve mekanda yapılan hataları az 
zamanda telafi ederek istikbali ona 
göre hazırlamak lazımdır. Yalnız ma 
zinin kusurlarını itiraf etmek ve ya
hut örtmek kafi gelmez. İstikbalin de 
icaplarına g-örc hazırlamak iktiza e
der. Bu vasfı haiz olmıyan devletle
rin bilhassa Türk devletinin istikba
linden dahi şüphe edilebilir. Atatilr
kün kurduğu prensibin asliyeti bun
dadır. Eğer biz Atatürkün Türkleri 
kurtarmış olmak itibarile, Türklere 
yüksek medeni vas1flannı tekrar ia
de etmiş olmak itibarile kendisine 
karşı şükran hissediyorsak bunun i
fasını ve ifadesini kurduğu prensip
leri sadakatle, feragatle ve samimi
yetle takibde aramak icap eder. Türk 
milletinin bu prensiplere nekadar bağ 
lı olduğunu hergün bir misalile gör
mekteyiz. 
Arzettiğim prensiplerin başhcala -

nnın Teşkilatı F..sasiyemize geçmesi, 
Atati.irkün prensiplerine milletçe be
raber bağlılığımızın ve samimi ilgi
mizin hukuki ifadesidir. Biz istiyo -
ruz ki, siyaset ve icraat sahalarında 
yaptığımız işler irfan ve vicdanı hu
kukiyelerde yer bulsun ve hukuki 
hayatın mebdei, menşei ve istinatga
hı olsun. O itibarladır ki, devletçilik 
vasfını TeşkWıtı Esasiyeye koymak 
kararını verdik. 

(Arkası var) 

Fransız 

Bütün dünyada meşhur 

GÜZELLiKLERİNiN 

S 1 R R i 

l '? 

' 

Parisli şık kadınlar, "Makyaj,, sa. 

natinde bütün dünyanın en büyük 
eksperleridir. En son güzellik sırlan, 

havalandırılmış bir pudranın istima
lindedir. - Müthiş bir hava tazyıki 

tahtında dönen bir tulumbanın sür. 

atle ezilen - hususi usulle istihzar e

dilen ve mümkün olmadığı zanncdi. 

len on defa daha ince bir pudradır. 

Bu usul sayesinde pudrayı o derece 

inceltir ki - yüze bir makyaj manza

rasını veren modası geçmiş adi ve a. 
ğır pudralardan büsbütün başka bir 

tesir bırakarak - cilde gayri mer'i 

bir güzellik tabakası halinde munta
zam ve yeknesak olarak yapışır \'e 

tene tabii bir şekil verir. Bu yeni ha

valandırma usulU Tokalon pudrası

nın istihzarında kullanılmaktadır. To 

kalon pudrası, ayni zamanda terkibin 

de taze krema. mevcut olduğundan 

bütün gUn sabit kalır ve ne yağmur, 

ne rüzgar, ne de ter tenin "fini mat., 

gUzelliğini tağyir etmez. Siz de Fran-

sız kadınlarının güzellik sırrı olan 

"Havalandırılmış, ,Tokalon pudrasını 

kullanınız. 

L'L - Q_ - ô) 
TAN 

HALKEVi BAYRAMINI KUTLARKEN 

Dahiliye veki i mühim 
bir nutuk söyledi 
' (Başı 1 incide) )" 

Levent, bir nutuk söyliyerek, halkev· 
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R.CI d J ~ 
Bugünkü program 

l-.tanbul: 

Öğle neıriyatı: 12.30 Plakla Türk musİ· 
kisi; 12.50 Havadis ; 13.05 Muhtelif plA.k 
neşrıyatı; 14 Son. 
Akıa.m neşriyatı: 18.30 Plakla dans musi

kisi; 19.30 Çocuklara masal: 1. Galip tara
fından; 20 Rıfat ve arkadaşları tarafmdan 
1 ürk musikisi ve halk ıarkıları ; 20.30 Ömer 

!erinin memlekete yaptığı hizmetler
den bahsetmiştir. 

Ankara, 21 (A.A.) - !çişleri Ba
kanı ve C. H. Partisi Genel Sekreteri 
Şükrü Kaya, halkevlerinin kuruluşu
nun beşinci yıldönümü ve 31 yeni hal
kevinin açılışı münasebetiyle bugün 
Ankara Halkevinde şu nutku söyle
miştir: 

,.. Rıza tarafından arapça söylev; 20.45 Sa
fiye ve arkadaşları tarafmdan Turk muın
kisi ve halk ıarkıları ; aaat ayarı ; 21.15 Se· 
hir Tiyatroııu dram kısmı tarafından Faust ; 

Bayanlar, baylar; 
Yüksek huzurunuzla halkevlerinin 

beşinci faaliyet senesini açıyorum. 

Bununla beraber memleketin dört 
bucağında da 31 halkevinin açılma tö 
reni de yapılmış bulunuyor. Sizlerin 
yüksek şahsiyetlerinizi ve şahıslarını
zı hürmetle selamlarken buradan da 
oralarda şimdi toplu bulunan yurt
dnşlarımıza hürmetlerimi sunuyorum. 
Halkevlerimizin çok güzel bir an'ane
sl vardır: C. H. P. nin umumi reis ve
kili ve Türkiye cümhuriyetinin büyük 
Başvekili lsmet Inönü her sene huzu
runuza gelir. Salahiyettar ve gür se
siyle dolgun ve olgun fikirlerini he
pimize birer birer telkin eder ve bir 
ders halimle bütün memlekete söyler
di. Bu sene kendisini başka bir vazi
fe, memleketin başka bir köşesine da
vet etmiş bulunuyor. Oradan da o gü
zel sesi bütün memlekete dinlettire. 
cektir. 

Huzurunuzda halkevleri için birkaç 
söz söylemek ödevini şeflerim bu de
fa bana verdiler . .Müsaadenizi ve mü
samahanızı rica ederim. 

İstiklali ebedile,t iren 
m üesseseler 

Halkevleri, müstakil bir vatanı ko
rumak ve milletin istiklalini ebedileş
tirmek için kurulmuş bir vasıtadır. 
Bir milletin müstakil Yl4iıyabilmesi 

için evvela kendisine bir vatan lazım
dır. Asırlar ve asırlardanberi istik
lallerini kaybedip hiı.liı. vatan peşinde 
koşan birçok milletleri tanıyoruz. Bu
gUnkü içtimaiyat, bize 700 kadar mil 
let saydığı halde, istiklal, ancak 70 
ine nasip olmuştur. Tarihin kurul
duğu gündenberi i~tiklal ve şerefini 

muhafaza ederek ilerliyen Türk mil
leti son zamanlarda yine kendinin ha
taları yüzünden istikHi.lini ve \'&tanı
nı kaybedecek vaziyete düşmüştü. O 
ağır şerait içerisinde o müşkül anlar
da Türklerin yüksek seciyelerindeki 
kudreti kendi azim ve iradesiyle bir 
noktaya tevcih ederek Türklere ait 
bu vatanı Ulu Atatürk yine asıl sahi
bi olan Türke verdi. (Alışlar) Ken· 
disinin büyük vasıfları arasında tarih 
bu itibarla en büyük \'atan yapanlar
dan biri olarak sayacaktır. Ferdi ka. 
biliyeti, şahsi seciyeleri yüksek olan 
ne kadar milletler tanıyoruz ki, bü
tün dünya bir araya geldiği halde ken 
dilerine bir y:urt kuramamışlardır. A
tatürk, millette bulduğu büyük kud
retle müstakil vatanların himaye, 
müstemleke, manda diye dağıtıldığı 
bir zamanda ateşler arasında bu mem 
leketi kurtardı ve istiklaline kavuş
turdu. Hep beraber ve hepimizin şük
ran ve minnetlerimizi ifadeyi burada 
tekrar etmeme müsaade buyurunuz. 
(Alkışlar). 

Atatürk, Türk vatanını yeniden 
kurduktan ve istiklalini kurtardık
tan sonra bu vatanın ve bu istikla
lin bir daha tehlikeye düşmemesi i
çin bir çok tedbirler düşündü, aldı 
ve tatbik etti. 

Devlet :n vasıfları ve yarın 
Bu tedbirlerin başında evvel emir. 

de bütün halkın ve ,bütün milletin i
dareye iştirakini temin edecek olan 
halkçı bir devlet kurmak oldu ve bu 
prensipleri. devlet kurduktan sonra 
C. H. P. nin eline ve mesuliyetine 
verdi. Ve milliyetçilik, devletçilik, la
iklik, inkılapçılık, cümhuriyetçilik, 
halkçılık diye vasıflarını tesbit ettik
ten sonra bunu bu sefer de bütün 
memlekete mal ederek Teşkilatı esa. 
siyeye koydu. Filhakika bugiln tari
hin hangi safhasına ve coğrafyanın 
hangi kıtasma bakacak olursak ola
lım, milletinde bu altı vasfı cemet
miyen kudretsiz devletlerin bu gün 
veya yarın müstakil olarak yaşama. 
larına nazari olarak dahi imkan yok-
tur. 
Eğer Türkler bugün kendilerini 

kurtardığından dolayı Atatürke bir 

Eminönü Halkevinde Bayram kuffanmasında bulunanlar 

minnet hissi besliyorlarsa yarın için lınacağmı bugün tahmin etmek güç
de kendilerini kurtaracak olan pren- tür. Benim tiyatro olarak memlc
sipleri koyduğu için ayrıca minnet kette gördüğüm ve İ§ittiğim, lstan
beslemeleri icap eder, bu minnetimi- buldaki çok iyi ve feragatla çalışan 
zi bu prensipleri kanaatle, cesaretle, yüksek ruhlu artistlerle halkevlerin
ve devamla tatbik etmekle üade et. de çalışan yine amatörlcrimizdir. Bun 
meliyiz. .Millet fertlerinin ayrı ayrı lann haricinde memleketi diyar diyar 
k~ymetleri ~ir araya gelmedikç~ hiç ı gezen artistler de vardır. Bunlar.b!r 
bır kuvvet ifade etmez. Öyle mıllet- taraftan hayatlarını kazanmak ıçın 
!er kum yığını halinde kalırlar, her çalışırken. diğer taraftan Türkün in· 
hangi bir rüzgarın. sağdan essin, sol- kılap prensiplerini yaymaktadır. Di
dan essin, . esiri ol~_rak veya önü?,e ğer taraftan bunları islah ve himaye 
katılarak cıhanın dort tarafına su. ederek tiyatro zevk ve sanatını mem
r~k.lenirler. Mi.lletler yalçın k~yal~r leketin her tarafına yaymak icabeder. 
gıbı yahut kcsıf ve kompakt kıl kıt- Bunu halkevleri üzerine almıştır. 
lesi halinde b~rbirine yapışı~ ve bağ- (Alkışlar) 
lı olurlarsa bır varlık ve bır kudret 
ifade ederler. Evvelleri bu kitlenin 
hacmi de büyüktü. Bizim kitlemiz a
sırlarca çok büyUk kudret ifade et. 
miştir. Büyümekte ve daha da büyü
miye namzettir. Fakat başka millet
lerin kitlelerile kıyas edilecek olursa 
hacmi küçük görülebilir. Onun için 
biz kitlemizdeki kıymet farkını keyfi
yeti artrrmak suretile ilerlemek ve 
kapamak mecburiyetindeyiz. 13 mil. 
yon Türkün fert olarak haiz olduğu 
kudreti ve kıymeti artırarak olursak 
o vakit bu vatan içerisinde 18 mil -
yonluk bir kitle kemiyetinin kat kat 
üstunde bir çok işler görür. Ve biz bu 
işleri görmiye ve göstermiye mecbu-
ruz. 

Mazinin ihmalleri 
Çünkü geçmiş senelerin ihmali göz 

önündedir.Biz bugün hem mazinin ih 
mallerini ıslah etmek hem de gele
cek nesillere eslaftan bize kalan ku. 
surlarını bırakmamak ızdırarındayız. 
Onun için bu gün her bir ferdin sa
attaki mesaisinin üç misli randıman
la çahşmıya mecbur bulunuyoruz. 

İstikbalde kitlenin ve ferdin kry -
metini artırmak için bu gün mek -
tepler, müesseseler açıyoruz. Fakat, 
açılan mektepler ve üniversiteler ge
lecek nesilleri yetiştirir, bizim ihti -
yacımız bugünkü nesikdir. Mektepte 
bulunan çocukların haricinde kalan 
çocuklara kadın erkek yedisinden 
yetmişine kadar her k~s.e 
müstakil ve ileri milletler fertlerının 
haiz olduğu kaliteyi, tekniği ve bilgi
yi vermek lazımdır. Bunu yapm:~ 
için elde bilyük vasıtalar vardır. h.~
taplar, gazeteler ve bilumum neşrı· 
yat. I<"'akat bizim memlekette biliyor
sunuz ki bunlar bizim istediğimiz ka
dar okunmamaktadır. Bunun da se
bepleri aranmıştır. Okutmak çarclc· 
ri de bulunacaktır. Ondan sonra rnd-

yonun ve telsizin tesirleri ve fayda-
h . le 

ları artmı§tır. Radyonuzun a ~~ . • 
f'ı ıyı ırini açtığınız zama nher tara 

şittiğiniz halde en zayıf gelen ses An
kara ve Istanbulun sesidir 

Türk ıesi 
Her halde Türkün her şeyde oldu~ 

gibi sesi de diğer milletlerden. geı: 
. · r C'derım kı 

kalmamalıdır. Sıze tcpşı . d . 
rkezın en ı-

gelecek sene Ankara me d ti 
. ~ · . Tü k i yalnız hu u a-

şıtecegınız r ses cl tlarımı . . k hu '1 
rımız ıçıncle kalmıyaca • . . . . . 

h . . d b" . seslerımızı, fıkır-
zm arıcın e ızım h"tab 
!erimizi ve vicdanlarımızın 1 ını 

. . d bulunan herkes duymak ıhtıyacın a 
. •t"l ktı'r (Alkışlar) 

tarafından ışı ı ece · . 
O d ele aırnacak tiyatro n an sonra . 

'i komedı ve ve tiyatronun her nev ' . 
de çalışan yeni amatörlerimi.zdır. B.un 

h . b gün arzumuzun ve ıh-
ların epsı, u . 
t . ,..0 k düniinda olnn ırfan 
ıyacımızın .. . . 

t ··esseseleridır. Fakat yıne 
ve AAna mu . b "ht" . tm k ·ısterim kı u ı ıyaçlar 
sı?.e arze e 

ıc •• 1 U ve karşıtanmıya başlanmış-
gvru m § . • ki 
t F '·At neticelennın ne va t a-
ır. a.MJ. 

lrfan yuvaları 

Bu neşir vasıtaları arasında bazı 
büyük yaştakilerimize hafif ve kıy· 

metsiz göründüğü halde çocukları 

çok sevindiren ve ilgiliyen karagöz, 
kukla gibi umumi terbiyede çok mü
essir ve zevkli sanatlar son zaman -
!arda bizde ya ihmal veyahut iptizale 
uğı·amıştır. Onları bu ihmal ve ipti
zalden kurtaracak memleketin içe -
risine fikirler n~redecek surette ne -
şe verecek şddlde tertip etmek ted
birler almak, halkevlerinin vazifesi 
iktizasındandır. Bütün buıılar ya -
pıladursun, acil olarak yapılması la -
zım gelen di~r bir şey, vatandaşlan 
bir araya toplıyarak fikirler teati et
mek ve kendilerine yeni keşiflerden, 
yeni cereyanlardan haber vermek ve 
vatandaşın fende, sanattc, güzel sa
natlarda bilgisini, zevkini arttırmak, 
görmediklerini göstermektir. Bu va
zifeyi, bu memleket içerisinde de -
I"Uhte eden yegane müessese halkev
leridir. Halkevlcri bu itibarla hali· 
hazırda milletin kütle halinde irfanı
nı, bilgisini arttıracak yegane bir 
yuvadır. 

En büyük ehemmieyti de burada
dır. Halihazırda hiç bir terbiye ve 
telkin müessesesinin yapmadığı işi 
yapmakla mtikellef bulunuyor. Bugün 
kil nesli, bugünkü ihtiyaca oovap ve· 
recek zihniyetle techiz etmiye çalı • 
şıyor. Atatürk bu müesseseyi yarat
makla kurduğu büyük binanın istik
bale doğru emin olara kyürüme.sini 
temine çalışmıştır. Bugün binlerce 
Türk 167 halkcvinde toplanmış bulu
nuyor. Biz halkevlcrimiz 167 den 
dah~ ve daha yüksek rakamlara ve 
hatta her köye kadar götürdüğümüz 
gün memleketimiz tek bir kalp gibi 
çarpacak ve memleket bir tehlikeye 
düştüğü vakit onu tek vücut gibi kar
şılıyacak ... Memleketin terakkisini 
temin için hepsi bir kafa ile dUşüntir 
ve bir kolla çalışır hale gelecektir. 
(Alkışlar) 

Şerefli medeniyet seviyesi 
Halkevlerinin millet vicdanmda ve 

irfanında bu kadar büyük tesiri var
dır. Ve olacaktır. Memleketimiz 
buna muhtaç olduğundan fazla, buna 
çok layik de bir memlekettir. Milleti
miz bugün göze görünen medeni sevi. 
yelerin hepsinin üstüne çıkacak ka
dar kabiliyeti haizdir ve tarihte Türk 
milleti bu seviyeye çıkmıştır. Bugün 
bu seviyede aleyhimize bir tefazül var 
~a, kusuru bizim değil, fakat elemi 
ıçimizdedir. 

Devamı bizim için de büyük bir 
kusur olur. Memleketi bizden sonra 
geleceklerin eline bırakırken elbette 
Üzerimizde bir kusur götürrniyece -
ğiz. Çocuklarımıza şen ve zengin bir 
vatan ve kendilerinin layık olduğu şe 
refli bir medeniyet seviyesi bıraka • 

122.15 Ajans ve borsa haber leri ve ertesi gü-
nün programı: 22.35 Plakla sololar, opera 

i
l ve operet parçaları~ 23 . son. • 

1 Günün P"o p,ram özü 
1 St>ııtonik konserler: 

· 21.20 Var5ova: Konservatuardan n;ıki1; 
121.40 Roma: Selvacci'nin idaresinde : 12 Vi-
1 yana: Beethoven (piyano ve orkestra kon• 
sertosu): 22.30 Tulüz, Limoj: İngelbrcdıtin 
İdaresinde (Gluck, Paumgartner, • Bcrlioz, 
v.s.). 

ı Hafif konserler: 

1 
13.10 Bükreş: Plak konseri; 16 Ostrava, 

Prag: Haydn, Bozart, Bccthoven (orkcı
tra): ı 7.35 Bratislava, Prııg: Askeri bando; 
ı8 Bukrcş: Plak konseri: 18.ı5 Roman. Ba• 
ri : Karışık konser; 19 Stokhoım: Hafif mu
ı.iki; 1920 Dukreş: Donizetti, Massenet, 
Nottara. Saint • Saens, J. Strausıı; 20.30 
Brüno. Praı : Musiki popurisi ; 20.30 Var
ışova: Koro konseri; 21.10 Stokholm: Rap
sodiler (pl~k); 22. ı5 Roma: Bando miızıka: 
22.45 Bükrcş: Halk orke&trası : 23 Roma: 
Varyete; 23 30 Roma: Askeri konser: 23.30 
Kolonya: Gece musikisi. 

Orw.ra !ar Üf1E'rf"11Pr: 

21.10 I .i\ypzig: Johann Strauss ak!lamı: 
23 Stokholrn: Richard Wai!:ner'in "Walku• 
re'' operasL 

Ma mu-.lkM: 

16.15 Varşova: "Polski - Radyo" triyo 
•u ; 21.55 Bükrcş: Bando kenteti ( Mozart, 
Haydn, Jianu); 22.45 Prag: Karı§ı:k kuartet 
musikisi. 

ResltalJE>r: 

17.30 Varşova: Leh halk ııarkılarr : 18.0.S 
Varııova: Piyano-Sarkı; 21.20 Bükreş: 
Maxlm Vasiliv tarafmdan ~arkılar: 22 Prag: 
Puşkin'in güfteledigi orijinal Çek ı;arkıla• 
rL 

1ı n~ mmıikl~I : 

23 Varşo\•a; 23.45 M ilan o. 

cağız. (Alkışlar). Halk evleri bu ga • 
yelerin husulü için en büyük ve mü· 
essir bir müessese olacaktır. Hepimiz 
kendimizi bu halkevlerinin bir hti.di· 
mi ve müdavimi telakki edecek olur. 
sak, hepimiz bildiklerimizi bilmemek
ten hiç mesul olmıyan vatandaşları· 
mıza öğretmek gayesini güdecek olur 
sak bu gaye kendiliğinden hasıl ola· 
caktır. 

Anadolu ortasında bir mamure f.. 
çinde bulunuyoruz. Fakat buradan 5 
kilometre uzakta kendi ırkımızdan, 

kanımızdan tertemiz bir cevher gibi 
olan Türk çocuklarının ne halde ol· 
duğunu ve bizim yardımımıza ve 
tekniğimize ne kadar muhtaç bulun· 
duğunu görürsünüz. (Alkışlar). 

Medyun olduğumuz fedakarlık 

Bugün milli Şefimizi en yüksek ta• 
nıyan bir milletiz. "Ne mutlu Tür. 
kUm diyene., diyoruz ve bunu şeref 
bilerek buna inanarak söylüyoruz. 
Fakat arkadaşlar, vatandaşlarımızın 
köylerdeki ve kırlardaki hali maddi 
hayatı bizim hayatımızın ve bilgile
rimizin çok dunundadır. On, on iki 
milyop Türk köylüsünü bu halden 
kurtarmak için bizim hep birlikte, 
kendisine öğretmemiz icap eden şey· 
ler vardır. Kendine münevver diyen 
sınıf, memur olalım , serbest olalım 
öğrendiklerimizi kendi gayretlerimiz· 
den, kendi kabiliyetlerimizden ziya. 
de milletin yaptığı fed~ii.rlığa med· 
yunuz. Hiç kimse, kendi bilgimize, 
kendim öğrendim diye öğünecek va
ziyette değildir. 
Eğer bize mektep açılmış ise, Ü• 

niversite açılmışsa ve elimize kitap 
verilmişse millet verdiği vergiler ve 
vatanın muhafazası için bol bol dök. 
tüğü temiz ve asil kan sayesindedir. 
(Bravo sesleri, şiddetli alkışlar). lçi
mizden hiç birimizin kendi mtiktese· 
batile ve kendi fikriyatile öğünmiye 
hakkı yoktur. Ta ki bu milletin her 
ferdi aşağı yukarı onun fikrini anla· 
yacak hale gelmedikçe ... Eğer biziın 
fikirlerimizi, ideallerimizi milletin 
büyük kütlesi olan halk anlamıyacak 
olursa biz eski zamanlarda olduğu 
gibi kendi hücresinde kapanmış fal 
atmakla vakit geçiren filozoflara ben 
zeriz. (Bravo sesleri). 

Borcumuz ve vazifelerimiz 

Bizim borcumuzu, fikir borcumu. 
zu. öğrenmiş olmak borcumuzu ma· 
kanılarımızı ödeyemez, yazdığımız ~ 

serler, kitaplar ödeyemez. Bunla l'ln 
hepsinin mukabilini bu millet ver· 
mektedir . .Münevverlere, muallimlere 
hitap ediyorum: 

(Nutkun nrkasmr çok geç aldığımız 
için müteakip nU hammln \"PrMl"t!'-ı.) 

( 

p 



270135 numaralı plakı alınız, 
Bu suale kendiniz cevap vereceksiniz. 

Hayal Değil; 
Hak.kat 

Asrındayız! .. 
be ~eşhu~ Alm~n kimyager!erinden Doktor H.A YN~ uzu~ senelerden

tı yaptıgı tetkı katta ecnebı maddelerden tecrıt edılnıemış bir takım 
~~dtaları n cilde yapt ığı zararları meydana çıkarmıştır. Gayri fenni ter-
ıpferıe hazırlanan pudraların içinde elle tutulduğu zaman hissedilmiyen 

ve gözle görülmiyen bir takım ecnebi cisimler vardır ki, daha ilk kulla. 
~1~.1 nda cild i müteessir ederek tahrişine sebebiyet verir. Bu yüzden cilt
er, bozularak güzelliklerini ekseriyetle kaybeden pek çok kadınlara te
•adüf ed i lmişti r. Bunun için cildinize sürülecek pudranın cins ve mahi. 
~etini intihapta çok dikkatli bulunmak lazımdır. En değerli Türk ve ec
lıeb; kimya ve cilt mütehassıslarının nezareti altında fenni bir surette 
Y~pılan VENÜS PUDRALAR! kullananların cildi asla bozulmaz, teni 
guzelfeşir ve bir VENÜSE benzer. 

... VEl\'US müstahzaratına: Tanınmış eczane, ıtriyat ve tuhafiye ma
gazaıannda en kıymetli yerler verilmiştir. 

Devlet · Demlryalları ve limanları fşlelme U. idaresi llintari 

ttı 2~2/1937 de yapılan eksiltmesinde talibi çıkmadrğından eksilt
csı feshedilen ve muhammen bedeli ( 13407 ,90) lira olan 12000 

~det dar hat kayın traversi ile 189 adet makas traversi 5/ 3/ 193 7 
Unıa günü saat 15,30 da pazarhk usulü ile Ankarada idare bina

'1nda satın alınacaktır. 
~'Bu işe gi~ek i~~~enl~r (1005.59) .. lirahk 1:1uvakkat teminat, 

3 
nunun tayın ettıgı vesıkalar, resmı gazetenın 7/ S/ 1936 gün ve 
~97 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname daire
~nde alınmış vesika ile muayyen vakte kadar Komisyonda bulun
aları lazımdır. 

li Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesir.den, 
d a~darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden ve İzmir, Esk.işehir
e ıdare mağazalarından görülebilir. 

TAN 

DAiMON Pilleri 
ile 

DAiMON Ampullarını 
Kullanınız, ve her yerde D A t M O N 

markasına dikkat ediniz 

~------------------·· TAN 
Baıım Evinin Bastığı Kitaplardan 

Kuruş Kitabın ismi Müellifi 

40 Muvaffakıyet 

5 0 Propaganda 

7 5 Çok Seri Kazanç 
Yolları 

7 5 Kendini Tanır 
mısın? 

7 5 Tali Sensin 

7 5 .Müşküllerle Mü
cadele 

50 İdeal Büro 
50 Yeni Müşteri Bul

mak San'atı 
1 S O Askeri Mektepler 

için Yeni Kıraat 
Kitabı 

7 5 Beş Mürebbi 

125 Hayat Bilgisi 
(Hayvanlar) 

5 O Kılıcımı Sürüyo
rum 

Gasson · Tercümesi 
Muallim Mübahat 

Muallim Osman Senai 

Muallim Hüviyet Bekir 

Muallim Hüviyet Bekir 

Reşat Enis 

Toptan alanlara % 25 iskonto yapılır. 

Patiska Eksiltmesi ,--

D evJ et Basımevi Direktörlüğünden Kanzuk Saç Eksiri 
Nev'i 

~ ~tre eninde 
llatiska 

Miktarı 

metre 

2100 

o/o 7 ,5 muvakkat 
teminat 

Lira 
151,20 

Tahmini fiat 
Lira 

2016 

Devlet Basımevi için satın aımacak olan yukarıda evsafı yazılı 
ı:>atiska açrk eksiltmeye konulmuştur. İhale 1 Mart 1937 Pazartesi 
~Ünü saat 15 de Basımevinde yapılacaktır. 

isteklilerin eksiltme çağından önce pey akçelerini Basnnevi 
~c~nesine yatırmaları laznndır. Şartname Basnnevi Fen Memur
llgundan alınabilir. (770) 

lstanbul DefterdarlJğından: 

tins ve Mevkii 
Senelik muham

men kirası 

KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendi • 
rir. Dökülmesini keser. Kepek

leri tamamen giderir ve bü -

yüme kabiliyetini artırarak saç • 
lara yrniden hayat verir. Koku -
su latif, kullanışı kolay bir saç 
eksiridir. 

lNGlLlZ KANZUK 

ECZANESi 

BEYOCLU - lSTANBUL Lira ______________________ , 

C:ağaloğlunda eski Düyunu Umumiye binasındaki İstan- Jandarma Genel kom utanlıgv 1 Ar -
btn Erkek Lisesi bakkaliyesi. 144 
~eYoğlunda Meşrutiyet caddesinde Perapalas Oteli ya- k S atin a 1 k m 1 SYQ d 
lltnda104numarahAkşamKızSan'atmektebibakkaliyesi. 120 ara ma Q nun an 
'Yukarıda cins ve mevkileri gösterilen mektep bakkaliyeleri se- 1 - Bir metresine (290) kuruş değer biçilen on sekiz bin met

tıciik kiralan peşin verilmek şartile hizalarmdaki bedeller üzerin- re erat kışlık ve ( 315) kuruş kıymet biçilen sekiz bin iki yüz yir
Qcn birer sene müddet ve açık arttırma usulile ayrı ayrı kiraya mi iki metre kaputluk kumaş 4/ 3/ 937 Perşembe günü saat (10) 
'-'crilecektir. İsteklilerin ve diğer şeraitini öğrenmek istiyenlerin da kapalı usulile satın alınacaktır. 
hUsnühal ve seciye sahibi olduklarına mahkumiyet ve sari hasta- 2 - Şartnamesi ( 391) kuruş bedelle komisyondan alınacak 
lığı bulunmadığına dair zabıta, Adliye ve Sıhhiyeden alacakları kumaşların ilk teminatı (5155) liradır. 
tcsiınli vesikalarla ve % 7,5 pey akçelerile 1/ 3/ 937 Pazartesi gü- 3 - Eksiltmeye girecekler ilk teminat makbuz veya banka 
l'l\i saat on dörtte Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan Komisyo- mektubunu muhtevi teklif mektuplarını eksiltme günü saat (9) 

~~M_. ) __ <_79_3_). _ ______________ z_a_k_ad_a_r_k_o_m_is_y_o_n_a _v_e_rm--=~:__ol_m_a_ı_arı ilan olunur. ( 3 52) ( 87 8) 

ihtira ilanı 
~'lı.takineli tUfek, hakkında alın. 
~ Olan 1 haziran 1936 günlü ve 
~ lS sayılı ihtira beratı ile buna ait 

~ li.aıiran 1936 günlil birinci ilave 
~ dıknamesi bu defa mevkii fiile 

~,11~ak üzere ahara devrüferağ ve
~aılcar edileceğinden talip olanların 
~e atada, İktisat hanında, Robert 

l'ti'ye müracaatları iliin olunur. 

Müzeler artırma ve Eksiltme kom:syonu 

Yapılacak itin cinsi ve 
mahiyet; 

Riyasetinden: 
Muvakkat temina..t Pazarlığın nerede ve han~ tarih 

Ketif bedeli 
Lira Kurut 

Topkapı Sarayı Müzesinde Mi- 2161 83 
mar Sinan yapısı mutfakların 

dam ve bacalarının tamir ve 
tahkimi. 

miktarı 

Lira Kuru~ 
163 00 

ve saatte yapılacağı.. 

Asariatika Müzeleri Genel Di
rektörlüğünde 26/ 2/ 937 tarihin
de Cuma günü saat 14 deı. 

• 
Topkapı Sarayı Müzesinde Mimar Sinan yapısı mutfakların dam ve bacalarının bermucebi 

keşif tamir ve tahkimi işi yukarıda yazılı gün ve saatte pazarlikla ihale edilecektir. Keşif ve şart
name ile tamir edilecek yerleri mahallen görmek isti yenlerin Müzeler Mimarlığına ve talip olan
ların da en az 1500 liralık bu işe benzer iş yaptıklarına dair gösterecekleri vesika üzerine Nafıa 
Müdürlüğünden almış oldukları müteahhitlik ve Ticaret Odası vesikaları ve muvakkat t:eminat 
makbuzlariyle ihale gününde Müzeler arttırma ve eksiltme komisyonuna müracaat etme
leri. (7049} 

Haricen kullanılır. Es.ki ve yeni 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 

Sinir ve soğuk 
algınhğından ileri 

gelen §İddetli 
ağrlları teski~ 
ve izale eder. 

NERV 

11 

Her ecza.neden 

arayınız. 

• 
1 N 

Sinir ağrdarı, asabi öksürükler, asabi 
zayıfllk, uykusuzluk, baş ve yarım baş 
ağrısı, baş dönmesi, baygınhk, çarpıntı~ 
ve sinirden ileri gelen bütün rahatsız-

lıkları giderir. 
Günde 2 - 3 kahve katığı. Her eczanede arayınız. 

ŞARK tSPANÇlYARI LABORATUARI T. A. Ş. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka· 
leti iskan Umum Müdürlüğünden; 

Orta Anadolunun Konya, Niğde, Kayseri, Yozgat, Çarum, To
kat ve Sivasın Şarkışla kazalarile diğer yerlerde iskan edilen ve 
edilecek olan muhacirler için 2500 çift (beş bin adet) öküz pazar
lıkla satın alınacaktır. Pazarlık 10/ 3/ 937 Çarşamba günü saat 15 
de Sıhhat Vekaletinde yapılacaktır. 

idari ve fenni şartnameler İstanbul Kayseyi, Sivas, Adana, Er
zurum ve Kars Vilayetleri İskan Müdürlüklerinde ve Ankarada 
İskan Umum Müdürlüğünde mevcuttur. İstiyenler bu yerlerden 
şartnameleri alabilirler. 

Pazarlığa girmek için her talip beş bin öküz için şartnamede ya
zılı muhammen Fiyatın yüzde yedi buçuğu nisbetinde muvakkat 
teminat vermeye mecburdur. (947) 

Kli§elerinizi TAN ÇIN K OCRAFHANESl 'ne verınız. 
1 dare eden: Devlet Matbaa!ı sabık çinkograf Şefi 

KEMAL FERİDUN 

Ankara Vilayetinden : 
1 - Viiayetin Etimesut nahiyesinde yapılacak olan tohum te

mizleme evi açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 1551 lira 52 kuruştur. 
3 - ihale 4/ 3/ 937 Perşembe günü saat ıs de Vilayet Daimi 

Encümeninde yapılacaktır. 
4 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul Ziraat Müdürrnı e 

görülebilir. 
5 - Taliplerin muhammen bedeli % 7 ,5 tutan olan pev ak. 

çesi veya hususi idare veznesine yatırılan makbuz ile birlikte 
ihale günü müracaatları. (372) (960) 
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BIMDERLEI\ VE Ş~ 
iST.ANBUL• ANKARA• i~~iR , 

.ışıllA TAHViL OLUNMIVAN"' z E p L 1 N 
C E R Y A N 1 C 1 N Balonunda bile Mercedes-Benz Di-

zel motörU çalışmaktadır. Kamyon, 

' binek emrinize hazır. Emrediniz, taf. 

• . silat verelim. Taksim Bahçesi karşısı 

PARA 
·v E R M EY 1 N 1 Z 

PHILIPS AMPULLARI 
Türkiye Umumi Mümessilliği: 

H E L 1 O S Müessesatı, 
Istanbul - Galata, Voyvoda Cad. No. 124 - 126 - 128 

(Yeni binasında) 
~ ................................................ , 

TERZi 1 
ŞEVKET MUSLUBAŞ ..._ 

Beyoğlu Istiktal caddesi No. 257. Telefon: 43144 

No. 25, Telgraf: Dizel - İstanbul. 

, .. -----l'enipostane yanında 21 No. 

rasarruf Basımevi 
Sayın müştt-rilf'rinin bayramını 

kutlar, sa~hk \'e hayırlı işler 
diler • 

- Dr. 1 H S A l'l S A M I -

OKSOROK ŞURUBU 
OksürUk ve nefes darlığı boğma· 
ca ve kızamık öksürükleri için 
oek tesirlı ilaçtır. Her eczanede 

• ve ecza depolarında bulunuı .. . 

Muhterem müşterilerinin bayramrnr kutlular, saadetler diler .. ı ... .................................. ---------------------~ 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka
leti iskan Umum Müdürlüğünden : 

Muhacirler için (1000) bin adet araba pazarlıkla imal ettirile
cektir. Pazarlık 11/3/ 937 Perşembe günü saat 15 de Sıhhat ve İç
timai Muavenet Vekaletinde yapılacaktır. idari ve fenni şartname 
ler İstanbul İzmir Kocaeli .İskan Müdürlüklerinde ve Ankarada 
İskan Umum Müdürlüğünde Mevcuttur. İstiyenler bu yerlerden 
şartnameleri alabilirler. 

Pazarlığa girmek içi.1 her talip bin araba için şartnamesinde 
yazılı fiyatrn yüzde yedi buçuğu nisbetinde muvakkat teminat 
vermeye mecburdur. (948) 

KAYIP - Eskişehir lisesinden al
dığım 3/ 75 numaralı diploma ile 10ô 
No. lı askeri tam ehliyetnamem zayı 
olmuştur. Yenisini çıkartacağımdan 
eskilerinin hükmü kalmadığı ilan o. 
lunur. - Eskişehirin Uluçayır kö
ytinden Sait oğlu .Mehmet Fahri. 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN 
Umumi Neşriyatı İdare Eden: 

S. SALİM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk 
Anonim Şirketi. Basıldığı yer: 

T A N Matbaası 

kızlar koca bulamazlardı. Mesela: 
bır kızın pıyano çalması altın para 
zamanında ailesine 4 · 500 lıraya 
malolurdu. Halbuki şimdi has· 
sas, ve sonderece tekamül 
etmiş radyolar sayesinde 
genç kızlar çalgı çalmak 
külfetinden kurtuldular 

22. 2 - 937 

Erkekler ise 

güzel bir radyo· 

nun keyfini bayan· 

!arının piyanıstliğine

tercih ediyorlar. Şu halde 

Radyonun tekamülü her iki 

tarafı da memnun bırakmış 

oldu. Yalnız Radyo deyip 

geçmeyin; daıma R. C. A, 

Radyosunu tercıh edin. 

Musiki ihtiyacınızı yalnız ; 

ama yalnız R. C. A. tatmin 

edebilir. 
• 

Ayda 12 liralık küçük bir 
taksitle hakiki bir R. C. A. 

Radyosuna sahip 

olabilirsin i zı 

iSTiKLAL CADDESi 


