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BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

Atatürkün Eşsiz Kudreti Bir Daha Anıldı 
SUKRU KAYANIN MUHIM NUTKU 1 Hitler Dedi l{i: 
"Memleketin Bugünkü ikbalini, 

Hürriyetini ve Istiklô.lini. 
Atatürk Rejiminde Görüyoruz,, 

Zehirlere 
Karsı 

' 

1 Dün Yeniden 42 
Halkevine Kavuştuk 

Panzehir 
-0-

Jlhmet Emin YALMAN 

T ürk milletini tefkil eden 
insan malzemesi; zorluk

lara mukavemet bakımından, 

fedakarlık bakımından, çahtma 
kudreti bakımından ferden çok 
yükaek malzemedir. K~ gün-ı 
lerin ağır vaziyetleri ka ... ıımda 
parlak vatanda.tlık imtihanlan 
geçirmit'erdir. 

Yalnız bir sahada çok geridir
ler. O da içtimai hayatın türlü 
türlü ıahalarında devamlı ıuret
te el birliği ile ça}lfmak kabili
~dir. 

Bunun da hayret edecek blr tarafı 
..,,,,.. --- -r-•tıA&'4-

tun ve içtimai bayatın her ~ bu 
memleketteki idareler tarafından ve
himle ve endişe ile karşılantn.1§, me
nedilmiştir. Vatandaşlar müşterek 
maksatlarla bir arada ça11fm8k im· 
kinlannı bulmamışlardır. Benlikle
rin bir kısmı içtimai hamur içinde 
eriyip gitmemiş, içtimai hayatın yon
tucu ve birleştirici tesirleri duyula
mamış, benlik §Uuru her geye hikim 
kalmıştır. 

Bu yüzden eski günlerin kendine 
lllahsus zengin içtimai hayatı gevse· 
iniş ve çürümüş, eski içtimai müeyyi· 
deler kudretini kaybetmiştir. 

B ir gün eskiye arkamızı dön
mek imkanını bulduk. tki nes

lin içtimai hayatta, duvarlarla, kafes
lerle, peçelerle biribirinden uzak tu
tulmasındaki geriliği gördük ve kıs
lllen yıktık. Fakat yeni içtimai ha-
1atı henüz tamamile içimize sokama· 
dık. Beraber düşünmek, beraber ça
hşmak, beraberce hayır işlemek, be
l'aberce eğlenmek maksadile kurduğu 
lııuz cemiyetler, klüpler kendi kuv
•etlerile yaşamak imkanını bulamı
)orlar. Halimizi demokrat memleket
lerdeki içtimai hayat zenginliği ile 
karşılaştırınca bu sahadaki yoksuz
luğumuzu ve geriliğimizi anlıyoruz. 

Ticari hayatta da bunun neticele
lini görüyoruz. Müşterek bir mak
latla şirket kurmak ve yürütmek ka· 
biHyetimiz mahduttur. Her birimiz 
kendi menfaatimizi müşterek bir 
~e;11faatte arıyamadığımız için elbif· 
lığıle yüruyecek birçok ticari işler, 
benlik iddialarile geri kalıyor. 

B öyle bir muhit için halkevle-
rinın içtimai vazifesı, buyük 

"'e ağırdır. Halkevlerl. memlekette 
Yenı bır manada içtimai hayat kunt· 
~k bır fidanlık. bir ser 

0
vaziyetinde-

ır Gen~lik ~ hatta eski nesil içt>· 
lllai terblyestnı burada görecek. be 
~aber çalı"mıya. beraber eğlenmiye. 

eraberce ıçtımai mesulıyetler atmı· 
Ya burada alışacaktır. 
la H.aikevlerı yarın ıçin bu haZlrlık
U rı Yapmakla beraber spor teşkilatı 
de bırlikte bugünkü boşlukları da 
; 1?urrnak vaziyetindedirler. t 

aı hayatın yükseltici. temiz. 
~lleri hayata hilkim olma 

ınutlaka bir suretle dol 
(De"amı 4 a 

Yurdun Her 
Yıldönümü 

Köşesinde Coşkun 

Törenleri Yapıldı 

r:'.-·~ni: J:lnlhPııiııde ıliinLii narlak törenden ıt.öriinıi, 

Ankara, 20 <Tan Muhabirinden)- Millet Meclisi Re.isi. Veklller, Mebus 
Bugün bütün memlekette Halkevleri lar, hüktimet erklnı ve çok kalabalık 
kuruluşunun altıncı yıldöniimü heye bir halk kütlesi bu törende hazır bu
canlı ve pek coşkun törenlerle kutla- lunmu~ardır. 

nırken memleket yeniden 42 Halke- Merasime saat 13,30 da istiklal 
vi daha kazanmış oldu. Cümhuriyet Marşı ile başlanmıf ve onu takiben 
Halk Partisinin yüksek himayesinde. İçişleri Bakam ve P. Genel Sekrete
genit manada ulusal ve sosyal hiz- ri Şükrü Kaya söylediği bir nutukla 
metler görmekte olan Halkevleri te- Halkevlerinin değerli çalışmalannı 

şekkülünün geçen seneler içindeki öğmüş ve .. 42,, yeni Halkevini aç
faaliyeti. çok cömert bir bilanço ile mıştır. 

kapanmıştır. İçişleri Bakanımızın sık sık alkıt-
Memleketin her tarafında olduğu larla karşılanan. Ankara ve İstanbul 

gibi, Ankara Halkevinde de çok par- radyoları ile nesred.tlen bu nutkun-
lak bir yıldönümü töreni yapı]mış. {Devamı 9 uncuda/ 

lngiliz Kabinesindeki ihtilaf 

B. Eden Hariciyeden 
istifa mı Ediyor ? 

İngiliz - İtalyan Anlaşması İçin 
Romaya Bir Proje Gönderi'~di 

r 

t 

kulı etmek iUere 
uter Etlen 

Londra, 20 (Hususi) - İngiltere 
kabinesi dün toplandıktan sonra bu
gün de öğleden sonra. Hitlerin nut
kunu dinlemeyi müteakip top
lımması, İngiltere tarihinde, bir 
kaç senedenberi eşi görülmemiş bir 

hadise teşkil etmektedir. Bu içtima
lardan evvel yapılan Chamberlain • 
Eden - Grandi mülakatlannda Akde 
nizde seyrisefain, sevkulceyşi müva
zene, Avusturya meselesi, ispanya • 

daki vaziyet. İslim memleketlerinde 
İngiltere aleyhtan propaganda. Ha
beşistan ve Libya meseleleri konu
şulmuştur. İngiltere her şeyden ev
vel İspanyadaki gönüllüler meselele
rini halletmek istemişse de. anlaşılan 
İtalya bu meseleyi sırf ademi muda· 
hale komitesine ait bir mesele say· 
mış ve bu yüzden iki taraf arasında· 

ki noktai nazar ihtilifı olduğu gibı 
kalmıştır. 

İngUtere kabinesinin dünkü toplan 
tısı hakkında hiçbir şey tereffilh et
memekle beraber, tahmin edlldtğipe 
göre, ~arda mevzuubflhjs olan me 
seleler konUf'llriıUf ve Mister Eden 

Almanya Bolşevikliğin 
Andiçmiş Düşmanıdır! 

Hitler İlave Ediyor: Avusturya ve Almanya Tek Bir 
Vatandır. Almanya, Japonya ile Franco'nun Muvaffa
kıyetini İstiyor, Almanya Cenevreye Dönmiyecelc 

Berlin, 20 (Hususi) - Almanya 
devlet ve hükumet şefi Her Hitler 
beklenen nutkunu bugün Rayiştağ
da söyledi. Rayiştağ bu nutku dinle
mekle sayılı günlerinden birini da
ha yaşamış oldu. Her Hitler her \"a
kit gibi sürekli alkışlarla karşılandı. 
ve her zamanki gibi uzunca olan nut 
kunu Sa.atlerce soyledi. Nutkun bir
çok parçalan uzun alkışlarla karşı

lanmıştır. "Heil - Yaşa!,. sayhalan 
ikide birde kulağa çarpıyordu. Nut
kun İspanya, Avusturya ve Milletler 
Cemiyetine ait kısımlan Rayiştağ 

tarafından hararetli tezahürlere se
bebiyet verdi. Hitler her zamanki gi
bi kelimeleri bağırtarak. çağırtarak 
söylüyor. arada istihzalarla samileri 
ni güldürüyordu.En nihayet bütün sa 
miler, Almanya devlet şefini ve hü
kumet reisini dakikalarca süren al-

ALlusturyanın Hitlerci 
Hariciye Nazırı 8. Şmit 

• kışlar ve Heil nidalarile karŞlladılar. 
Her Hitler iş başına gelmesınin Al

manya tarihinde bir donüm noktası 
teşkil ettiğine işaret ettikten sonra 
Almanyanın 10 yıl büyük bir inhıda 
mm sıkmtılannı çektiğini ve demok 
ratik ülkü adına insanlıktan bahse

den, ayni zamanda hodbinliğin ka
hir kamçı darbelerini Almanyaya in 

diren taarruzlara uğradığım anlat

mış ve geçen senelenn bir tarihçesi

ni yapmıştır. 

Hitler, 30 kanunusani 1933 te ik
tidar mevkiine geldiği zaman, Al· 
manyayı kurtaracak ılk değil. fakat 
son adam olduğunu, onunla beraber 
Nasyonal Sosyalizmin enerjik adım
larla faaliyete geçtiğini, emsalsiz di-
siplin ve ağırbac:.:hlık ile büyük bir 

[Devamı 4 üncüde] 

Bnşve ~ilimiz Bugünkü Cenaze Töreni 
Bugün Ankaraya S b . T w H 
Dönüyorlar a rı opragın ayalı 

Şehrimize gelen Vek:llerden 
Maliye Vekili 8. Ağralı 
[Yazıaı 2 nci sayfamızda] 

Terueldeki 
Son Harbin 

Neticeleri 
Saragosse, 20 (A.A.) - Havas'm 

hususi muhabiri bildiriyor: 
Dün Teruel etrafında cereyan e

den muharebeler esnasında Frankist
ler birkaç bin esir almışlardır. Düş
manın insan ve malzemece olan zayi· 
atı çok mühimdir. Cumhuriyetçiler 
mihveri Valensıya yolu olan bir isti· 
kameti takiben karmakanşık bir hal· 
de ricat etmişlerdir. Fakat şimdi Va· 
lenaiya yolu da Frankistlerin kontro
lü aJtmdadır. 

ltalya ile anlaşmak tıususunda ace
le edilmemesi üzerinde ısrar ettığı 
için istifası mfMl•IPSi dP Tn,.,,.,,,uba-

(Demım.ı 4 üncüde) 

Hizmetlerle Doludur 
Merhum, Muvakkat Bir Seyahate Gider Gibi Dünyadan 
Ayrdmıı ve Bütün Arkadaılarına Veda Etmiıtir 

Eski Zıraat Vekili Bay Sabri Top
rsığın olümunü dun büyük bir .tees
sürle haber vermıştik. 

Memleket, bu olumle çok kıymet· 
lı, çok temiz ve fedakar hır evlidını 
kaybctmıştır. Bay Sabri. beş altı se
nedenberı muzrrun bır kalp rahatsız
lığı çekıyordu. Rahatsızlık defalar· 

la şıddetli buhranlara sebep olmuş . 
tu. Bununla beraber Bay Sabrinin 
hiç bir zaman eksilmıyen neşesı, 

dostlannm bôyle vakitsız bir ölümu 

hatıra getirmelerine imkan bırakmı· 
yordu. Ölümü haberi. pek çok olan 
dostlan arasında derm bir elem u • 
yandırmıştır. 

Bay Sabri, 59. 60 sene evvel Ka
sabada doğmuştur. Kiıçuk yaşında 
lstanbula gelrruştir. Daruşşafakada 

okuduktan sonra posta ve telgraf me
muru olmuş. bir taraftan da hukuka 
devam ederek yüksek tahsilını bıur
miştir. Hükumet kendisini telsiz tel-

/ Devamı 4 üncüde] 

Dünkü Milli Küme ~açları 

Güneş, Muhafızgücünü 
3 - 1 Mağliip Etti 

Beşiktaşlılar da lzmirde Üçolc 
Takımını Dün 3 -1 Yendiler 

j 

Dünkii Cünef - Mulaalı~wiicii """""1an bir g6rlıniıf 
r Bütün ıpor hareketlerinin tafaillb altmcı aayfadadır 1 
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Yazan: 
Ali Haydar Mithat 

Karanlık 
No. 79 

1. Istanbula döndükten sonra 
Talat Beyin beni aradıpıı 

baber verdiler. Bir gün Sirkecide 
yazıhaneme uğramış, sonra tele

fon ederek akşam beni klüpte bek
lediğini söylemiş. 

Klüpte kU"fllaştıjımız zaman bil
yük bir samimiyet gösterdi. Viya
nadan gönderdiğim istüanaıneyi 

cebinden çıkardı: 
- Bunun Wmdısmı bile kabul 

etmiyorum, diyerek yırttı ve attı. 
Sonra A vrupanın halini sormıya 

başladı. Gördüklerimin hepsini an 
lattım. Neticede dedim ki: 

- Mademki benim mebus kal
mamda ısrar ediyorsun~ Viya
nada bana ve Avusturya hariciye
sine karşı yaptığı muamele ve bir 
takım ticari iflerin sefaretin adı 
altında yapılmasını menedememe-
11 dolayısile Hüseyin Hilmi Paşa
nın vazifesine nihayet vermelisi
niz. Bu gibi ticart muamelelerden 
Macar devlet adamlanndan Kont 
Andraşi acı acı bahsetmiştir. Eğer 
Hüseyin Hilmi Paşanın vazifesine 
nihayet vermezseniz ben meclis
te bir takrir vereceğim ve Harici
ye Nazırı Ahmet Nesimi Beyi suale 
çağıracağım. 

T alat Bey, sefirin değişeceği
ne kati surette söz verdi. 

Bir müddet sonra merhum Ab
dülhak H&mit Beyle buluştum. 
Bu arada Talit Bey sadrazam ol
muştu. Abdülhak Hamit Bey dedi 
ki: 

- Hüseyin Hibni Pap teşebbüs
lerinizi duymuı. Azil ihtimalinin 
önüne geçmek arzusile istifasını 

göndermiştir. lmparator ölüp yeri
ne genç imparator geçince Hüse-

__ ..,-. &1'1 ' D ı ••d_.ee_n ''= Ac' 

[Tercilme YO iktibas 

hakla mahfuzdur,) 

Günlerde 
bundan evvel hatıralarımda kıs -
men bahsettiğim malumat gösteri
yor ki, Talat Pap da bir sene ev
vel ayn sulh düşüncelerile meŞgul 
olmuş, fakat teşebbüsleri netice 
vermemişti. 

1 tihat ve Terakki liderleri -
nin bu gibi teşebbüs ve dü

şüncelerine vakıf olmak, benim i
çin i.mkAn haricinde bir şeydi. Har
bin korkunç safhalarını herkes 
gibi hariçten görüyordum. Memle
ketin maruz kaldığı tehlikelerin ba 
na telkin ettiği düşünce ve endişe
leri meclisi mebusanda üadeden 
geri durmuyor, tenkit vazüemi ya
pıyordum. 

Birçok şehirlerimizin düşmanın 
eline düştüğü hakkındaki haberle
rt ne zaman bahis mevzuu yapsam 
sözlerim hük~met namına tekzip e
diliyordu. Bağdadın düşniesi, Kaf
kas cephesindeki felaket, Süveyş 

cephesindeki hezimet, memleket i
çin tamir kabul etmez fel&ketler
di. 

Yalnız Çanakkale cephesinde 
itilaf devletlerinin koca or

dularını ve zırhlılarını kaçırdık. 
Zabitlerimiz ve erlerimiz gökteiı ya 
ğan ateş ve demir tufanına karşı 
çıplak göğüslerile mukabele etti
ler. Türkün yüksek askerlik ve şe
caat vaaıflarını dünyaya bir defa 

. daha gösterdiler. Harbin yegane 
aydınlık aafbası budur. Bu netice
yi de o zaman Anafartalar kuman
dam olan ve mütareke fel&ketle
rinden sonra memleketi yeniden 
kurtaran Atatürke borçluyUZ. 

Çanakkale mukavemeti sayesin
de kazanılan şeref ve itibar, ru -
hen ezilmemize mini olmu, ve ken 
di varlığllnıza ve kudretimize olan 
lnanımızın büabitilii kaybolmama-

ranlık gi.inlerinde bile ÇşQakkale 
ınüdafaası bir tek aydınlık nokta 
diye gözlerimiz önünde kaldı. 

(Arkası var) 

TAN 

BELEDİYEDE: 

Kasaplar için Y ~ni Bir 
Talimatname·· Yapıldı 

VEKİLLER: 

Başvekilimiz 
Ankara ya 
Dönecekler 

Kasap dükkanlarile kasapların ~ İki gi.\nden beri şehrimizde bulun-
tabi olacakları hükümler hakkında ıt:;~••n••••~•un••••••~ makta .. olan Ba§Vekilimiz B. CeW Ba 
belediye tarafından bir talimatname MAARIFTE • . , yar, dun Perapalastaki hususi daire-
hazırlanDllf ve yeni belediye zabı- sinde meşgul olmuş ve akşam üzeri 

tası talimatnamesine eklenmiştir. Bu llkokulİardaki ~lmabahçe Sa~yına ~~~ Bü-
tallmatnameye göre, ka,sap dükk&n- yük Önder Ataturke müliki olmuş-
ları en az 4 metre genişlikte ve de- Fakir Talebeye tur. 
rinlikte olacak, içinde oturulan ve Başvekilimizin bu akşamki trenle 
yatılan yerleri-. biç aJikası bulun • Yardım için ve refakatlerinde Hariciye Vekili 
mıyacaktır. Dükkan bu ölçülerden Tevfik Rüştü Aras old~ halde An-
büyük olduğu ve yerden en az· bir ŞeJLrin ilkokullanndaki fa.kif' k~raya hareket etmelen rouhtemel-
buÇuk metre yükseklikte bir came _ talebeye uardım için kurulmU§ dir. 
klnla ayrıldığı takdirde ·bu ayrı bö- olan himave heııetleri 140 tane-- Başvekilimiz B. CeW Bayarla bir-
lükte sebze satılmasına izin verilebi- dif'. Bu heyetlerin çalıpıa sa- lilrte İstanbula gelmiş olan Hariciye 
lecek, fakat meyva bulundurmak ta- halannı aenişletmek ve her gün Vekilimiz Dr. Tevfik Rüştü Aras 
mamile yasak olacaktır. Ghip çıka- bütün 21oksul talebeleTe yardım dün öğleye kadar Perapalasta meş-
cak yerler hariç olmak ü%ere, kasap edebilmek için tertibat alı~mak-. gul olmuş ve öğJeden sol11'a )ir ara 
dükk8nlarının her tarafına etleri mu 

1 
tadw. Bu arada, uüz muhtelif dişlerinin tedavisiyle meıgul olmuş 

halaza için camekinlar konulacak, müessese ve cemiuetin mµnta- ve akşam üzeri de Dolmabahçe Sara 
ve bunlardan en ufak bir hayvanın zcım taahhütlerde bulunmalan İ yına gitmiştir. 

zı - 2 - 938 

[
·--------·---··J··-Ankaradan 
Telefon ve Telgrafla 

Su Mahsulleri 
Proiesi 

Hazırlanıyor 
Ankara, ZO (TAN Muhabirin· 

den) - Haber aldığımıza göre, 
su mahsulleri için hazırlan.masma 
karar verilen kanun projesi bdı
sat Vekiletinde son şeklini almak
tadır. Bu proje ile meşcul olan ko
misyon, projeye çok esash baa 
maddeler daha ilive etmeyi lüzum 
lu bulmaştur. Bu arada harice ha
lık satışında ecnebi memleketle
re rekabet çareleri de tespit edil
mektedir. Da cümleden olmak (l.. 

zere, İstanbul bahkhanesinde her 
tllrlfl modern tesisab ihtiva eden 
bir de balık antreposu kurulacak .. 
br. 

Yeni kanun liyihası çok fftmuJ.; 
liidür. Bilhassa balık servetiml.d 
en genit mikyasta al"8dar etmek
tedir. Millet Meclisinin öntbnb
deki toplanb devresinde bu proje
nin de konuşulması kuvvetle muh
temeldir. bile girmesine imklıı kalmıyacak temin edilmiştir. f Hariciye Vekilimiz, dün kendisile 

tertibat bulunacaktır. Ay'nca belediye tarafından görüşen bir muharririmize, Mısır se- I 
Dükk&nların zemini ve duvarlar yılda beı bin lira, ticaret oda- yahati ve Majeste Kral Farukun Et Ucuzluğu çin yeni 

en az 1,5 metre yüksekliğine kadar sından 500 liTa, Emniyet San- memleketimizi ziyareti hakkında de-
"fayans veya · ,mermer,, olacak, sifon, dığı tarafından 100 lira verile- miştir ki: 
akar su musluğu, şehir suyu buluna- cekti-r. DiğeT mii.euese ve cemi- "- Benim.-Mısır seyahatim esasen 
cak, şehir suyu henüz geçmeyen yer yetlerin verebilecekleri miktaT- takarrür etmiş bir hadisedir. Mısır Ankara, 20 (Tan Muhabirinden~ 
lerdeki dükk8nlarda deP9 tesisatı yap lar, mart bqında partide "4li- Kralı Majeste Farukun Türkiyeyi Nafıa Vekaleti, et ucuzluğu kararile 
tırılacak, bütün tezglrlar behemehal nin bqkanl~ında yapılacak top ~~aretleri de m~arrerdir. Fakat bu çok yakından al&kadar olmuş, bu g.; 
mermer veya moza· .. "' olacak ve her lantıda,.tabit edilecektir. Bu top gun için benim ne zaman Mısıra gi- ta bik' i .. ~... _ ~'1- _ 

;r.. ,_ .., .,_ i - deceıH- ve Mısır Kralı Majeste Fa- rann t ı ~ usı.une duşen ~ 
et tartıhp temizlendikçe derhal yı- """••ıl" ncT cem uet ve mueae- 6~ 
kanacak, artıklar, kemikler çöpler ıedetı birer deleae iB«rak ede- rukun hangi tarihte Türkiyeyi ziya- feler arasında nakliye meselesiııi da 
için hJlSusi ve her ~afı kapalı birer cekttf. Bu nıretle elde edilecek ret edecekleri henüz taayyün etme- benimsemiştir. j 
dolap bulunacak, etler parça parça muntazam uıllı1c ıaahhüıla ,. miştir .,, . Öğrendiğime göre, vekaıet, et o; 
değil tamamile· ve behemehal bütün ~ birçok İl 11apıltıbileceJc.. Muharririmiz bundan sonra, bazı cuzluğu kararında bütün memlekeo 
bir halde tutulacak ve müşterinin Ö- tir. Batıdan baıkcı halkeoİert ecnebi gazetelerin, Mısır Krah Faru- tin faydalanması için trenlerde baJ" 
nünde istenlldiM miktar kesilerek ~ vanlım Jcollannıa da k klPl Türkiyeyi ziyareti miin&Mbetiy- nakl' t dan .n~ .. ..a 

&- &.-'--~-- _, __ ,.,_ 1 Türki il Mısır d van ıya ın 3 ~e on tenzi]l1 
verilecek, artık parçalar katiyen hal ___... "'_....., .... '"" ve e ye e ara11n_ aJd müııa 
ka satılmıyacaktır. ~ bulunmalon karaf'alq sebetlerin daha dostane bir vaziyet yapmıya karar vermi§tir. Bu karal 

nnımı,tır kazanacağına dair neşrettilderl ha- pek yakında tatbik edilecektir. 
Etlerin üzerlerinde cinslerini gös- • .... herler hakkında maltimat istemif ve M • T 1 fı 

terir etiketler bulunac~tır. Mese - Hariciye Vekilimizin ne diifibıdttjü- ersin e 8 OftU 
ıa karamana dağlıç etiketi koymuı Rus Konsolosanesirtde nü sormuştur. A I 
olanlar, evvel& ağır para cezasile ve B. Tevfik Riiftil Aru bu husıista ÇI ıyor 

Bir Karar Daha 

tekerrüründe diiJckanlan kapatılmak "Birin i Petro p·ı da §Wllan sö leP.ıi§tiı:: .<Tan..Muhab.,8 

ba kağıtıarıa. değil, temiz bir terazt- Davetlilere Gösterildi ıukıan, kardeşlik derecesine varmış veıa memleketin bütün hudut1sına 
de ince kağıtla tartılacak, sonra ain- milletleriz. Aramızda en ufak bir me kadar __ ._ ,..., dan d '\.. ___ _ 

E iki Jc So t u .... ır sel bil kt uzayaoı;caa v ... ora a ·IWUlfU balaj yapılacaktır. vve a şam, vye ~onso- e e yo ur.,, 
losluğunda bir davet vardı. Evvel& · Evvelki gun"' İatanbula elen Mali- memleketlerle birleşecek A~ ile 

Kasap dükki.nlannda çalışanlar g 
Sovyet hayatına ve faaliyetlerine da- ve Vekili B. Fuat A-ı., dün kendi Asya ve Amerika arasında iltisak te-

graf çekmiş, "Yeni imparatora ve
d8nii6emi ne ıafttaft- vereceğim?,, 
diye sormuş. Talit Pap, bundan 
bir şey anlamamıt- Telgrafı, o sıra
da yanında bulunan Maliye Nazırı 
Cavit Beye göstermif, Cavit Bey 
de demiı ki: "Evet, dolrudur. lsti
fa edeli bir aydan fazla oldu. Fa
kat istifa bana yazılmıt olduğun
dan size göstermedim. Sakladım,1, 
Bunun üzerine Tallt Pap: "İstifa
suu kabul etmiyorum. Sefirlijini 
mubaf8'8 etsin.,, demif ve Viyana-
7a o yolda emir verdirmiş. 

lslHHİYEDE: 
behemehal tertemiz beyaz gömlekler J aa-.AA 

giyecekler ve her al1§ verişten sonra ir filmler, sonra ~ Rusyada büyük husus! işlerile meşgul olmuştur. Öl- min edecek olan telefon hattan tnp 
dükkindakl muslukta mutlaka elle_ euıeklerle hazırlıpıan Birinci Petro rendiğimize göre Maliye Vekilimiz, programının tatbikine devam etmek 

Abdülhak Hlmit Bey bana bu 
haberleri mahrem olarak 

anlatınca, anladım ki,, Tallt Pqa 
bana verdiji katt vadi unutmuş. 

Alqam klüpte Talit Papyı gör
düm. Vakayı anl"'1Jp ve vadinin 
nerede kaldığını sordum. Tekzip et 
medi, yalnız bu haberleri nasıl öj 
rel)diğimi anlamak istedi. Isranna 
rağnıen membaımı söylemedim. 

Tallt Papyı çok seviyordum. 
Memleketin feıaketleri arasında 
phsi bir mesele üzerinde daha 
fazla durmak istemedim. Hüseyiu 
Hilmi Pqa hakkındaki miinak•p
nın arkasını bıraktım. 

Harp devam ettikçe memleke
tin lç işleri çok bozulm.Qf

tu. Herkes §ik&yetçi idi: Açlık ve 
yoksuzluk yüzünden halk çok ıs
tırap çekiyordu Buna mukabil hal
kın ıstırabını bir ticaret metaı ha
line koyanlar, vagon işleri çeviren
ler, ihtikar yollarına dÜfelller çok
tu. Memleketteki mahdut nakliye 
imkin1armm huaual istifade an • 
yanların eUae diipneslne müame-
ha ec!lltrken. orduı.r ~art ~ 
lık neticealııde neferler dallad .... 
IWYordu. 

Bu saralarda bir giiıı Sadrazam 
Talit Papyı &örmek için Babıili
ye gittim. Yanında Bern sefiri Fu
at Sellin Bey vardı. Balleriıı fena
lıjından uzun uzachJa ı.mettım: 

- Ayn bir sulh )'8pmalıyız. A
cele etmeliyiz. Bqka presi jok
tur, decfim. 

Fuat Selim Bey açık sözlerim
den çok memnun kaldı. Fakat Ta
l&t Pap, au1h baW.. hiç tema 
etmedi. Halbuki IODl'a Puvanb
,.mn habra]armda o1mdulum .. 

Firengi 
Muayenesine 
Gitmiyenler 

rini yıkayacaklardır. filmi gösterildi. Filmden sonra da şehrimizde bulunduğu müddetçe te- tedir. 
danslı çay geç vakte kadar dev81l} et- davi ile meşgul olacaktır. 

Komel"Ve Fabriblannda tiı Vali Muhittin Ustiiıldağ, bazı me- Sıvası Erzuruma ulaştıracak obm 
Hararetle takim usulünü tat _ buslarımız, profesörlerimiz, gazeteci- İZMİRDE: hattın Erzincana kadar olan kısmının 

bik eden et, balık, meyva ve sebze !erimiz davetliler arasında bulunu - tel, fincan ve direkleri hazırdır. T .. 

konserve .lmalithaneri hakkında da yorlardı. Fuarda Hava kozlar da ısmarlanmak ftzeredlr. ~ 
biı' talimatname yapılmıştır. Bu ta- Deli Petornun hayatını gösteren nümüzdeld ma1t seneye kadar Er» 

Öğrendiğimize göre, sıhhat müdür- liniatnameye göre, b\ı kabil yerler (Birinci Petro) filmi bütün bir tart- Tehlikesi Pnvvonu ruma yetişecektir. 
lQMrn, frengi mua-esine vaktinde tsıynamUe müstakil yerlerde ve her hl devri fevkaJide bir surette canlan- - ... ' 

5 "" J-· ki . Ankaradan cenuba dojru unnn. 
gitmlyenleri, ıtedavi hususunda fh- tarafı gir olacak, iptidai maddeleri dırmıştır. İzmir, (TAN) - Bu seneki fuarda tele! ba.ttına lince b _ Mersl-
malde bulunanları ciddi bir .... ıMMe ayıklama, hazırlama, pi.pime, kutu- 1700 senesinde Baltık Denizi hl- m affak 1an1 al ... - dal on ge ; ugun ~ uv o ara wu ma ya ve- ·-·....,, .. B. k - ı--ı--
taldp etmektedir. Bu gibiler hakkın- lara ko~ takim. etme, etiketleme, kimiyeti için İsveçlilerle giriştiği har rll · ne V-w.y-· ır aç gune IUIWL&" mu-
da cezalı hükümler mevcut bulundu- depo etme, kutu yapma, bulaşık yı- bi kaybeden Deli Petro, yese düşmü- ecektir. Madalyalar, heykeltrq habereye hazır bir vaziyete konW.-
ğundan mahkemeye verilmektedir- kaııaa ,gibi ~ başka işlere n:ıah - yor. Her türltl müfkiilAtla tek bapna Kripele siparif edilmiştir. caktır. Bu bir iki g6n zarfında 11~ 
ler. sus yerleri biribirlerinden ayrılmış çarplflYor, yeni bir ordu hazırlıyor. Fuarda bir de "hava tehlikesinden sinin dahiJ,t santralında bazı tadUM 

Nitekim geçenlerde bir gemici, ya- bubmaçak, zemin ve duvarlar fayans Bir taraftan Petersburgu koruyor. korunma,, paviyonu vücude getirile- yapılacajuıdan. bundan sonra M 
pılan ihtarlara rağmen frengi teda- veya mermer olacak, muhtelif akar Rusyayı garpllleftirmek maksadile cektir. Fuan gezecek yüz binlerce -birler arası kon ........... 1........... __ 1_ 

su musluklan ve tehir 111yu buluna- bütün irtica kuvvetlerine karp koyu- halk, bu tehlikeden nastl korunulmak r- ..,..-,..-- ~ 
visinde ihmal göstermiş ve bunun ü- caktır. Ocaklar içeriye ve dıprıya yor. lizım geleceğini paviyonlarda göre- caktır. .. 
zerine mahkemeye verilmiştir. He- rahatsplık vermlyecek feldlc:ht yapı- Ojlu Alekseyef irtica tarafında - ceklerdir. . Cenup hudutlarımBa kadar wrat;t; 

nüz genç yaşta olan bu gemici mah- lacak, her taraf temiz tutulacak her dır.'Her •<\Unda babasının karf1Sına ----!!!!!!!!!!!-------• bacak olan bu hattın devamı için b&' 
kemed.e beş lira para cuasına mah- işt8n sonra veya her sabah alqam çıkıyor, hatta kilise meczuplan ara- nm, daha sonra Petronun yaverinin tün malzeme ve vasıtaı.r lıamdJr.i 
kdm olmuştur. behemehal IOdalı kaynar 8Q]arla mü sına kanprak terakki hareketine kar neticede Deli Peteronun eline geçiyor İlkbaharda inpata başlanacek ve Sa 

Tedavisi mecburi olan fren . essese baştanbaşa yıkanacak, artık - p yürüyor. Baba ve oğul her adım- ve imparatoriçe oluyor. 
diğer hastalıklara &kalanı gı ve lar ve her nevi süprüntüler için ayn da çarpışıyorlar. Birinci Petro rolünü Simonov, fev- lirandan evvel bitecektir. 

Y P ta teda- bir yer olacak, işçiler hususi ve be- - Bir taraftan da Katerinanın roma- kalAde bir surette O)'DIUIUftır. (Bi- 1 
vide ihmali görülenlerin sıkı bir şe- yaz önlük ve takke giyecekler, bü - nı görülüyor. Bir İsveç kalesi alınır- rincl Petro) filmi, SoVY.et film sana- 1 r AKVIM ve HAVA 
kilde takip için aiakadarlara emirler tün konserverelere her türlü meşru- ken ganimet diye bir askerin eline yi1nin ortaya koyduğu cidden kıymet 
verilmiftir. batı havi etiketler konulacaktır. düşen Katerina, sonra bir kumanda- li bir eserdir. 

Yeni Hallrevlerfmlz Aiılırlcen .. 

Din, biitiin m'etnleic.t Rolieoleri hriılQfanan altıncı yılla. ' rlitl• 7Miden G HalkflDi lamıldrı. Ba tırotl9 1..-tbal 
......,. lıatladı, h ıniinaN6efle nwnlJıetin malatelil lı&el.. HllDesoi aı;t1llı. R....,_. Faıila Hallteoinin ·acı1..-.~ 

21 Şubat 1938 
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Hitlerin Dünkü 

Nutku 
Omer Rıuı DOGRU L 

A lmanyanın devlet ve hükCi -
met Şefi Her Bitlerin dün

kü nutku, her nutku gibi, bir hay· 
li uzundu. Malum olduğu üzere 
Her Bitlerin Sinyor Mussoliniden 
farkı, birinin uzun, birinin kısa söz 
söylemesidir. Nutuk, arada bir al
kışlarla, ve heyecanlı tezahürlerle 
karşılanıyordu. Sürekli alkışlar ve 
"Hiel,, sayhaları arasmda biten nu
tuk. herşeyden evvel. beklendiği 
gibi sürprizlerle dolu değildi. Hat
ta yeni birşey de öğretmiş sayıl

maz. Fakat birçok noktalar üzerin
de Alman noktai nazarının anlaşıl· 
masına yardım etmiş gibidir. 

Nutkun temas ettiği iki mühim 

nokta İspanya ve Avusturya mese
leleridir. Avusturya meselesi hak· 
kııJda Bitler, iki memlekeün kar
deı olduğunu izah etmiş ve iki Al· 
man memleketinin şurasında veya 
burasında doğmanın bir aynlık se· 
bebi teşkil etmiyeceğini söylemiş· 
tir. Bitler bu suretle iki memleke· 

tin tam mAnasiyle kardeş ve bir ol

duğuna anlatarak Avusturya Baş· 

vekili Doktor Şuş~ingin de bu nok

tai nazara iştirakini ümit etmiştir. 

Daha şimdiden Doktor Şuşnin

cin bu noktai nazara iştirak edece

jbıJ tahmin etmek hiç te yanlış ol· 

~----~~~~~------=---~--Çünkü Doktor Şu~ningJn bu kar-
deşliti ve birliği kabul etmekten 
başka yapacak bir işi yokt~. 

H itlerin temas ettiği ikinci bir 
nokta İspanya meselesidir. 

Ona göre İspanyada mutlaka mil· 
liyetçiler galip gelmelidir. .l\filli· 
7etçilerden maksat asilerdir. Çün· 
idi asilerin mu,•affakıyeti ile Bol· 
,eviklik mağlup olacak. Bolşevik· 
lik mağlup olmazsa muvazene ho
ınılur. Yahut muvazene Bolşevik-

Yl:n\.e\l\&1f ıt$~~~ xınr~1:!vaYc~i 
nasıl gelecek? 

Acaba Almanya muhakkak asi
lerin muvaffak olması için yeni 
yardımlarda mı bulunacak? Yani 
İspanyaya yeniden kuvvetler, ve 
silahlar mı sevkedecek? 

Böyle yapacaksa vaziyet değişir, 
belki de onun müdahalesi daha 
başka müdahaleleri davet eder. Fa
kat Almanyanın kendini Versay 
kayıtlanndan kurtarmak için fe· 
dakirlıklara katlandığı ve hür ya· 
ıamak için Versay kayıtlarını kır· 
dığı halde başkalarına kendi ideo
lojisini yüklemek için bu şekilde 
harekete ne hakkı var? 

Almanya niçin başka milletlerin 
lnnkadderatına karışıyor ve niçin 
ailihlı kuvvetlerini başka milletle
rin işlerine karıştırıyor? 

Buna sebep ideoloji birliği mi? 

O halde İspanyada mukabiJ ide

olojfyi güden tarafa, diğer devlet· 

lerin de ayni şekilde yardım etme

sini, ve bu yardımı kudretinin ge

nişliği derecesinde yapmasını ka· 

bul etmek lazun gelmez mi? 

Vaziyet bu şekilde muhakeme 

olunur ve milletlerin, bilhassa Av

l"Upalı milletlerin mukadderatına 
lahip oldukları esası kabul edilirse 

4Iınanyanın tuttuğu siyaseti ma

kul veya doğru görmiye im.kan 
kaJına.z. 

lfitler Milletler Cemiyeti . hak· 
kında söz söylerken onu yalnız 
haksızlığın ve insafsızlığın kayna-

tı S&YJnıştır. Milletler Cemiyeti ni· 

llaınını Versaydan ayırmak üzerin
de ittifak vardır. Fakat ittüak an

tak bUtün tarafların anlaşarak c:a· 

hşınası ile tahhakkuk edebilir. Al

llıanya, bu yolda :vardım göstere

Cefine nıütcmadivcn tccaviiz siv• 
•etine .. h .. . b 1 nıuza eret gostcrmış u U· 

buvor. 

lf ulasa nutuk. vulcarda dediği · 

J.nb: gibi bize Almanyanın siyaseti 

hakkında yeni birşey öğretmemiş, 
h"t• ~ ikis bu siyaseün bildiğim.iz isti· 

etiJU ıuılatmakla kalmıştır, dj. 
1'ebillriL 

TAN 

ŞiMAL KUTBUNDA: 

Papanin Heyetinin 
Kurtulma Safhası 

Çok Heyecanlı Oldu 
Moskova, 20 (Radyo - TAN) -

Bir buz parçası üstünde haftalarca ö
lüm saatleri yaşıyan Papanin ve ar
kadaşlannın kutupta yaşadıklan ma
cerayı anlatmadan evvel Sovyetlerin 
pek ehemmiyet verdikleri bu ilim he 
yetinin hayatından ve maksadından 
bahsetmek faydalı olur. 

r:::::~:::~~=::~· 
ı 

Kiyasete Sevkeder 
\ Parl.s. 20 (A..A.) - Adliye Nazın 

Campinchi, Fransız ve ecnebi gaze
tecilerin toplantısında, matbuat me
~elenin ana hatlarım anlatmış. ya-
zı ve fikir hürriyetinin korunması lü 
7.umunda ısrar ederek demhıtir ki: 
"- Gazeteci korkusu siyaset adam-

\arını kiyasete sevkeder. Fransanın 

başına gelebilecek en büyi.\k .tel:'tket 
matbuatın hürriyetini kaybetmesi. ya
ni devletin veya hükümetin emri al· 
tına girmesidir.,. ı 

Adliye Nazın mııtbuat hürr;yt>tinin : 
hazı ahvalde ı;uiistlmal edildiğini ve 
binaenaleyh buna karşı koymak için 
bazı tahdidat'ıcap ettiğini de söylemJş 
ve demiştir ki: 
"-Tam ve mutlak hürriyet mede-

nJ bir camiada yaşıyamaz. Bilhassa 
fertleri ütiralardan en iyi şartlar i
çinde koruyacak kanunlar zaruridir ... t 

••••••••••••••••••••••••••• 

UZAK ŞARK: 

Japon!ar . 
Son Taarruzda 
Ne Kazandı'ar? 
Tokyo, 20 (A.A.) - Japon impara 

torluğunun teessüsünün yıldonümü 

olan geçen 11 şubat tarihinde Şimali 
Çinde başlıyan umumi taarruz hare 
ketine hitama ermiş nazarile bakıl· 
maktadır. 8 gün devam etmiş olan 
bu taarruzun neticeleri şunlardır: 

A: Şansi eyaletinde bulunmakta 

olan Japon ordusu cenubu garbi is

tikametinde 120 kilometre ilerliye-

rek Kiehsui'yi işgal etmiştir. 

Papanin 1894 senesinde dünyaya 
gelmiştir. Babası Karadenizde çalı

şan bir bahriyelidir. Kendisi pek 
genç yaşta hayata atılmak mecburi
yetini hissettiği zaman Sıvastopol 

tersanesinde tornacı çıraklığına gir
mişti. Fabrikanın dar muhiti onun 
sergüzeştlere atılmıya hasret olan ru 
huna kafi bir dekor teşkil etmediği 

için burasmı çabuk terketti ve gemi
ciliğe başladı. Babası gibi Karadeniz 
de gezen bir gemiye yazılıp birkaç 
sefer yaptı. 1917 isyanında Papanini 
kara hizmetinde görüyoruz. Bu ara
lık onun Lenin nezdinde yapılmış bir 
müracaati de vardır. Maksadı ihtila
li müteakıp orada burada başgöster
miye başlıyan kıyamlara karşı gel
me~ üzere teşkilat yaparak başına 

geçmek müsaadesini almaktır. Fil
hakika onun dahili muharebelerde 
hizmeti fevkaladedir. Tekrar bahri
yeye döndüğü vakit bir torpido muh
ribinin kumandasını eline alınış bu
lunuyordu. Kerç istikametinde muh
telif seferler yaparak Kının yarıma
dasının etrafını dolaştı. Deniz kuv-
vetlerine aşıladığı inkılap fikrini ka- P..tpan•n fıeyc•.,:J .... n B : Pekin - Hankov demiryolu -
ra ordusuna da sirayet ettirdi ve Kı- /(t;.:ı .?nhcl I üzerinde Changtch'den hareket et -

d ink u. d ·· _ "1İŞ olan Japon kıtaatı Çin müdafa-
nm üz.erin. e hap or usunu vucu '.: •• · .. · ... ··.·:·. . . ··." .• ,·.~., .. ·, _ asını tahrip ederek 90 ki!ometre i-de getırdı. . .... : :; :·~ . 

Ondan sonra Rus a cenubundaki .•. : ; . ~-.;·~:::... .... lerlemiş ve Suisiang'ı tamamile iş -
aI1rıy~ · kuvvdlermın :.·•uu;. ve tel ·· ... :.: .·:-.'; .. :...- . ~ ,,,,./ ~·11 <:: .... ,_ ...... 

graf işlerinin teknik safhalannı tan- ı.::. :· : .. : :' :::}.~j~ j. Ayni mıntakada Puyang'dan hare 
zimi işinde çalıştı. 1938 senesine ka- ~.R?~.~~?,.fD ket etmiş olan bir Japon kolu Suı 
dar muhtelif işlerde hakiki bir liya- "::··:· -.\ :·:.::·\/-~· SPİc Er~ ~,,· nehrin sol sahili boyunca ilerlemiş 
katle hizmet e~ti ve ~ir ar~lık yolu- :·:.<;·: :. ~:i/~ ,~ ve ( 150> kilometrelik bir mesafeyi 
nu bulup kendı kendıne hır kutup se · •. • . ... ;:;" · aşarak Yangvu şehri civarında Sin-
yahati tertip etti. :.: : ·.~:";'. ,.., ,--&_.._-,. •• sing cenubunda bulunan Çin kuvvet-

Avdette Sovyet hükumetinin kuv- ~·~!" 1 
__ E..__ _ ~~~ •,.. 

1 

lerinin hattı ricatini kesmeye muvaf 
ı···· · .,. .. .,·~eır..,••··· ~' • vetli bir keşif heyeti tertip etmek ··: :.~ ·, · ~# •• '•• '• fak o1mu~ur. 

fikrinde oldugun~ u görerek bu te.,eb- :.'. ;· ,, •.... ...---·~·""1 Bu harekat esnasında Japonların 
'Y k Nt.T.Z: .... .. ... ,.-~ j 

büsün başına geçmek istedi. Hükı.i- ;,-· .. ·:.·: .. :(:: · - 7.ayiatı 56 maktul ile 412 yaralıdan .. , MPU~J 
met, heyetin maddi ve teknik ihtiyaç . . ;_;::::/·::\:'::~:·:::~·'c::.. 
lan noktasından eksik birşey bırak- :.~·.=.~::.:;::··· ~:=·:/::.~. ~ 

::a:~:::ğ::~~n hazırlık uzun ~ :i;'.;.i<=\}./-''· >/(~.r .. ::. : ~ 
5 K tu f . '"""~ ·.: '::· ·: ::·.. ···:'~ ... : ~ s 

on u p se erı ;·'-· : .. : ". ,#•..__7~··./·.':' ·> 
Heyet geçen senenin yazında ku- ~ .... . · MI 

tup yolunu tuttuğu vakit dünya bu 1 .' : ~ ).\:.·:.: :'.:;; 
işle bugün olduğu kadar alakadar ol
maktan uzaktı. Kutup birçok insan-ı Cuz adasının son vaziyet:ni 
tarın başını yemiş, birçok heyetleri gösteren kroki 

barcttir. Çinlilerin zayiatı daha faz
Jı dır. 

Tokyo, 20 ( A.A.) - Milli sefer -
erlik kanunu bugün parlamentoya 
·erilmiştir, Layihanın müzakeresi 
ıazartesiye başlıyacaktır. Bu layiha 
"ahında matbuatın kontrol altına a
ınmasını derpiş ediyor. 

YUNANIST AN: 
olduğu gibi kendi meçhul aleminin dalarında tayyare taşıyorlardı. Bir-

sükununa gömmüştü. Fakat Papanin kaç metre kalınlıktaki buzlan kıra Atinada 
adım adım hedeflerine yaklaşırken kıra ilerliyen gemiler ikide birde 
hiç kimsenin göstermediği mehareti tayyarelerini uçuruyor bunlar bir

kaç saatlik bir cevelfuıdan sonra ya 

sis yahut kar fırtınası yüzünden bir

şey göremeden dönüyorlardı. 

Beyanname~er 

Dağıtılmış 
gösterdi ve bütün medeni aleme he

sap vermekten uzak kalmadı. Muh

telif yerlerde istasyonlar kurdu. Ku

tup hava tebeddüllerin! tabü teşek

külatı ve simalin hususiyetlerini il-
Nihayet bir gün tayyareci Vlosov Atına, 20 (A.A.__ Eski nazırlardan 

kazazedelerin kampını gördü ve yan Papandreou ile eski mebuslardan Sta 
min istedğil mücerret çerçeve içinde larına indi. Heyetin meskun diyarlar 

ka,·dettirdi. dan gelen bir insanla sarılıp öpüşme-
Nihayet bir gün haber alındı ki si emsaline az ütesadüf edilir lilvha

büyük bir fırtına bu ilim heyetinin !ardan biridir. 
üzerinde bulundukları buz parçasını Bundan sonra da artık dünyanın 
a)'lrarak Şimal denizinde meçhul bir kabuslarla dolu olan bir köşesinden 
istikamete doğru sürüklemektedir. 

Hic akla gelmemiş olan bu hadise 
seferi tertip etmiş olan Savyet hüku
metini telaşa düsürdü. Prof. Smit'in 
keşiflerine ek olacak keşifler yapan 
bu ilim heyetinin medenivı>t ôl<>rııi-

11tn biitiin ''astrnlarına raITTn.en mah
volup gitmesi fena bir akıbet ola· 
caktı. 

Kurtarma ba .. lıyc!" 

güzel haberler gelmiye başladı. Buz 

kıranlar heyetin bulunduğu istika
mette ilerliyorlar, Papanin kampı gö 
rünüyor. Telsizle yapılan muhabere
de heyet gemilerin ışıklannı gördü
ğünü bildiriyor gibi .. 

Nasıl kurtarıldılar? 

Rusya gazeteleri kurtarma işinin 

son safhasının teferruatile doludur 
Derhal Şimal mıntakasındaki bü- ı Ö'umle bırcok kereler karşı karşıya 

tün deniz ve hava vasıtalarının kur- gelmiş. karşı karşıya yaşamış bu in· 
tarma işine yarıvacak olanları sefer- sanların vapurlara alınması gayet he 
her hale getirildi. yecanlı olmuştur. Tahlisiye gemileri-

HaftaJarca süren bir endi~e Rusya nin kaptanları heyet azasiyle taşkın 
ile birlikte bütün ilim 8lem.ine sira- bir sevincin verdiği heyecan içinde
yet etti. Kurtarma yolunda en çok mütekabil nutuklar söylemişler, İD· 

ilerlemiş olan iki buz kıran gemi bor- aanlığa karşı olan bir vazifeyi yap-

matios Mercouris. fesatçı bir takım 

beyannameler neşrettikler iiçin tev
kif edilmişler ve bir adaya sürülmüş 
lerdir. 

mış olan insanın duyabileceği mesut 
hisleri tebarüz ettirmişler ve neşe
den sarhoşa dönmüşlerdir. 

Heyetin iki gemiye nasıl taksim e
dileceği adeta bir mesele olmuş, ni
hayet bu iş zar atmak suretiyle hal-

!edilmiştir. Papanin ile Kerenkel'in 
talihlerine Taymir buzkıranı düş. 
müş. Krahav ile Fedocoff'ta Nurman 
buzkıranına binmişlerdir. 

Dün saat 17 buçukta başlayıp 19 

da bıtmiş olan kurtarma işinin habe· 

ri derhal Rusyaya ve dünyanın her 
tarafına bir şimşek süratile yayılmış 
kutup buzlan üstünde kaynaşmış o
lan sevinç hisleri bütün Rusyayı sar
mıştır. Fabrikalar, ordu, donanma 
mensuplan, bütün millet saatlerce 
heyecanla bu hadiseyi kutlam.ıllır. 

AVUSTURYA: 

Yahudi!er 

1 Sermayelerini 
Çekiyor' ar 

3 

9flfK 
Kayak Ayd:n ! 

[Yazan: 8. Felek] 

Bizde de kayak sporu aldı ;vüriidü. 

Ayağına takoz gibi kunduraları ge

çirenler soluğu Uludağda ah,\'orlar. 

Kayak sporu son senelerin en moda 

olmuş sporu ve bilhassa zengin:ere 
Belgrat. 20 <Hususi) - Burada mahsus bir eğlencesi olduğu için bu. 

çıkan Vreme gazetesi ıin Vivanada~ 1 nun arttığını görmf'kle hahti:vnr o1. 
<ıldığı malumata göre Viyanadeki 1 

Y h d·ı d b'' ··k h y can nıamak kabil değildir. Demek hem a u ı er arasın a uyu e e 
hüküm süı:"mektedir. Yahudiler. nns- spor artıyor. hem zenginlik. daha ne 
veınal sosyalizmden korktukları içiıı isti~·ebiliriz? Gerçek ben de sinema· 
sermayelerini çekmek lüzumunu hi<: larda ayaklarındaki ka~·aklarla U• 

setmekte olduklarından borsada pa- çar gibi atlamalar 3 apan. ~ahut da
nik havası esmekte ve Avusturya ik 
tısadiyatı büyük zararlara uğramak 
tadır. 

VATIKAN: 

Yugoslavya ile 

Dir lhtilôf mı ? 
Belgrat, 20 (A.A. - Avala) Gaze

teler. Romadan almış oldukları bır 

haberi neşretmektedirler. Bu haber
de, Osservatore Romano gazetesiqde 
imzasız olarak intişar eden, fakat ya
rı resmi kaynaklardan mülhem oldu
ğu anlaşılan bir makalede, papalık 

makamının bu ayın 15 inde Yugos
lav hükumeti nezdinde 1935 senesi 
temmuzunda imza edilmış bulunan 
ve bizzat Yugoslav Başvekilinin itı · 

rafı ile sabit oldugu ve<;hile tasdik 
edilmek üzere Yugoslav parlamen · 
tosuna tevdilerinden sarfınazar edil
miş olan konkordato'nun uğratılmış 
olduğu bu akıbeti protesto etmiş ol· 
':luj?unu vazmakta bulunduğu bildi· 
rilmektedir. 

ROMANYA: 

Rus Maslahatgüzarı 

ve Dir Macar Tekzibi 

ğın bembeyaz yamacından bğ gibi 

ka}·an genç, güze) ha,·at ve nc,e ile 

dolu kız erkek sporculan 2ördükçe 

pek imreniyorum. Lakin doğ'J'usa 

~öyle hi~ bize bir tecrübe etmeden 

kayakları omuzlayıp . Uludağa çık· 

mayı gözüm yemiyor. 

Arasıra gördüğiim gibi Maçka 

raddelerinde de kayak tecrübesi ~·a· 

parak hernşerileri eğlendirmi~ e pek 

lüzum g-örmediğim için bütün ic;im 

kayakçıların Uludağdaki aslanhkla· 

rını dinlemekten ibaret olul·or. 

Bu Kurban Bavramında da İstan· 

huldan yüzlerce kayakçı Uhıdağa 

--daha ihti'.\·ath sövliveyim- Bursa

va gitti. Bunları dinlerseniz her biri 
Uludağın tam tepesine kadar 

cıkmış, belki yolda hirkac kurt 

hile tepelemiştir. Lakin edebiyata 

merakınız yoksa bunlan dinleme1en 

7.iyade etrafı dinlemenizi tavsiye e
derim. Bursaya gidip Uhıdağa çıka• 

hu kayak şampiyonlarından bir iki· 

c;i~·lc ı!Örüştiim. İçlerinde hakikati 

sö~·leyip birkaç giin dağ otelinde va· 

kit geçirdiğini itiraf edenler var. Var 

nma bunlarınki :rine itiraf edi1ehilir 

hir~eY. Ya tam avadanlıkla Buı-saya 

{!idip hiitün hal•ramı şehirde hir otel

de geçirenler ve hergün takoz kun
duraları ve neffi renkli vün venı de

ri tulumları giyip Çelikpala~m rner-

Bükreş, 20 (A.A> - Bazı gazeteler. divenlerindc ve holünde takır takır 

Butenko'nun kardeşinin Macaristan- dolaşanları, Uludağa çıkmamış ol• 
da ikamet etmekte olduğunu yazmış duklarını itirafa nasll icbar edebili· 

lardır. Macar telgraf ajansı bu habe- riz. İşin asıl parlak tarafı sudur: Ba 

rin doğru olmadığını bildirmektedir. ahbapların bir kısmı. dağa cıkmadık· 

MACARiSTAN: 

Müdafaa Encümeni 

Toplantı Yapıyor 

Budapeşte, 20 <A.A) - Meclis mi1 

1i müdafaa komisyonu 22 Şubatta top 

tarı hakkındaki herhangi bir rh•ayeti 

tekzip etmek icin dağın Bursaya Y•• 

yılmış eteklerinden birinde haf"d 

karlar arasında fotoğraflar ç1kanp 

size ve bana g'Östermektedirler. 

Bun1ardan biri hakikaten Uludata 

çıkmış bir kayakçı ile lstanbulda 

kar~ılao;mı~. Otelde oturup valnıs 

gönlü Uludaga c;ıkmtş olan hn eenç 

lanmıya davet edilmiştir. Komisyo· kendisi cıkmış gibi maceralar 

nun Macar ordusu hakkında malü- tırkcn öteki atılmış. 

anla-

mat almak için toplanacağı 
bildirilmektedir. 

--o---

BULGARiSTAN: 

resmen - Ne günii dağa cıktınız? 

Beriki biraz afalladıktan sonra: 

- Bayramın ikinci gii.nü, dem11o 

Beriki bir daha yüklenmiş: 

Yeni Değişmeler Var 
- Ben ha:vramın ikinci ırtinil otel

de idim. Oratla kimler hulundotuna 

hili;vorum. Bunlardan birkaç1DJ SÖ1'
Sofya, 20 <A.A.l - Sofya garni • )er misiniz? 

- Tamdığım kimseler yoktu. 
zonu kumandanı general Zlatanov'un 

yerine general Loukach getirilmiş -

t . O d k. ıh b' · · - Övle ise hen sav:wım: Falan. ft. 
ır. r u er an ar ıye reıs muavı-
. 1 S 1 p , . lan. filanC"a, fesm<'kan... Siz bunlan 

nı genera vetos av opov un yerı· 

d al H d .. p tk ı· .1 j herhalde tanırsınız. ne e gener a J ı - o ov ge ırı · 
miştir. - Tanırım amma biz oradan geç-

Romanya ile Türkiye 

Arasında Pamuk 

Mukavelesi imzalardı 
Bükreş, 20 <TANl-Türkiye El~isi 

medik .• 

- Başka yol yok! 

Bu sefer işi zorbalıfa vtt1"Tnal-faa 

başka çare göremiyen nazari kay• 

çı şu cevabı vermiş: 

- Yahu! Ne üstüme vanvonunas. 

Nereden !{ittiğimi sövlemiyecetim 

işte! Allahın datında :yol mu vok? .. 

ile Romanya Ticaret Nazın arasında Ve on<fan "lonra mPcllc;«> hir c;iikftt 

pamuk mukavelesi bu sabah imza e- ı rökmiiş. kimc;e artık kavaktan hah. 

dilmiştir. Son defa Türkiye ve Ro- l c;t>tmez olmus. Şimdi ona c;atao;mak 

manya arasında aktedilen ticaret an- [istiyenler c;on giinlcrd<> Uhı..laP-ila ik· 

laşması bu pamuk satışı ile fili saha- !im irahı üşümiiş ne,·a makamından 

ya girmiş bulunuyor. Bu sene zarfın- söylenmiye başlanan: 

da iki memleket ticaret münasebet- - Kayak aydın! diyorlar ve pek 
lerinin evvel.ki senelere nazaran üc 

misli genişliyeceğine itimat etmek 
lAzım gelir. 

vakın arkadaşlarından ise atız dolu

su kilfflr ifitip gfilüşftyorlar. Maksat 
ta bu! 
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BAŞMAKALEDEN .MABAAT 

Zehir ere 
l(arsı 

1 

anzehir 
[Başı 1 incide] 

ğu dolduran vasıtalar da kumar, içki 
ve cinsi zevklerin en kirli ve yıkıcı 
sekilleri olur. 
J Bugün, kumar ve içkinin zevk va
sıtası diye içtimai hayatımızda aldığı 
yer, korkulacak derecelerdedir. Asrı 
hayat diye bu zevk vasıtaları en uzak 
köşelere kolayca sokuluyor. Fikren 
en iyilerimiz bile topluluk hayatı ge
çirmek için bir araya gelince ne ya
pıyoruz? Ya içki eğlencesi yapıyoruz, 
yahut oyun kağıtlarına sarılıyoruz. 

B u vaziyetle nasıl mücadele e
deceğiz? Nasihatle mi, kanu

ni memnuiyet ve cezalarla mı? Ha
yır, böyle tedbirler boştur. Bataklık
lan, ancak daha yüksek zevk şekil
leri yaratmak, bunların cazibesir.ı 

yükseltmek ve ortaya iyi örnekler 
koymak sayesinde kurutabiliriz.. 

Bu gidişte başlıca dayanacağımız 

vasıta, spor teşkilatile beraber hallc
evleridir. Memleketi koruyan müda
faa kuvvetlerine, iktJSadi kıymetler 
yaratan teşekküllere nekadar ehem
miyet veriyorsak, halkevleri denilen 
iç;tiınai hayat kaynağını da ayni ala
ka ve ehemmiyetle karşılamalıyız. İç
timai hayattaki zehirlere karşı halk
evleri, elimizdeki en iyi banzehirdir. 

Bu itibarla dünkü halkevi bayra
mı, üzerinde durulacak bir hadisedir. 
Bu münasebetle öğreniyoruz ki, bu
gün 167 halkevimiz var. Dün de üçü 
İstanbulda olmak üzere yeniden 42 
halkevi kurulmuştur. Halkevlerinin 
bütün Türkiyedeki azasının sayısı 90 
bine çıkıyor. · 

Altı senede böyle neticeler alın
ması, güzel bir eserdir. Fakat boşluk 
o kadar büyük, ihtiyaç o kadar geniş
tir ki, bunu kafi göremeyiz. Halkev
lerinin sayısı binlere çıkmalıdır, aza
sının sayısı yüz binleri geçmelldfr. 
Bugün halkevi kelimesini· ancak ku
lak dolgunluğu şeklinde bilen birçok 
vatandaşlar, kendi muhitlerindeki 
halkevi ile temasa gelz-qeli, böyle bir 
'C'.V ,V.D.....>u ~\..J~-·- o 'l • • 'lı•- _..._,..._ 

ve şikayeteçi olmalıdırlar. Halkevle
rinin faydalarına kendi taraflarından 
bir şeyler ilave etmeyi bir vatandaş
lık vazifesi S,aymalıdır. 

Z enginlerimiz ·de, kendilerini u
mumi seviyeden yükselten im 

kanları hazırlıyan muhite duydukla
rı borcu, halkevi hareketine yardım 
suretile göstermelidirler. Mesela ü
niversitede talebeye topluluk imkan
ları verecek bir halkevi bulunmaması 
bütün memleket hesabına acı bir boş
luktur. Bunu derhal dolduracak bir 
zenginimizin ortaya çıktığını görsek 
büyük bir ferah ve iftihar duya
cağız. Bir vatandaşın adını gelecek 
nesillere hayırla, minnetle yadettir
mek için bundan güzel bir imkan dü
şünülemez. 

Bu satırları yazdığımız sırada Da
hiliye Vekili ve Parti Genel Sekre
teri Şükrü Kayanın, halkevleri bay
ramı nfünasebetile dün söylemesi 

beklenen nutkunu henüz görmedik. 
Fakat hiç şüphe etmiyoruz ki, hallcev 
!erinin içtimai hayatımızda gördüğü 
ve göreceği büyük rolü bu nutuk can
lı surette tebarüz ettirmektedir . 

Halkevleri yedinci varlık senesine 
girerken hepsine muvaffakıyetler di
leriz. Öyle umarız ki, vatandaşlar bu 
müesseselerin ehemmiyetini gittikçe 
geniş bir ölçüde kavrıyacaklar ve bu 
kıymetli müesseselere devam etmek, 
faaliyetlerine karışmak, bunlara ye
ni bir şey katmak suretile faydalı ol
mayı vazife bileceklerdir. 

'Ahmet Emin YALMA N 

Hırsızlıklar 

Azılı sabıkalılardan Deli Davit ev
velki gece Piripaşada Y akup Aslan 
isminde birinin motöründeki 200 li
ra kıymetindeki zinciri çalarak kaçar 
ken tutulmuştur. * Ali isminde biri Arapcamiinde 
bir tornacı dükkaruna girerek ötebe
ri <;atarken tutulmuştur. 

TAN 

Hitler Dedi ki: lngiliz 
Kabinesindeki 
ihtilaf 

(Başı 1 incide) 

his olmuştur. Ajans Havasa göre, İn
giliz kabinesi buna karşı gelmek ü
zere mutavassıt bir hal çaresi bul
mak için uğraşmıştır. Mister Eden, 
bu sırada Ziraat 11-f azırı Morrisson ve 
İskoçya Nazırı Elliot ile görüşmüş, 
daha sonra kabme dairesinde müza
kerata devam etmiştir. 

Bu zatlardan başka müstemlekeler 
Nazın Ornsybegore ile Olivir Stan
ley de Edene müzaheret etmektedir
ler. Edenin istifası takdirinde bu na-

. zırlardan bir kısmının da istifası bek 
lenmektedir. 

Bi.r lngiliz gazetesine göre, '.Almanya - Avusturya ve etrafı 

(Başı 1 incide) 
ihtilal başardığını anlatmış ve şöyle 
devam etmiştir: 
"- Bilhassa 1933 ve 1934 senele

rinde demokrat memleketlerde öy
le devlet adamları, öyle siyasiler ve 
öyle gazeteciler gördük ki, nasyonal 
sosyalist ihtilalinin usulünü ve ted
birlerini tenkit ettiler ve bu tenkit
ler budalalık ve küstahlık nümunesi 
idi.,, 

Hitler, bu münasebetle diğer ihti
lalleri hatırlatmış ve evvela Bolş~ 
vik ihtilfilinin milyonlarca insan kanı 
pahasına vuku bulduğunu, İspanya 
ihtilalinin asgari yanın nıilyonu bu
lan katliamlara sebep olduğunu söy
lemiştir. 

Hitler daha sonra iktidar mevkii
ne geçtiği zamanki Almanyanın va
ziyetinden bahsetmiş, bu vaziyetin 
tehlikeli ve felaketli olduğunu, ev
vela radikal tedbirlerle işe başladığı 
nı, sonra harekete geçmek cesaretini 
gösterdiğini anlatmış ve gazeteci pa
lavralarına, parlamento zevzeklikle
rine tahkikat komisyonlarına, bey
nelmilel müzakerelere, gülünç karar 
suretlerine, Alman ve yabancı dev
let adamlarının boş sözlerine değil, 
fakat milli çalışmalara başladığını, 

milletin zeka ve enerjisinden her şe
yi beklediğini söylemiş ve işsizlik 

meselesini nasıl bertaraf ettiğini., e-
~.. .. - ... 

gösterdiğini uzun uzadıya izah et
miştir. 

hindeki vaziyeti Almanya tarafından 
ancak müzaheretle karşılanabilir. 

Çünkü yer yüzünde Almanyanın hiç 
bir muamele yapmadığı memleket 
varsa Sovyet Rusyadır. 

Sovyetler beşeriyetin fikirlerini 
zehirliyor ve beşeriyet dünyasını mü 
temadiyen buhrana doğru sevkedi -
yor. Almanya sovyetliğin andiçmiş 

düşmanıdır. Ve bolşevikliğin intişarı
na mani olmak için elinden ne ge
lirse hepsini yapmağa hazırdır. Hat
ta vaziyet icap ettiği takdirde onun
la dövüşmekten zerre kadar çekin -
mez. Bu bakımdan Japonların U -
zak Şarkta muhakkak muvaffakıye
ti lfızımdır. Almanya bu yüzden Man 
çukoyu tanıyor, Milletler Cemiyeti 
ise J aponyaya karşı bir tarafa mü
zaheret politikasını takip etmek is
temiştir. Halbuki vaziyet, daha fazla 
Çinin gözünü, kendisini tehdit eden 
tehlikelere karşı ciddiyetle açmasını 
iktiza ediyor. Çünkü Çin, bolşevikli

ğin tehdidine maruzdur. Çin mese
lesini Milletler Cemiyetine havale
de hiç bir fayda yoktu. Çünkü J a -
ponyanın zaferi değil, belki bolşevik 
liğin muzafferiyeti beyaz adamın fe
Iaketini mucip olur. 

Almanya ve Avrupa 
Daha sonra Hitler Avrupa mese

lelerini birer birer gözden geçirdi ve 
AlmanY.a ile İtalvanın milliyetci bir 1!->pauyan1n ı;arn 'foı.1K1a.uut! taraıt'ar 

olduğunu söyledi ve Avrupada 
Fransa bakımından Almanya ile 
Fransa arasında hiç bir arazi mese
lesi bulunmadığını ilave etti. İngil_:

tere ile de vaziyet ayni merkezde -
dir. Fakat bir sürü gayrimesul gaze
teler arayı bozmak, ve vaziyeti ka -
ranlık.laştırmak için uğraşmakta ve 
mütemadiyen güçlükler yaratmakta 
dırlar. 

Her Hitler bu sırada Almanyarun 
bütün iktısadi sahalardaki istihsalini 
de rakamlarla uzun uzadıya anlat
mış, daha sonra siyasi vaziyete ge
çerek evveıa Almanyanın barış se
verliğinden bahsetmiştir. Her Hit
lere göre, Almanya barış taraftarı
dır ve derinden derine barışçıdır. Fa 
kat barış severliği za.f ve teslimiyet, 

Almanya 'haricindeki 
şerefsiz korkaklık saymaz. 

Her Hitler daha sonra müstemle- Almanlar 
keler bahsine temas etmiş ve Alman Daha sonra Her Hitler, Almanya 
yanın müstemleke istemeğe devam haricindeki Almanlardan bahsetti ve 

edeceğini söylemiş, bu vadideki be- bu bahis üzerinde uzun uzadıya söz 
yanatı sırasında "Kredi istemiyoruz. söyledi. Ona göre bugün Almanya 

dışında 10 milyon Alman vardır. Fa
Milli varlığımızı tahkim edecek esas kat bu Almanların Raich'ten ayrı ol
lar istiyoruz.,, demiş ve meseleyi 

maları onların haklarından mahrum .halletmek için ileri surülen beyne! 
milel projelere işaret ederek, Alman yaşamalarına sebep teşkil etmez. Bi
yanın beynelmilel konferanslara gü !akis bunların da Almanyaya güve -
venmediğini, bu konferansların mil- nerek hür ve iyi yaşamaları icap e
letlere itimatsızlık.tan başka bir his der. Bu hususta Almanyanın 1ngilte
telkin etmediğini anlatmıştır. reden bir farkı yoktur. İngiltere na-

Her Hitler daha sonra Milletler sıJ bütün İngilizlerin bütün hakla -
rından istifade ederek yaşamalarını Cemiyeti meselesine temas etti ve 

Bir habere göre İtalya ile İngilte
re anlaşmasına ait bir proje Romaya 
bildirilmek üzere Grandiye verilmiş 
ve Kont Grandi, :Mussolininin tasvip 
edebileceği bu projeyi Romaya gön
dermiştir. Projede İspanya mesele
sinin diğer meselelerden aynldığı an 
!aşılıyor. 

Amele partisi de Mister Eden'in 
kabinedeki irtica unsurlarına esir ol
maması için tezahürler yapmaktadır. 
Amele liderlerinden Morrison, söyle 
diği bir nutukta Chamberlain'in dik
tatörlük lehinde temayül gösterdiği
ni anlattıktan sonra Mister Edenin 
zelilane bir anla~a karşısında istifa
ya mecbur kalacağını ve İngilterenin 
faşistlere boyun eğeceğini söylemiş
tir. 

Y eni Stresa 
Pariste çıkan Le Journal gazetesi

nin Lond.ra muhabirine göre, İngil
tere Başvekili Mister Cha.mberlain'
in, İngiltere - İtalya münasebetleri
ni ıslah yolundaki teşbbüsü muvaf
fakıyetle neticelenecek olursa bir 
nevi Stresa cephesinin yeniden vü
cude getirilmesi mümkün olacaktır. 
Ouwe gazetesi ise, son Avusturya 
vakalarının Roma - Berlin mihveri
ni takviye ettiğine kani bul~ak
tadır. 

Eden' in Yerine Halilax 
Londra, 20 (A.A.) - Sunday Dis

patch gazetesine göre, Lord Halifax 
B. Eden'in yerine dış bakanlığına 

geçecektir. 
T ,r,ndf:iıl. 20 (A.A.) - K abine to~ 

ıantls1 lÇ ::sa-<1~ .GU uUKıK .. uevam eı;-

miştir. B. Eden Başvekaletten çıka
rak dış bakanlığına gitmiş ve yolda: 
"Biz Eden'i istiyoruz ve İtalya ile 
hiçbir pakt istemiyoruz" diye bağı
ran halk tarafından hararetle alkış
lanmıştır. 

Londra, 20 (A.A.) - Havas bildi
riyor: B. Edenin istifa ettiği teyit e
dilmekte ve fakat diğer nazırlardan 
da istifa vaki olup olmadığı henüz 
meçhul bulunmaktadır. 

Londra, 20 (A.A.) - Saat 19,30 
da yapılan mahdut bir kabine top
lantısından sonra B. Eden'in istifa 
ettiği teeyyüt etmektedir. Şimdiye 
kadar Başvekile başka hiçbir istifa 
verilmemiştir. 

nın evladıyız,, demiştir. 

Her Hitler Macaristan, Bulgaristan 

ve Yugoslavya ile daha başka dev

letlerden dostça bir lisanla bahset -

miş ve hepsi ile Almanya arasındaki 

münasebetlerin iyi ve dostça olduğu 

nu anlatmıştır. 

Komünistlik aleyhindeki misak 
"Milletler Cemiyeti, milletler hakkı isterse Almanya da .Almanların men 
nı korumuyor, bilakis Milletl~r Ce- faatlerini ayni şekilde gözetir. Al - Her Hitler, son tasfiyeye işaret e

tiği mevzu antikomintern misakı ol 
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Bugünkü Cenaze 
Töreni 

(Başı 1 incide) kıymetli arkadaşımın Bay Sabri Top 
graf tahsili için Almanyaya gönder- rağm cenazesine bütün Darüşşafa -
miş, dönüşte Trablusgarpte Derne kalıların gelnielerini ve merhuma 
telsiz telgrat istasyonuna müdür yap . karşı son vazifeyi yapmalarını dile-
mıştır. riz. 

Meşrutiyetin i1!nmda İstanbula 
gelmiş, posta ve telgraf mektebine 
müdür olmuştur. Posta ve telgraf 
milletlerarası kongrelerinde seneler 
ce hükumeti temsil etmiştir. 

B. Sabri sonra Manisa mebusu ol
muş, İttihat ve Terakkinin Beyoğl1:1 
ve Kadıköy katipliklerinde bulun
muştur. 

Mütarekede diğer bir çok arkadaş 
larile beraber Maltaya sürülen Sab
ri Toprak orada (tel örgüsü hastalı
ğı) denilen sinir rahatsızlığından u
zak kalan pek az mahpustan biriydi. 
Daima neşesini ve latifeci tabiatini 
muhafaza eder, arkadaşlarının bed
binliğini dağıtmağa çalışırdL 

Bay Sabri, Maltadan dönüşte An
karada posta ve telgraf umum mü -
dürü oldu, bu sıfatla milli mücadele 
ye büyük hizmetler etti ve sonra da 
Manisa mebusu sıfatile meclise gir -
di. Meclis reis vekili, ziraat vekili, 
sonra Bükreş sefiri oldu. Bükreşten 
ayrılınca yeniden mebus oldu ve ölü 
müne kadar Manisa mebusu kaldı. 

Bay Sabri Toprak, çok basit bir 
hayat geçirirdi. Bunu görenler, ken
disini para artırmağa çalışır bir a -
dam zannederlerdi. Bay Sabri, eline 

geçen paramnın yarısını artıracak 

şekilde yaşar ve bu para ile yetim
lere bakardı. Kendisi yetimlik acısı 
çektiği için hayatta tattığı en büyük 
haz, yetim kalplerindeki yaraları 
sarmaktı. Hayır işlerine olan bu yük 
sek alakasını adeta bir sır gibi gizli 
tutar, kazancının yarısını yetimlere 
bakmağa ayırdığını, bir, iki sıkı dos 
tundan başka kimse bilmezdi. 

Bay Sabri Toprak, ölümü, tabii bir 
hadise diye büyük bir sükfınetle kar 
şılamıştır. Trene binip seyahate gi
decekmiş gibi dostlarına veda et -
miştir. Ölümünden dört dakika ev -
vel eski arkadaşı Bay Nazıma şu söz· 
leri söylemiştir: 

"-Burada bana büyük bir sevgi 
_a~ı-..~~r. P·~-· -
rerek gomillerini hoş et . ., 

Ve bu sözleri söyledikten sonra 
gözlerini ebedi surette kapamıştır. 

Cenazesi bugün saat on bir buçuk
ta Alman hastanesinden kaldırıla -
caktır. Namazı Teşvi.kiye camiinde kl 
lınacak, sonra asri mezarlığa gömüle 
cektir. 

* 
Darüşşafaka Mezwıları Cemiye-

tinden: 
' Mektebimizin eski mezunlarından 

.. 
Fenerbahçe Spor Klübü Başkanlı· 

ğından: 
Klübümüze uzun seneler reislik 

etmiş ve gayelerimiz uğrunda büyük 
nizrnet ve fedakarlıklarda bulunmuş 
olan muhterem Manisa saylavı Bay 
Sabri Toprağın vukuu vefatı bütün 
Fenerbahçelilcri müteellim ve mü
teessir etmiştir. Merhuma son vazi
fenin ifası için Fenerbahçeli arkadaş 
larm bugün saat 11 de Beyoğlunda 
Sıraservilerde Alman hastanesinde 
hazır bulunarak cenaze merasimine 
iştirak etmeleri rica olunur. 

ÖLÜM 
Şehrimizin maruf tüccarlarından 

Mehmet Niyazi Bergamalı · 20. 2.. 38 
gecesi. ani olarak vefat etmiştir. 

Merhumun ~enazesi bugünkü pa
zartesi günü Fatih Kıztaşmdaki ha
nesinden saat ~n bir buçukta kaldı
rılarak öğle namazını müteakıp Fa
tih camii şerifinde namazı kılındık
tan sonra Edirnekapı şehitliğindeki 

medfeni mahsusuna defnedilecektir. 
Allah rahmet ey lesin. 

Zehirlenmi' 
Üsküdarda oturan Halil isminde 

biri Hristo isminde bir aşçı dükka
nında yediği balıktan zehirlenmiş, te 
davi için hastaneye kaldırılmıştır. 

Dolandırmıf 
Mehmet İhsan isminde birisi ken-

disine milli emlak veznedarı süsü ve 
rerek Beşiktaşta Dikilitaşt.a oturan 
Ayşe isminde bir kadının 25 'lirasıru 
dolandırdığından yakalanmıştır. 

Jstanbul Belediyesi Şehir 'TiYatrr•iarı 

Saat 20,30 da 11:1 
OPERET KISMI rım~ı ınmm~. 

s~7n1: ~:e~~~ 1111 ıı;;;;,:ıııı 
P azar günleri 15,30 da l'{laLıne 

mTUGRUL ŞAD 
CEK TİYATROSU 
Yarın gece: (Kadıköy 

Süreyya) sinemasında 
l\ıIUREBBIY E 

* HALK OPERETİ 
25 şubat cuma· gecesi, 26 şubat cu

rpartesi gündüz matine Turan tiyat
rosunda hafta içinde Kadıköy Sürey 
ya. Beşiktaş Suatpark. Pangaltı Kur 
tuluş tiyatrolarında temsillerine baş 
hyor. · 

22 Şubat Sah 
Günü Akşamı 

TURAN 
Tiyatrosunda 
Artistler Gecesi 

Sanatkb Naşit ve sanat

kh Safiye Şehir Tiyatro

sunun kıymetli artistlerin . . 
den Halide ve Muammer 

birlikte Kavuklu Alinin 

iştirakile GÜLME KOMmanya da Alınanların insani, milli, 
miyeti Versay zulümlerini müdafaa ideolojik bütün haklarının temin o
eden bir varlıktır. Alhanya bir daha lunmasını ister. · 

bu cemiyete girmiyecektir. Çünkü Her Hitler bu sırada Almanyanın 
Almanya Milletler Cemiyetinden Lehistan ile münasebetlerinden bah
sulh namına bir bayram bek.leme -

• setmiş ve bu münasebetlerin iyi bir 
mektedir,, demiştir. vaziyette olduğunu söylemiş daha 

ispanya ve Hitler sonra sözü Avusturyaya nakletmiş -

muş ve Almanyanın bolşevikliğe ta

mamile düşman olduğunu, binaena
leyh antikomintern faaliyetin devam 

edeceğini söylerken "Almanya sulh
çudur, harp istemez, fakat harpten 
de korkmaz,, sözlerini ilave etmiş -
tir. 

ŞUNA büyük k omedi tafsilit el ilanlarında 

Senenin en me,hur romanı 

Senenin en büyük filminde 

M ALAKALI KADIN 
Hitler daha sonra !spanya mesele

sinden bahsetti ve İspanyada milli 
bir hükumetin teşekkül etmesi lazım . 
geldiğini anlattı. Çünkü İspanyada 
kızıl bir hükumet teşek\tül ettiği tak 
dirde vaziyet değişir, müvazenc bo
zulur ve İspanyada teşekkül edecek 
kızıl hükumet kominternin iradesine 
boyun eğer. 

t\lmanya ve Uzak Şark 

tir. 

'Almanya ve 'Avusturya 

Her Hitler Avusturyadan bahsede 
rek son anlaşmadan son derece mem 
nun olduğunu anlatmış, doktor Şuş
nig'in vuku bulan daveti kabul et
mekle gösterdiği uluvvücenabı, ve 
anlaşma hükümlerini tatbik yolunda 
gösterdiği ihtimamı kaydetmiş, daha 
sonra bütün Alman yurtlarının bir ol 
duğuna ederek "her nerede doğar -

sak doğalım hepimiz ayni anavata -

Her Hitler, son tabiyeye işaret e
derek bütün Almanya.da bir tek par 
tinin bulunduğunu, onun da Nazi par 
tisi olduğunu söylemiş, en nihayet 
"kadiri mutlak olan Allah hepimize 
yardım etsin, bizi boş gurur !ardan 
korusun, hakikati yaymağa daima ce 
saret ve kuvvet versin,, dediği za -
man kopan alkış tufanı arasında or
du ve millet hakkındaki takdirlerini 
anlatmış ve bu surtle nutuk son bul
muştur. 

F rancis de Croisset'nin eseri ve 
EDWIGE FEUILLERE ve 

PIERRE RICHARD WILM'in temsilleri 

Pek Yakmda S ARA Y Sinemasmda 

~-- VICTOR FRANCEN - BLANCHE MONTEL_ .... 

MACERA AD AMI 
ALFRED CAPUS'ün "Aventurier" isimli eserinden 

Yakında T O R K sinemada * Sabıkalı Tevfik, Beyoğlunda 
tramvayda Tahsin isminde birinin ce 
binden parasını çalarak kaçmak ister 
ken tutulmuştur. 

Bu baklrridan Hitlere göre, Japon
yanm Uzak Şarkta ko~intern aley -

ÇARŞAMBA AKŞAMI 

MELEK rodway Melodi rn~~ 
Baş rollerde : Dans kraliçe.,, 

ELANOR POWEL * Sabıkalı Cabir Beşiktaşta Pa
zar yerinde öteberi almakta olan Ma 
rika isminde bir kadının cebinden 
para çalarken tutulmuştur. 

SINEMASINDA Aşk • Musiki • Gençlik ve sinema harikalar şaheseri 
ve sinema yıldızlarının en meşhuru 

.. ROBERT TA YLOR 



21 - 2 - 938 

TAN 
Gündelik Gazete 

-<>-----
TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her• 
ıeyde temiz. dürüst, aamlmf olmak, 
karlln gazetesi olmıya çalışmaktır. 

-o
ABONE BEDELİ 

Türkiye 
1400 Kr. 1 Sene 
750 t 6 Ay 
400 • 3 • 
150 • 1 • 

Ecnebi 
2800 Kr. 
1500 • 

800 • 
300 • 

Milletlerarası posta ittihadına dahil ol
mıyan memleketler için 30. 16, 9, 3.~ lt
radır. Abone bedeli peşindir. Adres de
ğiştirmek 25 kuruştur. Cevap için mek
tuplara 10 kuru~luk pul H~ve5i l~zımdır 

[ GONON MESELELERi 

Hitlerin Nutkunun 
Arkasındaki 

Hakikatler 
[Yazan: M. Zekeriya] 

Bitlerin 20 Şubat nutku, 4 Şubat
ta orduda yaptığı tasfiyenin bir neti
cesidir. Bu sebeple bu tasfiyenin iç
yüzünü görmek, nutkun hakiki ma
hiyetini anlamıya yardım edebilir. 

4 Şubat darbesinin hakiki sebep
leri etrafında birçok rivayetler çıktı. 
Bu rivayetle!' içinde bugüne kadar 
hakikate eiı yakın olmak üzere tes
pit edilenler şu sebepleri ortaya çı
karmıştır: 

Ordu ile Nazi Padisi ve orduyu 
temsil eden General Fritcsh ile Bit
ler arasında mühim görüş farklan 
vardL Ordu günden güne Führer'in 
takip ettiği siyasete muhalif bir va
ziyet alıyordu. Ordu İspanya mace
rasına muhalifti. Roma - Berlin 
mihverine güvenmiyordu. Ve Gene
ral Göring'in dört senelik iktısadi 
planını beğenmiyordu. 

Bu muhal.,fet son zamanlarda doğ
rudan doğruya orduyu alakadar eden 
meselelere de sirayet etmişti. 935 ve 
936 senelerinde General Fritsch ile 
Führer arasında Alınan ordusunun 
ıslahı etrafında birçok münakaşalar 
olmuştu. Bitler ordundn süratle te
şekkülünü istiyordu. 937 senesi so
nunda ordunun 914 harbindeki sevi-
.> .,ı>w"' ı.-·--· ----·--- a.:uc.u. cuıyor 

\"e 50 fırka teşkilini istiyordu. Hal-
buki 937 senesi sonuna kadar ancak 
36 fırka teşkil edilebilmişti. General 
Fritsch, ordunun süratle teşkili, ka
litesini kaybetmesine sebep olaca
ğından şikayet ediyordu. Bitlerin ha
rici siyasetinde ordunun hakiki ka
biliyetine dayanarak hareket etme
sini istiyordu. 

İspanyaya yapılan yardımlann 
hıüspet netice vermemesi, Almanya 
dahilinde ham madde buhranının 
tiddetlenmesi, ve iktısadi buhranın 
artması General Fritsch'e hak verdi
riyordu. Bu sebeple Generalin taraf
tarları çoğalıyor ve memlekette da
ha mutedil, daha hesaplı bir siyaset 
takibi fikri kuvvetleniyordu. 

Halbuki Bitler dahildeki hoşnut
llızluğu gidermek için yeni muvaf
fakıyetlere muhtaçtı. Hesaplı hare
ketlerden ziyade hamleli bir siyaset 
takibine taraftardı. 4 Şubat darbesi
iti bu ihtiyaç üzerine yaptı. Orduyu 
tasfiye etti. Efkan kazanmak için A· 
'°Usturya meselesine Almanları mem 
b.un edecek bir şekil verdi. 

Şiındi Rayiştag kürslisüllf karşı
lında muhalefeti ezmiş, efkan kıs
lben kazanmış olarak çıktı. 

llitıer ordunun bir an evvel ha
tır bulunmasını niçin istiyordu? 

1,. İşte dün akşam irat ettiği nutuk 
•ze bu sualin cevabını vermiş ola

'•ktır. Nutkun satırları arasında bu 
tevabı okum.ıya çalışmak lazımdır. 

* 
liayat Her Şeyden 
kuvvetli 

l\tadrit bir buçuk senedir muhasa
~ altında bulunan bir şehir vaziye
~·~dedir. Hemen hergün göklerinde 
ttşrnan tayyareleri dolaşır, ufukla

l'lndan top sesleri gelir. 

fel~akat şehir içinde hayat bütün bu 
... aketıerden bihabermiş gibi nor· 
... al h' · 
8 ır şekilde devam eder. Geçen 

' Madr'd' · · ·1· · · in ı ı zıyaret eden Ingı ız ışçı 

rn httslnrı, cepheden iki kilometre 
esafed k . ~ -· e me teplerın açık oldugunu •e ~o k . 

d cu ların muntazaman mektebe 
evanı ettı'kl · · ·· .. 1 d' Ş 

h. erını gormuş er ır. e-
tr ctl 

dol ence yerleri her gece insanla 
tıdur. Madrit radyosu her akşam 

TAN 

Eski Türklerde 
etmek, dansların kaç nev'e ayru
dıklannı bilmek olur. 

Tiyatro, Dans 

(Kızıl) da ele geçen ve Miladi ü
çfuicü asra ait olan bir kabartma 
neşrediyoruz. Bu devirde hem Orta 
Asyadaki Türk kıyafetini ve hem 
de Türk dansından bir parçayı gös
termesi dolayısile gayet kıymettar
dır. Bunlarda aynen Kafkas kıya
feti görülür. Demek ki Çerkes de
diğimiz kıyafet eski Türk kıyafeti 
idi. 

Ve Musiki Hayatı D ans ta aynen Çerkes dansı 
idi. Çevik ayaklar ve par

maklar üzerinde oynanır, devredi
lir. Kolların birisi aşağıda, 

diğeri. yukarıda olmak üzere 
oynanırdı. Bunun ismi (Turfan) 
dansı idi. Yani bir Türk beldesin
den isim almıştı. Musikisi zurnaya 
yakın bir alet ile ve dümbelekle 
çalınırdı. (Hün) Türklerine ait o
lan bu dans ve bu kisve bugün ay
nen Kafkasyada muhafaza edilmek 
tedir. 

A rap ordusu Türkistanı 
istila ettiği zaman, es-

ki Türk medeniyetine ait bü
tün eserlerin yakılması yü
zünden, Türklerdeki tiyatro, 
musiki ve dans hususlarını 

pek tabii olarak yine Çin kay
naklarından ve Çinden ara
mak icap edecektir. Çindeki ti· 
yatro, mmıiki ve dans sanati 
hakkında bir fikir verebilmek 
c;ok güc;tür. Çünkü Çinde ti
yatro, musiki, dans bir edebi· 
yat olarak telakki edilmediği 
gibi bir sanat eseri olarak ta 
kabul olunmamıştır. Ve bun· 
lar ilk Türk vatanından Çin 
topraklarına geldiği gibi, bu.: 
~üne kadar ayni şekli mu
hafaza etmiştir. 

Çinde tiyatronun menşei Şu'la
nn zamanı olarak gösterilir. Bu
nun tarihi Mil.attan evvel 1122 dir. 
Bu zamanlarda tiyatro, bütün Türk 
ülkelerinde olduğu gibi danslarla 
ve bazı şarkılar olarak gösterilirdi. 
Fakat menkulata göre bu usulün 
sonralan menedilmesi üzerine la
ique dediğimiz dram husule geldi 
(Giles; History of Chinese, litera
tn rı:>· n . 1 !)fi) 

1 mparator Ming-Huang tiyat
royu dini şekilden kurtara· 

rak buna bir sanat halini vermek 
istemiş ise de muvaffak olamamış, 
ancak 1031 tarihlerinde (Kubilay 
Han) ın buraları istilası ~zerine bir 

müddet milli sanat arasına gir
miş ve sonra tekrar ihmal edilmiş
tir. (Histoire ... III. p. 107). Bu za
manda (Konfuçyüs) ün ahfadından 
K'ung-tao·fu; Kitan Türkleri yanı

na gönderilmiş ve orada dini bir tö
rende oynanan bir piyesi seyretmiş 
tir. Bu piyeste bizzat (Konfuçyüs) 
ün hayatı temsil edilmekte idi. 
Bundan fena halde hiddetlenmiş o
lan bu zat Çine dönüşünde bütün 
Çinliler gibi Türkler diyarında gör 
düklerini anlatmış. ve burada pek 
ziyade ilerilemiş olan tiyatro, mu
siki ve dans hakkında malılmat 

vermiştir. 

Mogollar da Çini istila ettikleri 
vakit kendilerile beraber Çin ülke
sine romanı, tiyatroyu, klasik pi
yesleri, musikiyi, dansı getirmişler
dir ki; bunlar elan Çinde bugün 
bile, geldiği vaziyeti muhafaza et
mektedirler. (Wilhelm Short Histo
ry, p. 255) 

Ç inde ne musiki, ne dans, ne 
de tiyatro hükumetin ve ki

lisenin himaye etmemesi yüzünden 
ağır şartlar altında tekamülden 
mahrum kalmış, iptidai vaziyetini 
muhafaza eylemiştir. 

Bu sebepten doğrudan doğruya 

Türkler arasındaki tiyatro hayatını 

muntazaman konserler neşreder. 

Cephenin biraz gerisinde köylü tar
lasını sürmekle meşguldür. 

Çinde de ayni hali mfü~ahede et
mişlerdir. Nankin ve Şanghayda bar
lar her vakitten daha çok doludur. 

Çiinkil insanlar felakete de çabuk 
alışırlar ve hayat herşeyden kuvvet
lidir. 

C:?~~~B~~~~~ 

tetkik, Çin tiyatrosunu tetkik et
mek demektir. Türkler arasında 

ile karıştırılmış bir şekilde oyna
nırdı. Mevzular tarihi vakalardan 
alınırdı. Hatta hazan bir gecede 
muhtelif tarihi vakalardan iktibas 
edilmiş eserler birleştirilerek oyna
nırdı. Bunlarda birçok entrikler, 
komik sahneler bulunmasına rağ
men, yine nihayeti fazilete ait bir 
ders ile biterdi. Piyeslerin mukan
nen bir müddet ve zamartı da yok
tu. Bugünkü Amerikada olduğu gi
bi hazan bir piyes üç gün devam e
der, hazan da altı yedi saatte bi
terdi. Dram, ahlaki terbiyenin bir 
esası olarak kabul edilirdi. Sahne 
ekseriya açık havada kurulurdu. 
Dekorlar pek azdı. Piyesin bütün 
aktörleri halka karşı bir arada o
tururlar, kendi rolleri geldiği za
man kalkarak ona iştirak ederler
di. Temsil ettikleri şahsiyetleri 18.
yikıy le gösterebilmek için maske
ler takarlardı. Komediyenlerin iyi 

bir cambaz veyahut ta iyi bir dan
sör olmaları lazımdı. Çünkü her 
zaman piyese refakat eden musiki
nin ahengine uymak icap ederdi. 
Piyesin hemen yarısını musikinin 
karşısında vücut ve ellerin yaptık
ıarı hareketler teşkil eylerdi. Bun
lar ne büsbütün bir tiyatro, ne tam 
bir opera, ne de halis bir dans de
ğillerdi. Hepsinden alınmış ve ka
rıştırılmış bir mahluttu. (Williams; 
the Middle Kingdom p. 820). M usiki Milattan 3000 sene ev-

vel Türkler arasında mev
cuttu. Çin menkulatı musikiyi Çine 
Fu-Hsi namındaki ilk imparatorun 
Türk diyarından getirdiğini söyler. 
(Konfuçyüs) ten bir asır sonra ya
şamış olan Tso-Şuan da Wei Ta
tarlarının dualarda teganni ettikle
ri musikiden bahseder. Çin musiki
si üzerinde (Bahtiyari) Türkleri ile 
Mogollann tesiri olmuş, bu misiki 
hemen hemen onlardan kopup gel
miştir. Türklerde olduğu gibi bun
larda da gamme'lar vücude getiril
miştir. Ve musiki gamme pentato
nique halinde yazılmıya başlan
mış ve bugünkü gibi fa, sol, la, do, 
re hAsıl olmuştur. Orta Asvadaki 

musiki alatı, flüt, trompet, hant
bois, süflets ve cornemuses'dur. 
(Pr~tt ~ 1-Hc;torv of Music. 32-5) 

Türk tesiri altında husule gelen 
bu musiki aynen bugün bile eski 
Türk ahengini muhafa;;a etmekte
dir 

Danslara gelince; arkeolojik ke
şifler bunları aydın bir halde orta
ya koymuşlardır. Bunun için top
rak altından çıkan eserleri tetkik 

Er, dansı tesmiye ,edilen diğer 
bir dans daha vard!. 

Bu dans bizim bugünkü bildi
ğimiz Zeybek dansları suretinde ic
ra edilirdi. (Turfan) Türk beldesin
den çıkan ve yine Miladi ü~cü 
asra ait olan bir kabartma bunu 
pek güzel E?österir. 

• 
Kollar Zeybekvari kalkıyor, ba-

caklar onların şeklinde atılıyordu. 
Tek diz bükülerek yere vuruluyor, 
bu sırada kollar, Zeybeklerin vazi
yetini muhafaza ediyor, ve dans a
ğır, ağır muntazam bir halde icra 
ediliyordu. 

Ayni dansın mukaddimesini gös
teren ve maskeli diğer bir resim de, 
Zeybek oyularındaki bir kol aşağı
da, bir kol yukarıda bulunduğu za
manda vücutteki inhinayı göster
mektedir. 

Bugünkü Arap dansı dediğimi~, 

kann danslarını da biz ayni toprak 
larda buluruz. · 

Türklerdeki dans adetleri sayıla
mıyacak kadar çoktur. Bunların 

hepsini burada zikre imkan olma
dığı için bu dansların hemen bizim 
bugün Anadoluda bildiğimiz dans
larla en yakın bir karabete sahip ol 
duklarını söylemekle iktifa edece
ğiz. Ve sırası geldikçe her dansı, 
ayn ayrı tetkik ederek bunun A
nadolu danslarile olan karabet de
recesini tayine çalışacağız. 

ı ._MUVAl=l=Ak· ·~-
~o L A N 1 N S 1Rft1 iC 

Muvaffak Olmanın Prensipleri 
D tin kitabından b

0

ahsettiğim 
Dale Karnegie muvaffakı

yet için birtakım prensipler tespit 
etmiştir. Bu prensiplerden bazıla
rını bu sütunlarda sıra ile nakled
ceğim. 

İşte birkaç tanesh 
Bo.§kalarını beğenmive ve tak

dir etmiye alışmız, dostlarınızın 
çoğaldığını göreceksiniz. 

Amerikada sahneye çıkardığı 
kızların giizelliği ile meşhur Zigfi
eld Follies adında bir tiyatro var
dır. Bu tiyatronun revülerini belki 
sinemalarda da görmüşsünüzdür. 
Tiyatronun sahibi dünyanın en gü. 
zel artistlerini bulup seçmekle 
meşhurdur. Bu muvaffakıyetini na 
sıl temin etmiştir? Kendisine göre 
sokaktan aldığı laalettayin bir kıza 
azami derecede nezaket ve hür
metle muamele etmek, kendisini 
güzel oldu~hma · inandırmak sure
tile. Kadın beğenilince ve kendisi
ne ehemmiyet verildiğini görünce 
maneviyeti yükselir, nefsine itima
dı artar, muvaffak olacağına ina
narak oynar ve muvaffak olur. 

Dale Karnege'nin diğer bir pren
sipi: 

"Karşınızdakinde şiddetli bir 
arzu uuandırınız. Bunu yapabi
len dünyayı yanında bulur ve is
tediğini Jlaptırabilir.H 

Su meşhur milyarder Andrew 

Kamegie'ye bir gün kayınbiraderi 
ihmalci oğullarından şikayet eder. 
Oğullan başka bir şehirde tahsil
dedirler, babalarına mektup yaz
mazlar. Karnegie onlan mektup 
yazmıya mecbur edebileceğini söy
ler ve 25 dolara bahse girişir. Son
ra çocuklara hitaben birer mektup 
yazdırır ve mektupların içine her· 
biri için beşer dolar para koydur
duğunu ilave etmelerini tenbih e
der. Fakat hakikatte gôya unutul
muş gibi paraları zarfın içine koy
mazlar. Çocuklar mektubu alıp ta 
içinde parayı bulamayınca derhal 
kaleme sarılırlar ve babalarına pa
•ayı almadıklarını bildirirler. 

Herkesle aUikadar olmıua ça
lışınız. BaBkalarile alakadar ol
masını bilmiuenler hayatta dai
ma güçlüklerle çarpışmıya mah 
kumdurlar. 

Az sö11leyiniz, çok dinleyiniz. 
Konuşurken de muhatabınızın a
Uıkadar olduğu mevzulardan 
ayrılmayın, ona ehemmiyet ver
diğinizi gösterin. 
Başkalarının fikirlerine hürmet 

edin. Karşınızdakinin hata ettiğini 
yüzüne karşı söylemeyin. Kendiniz 
hata etmişseniz itiraftan çekinme
yin. Karşınızdaki gevezelik dahi et
se sabır ile dinleyin. 

5 

SEVEREK MI 
EVLENMELi? 

[Yazan: Gönül Doktoru] 
Okuyucularımdan biri soruyor: 

"Sevmediğim bir adamla ev
lenmem doğru mudur? Bu suali 
sormamın sebebi sudur. Ben aş
ka inanırım. Henüz uirmi ya.şın
dayım. Daha başımdan bir ~k 
macerası geçmiş değildir. Fakat 
sevmeden sevilmeden ailem be
ni tanımadığım, bilmediğim bir 
adamla evlendirmiye teşebbüs 

ettiler. Ne yapacağımı şaşırdım. 
Onun için size soruyorum: Bu. 
sevmediğim adamla evlenirsem 
mesut olur mu:uum?,, 

Şüphesiz evlenebilirsiniz. Yalnız 

adama karşı bir sempati duymanız 

şartile. 

Sevenler, aşkın sihirli füsunnna 
kapılanlar bu cevaba gülebilirler. 
Fakat müsaade ediniz de bu cevabı 
beraberce tahlil edelim. 

Evlenmenin şartları üzerinde tet
kikat yapanlar şu neticeye varmışlar 
dır ki sevgi üzerine evlenenlerin yüz
de sekseni sonradan evlendiklerine 
pişman olmuşlardır. 

Bize sevgisiz izdh·acı gülünç gös
teren hadise gençliktir. Genç daima 
sevgi peşindedir. Sevmek ve sevil· 
mek onun en büyük ihtiyacıdır. Yaş 
ilerledikçe bizi sarhoş eden başka se
bepler ortaya çıkar. Fakat gençlikte 
başımızı döndiiren biricik amil sevgi
dir. Bunun içindir ki her genç şiir 

yazmıya meraklıdır. Genelik ile sev
gi birleşince sevda düşkünlerinin 

mesut bir yuva kuracaklarına iman 
etmemeleri için hiçbir sebep kalmaz. 
Bunlar sevgisiz evlenmenin manasız 
olduğuna hükmeder, hatta böyle bir 
felakete uğrıyan arkadaşlanna acır
lar. 

Gençlik ve sevgi izdivaç için tama
men başka bir hava. başka bir iklim 
yaratır. Bu hava idnde insan sevgi
nin bir gün sönebileceğini, hayatın 
acı hakikatleri karşısında yıpranaca
ğını unutur. Şüphesiz severek evlen
meyiniz demek istemiyorum. Sevgi 
hayatın en tatlı tecrübesidir. Biribi· 
rini severek evlenenler için mesut 
olma imkanları daha çoktur. Sırf aşk 
la başhyan birçok izdivaç lann mesut 
netice verdiği inkar edilemez. 

Fakat izdi\'acın yegane temeli sev
gi değildir. Sempati ve dostluk üzeri
ne dayanan . iki tarafın takdir ve 
sempatisi üzerine kurulan izdivaç 
daha devamlı ve daha sağJam olur. 
Çok defa sevgi e lendikten sonra 
başlar ve bu sevgi gençliğin geçici 
bir hevesten ibaret olan ateşli sevgi· 
sinden daha kuvvetli olur. 

Onun için sevmediğiniz adamla 
evlenebilirsiniz. Fakat onunla yaşı
yabileceğinize evvelden kani olına-
nız şarttır. 

POLİSTE: 

Ortaköyde 
Denizden kadın 
Cesedi çıktı 

Ortaköyde Alman kömür deposu 
gece bekçisi Cemal evvelki gece sa
at 9 raddelerinde depo civannda do
laşmakta iken Kaptanpaşa yalısı ö
nünde denizde bir ceset görerek he
men polise haber vermiştir. Zabıta 

memurları derhal mahalline giderek 
cesedi denizden çıkarmışlardır. Ce
set 40 yaşlarında bir kadına aittir. 
Üzerinde siyah manto, başında siyah 
örtü, ayağında siyah çorap ve siyah 
iskarpin vardır. Kadının hüviyeti 
henüz tespit edilememiştir. 

Yaralanmalar 
* Balatta Tanburi sokağında A

sım isminde birinin evinde yapılan 

nişan merasiminde bulunan Reşat is

minde biri sarhoşlukla kendisine küf 

reden Hüseyin isminde birini taban

ca ile sol elinden yaralamıştır. * Fındıklıda emaye fabrikasında 
çalışan Tarık isminde bir işçi, fabri
ka kapandıktan sonra kendisini fab-

rikaya sokmak istemiyen kapıcı Ham 

dinin yumrukla bir dişini kırmıştır. * Kazlıçeşmede Yaninin tabaka
nesinde çalışan Kazım, bir iş mesele 
sinden çıkan kavga neticesinde ayni 
fabrikada "çalışan Halili ,bıçak.la ba
cailından vara bımıırtır. 
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KADIM VE MODA 
Eteklerde Pli Modası 

Yine Geri Dönüyor 
8 ..... ...... ,... ...... ... modalarmtla ppa ... -. 

...... da. etelderlaba J'~ pllll · 
efelder tutmaktHlr. ftte lbe pll
B teklenlen ltir alm-. lla.t ,..._ 
• lmmaftan ,........., ..... 
....-ıert lçba nlaat .,. eherit'l 
Wrkolttlm. 

Ber tanlı enU plllenl• mlfe. 
telddl olu etek,~._..... 
.uuu~aandm küu .... b 
..tar. 

Ba ..... etekler ,..ıen vuatl 
17 • il aantlm War 711bruia
.m. 

Bla ..- .,. Od ,arçHan mll
rôkeptir. Bluma ~ daran 1-
atlHen .. ,... pike siiribunekte
dlr. 

Vnn kollarm dirsekten aşap. 

ıırtmaçh lmmınd•n be1u pike 
pndttir çılanaktaıclr. 

Z,I aantlm enbuleld beru de-

rl kemeri arbdu ltlr tob De hd
tundar. 

Parlsba ..... ten1ıen.•
Poltlt .,. Lae7 Milner'la 

.arWlklerlne lire 1ttl eenekl r.. 
rla moö•annda elltileler •ki.._ 
nuann daha flçekll.ıtr. Blhln 
ima )'&p1b7or " kol )'erine PDlt 
akalar konuJ117or. 

Blt\nn önilne J'U fl~ıen.. 
den milrekkeD bir baket konal
maktadlr • 

Çehrenize Uyacak En., 
Münasip Saç Örnekleri 
Saç 191dllerl de ppb mod•Jan bdar çabuk de

liflr. Btmun •bebl, aç ve ppbnın btriblr
Jerine ballı olmalarmdan zly• yeni bir uç modeli
ldn kwtına verdJ'1 delitilr ıüzeWttlr. 

KJ1a saç mod•m Amerika ve Avrupllda mun za
IUD hükiim l6rdil. Bu .,.,in baUr modalmnnda 
Gerbovarl enseye dökilJen açlann yerine mümkün 
oldutu bdar y()belea bukl•ler PÇec:ektlr. 

Smg modellerini Adet biikmbe geçiren kadınlar 
«hliflklilderl -- film )'1ldızJuı. için pnnecfer
Jer. Bir bduu alelAdelikten çıbnn fllY tecrübe
wle bulunu mOn•eip bir uç IDOdelldlr. 

S llÇPUP ne t*flde taramama icap ettiji fU 
dört ..,. hlılhchr: 

1 - Ttptnlz ve phstyettnb. 
t - YüzünilzOn tekli: YflzOnGziln uzamıy• veya 

•'il"fll'lye olan lhtiymcı. 
1 - Saçuuzm clml ve rencL 
4 - Ymp11t tanum. Bir eve bakml)'ll mecbur

- "'878 bir bOroda çahfl.Jı- ,,.,... bir bQ.. 
'1'6 ~z çabuk bGizİllDuJU pratik bir 

~--~ 1111 anıda bir uJraJlp uçm•n tu-
slm ettümellıdntldir. Bei-bere ... 
dmnedtllnlz Amanlar uçm•:a .. 
...... bir pmpuanla ~ IJl
ee ı•km flrketelerle tate4111-
Dlz f8ki1de tutturablllnlnl&. 

Slçınız iyice kurumadan flrlre. 

-1erl çıkarmayın. Çıkardıtum 

takdirde bütün emellnb bap ... ..... 
Y ubndaJd tlç nelmde tlpl

nbe göre a,durabllecell
llfz saç pldl1ert &6ri70nunuz. En 
llUekt resimde gördülünibı geniş. 
7fizbGn çene tarafı dardır. En 8'1-
.ı tarafları ise gözlerlle •IZldır. 

•••••••••••• 

/. 
• - ' • • ., L • .. • • 

····' "''···· .,. ,,, .... .,..,...,.. .. .,., 11U. ~ua-

Şişmanlık 
Romatizma 
Diıve Saç 

i htiyarlamamak lçin alınması 
lizım geldiiinl bildijimiz 

tedbirlerin bir çoklanıu ya ibliıaJ e
deriz veya bmılan ,_-pmıya •akti
mla mo.alt delildir. lı>unın yqa bir 
çok feYlerle belli olur: eller. du
l'Uf, çehre bal ve tavır, cilt, yüzün 
batlan. ses gibi .. 

İhtiyarlık. darbesini en zayıf olan 
yerlerinize vuracaktır. Hepmiz, ih
tiy ı:ladıkları halde sağlam dişlere 

ve güzel saçlara malik olan insan
lara l'Pta ile bakanz. Şu halde me
llele, zayıf taraflannızı bulup onla
ra lüzumu kadar ihtimam etmekte
dir. 

Bunlar nasıl bulunur? Kendiniz
den bir ~ evvelkilere bakıp onla
nn göze batan noksanlarını gözden 
pçlrin. 
Eğer ailenizdeki thtiyarlann cildi 

düzgüme belki siz de onlardan ıyı 
cllttevarüaetmipinizdir. Buhalde 
ciltten korkmayınız. 

AIJenlzdeki ihtiyarlık alAınetlerin
den fUD)ara dikkat ederseniz kendi 
zayıf noktalannızı da bulabilirsi-

A•nımn güzcllij1ııl. saçım. a,v. 
mad•n priye dolru ı.ramak su
~ ıöıstertyor. Saçımn aynk .,.. 

l'1 hafif bir dalga ile örtülmflp(lr. 

fakaklardan gelen saçlar m1f btr 
ptkQde bqın arkuına dotru tıv
tılnnftır. 

D6rt k6fe febrelere göre AÇ 

feill bulmak o kadar kolay dejil
dir. Saçları fakatlara ve bqın ar
bmna dolru bukle haltnde topla. 

-.ıt. çeneyi oldutwıdan daha dar 
&öaıerir 

~ııi!i!il!iil! .. ~~il!!!l!li!!!!i!!ii!ii!!!!iii!il!!i!!!!llllll!ll!ll!!mll!!lm!!l ....... nb:: 

ŞiŞMANLIK: Şişmanhğa olan 
meyliniz ekseriya otuzundan 

evvel anlaşılamaz. Eğer sizde de böy 
le bir temayül vara az yeyip biraz 

YEMEK KIT ABI 
Burad• her hafta yeni bir yemek ~ J'lllm ren.t bem'-nz nlnn dm egzersiz yapmakla bunun önüne 
ve tatb bulacaksınız. Bu yemekler cay. bdar d6v6nibı. Bu ,.ı- 4 ıeçebilirstniz. 
orta baW bir aflentn as masrafla yumurtanın 1an11, ı fincan .Ot. bir Fuıa kuvvet sarfettlricl sporlar-$ oldakl restnıde g&illen im kolayca yapabileceli yemeklerdir: kapk vanilya. bir katık karbomt dan çekininiz. Fazla yüzmeyin. yüz. 

yam bumunu göze çarp- ÇIKOLA TALI KEK ve yanın limonun suyunu Ulve • mek en sıhhi egzersizlerden biri ol-
tlnnarnak mecburiyetindedir. Bu- dip hepsi blrtblrine kanflDcaY8 malda beraber insanı ılşmanlatır. 
na saçlannı gevoek bukleler tı.Un- Sokaktan çok pahalı aldığınız kadar dövdükten sonra bir müddet Yemekte mlllrul olunuz ve abur 
de toplayarak muvaffak olmuttur· putaı.n. kekleri evinizde hem d•- bırakınız. Bu mflddet zarfında dört cubuntan çekininiz. 

Saldaki model saçlarım büsbi- ~ ... ~kola~ .!8118pab:. bir ... yumurtanın mm kar gibi ~ R OMATlZMA: Romatizma in-
~ J - J- ı adar sam yQz buruf\lkluklanndan tllıl kaldırabilecek luıdar ~ °" Çlkoı.tah kek için Jbmı olan ° uncaya dörinilL Yumurta bile fazla ihtiyar gösterir. Romatiz-

lan aanpıı1ara tyt gtder. Bunıda IÖ harç miktan: .ıo çatalla havaya kaldanlmce dik mayı sezer sezmez doktonmuza git-
lllen genç kız saçlannı bllflmn 125 Gr. toz baUnde fekerll çl- duıııru bu ala üç fincan UD De melisiniz. 

llti'mfına bir rulo balinde toplamıf- kolata Y8Pmıt oldujunuz lwnara °'" DİŞLER: Ekseriya manasız bir 
tar. 50 Gr. badem ve edip evvelce yatı.ctıiJn" bh- korku yüzünden ihmal edilir. Dişçı-

Bu resimleri kuvafüriinüze p SO Gr eamfıstılı ba dökünüz. nize arada bir ujramak her halde 
fertp saçlannız.ı bu fekillere IÖft 1 fincan tereyatı Hamurun yansı dö1dlld0k· saçının permanant yaptırmak b· 
~ uyacak bir tarzda ı.nam 2 fincan şeker ten aonra cli&w JU'1SlDa çl- dar sıkıcı dejtıdir. 
etlnestru söyleyinız. 1 fincan un kolatamn bir kMmını tıave edip SAÇLAR: Zayıf saçın vücudünü· 
~ tuvaletinde. güzellik hususun- 1 fincan süt hepsini kalıba ~ltmız. Kabbı or zün her uzvu kadar egzersize ışıja. 

il, tun bir muvaffakıyet içın açın 4 yumurta ta hararetli fınnd. 20 dakika bıra- ve batraya ihtiyacı vardır. Fırçala 
laiDıa tertemiz bulunması da mühim vanilya - limon kınız. Kahp fırından çaJwıc. toz mü ve sapkasız gezmek saçlar içın 
~ biridrt. Kepekli saç, klrti Bir fincan tereya&J ve 2 fincan çlko1-tayı ertUD DUtamn azmne fa~alıdır. 
'C ~ ıeJmeL &.çmıP ma- .bd bir kaba koyarak tahta ka- d61dhı0a. Jn mühim me8e]e,. kendi dfUlllP 

~ bnpk ymtlar,,. pamuı .. da , .. IİllliımİIİll-••••••----------..... ~. Zlfınm bu•1Mk için de ... ı uta tavsb9 o1amar. lltlnr1an. dlkbt etmek •Aznnchr. 

ı 

Uzak Şark Rekabeti: 

Yeni Kurulan 
Sin9apur Ossü 
Ne işler Görecek? 
8 u ayın 14 üncll gilnil Sln

gapurda açılan lngiliz de
niz üssü, devnmizde bqanhm bü· 
yük iflerın en mühimlerinden biri 
sayılıyor. Bu üssü vücude getir• 
mek için milyonlarca mıklp met
relik toprak kaJdırılmıf, dağlar o
yulmuı veya berhava edllmif, bü
yük bataklıklar kurutulmtıf. ge • 
niş kanallar açılmıştır. Yalnız de
niz üssiinün inşaatı 9 milyon ster
linden fazlaya mal olduktan bq
b tahkimat için daha fazla para 
harcedilmiş ve böylece Singapu
ra 20 milyon sterlin akmıştır. Fa
kat bu masrafı yalnız İnglliz hazi
nesi ödemif değildir. MaJay dev
letleri federasyonu Od, Yeni Ze-
1'nda bir milyon. Hong Kong • 
bin sterlin teberrü etmiştir ve bu 
suretle büyük harptenberi eşi ya
pılmıyan bu deniz üssü vücude p1 
iniştir. 

'Ossün inşasına 1923 te bqlan
dıktan sonra J a24 te faaliyet tatil 
edilmiş, fakat 1925 te yeniden lfe 
hız verilmış ve aonuna kada:r de
vam etmi§lir. 

1 ngiltere 1922 yılma bdar 
Uzak Şarkta böyle bir O. 

se muhtaç delildi. Hatti İngiltere 
Uzak Şarktaki müstemlekelerini 
korumak ihtiyacını hissetmiyordu. 
Çünkti buralarını tehdit edecek bi
ricik tehlike, Japon tecavüzü idi. 
Halbuki Japonya. lngilterenin mtlt 
tefild idi. 1922 de Japonya - ın,t.ı
tere ittifakı bozulmut ve böylece 
lngilterenin Uzak Şarktaki toprak· 
lannı tehlikeden koruymcak bir va· 
sıta kalmamqtL lngilterenin Stnp
pur üssünü yapmıya karar verme
si bu yüzdenclL 

SblpparuD bu tt ~ --~ .. 
si, müh im sebeplere istinat .Ji_ 
yordu. Bir ~ Jpglltere Jq .... 
torluğunun en büyük kmm Adu 
Okyanmaan Şark 8ahWerOe 86-
~~garp ubtlJeri 111'11-

SIDdadır. Bu iki hudut arasında bir 
deniz ve bir Okyanus uzanıyor: 

Akdeniz ve Hint Okyanusu. Ak· 
denizin ehemmiyeti, Hint Okya

nusuna doğru en kısa yol olma -

smdadır. lngtlte~ kauçuk. t. 
neke, manganez, ve daha bqka 
mühim lthalitı bu Okyanustan seç 
tiği gibi Avustralyamn buldayı. 

Yeni Zellndanın etleri de ayni Ok· 
y~ua yolu ile lngiltereye varmak
tadır. Bu yüzden lngilterenin bü· 
tün bu kaynakları ve bu yolu mü
dafaa etmesı, hayati mahiyeıeı ha
izdir. 

Cebelüttank, Malta ve A· 
denin vazifesı, Akdeniz yo

lu ile bu menfaatlere tarp VUku
bulacak taarruzlara karfl gelmek
tir. Garbı cenublde Simsontown 
ayni vazileyi yapıyor ve prkı ce
nubide Avustralya ve Yeni ~ 
linda üsleri bulunuyor. Fakat teh
likeye en çok açık olan twm p
mali garbldedlr. Çünkü yabancı 

dentZ kuvvetlert buradamr ve Stn
gapur. bu tehlikeye brp vüCude 
getirilmi§tir. 

Stnppur bugün en büyük Zll'b
blann barındırabilecek vazıyeU. 
dlr. l'akat buraya lngiltere tara
fından uffibarp gemileri göndertı. mi,.,... de haber "erilmektedir. 
Çünkü lqil~ bu vasıtadan 
an.=U lüzumu takdirinde istifade 
edeCell söyleniyor 

Malta ile Slngapur arasmcfa. 
ld mesafe 5000 mildir. ln

lfltere ihtiyaç hissettiği takdirde 
Uzak Şarka zırhlı göndermıye ka
rar verine, Uzak '1arkta bır deni& 
Ül8Ü bulunmadığı için bu kuvvet
lerinden iatedilt gibi istifade ede
mez. 

Maltadan Uzak Şarka gidecek 
mb1ı1ar Siklonlarla, Monsonlarla 
karplaprlar, belki de bu yüzdea 

veya daha bqka sebeplerden bir

takım Arızalara uğrarlar ve bu a.. 
nzalan gidermek icap eder. 

Slnppur deniz üssünün in'88I 
strateji ve tabiye bakımlarından 

mühim olan bütün bu vazıyetlerl 
bertaraf etmekte ve deniz kuvvet
lerinin tamirinden başka. hiç ol • 

mam altı ay~ levazımını 
da vermektedir. 

Bundan başka Singapur. İngilte
re ile Amerika arasında. müdafaa 
bakımından teşriki mesai temeli 
sayılablllr. Nitekim Amerika zırh

lılarından birkaçının bu deniz us
stınün küpt merasiminde hazır bu 

lunm•••n da bu minada telikki o

lunma.ktachr. 

S ınppur deniz fissil. fngfli> 
ter tarafından. ancak teda

ftll bir weı UJJıyor ve 'OftUD J .. 
ponyaya arp ıaamız teıneli tet
kil ~,1nla'1hYo.t ~ 

par ile ···iri ismindeki Japoa 
lhmm arallDdald mesafe 3500 mil-
dir. Yol O.rinde, tahtelbahir ve 

tayyareler için mükemmel üsler 

tefkil edecek Japon adalan vardır. 

Sinppurdmı kalkıp Japonyaya kar 
p taarruza geçmek, lngilizlere gö
re, çılgınlıktan başka bir şey sa
yal•rMz Fakat ayni tellkki Japon
ya h•tkmclm da doğrudur. ÇünJril 
bu 08 Japonyanın cenahı üzerinde 
bulundukça o da Avustralya veya 
Yeni ZelAnday• karşJ bir taarrua
cla bulu•llM!z Bu bakımdan deni& 
OıssünOn m.am Uzak Şarkta banp 
allamhYmcü bir eser sayılmak • 
tadar. 

Owiin bulunduğu yere gelin
ce; buruı 10 sene evvel ba-

• takhk. çahhk, kıtır bir yerdi. Bu
IOD bmuı. en modern teçhizatı 
bala demlrJollan. petrol depolan, 
lllAb ve top depolan, sabih bavu
lar, tamlrbaneler, en yeni ıanda 
yapalauf küçük bir şehir. baraka
lar ve ieJsiz taıaayonu ve daha bir 
çok mile1ıeselerle dolmuştur. 

Deniz ı.iuüniın dışındaki baw Qs 
dnde infaat devam ediyor Oç yıl 
IODl'8 Slngapurda üç hava karargl 
lu ve tsıayonlan De sivil tana
re merkezi bulunacaktır. 
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ERBAADA: ERZİN CANDA: ERZURUMDA: 

Ehliyetsiz Bir Başlıca Şoseler Bu yaz Bu Sene içinde 
Ebe, Bir Faciaya A } QJ' k YenidenlOMek~ 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma, Nevralji, kırıklık ve bütün 
ağnlarmızı derhal keser. icabında günde üç kate alınabilir. 

Sebep Oldu .. ÇI mış aca tep Yapılacak 
Firat Uzerindeki Asma Köprülerin Erbaa, (TAN) - Aladum köyün

de bir doğum faciası olmuştur. Meh
met kansı Nuriye doğururken, diplo 
masız bir ebe bulunmuş ve çeke çeke 
nevzadm bacağını dizkapağın -
dan koparmıştır. Ebe bu facia
yı gizlemiş, belediye hekimi Halet 
Çoruha müracaat olunmuştur. Dok
tor köye gitmiş, çocuğu almış, baca
ğının kopuk olduğunu görünce hay
ret etmiştir. Biraz sonra mesele anla
şılmış, çocuk ta, anası da ölmüştür. 

Müddeiumumilik tahkikata basla
mıştır. 

BURHANİYEDE: 

Şehir Klübü Salonu 

Bir Misli Genişledi 
Bürhaniye (TAN) - Geçen sene a

çılmış olan Şehir klübü salonunun 
beş misli büyültülmesi kararlaştırıl
mıştır. Bunun için Halkevi civarında 
yeni bir bina tedarik edilmiştir. Bu
günlerde açılma töreni yapılacaktır. 

Yeni salon her türlü toplantılara 

müsaittir, Halkevinin kendi malı gi
bidir. 

Halkevi, mükemmel bir radyo ma
kinesi kazanmıştır. Ev, muntazam 
bir programla çalışıyor ve faaliyeti
le, Balıkesir valisi Etem Aykut ya
kından alakadar oluyor. 

ORDUDA: 

Daimi Encümen Seçimi 

Bu Hafta Yapllacak 

. inşaatı Bitirildi 
Erzincan, (TAN) - 600 bin dö

nümlük Erzincan ovasını her tara
fından civar vilayetlere bağlıyacak 

şoselerin açılmasına ilkbaharda baş
lanılacaktır. Bu ana yollar, Teşrini

evvelde inşaatı buraya varacak olan 
demiryolunu besliyecektir. 

Erzincanı en yakın iskeleye bağlı
yacak olan Kelkit istikametindeki 
yeni yolun Erzincan hududu içinde
ki kısmında toprak tesviyesi bitiril
miştir. Köprü ve menfezlerinin ya
pılması müteahhide verilmiştir. Taş

ları döşendiği ve yolun Gümüşhane 

vilayetine ait kısmı da tamamlandı
ğı takdirde, Erzincan - Trabzon a
rasındaki nakliyat kolaylaşacak, yaz 
ve kış kesilmiyecektir. 

Giresun, Karahisar, Kemah, Ma
latya şaseleri de Erzincan için mü
himdir. Bu yolun Refahiye - Ke
mah arasındaki noksan parçası bir 
an evvel tamamlanma!> lazımdır. Bu 
işi başarmıya hususi muhasebenin 
varidatı kafi gelemiyeceği için, Nafıa 
vekaletinin yardımı beklenilmektedir 

YURTTAN RESiMLER : 

Kemah - Fırat üzerindeki 
yeni asma köprü 

Fırat üzerinde, İliç ve Kemah as
ma demir köprüleri bitirilmiştir. 

Bunlarla beraber beş beton köprü
nün açılma merasimi yapılmıştır. 

Erzincan istasyonunun birinci sı

nıf bir gar olmasına karar verilmiş
tir. 

Ordu, (TAN) - Bir aydanberi top-
1anmakta olan vilayet umumi mecli
si, son celsesini vali Baranın reisliği 
altında yapmış1 daimi encümen Aza-\ 
lığına şunları seçmışıır: 

Ordudan Ziya Çürüksu, Fatsadan 
Bayan Cevade, Mesudiyeden Hüse
yin Ekşi, Ünyeden Haşim Yıldırım. 

Bir Felaketzedeye Yardım 
Ordu, (TAN) - Halkevi, e·.i ve 

çocuğu yanan Capulacı Salim için 
halktan yardım temin etmiştir. Bu
nunla felaketzedeye küçük bir yuva 
temin olunacaktır. 

*Ordu, (TAN) - Halkevi avcılar 
klubü bir domuz sürek avı tertip et
miştir. 

* Ordu, (TAN) - Kızılay şubesi. 

burada ve köylerdeki Kızılay genç
lik teşkilatı bulunan okulların yok
sul yavrularına kırtasiye göndermiş
tir. Bunlar, kültür direktörlüğü vası
tasiyle dağıtılmıştır. 

•• 1 .ı 1flii 1 • J 
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1 - Erzurum A\cılnr Kliibiinün son hnzırladığı siirck avı çok muvaf· 
f.kıyetli olmuştur. Yukarda avcıları bir arada görüyoruz. 

2 - Bursa Y enişehirinde Mckri köyde gayet güzel bir ilkokul binası 
yapılmıştır. 

Erzurum, (TAN) - Vilayet umu
mi meclisi açılmıştır . 

Gözlük reçtelerinizi yalnız Kanzuk eczanesinde yaptırınız .. 
Kanzuk gözlük servisi zengin ve mutena ç~itlerile profesör
lerimizin mazharı takdiri olmuştur. Gı!'yrifenni gözlüklerden 
sakınınız. 

iNGILIZ KANZUK ECZANESi 

Vali, halkı bu toplantıya davet et
miş ve celse açılmadan evvel bir kon 1 

ferans vererek yapılan ve yapılacak 1 

işleri anlatmıştır. Bu arada bilhassa, 1 

hususi muhasebenin bankada 100 1 
bin lirası bulunduğunu ve borcu ol- ı 
madığın1, 26 ilkokul yapıldığını, bu 
sene de 10 ilkokul yapılacağını söy
lemiştir. Beş dakika istirahatten son
ra umumi meclis açılmış, reis vekil
liğine Ahmet Güner, katipliklere 
Hüseyin köycü ve Recep yazıcı seçil
mişlerdir. 

H~~p~~h~D~~~~r =------•B•E•Y~O·C~L~U~;~l~S!T~A~N•B•U~L-~---~~ 
Erzurum, (TAN) - Burada hayat ~ 

pahalılığı devam ediyor. Etin kilosu 
30 kuruşa kadar yükselmiştir. Elek
triğin kilovatı .30 kuruşa çıkarılmış
tır. 

Mahrukat azdır ve çok pahalıdır. 

Ev kiralan pek yüksektir. 
* Erzurum, (TAN) - Bir sene 

içinde vilayetimizin nüfusu 6360 kişi 
artmıştır. Kilometre başına 14 insan 
düşmektedir. 

Erzunımda Yeni Kooperatifler 

MERSİNDE: 

Bir Otomobil Kazası 
Mersin, (TAN) - Şehrimizin genç 

tacirlerinden Mehmet Sabağ oğlu Ze 

ki, kadın ve erkek arkadaşlarile be

raber otomobille Kızkalesine gitmiş-

tir. Dönüşte, otomobilin yüzde elli 

mülkiyeti kendisine ait olduğu için, 
şoför Bakiyi yerinden çekerek oto

mobili idareye başlamıştır. Bu esna-

da, orman muhafaza memularından 

328 doğumlu Halil, aramak üzere o-

Erzurum, (TAN) - Toprak ve 

hayvan mahsulleri satışlarını idare 
etmek, çiftçinin kredi işleriyle uğraş 
mak üzere bu yıl merkezde, kazalar
da zirai kredi ve satış kooperatifleri tomobili durdurmak istemiş, fakat 

kurulması için hazırlıklar yapılmak- 1 Zeki otomobili durduramamış, Halili 
tadır. . çiğnemiş, yoluna devam etmiştir. Bi

raz sonra hadise haber alınmış, Zeki 

tevkif edilmiştir. Halil hastanede-CİNEDE: 

Çocukları Koruma işi 
Çine, (TAN) - Çocuk Esirgeme 

Kurumu kongresi toplanmıştır. Kon
gre başkanlığına ilçebay Cevdet Sa

lih Çanga, sekreterliğine maarif me
nrtım ~et 'Ulgcn ve inhisa lnr1'.Ile

muru Salih seçilmişlredir. Kurum re-

isi Rıza Münip Derebay oğlunun ver
diği izahat ittifakla kabul edilmiştir. 

Başkanlığa yine Münip, katipliğe İz

zet Ülgen, veznedarlığa Mahmut E
sat, azalığa M. Hilmi Güney, Kadri 
Çıkrıkçıoğlu seçilmşilerdir . 

KIZILCAHAMAMDA: 

Hayvan Cinslerinin 

lslahı Tedbirleri 
Kızılcahamam, (TAN - Çok bozul 

muş ve kuvvetten düşmüş olan çift 
hayvanlaı:ının ıslahı için, ilkbaharda 
damızlık hayvanlar getirtilmesi ka-

dir. 

* Ezine. (TAN) - Burada elek
trik tesisatına başlanılmak üzeredir. 

60 beygir kuvvetinde bir dinamo alı

nacaktır. Tesisat 3 ayda tamamlana

caktır. 

* Osmaniye, (T AN)-Ankara Dil, 

Tarih ve Coğrafya Fakültesi talebe

sinden 40 kişilik bir grup profesör

leriyle beraber buradan geçerek Ada 

naya gideceklerdir. 

rarlaştırılmıştır. 

*Kızılcahamam, (TAN - Kaza

mızda resmi dairelerin hepsi kira ile 

tuttukları binalarda oturuyorlar. İlk 

defa olarak Tayyare Cemiyeti şubesi 

kendisine bir bina yaptırtmak kara
rını vermiştir. 

[Hikayeden .MabaatJ 

Hikaye 
Konferansı 

. (Başı 6 ıncıda) ' 
bir adam, otomobil altında kalıyor. 
Fakat sağ salim kurtuluyor. Bura
da Şarli Şaplinimsi bir koku, ha
fif bir hüzün, gözyaşlan arasında 
gülümseme gibi. Anlıyorsunuz ya. 
Biraz da muthike. Çok değil am
ma. Kıvam meselesi. Aşa serpilen 
tuz biber kadar. Herif hazırladığı 
hikayeyi kabul ettirmek için oto

mobil altında kalmaktan başka bir 

çare bulamamış Burada işte küçük 
adama ya dünya güzeli bir kız ya· 
mamalı, yahut film yıldızlarının bi 
rine abayı yaktırmalı. İşte bu ka· 
dar, ötesini artık siz allayıp pulla
yınız, yapıp yakıştınnız. 

K onferans azaları biribirinin 
yüzlerine bakakaldı !ar. Fer 

kat direktörün heyecanı sari idi 
Direktör yerinden kalkıp küçük a
damın yanına vatdı. "'Nasıl iftleş
tlri ml?'" <11Yt! sordu. 

- Evet teşekkür ederim. 
- Eve gidip rahat etmelisin. 
- Olur efendim. 
- Nerede oturuyorsun? 
- Pimlico'da . 
- Direktör kapıcıyı ÇPğırdı. ,.Bu 

adamı bir taksiye koy" dedi. Ce
binden iki şiling çıkararak "nahf 
taksinin ücretini ver" diye ilave et~ 
ti. 

KELEPİR FİYATINA 
Satılık 2 ev ve 1 bina 

Şişlide Halaskar Gazi caddesinde 
büyük bir bahçeyi havi ve arka so
kağa da nazır 2 ev ve büyük bir bina 
kelepir fiyatına satılıktır. İstanbul 
176 No. lu posta kutusuna (D.S) ru
muzile müracaat. 

Hasan o gün beni evde gömıiye gelmişti... Bu not
ları, tahta döşemeli, ot binderli, beyaz çatlak duvar
lı, kuçük odamda okuduk. Defteri kapattığımız za
man oda iyice kararmıştı; Hasan gitmek için ayaga 
kalktı; sonra, pişman olarak tekrar oturdu, ellerimi 
tuttu, başını omuzlarıma bıraktı ... 

Iki elimle Hasanın küçük, zayıf başını; kal-
dırdım. avuçlarım ıslanmıştı ... 

iZ 
ONUYORUM 

küçük bir yer bulduk; otuz, kırk aza ile işe başladık. 
Alinin ihtiyar anasını derneğe aldık, kendisini de 
mektebe yerleştirdik. 

Artık Hasanla dertleriıni2 büsbütün birleşmişti; 
her akşam buluşarak cemiyetin işlerile uğraşıyor, 
oraya barınmıya gelenlerin dertlerini beraber din
liyorduk... Bu dertlerle kaç defa karşılıklı ağladık. 
Hele bir tanesi, ikimizi de ne kadar derinden üzmüş
tü ... - Çocukluk ediyorsunuz, dedim. 

Hasan hırçınlaştı, isyan etti: 
- Çocuk değilim, Yıldız Hanım!' Beni anlıyama

Jığınız için asıl çocuk, hem de kaskatı bir çocuk olan 
sizsiniz ... Rica ederim, benimle boyle konuşmayınız? 
Biraz duygulanma hürmet ediniz ... Hiçbir şey söyle
"lleseniz daha iyi olur .. 

~23-
Nadide adlı, sekiz, dokuz yaşında bembeyaz saçlı 

bir kız çocuğu vardı; hala korkunç bir şeyler gorü
yor gibi bilinmiyen bir yere bakan gözlerini aça aça, 
anlatıyordu: 

.. 
• • 

Kara bir kış başında idik; bundan evvelki kışlar 
gibi, İstanbul evlerine, İstanbul sokaklarına yine 
sonsuz bir sefalet çökmüştü ... Yollarda kanlı cenk
lerin korkunç, acıklı hatıralarını taşıyan insanlar 
dolaşıyor ... Birinin bir kolu, birinin iki bacağı kesik ... 
Birinin yüztl yandan bölünmüş, burnun arka kemik 
lerile dişlerin yan iskeleti ve gırtlak meydanda ... İn
sanlığın kara bahtı sonsuz acılığile karşımızda sırı
tıyor .... 

Bir yandan da Anadoludan yeni umut haberleri 
geliyor: Mustafa Kemal başkumandan olmuş! .. Bü
yük kahraman bir işaretile bütün milleti ardından 
sürükliyerek son kati emrini veriyor: 

"Türk çocuğu son ferdine kadar· ölecek, lakin 
memleket kurtulacak! .. ,, 

Millet ona, o millete inanıyor ... Bundan sonra, za
ferler zaferlerin ardından yürüyor. Türk ırkının ta
rihine (İnönü), (Sakarya), şehnameleri yazılıyor ... 

Sakarya zaferile yeryüzünde Türkun hayat, is
tiklal hakkını tanıtmış oluyoruz ... 

Bu umutlu günlerin neşesi içinde yaşadığımız sı
kıntılı günlere katlanıvoruz... Artık alnımızda bir 

şeref ıŞlğı yanmış gibi, hala topraklarımızı çiğniyen 
yabancıların arasında gururla dolaşıyoruz. 

Hasanla yine sık sık görüşüyorum. O gec-eden son
ra birçok zaman aramızda kendimize ait bir bahis 
geçmedi... Memleket heye~anile, zaferlerin gururile 

• o kadar dolgunuz ki... 
Bir akşam Topkapı yollarında bir küçük ses 

ortaya çıktı; hava karardıktan sonra, uzaklardan, 
belli belirsiz, incecik bir şarkı duyulur, gittikçe ya
kınlaşır; yükselir, keskinleşir, coşar; sonra yavaş ya
vaş yine alçalır, uzaklaşır, kaybolurdu. 

"İnönü dağlarında çiçekler açar, 
İnönü dağlarında çiçekler açar; 
Şehit olanların anası ağlar; 

Şehit olnaların aqası ağlar.,, 

Ve karların arasından yalınayak, baş açık, küçük 
bir gölge sürünür, geçerdi... 

Her 8.kşrun, hep o saatte, günlerce, haftalarca bu 
yıµıık, içli, dertli. coşkun ses, yolun ta uzaklarından 
başlıyarak gittikçe yakınlaşır, yükselir, coşar, son
ra yavaşlar, uzaklaşır, ~önerdi.. Yalınayak, başı a
çık, küçük gölge karların, çamurların arasından ko
şa koşa kaybolurdu ve ben arkasından onun sönen 
sesile beraber tekrar ederdim: 

"Şehit olanların anası ağlar.,, 

Bir akşam kapının önünde küçüğün yolunu bek
ledim: onunla konusmak. minimini kalbinin derdini 

anlamak istiyordum. 
Yanık şarkısını söyliye söyliye, yine ayni saatte 

geçerken onu eve çağırarak odama çıkar-

dım; tam o sırada Hasan geldi. Küçük yavrunun der
dini beraber dinledik: 
Adı Ali idi; babası, iki büyük kardeşi, cenge git

miş, hiçbiri dönmemiş; ihtiyar anası ağlıya ağlıya 
görmez olmuş!. Küçük Ali hamallık ederek kör ve 
yaslı anaya bakıyormuş! .. 

Para verdik, almadı; ben çalışıyorum , dedi. Sonra 
evinin adresini istedik, belki annesine bir vardım. e
debiliriz, diye ... 

Küçük Ali gittikten sonra Hasanla karşı karşıya 
gözlerimiz dolarak düşündük; onun gibi, onun kör 
ve yaslı anası gibi memlekette şimdi ne kadar ko
runması lazım gelen zavallılar, kimsesizler vardı .. 

Hasan bir şey teklif etti. Bir cemiyet kurarak 
bu yoksul, muztarip insanları korumak.. . 

Bu teklüi çocuklar gibi ellerimi çırparak sevinçle 
kabul ettim. Hasan ne iyi gençti, ne iyi kalpliydi, ne 
anlaşacağım arkadaştı .. 

Bu mesele için yengemden istifadeyi diişündük; 
onun eski tanıdıklarından zengince aileler vardı, on
ların yardımile Hasanın düşündüğü bu cemiyeti pek 
ala kurabilirdik .. Fikrimizi yengem de sevinerek kar 
şıla,dı; cemiyetin adını (Harp Öksüzleri Derneği) koy
duk. Hasan müsaade almak için uğraştı, Bayazıtta 

"Sakarya köylerindendi; bir büyük odaları vardı; 
bir yanda kendileri, bir yanda hayvanları yaşardı. 
Bir köşede bir ocak vardı; orada yemek pişirirler ısı
nırlardı. Nadide, cılız ve hastalıklı idi. İki ağabeyi, 
bir ablası vardı; Mustafa ile Ali ve Faize .. Baba çok
tan şehit düşmüştü; anneleri ağırca hasta idi. Nndi
de de bir köşede hasta yatıyordu; annesi kısık ses
le: 

- Nadide, gel, başımı tut, başım yanıyor .. Nadi
de, gel, ellerini bana ver; diye inliyordu. 

Nadide bu sesi işitiyor, ama kımıldıyamıyor; has
ta anneye ses veremiyordu ... 

Paralan yok; hepsi aç .. Hasta anneye, hasta Nadi
deye kuru ekmek bile veremiyorlar ... 

Büyük ağabey şurada, burada patates kahı klnn 
buluyor; bunları kaynatarak ağır hasta o l :ı n n (>.. 

ye içiroyorlar; anne onun hepsini içmıyor, kuçu~ 'u 'l 
rusunu gös~riyor: 

- Ona da verin ... 
Bazı ekmek kırıntısı bulurlarsa aralarında pavla

şıyorlar. 

Düşman gelmiş, köyde erzak diye ne var5a alıp 
götürmüş. Şimdi artık hayvanları da yok, onun içın 
böyle aç kaldılar. 

CArkası var) 



Ai;iürkün Eşsiz Kudreti Bir Daha An~ldı 
[Bqı J incide] 

dan sonra "Timur,, piyesi büyük bir 
muvaffakıyetle temsil edilmiştir. 

Parti Genel Sekreterin:n 

/;lühim nutuk/an 

Ankara, 20 (A.A.) - Halkevleri
nin altıncı yıldönümü münasebetile 
bugün halkevinde yapılan toplantı -
da İçişleri Bakanı ve Parti G. Sek
reteri Şükrü Kaya şu nutku söyle
m; tir: 

Sayın yurttaşlarım; 

Halkevleri bugün altıncı. çalışma 
yılına, giriyor. Bu yıl yurtta ( 42) ev 
daha açıyoruz. (42) şehrimiz daha, 
milli iılkünun, bilgi ve görgü ışığına 

kavu'"acak. 
Geİecek yıllar, bu töreni açacak 

olanlar bu adedin bir kaç mislini 
~ylemekle bahtiyar olacaklarına 
Kanaatim vardır. Onların ve onları 
dinliyecek olan vatandaşların, mem
nuniyetini şimdiden hissediyor ve 
meserretlerine şimdiden iştirak edi
yonım. Halkevlerinin ilk açılış tari
hi olan 932 de bizim yalnız (24) evi
miz ve (34,000) üyemiz vardı. Bu
gun 938/20 şubatta yenileriyle bera
ber (209) evimiz ve her biri sosyal 
1§ bölümünde, akili rol sahibi erkek 
kadın "100,000" den fazla faal ve 
vazifedar üyemiz vardır. 

Halkevlerinde, bugün, bu saatte 
sizin gibi toplanan seçkin vatandaş
lar bu törende hazır bulunuyorlar. 
Ve ellerindeki vasıtanın kudreti nis
betinde bizi dinliyorlar. 

Ulu Şefimizin, emir ve müsaade -
)eriyle hepinizi ve sizin yüksek şah
siyetlerinizde büyük milletimizi, u -
lusal önderimizin ulu adına hürmet 
le ve muhabbetle seliıınlarım. (Al
kışlar). 

Bir senede yapılanlar 

Sayın yurtdaşlanm, 

Milletimize, Halkevlerinin bu sene 
ki çalışmalarından malfunat vermek 
isterim. Bu suretle Halkevlerinin 
millet huzurunda, bir senelik faali
yet muhasebesi, göriılmüş olacaktır. 
Muhakemesi tenkit ve takdiri sizlere 
ve büyük milletimize aittir. 

tık çalışma yılı olan 033 te evlerlmlz
ac 915 kon!ernns verilmişken bu yıl 3056 
konferans verilmfJUr 1133 b- 376 konst"T' 
7erlne, bu sene 1164 konser, yine o yıl 511 
temsil yerine bu yıl 1549 temsil verilmiştir. 
Sinema ve radyolarunız da bu nisbette art 
mıştır. Kitap saraylanmızda 933 te 59444 
kitabımız vardı ve 149,000 okuyucu gel
mişti. Bu yıl kitabımız 120,362 cildi bul
du. Okuyucularımızın sayısı da 1 milyon 

1190 bınl geçti. 
Sergılerle, köy gezllerlle, halk dersane

Jerlle başlıyan alfıkamwn dördüncu yılın
da bulunuyoruz. Evlerimizde 935 te 59 ser 
g1 açılmı§ken bu sene 179 sergi açıtk. Yl
tıe 935 te 495 koyde geziler yapmışken bu 
~1 çalıştığımız köylerin sayısı 1495 i bul
du. Halk dersleri 8300 den 16 bine vardı. 
933 te halkevlerine 500 bin vatandaş gel
.ini~. Bu yıl evlere gclcnlerin sayısı 6 mil-
7on 642 bindir. Geçen yıl faal üyemiz.in a
decll. 95.253 ta. Bunlann 8877 si öğret
ınen. 15,577 si çıftçi, 23,035 i işçi, 5,113 Q 
taccar, 1551 i doktor, 1004 n avukat diğerle 
ıi de ba ka sanat ve mesleklere mensup 
vatandşalardır. 

Geçen aenc bütçcm'z 227 bin lirası, hı 
tuta verilmek üzere 29600 liradır, Gelir 
1ta7D&klarmıu mahalli parti organlarının 
hUSUal idarelerle bclediyelerin ve nihayet 
Cüınburtyet Halk Partisi merkezinin, yar-
dımından ibarettir. 

Halkevlerlnln çalışmaları ve hesaplan, 
lnUhteW bakım ve yo)lardan sağlam w;ul
Jer1e tanzım ve murakabe edilmektedir. 

Bundan başka halkcvlerlnin kendi neş
lin.tı da vardır. Bütün muameleler ve he
aapJ.ar t.eterrüatile birlikte geçen sene ol
dutu gibi, bu yıl da, neşredilecek ve yurt-

'
~ bilgisine arzolunncaktır. 
ıiea'imiz -Arkadaşlar, 

lialkevlerlnin, gittikçe artan faa
liyeti ve bugiınku durumu, hepimi
~ ınemnuniyetini mucip olacak de
!'ecede ise de idealimize erişmiş ve ih 
tlyaçlarımızı karşılamış bir dereceye 
"arnu, değildir. 

. Bugünku durum memnuniyeti mu 
Cıp Bayılabilir. Çunkü rakamlar, ista

~~er gösteriyor ki şehirlerimizde
! rnunevverlerimizin büyük bir ek-
~~i Halkevlerinde vazife almış-

Bunıa,. arasında, en evvel takdirinize ar
::~elr istediğim kOtle, öğretmenlerdir. Co 
la 1-runızın, genç dimağlarının ve clvdan 
b:ııun terbiye ni, eline em net ett ğımiz 
ili lencıer öğre'me:ı ve eğıtm n devlerl-

ll 
ft\ektep duvnrl:lrının ve sıralarının dı

na da 
lı:tı çı nrnrnk halkevl r nde ve halk 
CU;s lerlndC' lı !kımızın bıl ler n1 ve gör-

,; n.ı. ıırtırmnk ıc:fo çııl $mnktndırlnr. 
1ı'l illi seciye ve terbiyelerin ilk te
~§Üphesiz ki aile ocağında, bil
ler ana kucağmda kurulur. Türk
) asırlar ve asırlardanberi bu sağ-
•ın temel .. davanarak, yaşamakta--

dırlar. Bu itibarla Türk milleti en 
mümtaz ve müstesna bir mazhariye
te maliktir. Eğer Türk seciyesi ve 
milli terbiyesinin maddi ve manevi 
bünyesine verdiği. sağlamlık ve me
tinlik, sayesinde asırların müşkülatı
nı, yenebilmiş ise. bugün de zamanın 
güçlüklerine ve müşküllerine, göğiis 
gerebilecek bir kudrette ise bunun 
en büyük kısmını, aile ocağının sağ
lamlığına ve Türk anasının yani Türk 
kadınının yüksek ahlak ve karakte
rine borçludur. "Alkışlar .. 

halka yayılmaktadır. Güzel türkçe- lemesinde zaruri olan bir varlık temelidir. mefırul oluyordu. nln blr vazifesini almı:ı adamlarız. Bir c;itt 
ti, bir lşçı. blr doktor, bir hekim, bir sa
natklr, bir mebus, bir vekil milli ve içti-

mızın, en güzel ve en temiz Bu~u şimdilik kafalannı çok kıymetli ve 
konuşulan yerleri halkevleri - derın bilgilerle mOcehhez olduğunu Tam bir utiklal 

. . . bildiğimize milll ve vicdan $UUru-
mız olacaktır. En yenı pıyesler ora- nu her gün kürsil önünde toplanan Türk 

mai çalışma hayatında hlsscsıne duşenl 

larda temsil olunur. En güzel ve en gençlerine ve yaptıklarını gördfilü -
ince şiirlerimiz ve destanlarımız ora- muz öAretmenlerimize, profesörlerimize ve 
larda okunur ve orada dinlenilir. doçentlere bırakıyoruz. Okullarımızda. n

Son zamanlarda kasdi tesirler nlversltelerimizde ve enstitillerlmizde kıy

Müstakil bir devlet kurmak esa- yapmakla mükelleftir. Milli vazifede şo?ref 
sen müşkül bir keyfiyettir. Fakat ku ve mesullyette hepimiz mUsaviyiz. (Alkış
rulan o devleti bütün istiklal şartla- lar). 
rına uygun olarak korumak ve ya~at Memleketimizin bugünkü i~t
mak elbetteki daha çok güç ve da- bal ve iatiklal:ni ve hürriyetini 

ha ~~tin bir _iştir'. Bu. dün böyle i~i, 1 ve hususiyle i. tikbalini bütün 
bugun de böyledir ve yarın da guç milletçe Atatürk rejiminin tat

olacaktır. bikinde görüyoruz. Ve bunu ta-

Bir memleketin istikbalini 

öi;'l'etmenlcr kurar 

1\tilletln aile oca •ından ve ana kucnğın
dan, aklığı bu meUn secıycnin bılgf ıle, 
gorgu ile tenmiye ve tevsı edilme ı oğret
mcnlcrc tevdi cdilml mılletın bir emane
tidir. 
Öğretmenlerin bu itibarla Qzcrlerlne al

dığı vazife çok çetin ve çok mesuliyetlidir. 
Memleket 'lre millet ellerine en kıymetli, 
ha1Jncslnl, çocuklarını ve en kıymetli var
lığını. tarihini. lkbalıni, istikbruini hürri
yetini tevdJ etmış bulunuyor. 

Bu cm neti milli seciyenin kaplan dai
resinde medenl tekniğin ılcrl şartlarma 
uygun olarak yeti tinnke, yarın vatan ve 
mlllcUn varlığını koruyacak dıma(:lan ve 
vicdanları h zırlamak onlnrın irfan ve vlc 
dan borcudur. 

telkinler ahında cahiller ve gafil
ler. elinde binbir tahrife uğrıyan 

Tiırk tarihi esaslı, ilmi araştırma
lara ve vesikalora dayanarak. uy
durulmuş iftiralardan isnatlardan 
temizlendikten sonra hakiki ve te
ıniz çehresini ve çerçevesini al
mıstır. 

Dilimize \'C tnrihimbı:e hakiki 
benliğini veren \'e faali:n~tine de
' otn eden milli dil ve tarih kurum
larımızın e erlerini hal!t -kütleleri 
arasında bilinmesine ve yaydma
sına yine Halkevlerimiz, faal bir 
ııutette ''a!'lıta olmaktadır. 

Edehiyat, musiki .ve alelumum 
bir milletin medeniyet seviyeııini 

ve irfanını ve m:m zevkini, hülisa 
hlivi~ et ve varhğıunı. yükseltet"ek 
giizcl anatların geni lemesi ve ya 
yılması Halkevlerinin ehemmiyet 
verdiği '\'azifelcrdendir. 

Bir memleketin istikbalini öğret- Bünyemiz sağlamdır 

Turk milleti, esas itibariyle sağ

lam bünveli bir ulustur. Bunu cihan 
böyle bilir ve hakikaten de böyledir. 
Esasta mevcut olan bu adali kuvveti 

menler kurar, sözü bugün ikbalde 
bulunan birçok medeni camiaların 

tarihlerinden çıkarılmış bir hakikat
tir. Böyle bir hakikat göz onünde ol
dukça öğretmenlerle ve onların ya
rattığı ve yaratacağı canlı eserlerle ve vücut güzelliğini sistemli çalışma 
meşgul olmak evlat sahiplerinin, bu lar ve rasyonel teknikle dahıı kuvvet 
evlatlarla, sahiplerinin hayat ve is- lestinnek ırkın sıhhat kuvvet ve gü
tikballerlni temin mesuliyetini taşı- zclliğini artırmak Halkevlerinde çok 
yanların ilk vazifeleridir. çalışılan bir faaliyet sahasıdır. Bey-

Öğretmenlerimiz, bu vazüelerinin, nelmilel revaç bulan sporlar dahil ol
ciddiyet ve ehemmiyetini müdrik ola ı duğu halde en çok ehemmiyet verdi
rak çalışmaktadırlar. Vasıtaları art- ğimiz sporlar milletimizin tarihi an
tıkça tesirleri de, gerek genişlik ve aı:1~~nde büyük yer tutan güreş, bi
gerek derinlik itibariyle daha çok ar nıcılık, avcılıktır. Her koyde. her ka-

tacaktır Kendı·ı . . ·· ek b" . sabada harman yerlerinde bulabildik . erıru ovm , ızım . 
iç.in bir borçtur. "Alkı lar len meydanlarda mektep avluların-

.. • ş " da çocuklarımız mütemadiyen güreş 
Munevverlerın borcu mektcdirler. Bir zamanlar, iptidai di 

Saflarımız arasında çiftçi. işçi. me- ye terkedilmek tehlikesine uğnyan. 
mur ve serbest doktor, mühendis, tüc bu güzel ve yaman spor, atavik bir 
car, avukat diğer münevver, faal bir tesir, ana ve babalarımızın teşviki ile 
çok unsurlarımız da vardır. Bunlar bugüne kadar <lncühiğiınu kaybetme
da günlük işlerinden, artırabildikleri mistir. 
vakitlerini Halkev erinde a ıklan Be enin h r kı un dalesini tahrik 
vazüelere hasrediyorlar. unevver 
olmanın vatana olan borcunu bildik
lerinden ve gördüklerinden, vatan
daşlan istifade ettirmek suretiyle ö
demiye çalışıyorlar. Bunları da te
şekkürle anmak zevkli bir vazifedir. 

Halk kütlelerimizin, evlerimize, 
muhahhet ve teveccühü hcrgiin da 
ha fazla artmaktadır. En küçiik 
kasabamız hile Cümhuriyetin bir 
medeniyet ocağı olarak kurduğu, 

llalkevlerindc mahrumiyete kat
lanamamaktadır. Köyler de dahil 
olduğu halde hiçbir parti kongresi 
yoktur ki, dilekleri arasında ve ba
şında Halkevi açılma isteği bulun-
maııın. 

ve takVıye eden ve aC!alenin dimağ 
ile kullanılmasını istiyen, bu milli 
spor, memleketin her yerinde şüphe
siz ilk safa geçecektir. En çok spor 
yapan milletlerle savaşlarımızda 

Mehmetçiğin güreşçilik idmanı dai
ma kendisine zaferi ve tefevvuku te
min etmiştir. 

Binicilik ve avcılık Türklerin. tari 
hin ilk günlerindenberi meşgul ve 
meşhur oldukları iki mühim spordur. 
Halkevleri yeniden cirit oyunlarını, 
ihya edecek, sürgün avlan tertip ede 
cck ve atış poligonlan tesis edecek
tir. 

Gen~ b"lgin!erimiz. 

Ulu Şefimiz, Atatiirkiin de hüku Bu sene, ilk olarak İstanbul, An-
mete Partiye emir , e işaretleri bu kara Halkevleri genç bilginlerimizi 
dileklerin, hir an evvel, tahakkuku vazifeye davet etmiştir. Bunlar \>il
nu istemektedir. Ciimhuriyet hiiki'ı diklerini, okuttuklarını konferans 
meti her işte olduğu gibi şüpheszi şeklinde ve buyük kütlenin anlıyabi
llalkevlerl işinde de Atatiirkiin hu leccği tarzda ve üslupta halka söyli
dcrin göriişünü az zamanda tabak- yeceklerdir. Halkevlerimiz bu suret-
kuk ettire<'cktir. 'le halk üniversitesinin hazırlığına 

Belediyelerin yardımı b~şlamış olacak ve her sene artacak 
bır gayretle bu konferanslar memle
ketin diğer kısımlarına da teşmil o
lunacaktır. Halk kütlesi arasında mü 
nevverler ne kadar çok olursa olsun 
eğer bilgisini okumak veya dinlemek 
yolu ile günün bilgisi seviyesinde tut 
mazsa hem münevverliğini kaybe
der, hem de bilgisi ve görgüsü mek
tep sıralarında öğrendiklerine mün
hasır kalacağından yarı cahil olur ve 
irfan hayatında tam cahilden daha 
muzır bir hale gelir. 

Hususi idareler, ve belediyeler. bin 
bir ihtiyaçtan artırabildikleri gelirle
rini Halkevlerinin bir an evvel tees
süsüne severek ve istiyerek hasredi
yorlar. Gelir kaynaklan arttıkça her 
kaza ve belediye merkezinde birer 
Halkevi açılması için daha fazla mik
tarda yardım etmeyi kendileri için 
ulusal bir ödev sayacaklarına kati em 
niyetim vardır. Her kasaba için. Hal
kevi en medeni bir ihtiyaç telakki o
lunmaktadır. Belediyeler, belediye 

ve hususi idareler kurumlan bunları 
yaratrnıya, yaşatmıya şehirleri ve vi
liıyetleri için iftıhar medarı addedi
yorlar. Bu milli kurumlara da teşek
kür etmek yerinde yapılmış bir vazi
fe olur. 

En zengin dil 

Halkevlerinin çalışma sahaları, dR. ta
rih ve eqeblyat. güzel sanaUe tiyatro os
val yardım. spor, muze, se gl, köy üluk, 
t:ıalk dersnnclerl ve kurslar. kut pane ve 
vayın kollann y ılm ştır Bu kolların ba 
'<ında bulun n yetJ k n ve sec: in il.veler 
teknığln en son icnplnrı d irc'>inde vatan
daşlnra bildlklcrinı ö tcnnC>ktc \ e öğret-' 
mektcdirler. 

Dillerin en ahenklisi en :zengin 
ve en genişi olan güzel Türkçe, keli
melerini ve terimlerini, asli ve oriji
nal kaynaktan alarak Halkevlerinde. 

liıçblr milnevver okumak ve konferans 
dinlemek ve umumi bilgilerini artırmak lh 
Uyncından, yarı c-abll kalmak ve kendisin
den onra mektepten çıkan her yeni nesil
den fikir ve bilgi itibarile geri kalmak teh 
likesinl göze almadıkça bu ihtiyaçtan ken 
ıfüdni kurtıınımaz. 

Evlerin kültür vazi/eai 

Vaziyet ve vakit müsait olmayıp ta O
m! bir mesleğe intisap etmemi, olanlar ve 
tnhsfll rlnl ilk devrede bırakanlar her 
m 1 kett ek erlv i teşkil eder Bir mll

t n en ı enn y nl ve kudretin! 1C$ 
l ed n h lk k tl n t kırler ni günün 

m tı ile tenvir etmek, bflallerını ve 
r 1 in artımı k mllll ,;cd n ve şu

url rını r rf m J 'm t1 kUV\Ctlcndirmek 
hultı h lkı b l n. nl yan ı tlycceğinl bi
len ve istemesini bilen ve söyliyen faııl dl
mağlı kültnreı bir eleman yapmak onun 
lnsanlıjının y(lksek duygularını derlneşl
Urerek ilerletmek bizim için ayinız lnsanJ. 
ahlAld mncerret bir vazife dellldlr. Bu 
memleketin mOdataaaında ve mllleUn Der-

metli derslerinden istifade edilen bu bil-
ginlerlmlzln kıymeU ve lkUdarı memleke
timizin her sahasına yayılacak, kendileri
n) yetiştiren memleket ve millet ~k
larının bilgilerlle hem ltUhar edecek hem 
de onlardan lstltade edecektir. herde bu 
vazifeyi milli bir ödev olarak her munev
ver üzerine alacak ve balkevı kürsülerini 
işgal edecektir. 

lstiklatin bütün şartlarını ve ele- k. t tb'kt k d · · d 
ıp ve a ı e en ı vıc anrmı

manlarını elinde toplamayan ve ku-

Köycülük faaliyeti 

Arkadaşlar, 

Halkevlerinin esaslı işlerinden biri 
de muhitindeki köyleri gezerek tanı
yarak onlann bilmediklerini öğret
mek, iktısadi durumlarını ıslah et -
mek ve hususile çocuklarına ve has
talarına bakmak ve baktırmaktır. 

On sekiz milyon Türkün on iki 
milyonu köylerde oturur. Bunların 

maddi seviyelerini yaşayış tarzlannı 
Türk milletinin layik olduğu merte
beye çıkarmak milli bir borçtur. Mil
li emniyetin temeli de budur. 

Cümhuriyet hükümetinin bütün 
faaliyetlerinin ve gayretlerinin is
tihdaf ettiği gaye memleketin her 
ferdinin maddi ve manevi refahını 

yükseltmek için çalışmasını verimli 
yapmak, gelirini çoğaltmaktır. 

Halkevleri bu gayede çalışmıya 

başlamıştır. denilebilir. 

Büyük lela~et~erimiz 

Arkadaşlar, 

rumunu bugünün isteklerine ve ihti 
yaçlarına uydurmıyan devlet ve mil 
\etlerinin hazin akıbetlerini tarih 
gösteriyor. Tarih göstermese bile Os 
manlı imparatorluğunun son iki üç 
asırlık kurumu ve durumu bunu!l en 
bariz bir misalidir. 

Yeni h&liaeler karıısınJa 

SÖn zamanların vakaları da bize 
yeni yeni ve acı misaller göstermek 
tedir. 

Ne alicenap yüksek seciyeli mil -
letler tanıyoruz ki müesseselerini ye
m ihtiyaçlara göre tanzim edemedik
lerinden veyahut fikirlerini ve di -

mağlarını reel ve rasyonel bilgiler
le ve milli şuurla kuvvetlendirme -
diklerinden müdafaa kuvvet ve vası 
talarını ihmal ettiklerinden büyük 
tehlikelere maruz kalmışfo.rdır ve 
kalmaktadırlar. 

Atatürk der·n bilgisi ve l;i'
hassa genif duygusu ile bu 
m:.ıhadder akıbeti evvelden 
•ezmiı çare ve vasıtalarını da 
bulmuf ve ne mutlu ki bunla-

za, m'lletimize ve vatanımıza 

karşı söz vermit bu1unuyoruz. 
Bu rejim mılli \ e rcalıst bir rejim 

dir 'Ieknığın yabancısı olmaz onu ne 
rede bulsak almak bizim için bir borç 
tur. Sosyal ve ulusal ilimlerin ve bil
gilerin esası behemehal milli seciye
yeye dayanmalı ve milletin reel men
faatlerine uygun olmalıdır. 

Bu siyasal ve sosyal ilimlerin heY" 
yerde vasfı t'S'.lsisi m'lli olmaktır. 
Yabancı tellzinlere karşı 

Yabancı telk"nlcrde, behemehal 

Halkevlerinin geçen yıllarda yap
tıklarını ve bu sene yapacaklarını kıs 
men anlatmış oluyorum ve evvelce 
de dediğim gibi bugünkü şartlara gö
re mucibi memnuniyettir, diyorum. 
Fakat halkevleri ve halkevlerinin 
faaliyeti milletimizin yüksek ideali
ne ve derin ihtiyaçlarını tatmin ede
cek bir verime gelmediklerini der
hal söylemeliyim. 

o yabancı memleketin menfaati 
hakimdir. l\tcmlcketimiz bu kadar 
esaslı, metin bir ikbal devresine 
girmi,.ken istikbalimiz '\'e hürriye
timiz maddi '\'e manevi kuvvetler
le cmnhet altına ahnmı.,.ken bil
ründüldcri 'asıflar ve gösterdikle
ri ga~ eler ne kadar aldatıc-ı olursa 
olsun hariçten gelecek telkinleri 
dikkat ve ihti~ atla tcl"ıkki etmek 
\ c böj le rejimimize aykırı yal an
cı telkinlere ajanlık, cığırtkanlık, 

tellallık edenlere müsamaha ve 
miisaadc etmemek hepimiz icin 
milli bir '\atan borcudur "AllaJ

n birer birer kendi e?iy:e kur- lar.,. 

mu~tur. 1 Efkan umumiyemiz ve bahusus 
Yeni kurulan devlete yeni nizam yarın bu m mleketin ikbaline ve is

Yurttaşlarım, 

Bu memleket 've mllletln son asırlarda 
geçirdiği bfiy(lk fellketler ve tehlikeler ci
hanın malılmudur. Bunu en çok idr!k e
denler şüphesiz ki. yine Türklerdir. O gün 
lerln, acı baUrnlan ibret alınacak ders
lerle dolu ur. Siyasal -.ıırlı ı yok 001\mlş 
ve tarihin sayfaları kendisine ebediyen 
kapatılmış sanılan Türk milleti. her sahı-
daki yoksulluktan, !tindeki ve etrafında
ki zorlukları yenerek tekrar medeniyet A
lemi lç~rlsinde halın sayılan hakkına ve 
hays yetine riayet edilen yepyeni bir dev
let oldu. (Alkışlar) 

yeni müesseseler lazımdı. Bu devlet tikbaline h:tkim olacak gençlerimiz, 
ve memleketin benliğini ve kudreti- membaı mc kuk, maksadı mağşuı 
nl israf veya ihmal eden eski ve ya- her biri ya ferdi bir iğbirann ya şah
bancı ve murız müesseseler ve fikir- si bir menfaatin yahut bir inkisann 
lcr kaldırılmalı idi. Hilafet bunun ve her halde derın. bir gafletin veya 
için kaldırıldı, saltanat bunun için nankör bir ihtirasın esiri olarak mil
ilga edildi, medreseler bunun için lct birliğini çckemiyen bethahlann 
kapandı, şer'i mahkemeler ve fetva ve betbahtların tesirinde kalamazlar. 
ile hükümlere bundan dolayı niha - Böyle yabancı ve yalancı telkinlere 
yt>t verildi. Peçe ve çarşaf bunun i- mani olacak müeyyidelerin başında 
~in atıldı, şapka ve medeni kıyafet milletimizin, hususiyle yarın meınle
bunun içın giyildi. Tekkeler bunun ketin mukadderatını ın .. - ..,ı ...... 1r 

i;in kapatıldı ve dervişler bundan gençlerimizin yuksek seciyeleri menı 
dolayı dağıtıldL Nihayet din ile dün leket ve millete bağlılıklan ~lir. 
ya i~ ayrıldı. Halkevlerl Atatürk inkılabı prensip-
Ebedi hayat için lerininin halle arasında yayılmasa 

Mllletlnln seciyesine ve kudretine en çok 
gilvenen ve istikbaline en çok inanan ve 
onu y(lksek bilgisi, çelik lrad~ ve sonsuz 
vatan ve millet muhabbetile kurtaran A
tatürk oldu. (Silrekli alkışlar). 

Atatürk - Kurtancı 

O günkü şartlar içerisinde vatanı 
ve milleti esirlikten kurtarmak çok 
güçtü ve adeta lmklnsızdı. O zaman 
milletin kalbinde acı bir hasret ateşi 
gibi yanan vatan kaygusu, Atatürkün 
dimağında ve vicdanında insanltk 
kudretinin imkanlarını a~an ve mu
vaCfakıyct §art!arını bulan bir kuv
vet oldu. 

Muzır ve menfi elemanlann kaldı 
rılması, bertaraf edilmesi de kafi de
ğildi. Milleti ve devleti müstakil ve 
ebedi olarak yaşatabilecek müsbet 
ve müessir ne kadar anasır ve imkan 
varsa hepsini birer birer bu memle
kette kurmak ve yaşatmak lazımdı. 

Atatürk bu milspet ve faal elemanları 
da sistemli ve programlı blr tarzda tatbi
ke başladı. Milll hAkimiyete ve iradeye is
tinat eden cümhuriyet bunun için kurul
du. Oevlettlllk, lAiklik, halkçılık, devrim
cilik, milliyetçilik, bunun için esaslı birer 
prensip olarak konuldu. Yollar, demlryol
ları, tabrlkalar, madenler açılması, işle

illmesi ve mekteplerin, nnlversitelerin ve 
enstitillerln açılması, dil. tarih kurumlan 
kongreleri, siyasal, sosyal ve hususile eko

Va tan ve milleti esal'eften kurtar- nomik hayatta görülen eserler ve ilerleme
dı. O zaman bu kadarı kafidir zanne- ler ve nihayet en başta olarak milli mil
dcnler vardı. Vatan istiladan millet dafaa kuvvetimizin cihanın şartlarına ve 

huduUarımızın icap ve ihtiyacına göre artı 
esaretten kurtulunca memleket ve rılmaaı hep bu memleketin ve bu devle-
millet de kurtulmuı ve artık yapıla- tin müstakll ve hür olarak yaşıyabllme
cak hirşey kalmamıı zannedenler ve sini temin edecek m!lspet ve reel esaslar
bunu tavsiye edenler eksik delildi. dır. (Alkışlar). Buna halkımwn istihsal 

ve lstlhl!ık seviyesinin artmaaı ve bilyük 
BilmJyorlar ve görmüyorlardı ki küUenin modem bilgilerle aydınlanması 

bu vatan ve milleti en yüksek zafer ve k5ylümQzün kalkınması ve her Türk 
ve ikbalden esir olmak, mahvolmak ferdinin ve ailesinin refahla yapması ga
derekesine düıUttn maddi ve mane- yesin! de lllve ebnek icap eder. Halkevlerl 
vi menfı ve muzır elemanlar milletin de bu lnkılAp kurumlanndan biridir. 

variığını az zamanda yine kemire- f;füsbet :lim, modern tekn ·k 
t"ek belki daha az zamanda daha fena Menfi, muzır elemanları memleketin ve 
akıbetlere süriikliyecekti. milletin bOnyesinden çıkarmak ve atmak 

Atatürk büvi•k : .. t .'IJa .. l ...... bu memleketin ve milletin milli seciyesini 
,,_ .... -... koruyarak müspet ilmin ve modern teknl-

/erini kazandıktan •oMa T ürlt lln bütün lcaplannı tatbik etmek ve Türk 
ve cihan tarih "nde .an ve föh- milletin! tarihte lAyik oldı..ılu yüksek ha-

. r-· yat ve medeniyet seviyesine çıkamı.ak, ls-
ret İçerisinde ebediyen )'Clf'I- tlhsal sahasında bllhaaaa nntusta kemiyet 
malt hakkım lra.zannaıftı. A- le beraber keTflyeti de artırmak. İşte, Türk 

t tü k b ı.._~u • devletin!n kurumunu ve Atatürk lnkıllbı
a T u IHIRllR ferJın .zev- nın ga7eain.l hulAaa eden eaaslar. Cihan bu-

kiyle bir pn bile m•luu oe na Kemalist reJlmf diyor. 

mefgul olmaJı. Bir tlevleti Biz Türkler, ona Atatilrk lnkılAbı db-o
L- ruz. Ancak ve ancak bu inkıl.Abın ve pren
HVrumanın bir devlet it.artar- siplerln memleketimiz! koruyacağına ve is-
maktan ve kurmaktan daha tıkl!linl kurtaracağına g~1$tekl. etrafı-

.. d h .. L"!/ old ... b• mızdakl ve önümüzdeki bin bir misal ile 1_ 
guç a a muf1a.1 ugunu I• nanıyoruz. 
li.yorclu.. Atatürk rejimi 

Ulu Şel, I tikUil Savafımn 
en 'çet"n günlerinde bile bir Tilrk lnkıltıpçılnrı ve mOnevverlert. hnlk 

çınden l ctlşm!ş ve halk içinde kıılmıs hal 
taraf tan kurtarma planını ha- 'ldamlar1 ve h lk çocuklarıdır. Balkırı fh 
zırlarken ve cephelerde ka. tlyacını memleketin duygusunu halk küt-

lesi itinde yaşıyanlar blllr. Bizim halkçı
nuuula eJerken diler tara/tan htımız ne insani blr hluin ıefkat ve mer-
da ayni ehemmiyetle devleti hameti ne de bir g&-enek ve heves tcabı
ltarrna L- -1~•~ . .J dır. Zaten biz Türklerde zOmre, cemaat, 

oe 11111rmna paunuur._,.e GDıf fam Ta1rtıw 'Ramiz bQ:rilk ktıtte-

derinleşmesi ve kökleşmesi için ku
rulmuştur. Bu itibarla Halkevlerine 
kültürel yayın ve korum yeridir de
mek l:izımdır. 

\Şiddetli ve sürekli alkışlar) 

b~anbuldald Törenler 
Halkevlerl kurulusunun altıncı donnna 

yılı, yurdun her köşesinde olduğu gibi ta
tanbulumuzda da törenlerle kutlnadı. Bu 
arada şehrimizdeki yedi balkevlne i!Ave 
olarak Fatih, Eyilp ve Bakırköy Halkev
lerinln açılma törenleri de yapıldı. Diğer 
hnlkevlerlnde de yıldönümil katlamalan 
canlnndı. Gerek Fntlh, gerek Ey(lp ve ııe
rek Bakırköyde yeni halkevlerl açılın::ısı. 
o civar halkının coşkun tezahilrat yapma
bnna mesut vesileler verdi Bakırköy hal 
ke\i açılırken c\ID ilk başkanı Ahmet Cev 
det heyecanlı bir nutuk söylemiş, genç oı
rctmen Adalet te ve Atatnrkiln nutkun
dan parçalar okumak suretile bu CO§kun
luğa hararet katmışUr. 

Eyüp Halkevinde 

Şehir bandosu tarafından çalınan 
) •iklaJ Marşı dinlendikten sonra Par 
\i Başkanı İbrahim bir söylevle Hal
~ ..... vini açmı§ ve yeni Halkevi Başka
nı doktor Hilmi bir konferans vermiş 
tir. Bundan sonra gençlerden Müm
taz ve Sait birer hita~"e söylemi§ler
dir. Bu merasimi müt0akıp bir çay 
ziyafeti verilmiş ve çaydan sonra ön
de bando muzika olduğu halde biıtfüı 
nalk muntazam bır şekilde O_fter
dar sineması salonuna gidilmiştir. 
Burada Eyüp gençleri çok muvaffa
kıyetli bir temsil vennşiler ve halka 
gece yansına kadar iyi dakikalar ya
şa tmışlardır. 

Fatih Halkevinde 

Daha sabahtan itibaren dolmıya 
başlıyan yeni Halkevi salonlan saat 
14 de doğru taşmıştır İtfaiye bando
su bu sırada güzel parçalar c;alarak 

halkı merasim anına kadar eğlendir
mistir Saat 13.50 de itfaı ·e bandosu 
fstikrnı l\larşını çalmış ve Partı Baş
kanı Cemalettin Fadıl bir sovlevle 
Halkevını açmıştır. Başkan sovle\•tn

de İstanbulun nuf sça en kalabalık 
olan Fatih muhıtınde Halkevi açıl
maaındaki isabeti tebarüz ettirdikten 
sonra bu kültür yuvalarında en fazla 
hizmet edecek olan münevverleri İ8 
başına davet etmiftir. 



ıo-=========================================================== 
TAN 

Muhafız gücünün 
Dünkü Maçı 

(Başı 6 ıncıda) 
rı fazla top sürmek cezbesine onun 
d. tutuldugu oluyordu. 

Rnkiplerile musavi bir oyun çıka
ran Giıneşliler iyi oyunlarının yarı
sını ancak çıknrhbildiler. İç muhacim 
lcrle muavinlerin ve açıkların top 
paylaşma hususundaki aksaklıkları 
uzun dakikalar galibiyeti muallakta 
sallandıracak dereceye kadar çıktığı 
oldu. 
ltf açın tafsilatı 

Hakem Adnan Akındı. 
Muhafızgüçluler, Fenerbahçeye çı

kardıkları kadronun bir oyuncusunu 
debri:.: tircrek çıkmışlardL 

Güneşliler, Fenerbahçeyi 5 - 2 ka
zanan şekli aynen muhafaza etmişler 
dı. tki taraf mütereddit ve hakiki ran· 
dımanını vermeden beş dakika geçir
diler. 

6 ıncı dakika: Güneşlilerin uzun 
paslarla yaptıkları üç hiıcum muha
cimlerin top paylaşamamaları yüzün 
den netice vermedi. • • 

8 inci dakika: Hakimiyet henüz bir 
tarafta değil. Muhafızların aşırma 

paslarla başladıkları canlı hücumlar 
da semeresiz kalıyor. 

10 uncu dakika: Güneşliler isabet
li paslaşmıya başhyarak Muhafız nı
sıf sahasına sık sık giriyorlar. 

Güne1in ilk golü 

12 inci dakika: Merkezden sola, son 
ra sağa, tekrar ortaya geçirdikleri 
topla Muhafız kalesi önüne yanaşan 
Güneşliler merkez muhacimlerinin 
sıkı bir şütüne imkan vermiş oldu
lar. Melihin çektiği sıkı şüt direğe 
çarparak döndü. Sağ iç Niyazi yetiş
ti. Fakat kaleyi aşırdı. 

16 ıncı dakika: Güneşln sağdan ka 
zandığı korneri merkez muhacim Me 
lih havadan bir şiltle kaleden aşırttL 

17 inci dakika: Muhafızların sağ
dan inkişaf eden mukabil hücumları
nı Güneş sol müdafü elle vurduğun
dan Muhafız lehine frikik verildi. Ka 
leye iyi doğrultul~n topu güzel çeken 
Muhafız muhaciminin şütünü Güneş 
kalecisi iyi kaptL 

Bu dakikadan sonra iki taraf ka
lesi mühi mbir tehlike atlatmadan 
devrenin sonu yaklaştı. 

Birinci devrenin son dakikasında 
Güneş sol açığı Rebıı topu ortaladı. 
Niyazinin sol ayağı önüne düşen top, 
düzgün bir vuruşla sağ zaviyeden 
girdi. 

ikinci devre 

TOPLANTILAR: 

Askeri Mütel{ait
ler Münakaşalı Bir 
Toplantı Yaptılar 

Umum asker mütekaitleri cemiyeti 
yıllık kongresi dün Veznecilerdeki 
merkezde toplanmıştır. 

Önce umumi katip binbaşı müte
kaidi Rüştü, yıllık raporu okumuş
tur. Raporun kısa bir hulasası şudur: 
"- Cemiyetin her ay azadan al

dığı beşer kuruş aidatla, çıkarılan 
takvimlerden alınan varidat ve bil
hassa Genel Kurmayın, ordunun atış 
hedeflerini cemiyete hazırlatması sa
yesinde elde edilmiş olan gelirden 
sonra bu yıl varidat 3700 liraya yük
selmiştir. Bu para ile, 17 mütekait ve 
ailesinin cenazesi kaldırılmış, 26 mü 
tekait hastaneye nakledilmiş, ölen 
mütekaitlerin 124 nün ailelerine ma
aş bağlama muamelesi görülmüştür. 
14 yetim çocuk askeri mekteplere 
yerleştirilmiş, 3 mütekaidin mecca -
nen seyahati temin edilmiş, ölen iki 
arkadaşın aileleri memlekete gönde
rilmiştir. 25 arkadaşın evine doktor 
gönderilmiş, 22 ihtiyar azaya parasız 
palto alınmış, 209 aileye kışlık erzak 
ve kömür dağıtılmıştır. 

Cemiyet, önümüzdeki yıl meccani 
bir muayenehane açmak için hazırlı
ğa girişmiştir. ,, 

Rapor okunduktan sonra Atatür -
ke, Başvekile Genel Kurmay birinc;,i 
ve ikinci reislerine, Dahiliye ve Parti 
Genel Sekreterine ve Milli Müdafaa 
Vekiline birer teşekkür telgrafı çe -
kilmesine karar verilmiştir. 

Muhasbe raporu da okunduktan 
sonra tam idare heyeti seçimine ge
çileceği sırada azadan rnülazim mü
tekaidi Ziya, idare heyeti intihabatı
nın gizli reyle değil, parmak kaldır
mak suretile yapılmasını teklif etmiş 
ve bir kısım mütekaitler de buna iş
tirak etmiştir. Bunun üzerine kongre 
başkanlığı bunun mümkün olmadığı
nı, zira nizamnamede idare heyetini 
seçmek gizli reyle yapılması Hızım 
geldiğinin yazılı olduğunu söylemiş 
ve bunun üzerine yarım saat kadar 
süren sert ve şiddetli bir münakaşa 
olmuştur. Bu sırada azadan Ziya dn 
asker mütekaitleri ölünce cenazeleri
nin sancağa sanlmasının adet hükmü 
ne grrnıe.nrı ıstcım~ aa ayı ıca hm 
nakaşaya yol açmıştır. Neticede ni
zamnamenin seçime ait maddesi oku
narak intihabata gizli reyle geçilmiş 
ve yeni idare heyetine şu zatler se
çilmiştir: Kurmay albay Ali Erel, al-

On beş dakika mütevazin bir şe
kilde çalışan iki taraftan, Muha~ızlı
lar bir parça daha hiıkinı görünüyor
lardı. 

bay Yusuf, yarbay Rüat, yarbay Hüs 
nü, yarbay Mehmet, yarbay Şerafet
tin, yarbay Aziz, deniz yarbay Azmi, 
binbaşı Rüştü, binbaş\ Muzaffer, bin
başı Vehbi, binbaşı Lutfi, · yüzbaşı 
Lutfi, yüzbaşı Cemal ve yedek aza
lıklara da: Dokt~r yarbay Ziya, bin
başı Salahaddin, kolağası Emin, ka
tip Kemal, Hakkı Temel kaptan. Mu 

On beşinci dakikaya doğru sağ 
açıklarile hücuma başlıyan Muhafız
lılar kale ağzında merkez muhacim
lerinin pek iyi bir kafa vuruşile be
raberlik gollerini çıkardılar. 

Diğer goller . rakıplıklara seçilenler de şunlardır: 

Devrenin yansı geçtiği bir sırada 
Güneşin sıkı bir hücumunu karşıla
mak istiyen Muhafız muavininin fal
solu vuruşile top müdafileri ve kale
ciyi aşarak ikinci Güneş golü halin
de kaleye girdi. • 1 ' 

Devrenin sonlarına doğru Güneş 
Merkez muhacimi Melihin seri sürdü 
ğü topa Muhafız kalecisi çıkış yaptı. 
Hafif iade edilen topa sol iç Niyazi 
yetişti. İyi bir vuruşla üçüncü golü 
takımına kazandırdı. 

Bu suretle müsabaka bittiği zaman 
Güneş 3-l galipti. 

Günqlilerin çay ziyaleti 
Dün akşam Güneş klübünde Mu

ııafızgücü futbolcüleri şerefine 50 ki
şilik bir çay ziyafeti verilmiş ve her 
iki klüp gençliği samimi bir gece ge-
çirmişlerdir. · 

Sait, Salahattin, Ziya, Aziz, Tevfik 

İkinci Küme Maçlan 
Dün Şeref stadında ikinci kume 

takımlan arasında lig maçlarına de
vam edildi. İlk maç Anadoluhisar i
le Karagümrük arasında yapıldı. Hi
sarhlar birinci devreyi O - ı bitirdi
ler. İkinci devrede penaltıdan bir gol 
yaparak 2 - O maçı kazandılar. lkin
ca maç Feneryılmaz ile Davutpaşa a
rasında oynandı. Birinci devreyi 2-l 
mağlup bitiren Fcneryılmaz, ikinci 
devrede üç gol atarak maçı 4-2 ka
zandı. Son maç Galata gençler ile 
Kasımpaşa arasında idi. Galata genç 
ler her iki devrede birer gol yaparak 
maçı 2 - O kazandı. 

Galata gençler, Feneryılmaz B ta-
kımları arasında yapılan maç 2 - 2 
berabere bitmiştir. 

ŞAYANI HAYRET 
BiR TEN 

"Makiyajh,, 
görünmeksizin 

Çünkü ASPİRİN seneler· 
denberi her türlü soğukal· 

Havalandırılmış 
YENi PUDRA 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

<isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in ... tesirinden CILDDE HEMEN GORONMEZ . ~ . 
emiB olmak için lütfen o..eeA mar• 

E 

k~sına_dik~._ediniz.' p 

Hava Kurum11 1 

BUYUK PiYANGOSU 
5. ci Keşlde 11 Mart 938 dedir. 

Büyük ikramiye: 5 O. 000 Liradır ... 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 
{20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ••• 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 
' bu piyangoya iştirak ediniz ... 

A 
DUNh"'U BULMACA.ınZIN HALLI: 

1·2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 S A N A T KIA R • 
2 AILl•IK a AILIAIN E 

Fi I iKI 1 IRIÖWKl•IE 
4 fNl•lDfBl lliilKAIN 
5 ollllRIEIC\MllAlLll 
6 nı•ıAı•ı t ı•ı EISIAIS 
7 UIF K •IHIAIT•lv. 
8 NIAIKl1'1AIŞlllY •• 
9 tiAmoıılvlAIRI 
1 s IMIA lKIEINIA R 

1 

2 

3 

BVGUNKU BULMACA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

M 

Harict Askeri Kıtaat 
ilanları 

3600 takım yazlık elbisesi kapalı 
zarfla eksiltmiye konulmuştur. Hep
sinin biçilen ederi 27,000 lira olup ilk 
teminatı parası 2025 liradır. İhalesi 
11 mart 1938 saat 11 dedir. Şartna
mesi 135 kuruş karşılığında M. M. V. 
satınalma Ko. dan alınır. Eksiltmiye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde istenilen bel
gelerile birlikte teminat ve teklif 
mektuplarını ihale gününden en geç 
bir saat evveline kadar Ankarada M . 
.M. v. sntmnlma komisyonuna ver
meleri. (740) (943) 

5 - Su taşıyan - Peygamber adı 

6 - (Yasa) nın yarısı - Fasıla 

7 - Başlıaı hat 
8 - Kadın adı - BQyük yol 

9 - Kadın adı - Kilçük kasaba 

Makiyajı aratmıyan ve hatırlatmı
yan taze, nermin ve cazip ou sevımli
lik, o kadar ince ve o kadar hafiitu 
ki cild üzerinde adeta görülmez bir 
pudradır. Hiç kimse, yüzünüze ba.lrm· 
ca güzelliğinizin tamamen t&bil ol -
madığını iddia edemez. 

Bunun sırrı, yeni "ha valandınna,. 

usulü sayesinde temin ve Toka.lon 
pudrası da bu usul daittsinde istih
mr olunmuştur. Gayri kabil zanne -
dildiği halde on defa daha ince, daha 
hafiftir. Hemen bugünden "havalan 
dmlnuş., yeni Tokalan pudrasını tcc 
rübe ediniz. BütUn gün, işiniz başın
da çalıştığınız halde, yüzünüz katiy
yen nerminliğini kaybetmiyecektir. 
Bütün gece dansetseniz bile teniniz, 
dalına ter ve taze kalacaktır. Yalnrz 
Tokalan pudrası sayesinde cazip ve 
sevimli bir güzelliğe malik bir ten 
temin ediniz. 

ANNELER 
Biliniz ki çocuk yalnız 

meme için ağlamaz. Çok iyi 
bilirsiniz ki: Çocuğu hırçm
latan sebeplerden birisi de 
apıf aralarının ter vesaire
den piterek kızararak çocu
ğu rahatsız etmesidir. Bu 
itibarla günde iki defa ço

cuğu 

PERTEV 

ÇOCUK PUDRASI 
4 l-+--T-4-....! 10 - İlOve - Ehli hayvan - Bir nevi ile pudralaymız. Ne adi tu

valet pudraları ve ne de çok 
itina ile hazırlanmıt pahalı 

pudralar 

5 
6ps=ı:.;--..._.t=.+-~;.-~...:.-~ 

7 
8 1-+--;-..:.._:,.--ı. 

9 

10 

* SOLDAN SAGA: 

1 - Bilyük taş parçası - Emel 
2 - Bir yerin ileri gelenleri - Valide 
3 - Şclfıle 
4 - Btr yemiş - Geçmfa 

çalgı 

* YUKARDAN AŞA(U: 
1 - Yere serilir - Kndın lsmJ 
2 - İzmirde bir spor sahası ve spor 

klilbü 

3 - TalAn - Erkek adı 
4 - Boş gezen - Yakın bir hıSlm 
5 - Baş ve sonu olmıyan. (Vaız) -

Avadanlık. 

6 - Karadenlzde bir kasaba 
7 - Çardağa çıkan bir ağaç 
8 -Sırtı kUnbet - Emir 
9 - Şöhret - Yukarı çıkaran 

10 - Bir nevi masal kusu - Avuç fçt 

PERTEV 

ÇOCUK PUDRASI 
yerini tutamaz. Bu pudra 
bilhassa yavruların ciltlerini 
ve ifrazatı nazarı itibare 
alınarak yapılmıftır. 

RESiMLi ZABITA ROMANI: 40 

21 - 2 - 938 

Bugünkü program: 
İSTANBUL RADYOSU 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 

12,30: P~kla Tilrk musikisi. 12',50: Ha
vadis. 13.05: PIOkla Türk musikisi. 13.30 
Muhtelif plAk neşriyatı. 14,00: SON. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

18,30: Çocuklara masal: Bayan Nine. 
19,00: İnci Şan: Piyano ve keman rcfaka 
tile. 19,30: Memleket şarkıları; Malatya
lı Fahri. 19,55: Borsa haberleri. 20,00: 
Rlfat ve arkada:iları tarafından Türk mu 
siklsi ve halk şnrkılan. 20,30: Hava ra
poru. 20,33: Ömer Rıza tarafından arap
ça söylev. 20,45: Belma ve arknda:ilan 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkı
ları (Saat Ayan). 21,15: Fasıl Saz Heye
ti: Okuyanlar, İbrahim Ali - Küçük Sa

:fiye, kanun Muammer. Klarinet HamdL 
Ut Cevdet Kozan, Tanbur SalAhattin. 
Keman Cevdet. 21,50: Radyofonik tem
sil. Stcl;to orkestrası. refakaUle (Tosca). 
22,45: Ajans haberleri, 23,00: Plakla solo
lar, Opera ve operet parçalan. 23,20 : 
Son haberler, ve ertesi günün programı. 
23,30: SON. 

ANKARA RADYOSU. 

ÖÖLE NEŞRİYATI; 

12.30-12.50: Muhtelif plAk neşrlyab.. 
12,50-13,15: PlAk: Türk musikisi ve halle • 
şnrkılnn. 13.lŞ-13.30 Dahili ve harici ha 
berler. 

AKŞAM NEŞRİYAT!. 

18,30-18,35: Plfık neşriyatı. 18.35-19.00 
İngilizce ders: Azime İpek. 19.00-19,30: 
Tilrk musikisi ve halk şarkılnn. (Mak
bule Çakar ve arkadaşları) 19,30-19,45: 
Saat Ayan ve arnpça neşriyat. 19,45-20, 
15: Tilrk musiksii ve halk şarkıları (Sçr 
vet Adnan ve arkadaşları) 20,15-20,30: 
Musiki konuı;mnsı: Halil Bedi. 20,30-
21.0Q: PlAkla dans musiklsl. 21,00-21.15: 
Ajans haberleri. 21,15-21,55: Stüdyo sa
lon orkestrası. l - Rachmaninof!, Mclo 
die. 2 - Tschnikovsky: Eugen encgein. 
3 - Moskovski: Spaniche - Bolero. 4 -
Baknlclnikov: Zigcuner Romanze. 21.55-
22.00: Yarınki program ve İstiklM ;mar 

şı. 

SENFONİLEI\ 
23 Varşova: Senfonik konser (Fltel• 

berg'in idaresinde) 
HAFİF .KONSERLER 

6.45 Pnris Kolonyal: Plak. 7,10 Ber· 
lin kısa dalgası: Ne:icli musiki (8,15: De 
vamı). 10.30 Parls Kolonyal: PlAk. 12 
Roma kısa dalgası: Haberler, sonra ka
n:sık. musiki. 12 Berlln kısa dalgası: Or 
kestra konseri. 13 Berlln kısa dalgası : 
Ha!l.t musiki (14.15: Devamı). 13.15 
Bükreş: Pltık konseri (14.30: Devamı). 
14,U Parls Kolonyal: Konser. 15: Keza. 
16,30 Bcrıın lusa"""ttm ?tıSl!° A"Skerl bmıdo; 
17,15 Roma kısa da~\lSI: H afif muskll 
konseri. 17,45 Berlin kısa dalgBSl: Halle 
konseri. (18.50: Devamı) 18,20 Bükreş : 
Pınk konseri, 18,20 Roma - Bari: Orkes
tra. 18,30 Peşte: Opera orkestrası (Fri
dl'in idaresinde). 19,10 Varşova: Edlth 
Lornnd ve Rcı,:inald :ford orkcstralannın 
pllıklan. 20 Bcrlin kısa dalgasc Hafil 
musiki. 20,15 Bükreş: Radyo orkestrası. 
21 Lllypzlg: Orkestra, Soprnn, piyano, 
Akordeon. 22 Prag: Yeni musiki eserle 
rlnden. 22,20 Kolonya: Barnnbas v"on 
Geczy orkestrasının plOklan. 22,45 Dük 
rcş: Konser nakli (Niculesku orkestrası) 
23 Stokholm: Radyo orkestrası. 23,10 
MllAno, Torlno, Triycste: Orkestra ve 
piyano. 23,30 Viyana: Opera korosu. 23. 
45 Lllypzlg: Gece musikisi. 

OPERALAR OPERETLEI 
18,15 Roma kısa dalgası: Lirik Ope

ra musikisi. 19,55 Verdi'nin "Mukadde
ratın kudreti" isimli operası. 21 Kolona 
ya: "Aşk ve Maske" isimli operet. 

ODA MUSİKSİ 
13,10 Roma kısa dalgası: Oda musf· 

kisi konserı. 21 Varşova: Kndın kuartet 
takımı ve caz kenteti, 22 Peşte: Sıilon 
kenteti. 22,10 BOkrcs: Şarkılı düet. 

RESiTALLER 
14,45, Ifoma kısa dalgası: Halk şarkı

ları. 16,45 Vnrşova: Şarkı ve keman kon 
seri. 18,15 Var:iova: Solist konseri (Şar
kı - piyano). 19,15 Bükrcş: Şarkı resi
tali (Piyano refakatilc), 20 Peşte: Çigan 
orkestrası refakatlle Macar şarkıları. 

21,30 Berlin kısa dalgası: Solist konse
ri keman) 21,40 Bilkreş. Piyano kon
seri, 22 Roma, Bari: Enstrümantal, şar
kılı konser. 23,25 Peşte: Piyano konseri 
(Veber, Debussy) 

DANS ıuustKtsı 
21,30: Florans, Napoli (23,30: Kem). 

23,30 Lllypzig: Kolonya, Stütgart vesa
ire. 23,45: Roma, Bnri. 24,05: Peşte. 

YANİ YÜZÜNÜ VE.!. 
P~~MAJ(. lZLER.i· YE:~l Mc YE? 
NI DE.~1$.TIR.ME YENi 8\R ADAM • 

SEN <iİTSEMD& 50NR.A 
GE\..,EM .. NE.OLUR.. --

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

MI ı.srıYoRSVN· YAR.ATAC.Aı<.sn•ı, 

ı. 

BİR MÜ 
bDET 

ti-4S<>fl.JRA 
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Venüs Venüs Venüs Venüs Venüs VenüS 
Kremi Pudrası Alhğı Ruiu Sürmesi Kolonyası 

Terkibindeki hususi maddeyi Terkibi a1tm kremli Ber didin ....,._ ıt5n ptltl• 
Soa moda ft p,et eulp .... Aa1a ıaJdmu n ilden arar Çam ve limon çiçeil kolonyaları 

laayatiye dolayuiyle cildi besler, lerlle bllnanlan hayrete ..... 
H saat havalancbnbmt fevbll· rl mevcuttar. Ya. dr8ldQlbule nnaeL v..a. lllnnesile tunlet 

huausl bir tiptir. O katin ki; en 
teravetini artırır. Yeni hir ten ya- de ince ve hafif v.a. padnaDe l'lr. Dadülarda 14 uat IÜlt b- \ htlyfik ••k e1llial n mtltktllpe-
ratJr. Vena. Krem• asri kadın gfl- tuvalet gören Mr elit db)'BDIB • ellde femlW. tahll hh nü ve- br. ilk n kibar famllyalarm imi- .... ldrplk1a 1tl7tir ft r&zelle- kbmelerl 
selliifntn bir tılsımıcbr. taravetli gti.ıJiilnl lfacle Mer. rlr, teni 'bomnn; sbellettlrlr· landJJdar\ ,...._ rajdm. 

sent olmakla tan1nmıı 
.... ............. plamr. hile hayrette bırakır. 

' 

SAL 1 H NECAT l'nin K E 5K1 N K A Ş E L E R 1 üsütme, grip, nezleye ve aQnlara bire birdir. 1 ilk ve 10 lull 
kutuları vardır. 

. . -

Emniyet Sandığı ilanları 

TCdisitD Emlak Satııı 
S E M T 1 Muhammen 

C i n s l kıymeti 
Beşiktaşta Teşvikiye mahallesinde Yekdiğerine makl-ap 343 1700 
Bacıemirefendi sokajında eski 6, 6 metre murabbaı ild arsa-
yeni 44, 48, 44, 46/1, 31 No. lı. nın tamamı. 
Çakmakçılarda Dayahatun mahalle- Kirgir bir odanın tam•mı. DOO 
sinde Valde hanında ikinci kapıda 
alt katta eski ve yeni 39 N o. lı 
Kasımpaşada Bedreddin mahalle - Dd katta beş odalı ah- 600 
Binde Aynialibaba sokağında eski 22 pp bir evin tamamı. 
yeni 22, 22/1 No. h 
Ayvansarayda Atik Mustafapaşa ma Ild buçuk katta beş odalı 1200 
hallestnde Hamam sokağında en eski kArgir btr evin tamamı 
14, 14 yeni 14 No. lı 
Balatta eski Hocaali yeni Mollaaşki Uç katta beş odalı klrgir 300 
mahallesinde Hamam sokajında es- bir evin tamamı 
ki 17, 1'1 ,eni 0'1 /1 No.lı 
Usldt4arda Arakiyeci Hacımehmet İki katta altı odalı ve 500 
lhaballesinde Toptaşı caddesinde es- bahçeli ahpp bir evin 
ki 381 miik. yeni 427 No.lı tamamı. 

1 - Arttırma 24/2/938 tarihine düşen perşembe günü saat 15 te ya
pılacak ve gayrimenkuller en çok bedel verelerin üzerinde kalacaktır. 

2 - Arttırrnıya girmek için muhammen kıymetin yüzde onu nbbetin· 
de pey akçesi yatırmak lAzımdır. • 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede 
eekfz müsavi taksitte ödenir. Taksit Ier yilzde beş faize tabidir. 

' - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birincl dere
cede ipotekli kalır. ( 483) 

Jd•clorma Genel l<o•utanllğı .Ankara 
SatlHlma Komisyonundan : 

Klflf bedeli 20023 Ura 8' kuruştan ibaret ve Ankarada Jandarma 
~' Mektebi ~ .ı....sarma Jatluı p11ınmdald yerinde yaptı
~ Maa 9-3-838 Çarpmba saat 16 de kapah zuf usullyle ihale 
ec\ilfl'»ktir. Bu yapıya ait keşifname ve şartname ve teferruatı hergün 
koma.,roncta gorfilebilir. 

a.t!tmestne ~ tstlyeDlerin 1501 lira '19 kurtıŞluk ilk temtnat 
ınakbUz veya Banka mektubunu muhtevi teklif mektuplarım en geç 
elgt.J.tme günü saat on dörde kadar komisyona vermiş olmalan. "927,, 

Mastarcı Tesviyeci 
ALI NACAK 

Askeri Fabn1calar Umum Müdürlüğünden : 
lCırıkQlede Topçu mühimmat Fabrikası için beş birinci sınıf mastarcı 

tesviyeciye ihtiyaç vardır. Yol m~raflan kendilerine ait olmak üzere 
hpılacak imtihanda takdir olunacak gündelikle çalıfmayı kabul edenler 
lıntfban için nüfus ve askerlik, tahsil ve sanat vesikası ve bonservisleriyle 
•truca Fabrika Müdürlüğüne müracal\_tlan. (748) 

lıtanbul Emniyet Müdürlüğünden : 

- Annelere miijde 1 
S. M. A. gel• 

Fazla istek kaqwnda piyasada 
mevcudu kalmıyan büyük kutu 

8. M. A. 
net - net GO Gr. 
Amerlkadan geldi. 
Sayın çocuk dok
torlarımız ana 111· 
ti1niln eti olan " 

A ve D vltaminlerlnl muhtevi 
bulunan S. M. A. yı annelere 
ehemmiyetle tavsiye etmekte
dirler. Her eczanede bulunur. 

Tafsillt için: 
Galata P. K. 1097 ye müracaat. 

Hafiflik - Rahatlik 
, .................... ... 
~

ı(eııhe). ................. -
• kNuuıleJılflılf'tur•r• 

... ~ ...... .._....,, deffll• ... ••ll""r,, ~ ........................ ... 
.......... ~ "-"Hıl~ 

Pptt, :aa "'94'.fll ,.,.'rt .. ............. . 

Nafıa Vekaletinden: 
llücmrlyettmiz için 530 takım sivil elbise ve şapkanın alınmam kapa- ·Afalıcfa <.-etvelde parti ve nıfkdarlan yazılı cem'an 1284155 adet norınal 

~ zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Bir takını elbise ve şapkanın kayın traversi avans verilmek üzere tediye maddesi tadil edilmif olan p.rt
~en bedeli 25 lira, muvakkat teminatı "1031,. lira 25 kuruştur. namesi dahilinde yeniden 3 partide 28.2.938 Pazartesi gilntl saat 15 ten itl

lbntme 28-2-938 günü saat 16 da Viliyet Defterdarlık M~ haren ayn ayn eksiltmesi ;tapılmak üzere kapalı zarf usullle ekıdlt:me)'e 
Müdürlüğü daire8bMle yÇılacaktır. konulmuftur. 

'l'eklif mektuplan ihale tarihi olan 28-2-838 Pazartesi günü saat Eksiltme Ankarada Vekllet Malzeme Eksiltme Komisyonunda JRPl]a-
e kadar kabul edilecektir. caktır. Her partiye ald ebntme prtnamesl ft teteıTtıatı cetvelde hizala-
~ şeraiti öğrenmek üzere Müdüriyet muhasebesine müraca- nnda yazılı bedel mukabilinde Ankarada Vekllet Malzeme Mücl\irlüliln· 

.. 789,, den alınabilir. İsteklilerin her pUti için &)'l'l ayn tanzim edecekleri teklif 

·r=~---------------=------ DMtlttup1aruıı cetvelde hizaJU'ında göReri1en muvakkat t.ntnat ft tall-

' 

· t~eyoğlu Vakıflar Direktör.lüğü Uanian 

~kıymeti Jletrom Temlnat.JDlktan 
Lira Kr. Lira Kr. 
"4&122 75 3014 81 3391 '71 

6 ~ Yenlcvnf mohalleslnde klfn clerwıunc1a 4 1D11UP llUJ1I De 
~ depo, dükkAn, ban, çarf1, garaj Wl8ire yapmıya e1ftl'lfl1 vakıf 
~ tamamı satılmak üzere ve ka~ zarf usulile 2-2-938 tarilıin

ltlbareıı bir ay müddetle artırmaya konulmuştur. 
~esi her gün Beyoğlu Vakıflar müdürlüğünde ıöröleblllr. istek
~ ~ yazılı teminat mektubu veya makbuzlarile 2490 Ho. lu 
.._ tartfatı veçhile hazırladıklarl teklif mektuplannı thale natiJiı;. 

1ııho taat eneUne kadar mıikbuz mukabilinde Beyollu V•ktflır mGıo 
mtltlJrkH! 8'aJe ~ rtJ•tlllt v•mehd lfi•!ll!IC!lr. 

matnamesine ıöre VekAletten almmlf Malzeme mflteahb.ttllll vesikası ile 
birlikte 28.şubat 938 Pazartesi gün\l saat 14 e kadar Ankarada VekAW 
Ma1Nme Müdürlüiüne vermeleri ıtnmdır. 
Partiler Mikdan Muhammen Muvakkat Şartnamt 

I 

D 

Normal travers bedel teminat bedeli 

81 901 

·-
Lira Kr. 

218603.50 12082.8" 10.83 Bolu ~ 

2'188?.00 2090.03 

Dür.ce kazam 
Girlfkum al'-
megıpdep 

1.39 Bolu Vna,etl 
Düzce kazum
dakl ~ 
OJ'DMnmdaD, 

m U 165 171190.05 10009.150 8.'18 Bolu VlllyeU 
Akçakoca ıwa
•nd•Jd Orlum
dalı ormuun. 
dan. 

Bu eksiltmeye busast orman aalılPlerl de glnblllrler. (383) ('181) 

P~ ile gönderilecek mektuplann keza ihale saatinden bir saat evveliDe 
kadar ıelmlt bulnmn•lan mefl"UUur. Postada vukua aelecek aecDmıe* 
kabul edHmM tbaıee1 4 3 838 Cama aGnfl mt ı• de B.Jollu._ V•Wln 
müdürlqft blnumda toplanan ~ yapılacaktır. 

l'ula tafalMt almak latlyeal.tn tbaJe &0nGne bdar bera&a Wbl6Jlt 
taı..atne mGracaat 11Ylemeı.t. (IOI) 

biri 

Askert Fabrikalar Umum 
. Müdürlüğü Ticaret Kaleminden: 

3 ton Bole kAat "Penbe" : 
8 .. .. .. Ma\'l : 
1 .. .. .. Kırmm : 10 • Mart • 938 Peqembe 

• .. .. • -- ı 
500 Ec- • • San : 
500 Kg. San pamuk lplill : 

12/2 Nr. : 
6000 .. Beyaz pemuk lpltll : 

1012 Nr. · ı 16- llMt • na Pautell 
a tma Yuta lpUll 1,a Hr. : 

.17 • • • a .. : ıe - Mart - ua Çarp1DJ;ııa 
10 .. .. .. 8 • : 
11 ton Glikol : 
30 ,. Nitrat Amonyak : 18 - Mart - 938 ewDa 
25 • Odun sellülom : 

2 .. Dlnltrltolool : 
135 ton Gılisertn . : 21 - Mart - 938 Paıarteıd 
450 .. Hamın Amt : 23 - Mart - 938 Çarşamba 

· Yukanda mikdar ve cinsi yazılı malzeme satın almacatmdan h•nı .. 
~ yazılı tarih ve gtbı1erde lstekll lerin fiatlı tekliflertnl saat 14 de ta
dar wime1el'L 

Bu mal•a•ln fU'blalllelm1 ._ gün mt 13,SO dan 15,30 kadar An
karada Ticaret kaleminden ve Istan bulda Fmdıklıda Asker! Fabrikalar 
satmaınw komllyoDuııda &lrilleblllr. <403> <834> 

Gaziantep ~afla Micliirlljinden : 
Kapah ad UIUll1e elmlltmeye kem ulan 28225 llra 3S kurut keş1fll ı. 

Jthlyede ,.pdacak memur evlerlntn 'I 1 888 tarihine mOsadif pazartesi 
alntl iluı1ed yaphnü o.ere .mtıc. nan edilmtı ile de talip zuhur et
medtltndm 2490 l&yıh •unun 40 mm maddeel mucibince ve enel1d 
pıtllır dablltnde '1 2 838 dm lt1b aren bir ay mildcletle puarlık ısure
tlle eblltmefe kcnnnnpur. 

'lh•ıe.t ı a 838 tarihine ma.cı tf çaqamba ıonı l8at 14 tıe Gutan 
tip Hafla lltklGrlQladl mfltelekkll kolnlayon tarafından yapılacaktır. 
Düa fu1a mW .... ...,_... Gaziantep Rafıa llüclidtllQne mü-

ftOlatlan nan olUD8I\ <•> 
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Türkiyenin ve bütün dünyanın en mükemmel traı bıçağı 

HASAN TRAS BICAGIDIR 
laveç çeli~inden 7apılmıpır. 100 defa trq huzur ve kolaylıkla ve neşe içinde yapar. H A S A N T R A Ş bıcaftntn yalnız bir adedini arada sırada bardak içinde keaklnlettirerek birkaç sene kullanmak mflmldllwU1ı 

Keskinlik Surat 

Mükemmeliyet Temizlik 

Ucuzluk ·zevk 
• 

Sıhhat Rahatlık 

PASLANMAZ HASAN TR CAGI 
ı,ı,. şaheserdir. Tnt oldukta eonra sftmeie ve kurulamata hacet bırakmu. Senelerce su ve sabun içinde kalsa kat'iyyen paslanmaz. Bu dünyanın hiçbir trq bıçafına nasib olmayan bir harikadır. BASAN TR A 1 
bıçaklarile traş olanlar bt'fyyen bir daha başka traı bıçağı istemezler. H A S A N ile traş olmak biiylik bir zevktir. 

B A S A N T R A Ş bıçalı 10 adedi 35, Paslanmaz nev'i 50 kuruştur. Mutlaka B. A S A N ve P A S L A N M A Z markalarına dikkat. Taklitlerinden sakınınız ve mutlaka H A S A N isteyiniz. HASAN Deposu. 

- -- --------- ---- -- - -- - - ---------------

Niçin herkes ·.tarafından tercih edilir? 

Çünkü 

BUtün airtlara, hastalık 

bqlan11çlanna karşı tesiri 

yüzde yüz olan ve hiç 

saranız en kuvvetli 

müsekkiııdir. 

...---G R I P 1 N---· 
Nezle. soğuk algınlığı, grip rahataızlıklannda, baş, diş, mafsal 

romatizma, lsab ve adale alnlannda icabında günde 3 
kqe kullanabilirsiniz. 

Tak lif lerind~n sakınınız ve her yerde ısrarla 
G R 1 P 1 N isteyiniz. 

-- -
- -------- - -

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

lstanbul Onlverslteıl Amrma, Eksiltme ve 1 
Pazarlık Komisyonu ilanları 

..__.-----~-
ı - 379965 lira 88 kurue ketiflıi lstanbu!da Cerrahpaşa bastanesınde 

yapılacak ŞirUrji kliniği binası lnfası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş-

tur. 
2 - Bu işe alt ve şartnameler eunlardir: 
A - Eksiltme prtnameai 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık genel prtn&mesl 
D - ör.el şartname 
E - Keşif cetveli, tahlil fiyat cetveli, mM&ha cetveli 
F- Proje 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı keşif bedelinin yüz binde beşi nla· 

betinde bedel ile Güzel Sanatlar Akademisi Tatbikat Bürosundan alabL 
lirler. 

3 - Eksiltme 24. 2. 938 perıembe gtlntl saat 16 da Üniversite Rektör
lüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek tçfn isteklilerin 18 bin 950 lira muvakkat 
teminat vermesı ve bundan başka aşağıdaki vesıkalan getirmesı 18.zım. 

dır 1937 senesine ait 150 bin lira1ık Bayındırlık Bakanlığından alınmış in. 
şaat mUteahh:tlfk vesikası ve talibin kendısi b zzat milhendıs veya mimar 
değilse ınşaat mUddctınce fenni metfuliyeti ka.bu! ettiğ ne daır bir mil hen. 
d.c veya m marın noterden tasdikli senedim veyahut ta bır mUhendıl' ve· 
y, mımarla müştereken teahhüde girdiğine dair noter senedi vernıetıi. 

5 - Teklıf mektuplan 3 ilncU maddede yazılı saatten bir saat evvel ek· 
s;Jme komısyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların en geç 3 üncü maddede yazılı saate kadar 
sc·lmiş ol.m&ID ve dıt arfmm mtlhilr mumu ile iyice kapatılmıe o1maaı 
flU'tbr. Postada gec\kmeler kabul edtlzrM& -t22.. 

.......................................... 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumların 
dan mütevellit, sancılarınız, dama 

sertlikleri ve şişmanlık şikayetleri 

nizi U R 1 N A L ile geçiriniz 

URINAL 

Disleri her yemekten sonra • • 
nıçın 

F.ırçalamak Lazımdır 1 
Çünkü bir defa dişler hariçten ah nan mikroplara karşı müdafaastzdır; 
Saniyen ağızdaki "Salya., denilen mayide milyonlarca mikrop doludur. 

Salyada bulunan Lüab dişlerin en 

birinci düşmanıdır; dişlere yapışarak 

yosun peyda eder. Mineleri aşındınr, 

yavaş yavaş dişleri ve kökleri çürü

tür, diş etlerinde iltihaplar peyda o

lur. Dişlere yapışan yemek artıklan 

ve ecnebi maddeler de temizlenmez

se birer mikrop yuvası haline gP.lir. 

l!:ğer dlJler muntazaman .. Radyolln .. 

salat gibi maddeleri eritir, kanı te le fırçalanmadığı takdirde çok çabuk 

mizler, lezzeti hoş, alınması kolay mahvolmağa mahkumdur. 
dır. Yemeklerden sonra yarım bar 
dak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 

BEVOOLU - tSTANBUL 

DENIZBANK 
lstanbul liman işletmesi Müdürlüğünden : 

1 - Sirkeci tarafı nhtımlanna yanaşan vapurlar ile gidecek ve
ya uu vapurlardan çıkacak yolculara bu kere açılan İstanbul Yeni 
Yolcu Salonu önündeki sandal iskelesi tahsis edilmiştir. Yolcular 
bundan böyle bu yolcu salonundan geçerek salon nhtımındaki is
keleden vapurlara gidecekler ve vapurdan bu iskeleye çıkacak

lardır. 

2 - Yolcuları nakletmiye mahsus sandallar yalnız bu iskelede 
• bulunur . 

3 - Sandal ve hamallar tarifeleri salonaa asılıdır. "910,, 

NERViN 
s:nir ağrlları, asabi öksürükler: uyku· 

suzluk, baş ve yarcm baş ağrısı, baş dön· 
mesi: baygınhk, çarpıntı ve s[nirden ileri 

gelen bütün rahatsızlıkları giderir. 

Bütün Türkiye ~ -

TURK ANTRASİTİ'ni 
ku!lanmaktadır. Çünkü, en idareli ve bütün ev 

ihtiyacatı için en elverifli kömürdür 

\1:r~~~i :GILKRIST VOKER ve Şai Ltd. 

1 ~"'"t" V n1rn ~" '""" Jr,_,.., .. ,"rl" Tahir Han ~ ;,,r.1 lr .. t. 
rel : 4491E 

Bu muhtemel akıbetleri vaktinde bertaraf eder 

• IZMIR PAMUK MENSUCATI. 
T. A. Ş. TARAFINDAN 

Otedeoberi sağlamlığile ta.mnnuş ve halkınuzm rağbetini 
ka7-f'atml$ ola11 mamn•atrh,rı 

KABOT BEZLERiNiN 
Son tenzilatlı fiyatları qağıda göıterilmittir: 

4 No. Tip Atlı 85 S. En 36 .Metrelik 717 Kr. 
4 • ,. n 75 " ,, n ,, 655 " 
5 ,. ,. Değirmenli 90 ., ,, ,. ,, 832 .. 

5 " " " 85., " ,, " 798 .. 
8 .. " Geyikli 85 .. ,. ,, " 800 .. 
8 ., " .. 75 •• •• " " 730 
9 ,, ,, Tayyveli 85 .. " •• ,, 732 
9 ,, " .. 75 .. " " " 670 
1 ,, .. Köpekli 85 ., ,, ,, ,. 122 

1 - Satışımız lzmirde fabrikada tP.slim ve peşindir. 2 - Yukandıı 
ki satış fiyatlanmız asgari bir balya iç:ndir Ambalaj masarifi mtlş. 
teriye aittir. 3 - Yukarıdaki satış fiyatlarına % 2 zam edilmek su
retile fabrikada teslim asgari olarak bir top satı~yapılır. 4 - lstanbuJ 
satı., mahalli: Flncancdarda Mahmudlve hanmdıı 12 numaradadır 

~EKTA . . . . . . " 

P A T 1 
iç ve dı, basur memelerinde, basur memeler1nin lıer t6Tfü 

iltihaplarında, cerahatlenmit fistüllercle, kanayan basur me
melerinin tedaYi••nde daima tmJVaf fakrvetle ,ifayı temin eder &bibi: Alıma Emia YALMAN. Umum! Neşriyatı idare FAen: 8. SALIM 1 

Guetecllik ve Neonyat Ttı.rk Limitet Şirketi. Basıklığı yer TAN Matbe.uı ••••••••••••••----•-••••"' 


