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5 KURUŞ BASMUHARRIRlr AHMİT EMiN YALMAN 

Heyetimiz Atinada uc 
giin temaslar yapacak 

---

Bı.ıgilrı: 

5 incide: hayat ucuzluğu 
yolunda çalışmalar 

Gidiyor 
Maksat bir Alman 
gemisini kurtarmak 

iSPANYADA 
lsveçli Raportör yeni bir 
anlaşma projesi hazırlıyor 

Şiddetli bir 
harp başladı 

Berlln, 27 (A.A.) - AlmaD laarp 
gemilerinin eon lttr'atle Bilbao'ya 
doğru ıttmekte olduklan unılmalrt&
dır. Alman mUp.hltleri, Iapanyol ha. 
kamet harp gemileri tarafmdaa BU .. 
b&o açıklannda, kara sulan hududıı 
haricinde durdurularak Bilb&op göttl 
rillen Paloe adlı Alman pmlainln lail't 
tanlmuı için mıJaımatm llzmıpkm 
tedbirleri a1ımt oldufu aByleamete
dlr. 

Suriye 
Meclisi 
Anlaşmayı 
Tasdik etti 
ş... 27 (.&A.) - Ba

Ajeea IJlldlrlJor: 
......... ~da 

dalıll olclaP halde, ,.... 
mmto, ~ • 81lıVe 
mı:al:ecleefr' tam ....... 

1et4e -- .. Ps&lr. ....................... 
tik Wlit s.naaıı menau 
heheedenık, bu mmtüayı 8u 

~-..m.. .... ..... .... 

Ankara, 27 (TAN muhabirinden) - Pariaten dönen 
murahbu beyetimia busün Belgrattan 2eçmiıtir. He
yetimizi Yuaoalav bükUmet erkim karıdamıt ve uiurla· 
mqbr. Heyet Belsratta kalmamııtır. Tevfik Rüttü 
Aru hili Romanyadan dönmemİf olduiu için Bay Sto
nclinOYiç ile aörütememiftir. Şimdi heyetimiz Atina 
yolundadır. 

Yarın (bugün) Atinaya varmış bulunacaktır. Haber 
alcbflıruza söre Rüştü Arasüç gün kadar Atinada kala· 
cak ve bu müddet içinde resmi temaslarda bulunacaktır. 
Yine söylendiğine göre murahhas heyetimiz İkincikinu· 
nun birinde İstanbula gelecek, ayni cün Ankaraya ha· 
rebt edecektir. 

Kamutay Parti Grubu heyetin Anka.raya d~ gtlnthı erteai ,anı 
toplınıcak ve Barlci)'e Velrilimiz Cenevre ve Parla görHpneleri ve Atma 
temaalan etrafında uzun boylu izahat verecektir Franunm Ankara Btt 
yUk Elçisi Bay Ponao Jkinciklnunun dördUncil gllnU Amanda olacak
ltJr. 

Paris kaynaklarından gelen bir habere göre İkincikl· 

Kara kıt dı 
lsianhulda dün şid(;{efli 

bir kar tipisi oldu 

Karadenizde fırtına var 

HAT AY CEMiYET 1 AÇILDI 
Diia Eminönüncle hir ...,_ ilt ~tmclald. 1-it bir eda 

Yalan Şark tarihinin .... ınlı bir hicliaeaüıe •hne 
oldu. 

K.....ı.tr nelik bir ..-.Venden playonnn. tık katta 
brpım pkan biriaine IOl'UyOnmu 

- Hatay Er&inlik Cemiyeti •• 
- En üst katta. 
Diye cevap veriyor ve ISOnra gilletek iti ve ediyor: 

- BIJmma oraya kadar çıbbtıeoek mtetnlı! 

Teblilde, itimada pyaa tahltlerla 
eöyledllderlne göre ~ harp levuliDı 
tlpama.kta olan Paloe pmtalnde 
t1ç yolcunun bulundulu lllve edtJmelc 
tedlr. 

r Arkam 10 ODC!Ud& 1 

lstiklll larşl Şa ri 1 

Mffmef Alilln ltaıffnH#I• 
oınmıı hir resmi 

Mehmet Akif 
dUn öldU 

(Yamı 10 uncu aayfadaJJ 
-NecSea T ----
- Ook bı.,baMr, plenleri ~ 

tie ~ ~ eh•ldı, ikblcl bt 
~.Jm.dar hep doldular ... 

Kışla Duvarlar 
.rkasında 



Dedikoduya dair 
' Muhterem dinleyicilerim. 1 M::[J dikoducudur • ,, 
Doğrusu bir haftalık ayrılık bana r:!:J.:J na1 diye başlayıp 

tesir etmiye başladı. Acaba biribiri· __ ll_r_ıı -. söylediği sözler • 
mize alıştık ta mı nedir bilmem sizi lir. San'at de • 
pek göreceğim geliyor, hani eliyorum, 
günümden evvel konferans vereyim 
de iştiyakımı söndüreyim. 

Yaşlı kadın: 

- Ah biz de öyle yavrum. 
"- Tşekkür ederim. Fa~at her 

şeyin günü saati var. Onun için dişi
mi sıkıp haftayı bekliyorum. 

Efendim! Bugün dünyanın en tat
lı bir mevzuu üzerinde konuşaca • 
ğım. 

Sesler: 
- Ya! nedir 

acaba! 
- Bu mevzu 

(dedikodu) dur. 
Kadın sesle -

rl: 
-A!A! 
Yaşlı kadın: 

- Ayol sesi -
nizi kesin de 
~u adam sözünü söylesin! 

Felek: 
"- Dedikodu, cemiyetle yaşıyan 

insanların en büyük ihtiyaçlarından· 
dır. lyi yapılan dedikodular edebiyat 
sınıfına girer. Dedikodu olmıyan ce -
miyette nükte, incelik, zerafet ol -
maz. Hiciv dedikodunun §iirleşmişi

dir. Gerçi kaba sofu ahlakıyatı de
dikoduyu (fassallık ismile fena huy
lar arasına sokmuştur amma siz al • 
dırmayın. (Dedikodu) insanın en sı
kıntılı, en sinirli zamanında en mües
sir bir ilaç gibi tesir eder. Doktor 
Profesör Mazhar Osman, bilhassa ka 
dın isterllerlnin dedikodu ile tedavL 
si hakkında mufassal bir eser ha.zır
lamakta olduğunu geçenlerde ağzın· 
dan kaçırdı. 

- Nereye kaçrrdı! 
T - ... Laf mu dinlemiyorsunuz; saç 
ma sapan sual soruyorsunuz. 

- Affedersiniz, sözlerinizi iade e
derim. 

- Münakaşanın sırası değil. Söz-
lerimi dinleyin. 

- Dinlemiyeceğhn !. 
- Öyle ise buyurun dışan. 
- Çıkmıyacağım işte! 
- O halde susunuz! ! 
Kadın sesleri: 
- Amaan! Susturun şu adamı! 

Konferansın tam tatlı yerinde piş • 
ın1.ş aşa su katıyor. Siz devam edi -
niz :rica ederiz. 

Felek: 
- Bütün saraylar, büyük konak • 

ıar, şatolar hep dedikodu ile vakit ge 
çirirler. Zenginler biribirlerini, orta 
halliler zenginlerle fakirleri, fakirler 
zenginleri çekiştirirler. Falanın kızı 

filanın oğlile korta yapıyorsa mahal
lede hep onu anlatırlar. Mesel! ben 
birisini tanırım karısını döğer._ 

Kadın sesleri: 
- Aaa ! Hangi boyu devrilesi he • 

rlfmiş o ... 
_ •• Latüe söylUyorum bayanlar. 

Siz üstünüze alınmayın! Dedikodu
nun envaı vardır: Edebi dedikodu, 

siyasi dedikodu, iktisadi dedikodu, 
ahlaki dedikodu, san'at dedikoduları, 
spor dedikoduları .. Aşk dedikoduları 
bunlann size misallerini de göstere· 

bilirim.. Mesela 
Bizim romancılardan cafcaf beyin 

eserlerini yabancı dilden aldığı söy· 

lenir.. Filan gazetecinin fıkrala.rını 

fransızca gazetelerden topladığı fi -
kirlerle bezettiği söylenir. Bunlar da 
bir edebi dedikodudur. Babıali civa • 
rmdaki bütiin kahvehanelerle gazete 

idarehanelerinde bu dedikodulardan 

tUmen tümen bulursunuz. 
Siyasi dedikodu her memlekette bu 

lunur, lakin bunun antikasını Cenev

rede dinliyebiliriz. 
İktisadi dedikodu rakip banka mU 

dürleri tarafından yekdiğerinin mu -
essesesi hakkında söylenen sözler • 
Qir. 

.. Ahllki dedikodu meeell bir kadı· 
pm diğer bir kadın hakkmd& "pek de 

tarının en mükemmelini Misis Simp· 
son doğurmuştu .. 

Şimdi size sorarım, içinizde dedi • 
koduyu sevenler ellerini kaldırsın .. 

Demek kimse sevmiyor.. O halde 
sevmiyenler ellerini kaldırsın?.. Al • 
!ah Allah! Yine kaldıran yok! De -
mek ki, henUz karar vermiş değilsi • 
niz. 

Herkes ayni tarzda dedikoduda 
muvaffak olamazlar. Dedikodu da di 
kiş gibidir. Bunda kadınlar erkekle
ri geçerler .. 
Kadın sesleri: 
- A ! Estağf u.nıllah.. Bayanlar!. 
- Yook! Tavazu göstermeyiniz. 

Bayanlar! Bir araya toplandığınız za 
man aranızda görüştüğünüz sözlere 
bakınız. Ya filanın hiç bir şeye ben
zememiş mantosunun kepazeliğinden 
ya filancanın yaşına uymryacak ka
dar allık sürdilğtinden, ya evdeki 
çayda iyi servis yapılmadığından, ya 
hut falanın gn-'Jağma kadar borcu 
varken veresiye otomobil satın aldı • 
ğmdan, ya fa- ... __ --= 
lan ailenin gc } B ~ _ -8 
!irile sarfiyatn .: · ~~ 
mukayese edi, / P~~ 
aradaki f arkıı 
nereden .geldiği 1, 
ni kesti.reme · i.• 
diğinlzden, y ~ 
alt l<att'.8.kiler( 
bir şık erkeğin 
sık sık gelip git
tiğinden, ya fa -
lanın kocasını dövdüğünden ... 

Erkek seeleri: 
- Ne münasebet! 
Felek: 
- Olura! Öylesi de olur. İsterse • 

nlz siz.inle bu yolda uf ak bir dediko
du yapalım ... 

Hep bir ağızdan: 
- Aman çabuk olun Allahaşkına! 
:..... Efendim! Şimdi merhum olmuş 

bir zat tanırdım. Adını söylesem siz 
de aileyi tanırsınız .•. 

- Aman söyleyin ne olur! 
- Yoo! Açıktan açığa diyemem. 

Sonra merak edenlere hususi suret
te söylerim .. Evet! Bu merhum zat 
zengin haremli selamlıklı bir adam 
idi. L!kin bir sert karısı vardı. Ka • 
icavan Çerkez dedikleri cin.sten. 

Adam da mülayim tabiatli fakat 
gözU evdeki halayıklarda.. Bir gUn 
selamlıkta bir hayli misafir varken 
harem dairesinde hanım, beyi hala • 
yılda çimdik çimdik makarna oynar
ken yakalıyor. Alıyor eline terliği. 
Adamcağızı bir temiz ıslatıyor. Bey 
hanımın elinden bir takrip kurtulun 
ca soluğu selamlıkta alıyor .. Fakat 
misafirleri görünce fena halde mah
cup oluyor .. Çünkü hal ve kıyafetin
den ve orta kapının ardında: 

- Seni yezit herif seni! Senin ke
milderini... Di -
ye bağıran ha -
nımın feryadın· 

dan anlaşılıyor 
ki sahibi hane 
ehlinden dayak 
yemiştir. Şimdi 
bunu bilmemez -
lilcten gelmek a
damın mahcubi

Mıt yetini kabul et-
~ 1/. lbıll ~ ınek olacak. O -

• • _:nn4'ır' lerden birisi demiş nun ıçın llW)4L 

ki: z t Aı• 
· - Efendim yine maşallah! . ~ ıa ~-
nlzinki selamlığa gelmiyor. Bız~mk.ı· 
nin bir kere gözü kızdı mı, ınısafır 
falan dinlemez. Selamlığa kadar pe· 
şlmizl bırakmaz. 

Ev sahibi, bu söz Uzerlne şöyle bir 
vakur tavır ta.kmıp: 

- Y oo ! Ben o kadar yüz vermem .. 

TAN 28 .12 - 936 

Vapur 
sıkıntısı 
çekiliyor 
M ahsullerimizin ihracı 

için gösterilen gayret 
lere rağmen tliccarlarımız, va· 
pur bulamamak yüzünden sık 
sık şikayet ediyorlar. ihracat 
mevsiminin en mühim bir dev 
resinde bulunduğumuz halde 
mallarımızı günü gününe yük 
liyebilmek ve angajmanları 

tam zamanında yapabilmek i
çin ciddi zorluklnrla karşıla
şılıyor. Türkofis, tacirlerin 
ı.1Uracaatı üzerine yaptığı 

tetkiklerin neticesini 1 ktisat 
Vekaletine bildirmiştir. Bu 
tetkikat, mevcut vapursuzlu · 
ğu önliyecek tedbirler bulu • 
namadığını gösterınektedi r. 
Vapurlar, Karadeniz limanla· 
rından çok defa kamilen do -
lu olarak gelmektedir. Bun • 
da.n dolayı ne lstanbuldan. 
ne de diğer limanlarıınızda11 

fazla mal alabilmelerine im . 
kfın kalmamaktadır. Ofis, va 
pur acentelerile yaptığı te . 
maslarda bu ehenımıyetli i 
şin halli için faydalı bir neti· 
ce elde edememiştir. Acenta· 
lar, münhasıran ihraç malı 

yüklemenin kendilerinin ve 
diğer müşterilerinin zararına 

olacağını ileri sürmüşlerdir. 
Vaziyetin bu şekli karşısın · 

da ihraç edilecek mallarımız 
iskelelerde vapur beklemiye 
mahküm kalmışlardır. Cö -
rüştüğümüz tüccarlar, vapur
larımızın kifayetsizliğinde ıs· 

rar etmektedirler. Hemen bir 
çoğu ihraç mallarımızı sevk 
ve nakil için ayrı vapurlar te 
min edilmesi kanaatindedir -
ler. 

Sahtek8rhk şebeke
sinden 10kişi tutuldu 
Hadisede bazı avukatların ve 
memurların da isimleri geçiyor 
Evvelki gün Müddeiumumiliğin Tapu Eminönü Sicil 

Muhafızlığında bir cürmü meşhut yaptığını dün bütün 
taf si la tile yazmıştık. Sahası çok genişliyen ve içine bazı 
avukatları, İcra ve Tapu memurlarını da alan bu sahte
karlık şebekesinin tahkikatına el koyan Müddeiumumi 
muavinlerinden İkinci Tetkik Bürosu şefi Sabri, evvelkı 
gün bütün gece Polis İkinci Şube Direktörlüğünde meş
gul olmuş ve yeniden birçok suç ortakları ve vesikaları 
bulmuştur. Sabri, dün geceyi de tahkikatla geçirmiştir. 

Dün de haber verdiğimiz -ı 
g~bi sahte~arl~k çok mühim- ita lya n 
dır ve genış hır şebeke tara-
f mdan idare edilmiştir. R ad 5 d 
. :M~?deiumumi muavini Sabri evve- yo un a 
!ısı gun suçlulardan onunu tesbit et· 1 • • k. 
m~ ve bunlardan 1stefan, Kalo, Agop U r 1 ye 

Siyaset aıem 
Akdeniz Anla§maaı 

Etrafında 

• 1 

•ı ngiltere ile ltalya arasında 
muvakkat bir Akdeniz an .. 

laş.ınası yapınak için başlıyan mü " 
zakereler devam etmektedir. Mu .. 
vakkat itilafnarnenin metni henüt 
takarrur etmediği için yılbaşından 

evvel neşrine imkan görülmediği 
Londra gazeteleri tarafından haber 
veriliyor. Romadan verilen maluma.· 
ta göre proje üç beş maddeden iba· 
rettir. Bu maddeler içinde Akdenit• 
de statükonun muhafazasına ait o• 
lanının tesbiti, bir hayli yorucu ol .. 
muştur. Çünkü ilk önce Akdenizde 
iki taraf arasında karşılıklı muadelet 
tesisi ileri sürülmüş, fakat iki tara .. 
fın Akdenizdeki filolarının farklı ol• 
duğu, lngiliz filosunun daha fazla 
zırhlıya malik bulunduğu nazarı dik· 
kate alınarak muadelet yerine .. sta· 
tüko,. nun muhafazası kabul olun • 
muştur • 

ve ıcra katiplerinden birini yakahya
rak isticvap etmiştir. Ahmet, Meh
met, fotoğrafçı Eftim, Halil, Hristi, 
Agop Parsamyan ile Eğrikapıda otu
ran Bayan İkbal de hadisenin kahra
manlan araı:ıındadır. Polis, dün ak
şama kad::ır bunları aramış ve bir kıs
mmı da yakalamıştır. GeçenlP.rde Bl'-
17ikta.,~ icr:ısmda yine hu ııekilde bir 
icra ~·ıiistimali yaptığı icin tevkif e
dilf'n Sarı Yani de bu şebekeye da

Statükonun muhafazası kabul o ' 
lunduğuna göre iki tarafın da bugün 
yaptıkları hazırlıklara devam ede • 
cekleri anlaşılıyor. Rornadan verilen 

lkincikan.unun ikinci gününden iti- haberlere göre lngilizler Hayfada. 
baren Italyun radyoıou tarafından ltalyanlar da Oniki adada inşaata 
türkçe neşriyat yapılacağını yazmış- devam edecekler. 

hil<lir. 

Bazı notcrlerdeki birkaç ikinci de
rece memurun bu şebeke ile teşriki 

mesai ettiği anlaşılmaktadır. Polisin 
tahki~mtmı işkal etmemek icin ha • 
diseve karışan nrıter, icra ve tapu me
murlarının isimlerini vermiyoruz. 

Şebeke noS1/ ço'11ıyordu? 
Bu şebeke, tapu sicil muhafızlığm

da elde ettikleri bazı memurlara 1300 
senesinden sonraki haczedilmiş gayri 
menkulleri tesbit ettirmişler ve klişe 

tık. Roma ve Paris merlrezleri ilk tec· iki taraf ta bu şekilde inşaata de .. 
rtibelerini yapmaktadırlar. Neşriyat vanı edeceklerine nazaran muvakkat 
salı, perşembe, cumartesi günleri sa- itilafnanıenin yalnız psikolojik tesiri 
at 18.50 ile 19 arasında olacaktır. olacağı ve yalnız arada gerginliği i• 

Sali akşamı üç profesör Rossi, Bom zaleye yardım edeceği ilft.ve ediliy,or. 
baci, Bonelli tarafından kültür ve e • Nihayet metnin henüz kat'iyyet 
debiyata ait konferanslar verilecek • kesbetmediği anlaşılmakta olduğuna 
tir. Diğer günlerd~ rürk musikisiyle göre metin üzerinde devam eden ça· 
son hafta içinde Tilrkiye ve Italyayı lışnıaların yeni birtakım tadil veya 
alakadar eden haberler verilecektir. tebdillere saik olması da muhtemel• 

dir. 

Gümrüklerde 
Yeni Teşkilat 

Muhakkak olan bir nokta muvak· 
kat anlaşmanın asıl biiyük mesele· 
leri halle teşebbüs etmemesi ve yal• 
nız aradaki meseleleri halle müsait 
bir hava yaratmıya uğraşmasıdır. , 

Gümrüklerin Çinili Rıhtım hanına Almanya meselesi: 
nakline devam olunuyor. lcra ve am· 
t:ıarlama servisleri bu sabahtan itiba· İ ngilterenin Akdenizde ltalya 

-==--=-=====-..:;..::=-="-'-===-=- ile yaptırdıkları sahte icra mühürle
r<'n yeni binada <;ahşmıya başlıyaca1'- ila muvakkat bir anlaşma yap 

tığı sırada lngiltere ile Fransa, Al .. 
tır. Başmüdürlük büroları da hafta Utu"n 

lzcılik 
talimatnamesı 
Her Talebe İzcilik Dersle· 

rine Girecek 
Kültür Bakanlığı yeni bir izcilik 

talimatnamesi hazırlamaktadır. Esas· 
tarı kısmen tesbit edilen bu talimat-
nameye göre 13 yaşına giren her ta
lebe tahsilini bitirinciye kadar izcilik 
ynpmıya mecbur olacaktır. 

Ders programlarına bir izcilik der
si ilave edilecek ve haftada yarım giln 
bu dersin ameli ve nazarı bir surette 
okutulmasına tahsis edilecektir. 

İzcilik dersinin gayesi talebeyi ha
yata ve hayatla mücadeleye hazırla
mak olacaktır. Her mektepte bir izci 
mUzesi bulunacak, her mtizede neba
tat, tabakat, hilkat vesair köşeler bu· 
lunacaktır. 

Bu köşeler izcilerin bi?.zat toplıya
cakları eserlerle dolrtunılacaktır. 

Beden terbiyesi hocalarının bilgile
rini arttırmak Uzere muhtelif merke7.
lerde izcilik ~ilgileri kursları açıla

caktır. 

' Romanyadaki Blokt. 
Paralar 

lskan Umum MüdürlilğU göçn.\:n 
evleri için Romanyadan getirtilecek 
kerestenin gümrük resmini alakadar 
eden bir kanun projesi hazırlamıştır. 
Bu projeye göre göçmen evleri ıçın 

getirtilecek kereste gümrük vesaire 
resimlerinden muaf olacaktır. Keres
tenin bedeli Romanyadaki bloke pa
ralarla ödenecektir. Bu suretle Türk 
ihracatçılarının orada kalmış olan 
paraları da kurtarılmış olacaktır. 

Demiş .. 
Kadın kahkahaları ... Erkeklerde ho 

murt ular .•• 
Felek: 

- Saatiniz var mı? Benimki dur
muş. 

- Sekize beş var •• 
- Ooo ! Geç kalmışım. Şimdilik 

Allahısmarladık .• 
Kadınlar: 

- Dayak yiyenin ismini ne zaman 
söyliyeceksiniz ... 

Bu sözler ara.swıda Felek kürsüden 
iner. 

B. FELEK 

riyle sicil muhafızlığına hazcin kaldı-
rıldığını bildiren mUzekkereler getir
mişlerdir. Bundan sonra da sahte 
Oril.41~J7'1~ • -.:rrr .. 

tara --satış vekaletnamesi vermiısler ve 
buldukları müşterilere bu emlaki sa
tarak parasını taksim etmişlerdir. 

Müddei.umur• i muavini Sabri, dün suç 
lulardan birisinin üzerinde sicil mu
hafızlığı tarafından resmi mühlirle 
bu şekilde <;ıkarılmış (6) emlak lis
tesi elde etmiştir. Şimdiye kadar bu 
§l'kilde altı gayri menkulün satıldığı 
anlaşılmıı::tır. 

Şebekenin epeyce zamandanberi fa. 
aliyette bulunduğu muhakkak adde
dilmektedir. Tahkikat derinleştiril -
dikce <;orap söküğü gibi yeni yeni sah
tı::kılrlıklar ortaya cıkmaktadır. Müd
deiumumi muavini Sabri. bugün de j. 
kinr.i şubede tahkikatla meı::gul ola
cak ve vıınn ımrhılan p.~ılh hakimi 
örUne çıkararak tevkiflerini istiye
cektir. 

Müddeiumumi/iğin tamimi 
Müddeiumumilik dün pazar olma5T

na rağmen bütün tapu ve sicil muha

fızlığı memurluklarına imzaya salahi. 

ycÜi icra memurlarının imza ve mti· 

hür suretlerini göndermiş, bu mühür

lerle ve bu imzalarla gelmiyen her • 
hangi bir müzakerenin kabul edilme. 
mesini bildirmiştir. 

Elektrik Şirketi Hakkın· 
daki Tahkikat 

Nafıa müfettişleri, elektrik şirketi 
hakkındaki kaçakçılık tahkikatını 

tamamlamış ve dosyayı gümrük baş 
müdürlüğüne vermışlerdir. Dosya çok 
yi.iklUdilr. Bugün, dokuzuncu ihtisas 
mahkemesi müddeiumumiliğine veri. 
lecektir. 

manya nezdinde Avrupanın b 
i(':nde Çinili hana taşınmış olacaktır 

. • sulhünü tehlike)e dJ];Uren bir vazi" 
Manifosto servislerinin nakli bır yeti yoluna koyına~ ıçin uğraJıyor • 

ik -.ron daha sr-.ike<".Akth• • 
Nakil dolayısile gU~rük teşkilatın~ 1' --Alman yanın uğrap$ı bUyük iktr .. 

da bur.ule gelecek tebeddülat tama sadi sıkıntı son günlerde harici bif':. 
men anlaşılmıştır. Kanunusaniden yük bir maceraya atılmasına yol aç• 
itibaren dört muhasebeciden üçü baş- mış gibi görünüyordu. Bilhassa Al .. 
ka vazifelere tayin olunacak ve güm- manyanın ispanyaya müdahalesini 
ıiik teşkilatı bir muhasebeci ile idare tevsi ederek Fransayı ademi müda• 
olunacaktır. Bu suretle işler bir el- hale siyasetinden ayırnııya vesile ter 
den daha kolay ve sür'atli görülmüş kil edecek vaziyet alınası bütün AV" 
olacaktır. Yeni teşkilatta dört mü· rupayı büyük bir meraka düşürmek" 

te idi. 
dUr muavinliği kalacaktır. Bu suretle kları 
şube müdUrlUkleri de kalkmaktadır. lngiltere ile Fransanın yaptı 

müracaat Almanyanın Avrupada en1 
Nak'Jden ta~arnıf edilen memurların 

niyeti tesise yardım etmesini istih • 
hiç biri ~çıkta bırakılmıyacaktır. daf ediyor. Emniyeti tehdit eden A.• 

Sebze hali 
gen şliyor 
Belediye lstanbulda mevcut sebze 

halinin ihtiyaca kifayet edemediğinı 
görerek ayni mevkide ve hale merbut 
olarak daha iki bina inşasını karar
lagtırmıştır. Bu binaların projeleri 
hazırlanmıya başlamıştır. Yeni ilave 
ter hakkında şehir mütehassısı Pros· 
tun da mütaleası sorulmuştur. 

miller görüşülecek ve hadise müsten'I 
lekesizlik yüzünden geliyorsa Alman 
yaya müstemleke de temin edilecek• 
tir. 

Fakat bu görüşmelerin bir fayda 
vermiyeceği de ilave olunmakta ve 
bu yüzden tehlikenin büyümesi ih " 
timali de derpiş edilmektedir. Filh&" 
kika Fransada Almanya ölçüsU da " 
hilinde ispanya harbine iştirak ede
cek ve sempati gösterdiği tarafa as" 
ker ve silah verecek olursa Avrup• 
büyük bir harbe girmiş olur. 

Mesele bu yüzden bütUn Avrupa)'' 
korkulu ve kabuslu endişeler lçind• 

11.caret odası yaşatmaktadır. 
ômer Rııa DOGRUL 

Kadrosu 
Istanbul Ticaret ve Sanayi Odası 

yeni sene bütçesi hazırlanmıştır. Ge
çen hafta toplanan riyaset divanında 
mUzakeresi ikmal edilmiş olan yeni 
bUtçenin bu hafta içinde her hazırlığı 
bitirilmiş olacaktır. Yeni bütçede me· 
murlar kadrosunda bazı değişiklikler 
yapılacağı ve bazı memurların maaş· 
!arının arttırılacağı bildirilmektedir. 

........................ .-.--..zat' 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

K adıköy ve 'Üsktidarm kaııali" 
zasyono projeılerlnl hazırJJY9'1 

mütehassıs bunlardan bir ~ 
belediyeye göndermlşttr • 

• 
H alke,·lerlnde milli oyunlan " 

nuz arasında Karagöz oytl " 

1 
.... IIU• ~ g;f U ~#, 1 nunun da ihya# kara.rlaştınlmıştıt'• 
tft~-. •~PA~ nAVA ~~==y!::::.-:~· b• 11 

28 Birinciklnun 
PAZARTESi Bugünkü Hava: KAPALI 

Rasat merkezlerinden verilen malu
mata göre; bugUn hava kapalı geçe· 
cektir. Kar yağması ihtimali vardır. 

Fırtına bugün de devam edecektir. 

Dünkü ha~o 

12 nci ay 
1355 Hicri 

Giin: 363 Kasım: 51 
1.i!ı2 Rumi 

Şevval : 14 15 Birinciklnun 
Güneş: 7.25 - Ofle 12.16 
lkindi: 14.36 - Akşam: 16.48 
Vatııı: 18.26 - lmsSk: 5.37 

• 
Y ugoslavya general konsoto511 

Vükotlç Belgrada gttmlştır• 

• • 
D Un dört Yunan ve bir ttaJ~"'" 

gemisi lirnannruu geıcrol' 
lrle • İstanbul gümrüğü önünde dem 
,-=tıJL mlşlerdir. Bu gemller palamut iu 

Dün hava kapalı geçml§tir. Sabaha 
karşı ba§lıyan kar, kısa fasılalarla 

\hütün gün devam et.ıni§tir. Rüzglr sa-

niyede 19 metre sür'atle esmi§tir. Ha· yeceklerdlr • 
.........,_~ n:.:'"""" raret azami 2,7; asgarl 0,7 dir. 
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Halk her zaman hükUmetin 
işlerini murakabe ed!~ilmeli 
Şükrü Kayanın Atatürk 

rejimine dair çok 
mühim bir nutku 

'Ankara, 27 (A.A.) - Cümhuriyet Halk Partisi An· 
k V .l,. · k · vesilesiyle kongre murahhasları ara 1 ayetı ongresı .., f 

f V li P f Başkanı Nevzat Tandogan tara ın· 
§dere dı~e ka veŞeahrı·rı Lokantasında verilmiş olan ziyaf el-

an un a şam · ş··k ·· K 
te Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreterı u ru aya 
!U nutku söylemiştir: 
''Arkadaşlar, 

' Sizi Cümhuriyet Halk 
~artisi Ankara Viiayeti kon
gresi üyeleri olarak hürmet
le ve muhabbetle selamla· 
tını. . ti 
· 'l'ürkiyenin bütün vilayet Parti -
~elen, vilayet kongrelerinde toplan -
~ış bulunuyorlar. Sizin yüksek şah
lliyetlerinizde onlan da selamlamakla 
lbUftehirim. Büyük Türk kütlesinin 
Siyası ve idari işlerinin mesuliyetini 
~erine alan Halk Partisi mümessil
leri memleketin küçük, büyük bütün 
işlerini müzakere ettiler.. ediyorlar. 
Aiüzakere mevzuu meseleler, memle· 
lret idaresine taalluk eden bütün iş. 
lerdir. Bu işler arasında en ticra ismi 
bilinmiyen köylerin ve köylülerin bi
le işleri, düşünceleri ve dertleri, atiye 
lit fikirleri idealleri ve görülmekte o
lan işlere ait ten.kitleri, mülihazalan 
\ı'ardır. 

milleti, ve Büyük önderi tarihin en 
müşkül devrinde tutacağı yolu, kurtu
luş yolunu gösterdi: Halk için halk i
le ... Memleketi istiladan kurtaran A
tatürk, memleketi idare için bir parti 
kurdu ve adına Cümhuriyet Halk Par
tisi dedi ve bütün rejimi bu ifadelerin 
manasına, mefhumuna Vf bunların 
tefsirine bırakmadı. Bunun şeklini 
V'"' teşekkülünü tayin etti. Bu beynel
milel ilmi ve umumi tabiriyle demok
rasi de ol~3., manası, mefhumu ve 
tatbiki itibariyle yepyeni bir idealin 
ifadesidir. Bu i.deale göre halkın ek
seriyetinin intihabım kazanmak mem 
leketi idare için kafi değildir. İnti
habı kazanarak memleketi muayyen 
bir müddet için idare etmek kafi gele
mez. Bu bir nevi diktatörlük olur. 
Atatürk inkılabı her nevi diktatörlU
ğü reddeden bir rejimdir. 

Ha/km mürokabesi 
Halk her zaman, her yerde kendi

sinin vekil ettiği mebuslarının ve hü
kumetin işlerini mürakabe edebilmeli-
dir. 

Atatürkün 
Ankara ya 
Ayak bastığı 
Gün 

Ankara, 27 (A.A.) - Ata.. 
türkün Ankaraya ilk ayak 
basışmm 17 inci yıldönümü 

münasebetile bugün bütün 
An kara bayraklarla süslen -
rniş ve halle dün gecedenberi 
yağmaikta olan kara rağmen 
sokaklara dökülmüş bulunu • 
yordu. Bu münasebetle Hal. 
kevinde Dil, Tarih, Edebiyat 
komit.esile Dumlupınar ocağı. 
nm birlikte yaptıkları bu 

l Bu, Türkiyede görülen ve görül -
bıekte olan her iş. geçen her hadise 
\re vakıa görüşülmUş, tekrar yeni baş
tan mUtalea ve mülahaza edilmiş!..E~ 

kezrteden- geçirilmiş demektir. 

Ata.türkün kurduğu halkçrlık bu 
ı'lıır -lRt .. h\7. hıı volufl volcusu oMlarak curada topıannuş •ou unuyoruz. em-

mesut ~;üne ait tezahürata 
btıılerce halk iştirak ettni!O 
ve bu tezahürat bir söylevk 
a~dara.k Ankaradaki şairi-N 

tarafından Atatürk edebi~·at· 

~nünü yaşatacak şiirler o . 
kunmu.,, mirG rakıslar oy • 
nanmı"tır Yine bu gfüel ~Ü
niin hatırasını yaşamak için 
Ulus meydanında Ankaralı

larla VH:l.yet Parti kon~resi 

dele~elerinin iştiral< etti~i bü 
vük bir toplantı yamlmıştır. 

Bu mlinasebetle abideye çe -
lenkler konulmuş ve An!<a
rahlann sevincini anlatan bir 
hitabeden sonra Ankara hat. 
kt en bfüiik hemserilt>rine 
ka'f";t durduklan sarsrlma7 
hağlthğı l>t'lirtmPk için An · 
tutra Vatisf v~ C. H. Parti~; 
tlyönlrnnıl Raskam Nen:nt 
..,,,..,..~oıY9nı MP"MUr rtır-ıi.,tlr 

Köy ocaklarından başlıyarak nahi
~e ve kazalarda konuşulan, tetkik 
tenkit ve takdir edilen her iş nihayet 
~IS.yet kongrelerinde görüşülmüştür. 
1\1~ son olarak büyük Kamutayda gö
tiişwecektir. 

Halk Partisinin kurduğu reiim 
'l'ürkiye Cümhuriyet Halk Partisi· 

hin kurduğu ve yüriittüğti rejim, böy
~ bir demokrıasidir. Biz, halkın halk 
için ve halk tarafından idaresi diye 
llndığmuz Atatürk rejimini böyle an
lıyoruz ve böyle tahakkuk ettiriyo
tı.ız. Bize demokrasinin en yüksek pa
)esine vasıl olmuş diye gösterilen Yu 
ban, Roma ve ortaçağ ve Avrupa de
ttlokrasilerinin ve bugün içinde bu -
lurıduğu.muz çağın demokrasi diye Y'l· 
dettiği rejimlerin esasını biliriz. 
' Atatürk inkılabına kadar demok -
t-asi ve halk idaresi demek, milletin 
t-eylerinin ekseriyetini bir araya t:o~ 
hl"a.rak mebuslarını seçtikten sonra 
~l.layYen bir devre içinde memleketi 
ldare etmek demekti. Bunda en ~ok 
~UVaffiak olana en iyi demokrat de • 
tııtd.i ve hala da böyledir. 

Demokrasi haricinde 
I>tt.rlyada demokrasi haricinde sie-

1.enııer kurarak muvaffak.iyet arıyan
lar da vardır ve olmuştur. Sınırlan
~tzın dışında geçen dahili hadiseleri 
lliıtkatıe takip etmekle beraber kim 
~~in iç işlerine karışmak şıanmıza 
ul"nıadığı için bunları ilın1 bakım~ 
lıa.tu. ve hatta objektif de olsa daı
~a ınmt mütalealarmıızm haricinde 
bıraktık. 
Beşeriyet tarihiyle ~lıyan ~~k 

~rihinin hususi icapları Türklerı bı~ 
bir tecrübeden sonra, yıani otokrası 
'-'e teokrasinin tatlı ve acı neticeleri 
~i gördükten sonra arızt bir takını se 
bepıerle memleketi, istila edilmiş, is
tiltıa.ıi, hürriyeti elinden alınmış bir 
haıe getirmişti. Bu hazin ve ölüm de
'-'itlerj hep beraber yaşadık. V. e . bu 
ta.l'2t idarelerin felsefesini bırlıkte 
)aptık. En büyük hakikat büyük. mil
letlerin Mırların teakubiyle nesılden 
tıesue yaptıkları bilyilk tecrUbedir. 
'l'arihte bu tecrübeyi yapan ve ya.şa-
t.an milletler de çok değildir. . 

°l'Urk ·11 ti bu milletlerin nadirle->L mı e 
"'ilin başında gelir. On binlerce ~e 
~ ÇOk rejim inkılAplm ~eclren Türk 

le ketimizde her sene toplanan ocak ve 
nahiye kongreleri her iki senede bir 
toplanan kaııa ve vilayet kongreleri 
Atatürkün her ~aretini takip ederek 
bütün memleket işlerini birer birer 
mütalea ve tenkit eder. 

Her vilayetin idare amirleri, parti
nin en büyük memurları kongrelerin 
huzurunda bütün işler hakkında lazım 
gelen her izahati verirler. 

Partinin mümessilleri icabeden her 
mütaleayı beyan ederler ve icabeden 
her suali sorarlar. Tatmin edilmi§ o
lan izahat karara geçer. Tatmin edil
memiş olan merkeze gelir ve merkez 
de dikkat ve hassasiyetle tetkik edi
lir. Bunlar icabına göre hükfunete, 
icabına göre Büyük Millet Meclisine 
ve icabederse Büyük Kurultaya arzo-

lunur. 
Arkadaşlar, bütün bu dilekler, mü-

tal alar nihayetülemir Büyük Millet 
Me~lisinde toplanır ve Büyük Millet 
Meclisi ica.beden kararları alrr. 
Eğer Büyük Millet Medisi kararla 

rmda isabet ediyorsa ve bu memleke 
ti daima ileriye doğru götürüyorsa o 
nun ınrrınr memleketin en ücra köşe 
Ierinden aldığı dilek ve düşünceleri 
bir araya tophyarak bununla hare 
ket etmesinde aramalıdır. 

Parti ne cleme/dir? 
Arkadaşlar, parti demek, muayyen, 

sarih, içtimai, siyasi bir takını fikir
lerin ve formüllerin etrafında milin· 
kün olduğu kadar fazla millet fertle
rini toplıyarak onu meşru yollardan 
re.alize etmek demektir. Bizim par 
tinin yaptığı rol bu kadar basit değil
dir. Demokrasilerle, halkın reyleri
le hareket ettiklerini söyliyerek öğü
nen devletler ancak bu kadarını yapa
bilen veya yapabilmekte olanlardır. 

Atatürk demo~rasisi bunların çok fev 
kinde bir demokrasidir. Biz yalnız 
milletimizin amaline ve ihtiyacına mu 
vafık düşünıderde reylerine müraca
atla yapılan işlerle iktifa etmiyoruz. 
Biz istiyoruz ki millet muayyen mese
leler üzerinde reyini vermiş olmaılda 
beraber yapılan işlerin de birer, birer 
biltUn safahatiyle reyine uyup uyma
dığım bizzat görsün ve her fırsatta 

.. kabe etsin milletler her zaman mura • 
hakimiyet mesuliyet şerefini taşısın. 

Ata.türk demokrasisi hem referan
dum ve hem de kanunf tesehbils essıs-

tarını ihtiva eden bir rejimdir. Ocak 
nahiye, kaza, vilayet kongreleri ve ni
hayet büyük kurultay bunu temin e
den esaslardır. Buna riayet edenlerin 
hatası az olur. 

Bizce yapılabilecek en büyük hata 
memleketin sahibi olan milletin reyi
ne muhalif olan hareketlerdir. Kongre 
ler ve hepsinin fevkinde B. M. M. bu 
hareketlerin yanılmaz nazımıdırlar. 

Milletin hata gördüğü değiştir • 
mekte, hatta görmediğini devamda 
zaman kendilerinde kudret ve kuvvet 
gören bir milletin çoouklanyız. 

Millet elemek.. 
Arkadaşlar, millet denildiği zaman 

hatırıma büyük ve coşkun bir ırmak 
gelir, ırmağı teşkil eden su zerreleri 
dalına değişir. Daima akar ve gider. 
Biz fırka efradı zerreleriz. Bize dü
şen vazifeler arasında da hiç bir fark 
yoktur. Türk milleti öyle bir kütle
dir ki onun fertleri o kütlenin nef'i i
çin çalışmıya mecburdur. Biri çalış
madığı vakit diğeri daima müteessir 
olur. Milletler kum yığınları gibi bi
ribirine iltisakı olmıyan yığından iba
ret olursa, onları her hangi bir rüz
gar savurur, götürür. Tarih böyle ca
miaları kaydetmiştir. Türklerin de 
böyle bir hale düştükleri bir zamanda 
onlan bir araya tophyarak beşer ta
rihinin huzuruna kudretli ve kuvvet
li bir camia halinde çıkaran Atatürk 
bütün beşer tarihinin seyrini beşeri
yet lehine olarak değiştirmiştir. 
Eğer tarihin hakiki gidişi nazan i

tibare alınırsa anlaşılır ki Türk mil
leti daima yükselecek ve daima yük
selecek, ve, dünyanın diğer milletle
rme misal ve ayni zamanda beşeriye
tin saadetine hadim mümtaz bir he-
yet olaoaktır. ' 

Türk tarihinin bu kifayeti ve bu a
kibeti kimseye mechul değildir. 

Türklerin idealleri malfımdur. Bu 
idealde ne kıskanç, ne de inhisarcı

yız. 

Biz bütün milletlerin mtistakil, mü
reffeh, mesut ve hür olmalanru isti
yoruz ve buna çalışıyoruz. 

Arkadaşlar, sizi tekrar Türkdyenin 
idare mesuliyetini il7.erine alan Cüm
huriyet Halk Partisi adına selamlar, 
bu mesainizin bütün memleket ve bil. 
tün beşeriyet için mesut neticeler ver
nıeeitti tem~nnı edP.rim, n 

Akdeniz anlaşması 
Romada imzalanıyor 

~flfK 
En Emniyetli Yer! 

Timurlenk orduJan ok talimine 

iTiLAFNAME HiÇ BiR DEVLET ~!'ıı!.~~r !:za~:;r~~ ::ı:: 
gitmiş. Talimgô.ha vardıklan zaman 

ALEYHiNE DEGiLDiR 1 ~!:.a~~~::r:~:r:~~~anH:;;: 
Roma, 27 (A.A.) - İtalyan - İngiliz muvakkat itilaf· 

namesi, bazı noktalar ikmal edildikten sonra Roma'da 
imza edilecektir. 

Ha.len Londradan gelecek c,-evap ~ 
beklenilmektedir. Fakat projenin kat'i 
metni üç gündenberi müzakerecilerin Gen er a 1 f-o n 
elinde bulunmaktadır. Metin, dört ve-

ya beş maddeden mürekkeptir. Bun- s e kt o•• ı d u• • 
laroan statükoya müteallik olanının 

tanzimi çok nazik olmuştur. 
Bidayette her iki tarafın Akdenizde 

mütekabil bir müsavat tesis etmeleri 
fikri ileri sürülmüştür. Fakat Akde
ruzdeki Ingiliz ve Italyan filolarının 
teşekkülü biribirinden çok farklıdır. 

Ingiliz filosu, Italyan filosundan da 
ha fazla miktarda zırhlıya malik bu-

Berlin, 27 (A.A.) - Mütekait ge . 
nera.I Fon Sekt, kısa bir hastalrktan 
sonra burada ölmüştür. 

1920 den 1926 ya kadar başkuman 
danlık vazifesi gören General Sckt 
71 yaşında ve yeni Alman ordusunu 
başlıca tensik ve teşkil edenler ara
sında idi. 

lunmaktadır. Bunun üzerine bu fikir, Fon Sekt, umumi harpte şarktaki 
hemen terkedilmiş ve yerine daha e- ıı inci ordunun erkaniharbiye reisi 
lastiki olan statüko rikri ikame olun- .d. 

l ı. 

muştur. Bu statüko esası, yalnız to
najlara değil, ayni zamanda üssübah
rilere de tatbik olunacaktır. Haliha 
zrrda Ingiliz tonajı, Italyan tonajın

dan yüz, yüz yirmi bin ton fazladır. 
Halihazrrda yapılmakta olan işlere 

Ingilizler Hayfada, Italyanlar da On 
ikı adada devam edeceklerdir. 

Itilafname bu tasrihatm şereflerini 
bilen insanlar arasında prensip itiba
riyle giri~ilmiş bir teahhüt kıymetini 
haiz olduğunu zikrctmemektedir. I 
tilafnamenin bilhası::ıa psikolojik ehem 
miveti vardır. Zira geren sene doğ
m~ş olan ihtilafa nihayet verecek ve 
esasen salaha yüz tutmuş olan vazi 
yctteki gerginliği büsbütün izale ede
cektir. 

Muvakkd ıtilafname hiçbir devlet 
aleyhine müteveccih değildir. Her i
ki taraf. miitekabilen kazanılmış va
:r.ivetleri fantmıı 'kt~ ve ı:111lhün muha
fazasın1n teminini taahhüt eylemek 
tedirler. 

ır·ın - .. r • .,_ .....,_ .... 

Sonra Makenzen orduları erkani 
harbiye reisi olarak Sırbistanda Ga· 
liçyada ve Romanyada harekatı ida
re etti. 

1917 de Türkiyede erkaniharbiye 
reisi oldu. 

1919 da Versay muahedesinin mü
zakeresi sırasında Alman murahhas 
lar heyetine dahil oldu. 

1920 de orduyu tensik etti ve 1926 
da hizmeti terketti. 

1930 da Alman halk partisi nam
zedi olarak mebusluğa seçildi. Aske 
ri muharrir olarak büyük bir şöhre
ti haiz olduğu gibi askeri fikirleri bu 
günkü Alman ordusunda hala büyük 
bir rol oynamaktadır. 

Avru.paya 
Talebe 

rederken bir şaşkm ok önlerine düş. 
müş ... Dikkatsizlik deyip ge!:iştirmiş. 
ler. Lakin bütün efradm hep böyle 
sa~a sola ok atıp hedefe bir tek bile 
isabet rapaınadıklanru gören Hoca 
merhum gidip hedefin önüne otur. 
muş ... 

Timurlenk, Hocayı böyle görünce 
sormuş: 

- Bire efendi! Deli misin! Ni~an. 
gahta telef olmak i~in mi oturu • 
yorsun?! .. 

- Devletlim! Dikkat ettim ve si. 
zin tirendizlar atış ~·aparke11 en em. 
niyetli yer nişangah olduğunu gör. 
düm. Kısa aklıma. uyup siz de ya.. 
nırna gelseniz isabet olur. Demiş. • 
Bu~lerde okaclar acemi miinek .. 

kitler p.;öriiyor ,.e ol<adar mantığı ek. 
sik munhezelere uğnı)·onım ki; ken.. 
dimi hundan clota:n nisangahta otu. 
ran Nasreddin Hor.aya be-nzetiyo • 
nım. 

Bana karşı yapılan tenll<tler bu <;e. 
5it o!dukça m~vmu ·kavramış olmasa. 
bile görii"-menin edasmclan muhiti • 
miı:in he!!i hakh bulnca.ı;na tamamen 
eminim. Onun içindir ki rahat rahat 
nişangahta otunı~·ormn. 

8. FELEK 1 

Stoyadinoviç 
Romanya da 

Belgrat, 27 (A.A.) - Siyasi ma.: 
hafil, bugün B. St-O)·adino\.iÇ ile Ro· 
manya Başvekili B. Tatare"Sko ve RA:>. 
manya Hariciye Nazın B. Antonesko 
arasında Romanya arazisinde k5.in 
Rechize'de vukubulacak mU18.kata 
bi.iyük bir ehemmi~·et atfetmektedir. 
B. Stoynclinoviç'in Pariste Fransız 
nnzırlari~·le ~·apmış olduğu görilşme
ler hakkında B. Antonesko'dan ieap 
'OOen mnfilrruıtı aJnu!I olduğu tahmln 

zumı.n altına alınınışıtr. Ankara. 26 (Tan muhabirinden)_ ohmınalctadtr. 

Yemende su h 
ve sül<iin var 
Sana, 27 (A.A.) - Yemen hüku

meti tarafından neşredilen bir resmt 
tebliğ, bir müdettenberi hariçte top
lanmış buJ.unan bir gizli komitenin, 
Yemen ile onun hükmdan ve hükCi-
meti aleyhine mütemadiyen iftiralar
la dolu haberler uydurmakta olduğu
nu ecnebi memleketler efkarı umumi 
yesine bildirmektedir. 

Bu şahıslar Yemende isyanlar baş
gbsterdiğini iddia etmektedirler. Ye 
men hükumeti, bütün millet ve hüku -

Bu yıl muhtelif vekaletler tarafından 

A vrupaya tahsile gönderilecek talebe 

adedi tesbit edilmiştir. Yeni listeye 

göre 19 talebe A vrupanın büyük mer 

kezlerine tahsile gönderileceklerdir. 
Bu 19 talebeden 3 il hukuk tahsil et
mek üzere Isviçreye, 4 ü posta tel -

graf umum müdürlüğü tarafından 

P. T. T. mühendisi olmak üzere Pa-

----
Güreşçiterimız 
Finlandiyaya 
Gidecekler 

rise, diğer 11 talebeden 3 ü Maarif 

Vekaleti tarafından inşaat mühen -
dısJiği, 4 ü makine mühendisliği, 5 i 

de elektrik mühendisHği içın Alman. 
yaya gönderilecektir. Hukuk için 
gidecekler 4 sene okuyacaklar ve bu 

metleri, bu sahte ve Mılsız haberlere müddet içinde lisanslarını yapacak _ 
in~nmamrya davet etmektedirler. lar, diğerleri de gidecekleri mektebin 

An'kara, 27 (Tan muhabirinden) -
Milli güreş takımı şubat ortalarında 
Türkspor Kurumu ikinci Başkanı Ha 
lit Bayrağın idaresinde Finlandiyaya. 
gidecek, dönüşte Berlin ve Viyanada. 
da iki temas yapacaktır. Takım yedi 
güreşçi ve bir idareci ile kafile heye. 
tinden mürekkeptir. Güreş milli ta .. 
kımımız ayni zamanda 1937 yılında 
Pariste ve Londrada açılacak olan 
iki beynelmilel sergide yapılacak mü 
sabakalara davet edilmistir Türk
spor Kurumu umumi m~rk~zi bu işi 
tetkik etmektedir. 

Bu teblif!. Yemen Dışişleri Bakanı tahsil müddetine göre orada kala -
Mahmut Ragrp tarafından imza edil caklardır. Müsabaka iıntihanlan hu
miştir. kuk mezunları için !stanbul ve An-

NOT: Yukarıdaki telgraf Yemen k Huk k F kül. t · d F F 
D · f d d - ara u a esın e, en a_ 

tşışler Bakanı tara m an ognı k·'lt . 1 i · I t b 1 F Mekteplerde Yılbaşı Tatili 
. . u esı mezun arı çın s an u en 

d~n .doğruya Anadolu Aıansına cekıl. Fcı kültesin.de ll/ 1/ 1937 de, lise fen 
Ankara, 26 (Tan muhabirinden) -

Yılbaşı dolayısile bütün orta tahsil 
mektepleri 31 Kanunuevvel saat 13 
ten 3 !kincikanun 937 sabahına ka
dar tatil edileceklerdir. 

mıştır. be . 1 . . d Ank d 
şu sı meı;un arı ıçm e ara a 

• 
Londrada 
Müthiş b·r S"S 
Londra, 27 (A.A.) - Londranın 

şimal vatoşlannı kaplamış olan sis, 
münakalatı tamamiyle durdurmuş • 
tur. Bu varoşların münakalatmı te -
min etmekte olan otobüs servisleri 
durmuştur. Piyadeler meşalelerle ve 
ya elektrik lambalariyle yollarını ten 
vir ederek gitmektedirler. 

Rü'yet sahası, bazı yerlerde dört 
metroya kadar inmiştir. Noel tatilini 
geçirmek üzere Londrayı terketmiş 
olan ahali yerlerine dönememekte -
dirler. 

Vilayet.erde 
Stadyom 
Ankara, 27 (Tan muhabirinden) 

Türkspor Kurumu umumi merkezi 
vilayetlerde stadyom inşası için yüz 
bin liralrk bir tahsisatın tevziine baş 
lamak Uzeredir. Bu yardım vilayet . 
lerin hususi idareler bütçelerine stad 
yom inşası için koyduklar r tahsisat 
"l'liktarrndEl olacaktır. 

Gazi lisesinde, Istanbulda Vefa lise • 
sinde 20/ 1/937 tarihinde yapılacaktır. 

NASIL YAZIYORUZ? 
,,_.,...,,.,._,.._ ~~ .... .,.. .. ~ .................. ~ ...... "-~ 

AHFEŞ 

. Kara Davut, kar~ cahilliği yetmiyor ııibi, 

1 

elindeki şifa saıı'at eserindedir. - qa
bır de ~ara k~ra nıyetler beslcmeğe başla·- h:..:ı Sıtkr Ta-anu Cıwıhuriyet 25 - 12 
mış; dıyor kı: ı.u ' ' 

Dikkat et Ahfe.ş ... Buradan iki par. - 1.936. 
mağmıı uzatır ve 0 tuhaf gö;;lük- A iki gözüm şa!rim, et!iğin ~üyük gaza-

. · dır ama, sen de bıraz kelımelerın manası-
Zlrının ardında fellek fellek dönen ve na. ı;arfa, nahve dikkat etse el... Musanın 
en edna ziyadmı müteessir olan her a~sında "muci~e" değil , ' '.muc!ze kuvvc•i" 
. . . vardır. "Hazretı Isanın korlerın dokunur 
ık~ dideı haf!a§ını oyar ve ytlbaş-ı he- dokunmaz gozlerini açan elindeki şifa'' di-
dıyesi olarak tekrar san{l yollarım. ye yazdıktan sonra dönüp yazım bir de ~en

Gözlerimi çıkarabilir mi çıkaramaz mı? 
pek bilmem ama yanlışları ile kulaklarımı 
tırmalıyor.. "Edna" zaten ismi tafdildir. 
başına bir de "en"' tafdil edatmm gelme
sine tahammülü yoktur. "Haffaş" ı "buf
faş" diye tashihe kalkmıyacağım, çünkii 
"haffaş" galatJ "?eşh~rdur: F,~k~t ~iraz ir,: 
fan sahibi olan bır kımsenm dıdeı haffaş 
deyince: "Rencide olur didei haffaş ziya
dan" mısramı hatırlaması ve artık "müte
eı;sir" diyememesi laznn gelirdi. 

Hepsi iyi ama gözlerimi niye çıkaracak? 
Yanhşlarmı ııörmiyeyim diye mi acaba? .. 

• 
Hazreti ,n1u.,mmı Bahri.ahmeri ikiye 

bölerek Beni lsraile yol açan asasın· 
daki mucize ve Hazreti lsanm körle· 
,.;,,,. d.rıkunıır dokwımaz gözlerini tıfan 

din okudun mu? Okudunsa karışıklıgınr 
görmedin mi? Gôrdün~e niçin düzeltmedin? 
O işi de kütiıphane kutiıphane, müze müze 
gcT.ccek olan karilerin mi yapsın? 

Hem benden saııa nasihat, mensur şiir 
üslübundan kaç. "Yıllar yarlardan, yarlar 
yıllardan vcfastz, aziz dost!'' cümlesi, bun
ca yıldır çok şişirildi ve artık ilham vermez: 
oldu. 

• 
Dün lstanbul Adliyesinde iki dik-

kate değeı hadise geçmiştir. - 26 -
1P • 1936 

"Ismi aded" in. sıfattan evvel gelmesi -
hele o sıfat "şayanı dikkat", "dikkate de
ğer'' gibi isim ve fiilden mürekkep olur
sa - daima fena oluyor: "Dikkate değer 
iki hadisi'" demeli. 

• 
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M.a.hkemelercle KiTAPLAR 
ARASINDA CHARLES BOYER-CLAUDETTE COLBER1 

Askın Uıanısı Muhakeme esna
sında uyuyan suçlu 

Mazhar Oımanm Sinir 
Hutahklan 'Kitabı · '~~~~~~--------....;;... ______ .;... ______ _ 

Doktor Mu.har Oaıanm, her ne -:--:------------------__:-================::~-
mUnuebetle olursa olsun, adı • p f •• d JIJ•••••••••-••••••••••••-• 
nıanarkenonunresmiaıfatmıillve e urge e Eddı· _ C _ ntor 

'Ne yapayım, Bay reis .. Sabaha 
kadar uykusuz kaldık,, 

etmek, lstanbul Üniversitesinde Or. 
dmaıiüa profesör olduğunu yazma.k Azg 1 n 
::..: ~~'=:·=d~~z~: K rtl Gagnsterler Arasında 
nu şpheeiz kendisi de bildiiP i..;in, bu u a r 

Pötürğe, (TAN) _ Havalar pek Gülmek ... Şarkı ... Nete ... filminde 

fırtınalı geçiyor, gah kar ve güı yağ- '•••••••••••• ' Meşhut suçlara bakan Asliye Dördüncü Ceza mahke
mesi! ~ün, Haliçte korsanlık yapan Mehmet ve Yaşar 
adlı ıkı kafadan ma~kum etti. Suçlular, İnebolulu Yaşar· 
la Safranbolulu Halım oğlu Mehmetti. İkisi de dörder 
beşer sabıkaları bulunduğunu söylediler. 

yıl ikinci cildini de çıkararak tamam
ladığı Sinir Hastalrklan kitabının 
Uurine adından başka bir şey yaz_ 
mıya lUzum gormemiştir. Biz de yu
kanda yeni kitabını haber verirken 

mur yağıyor. ------------------------===--
onun gibi yazdık. 

Çaylar taşmıştır. Bu yüzden boğu-
lup ölenler vardır. Poskiranlı Rama
zan oğlu Hasan, Şiro çayından ge -
çerken suya kapılıp boğulmU.§, cesedi 
suya düştüğü yerden üç saat ötedeki 
ha..'"'8.be civarında buluı:.muştur. 

- FRANS/ZkA GAAL -· 
Bunların biribirini tanımıyan iki de davacıları vardı 

Birisi Hasır iskelesinde Deryakuşu motörünün sahibi Si: 
livrili İlyas, diğeri de Balıkpazarı iskelesinde sandalcı 
Mehmetti. Şikayetçi İlyas davasını şöyle anlattı: 

- Ben dün Hasır iskele-

İki kişinin daha boğulduğu söyle
nilmektedir. Fakat, PötUrge mmta_ 
kasında bunlarm cesedine tesadüf o-

Bu sene çevirdiği yeglne 

AL TIN KELEBEK 
(Fraulein Lily) 

Filminde göz kamqtırıcı tuvaletlerlle pek yakında 

SÜMER Sinemasında 
Yorganı sinden motörüme Silivriye 

götürmek üzere 620 teneke 

Yirmi ıu kadar yıl önce çıkarmrş 
olduğu kUçük·Binir hastalık.la..., ktta _ 
bmın nüshaları çoktan tUkeumiş ol • 
dtAğu gibi, o vakittenberi bu hasta • 
tıklar Ur.erine bilgiler de pek g~niısle
miş olduğundan, hem hekimlik öğre. 
nenlere, hem de pratik hekbnıerfl! fay 
dalı olacak yeni ve daha büyük bir 
eser yazmıya başlamış, bırinci cildi
ni 1934 yılında çıkarmıştı. Ki~abm 

tamamlanması Türk ilmi ic:in ve 
TUrk heJdmlik alemi için pek mühim 

lunamamıştır. 1 
Havaların s,:ığuk gitmesi, kurdlan 

da azdırmıştır. Merkezde ve civar 
~öylerde hayvanlara kurt saldırma
ları çoğalmıştır. 

gCSreceksiniz •. Sahne arkadqları: HANS JARAY ve SZOKE SZAKAL 

' 

T t t gaz yükledim. Bu sabah ha· 
U UŞ Urup· reket edecektim. Sabaha ya-

s kın saat dörtte motörün kıç Jandarma kumandanının iş~irakile 
meı'.<ez ahalisi geçenlerde kurd avı
na çıkmışlarsa da boş dönmüşlerdir. 

.._ NazAr1 dikkate -------• 
avuşmuşlar f tarafında bir teneke sesi işit-

. tim. 
Son günlerde lata.nbulda meehut Pencereden kafamı çıkarınca bira-

euçlar çok •zalmııtır. Evveliai gUn da.mm tenekeleri alıp motöre yanaşan 
bu çeoit 91.lçlara bakan Sulf"Anabmet bir sandala verdiğini gördüm. San
llUlh UçUncü ce.za mahkemesine hiç dal da motöre bağlanmış. Ben bir 
bir hadise ak8etmemiştir. DUn de 1aat hırsızlık kartıamda kaldığımı anla
on yediye kadar müddeiumumiliğe Uç dmı. Hemen hınuzlann sandalına ken 
vak'a gelmi§ ve bunlardan yalnD iki- dimi attım ve ipi sıkı sıkı sandala sar
Bi mahkemeye verilmiftir. Biıiai hü- dmı. Bu l!lırada Mehmet gırtlağunı sık 
kümle neticelenmi§, lkisiniıı de a1l- mıya başladı. Yaşar da ağzınu men
kadarlan haklın önünde banıll"t\lflar- dille tıkamıya. c;alıtıyordu. Ben "lhaan 
dır. afa, Ihsan ağabey" diye bağırmıya 

bir vak'a 1!18.yılmalıdır. 
Vaktiyle bizim dilimizde yazrlmış 

ainır haıstalıklan kitabı olmadığı i. 
çin .mUtehassıl!I olmıyan hekiml~r l!Iİ
nfr l\aetalıklarmı, şatranç oyunu gi. 
bi, derin heaa.plara bağlı, kang !it bir 
ilim sayarak bu hastalıkların teşhi • 
sini bUıbütün mütehassıslaı:-a 'bıra • 
kırlardı. 

Trabzon Polisleri Araamda 
Terfiler 

Trabzon, (TAN) - Şehrimiz po· 
lislerinden Talat Ozkan, Muammer 
Tunç ve lsmail Bilgi UçüncU komiser· 
!iğe terfi etmişlerdir. 

Bunlardan Talat Ozkan Karsa, Mu· 
ammer Tunç Samsuna tayin edilmiş· 
ler ve mahalli memuriyetlerine git • 
mişlerdir. lsmail Bilgi Trabzonda bı· 
rakılmıştır. 

Bugün ve ya nn l!IOn olarak" 

M i' L L i Sinemada 

HAZU ftKA Görmiyenler ve tekrar görmelı 
ft istiyenler için l!IOn fırsat 

Fatihteki Hayvan Hasta-. 
neıı 

Fatihteki hayvan hastanesinde bir 
sene içinde on beş bin küsür hayvanın 
muayene ve tedavisi yapıldığına dair 
bir statistik neşretmiştik. 

ŞJK sinemada 
20 kuruşla bu senenin 2 yeni 

filmini görebilirsiniz. 
Bir yorgan hil.6yesi 

Davanm birisi bir yorgan hlklye-

vakit bulabildim. Yoksa adamlar be
ni geberteceklerdi. Biraz sonra benim 
motöriln bq tarafında yatan Ihaan

alydi. Sadulla.h oğlu Şevket ve Salih l1L Iskender yetiştiler, beni ölümden 
kızı Hatice isminde Ud genç evveliat kurtardılar. Bu korsanlar l!lalldala 
gün Yalova vapunından çıkm•lar ve gelen DuıanJa lakendere: "Bu adam 
Sirkecideki Yeniva.rna ot.eline gltmlt- hmnzlık yapıyordu da ·biz yakaladık" 
ler. Bunlar kan koca gibi bir odaya diyerek beni g&rterlyorlardJ. Zahir, 
yerleşınitJer. Otel sahibi yolcuların ben kendi malımı, kendim çalacak 
nüfus kljrtlarmı tetkik edince kan mışmı. Sonra bekçiler geldi. Biz bun
l ca olmadıklanru anlamış ve ancak, lan moMre aldık w karakola g'M1}!'1-

ayn ayrı odalarda kal&bileceklerinl dUk. 88.bahleyin öğrendik ki bunlann 

kendilerine söylemiftir. Şevket buna 1rullandıklan l!lalldal da hmsızhkmış. 
muvafakat etmemit ve oteli terketmif lıfehmedin andalmı Galata Balıkpa
tir. Biraz sonra bunlarm odalarına 1&rmdan çalmıeJv ve bizim motöre 

giren otel hizmetçisi karyola 117.erin- YIJULlmıtlar .. 

Halbuki. müellifin pek ~ı.el izah 
ettiği gibi, bir sinir hasta.hğının hiç 
olmazsa uzvi olup olmadığını ayırt 
etmek, uzvi hastalığın me.rke.ıdt> o. 
lup olmadığını anlama.k, praticyen 
her hekime lüzumlu bir şeydir Maz 
hhl" Oamanın bu kitabı lamam ol- Meccanen yapılan bu nıuayene ve 
duktan sonra hiç bir hekur.in sinir Antalyada Parti Seçme?eri tedavilere halk büyük bir rağbet gös
ha~talık.larmda kendisine liizumlu o_ Antalya, (TAN) - Vilayetimizin terdiğinden belediye Fatihte olduğu 
lan kısmını bilmemiyeııııhakkı yoktur. her tara:ın~a ~· H. Partisi yeni inti- gibi Usküdarda da bir hastane açmak 

Kitabın yazılış tarzı ne khdar açık habatı bıtnıı§tir. rı·k · d d" F k t bilt ed h . 

Çılgın gençlik 
JEAN HARLOV tarafmdaD 
Gençlik, lüks ve dans filmi 
Ayrıca: BOR1S KARLOFF'wı 

en güzel filmi 

Kara Odanm Earan 

. . .. nn ey ı. a a ç e ta sısat 
ve ne kadar güzel olduğunu tahmin Ilçe kongresı de yapılmış, ılçe yon- bulunmadığından F tiht k' h tan • 
etmek için, üzerinde Mazhıır O~ma. kurul azalığına Enver, Ali Barut, uin geni•letil . ka le 

1tı 88

1 
tıe 

dı bul tiş. o h M"" · H F h · H li Meh .. mesı arar aş n mq r. 
nın a .. unmaaı ye ır. n~ın er- um~, asan e mı, a t, met, l4,atihteki hastane büyüdükten sonra • 
kPsçe bılınen. kuvvetli kalemı başka Kadrı, yedek azalığa da Ahmet, ibra- ,·alnız şehı' · · d d ~- 1 ın· h k tta •••••••••••~ 
t .. lil "fad ed . r ıçın e egı , m a a 
ur ı e emez. him Kiremitçi, Murat, Zeki, Mehmet, köylerin d t' kJ · 1 anı 

PrAtisven hekimler icln vazılrnuı o. t ......... iı "'" lı!ahnu:ı.t Ali AAr.ilmişlerdir e ge ırece erı ıayv ann ' 
lan kitabın taksimi de gayet pratik Vilayet kongresinde ilçemizı Lütıi ................ ··- ~-..ı- ... ıı~-ı - .:_:__ • • 

bir tarzdadır . Külteağlu. Ali Barut, Ha.san Tahl!lin. Y okl~ıya Davet 
Nazari ve teşrihe ait bilgi!er ihti - Hayri, Nazım temsil edeceklerdir. 

1 ı .. , ,, 

cfNOERRoptRs -

sas kitaplannda olduğu gibı bir ta. --=============-
rafa yığılmamış, hep lüzumlıı yerlerin Levha, llan, Tente 

dtkl yorganın tutuştujunu görmUt Halimin önüncle uyuyo' 
de gösterilmiştir. Kitabın dizili•i ve Rüsumu 
basılışı temiz olduğu gibi rt>siralcri • 
nın bir çoğu pek güzel olmu~tur. 

Livha, ilan, tente ve mağazaların 

önlerine konan siperler için belediye 
ötedenberi bir resim tahsil etmekte-

Eminönü Askerlik şubesi baş'ka.n. 
bğmdan: Şubemizde kayıtlı harp 
malfüleriyle şehit yetimlerinin 937 
yılı için ikramiye kayıtlan 4 • 1 _ 937 
gilnlemecinden 28 • 2 • 937 günle • 
mecine kadar hergün yapılacağından 
yetlerindeki resmt sened, maq cilz... 

Fil OYU 
TAKiP 
EDELiM 

ve derhal polise haber vermiştir. Bi- Davacı möylerken suçlu Yaşar hlki-
raz sonra Şevketle Hatice yakalamnıı min önttnde uyumuştu. Mübqir Ek
lar ve dün müddeiumumiliğe veril- rem onu birkaç defa uykuaundan u
miflerdir. Müddeiumumilik bun.lan yandırdı. Yapr itiar ediyordu: 
Sultana.hmet Sulh birinci ceza hlkim.- - Bay ret.. bun1ar, bizi dövdüler, 
liğine gönderdi. HA.kim Retit 10rgu- aabaha kadar uykuauz kaldık ta on-
19. bqlarken otel eahlbi: dan ..• 

- Bay hlkim., biz dıeanda. suçlu Bundan IODra ikinci ıikAyetçl Meh-
lle anlqtık, davamdan vugeçiyonım, met davaaıru anlattı ve reitı sözü suç-
dedi. lulara verdi. Onlar: 

HA.kim de davanın dill"'esiııe karar - Balık avla.mıya. çıkmıştık. Bun-
ftrdl. tar bizi yakaladılar. Döverek motöre 

' 

Bu gür.el kita.p, ~endi kendini tav -
sıye ediyor. Yazana teşekkür etmek, 
okuyanlan da. tebrik etmek lazım • 
dtr . 

aldılar. Hiç bir eeyden ha.berimiz yok, 
dediler. 

Şahitler dinlendi. Müddeiumumi 
Sabri bunlann cezalandırılmasını is
tedi. Mahkeme de suçlannı sabit gör
düğü için ikisini de ikişer ay, onar 
gün hapsa mahkUm etti. 

dir. Bu resimlerin tahsil zamanları 

şimdiye kadar geyri muayyendi. 
Daimi encümen, bu resimlerin se

nede bir defa ve kanunuevvel ayı so
nunda ahnmasına karar vermiştir. 

Bu ay l!lonunda la vha, ili.n, tente 
gibi şeyler kullanan müesseselerden 
bu resimlerin tahsiline başlanması i
çin belediye reisliği tarafından alaka· 
darlara tebligat yapılmıştır. 

• 
danı, muayene raporu, nüfus hilvi • 
yet cüzdanlariyle birlikte kayıtlarını 
yenilemek Uzere şubemir.e müracaat. 
lan yukarıda, gösterilen tarihten 
sonra şubeye mUracaat edenlerin 
937 yılı ikramiyesinden istifade e. 
demiyeceklerini ve bu husustaki ma 
zeretlerin kabulüne imkan olmadı • 
ğmdan mes'uliyetin kendilerine ait 
olduğu ehemmiyetle ilin olunur. 

(FolLow the fleet) 
Bu hafta. 

SAICAAYA __ , 
• Sinemasında ______________ _....." 
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ŞEHiR TIYATROseJ 
OPERET KISMI 

Bu akta.m 1 

' 20,30 da 
\ 

Lıyll ve Mecn11fl _.... 

Kapaklan birer kelebek kanadı gibi çırpman 
bu gözler, bu biraz ..atı ıaarkarak titriyen 
dudak ve bu bir çiçek kadar tue yUz ona mUthlf 
bir hUzUn verdi. Göğsü daralıyordu. Bilinmi • 
yen bir yerden bir fellket!n releceğinden emlnmif 
gibi onu kendine çekerek 111Daıkı u.rıldı. Göetlnde 
hıçkıran baş ve kollannda. tltriyen vücut onu tutu,_ 
tunıyordu. Dudakla.mu ımrarak odanm karanlık du
varlarmdan birine g6zlerlnl dikti ve aaatlerce böyle 
kaldı. 

~ - "-· 

Bir meçhulden korkarak bofulur gibi oldufu bu 
gecelerin hatırasını bir daha aUuıinden lilemiyor, 
gitgide da.ha karanlık, daha konutmu oluyordu. 
Halbuki bir uykudan sonra sabahleyin gözlerini açan 
Muazzez, kaygusuz tebe1!18Umlerle koeuma ba • 
kıyor ve bir ku, gibi evin içinde dört ta.rafa seki
yordu. 

Onun bütün gün hiç durmadan ifler icat edip klh 
bahçede, klh içerde meşgul olduğunu görmek, Yuau
fu bir parça oyalıyordu. Artrk bu evde bir ha.mm 
olduğunu h.Jaseden Muazzez, gitgide bunayan Rume
Wi hizmetçiye ldeta if bırakmıyor; yemek pl
firmiye, çam•ftr& bile yardım ediyordu. 

Erkenden kalkıyor, kollarını ve boynunu açık bı
rakan beyu geceliğiyle qağıya koşuyor ve Yusuf& 
pekmez, tulum peyniri ve ev ekmelfnden ibaret bir 
kahvaltı getiriyordu. Kalın iki örgü halinde arkum· 
da sallanan kumral uçlan, o kOf&rken uçuyor; pem
be ve yuvarlak topuklan 6kçesb ve ayafma btras 
büyük gelen terliklerin içinde mini mini dunıyordu. 
Uzun geceliğinin altmdan ayak bilekleri g6rtın0yor 
ve bir yere oturduğu zaman san aeyrek ve ince ttly
lerle kaplı muntuam buaklarmm alt 1ammlan mey· 
dana çıkıyordu. 

Muazzez odanm sokak tarafı boyunca uzanan ~ 
4i.re bir pefkir seriyor, üzerine balar bir tepel içinde 
getirdiğıl ka.hvaltıyı koyuyor ft Yuaufu çaJmyordu. 
O .nm1.11 m!udere yu ~ a~nm .,W pllJ. -· . 

• • 
Kuyucaklı Yusuf 

MEMLEKET ROMANI -46- SABAHATTiN ALI 
yarak k&.rfllıklı yemeğe başlıyorlardı. . 

Yusuf bu eenada hep karısına dikkat ediyordu. 
Muazzez beyaz ve zayıf elleriyle ekmeği yakalar, or
tasından kırarak yansmı kocasına uzatırdı. Bazan ter 
ilkleri ayağından çıkarıp parmaklarına takar ve far. 
kmda olmadan oynamıya başlardı. Yusuf onun uzun 
parmaklı, ince ve aanya yalcın beyaz ayaklarına da
lar, aeııelerdenberi tUrlü köselelerin içine girip çıktı
lı halde bunlann naaıl olup ta bir tUyle bile dokunul
mımıt kadar ince derlll, muntazam ve güzel kaldı
ğına hayret ederdi 

Bu .ıe kadar gilzel bir çocuktu yarabbi, ve Yusuf 
onu ne ki.dar çok seviyordu. 
Kadın dedikleri 9ey hakkında hiç bir fikri olmıyan 

~llkanh kanama lnaanlarm Uatünde bir mahiyet ve
riyor, kalbinde günden güne kuvvetlenen bir a.şkı 
ldeta din! bir his gibi tefılr ediyor ve bUtUn dUşünce 
ve hareketlerinin bu mihver etrafında dönmesi ll
mn Pldlilnl hlaeedlyordu. En uzak devrelerinden
berl bir dalıı:lkam bile oruıus geçmlyen hayatmm Mu
azzez olmadan bir hikmeti bulunabileceğini tahmin 
etmiyordu. Onu kaybetmek tehlikesi beliren zaman. 
tan, battl onu eliyle kendinden uzakl&fbrdığı gün
leri hatırladıkça flLt!YOr: 

.. Ben bunu namı yaptım?" diye kendine l!IOruyor

du. 
Muazzez de Yuaufu hemen hemen ayni hltılerle 

aevıneJrteydi. On un qkında da eeu lnıil, diğerinin 
•1tısumlu" bir f8Y olmam. ouuı hayatın taaavvur 
edlJ,"18"18 blJ4 iN&» ~~ 

Bir zamanlar blriblrlerlnden aynlmalc, biribirlerlnl 
kaybetmek ihtimalinin korkusunu çekmlt olmualar 
belki de biribirleri için ne kadar kıymetli olduklarmı 
hali bilmiyeceklerdi. Hayattan o kadar biribirinin 
içinde kaybolmu,, yerl~miştl. Ve belki o zaman 
evlenmeyi de dUşUnemiyeceklerdi; çünkü buna birl
birlerini kaçırmamak için en l!IOD çaredir, diye müra
caat etmişlerdi. 

Bunun için; hayatlannm beraberliği dUnyanm en 
tabii, en kendiliğinden anlatılır, en basit bir ifi ol
duğu için biribirlerine söyllyecek uzun boylu llflan 
da yoktu. Aralannda günlerce birer cümlelik mUkl
lemelerden başka bir ~ey konutulmadığı olurdu. 

Cuma günleri hep beraber btr ahbabın bağına gi
dildiği ve erkekler bir tarafa, kadınlar bir tarafa ay
nlrp kendi aralarmda llemlere başladıklan zaman 
ne Yusufun, ne de Muazzezin bulunduklan yerle bir 
ali.kalan olmuyordu. Muazzeı söylenen sözlere bir 
gülümsemeyle muk&bek ediyor, Yusuf iae kimsede 
bir tey l!IÖylemiye hal bırakmıyacak kadar tutuk du
ruyordu. 

Böyle zamanlarda tarif edilmez bir hasret onlan 
biriblrlne çekerdi. Etraflarına yabancı olduklanm 
hiuettlkleri nltıbette blrlbirlerinl ararlar, bu kısa 
mUddet esnasında içlerinde gllnlerce anlatmakla bit
miyecek teYlerln toplanıp biriktiğini aanırlardı. Hal
buki ilk fırsatta birbirlerini arayıp bulunca ikisi de 
eski aUkfttlarmda devam ederler, yanyana oturarak 
veya aiaçlarm altında dolaşarak beraberllklerinlıı 
tarlf ~ 1&1dethıl duyarJvdı. , 

Konuşmıya ne !Uzum vardı? Bütün gilzel lflarcla» 
ve hot inSanlardan sıkılan bu mahl\Udan, biribirleri· 
nin sesiz mevcudiyeti, yorgunluk verecek kadar dO" 
yuruyordu. 

Biribirleri için ne kadar tabU ve lüzumlu hıeler, et
raflan için o kadar garip ve manasız olduklarmı kr 
ranlık bir 9ekllde hissetmiyor değillerdi. HislerlıÜJ' 
,tddeti ve dünyalannm ayrılığı cihetinden yapayal
nız olduklarmı blribirlerine söylemeden biliyorlar ~ 
bunun uzun zaman devam etmesinin ne dereceye 
kadar muhtemel olduğunu korku ile dUtünUyorlaJ"' 
dı. Hiç bir yerden öğrenilmiş olmıyan ve tabiatin h.,. 
nUz kendisine bağlı bulunanlarda uyanık tuttuğu bit 
his onlara hayatın büyük kalabalığından ve mllfte" 
rek yürUyil9Unden aynlmanm dehşetini fJSıldıyordU. 
Bunun için ancalc her,eyle ali.kalarmı keserek keneli 
dUnyalarma döndükleri zaman rahat ediyorlar, mu
hitle temasta bulunmıya mecbur olunca fena h.itl1" 
kablelvukularm altmda ezilmiye bqlıyarak aıJıdJ .. 
yorlar ve kaçmak istiyorlardı. 
Yqlı erkeklerin liflan, ,akalan, zevkleri Yusuf• 

gülünç ve mlnasız geliyor, gençlerin sonıuz boflui" 
onu yabancılattırıyordu. BUtUn gayretine rağnıeO 
rakıyı içip avu avaz bağırmakt.fk veya arkadaşlart' 
na bıçk çekmekte bir zevk bulaıl'amıf, altmışaltı .,e 
tavla oynamayı bir türlü öğrenememiftl. 

Muazzez ise bir zamanlar kendini oyaladığını za0· 
nettiğl ,eylerin çocukça bir merak ve teceastıateO 
b&fka bir fey olmadığını görüyordu. ArkadaşıannJIJ 
onun yanında: 

"Raaimenln düğünü ne diye bahara kalmış!,, 
.. Yavuklusunun orospulardan aldığı çıbanlar dBJI• 

kapanmamı, ta ondan!,, _<lif 
Diye konu,tukça can sıkıntısından içini çeJd1....

ve zilli bir tef refakatinde ince seslerle söylene ~f!~ 
ne ve günde bet on defa tekrar edilen ~ hava&
artik onu eğlendirmiyordu.. .. 

(Arkası varl 

' 
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~~~g::!te Hayatı Ucuzlatmak Yolu 
Başmuharriri 

, ~hmet Emin Yalman 

~an'rıı hedefi: Haberde, fiki~de, 
erteyde temiz, dürüst, ıamıml 

01ınak, kariin gazeteai olmay• 
çahtmaktır. 

Günün Meseleleri 1 

Ziibbeliğin adını -
medeniyet koymıyalım 

Yazan:--. 
Şevket Süreyyc 

B aşvekilin h~yatı u
cuzlatma şıan, ar

tık devletin malıdır. Sim· 
eli dev Iet mekanizması, bu 
şiarın hayata tatbiki için 
lazım olan · tedbirleri ara· 
mak ve hazırlamakla meş· 
guldür. ..rn:nıı 

Petrol ve benzin 
fiatları da 
ele alındı 

'?ürkiyeınin zübbe ve Ievaııt.en bir 
lııllfıiti vardır: İstanbulun Beyoğlu 
"1sn:u. Burası Türkiye i~de, fa.kat 
l'tltkiyooen ayn bir topraktır. tn • 
~yle, Bdetlerlyle, yaşayışiyle, 
lıerşeysiyle tamam~ ayn ve yaban. 
eı bir toprak.Burası ne Garptir, ne de 
~atk. Oraila yaşa.yanlar da ne garp. 
Iİdir, ne de §arklı. Dili Türkçe, dioJ 
lııiisıüman olabilir, fakat kendisi sa. 
dece levanten ruhlu ve Ievant.en dü • 
tibıceli bir zübbedir, Jşt.e oka.dar· 

T lirkiyede ha ,180 -r--------------lllİiiııl-...iiiiiio ___ ..,,.. ______ ...... 
yatı ucuz. 

!atma işinde petrol 
ve benzin, haklı 

olarak ilk planda. 
ele alınmaktadır. 

Maliye Vekili.mi .. 
zin Büyük Millet 
Meclisindeki son 
beyanatı, petrol ve 

• benzinin satış fi· 
t~~n hafta Noel haftasıdır. Y~ yatlarını ucuzlat • 
~ doğduğu günün haftası. llJ1'i8 ma.k yolunda çok • 
liya.n 8.Ieminde Noel blr çocuk ba.y • tanberi yapılmak .. 
l'anıı şeklini almıştır. O gün ve 0 ge. ta olduğu ha.her a.-

~o 

ıo 

o 

/vtuhle/ff mem/ek.ef lerd~ __ Benzin Salı$ fia1lan 
Vt> 

veraile.r 

cek fiyat unsurlarmm hangileri 
olduğunu rakamlar şeklinde oku -
yacak diyağramlarla göreceksiniz. 

Ancak bunları vermeden evvel 
burada diğer bir noktaya işaret 
edelim. 

~ Çocuklar eğlendirilir, onlara binbir lma.n tetki!tlerin 
he4lye alınır} ve bu hediyeler sa.çlan artık i 1 e r 1 e m i ş olduğu Yukarıdaki diyağramda, muhtelif mcmle ketlerdcki benzin aatış fiyatlarını ve vergi-
ı.~"" -1.-n. b" N 1 bab" 4-n•a · betm · · Jerinin mukayesesini görüyorsunuz. Şakuli çizoili olan kııımlar satıt fiyatlarını, tulant ue.r ... z SiWUU.U ır oe ... ~ • ve ış· ın· kanunıyet kes esının • 

l 2 3 6 JO 8 9 1I 7 12 

B Utün dünyada petrol ve 
benzinin, İtalyadan sonra 

en pahalı olduğu memleket Tür· 
kiyedir. Bütün dUnyada yalnız 
İtalyan müstehlikleridir ki petrol 
ve benzine Türk müstehlikinden 
daha fazla para vermektedir. Bu
nun sebebi ise ttalyada sanksiyon
lar ve Habeş harbi dolayısile pet
rol ve benzin ihtiyatları ile ithalat 
ve ihracatının devlet kontrolu al
tına alınmış ve devletin her ne ba
hasına olursa olsun vatandaşların 
istihlakini azaltarak petrol ve 
benzini kendi elinde toplamak en
dişesinden doğmuştur. Vakıa ar
tık Habeş harbi bitmiş ve sanksi
yonlar kalkmış, fakat İtalya he
nliz tabii hale avdet etmemiştir. 
Binaenaleyh oradaki fiyat seviye
sini tabii saymak ve Türkiye ile 
mukayeseler yaparken ele almak 
ta doğru değildir. Bu bakımdan, 

gayritabii şartlar içinde olan İtal
yayı bir tarafa brrakırsak dünya
da petrol ve benzinin en pahalr sa
tıldığı memleketin Türkiye olduğu 
daha iyi anlaşılır. f çizgili olan yerler ise satış fiyatlarına dahil olıuı verııilerl göstermektedir. tlı<Jan bacaya asılan bir çora.ba. bı. yaklaşmış bulunduğunu bildirmek- 1 - Italya (Roma), 2 - Türkiye (An kara), 3 - Fransa (Pariıı), 4 - Almanya 

l'&Jahr, Bu an'ane bir Hıristiyan ef. tedir. . (Bcrlin), 5 - Polonya (Varşova), 6 - A vuıturya (Viyana), 7 - Mmr (Kahire), 
&a d 8 - lngiltere (Londra), 9 - Hindiıtan (Bombay), 10 - Iıveı; (Stokholm), 11 -tıesi halinde hala o memleketler e Türkiye, petrol ve benzinini ka- Kanada (Kcbek). 12 - Japonya (Tokyo) dur. 
)'~Şar, gider, Ve onıla.rda çoc~ar milen hariçten alır ve binaenaleyh (Diyagram kuruş hesabiyle tanzim edil mittir.] 

1'oeı bayramını, bizim çocuklugu • petrol ve benzin işlerinde tama- nisbet görülmemektedir. Bu vazi- aldığı benzinde de ancak % 8 idir. 
tt'ıllzda. şeker baynı.mı:ru be•Jdediğim!z mile dünya piyasasına tabidir. Fa- yetin en ziyade göze çarptığı Bu % 5 veya % 8 alım fiyatı üze-
l:'İbi heyecan ve sevinçle beklerler. kat bu tabiiyet, petrol ve benzinin memleketlerden birisi Türkiyedir. rine binen bütün fiyat unsurları, 

Qize bütün medeniyet an'anelerinJ alım fiyatlarında görülmekte, da- Çünkü Türkiyede mesela İstanbul asıl madde üzerine hep sonradan 
dejenere ederek getiren Beyoğlu, hildeki satış fiyatları ise her mem- gümrüğünde asıl kıymeti (sif ve memleket dahilinde binen ve 
(?\toel) ı de bir levanten bayramı lekette başka başka esaslara göre transit maliyeti) 36 kuruş olan binaenaleyh devletin şuurlu mü-
haUnde kabul etmiştir • tanzim olunmaktadır. çift teneke petrolUn Ankarada sa- daha.lesile her zaman tanzimi ve 

o gece evlerde pamuklar, cll8.lı Bu itibarla dünyanın hemen her tış fiyatı 780 kuruş ve ayni suret- ucuzlatılması kabil olan fiyat un-
letıeke pa.rça.Iarlyle süslü a.ğa.çlar Ü. yerinde benzin ve petroliln fiyat le maliyeti 67 kuruş olan benzinin surlarıdır. 
'eJiııde mumlar yakılır. Etrafında teşekkülünde bu maddelerin asıl Ankarada satış fiyatı 890 kuruş-
"-ı 1."kilJ egvJ .... celer yapılır·. Beyo,;;,ıu fiyatı, sonradan ilave olunan di- t B' 1 h ti t hl'k· uo !>' ..... - ~~ ur. ınaena ey , m s e ı ın 
l()kanta ve barlarmda. binbir re'mlet ğer birçok fiyat unsurları arasm-
3'apı:Jıı.., da kaybolmakta ve bu suretle pet· 780 kuruşa satınaldığı petrolde a-

rol ve benzinin alım fiyatı ile sa- sıl maliyet, bu satış fiyatının au-
• tlra tış fiyatı arasında hiçbir makul cak % 5 i ve 890 kuruşa satın -nu eğlencelere Türklerin de iş k __;, ____ _: _________ -=----------"---

"ltiğtni görenler rencide oluyorlar. .--=J..W.,.,..__..__"'""--.._....:-__ .._..,-----.~~:-------;-:-;-~---;-:ı / 

~Tiirkierlıı btlıGayra.ID)&ne-~r-1 "arı~ ~·:.-C>cl~~ı. I 
ka<jı \rar, diye kendi kendilerine so. ..:;:- ~ .L" A 

.___,, ___ _... ____ ~ .. -

B u itibarla bizim kamilen ha
riçten aldığımız petrol ve 

benzinin, satış fiyatlarında cihan 
pJyuasrna tabiiyetimizin hissesi 
ancak % 5 ve % 8 den ibarettir. 

Bundan sonraki yazıda petrol ve 
bJtıı.aı.ı-d ..... ı.ı ,,,_ a-~"' 't..-ı,-ı-: &:.~ .... ~ t."' 

şekkUlüniln nasıl vücude geldiğini, 
binaenaleyh, asıl mlidahale edile-

Bu sütunlardaki rakamlar ve 
diyagram petrol ve benzinin nıuh
telif memleketlerdeki satış fiyat -
lannı göstermektedir. 

Motörlü vasıtaların gerek milli 
ekonomi ve gerekse milli müdafaa 
işlerinde birinci plana geçtiği ve 
her memleketin, kendi hudutları 
dahilinde mümkün olduğu kadar 
çok fazla motörlü vasıtalar bulun
durmak mecburiyetini duyduğu bir 
devirde Türkiyenin, bu vasıtaların 
ruhu olan petrol ve benzini buglin. 
kü fiyat seviyesinde tutmak iste
miyeceği tabii idi. Bu itibarla hü
kumetin bu maddeler üstünde 
% 20 - 30 arasında bir fiyat ucuz
lamasını temin için yapmakta ol
duğu hazırlıklar. bu bakımdan 

memleketimizin gerek milli mlida-

l'usorıar • 
1 Peyami Safa. bunlara cevap veri. 
tor: Benzin satış fiatleri 

- Garp medeniyeti bırlstiyandır. 
lıize yalnız şapkaslyle değil, muaşe. 
l'ettyıe de,, saygının başı a.çı:k ifade. 
•l:vıe de kadınlann tesettüre mecbur 

' ' 0hnaınaıa.ı;yıe de, poligaminin red • 
dl31e de girmiştir. Bunlan medeni 
btr intibakla benhnsiyonız ds. Noel 
a~ niçin sinirleniyoruz'! Yılbaşı 
~<>elden, Noel şapkadan, Japka t.ele. 
fondan, telefon radyodan da.ha az mı 
hırıstıyandır ! .,, 

• 
Peyami Sa.fa medeniyeti bir kUI 

6lara.k kabul ediyor, ve bir medenL 
~etin. bir tarafını alıp öt.e tarafını 
llıntaı etmiye J.mkfuı olınadığmı söy • 
lıi;}·or 

O halde Peyaıniniıı mantığına gö. 
te garp medeniyeti hıristiyandır. Me. 
deniyeti de kül olarak ahnak zarureti 
~8.tcJır. Deme ki lurlstiyanlığı da 
ltahuı etmek mecburiyetindeyiz. 

Öyle ya, mademki Noelin şapka. 
datı, ve şapkanın radyodan farla 
~0ktur, o halde luristiyan medeni • 
~etinin birer tecellisi olan bütün bun-
ll kabul edip te hıristiyanlığı al • 
~ mümkün müdür? 4 

Muhtelif memleketlerdeki benzinin dahili satış fiyatları· 
nı Amerika Birleşik Devletleri Maden idaresi neşretmekte
dir. Buna nazaran aşağıdaki yazılı memleketlerde fiyat 
ve vergi miktarı şunlardır: (Amerika doları üzerine • be
her galonu yani 3,785 litresi) 

• • 

yet teşkil eden blrtaknn cihazlardır. 
Hepsini bizdeki memurlar dahi teda
rik edebilir. Fakat müşterek bir ku. 
surlan \'ar: elektlrikle işlemek t 

Bizdeki kilovat fiatJanm bilenler 
için, gazetenin a)'llı sualini sorduktan 
sonra, altına. başka bir mülahaza 
ko:vmak lazımdı: " eğer sizde hepsi 
varsa deme-k ki zenginsiniz! " 

Elektlriği ev hizmetine alabilmek 
için şehirlerimiz, Celal Bayar'm ikin
ci beş senelik planmd~f elektrifi -
kasyon maddasinin gerçekl~mesini 

beklemektedir.er. Çünkü şimdi haki
kat o dur ki ev sahfpleri elektriğin 
hizmet!"\ dedirler 

Biz onu köylünün hizmetine kadar 
ı-ötiireooğiz: t.tanbul ken yolorda 

5 

Yakın Tarihten 
Par~alar 

Takvimi Vekayiin Bir 
Mürettip Hatası 

•kinci 1-'11ı.hmut za.ma.nmda 
1 kUmetin resmi bir gaze 

olarak tesis edilmiş olan "Takv 
Vekayin 1 Abdülhamit devrine ge 
ciye kadar, birkaç defa kapnttlrp 
çrbruştı, Abdülhamit devrinde 
bir iki sekteye uğnyan bu resmi 
zet.e, bir aralık iradei seniye ile 
rar Detiiredilmi.re başlanılmı!)tı. 

Takvimi Vekayiln başlıca mün 
recatı, diğer bir vila~·et r,azeteleri 
bi, bir hafta içinde yüzleri ~t>çen 
cihat ile resmi daire ilanlannda" 
retti. Buna mukablJ idare ve ta 
heyetine ricalden ve Babıalinln 

yük memurla.rmdan on, on beş 
memur edilmişti. 

İşt.e bu kellifelli heyei., bir m .. 
tip yanlışlığı yüzünden hemen ıa 
dilmiş, Talrnimi Veka~i de kap 
mıştı. Bir hariiu bir kaza eseri 
rak ~·erini de~iştinnesmden lb 
olan bu mürettir• hatası, manay; 
bütün değistiren bir pot olmu~ 

Kamil Paşanm • galiba • i 
sadaretinden aynlrşında mutat 
re yazılan "hatlı hümayun., T 
Veka)•ide ne.şredilirken "Kamil 
şa.nm hashelicap infisaline meb 
ibaresindeki "hashelicauJI m "b" 
finden sonra gelen "elif., i "la,. 
sonra komılmu5, "hasbelicap,, ' 
la icap,, oluvermişH. 

nen gelen memurlardan mUre 
bir heyetin nez..-ıreti altında 

resmi bir gazf'tede iki satırlık 
hattı htima:runun doğru yazılma 
bir dikkat~izlik eseri ml:wll? 1'i 
bunda bir Irnsit mi \"ardı?, 

Her ha.hle, Kamil Paşanın 1 
azlini gösteren bu mürt-ttip h 
sorgu~uz bırakrla.mazdı. Sordula 
nışturdular. Aranp arastll'dılar 
ti<'cde Talniml Vekayi heyeti r 
dildi, Takvimi Vekayi de kapa: 

NOT: Hattı hümayunl~ 
padişahların kendi elyazr 
siyle yazılmak esP.ı:idenbe 

mutat idi. Fakat bazıların 
mlisveddesi hazırlanır, ar 
olunur. pa<:JI§alı d:ı beynz 
derdi. 

Rusya da 
Noel ağacı 

s 

Moskova, nkkanun - (O 
ver)-Geçen sene Rusyada Noe 
cına müsaade edilmişti. Bu mü 
dini bir bayrama avdet manas 
miyordu. Noel ağacına yılbaşın 
!ulanması namı altında izin ve 
ti. 

çif~·iler tarlaları için kanallard 
leJitrik motorla.rlJt su almnğn 
dıkJan vakit, şehirlerde herkes 
sız gazetesinin sual listesine: " 
cevabını verecektir. 

Bugün yana yakıla ışık ol 
cak kullanabildiğimiz elektri 
vakit, )Unct O!.";.rak <h ı~ifa 

ceğlz. 



6 J: A .~ 

iP 
Dün Galatasarayla Besiktas 

Gol Atmak Yarısına Cıktı 
Galatasaray T opkapıyı 1 e karşı 12 ile Beşiktaş ta 

Eyübü 2 ye karşı 11 golle mağlllp etti 
Yazan:----

Eşref Şefik 1 

Dünkü kar ve doluya rağmen Taksim sa
hasında lig maçlarına devam edildi. 

İlk maçı ikinci kümeden Altınordu ile 
Ortaköy takımları oynadılar. 

ı Altınordulular hakim bir oyunla rakiple· 
rini 1 - 6 kazandılar. 
Gol rekoru yapan 
Galatasaraytn maçı 

Dünkü Topkapı maçında bu senenin gol rekorunu tc-
8is eden Galatasaraylılar geçen hafta Güneşe karşı çı
kardıkları takımda küçük bir tadilatla sallaya geldiler. 

Dünkü Glatasaray kadrosunda sol iç Haşimin yerine 
Bülent ve sağ iç mevkiinde Şevket isminde yeni ve genç 
bir futbolcU vardı. Takımın diğer taraftan ayni güneş 
maçındaki gibi idi. 

Lig maçlanmn başmdanberi düzgün oyunları ve bil -
hassa hücum hattının isabetli çalışmasıle dikkatı cı.:ıue- t 

den Topkapılılar önünde Galatasarayın genç ekibi umul 
luğundan çok Ustün ve beklendiğind :m dalıa ekstra eks-

0'8. bir oyun çıkararak bire karşı on iki gol gibi bir farkla 
mUhim bir galibiyet temin etmiş oldular. 
On iki gol çıkarmış bir takımın üs

tünlüğünü teferrüatile anlatma~ ta 
güçleşiyor. lnsan yalnız on iki golün 
yapılış tarzlarını anlatmıya kaLksa 
iki gazete sUtunu dolar. Mağlubiyet 
lerin çok büyUğü de böyledir. ~eyirci / 
gördüğü şeyleri tamarnile yazamaz 
olur. Bu itibarla Galataaaraydan bah 

Dünkü maç/ardan hevecan/J bir an 

&etmeyip Topkapınm oyununu anlat
mak istesem de ayni güçlük karşısın 
dayım. 

Yalnız, dün rekor maçı yapan Gala 
tasaraylılar için şu kısa. tarifle iktifa 
edip Güneş maçına geçmcji münasip 
görüyorum: 

.. 

r ılatasaray oyuncularının herbiri 
Uzerlerine düşen vazifeleri tabii im
kanlarının yüz mislile başardılar. HU 
cum hattı gol atmıya doydu. Muavin 
ler isabetli beslemenin bütün zevkini 
çıkardılar. Müdafiler ise, oyuna sık 
sık karışabilmek vaziyetleri çı~madı
ğından sıkıldılar. Kaleci Avni de ek
seri rakip sahada oyruyan arka~aşla
rmı soğukta titriyerek hep uzaktan 
seyretti ve kurtarış yapmak imkansız 
lığı karşısında soğuktan daha ziyade 
titrememek için hazan kendi kendi -
ne, top karşı kalede iken atılış talim 
Ieri yaptı ... 

Dünkü maçlardan bir enstantane 

Galatasaray birinci devrede bire 
karşı yedi gol atmıştı. İkinci devre
de beş gol daha iliı.ve ederek sanki 
tabak, çanak satın alıyor gibi, hesa
bı düzineye bindirdi. 

VA.km Topkapılıların bavanm ber
batlığını görerek, maçın tehir olun
ması ihtimalile iki iyi oyuncularını 
getirmedikleri söyleniyordu. Fakat 
bu mazeret Galata.sarayın rekoruna 
tesiri olabilecek bir şey d~ğildir. 
Güneı - Anadolu maçı 
Güneşliler geçen hafta Galatwa.sara 

ya çıkardıkları kadrolarının sa~ mu
avinini Yusufla değiştirerek, !ag mu
avin Danişi de sol muavine alarak A· 
ıındolulara çrktılar. 

Maçın ilk dakikalarında Anadolu -
!ular rüzgar altında oldukları halde 
açrk bir oyun tarzını kabul ettiler. 
Bu açık oyun Güneşlilere müsaitti. 
Fakat paslannda fazla ifrata kaça • 
rak; top kontrolünde inceliği hadden 
aşırarak hücumlarının tesirini azal -
tan Güneşliler bidayette gol çıkara • 
mıyorlardı. Hiı.kim oynadıkları bal · 
de gol çıkaramadıklarını gören Gü -
neş hücum hattı biraz daha canlan • 
dı. Bazı dakikalar atılgan oyniyarak 
htkim oyunlarmm semerelerini birer 
birer almıya başladılar. 

Gilneşin ilk golilnü merkez mUha
cim Rasih, sağ açık Melihten aldığı 
bir pası kafa ile kaleye atarak yap
tı. 

İkinci Güneş golU Salabaddinin vo
le bir siltile girdi. 

ÜçUncU sayıyı yine Salahaddin ka
le önündeki bir karışıklıktan istifa • 
de ederek birden vuruşile yaptı. 

DördüncU golü Rasih, arkadan ge
len derin bir pasa vaktinde yetişerek 
kaydetti. 

Birinci devreyi 4-0 biU'l"eTI Güneşli 

A Takımlarının Puvan Cetveli 
TAKIMLAR Oyun Galip Berabere M.ağlOp AttılJ ı'edlgl Puvan 

ıoı KOi 
1 

25 3 22 
Güneş ! 6 2 -

29 - 21 Fenerbahçe 7 7 - -- 28 8 21 
Beşiktaş 8 6 1 1 

25 22 19 
Vefa 9 4 2 3 

30 6 18 
Galatasaray 7 5 1 1 

18 
9 3 3 3 19 18· Beyko~ 17 
9 3 2 4 12 25 EyUp 

5 25 42 16 
Top kapı 9 3 1 

13 lst. Spor 8 1 3 4 13 24 
11 21 13 Süleyman iye 9 2 1 6 
8 21 12 Anadolu 8 2 - 6 

9 g 6 41 8 HUA.1 - - J. 

ler ikinci devrede rüzgar altına düş
tükleri halde hakimiyetlerini rakip -
!erine kaptırmadılar. 

Bu devrede gol çıkaramamamala • 
rınm sebeplerinden biri, Anadolunun 
daha toplu bir müdafaaya geçmesi ve 
kendilerinin sıkışmış oyunu açacak 
vaziyetler hazırlarnamalandır. 

Maamafih Güneş dünkü galibiyeti 
ile milli kümeye gire<:ek ilk dört ta -
kını . arasında bulunacak puvana ka
dar yükselmiş oldu. Bundan sonraki 
iki gUç maçını kaybetse bile Güneş 
takımı milli küme içinde bir teşekkül 
dilr. Bu noktadan yeni tesis olundu
ğu halde kısa bir zamanda iyi bir se
mere almış olan Güne.şlilerin göster-

dikleri mevcudiyeti tanımak bir ka -
derşinaslıktır. 

Büyük bir sürpriz olmadığı takdir 
de İstanbul liğinden milli kümeye se
çilecek dört klübün Fenerbahçe, Ga -
latasaray, Beşiktaş ve Güneşten mü
rekkep olacağı şimdiden söylenebi -
lir. 

Şeref Stadı : 
Bu stadda ilk maç ikinci küme -

den Davutpa~a • Kasnnpaşa takımla 

n arasında yapıldı. Daha ilk dakika 
lardan itibaren hakimiyeti ellerine 
alan Kasımpaşalılar üst liste yaptık 
ları sayılarla müsabakayı 10 • O ka
zandılar. 

Vefa - Süleymaniye 

ı 
şil beyazlılar hücumlarını sıklaştır • 
dılar. Ve Gazinin hesaplı bir pasından 
istifade eden Hüseyin Vefanın ilk sa 
yısrnı yaptı. 

Oyunun bundan sonrası Süleyma
niye nısıf sahasına intikal etti. Bu 
sırada Süleymanın ve Muhteşenıin 
paslarile Hüseyin üst üste iki gol da 
ha yaparak takımını 3-0 vaziyete ge 
tirdi. Ve ilk devre bu şekilde nihayet 
lendi. 

İkinci devre Vefalılar oyun üs • 
tündeki hakimiyetlerini muhafaza et 
tilerse de srkı bir müdafaa yapan SU 
leymaniyelilere gol yapamadılar. Ve 
ilk devrede yaptıktan sayılarla mtisa 
bakayı 3-0 kazandılar. 

Beşiktaş - Eyüp 

üçüncü maç Beşiktaş ile Eyüp a -
rasmda oynandı. Müsabakadan ev • 
vel Beşiktaşm kazanacağı tabii gö
rülmekte idi ise de neticenin bu ka
dar büyük farkla olacağı tahmin e -
dilemezdi. 

Beşiktaş takımı kadrosuna geçen 
sene Beykozdan istifa eden Rıdvanı 
ilave ederek çıkmıştı. Buna mukabil 
Eyüplüler her zamanki kadroların -
dan çok noksan bir şekilde idiler. 
Şazi Tezcinın düdüğile hücuma ge • 
çen Beşiktaşlılar daha ilk dakikada 
Rıdvan vnsıtasile birinci golil yaptı. 
lar. Bunu J<:şrefin ikinci sayısı takip 
etti. Bu sırada Eyüplüler de Fethi 
vasıtasile bir gol yaptıklarından o -
yun 2-1 vaziyete girdi. Oyunun bun 
..J -- - - --'"'"' n.~ ..... _._ :1.L:ıa-1 ... :1 .... , 

kuvvetli bir mnnzara arzeden Beşik -
taş mühacim hattının Eyüp mUdafa
asına vUklenmesile geçti. Ve üst üs· 
te yaptıkları hücumlarda 6 gol daha 
kavdcderek ilk devreyi 8-1 bitirdiler . 

İkinci dı" .. 'e bastan başa Eylip nı
sıf sahası""dıı oynanmasına rağmen 
canlı bir şf''·ilde kalelerini müdafaa 
etmeleri vfö•iinden siyah beyazlılar 

ancak ~ g')l daha yapabildiler ve bir 
:ı r:-"k Bf'ı;;iktaş müdafaasının ileride 
buhı" mıısınıfan istifade eden Adnan 
vasrt P ile bir de gol yediler. Ve ovun 
ı 1 - 2 gibi hiivük bir farkla Eyi.ip a
leyhine neti"elendi. 

Fener bahçe Stadı : 
Bu stadda ilk maç ikinci güme -

den BcylC>rbcyi. Anadoluhisar arasın 
da oldu. Kar bir tipi halinde yağdığı 
için hakem ovunu sıfır sıfır vaziyette 
iken tam 14 üncü dakikada tatil et

ti. 

Beykoz - Hilal 
!kinci müsabaka eski milli takım 

sol açığı Bedrinin hakemliği altında 
Beykoz ve Hilal arasında yapıldı. Her 
iki takım da sahaya tam kadrolarile 
çıktılar. Yaptığı bütün maçları mağ
lubiyetle bitiren Hilalliler karşısında 
Beykozun galip geteceği tahmin edi
liyordu. Oyuna karşılıklı hücumlarla 
başlandı. Dakikalar ilerledikçe tah • 
minlerin aksine olarak Hilalliler da
ha üstUn bir oyun çıkarmıya başla
dılar. Hatta bir iki gol fırsatı da ka
çırdılar. Seyircilerde nagalip Hiltl 
karsısmda Beykozluların sa.hadan 
mağlup çikmak hisleri bile uyandı. 

28.12.936 ~ 

r----------------------------------~ 
Bir llikiye L 

BergUn 
Handanın Sevdiği Adam.. · 

• 

Handan güzeldrn ziyade sevimli, 
neşeli bir kızdır. Anasız babasız bü -
yümüş. Bir dairede çalışır. Onu pek 
severim yalnız garip bir hali vardı ki 
eskidenbcri pek tuhafın.a giderdi.. 
Bakın bunu size de anlatayım. Han
danı pek sık görmem üç, dört ayda 
bir karşılaşırız, amma epeyde uzun 
göriişürüz. Handan uzun müddet gö. 
rünmez. Fakat birgün evimin kapısı 
deli deli çalınır, koşarım. O .. Bir bon
jur bile demeden merdivenleri sürat
le çıkar, adeta koşarak odam<. girer 
girmez kendisini sedire yüzü kuyun 
fırlatır ağlamağa başlar:. Evet ekse
ri bana yaptığı ziyaretler böyle göz 
yaşlarile beraberdiı. Ben buna alışık 
olduğum için .ek şaşmam . Sü'kunetle 
karşıma geçerek: "Eh .. Söyle baka. 
lnn., derim. "Yine nasII feci bir ma_ 
cera geçiriyorsun!." 

O alay ettiğimin her zaman farkı
na venr fakat aldırmaz. Gözlerinden 
yağmur gibi dökülen yaşlan silerek: 
"Ah sorma. sorma der, bu müthiş bir 
şey .. " ve yüzüme yaşlı gözlerile ba
kıp boynunu bükerek ilave eder: "0· 
nu bir deli gibi seviyorum, bir deli gi
bi.." Eğer sevdiği adamlar sık sı~ i
simlerini değiştirmese belki bu söz
lerden müteessir olup onu teselli ct
meğe çalışacağım. Fakat bilirim ki 
deli gibi sevdiği, uğruna kendisini öl
düreceği adam bana bir müddet ev
velki anlattığı sevgili değildir. 
Aldırmam. O hararetle onu nasıl 

sevdiğini ve nasıl kavga edip ayrıl -
dıklarmı anlatır. Sonra da azimle 
kaşlarını çatarak ilave eder: "Onu 
vurmam imkansız. Kendimi muhak
kak öldürürüm.,, Bunu söyler, daha 
birçok tehditler savurur ve gider. 

Ben birkaç ay sonra onun başka 

derin, müthiş bir macerasını anlat • 
maya geleceğini çok iyi bilerek sesi
mi çıkartmam. Zaten bu maceralar· 
da o kadar kısa ve o kadar hayal ka
nştmlmış romantik şeylerdir ki! .. 
İşte Handan böyle garip bir kızdır. 

Onu iki üç ayda bir görebildiğimi 
söylemiştim. Yine bana yuktı.rıda an
lattığım müthiş bir aşk yüzUı;ıden 
11Öı-Rfhrr1 i~tir:ınlan nffı,.;;.., "'~>nt .,,;ö~
miştı. Aradan Deş, aıtı ay g">s 1 g -
rünmedi. "Kıza ne oldu acaba,, diye, 
merakta iken birgün kapım çalmdı . 

Koştum. Handan.. Adeta sevindim 

Peride Ce/81 

ve onun her zamanki teıil.şh, ~ 
hali ile içeri girmesini bekledim. as!' 
buki Handan beni müthiş hayret 
düşüren bir hareketle ağır ağır sa· 
kin bir hareketle içeri girdi ve s>'OI 
tavurla merdivenleri sallana sallsn' 
çıktı. Hayretle arkasından yürüd~ 
Odama girdiğimiz zaman onun der• 
hal sedire kapanıp ağlamasını, bBt 
kırnıasmı, çılğınca bir hareket yJP' 
masını bekledim. Halbuki o yorfi' 
yorgun kendisini bir koltuğa b~· 
tı. Ben de hayretle karşfsına ~ 
tüın. 

O elini dizlerinde kavuşturdu. ; 
zUme büyük bir ciddiyetle bakarf 

" - Bana ba'k" dedi, anlatacB 
şeyleri dinlerken sakın her zaınJ 
gibi alay etmeğe filan kalkma ıııı_ 
le bir şeye hiç tahammülüm yo~· 

Ve cevap vermemi beklemeden ,,r 
latmağa başladı: 

" - Şimdiye kadar deli dolu 1" 
ceralanmla bel~i seni çok güldiit ' 
düm. Fakat emin ol bunlar kendi~ 
de elimd() olmıyara.k kafamda bU ' 
yülttüğüm halbuki hakikatte pek r)' 

rarsız şeylerdi. Fakat bu sefer .. 
Durdu. Yüzüne ba~tım. Bu hJ 

solgun yüz, garip bir ateşle tutuşnlııf 
gibi yanan büyük parlak gözler bS' 
na her zamankinden güzel görflıld3. 
O, geniş alnına dökülen saçlarını ~ 
riye atarak: "Dinle, dedi. Bizim dsl' 
rede bir şefimiz vardır. Uzun bOYJılı 
sert bakışlı çelik parçası gibi bir ~· 
dam. Herkes ondan adeta korkar ,., 

hürmet eder. Yalnız ben hiç kinıst" 
den korkmadığım gibi ondan da çe' 
kinmcdiğimi göstermek istiyerek O' 

nun odasında duyacağı bir şeıcUıl' 
yine bol bol güler herkesle şakal~ 
rım. Ve o beni gördüğü zaman hafi 
çe dişlerini sıkar, gözleri Meta icill'" 
parlar. Bunu pek iyi hissederim. ~ 
haf değil mi içımi garip bir sı4c!ll 

kaplar, o zaman yaptıklarıma a~ ~ 
utanırım. Her halde ona benim bW 
deli gönüllü olduğumu, kimseye ti 
telik vermediğimi söyle~iş olacaltış!• 
Birgün elimde evraklarla, tasdik ~· 
Hrmt>k ir.in. nAsacrr~y ...;~:r .. •:r :!'\: (1 
de yme nt:ı;lem ıazıa üzerımue ıoı· 

dışarıda arkad~lan pek güldi.irJXlur 
tüm. 

Dünkü maçlardan bir enstantane 
11
• 

nk on beş dakikadan sonra Beykoz- ki milli takım oyuncularından G• 
lular oyun üzerinde daha müessir ol- tnsaraylı Nihattr. J3U 
mıya başladılar. Fakat sayı olmadan Fener takımında Esadm yerine , 
ilk devre sıfrr • sıfır beraberlikle ni- lcnt oynuyordu. Sahanın çok c;aıt1~ 
hayetlendi. lu oluşu oyunu daha ilk daklk•d ... ,,, 

İkinci devre Beykozun daha ağır ilet ır 
bastı"'" ve canlı oynadığı görülüyor tatsız bir şekle soktu. Feneri . ııit 

6
' zuk bir oyunla neticeyi şUpbell du. Nihayet bu hakimiyet semeresini ~ 

verdi. Ve san siyahlılar üst üste üç hale sokmuşlardı. Bilhassa kısa ıct' 

sayı yaptılar ve bu aralık Hilal de larla oynamakta ısrar etmeleri ~ 
bir gol yaptığından oyün 3-1 Beykoz mm sayt yapmasına mani oluyo~"'r 
lehine nihayetlendi. Birinci devre iki taraf ta sayı >'9 dlı 
Fenerbahçe - /stanbulspor madan o.o beraberlikle nihayetJetl ııı' 

OçUncU oyun Fenerbahçe . 1stan - Maç nihayet 2 • O Fenerin ıell 
bulspor arasında yapıldı. Hakem es· bitti. 

• • 
lstanbul Mtnfakastnm 
nazan dikkatine: 

ıl'" 
1 

DUn Fener1Jhçe stadında ysP de.IJ 

1 lstanbulspor - Fenerbabçe maı;Ul i, 
1 sonra, rengini mUdafaa için kart!~ , 
l si altında çamurlara bulanan °~ye1' 
1 cularına sıcak duş yaptırmak istlt' • 
ı1 tstanbulsporlulara bazı şahıslar tıs-
rafmdan miini olunduğunu bizz• ,ııst 

1 tanbulsporlulnr matbaamıza ıc 

1 
gelerek şikayet etmişlerdir. di1' 

Bu hususta mıntakanm nazşt1 dU' 
katini celbeder ve stadda sıc~a. ti 

-

İkinci mUsabaka son zamanlarda 
düzgün ve muvaffakıyetli oyunlar 
çıkaran Vefa ile geçen hafta Topka
pıyı 6-4 mağlup eden Süleymaniye 
arasında yapıldı. Şazi Tezcanın ida· 
resinde başlanan oyunun ilk dakika
sından itibaren Vefalılar hakimiyeti 
ellerine alarak SUleymaniye kalesini 
tehdit etmiye başladılar. Süleyman! -
yeliler i.deta isteksiz oynuyorlardı. 
Onlamı bu haPeketıriz1f&t ~ren ye- Dünkü moclarClan bir ensfanfane 

şun diğer takım oyunculann~,6 01" 
min edilmesinin insani bir v~ 

duğunu hatırlatırız. 
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Acemi askerler bir fop başmda talim yaparlarken 

KoşDa 

1 numara!.. 
Emret Komuta • 

nım! 
Ateş kumandasın

da ne yaparsın? 
Askerlik 

ları göstererek: 
- İster misL 

niz, yanlarına 

gidelim, diyor. 
Acemi 
hayvan 

erlerin 
kuJ 

- Emniyeti açar, to· 
pu ateş vaziyetine getiri· 
rim. Sağ elimle kalkanı 
tutarım, sol elimle tetik 
kabzesini kavrarım. 

ha yatı !anmasını sey 
redersiniz ! • 

B e~aber yü. 
ruyoruz ... 

- Son - -------------------
1 

ra, ne ya-
parsın? 

Davutpaşa Kışlası 
- Ateş 

ederim Ko
mutanım! 

' ·, btiyar 
Da -

wtpaşa kışla • 
sı önünde genç 
cümhuriyet or. 
dusunun barut 
yanığı yüzl\i 
erleri, top 'ba-

Kışla duvarları arkasında canlı, hareketli, 
meraklı bir alem var. Bunu hangimiz tanımak is
temeyiz. Askerlik artık ordunun ordu ile c;arpış
ması halinden çıkmıştır. Bir memleketin bütün in
sanları, bütün kudretleri ve bütün vasıtalarile 
bir tek hedefe doğru elele vermesi şekline gir

miştir. 

"" emda, sabah ta... 
limi yapıyor • 

Kışla içindeki yaşayışı, çalışmayı, talim ve ter
biyeyi yakından anlamak hepimiz için l:iir ihti
yaçtır. Bunun için kışlaların, askeri mektep ve 
müesseselerin duvarları arasındaki canlı, hare
ketli, meraklı alemi beraber dolaşacağız. 

lar, Yerde, to. 
pukları aşan sı. :---------- Yazan: 
vaşrk ve kaypak 
bir çamur taıbakası var. 

Albay Muzaffer Tuğsavul her 
topun önüne geldikçe, bataryanın 
başından sanki Qelik bir yay fırlı-
yor. Bütün gövdeyi dimdik tutan 
~eskin bir selam vaziyeti arasında, 
takını. çavıuşları, komutanlarına o 
günkü mevcudu ve yaptıkları işle. 
ri haber veriyorlar. 
Albayın "Devam!" kumanda • 

'!mdan sonra, talimlere bıraktıkla.
n yerden başladılar. Bu sefer, ca.. 

ı:vuş soruyordu: 
-2 numara! 
- Em.ret çavuşum. 
- Barut hakkı komutasında. va,. 

~fen nedir? 
- Göstericiyi komuta edilen ba

rut hakkına getiririm. Sonra. koınu
, tayı gözetlerim ... 

- Hedef tarifinde vazifen nedir? 
- Derhal, nişan kuyruğuna fır. 

lar, manivelayı tutar, istikamete 
bakarım ... 
Geniş arazide, Mehmetçikler 

grup grup çalışıyorlar. Kimi top ba.

tıında, kimi hayvan sırtında, kimi 
ıde yaya ... 

Top başındakilerden bir kısmı a· 
bş ögreniyor, bir kısml nişan alı· 
!!Yor, bir kısmı da. topa cephane ve
f ıiyor. Bir anda, beni yer!!nde sar
ı Ban, bir ses duydum: 

-Top başına!.. . 
En hassas bir pusla.nm !lbresinl 

"aşırtacak bir sür'atle Mehmetler, 
topun üstüne atıldılar. Tam bu 91• 

hda; içlerinden biri, top başına ar
kadaşlarından önce yetişmek gay
reti.le, yıldırım. gibi koşarken ayağı 
bir taşa takılarak yuvarlandı. 

Fakat bu yuvarlanış va.ı:iyetl, 
~arım saniye sürdü, sürmedi, Meh
lnedi tekrar ayakta ve topunun bar 
Şında gördük. Belki canı: yanmış ve 
hatta belki de bir tarafı incinmiş-

\ti. Fakat; hiç belli etmedi· Ne yil· 
~nde ufak bir kırışık, ne de hare
ketlerinde bir aksaklık!.. Kornu • 
tandan mUsaade alarak yanma. yak 

laştnn: 
t - Adın ne sen.in?"' 

Salahattin 
Güngör 

- Yusuf oğlu Sa.it ..• 
- Nereli.sin? .• 
- Bayburtluyıuın ... 
- Niçin o kadar hızlı koştUD .• 
Hiç düşünmeden cevap verdi: 
- Komutan enıir verince, biz 

böyle hızlı koşarız! .• 
- Ya bir yerin sakatlansaydı?. 

· - Sakatlanmaz efendim.. 
- Olur da sakatlanır ... 
Mehmedin geniş omuzları 'ara -

sında müthiş bir ifade kudreti ta
şıyan yüzü, bayrağının rengini al: 

dı: 
Millet sağ olsun efendim .. 

B ayburtlu Yusuf oğlu Saidin 
cevabını komutanı son de

rece tabii karşıladı. Muzaffer Tuğ
sa vul, kim bilir bu Yusuf oğlu Sa
itlerin nicelerini görmüş; onlardan 
ne kahramanlık destanları elinle -
mişti. Fakat ben öyle değildim. 
Mehmetçikleri kendi kışlalarında, 
bir gazeteci sıfatile ilk defa ziya
rete geliyordum. Kendimi tutama
mış olacağım ki, gözlerim ya~rdı. 

Mehmetler, hayretle bana bakı
yorlardı. Ağlıyan bir adarnJ, bel
ki de hiç görmemişlerdi. 

Arada bir, sağımdan, solumdan 
sesler duyuyorum: 

- Bir, iki, üç, dört ... 
,. - Bir, iki, üç, dört ... 

Bu sa.yılan, Mehmetler birlbırıe
rine sert sert bakışarak, tekrarlı-

yorle.rdı. 
Sıva.Şik bir çamur tabakası üs -

tünde, ve bu acı soğuğun karşısın
da Mehmetler, adeta birer ateş par
çaSI kesilmişlerdi. Hareketsiz ge -
çen bir tek dakikaları yok. Topa 
sokuluşları, yere yatıştan, dürbün 
başında hf'defi gözleyişleri, atış 
emrini bekleyişlerit beni ayrı ayrı 
meşgul ediyor. 

Sayın albay, bana ilerdeki afü-

Acemi Mehmetlerin bu balçıklı sa. 
~ada,. ata öyle bir sahip oluşları, 
uzengıye basmryan ayaklarını 

muhteşem katanalar üstünde öyle 
bir rahatça sallayışları var ki, hay. 
retten ağzım açık kalıyor! 

Topçu çavuşu, aslan kükremesi
ni andıran bir sesle süvanler~ ku
manda verirken. şöyle diyordu: 
· - Gözlerinizle, atınızın kulakla
rı arasından, önünüzdeki atın art 
nallarını görecek gibi ileriye bakı
nız! .. 

Ve sonra kumandalar, biribirini 
takip ediyordu: 

- .Mesafeye yaklaş! .. 
- ileri bak! .. 
- Bölüüü ... k .. Ilerden me;!afe al 

dikkatli... ' 
- Dizgin bağla .. 
- Bir adım mesaf1::ye yaklas. ko: 

başı... . 

Dizkapaklarma kadar çamura bu
lanan bu talimli hayvanların tırısa 
kalkışlarını seyretmiye bir türlü 
doyamıyorum. 

Komutan, rastgele bir eri yanma 
çağırıp soruyor: 

- At üzerinde nasıl durursun? 
Mehmetçik, o kadar çabuk söylü

yor ki, cevabını tekrar ettirmiye 
mecbur kalıyorum: 

- Iki kaynakla bir apışarası ü
zerinde otururum komutanım! 

A lbaym sözünü tamamlıyacak 
bir tarih vak'asıru hatırlı -

yorum: 
Eski Yunanlılar, Morayı ilk de

fa istila eden akrncı süvarilcrimizi 
görünce, derin bir şaşkınlığa düş -
müşlerdi. 

Şaşkınlığın sebebi, Türk binici -
terinin hayvana yapışık oldukları -
nı sanmaktan ileri geliyordu. Yu -
nanhlar, hayvana nasıl binildiğini 

unutmuş olacakardı ki, bizim ·akm
cılann, beygir üstünde aldıkları 

dimdik ve çok rahat vaziyetin bir 
mucize eseri olduğuna in.anmışlar
dı! .. 

Erlerden birine, kaç gündenberi 
manej yaptığını sordum. 

At üstünde selam vaziyeti ala • 
rak cevap verdi: 

- Bir haftadır, manejdeyim {_ 
fendim .. 

Bir hafta içinde hayvana bu dere
ce hükmedebilmek için, insanda an
cak, Türk milletinin öz cevheri bu
lunmalı ... 

- Memleketinde hayvana biner 
miydin? .. 

- Hayır efendim.. Sözüm ona 
merkebe bile binmişliğim yoktu. 

- Dörtnala sür .. d~ sürer 
. • 'l 

mısın ... 
Bu söz, ağzımdan henüz ÇTkmışh 

kit adını dahi öğrenmiye vakit bu
lamadığım meçhul Mehmet, yıllar
ca şovalyelik etmiş bir eski zaman 
muharibi gibi atrnm dizginini çe • ~ 
kerek var hızi1A ileri atıldı. 

~=!~~~ K~~~!~:.~~!!_.~' 
H~lkökô Aş;!< IRom~ınu 1 

Belvedere Şatosunda Madam Simpson 

Amerıkan gazelecılerinden şikayet ediyor 

M adam \ı allis Sımpson gayet zarif bır reverans 
yaptı: 

- Çok yorulmuş olmalısınız Haşmetmaap, dedi. 
Kral salondan içeri girmek üzere idi. Gülerek ce • 

vap verdi: 
- Hayır, bilakis gayet iyiyim. 

.. Fakat kral Londradan Belvedere şatosuna gelmek 
ıçın aç karnına 30 millik bir mesafe katetmişti. Buna 
ra~ı~en bu şefkat yuvasının eşiğinde bütün endişe
le_:.ı~ı unutmuştu. Valli.s'in elini öpmek için yavaşça 
egıhyor ve mırıldanıyordu: 

- Burada biribirimizi bulmak! Ne iyi şey ... 
Bundan sonra cereyan eden hadi • 

seler ne olursa olsun, bir akşamın ..
alaca karanlığında Belvedere şatosu
nun salonunda büyük bir imparator· 
luğun sevgilisi sarışın kralla, onun 
sevgilisi esmer kadının beraberce vü
cuda getirdikleri tablon un güzelliği-
ni hiçbir şey silemez. 

Bir Kanunuevvel salı günü idi. Bir 
tarafta, sofada bir saat, sekizi çalı

yordu. Ve uzaktan akseden bu sa<Tır b 

ses, ılık muhitin sessizliğine katılı • 
yordu. Bununla beraber. okyanusun 
üzerinden uçarak, Amerikadan ge • 
len. bir dedikodu bir skandal fırtına
sı İngiltereyi sarmıya bnı;;lamıştı. J3u 
fırtına nerede ise, biribirlerinin üze • 
rine sevgi ile eğilen bu sarısın ve es· 
mer başın üzerinde pathyacaktı. 

Çok uzağa gitmiyelim. Dı.ha bu·~lin 
öğleden sonra, Bradford papası, Al -
fred Valter gayet ağır bir ithamla 

şunları söylememiş miydi?: 
- Kral Cenabıhakkın affine muh

taçtır. Temenni edelim ki. o, kra1a 
açıkça böyle bir şeye ihtiyacı oldu . 
ğunu hissettirsin. 

Ve hemen akfa miistii g-ızcteler 
bu beyanatı ele aldılar- Ve "pııp::ı.arn 
hakkı olduğunu yazdılar. Ve bu su -
retle aşağı yukarı doğrudan doğruya 
kralın hususi hayatını tenkit etmiye 
başladılar. Şüphesiz Sekizinci Edvardın diisM:rn ları 
gııun maruz bulunduğu miişkiilfıt karşısında sevinç
ten kırılıyorlardı. Sekizinci Edvard da bunu biliyor -
du. Gerek efkfırıumumiyede gerek kendi hisleri ba. 
kımmdan tahammül edilmez bir vazivette bulunu -
yordu. Her şeye rağmen o gece, bu ıİık salonun de
koru içinde benim gözümün önünde canlanan man . 
zara, bütün !ngilteredeki aile ocaklarn11rı en sakin 
ve en temiz bir sahnesi idi. 

AMER1KADAK1 HALA 

B elv:d~rt! şato~un~ kralın daveti üzerıııe git -
mıştım. Vallıs Sımpson'u on sekiz yaşından

beri tanıyordum. Vaşingtonda, Virjinide müşterek 

dostlarımız vardı. Ailelerimız biribirlerini gayet iyi 
tamyorlardı. Nihayet, i{ralla olan macerası. Ameri
kan gazetelerini beslcmiye başladı. Hayali kuvvetli 
olan gazeteciler akıllarına geleni yazıyorlardı. Fakat 
hiçbirisi biribirini tutmuyordu. l]te o zaman Madam 
Simpson'a, kendisine ne dereceye kadar faydalı ola
bileceğimi sordum ve tamamile onun emrinde oldu -
ğumu bildirdim. Kablo ile bana Londraya gelmemi 
ve kendisile konuşmamı bildirdi. Işlerimi yoluna koy. 
dum ve derhal Southampton'un yolunu tuttum. 

Vapur pazartesi sabahı Ingiliz sahillerinde demir 
attı. Oğleden sonra derhal Londraya gittim ve, bil -
tün dünyayı heyecana sürükliyen bu maceranın tam 
içine karışmış olmak ne yalan söyliyeyim bana ol -
dukça garip göründü. Bilhassa Amerikan gazetele • 
rinin velveleli başlıklarına, serlcvhalarına rağmen 

Britanya Matbuatı sükutu muhafaza ediyordu. 
Vallis ken1...sine telefon ettiğim zaman Cumberland 

Terrace 16 numarada değildi. Fakat telin ucundan 
halası Madam Merryman'ın sesini tanıdım. Kendisi 
'Y.aşingtondan çok iyi dostumdu. Beni akşam yeme
g.ı~e davet etti. Buraya gittiğim zaman, bu güzel ve 
şırın evde, dıvarlarm kağıtlarından, çiçeklerin inti • 
Lap ediliş tarzına kadar her şeyin Vallis'i hatırlattı
ğ~.n~. görüyor?um. Madam Merryman gülüyordu. Bir 
suru gevezelık ettik. Ailelerimizden, dünya ahvalin. 
den konuştuk. Her şeyi konuştuk. Yalnız b' · 

k 
• , ızı en 

Ç~ alakadar eden mesele, yeğeni ile !ngiltere h" _ 
kumdan arasmdaki münasebetlerden bahis aç duk ma ı. 
Duyduğuma göre, Madam Merryman benden son

ra :8elvedere şatosuna gitmişti. Netice şu oldu: Er-
tes: saba~_ kralın beni kabul etmek arzusunda bulun
dugunu ogrendim. 

Eğer, ben bu satırlarımla, kendi hareketlerimi ve 
yaptıklarımı bir parça uzatıyorsam, bunun sebebi, 
bundan sonra cereyan edecek muhavereleri ve hadi
seleri daha iyi anlatabilmek içindir. Madam Simpson 
;~~a~~s~denberi Belvedere şatosunda idi. Kendi 
vının ontinde her glin gazetecilerin ve fotoğrafçı -

lann muazzam bir kalabalık yapması, onun orada 
ka.lmaRmA- ~ani olmuştu. Sonradan Madamın t1>.krar " 

Yazan: NEWBOLD NOYES 
evıne gıttiği yazıldıysa da onun Fransaya hareket 
edene kadar burada kaldığı muhakkaktır 

VALLlS 
•• 
O ğleden sonra geç vakit Madam Merryman'la 

beraber Belvedere şatosuna gittik. Otomobi
limiz kralın oturduğu şatonun önünde durduğu z.a • 
man saat yedi vardı. 

Vallis bir şöminenin başında bekliyordu. 
Kırmızılar giyinmiş bir uşak benim geldiğimı haber 

verdi. Genç kadın alevlerin aksi altındıı. kıııllua 

Mı:ıaam ::Jimpson 

oülyalı başını çevirdi ve gülerek bana doğru geldi. 
Iki elini birden sevinçle uzattı. 

Vallis! Hatı.·alarım beni aldatmamrştı. Benliı?imin 
~e.rinlik\eri~de ~akladığım, parlak çehre tamamlle bu 
ıdı. Fakat şımdı güzellikte, sevimlilikte da.ha olgun 
daha cazipti. Onu görünce insan gayri ihtiyari şunu 
derdi: "Da.ha güzel olmasına imkan yok. Çünkü da
ha güzel., 

Vallis hB.la neşeli idi. Dudaklarında alaylı birkaQ 
~eliı~e dol~şıyordu. O bu akşam !ngiliz toprağı 
uzerınde yıne şakrak ve neşeli görünüyordu. Fakat 
ş~~di,. giilmekten daha çok gülümsüyor, ve hazan 
gozl~rı~den ~eçen hafif bir gölge içinin derinliklerin
de cıddı endışeler dolaştığını hissettiriyordu. 

Uzcrinde sırma ile işlenmiş siyah bir elbise va d 
D'k "'k r L ı ve yu sek yakası, ensesinin tatlı güzelliğini me • 
dana çıka_r~~~~du~ Omuzuna iliştirilmiş geniş bir k~
maş garnıturu agır dalgalar halinde aşaö-ı d" .. .. a·· .. kl" b uşuyor 
ve vucu unun şe ıne bir başka zerafet ilav e~r 
d A .. h . d e ıyor-

u. z mu~ev. ~rı var ı. Vallis yüzük sevmezdl 
Ç!_plak ellerı blitün dünyanın altınlarına bedeldi. Bu • 
gun, pırlanta ve yakutla yapılmış a .f b. b"l .k 

1 
b .

1 
~ . . .. 

1
.. z rı ır ı ezı 

s~ ı egını susuyordu. Kulaklarında yine ya iki kU· 
ç~k._sal~ım .yakut sallanıyordu. Kemerine bağlanmıJ 
kuçu~ bır çıçek demeti, koyu elbisesinin üzerinde be
yaz bır leke halinde göze çarpıyordu. 

Vallis üşüyerek, ateşin haşındaki yumuşak kol • 
tuğa gömüldü. Ben de bir iskemleye geçtim. Alevler, 
ç~lg": alevler parlıyor, ve rakseden gölgeler, Valli • 
sın bırdenbire ciddileşen çehresi üzerinden ~eçivordu . . 

GAZETE PARÇALARI 

K 
ral Buckinghampalastadır. Dedi. Fakat 

• geç kalmıyacağım zannedivorum. Belki 
bir saate kadar burada olur. 

Sonra ilave etti: 
- Baltimore'dan ne haber? Vaşington dan ne ha .. 

her? Rica ederim bana biraz da bunlardan bahsedi .. 

niz. 
Bana evinden, ailesinden, herkeşten, dostlarından 

haber sordu. 
- Acaba ne alemdeler. Dedi, halam geldi geleli, 

hiçbirisinden bir haber alamıyorum. Robin nasıl? 

Gördünüz mü onu? 
Robin, Vallisin genç yeğeni idi. Oxford civarında 

bir mektebe devam ediyordu. 
- Hayır, dedim. Fakat ya yarın ya öbürsü gün 

gidip göreceğim. 
Sonra, Amerikan matbuatında kendisi için yapılan 

gürültülerle alakadar olmıya başladı. Her gün gaze
telerde kendisi hakkında çıkan yazılan kesiyorlar ve 
ona gönderiyorlardı. Bu isminin kralın ismi yanında. 
ille. d"'ia neşredildiği günden başlamıştı. 

(Arkası vsır) 
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lzmit meyvacılar hal 
-·~=~~~e~inden şikiiyetçi _.ı 

1 

Zağanos 

Paşa 

Hamamı 

Balıkesirdeki tarihi , 

ibidelerin meşhuru 

' 

Par! i kongresinde 
Bu işin önüne 
Geç itmesi isi endi 

kirası, ilaç masrafı ve saire çıktık

tan sonra kendilerine daha da borç-
lu olduğumuz yazılıyor. Bu, daima 

------ -

Ad anada 
Hit.t 
Eserleri 

L 

Zağanos 

Hamamı 

Paşa 
ve ılıcası 

B ahkesir, (Tan) - Muhitimizde, esas şeklini kaybetmeden tamir 
edilerek korunması lüzumlu bazı eserler vardır. Bunlar arasında 

Zağanospa.şa ılıcasını da saymak mümkündür. 
Bu ılıca, kasabamızdan üç saat ötedeki Pamukçu (eski Eftalya) köyü 

civanndadfr. (Kötürüm olarak gelip sapasağlam dönenler ılıcası) diye 
anılan ve yakın köyler halkının akın akın taşındığı bu şifa yurdu şimdi 
yıkılmıya mahkum bir vaziyettedir. 

TAR1Ht BİR HAMAM 
Zaganos Paşanın Balıkesir ve civarındaki birçok eserlerinden yalnız 

hamamı bugün hali aslisini muhafaza ediyor. Hicri 1313 teki büyük zel
zeleden müteessir olmıyan ve getirdiği iratla tamirine itina edilen hamam 
elyevm eski şeklini koruduğuna ve Türk mimari tarzının ikinci devir 
başlangıcında yapılmış olduğuna göre, Tilrkiyedeki emsali arasında sa.
yılmaya değer bir kıymeti vardır. 

G~mıikte sun'i 
'pek fabrikası 

BEY AZIT CAı'111NE 

BENZERKEN •• 

Balıkesıre gelenlerin ilk gördOk .. 
leri Zağanos Paşa camii, bugün maal• 
esef bakımsız bir haldedir ... 

---·--, teiterrür ediyor.Hal müdürlüğüne sa 
Muğla, (TAN) - Iktisat ve tasar

ruf haftasının ilk günü halk ve mek
tepliler Halkevi önünde toplanmışlar, 
Halkevi muzıkası tarafından istiklal 

Adana - An karadan ge · 
len profo.,or \.Aı \gars 

•ank, şeı1runız müze ınudün. 
{alman Yalgın ile görüştük . 
ten sonra, ~uKurovanın yir . 
ıniye yakın höyüğünü gezerek. 
tetkıkatta bulunmuş ve son . 
Jajlar yapmıştır. 

Gemlik, (TAN) - Sümer Bankın 

burada kuracağı ipek fabrikası için 
Almanyadan gelen 800 demir borunun 
sağlamlıkları su tazyiki ile ölçülmek· 
te, sakat borular kesilerek yalnız sağ· 
lam tarafları alınmaktadır. 

Fatih Mehmedin birinci cülfısun" 
dan sonra ismi tarihe geçen Zaga.• 
nas Paşanın, İstanbul fethini müte

akıp senelerde yapttrdığı bu cami, 

kendisinden sonra yapılmış olan !s-ruyoruz. Cevap vermiyorlar. Malla
nmızı doğrudan doğruya Kadıköyü-Malatyada 

Kayısı 
Gecesi 

ne göndermek istiyoruz, müsaade et marşı çalınarak saygı ile dinlenilmiş, 
miyorlar. Btitiln bunların nazarı Halkevi reisi de bir nutuk söylemiş· 
dikkate alınmasını rica ederiz." 

. 

tir. 
Bundan sonra müzika ve mektepli· 

ler tarafından kasabanın sokakları 

gezilmiş, yüzlerce vecize ellerde gezdi
rilmiştir. f Maltaya, (TAN) - Milli iktisat ve 

tasarruf haftasm.m son günü akşamı 
lfalkevinde bir "kayısı gecesi,, tertip 
edilmiştir. 

Kongrede tUtUn zilrraının dilekle

ri de görüşülmüştür. Yeni idare he
yetine Saadet, Şerif, M. Ali, A. Rı
za, Zihni, Saim, Asrm, Salih, Ziya 
seçilmişlerdir. 

H a!kevi sinemasında küçük mek • 
tEpliler tarafından verilen temsilde 

~~!!!!!!!!!!!!!!~!"'"""~~~"""""!~~~~ çok muvaffakiyet gösterilmiştir. 

Pr.ofesör, Sirekli höyüğü 

nün irrnak kıyısındaki büyül-. 
.<aya üzerine kabartma ola 
rak yapılmış ve şimdiye ka · 
Jar neşredilnıemiş bulunar. 
rlitit kralının resmile de meş· 
gul olmuş ve buna büyük bir 
~ıymet atfetmiştir. 

Lise Biyoloji muallimi Silleyma.n 
tarafından " Türkiyede meyvacılık, 
meyva istihsal ve istihlakinin ehem
miyeti" hikkında bir konferans ve • 
ril.miş, 'bundan sonra davetlilere Ma
latyanm nefis kayısılarından ikram 
olunmuştur. 

iktisat haftası burada güzel tezahür
lerle geçmiş, Cümhuriyet alanında 

toplanan talebe marşlar ve şiirler 

söylemişler, Kültür direktörü tasar
ruf ve iktısat hakkında bir hitabede 
bulunmuştur. 

Hafta içinde bütün kahvehaneler. 
T okafta de yalnız ihlam ur ve yemiş verilmiş. 

ı Tokat, (TAN) - Milli tasarruf ve tir • 

1 

Edremitte hergün 
birkaç yeni binanın 
temeli atıhyor 

JM w $Ql( 

Birçok yeni İnjaafm yapılchğı Eclremifin güzel bir manzarası 

Edremit, (TAN) - Kasabamız 
değişmekte ve yenileşmekte

dir. Yer yer yeni bicalar yapılmıştır. 
Yakında inşasına. b:ı~larulacak olan 
Halkevi binası modern bir yapı ola.
cak ve Çarşı caddesiıil bir ka.t daha 
ııtisliyecektir. 

Son yıllarda yaprlan Millet bahçesi, 
memleket hastanesi ·ıc memleket par
la güzel eserlerdir. Bılh~.ssa hastane, 
Edremit belediyesinin övünebileceği 
bir müessesedir. 

Maaile mlisamerelere, t.emsillere 
gitmek.ten hoşlanan Edremitlilerin 
~·eni Halk binası yapılınca daha ge
niş ve faydalı bir sa.ha bulmuş ola
taklan muhakkaktır. 

J ~ürlerlni 2.lt~ & .. 

dar kahvehanelerde gec.;ııen kimselere 
rastgelmek mümkü:ı değildir, herkes 
işinin başında, yahut .. bağ ve b~hçesi 
nin imariyle meşguldur. Kış bıle, bu 
çalı§Jlla. hayatını değiştirememekte-

dir. 
Edrem.ldin rençberliği o kadar faz-

lR değildir. Buna mukabil zeytinlik
leri, bağları, incir ve diğer meyva 
bahçeleri saatlerce uzayıp giden bir 
vüs'attedir ve her yer koyu nefti bir 
manzara arzeder. 

Çalışmaktan pek hoşlanan halk a
rasında fakir denilebilecek kimseler 
hemen yok gibidir. 

Edremitli daima beşuş ve pek misa 
firperverdir, ayni zamanda haY.ITlı iş
lere yardmıdan biç çeklnnie7~ 

Ecnebi vapur 
Kumpanya 1arı 
Navlun!arı 
Arttırıyor'ar 
İzmir - İzmir limanında işliyen 

ecnebi vapurların mi.ı.mcssilleri Vi -
yanada bir içtima akdetmişler ve 
buraya gelen haberlere göre, nav
lunların arttırılması için yeni bir 
anlaşma yapmışlardır. İmzalanan i
tilafnamede, navlunların altın şilin 

esası üzerinden değil, kağıt şilin e
sasile alınması ve tarifelerin takri
ben yüzde kırk derecesinde yüksel . 
tilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu itililnameye nazaran, şimdiye 
kadar tonu 18 altın çiline nakledi . 
len eşya için yeni seneden itibaren 
kırk kağıt şilin istenilecekmiş. 18 
altın şilin 918 kuruş, 40 kağıt şilin 
ise 1260 kuruş tutmaktadır. 

Zaten yüksek olan vapur ücretle
rinin yeniden arttırılması, bura ih
racatçılarını düşündürmiye başla -
mıştır. Navlunların yüks~lmesi, ih
racatımızı da müteessir edecektir. 

Karamanda Kış ve Mahru
katsızlık 

Karaman, - Bu sene buraya kış 

erken gelmiştir. Geçen sene 30 - 35 

kuruşa alınan bir yük odun şimdi 70 
- 80 kuruşa veriliyor. Kömür 7 ku
ruştur. Kasabamızda mahrukat az

drr. 

Bir ay sonra, Sirekli höyü 
ğünde bir sondaj daha yapıle 
caktır. 

T rabzonda Bir Ağır 
Yaralama 

Trabz9n (TAN) - "Vakfıkebir" 'n 
"Gomandara" köyünden Ahmet, köy 
değirmenini tamir ederken, bir taşın 
düşmesiyle bacağından ağır surette 
yaralunmış ve tedavi altına alınmış

tır. 

Dam'arı Sapla Ör.tülü Köy 
Lüleburğaz, - Pınarhısar şosesi ü· 

zerindeki Hamzabey köyünde bu sene 
8 bin kilo tütün istihsal edilmiştir. 
Evlerinin üzeri hal! sap ile örtülü o
lan bu köye Kulübelik köy de denil· 
mektedir. 

KUCUK MEMLEKET 
. HAµFPf F.Rf 

• Erbaanm haritası yapdma.kta
dır. Yakmda ikmal edilecektir. 

• Zon~dak 'Vilayeti dahilinde 
165553 ü ka<bn, 151449 o er
kek olarak 316982 nüfus vardır. 
Evlemne ve doğrun nisbetleri 
geçen senelerdekine nisbetle 
artmıştır. 

* Sn·asın iki Yerinde milli iktısa.t 
ve t.asarnıf haft.88mda açıJan 
yerli mallar sel1gileri çok rağ" 
bet görmiiştür. 

* Balıkesir civanoda İvirindinin 
Yağlılar köyünde bayram günti 
Ali• oğlu İbra.himln havaya sık
tıw t.abancadan çıkan bi:r kur
~un, Ha.cum kızı 8 yaşında Eml-

Zile Belediye Doktoru neyi öldUrmüştilr. 
Değiş ti * Balıkesir civannda.kl Sanköy 

Zile, {TAN) - Belediyemiz dok - belediyesi, yirmi kadar yoksul 
toru Ethem Eryetkin, 40 lira asli ma çocuğa. elbise ve ayakkabı ver-

aşla, Sivas hastanesi burun, kulak ıniştir. 
"' Mersin Halkevinde ta.qarrof 

ve boğaz hastalrklan mütehassıslı • haftası mUna.-ıebetile ~ılan ver-
ğına tayin edilmiştir. il mallar ~ergisinl 5 bin ·kişi 

İstanbul Cerrahpaşa hastanesinden gezmiştir. 
henüz iki ay evvel Zileye gelmesine • Mersinde ild koru vticude ge-
rağmen kendini pek sevdirmiş olan tiriJccektlr. 
mumaileyhin buradan aynlması. hal 1ıııus ... lll•..ıı• ... ·•--=-••.-as•·•-•·a• .. n-.oa_ıııı•n _ _., 
kı müteessir etınistir. 

Fabrikanm su tesisat? pek itina ile 
yapılmaktadır. Makinelerin montajına tanbuldaki Bayezit camiini andırır 
başlanılmak üzeredir. bir tarzda inşa edilmiş, somaki ve 

Erbea c·varında 

Güze! bir yer 
Erbaa, (TAN) - Boraboy köyü 

ya kınında Akdağ eteklerinde derin 
ve suyu berrak bir göl vardır. Uzun
luğu bin, genişliği yedi yüz metreyi 
bulan göl her cins balıkla dolu olup 
etrafı çamlarla çevrilidir. Anadolu -
nun en güzel yerlerinden biri olan 
burada ileride verem sanatoryomu 
kurulacağı ümit edilmektedir. 

Konqada kış 
• ve ~rıp 

Konya, - Gribin artmaması için u
mumi yerlerin beş gün kapalı kalma
sına karar verilmiştir. 

Odun ve kömür fiyatları yüksekli
ğini ve kuru soğuklar şiddetini muha
faza ediyor. 

Et fiyatları da 25 ten 30 a çılariış
tır. Sebze ve meyva fiyatları da yük
SElmiştir. 

M. Kemalpaşada Bir 
Cürmü Meşhut 

M. Kemalpaşa, (TAN) - Şoför 
HUsnü isiminde biri, sarhoş olarak ge· 
celeyin bir evin kapısı önünde bağırıp 
çağırırken, kendisini karakola götür· 
mek istiyen iki mahalle bekçisi ile bir 
polise hakaret etmiş, tırnaklarile bek· 
çilerden birinin yüzünü yaralamıştır. 

Hüsnü, cürmü meşhut kanununa 
tabi tutularak hemen mahkemeye ve
rilmiştir. 

çeşit mermerlerle tezyin edilmiştir. 

Bir eşi de Karacabeyde (eski Mi ha• 
lıçte) dir ve şimdi harap bir halde-

dir. 

İşte bu güzel ese , 1313 zelzelesin
de yıkılmış ve yeniden, fakat Yunan 
tarzı mimarisine be:ılıziyen bir şekil

de yapılmıştır. Yalnız mimber yı

kılmamış olduğu için, şimdi vücuda 
getirilmesi güç bir Türk san'at ese

ri olarak duruyor. 

CAMİİN BAHÇESİNDE.. 

Uç kapısı olan Zağanos Paşa ca 
miinin garp kapısı önünde, mer ~ 

merden yapılmış bir şadırvanı ihti" 
va eden, ayni zamanda çam, çınar, 
kavak ağaçlariyle çevrili olan bit 

bahçe vardır. Bu bahçenin iki yanın 

daki dükkanlar arasındaki kahveha• 
neler, evkafa kirasını vererek, bah• 
çeye sandalya korlar. Kışın ılık gün 
!erinde bile müşterisiz kalmıyan bil 

yerde, sandalya koymak yüzünden, 

kahveciler arasında kavga eksik ol" 
maz. Hatta işin bazan ağır yarala." 
mıya kadar vardırıldığı bile görül • 

müştür. 

BALIKES1R YOLUNDA BİR ~ 
Balıkesir, - Sındırgıya ve Bıga.di• 

ce işliyen Balıkesirli şoför Omerin i" 
daresindeki 35 numaralı otobüs, Ça.• 
yrrhisar hududundan Balıkesire doğ" 
ru gelirken, Manya.sa bağlı Darıca 

nahiyesinin Işıklar köyünden 18 ya,şın 

da Memiş, otobüsün arka merdivenle• 

rine takılmış, biraz sonra düşerek k<Y 

lu ve çcnekemi~ kırılmıştır. 

Zağanospaıa camiinin aış taraFlan ·görünüıü _,, 
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OSMANLI TARiHiNiN 
BÜYÜK SERSERiLERi 

No. 7. YAZAN: f?E';AT EKREM KOÇU 

Patrona Halil ve Muslu Beşe 
Hanrarda Kahvelerde ve Hamamlarda 
. ' Toplanan 

Eğ'ence!eri ile Vakit Geçiren Halk Çırağan 
Sadrazamı 

au taksim muahedesinde İbrahim 
Iıaşa büyük bir gaflet göstermiş, 
~llaların Şimali Kafkasa sahip ol
in.asını kabul etmişti. lstanbulun si
l-'asi ınehafilinde dedikodular başla· 
huştı. Fakat taksim muahedesindeki 
hudutlara ulaşmak için harekete ge 
Çen ordulardan Hemedan, Revan ve 
'l'ebriz şehirlerinin zaptı haberleri 
geliyordu. lstanbulda zafer şenlikleri 
\'e geceleri de donanmalar tertip o
lUnuyordu. La.le devri şairleri, kasi
deler, zafernameler yazarak, İbrahim 
fıa.şayı büyük İskenderlerin, Darala
~n ve Keyhtisrevlerin üstünde bir 
P'atih olarak alkışlıyorlardı. Her za
fer haberi felekten bir gün çalmak 
için fırsat' gözliyen çapkın İstanbul 
Socuklannın yüzünü güldürüyordu: 

Bi hamdullih Revan alındı, zcvkü şevke 
mütad ol, 

,Meserret vaktidir ruhurevamm, gel açıl, 
ı ı;id ol! 
Dili düşmen barab oldu, safalarla sen 

ibad ol, 
Meserret vaktidir ruhurevirum ı-el açıl, 

~ad oll 

Açıldı bunca muhkem kaI'alar, ey şuhil 
mchpare, 

Kemerbendin senin fethitmeie olmaz mı 
bir çire, 

Tenkit Ediyorlardı 
müştü. Devlet erkanı da Boğaziçin
deki sahilsaraylarına gitmişlerdi. 

Üsküdar alayından sonra artık 
herkes İbrahim Paşanın İran üze -
rine hareket edeceğini bekliyordu. 
Fakat aradan haftalar geçmişti. İb
rahim Paşa Üsküdar sarayında mü
zakerelerle uğraşıyor; halkın sabır
sızlığım oyalamak için arada bir or
taya şayialar çıkartıyordu: Kah ken
disinin hareket etmek üzere oldu -
ğunu. kah padişahın da harbe git
mek istediğini yayıyordu. Halbuki 
gün geçtikçe halkın kini kabarrvor
du. tstanbulun hemen her köş;sin
de Nadirin askerleri tarafından ya -
pılan facialarm hikayesi anlatılıyor
du. !randan kaçan yeniçeriler, kah 
velere, bekar odalarına, hanlara ve 
hamamlara dağılarıık. gördüklerini 
ve işittiklerini biraz da mübalaıfalan 
dıra rak anlatıyorlardı. Üçün<'Ü Ah -
medin Üsküdar alavmın, İbrahim 
Paşa tarafından tertip edilmiş bir 
oyun oldn~u anla•nlmış, ağ;ızlarda, 

Tebrizin !brııhim Pac:;a tar:ıfından 

Acemlere satıldığı şayiası dolaşınıya 
başlamıştı. 

Radyo 
Bugünkü program 

İstanbul : 
Oğle neşriyatı - Saat 12.30 Plakla Türk 

musikisi; 12.50 Havadıs; 13.05 Plakla hafü 
müzik; 13.25 - 14 Muhtelif plak ne15riyatı. 

Akşam neşriyatı - Saat: 18.30 Plakla 
dans musikisi; 19.30 Çocuklara masal: ı. 
Galip tarafından; 20 Rıfat ve arkadaştan 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları; 

Safiye ve arkadaşları tarafından Türk mu 
sikisi ve halk şarkıları; 21 (Saat ayarı) -
Sehir Tiyatrosu dram kısmı tarafından bir 
temsil; 22 Ajans ve borsa haberleri ve er
tesi günün programı; 22.30 Plakla solola; 
23 SON. 

Günün program özü 
St>nfonik konserler: 

20.50 Belgrat: Senfonik konser (pl1kla); 
23 Varşova: Fitelberg idaresinde. 

Eit.fü konserler: 
17 Kolonya: Küçük orkestra; 17.10 Prag: 

Hafif musiki; 17.30 V:ırşova: Orkestra; 18. 
ıs Bükreş: $open, Lest; 18.15 Varşova: So
list konseri; 19 Kolonya: Karışık konser; 
19 Laypzig: Orkestra, tenor, ıopran; 19.10 
Bükreş: Hafif musiki; 21 Stokholm: Balet 
ve menüetler; 21.10 Kolonya: Eğlenceli mu· 
siki; 21.30 Laypzig: Koro, orkestra; 21.30 
Prag: Orkestra, tenor, sopran; 21.40 Mila· 
no Flo; 22.30 Varşova: Küçük orkestra; 
22.45 Bükreş: Sibiceanu orkestrası; 23 Ro
ma: Varyete; 23 Stokholm: Hafif musiki; 
23.05 Buda peşte: Plak konseri; 23.30 Ko
lcnva: Gece konseri; 23.15 Prag: Pliik mu
sikisi; 24.20 Kolonya: Radyo orkestrasL 

OpPralar : 
21 Viyana: Veberin ••Oberon" operası; 

22 Milano: Giordanonnn "Maıhınc C"llnl -
Gene" operası. 

R~italler: 

18 30 Bııdaneşte: eKmdn rı-~itali: 18.30 
Vivana: Piyano - şarkı; 18 50 Vivana: Pi
v:mo - keıııım sonatları; 19 25 Budapeşte: 
'Pivano resitali: 20.2S Budaneşte: Lirik 
ciraml;ırdan sarkılar: 27..05 Riikreş: $arlo
lar: 2? 30 'Relgrat: H:>lk şarkıları; 23.30 
Belgrat: Keman resitali. 

1) '·~ "''"•ikisi : 
?.?..30 'Pral(': V;ıvlı sa1la,. lmart.,.ti: 23.30 

Viyana: Eski Viyana musikisi (kuartet). 

Or M IDUSİkisf : 
kıi~ld eyle aman ol düğmei zerrini _bir 

pare, 
,l.ieaerret vaktidir ruhurevannn gel açıl, 
1 şad oll 

müştü. Ve o gün üsküdarda cidden 
muhteşem ve zarif bir alay görül • 
müştü. Kadırgadan inen Üçüncü 
Ahmet güzel bir ata binmişti. Etra
fında uzun sorguçlu peykler yürü -
yordu. Arkadan göz kamaştıran sır 
malı ve rengarenk e~vaplarile Ende
run ağaları geliyordu: Silahtar ağa 
padışahın murassa kılıcını, sarık 
gullamı efendisinin ihtiyat sarığını, 
ibriktar da üçüncü Ahmedin altın 
aptest ibriğini taşıyordu. Hükümda
rın yedek beygirinin üzerinde mız -
rak, kalkan ve ok torbası görülü -
yordu. Saray erkanı pırlantalı. züm
rüt ve yakutlarla müzeyyen kıymet
li silahları ve altın miğf erlerile Ü -
çüncü Ahmedin alayını tezyin edi -
yorlardı. Onları akağalarla karaa -
ğalar takip ediyor ve her kafilenin 
başında bir mehter takımı, mızıka 
bulunuyordu. Sonra şeyhislam e -
fendi, ulema efendiler ve devlet er
kanı geliyordu. Onları da iço~lanla
rr takip ediyordu. Çırağan eğlence
lerinde ve helva sohbetlerinde hiz -
met etmiş olan bu oğlanlar miğfer
lerinin üstüne ipek sargılar sarmış
tı: ok torbalan kadifeli, sırmalı ve 
incili idi Ellerinde silahlar mineli 
yahut mercan kakmalı idi. 

Yolgeçen Oda/an 
111 Kolonvıı: 1111~ oRma; 23.45 Roma; 

Kahvelerde , hanlarda, hamamlar- "4 Varsova: ~4.05 Budapeşte. 

Talu:nasb Iran taksimini kabul et-
lnedi. Bunun üzerine Afganlı Mah· 
tnudun oğlu Eşref Şah ile mü:o:akere 
haşladı. Eşref, lran Şahlığı tasdik e· 
dilmek şartile Ttirk ve Rus fütu
hatmı kabul etti. Fakat bu sırada 
Sahneye çıkan ~üncü bir aktör, lb
tahim Paşanın bu parlak muvaffa
luyetini hükümsüz brrakh. 

Üçüncü Ahmef harbin 
aleyhinde 

Bu adam, Horasanda yaşryan Af. 
tar aşiretinden Nadir adında bir 
'r.'ürkmendi. Eşrefe karşı mağlup o
lan Tahmasb Horasana kaçarak Na~ 
dıre sığınmıştı. Nadir Ta~mas~b'!n 
hiddetini kabul etti. Eşrefı maglup 
'\le firare mecbur bıraktı. Af ga.nWa • 
l:ı katliam etti; sonra Ruslarla uyuşa. 
l'ak Garbi trana girmiş ol~n Türk 
Cıtdularile harbe başladı. Hemedanı, 
tra Tebrizi geri aldı. Ele gP-çirdiği bü
tUn Türkleri kılıçtan g\?çiriyordu. 
İ3ilha.ssa Tebrizde yaptığı mezalim 
lst:ınbulda büytik bir h~yecan ile 
karşılandı. Hanlarda, kahvelerde, ve 
hanıamıarda toplanRn halk, çırağan 
tğJ~nceleri ve bahç~ safaları ile va
ltit geçiren sadrazamı tenkit ediy~r, 
8Çrlttan açığa, !brahim Paşanın bız
tat lran seferine çıı<ması isteniyor 
Cilt. 

lialbukl üçüncü Ahmet harbin 
~lrldetıe aleyhinde idi. Hasi~ hUküm
dar, hazinesinin boşalac:ığmdı.n kor
~-lYordu. lbrahim Paşa ise, on seki· 
tinci asır vezirleri içinde belki orta 
kıymetli bir diplomatt;:. Fakat bir 
~ıcerin sahip olması la.um geleı1 
~eVkrin hepsinden mahrumdu. Ha~
~tn heyecanını bir ıscf er hazırlıgı 
l;osterişi ile yatıştırmak, diğer taraf 
lan Nadir ile müzak~reye girişip I
ran rneselesini sulher.ı bfürnıek isti • 
~\ltdu. .. 

• .1730 ağustosu başında Üç~ncu 
Alınıet parlak bir alay ile üskudar 
earayma nakletti ve Usküda.rda. 0~
dugah kuruldu. üçUncü Ahmed.in 
0rduyu ve damadı İbrahim Paş~~ 
Uğurlamak üzere üsküdara geçışı, 
ıaıe devrine yakışacak bir ihtişam 
te debdebe ile olmuştu. Topkapı sa· 
taYtndan saltanat kadırgasına binen 
hUkUmdar Boğaziçine doğru aç~~ 

dt, bütü' d anma Üsküdar sahılı n on , .... 
bo d . hın onun-Y\lnca ilerliyerek pa ışa . 
de dört saat süren bir deniz resmı 
keçidi yaptı. Sonra, saltanat kadır· 
gası Üsküdar sarayı sahiline yana.ş
tr. Yıllardanberi çıragan eğle~cele
tinde ve helva sohbetlerinde, lale ve 
•ilınbuı bahçelerile işret sofralarm
~a g'",_;11 s· daA bat yaranını cen• o,wen a . b" 
tiı.ver kıyafetinde görmek içın .. ~ • 
İ\in İstanbul halkı üsküdara dokül-

Alay Kadıköyünde .• 
Fakat Üçüncü Ahmedin bu muh

teı;;em alayı Kadıköyüne gelince da
ğrhvermişti. Askerin bir krsmr fs -
tanbula geçirilmiş, bir kısmr Oskü
darda kurulan ordugaJıa göti.irül -

da. hamam kiilhanlarında ve bekar 
od::tlarmda.. !stan bulun savrsr bin !e
ri geçen eli bıçaklı beli nacaklı ayak
tıt krmı ile baldırrçrplakları barınmak 
taydı. 

(Arlrnsı var) 

SAGLfK ÖGÜTLERi 
LOKMAN HF.KIM 

Sarı Een·z 
Bir O'Ün de sabahleyin aynanıza 

t:t ••• 

baktıaınız vakit benzınızı sarar-., 
mış, toprak rengi gibi bir renge 
girmiş olduğunu görürsi.inüz ve 
hemen merak ederek ailenizden 
yanınızda bulunanlar.a. gös~erir
siniz. Onlar da fikrinızı tasdık e
derler. Belki merakınıza da iştirak 

ederler. 
Böyle toprak renginde sarı~ be

niz en çok defa mide boz~klugun
dan ileri gelir. Kendi halıne bıra
kılırsa uzun boylu devarn da ed_e
bilir. Halbuki midenin bozukl~gu 

1 ılarak münasip bir perhrzle 
an aş 'k' .. 
ve ilaçlarla tedavi edilince ı ı uç 
hafta içinde sarı beniz kaybolur. 

Sarı beniz umumiyetle karaciğe

rin bozulduğunu anlatır. Onun ya 

işlemesi bozulmuştur, yahut çıka~
dığı safranın akacağı yolda bır 
engel vardır. Safra yolunda engel, 
bilirsiniz ki, karaciğer sancılarile 

meydana çıkar. Bazılarında bu.san 
cılardan birkaç gün önce benızde 
sarılık peyda olur. Engel küçük 
ise 0 çıkınca sarılıok ta geçer. Bü
yük olunca sarılık devam eder ve 
türlü türlU sebeplerle artar. 

Benizde sarılık gençlerde .olunca. 
umumi kaide, çabuk geçer. Birkaç 
gün sabretmek, yemeklerde ihti -
yatsızlıktan, yorgunluktan ve, bu 
mevsimde, soğuktan korunmak ye
tişir. Sarılığın hafif olması bir • 
denbire koyu sarılık olmasından 
daha mühimdir. ÇUnkU o vakit 
safra yolunda bir engel bulu~d~
ğuna değil, karaciğerin işlemesının 
bozulduğuna delalet eder. Onun 
için sarılık Jıe.fif bile olsa ilk gün
lerinde yatakta kalmak, suyla ka
rıştırılmı' sUt yahut yalnız sebze 
suyundan çorba içmek iyi olur. 
Birkaç gün wOnra yalnız sütle te
reyağlı sebze ve meyva y~nilebilir. 
Et yemekleri sarılıkta daıma haz-

fedihnelidir. 
Sarılık. beş altı haftadan ziyade 

sürer ve yaş ta bıraı ıl~rlenıiş bu
lunursa o vakit - ınutlaKa valıım 
değil - şüpheli tutulmalıdır. Ehem
miyetsiz bir sarılık ta başlangıcın
da dikkat edilıniyerek kendi hali
ne bırakılırsa u::!.ln. sürebilir, fa -
kat bundan dolayı ı•ıutlaka vahim 
olnıaz. Şi.lpheli tutulan sarılık 
mutlaka hekime gösterilmelidir. 
hem de çok vakit geçirilmede:ı. 
Çünkü arneliyatla iyi olabilecek bir 
hastalıktan ileri gelmi;:se ameli -
yat münıki.in oldu~u kadar erken 
yapılmak laz·ındır. Bazılarında a
r::aliyat ta fayda vermez. B!.lnu 
ayırt edebilecek, ş~!plıesiz, hekim
lerdir. 

Mesela aç karnına çokça alk<0I 

içmekten ileri e-ele•ı sarılık kara

ciğer hücrelerinin pek ziyade bo

zulmuş ~duiunu gösterir. Bunda 

ameliyatın faydası olamaz ... Bazı

larında koyu bir sarılıkla birlikte 
karnın içinde su bulı.ınur. Artık, 

karaciğer yalı.ut pankreas hastalı
ğından ileri P,eldi~ini ayırt ec'erek 
ona e;öre tedıı.visini tertip etmek 
hekimlere aittir. 

Heyecan da sarılık hasıl edebi
lir. insan kötü bir haber alır, bir
denbire sarsılır. Birkaç saat son
ra derinin rengi değişir. Yukar
dan aşağı sapsarı kesilir. Bunda 
da büyük bir telaş göstermiye lü 
zum yoktur. ilk günleri yataktan 
çıkmamak, birkaç gün suyla karı
şık süt, sonra süt, sebze çorba
sı, daha sonra sebze yemek gene 
yetişir. 

Görülüyor ki sarılık olunca en 
büyük düşman et yamekleri olur. 
Çünkü et yemeklerindeki toksin
leri tutacak, yok edecek olan uzuv 
karaciğerdir. Halbuki sarılık kara
ciğerin işini iyi göremediğini gös
terir. Vahim sarılıklarda beslen -
mek lazım olduğu halde, gene et 
yemeklerinden korunmak lazım o
lur. 

Karam:ıı11da Sonbahar 
Zeri yatı 

Karaman. - Havaların vakitsiz 
bozması ve va~ışlı devam etmesi yil· 
ziinriPn sonbahar zerriyatı geri kal

mıstır. 

YENr NF.SR lY AT 

KANUN KARŞISNDA MEMUR 
Hemurlarm şahıslarını alakadar e -
den ce?;::ı mevzuatım ve bunlara ait 
uı:1ul hükümlerini ihtiva eden bu eser 
neşrolunmuştur. 

... ~. f• • 

A.llahın yarattığı saf 

"'"'uli grdaları 

Pirmç, yulaf, mercimek, huğ. 
day, irmik, patates, mısır, ar • 
pa, çavdar, türlü, badem. 

HASAN özlü 
Unlarile 

çocuklam:uzı besleyiniz ve bü. 
yütünüz. Vit.amini ve kalorisi 
bol olan bu özlü unlanndan iste.. 
diklerini ve sevdilderini bıktır • 
nuyarak değiştire deği~tire ye. 
diriniz. Çabuk büyürler, çabuk 
dlş çıkanrlar. 

Hasan markMma dikkat. Baş. 
ka marka verirlerse almayınız 
ve aldanmaymız. BütUn eczane. 
ler ve bakkallarda bulunur. Ha.. 
san deposu, İstanbul, Ankanı, 
Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. , _______ , 

Ege tutunu 
tamamen 
satıldı 

Bu sene 32 milyon kiloyu bulan 
Eğe mmtakası tütünleri piyasanın a· 
çıldığı 3 - 11 - 936 gününden 30 - 11 -
936 gününe kadar takriben bir ay i
çinde satılmıştır. Bu mıntakada henüz 
satılmaımş bir milyon kiloya yakın tü 
tün kalmıştı. Bunların da mühim bir 
kısm.ı satılmaktadır. 

Eğe tütünlerinin satış fiyatları 70 -
120 kuruş arasındadır. Karadeniz ve 
Samsun, Marmara ha valisinde satış· 

lar devam etmektedir. 

Gemlikte Fakir Çocuklara 
Yardım 

Gemlik, (Tan) - Himayei Etfal 
Cemiyeti bura şubesi 152 fakir tale
beyi baştanaşağı giydirmiştir. 

Bu hayırlı işin yapılmasında Şük
rü Ohri, Veli, Yahya kardeşler ve 
Ibrahim Karsanm büyük yardımları 
görülmüştür. 

Bir Doktorun 
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Şark Demir 
Yollarının 
Devir ve Teslimi 
Şark şimendiferlerinin hükümetçe 

satın alınma anlaşmasını imza etmek 
üzere Ankaraya giden Levi ve arka
daşları Istanbula dönmüşlerdir. Şark 
demiryollarmm teslim muamelesi bit
mek üzeredir. Anadolu demiryolları 

umum müdürü Ali Rızanın bugün 

şehrimize gelmesi beklenmektedir. Se· 

nebaşrndan itibaren Şark demiryolla~ 

nna Devlet idaresi fiilen vaz'ıyet ede-. 

cek ve ilk tren Edirneye kalkacaktır, 

Bu trenin hareketinden evvel mera• 

sim yapılması düşünülmektedir. 

T rabzonda Bir Çocuk 
Kayıp 

Trabzon (TAN) - "Vakfıkebir" in 

"Mavna" köyünden Ali oğlu 6 yaşın• 

da Salinı ortadan kaybolmuştur, 15 

gündenberi aranmakta olduğu halde 
bulunamamıştır. 

Cazip Keşfi: 
Solmuş ve buruşmuş bir cildin 

Gençliğini. iade ediyor 

Viyanada bir tıp mecmuasr, dün : 
yayı hayrette bırakaca'k fennin son 
zaferini ilan ediyor. Bunışuklukların 
yalnız sebebi zühuru değil, izale ça. 
resini de bulmuşlardır. Anneler, hat
ta büyük anneler, artık gençlik za_ 
manlarındaki taze ve açık tenlerine 
kavuşabilirler. 50 ve 60 yaşlarında 

olan ıkadmlar, gençliklerinde'ki yumu. 
şak ve buruşuksuz bir cilt teminine 
muvaffak olabilirler. Buruşukluklar, 

ihtiyarladığımız vakit zuhura gelir, 

kalon müessesesi tarafından htlyillf · 
fedakarlıklarla temin edilmiştir. 

"Biocel .. tabir edilen canlı hticey .. 
reler hulasasr, yalnız pembe renginde 
ki Tokalon kreminde bulunur. Has.. 

tanelerde 60 - 70 y~larmdaki kadın. 
lar üzerinde yapılan terrllbelerd~ 

altı haft azarfmda buruşuklukla • 

rınm tamamen zail olduğu görülmüş.. 

tür. Her akşam yatmazdan evvel ye.. 

gane cilt unsuru olan pembe rengin.. 

cilt, bazı canlı ve besleyici unsurları deki Tokalon kremini kullanınız. Siz 

kaybeder. Bu unsurlar ,şimdiki kema uyurken o, cildi besler ve genç!~ 

li itina ile intihap edilmiş genç hay. rir. Serian b~ukluklar izale olur 

vanlardan istihsal edilmektedir. Bun- ve birkaç hafta zarfında daha geng 

!arla cilt beslendiği takdirde tazele - gorunmüş olursunuz. Gündüz için 

şir. Ve gençleşir. İşte; Viyana Üni. (yağsız) beyaz rengindeki Tokalon 

v-"rsitesinde profesör Doktor Stejs • kremini kulJaruruz. Siyah benleri e. 
kal idaresinde yapılan keşfin şayanı ritir, açık mesameleri kapatır ve en 

hayret semereleri bu profesörün keş- sert bir cildi yumuşatır, beyazlatır• 

finin münhasıran istinıal hakkı To_ ve gençleştirir • 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

8.000 Metre Band Saksunya saat 14 "Örneği vardır·• 
5.000.000 Adet Mantar saat 15 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kalem malze ... 
me şartnameleri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 15 /1/9 37 tarihine rastlıyan Cuma günü 
hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacak
tır. 

3 - İsteklilerin şartnamelerini almak üzere hergün 
pazarlık için de tayin edilen gün ve saatlerde 'fo 7 ,5 gü
venme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelme
leri. "3620" 

( ............................................ ~ 

19 3 7 yllbaşı 
HavaKurum u Büyük Piyangosu 

Büyük ikramiyesi 

500.000 Liradır. 
Ayrıca : 200.000 , 150.000, 100.000, 
70.000, 60.000 50.000 30.000 20.000 
15.010 Liralık ikramiyelerle (400.00tJ \'e 100.000) 
L;:alık ilci adet mükafat vardır. 

K eşıde Y rlbaşı gecesi yapılacaktır. _ 
Biletl~r· (2,5), (5) ve (10) Liradrr... J 

V ıtkİt ~caybetınP,!en hemen biletinizi >l lmız ..• 
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!Mehmet Akif Alman Filosu 
dün öldü 

Safahat ve İstiklal marşı 

r
şairi üstat Mehmet Akif dün 
akşam saat yedi buçukta 
Jhayata gözlerini yummuş-

t
tur. 

Merhum son günlerde karaciğer 

hastalığı yilzünden şiddetli buhran • 
lara uğramış ise de buhranları atlat 
tıktan sonra tekrar açılmış ve yine 

l
dostlannı ve zairlerini kabul ederek 
konuşmıya başlamıştı. Dün akşam da 
hayatının son dakikasına kadar ço
cuklarile konuşmuş ve birdenbire 
uğradığı bir nefes darlığını müteakip 

,.vefat etmiştir. 
Kendisi altı yedi aydanberi tedavi 

ediliyor, fakat günden güne kuvvet -
ten düşüyor ve zayıflıyordu. Son gün 
lerde iskelet haline gelmişti. Buna 
rağmen üstat kuvvei ikilesini muha 
faza ediyor günün bütün hidiselerl
le al8.kadar oluyor ve her hidise hak 
kında tafsilat istiyordu. Nihayet dün 
gece alınan bütün tedbirlere rağmen 
üstat son nefesini vermiştir. 
f Safahat şairinin cenazesi bugUn 
· öğle namazını müteakip Beyazıt ca
miinden kaldırılacak ve F.rlirnP..kapı · 
smda gömülecektir. 

t Mehmet Akif 6: yaşında vefat et
miş bulunuyor. 1stanbulda doğmuş 
ve baytar mektebi A.lisinden neşet et 
nıiştir. 

Uzun müddet baytarlıkla meşgul 
olmuş, daha sonra eski darülfünun -
da müderrislik etmiş, milli cidal se
nelerinde Burdur mebusu sıfatile Bü 
yük Millet Meclisinde çalışmış, niha 
yet Mısıra giderek Mısır üniversite 
sinde türkçe profesörlüğü yapmış · 
tır. Yedi ay ewel 1.stanbula dönen 
şair derhal tedavi altına alınmış. has 
talıktan kurtularak safahatın seki -
zincisini yazmayı ummuştu, ve son 
dakikaya kadar bu Umidi sanılma · 
mıştı. 

Şairin memlekete bıraktığı eser sa 
fahatm yedi cildidir. 

"İstikl!l marşı". Ustadı milli sa • 
"aşın şairi. yapmı,, Çanakkale desta· 
nı ise, Çanakkale harbinin en büyük 
edebi abidesi olarak yasamıştır. 

.Merhuma mağfiret diler, kederli 

ailesine taziyetlerimizi bildiririz. 

Yeni Mısır 
Ordusu 

Kahire, 27 (TAN) - Yeni Mısır 
urdusunu hazırhyacak lngiliz askeri 
heyeti bugün Mısıra muvua.lat etti. 
Heyet General Marshal Komwal'in 
riya.seti altındadır. Heyet Mısır Har
biye Nazın Ali Fehmi Paşa ile yeni 
Mısır ordusunun kadrosunu yapacak, 
General Kollins Mısırda yapılacak 

tahkimat ile meşgul olacaktır. 

Yunan 
Kabinesinde 
Değ işik l ik 
Atina, 27 (Hususi) - Dahiliye Ve· 

kili Skilakakis ile Başvek8.let müe· 
teşarı istifa etmişlerdir. Bu istifala
rın sebebi Başvekilin her ikisine de 
kabineden çekilmelerini hiBSettirmeai 
olmuştur. Dahiliye Vek.3.letini muvak· 
kat olarak iaşe müsteşarı deruhte et· 
mietir. Başvekalet müsteşarlığına es· 
ki Kefalonya mebuslarından Burbulis 
tayin edilmişlerdir. 

İıtanbulda Yakalanan, 
Bir Bulgar 

Sofya, 27 (TAN) - Dnes gazete 
ıinin yazdığına göre, Türkiyede za· 
brta, sahte evrakla dolaşan bir Bul -
gar yakalamış ve bunun hilviyetinin 
tesbit edilmesi için resmini, bura po
lis mUdilrlUğüne göndermiştir. Yapı· 
lan tahkikat neticesinde bunun Grüdi 
Filipol namında, Bulgariatanda ge • 
çen sene bir mayısta kanlı hadiseler 
çıkaran Enina köyü komünistlerin • 
den olduğu ve Sovyet Rusyaya geç
mek için huduttan Türkiyeye kaçtığı 
anlaşılmıştır. 

Eski Bir Nazır Yakalandı 
Sofya, (TAN) - Şimdiye kadar 

hail firarda olan sabık Al. Stambo • 
lyskinin çiftçi kabinesi nazırlarından 
Aleksandr Obof, evvelki gün Avrupa 
trenile Bulgaristana gelmiş ve hu -
dutta ilk Bulgar istasyonunda tevkif 
edilerek umum! hapisaneye sevkedil 
miftir. Eaki nuır, Uç aeııe h&PM 
111ahkfl.mdur. 

• 

ispanyaya 
Gidiyor 

(B8.ft l tn.!fde) 
Buraya gelen mal\imata. göre, h . 

panyaya giden Alman filosu Doyç 
land ve Admiral Şer zırhlıları ile 
Köln kruvazörü ve iki torpito filo 
tillasmdan mürekkeptir. 

M ulcabil bir taarrüı püslcürtülclü 
Salamanga, 27 (A.A.) - Neşredi 

len bir tebliğde Aragon cephesinde 
Corbaran kasabasına karşı yapılmış 

olan bir mukabil taarruzun tardedil
miş olduğu bildirilmekte ve birçok mi 
lis efradının bu sırada telef olmuş ol
duklan ilA.ve olunmakta.dır. 

Şic:/cletli muharebeler oluyor 
Madrit, 27 (A.A.) - Bugün cere

yan eden muharebeler iki tarafta da 
büyük zayiata sebep olmuştur. 

Saat 18,30 da 8.silerin hücumu kırıl
mış görünüyordu. Bütün gün topa.
teşi devam etmiştir. Denilebilir ki, 
Madrit önünde şimdiye kadar bu ka
dar şiddetli topcu muharebesi cere 
yan etmemigtir. 

Saat 16 da hükfımetçiler iki kilo • 
metre ilerlemiş bulunuyorlardı. 
Görünüşe nazaran, cümhuriyetçi kı 

taa t erkAnı harbiy~i bugünkü ta.ar-. 
ruza az çok bir ehemmiyet atfetmek.. 
tedir. Zira bu taarruz Franko kıta
atmm Villiverde bölgesindeki tehdit· 
lerine mani olacak mahiyettedir. Bu
gün elde edilen mevziler asilerin da· 
ha gerideki mevzileri U.zerine topcu 
ateşi tevcıh edilm~sine imkan vermek 
tedir. 

Ser/ine verilen nota 
Berlin, 27 (A.A.J - Fransa elçisi 

B. Fransois Poncet ile lngiltere elçi· 
si Eric Philipps bugün dışişleri ba
kanlrğına gelerek, ademi müdahale 
prensipinin en kat'! tekilde · tatbiki 
meseletıine müteallik olup esas itiba. 
riyle biribirinin ayni olan iki nota tev 
d1 etmişlerdir. 

Bir i=ran,11 vapuru takip ed iliyor 
Kazablanka, 27 (A.A.) - Fransız 

Kap de Palm vapurunun Kazablan 
kadan alınan bir tel 
s i z t e l g r a f r n d a vapurun 
saat 18 den sonra Karnero burnunun 
3 mil doğu cenubunda iki İspanyol 
devriye gemisi tarafından takip edil 
diği ve durması iç.in Uç kere ihtar a
teşi açıldığı bildirilmektedir. 

Kara Kış 
Başladı 

<Batı 1 ncide) 
en yakın limanlar& aığınmıtlardır. 
Denizyollan idaresinin İzmir vapuru 
Monaye, Karadeniz vapuru Sinoba. 
Gülcemal vapunı da Trabzona var • 
mı,la.rdır. İdarenin dün ak~m aldı
ğı telgraflara göre, f ırtma Jİddetin . 
den hentiz kaybetmemiştir. 

Karın clevam etmesi muhtemel 
Rasat merkezinden aldığımız ma -

lumata göre, hava bugün de kapalı 
ve fırtınalı geçecektir. Karın devam 
etmesi ihtimal dahilindedir. 

Dün sıcaklık derecesi - 2 derece 
ye kadar dilşmliştür. En fazla sıcak
lrk 2 dereceyi geçmemi5tlr. 

Yunanistancla kar 
Atina, 27 (Husus!) - Bu sabah 

yağmıya başhyan kar hA.la devam et
mektedir. Atina ve civarındaki dağ
lar keeif bir kar tabakaaile örtül -
mU,tür. 

Japonyada Zelzele 
Tokyo, 27 (A.A.) - Tokyo villye 

ti içinde Mijina aduında bu sabah 
saat 9 da merkezi pasifik denizinde 
bulunan fiddetli bir zelzele hissedil
miştir. Birkaç ev yıkılmıştır. Muha
bere inkıtaa uğradığından tafsillt 
almamamıttrr. 

Bütiln kremlerin içinde bL 

rinci olan ve d&im& birinci 

kalan krem Pertev oldu. 

Bu, krem Pertevin her za. 

man pek büyük bir itina ile 

lhzarmdan başka bir şey 
değildir. Krem Pertevin 

terkibine (gayri saf) hiç 

bir madde ıriremez. 
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Mücadelenin 
Ana Hatları 

(Başı 1 incide) 
mak nedir bilmezdi. Şimdi ağlıyor, 

ve nazlanıyor. 
- İyi amma, çocuk her saniye 

düşmek tehlikesine maruzdur. Ya 
kendisine birşey olursa? .. 

- Her insan, her saniye tehlikeye 
maruzdur. Buna karşı yeg3.r.e ko. 
runma vuıtası, kendi kendini idare 
edebilmesidir. Buna alışırken haya -
tın tabii kaza ve risklerinden birine 
uğrarsa buna elbette içim yanar, 
ağlarını, fakat bu zaruri riski göre 
almıya hazınm. Çocuğun üzerinde 
titrer durursam, zavallı vesayet altın 
da yetişir, kendi kendim idare etmeği 
hiçbir zaman öğrenmez. Hayatta a.. 
ciz gösterir ve ömrünün her saniye. 
sini tehlike ve risk ihtimalleri karşı. 
smda geçirir . 

T om emniyet prensibi 

·, dare makinemizin işleyişine 
ne zaman yakından bak • 

sam İngiliz annesinin doğru sözleri 
hatırnna gelir. İdare makinemiz ve. 
sayet ve emniyetsizFik duygulan ve 
her mahzurun ve riskin önünü almak 
iddiası üzerine kurulmuştur. Bu te.. 
mel deği§medikçe kırtasiyeciliği 
azaltmak yolundaki tedbirlerin tesL 
ri mutlaka sathi ve mahdut kalmıya 
mahkumdur. Salahiyet ve mes'uliyet 
taşımtya kabiliyetli unsurların ge r 

niş ölçüde yetişmesine de imkan ha.. 
zırlanmış olmaz. 

Yegane çıkar yol şudur: Derece 
derece her makam işgal eden vatan
daşı vesayetten kurtarmak. hilafı 

sabit oluncıya kadar tam emniyet 
göstermek, o mıııkamrn icap ettirdiği 
tam salahiyetle beraber tam mes'u • 
liyet vermM: ve mes'uliyeti bugün. 
kü gibi taksime uğr·'1laktan ve izi 
kavbolup gitmekten kurtarmaktır. 

Bugün ça'buk yürümesi icap eden 
birçok işler hükCı.net çerçe\ esinin 
haricine çıkarılmış ,bunlar hakkında 
emniyet, salahiyet ve mes'uliyet er 
ea.slan tamarniyle tatbik edilmiştir. 
M~ela evvelce hazinenin kısmen 

gördüğü bir takım vazifeleri Merkez 
Cümhuriyet Bankası banka tekniği 

dairesinde görüyor. Sümcrbank. Eti. 
bank, Elektrik Etüd İdaresi, Maden 
Arama İdaresi evvelce devlet c.aire • 
!erinin usulü muhasebe kanununun 
dar çerçevesi içinde yaptıkları işleri, 
mücerrep ticari esaslar dairesinde 
gUnUgUnilne görüyorlar. 

Bağırar2~ ;ddia ederiz ki namus 
ve emniyet üzerine işliyen bu serbest 
müesseselere suiistımalin hiçbir nevi 
ve derecesi girmiyor ve ginniyecek -
tir. Orada. çalıeanlann hepsi mes
'uliyetlerini idrak ederek. kenuilerine 
emniyet edilen vazifeyi benimsiyerek 
hiçbir mesai saati kaydi :ı.ramıyarak 
çalışıyorlar . 

Köhne Usulü Muhasebe 

D evlet işlerinde tamamiyle ay -
ni tekniğe ve ayni usullere 

ihtiyaç vardır. Bugün köhne bir usu. 
lü muhasebe kanununun, aldatıcı bir 
münakasa kanununun icat. ettişi bin 
türlü vesayet kayıtlan maksadın 

ta.mamiyle haricinde neticel~r veri • 
yor. Maksat hırsızlığa mani olmak. 
iyi ve ucuz almaktır, değil mi?. 

Suiistimalde bulunmayı aklma 
koyanlar için bugü~'<il muğlak ka _ 
yrtlar, bir engel değildir. Bilakis 
Kara.kaplı kitabı iyi bilmek ve hare _ 
ketlerini şeklen kitaba uydurmak su
retiyle suiistimalin bin türlü açık 

yolu vardır . 
Böylece hükumet bir taraftan 8ui. 

l!ıtimale sed çekmediği halde diğer ta 
raftan ucuz ve iyi satm almak gayeai 
tamamiyle heder oluyor. 

Hükumet bütün sıkı kaytlanna 
rağmen serbest piya:;addl'ı Va$ati o. 
lara.k % l:S, 3 25, hatta baza., daha 
pahalı mal alıyor, sonra milbaya
ayı yapan, türlü türlü defterlere ge
çiren ve defalarla kontra! ed->n me. 
kanizmalarm muğlak ve masraflı ol. 
rnuı dolayısiyle her mtlbayaa ve her 
muamele üzerine ağır idare maara.t r 

lan yükleniyor . 

Hecler olan verim 

E n son gaye, v ... me gören her 
vatandaşın mesaisinden en 

ÇOk verim almak ka.bil değil mi? 
Muğlak mekanizmanın verimöen ne. 
kadar zayiatı .nucip olduğu, ne kadar 
ölU faaliyet sarfedildlği havsalaya 
kolay kolay sığanutz. KUçUk bir mi. 
sal: Geçen gün bellibath vazi.f esi 
büabütün ba.t'ka. bir sa.ha.da olan bir 
memura taadUf ettik ki tamamiyle 

Hatay Erginlik Cemiyeti 
Dün Merasimle 1. çıldı 

(Arkası 10 uncuda) 
Hakikaten de öyle, bir merdiven 

daha çıktıktan sonra yürtimekte zah
met çekmiye b~lıyorum. Hatayda iş.. 
lenen mezalimdan kaçan Hataylı 

gençler ve Hatayı sevenler bugün 
hep burada toplanmışlar. 

Merdivenleri zahmetle çıkıyorum. 

Nihayet Cemiyetin kapısı önündeyim. 
Ufak bir antre, uf ak bir oda .. Bir 

yazı masası ve yazı masasının başın
da saçlarına ak düşmilş, orta yaşlı bir 
zat, Cemiyet Reisi Bay İhsan oturu
yor. 

Merasim boılıyor 
Saat iki. Işte hep birden istiklal 

marşını söyliyerek merasime başlanı
yor. Ve hemen Bay Ihsan nutkunu o
kuyor. 

Sayın Hataylılar; 

Istiklal savaşından sonra koca bir 
devletin taahhüt senediyle husus! bir 
idareye tabi tutulması lazım gt"?len 
Antakya, başka bir milletin istiklal 
pazarlığına kurban verilmek isteni
yor. Fakat eski tarihlerdenberl her 
türlü sadmelere ve tazyiklere boyun 
eğmemiş olan Hatay Tilrkleri hakları
nı almayı pelı iyi bilirler. 

naray ooyragı aaıgaıamyoı 

Çünkli Hatay Türkleri, Türk mille
tinin kanını ve ateşini taşıyan öz 
Türklerdir ... 

Herkes bu nutku dinliyor ... Ortada 
ses sada yok. Dinleyicilerin hepsinde 
derin ve sonı:ouz bir heyecan var ... 

Bay Ihsan nutkunu şöyle bitiriyor: 
- Dün ve bugün Türk olan ve dai

ma Türk kalacak bulunan Hatay ül
kesi yılmaz azmile yakın zamanda 
mutlak bir hürriiyete kavuşacaktır. 
O güne kadar H11tay Erginlik Cemiye
ti ismi altında Ulu Tilrkiyenin en gü
z~ şehrinde toplanıyor ve Hatay bay
ra~ı çekiyoruz. Bu bayrPk yııkll" 
hürriyetimizin bir timsıılidir. Bi1 
bu hürriyete her ne pahıu!ma olursa 
olsun kavuşacağız. 

Hafaylttor abideye çelenle koyuyorlar 

Türke her varlığı veren AtatUrk, 
senin adın, ı:1enin gölgen bütün Türk
lere kuvvettir. Tmanı senden. enerji
yi senden alan Hataylılar seni minnet 1 

ve şükranla anarlar. 1 

ilci bayrak çekiliyor 
Nutuk büyük bir heyecan ve alkış I 

tufanı içınde bitiyor. . 
Şimdi iki bayrak Cemiyetin pence

relerine asılı olan iki direğe çekiliyor. 
Türk ve Hatay bayrakları çekiliyor. 

Hataylılar Türk bayrağını büyük Halay Erkinlik Cemiyetine/eki toplantı . 
biı· muhabbetle alkrşhyorlar ve Hatay dini kesmemiş olduğundan bahsedec&- tek başa bir Dumlupınar yaratacV 
bayrağı da ayni coşkıunluk içinde di- ğim, diye söze başlıyor... Perde per- kudreti yaşatıyor. 
rt:ğin ucuna çekiliyor. Hatay bayra- dn yük!elen sesiyle o da bize Hatayın Bu inan ve kudretin ezeli timsali a' 
ğı, Ankarada 1921 de Fransızlarla ak- orı. dokuz yıl istiklal hasretini nasıl lan al bayrağımın bugün burada. 'f'' 
tedilmiş olan milnferit sulh muahede- çektiğini anlatıyor: rır. Hatay ülkesinde çekildiğini g6re' 
si mucibince Hataylıların hakkı olan - On dokuz yıl ümitle yaşadık. Bu ceğiz. 
bu bayrak Türk bayrağına benziyor. gün Ata.türkUmil:rden aldığımız ilham Bundan sonra genç şair Edip~ 
Fakat Türk bayrağının beyaz yıldızı- ik bayrağımızı açtık. Yine onun sa- men, (Bayrağım) isimli şu ma~ 
na mukabil Hatay bayrağında etrafı yesinde bu bayrağı Antakya ufukla· yı okuyor: 
bevaz haleti kırmızı bir yıldız var. nnda dalgalandıracağız. 

Hataylılar bu bayrağın şekli hak- Varol Ulu Onder Atatürk ... 
kında Atatürkten ilham dilemişler ve O, konuşurken sanki gözler önUnde 
hu güzel şekle dair ilham almışlar. Hatay ufuklan canlanıyor. Bugünkü 

Eminönüncleki halk zülüm ve tazyik sahalarında, yarın 
Açık pencereden görüyorum .. Emi- d~lgalanacak olan istiklal bayrakla

nonünü dolduran büyük bir kalabalık nnı göriir gibi oluyoruz. 
tn bu kardeş bayrağa sevgi ve saygı Hitabeler biribirini fa/cip ediyor 
ile bakıyor... Hitabeler biribirini takip ediyor. 

Bayraklar çekilirken Hatay marşı Bay Şekip Inalın hitabesinde Hatay 
okunuyor... bayrağına ait en güzel sözleri bu: 

Ve şimdi yine Hataylı hatipler bü- - Şuna eminim ki, Hataylılar bu 
yük bir heyecan ile söz alıyorlar. İlk hür topraklar üzerinde ağabeylerinin 
konuşan Bay Baha Kunt: öz malına hasret çekmekle kalmıya 

- Sayın yurttaşlar: 1 caklardır. onu Hatay ülkesinin kara 
Ben de size bu on dokuz yılın kara bulutlarla kaplı göklerini aydınlatmı

günlerde Hat.ayın hiç bir zaman ümi~ ya götüreceklerdir. 

tali bir vazife olarak 14 türlü ayni
yat defteri t..ıt.mak mecburiyetinde 
bulunuyordu. Hesapta te::rübesi ot 
mıyan bir memur 1~ türlü defter tut. 
mağa mecbur olursa kendisinden asıl 
verim be.elenen işler nerede kalır?. 

Demek ki emniyetsizlikten doğan 
kırtasi sistem, memleketin ı:amanmı, 
parasını ,emeğini, verimini yutmak. 
ta, mukabilinde hiç bir hakikt menfa.. 
at temin etmemektedir. 

Hükumetin ~iyecilik hakkında 
azmini ve kararını candan alkışlarız. 
Fakat bunun yalnız tefti~ ve takip 
sahasında kalmıyacağını, kırtast çer
çeve haricine çıkarılan diğer meınle. 
ket işleri hakknıda bUyUk bir muvaf. 
fakıyetle yapıldığı gibi, yeni bir te • 
mel üz.erine yeni b~r nıh ve yeni bir 
mekanizm& kurulacağını ümit ederiz. 

Ahmet Emin YALMA N 

Bundan sonra fclsef e öğretmeni B. 
Ahmet Faik Türkmen söz almı3 ve ez

cümle Antakyada bir eii ve ısünni ih· 
til!fı olmadığını tebarüz ettirmie ve 

artık Hat.ayda inanılan yeni mezhebin 
Kemalizm olduğunu bilyUk alkışlar 
arasında söylemiştir.: 

- Bugün cihan efk!rı umumiyesi
ne karşı açtığımız bu Hatay bayrağı
nın b~ka bir manası da Hatayın laik 
Türk bayrağı olmasıdır. 

Bay Türkmenden sonra Fevzi Kur· 
terli söz almış ve çok ateşin bir hita.· 
be vermiştir. ~uat Kurtaril dem.i3tir 
ki: 

- Hele Türk kanında köpüren, ya
nan, yakan ateş, istiklal için olursa ... 
Bunu söndürecek her kuvvete yeni bir 
Dumlupınar, yeni bir Sakarya, yeni 
bir İnönü cevap verecektir. Bıma tna 
l'UYOMim ki, buıttn """ TUrlf kalbinde 

BAYR ACIM 
Yanan bir alev gibi al kanların içinde 
Her ıehidin bir damla kanı vardır içind• 
Göklerin ayyddızı ıercf buldu içinde . 6' 
Yüzyıllarca kendine başeğdi Hint de, Çi.11 
Yüzyıllarca Doğudan Batıya dalgalandı 
Yüzyıllarca ün verdi, cöklerde çalkalalldJ 
Yüzyıllarcaün verdi, kılıca, ol. yaya 
Yüzyıllarca cihanı al rengine boyadı 11' 
Bu bayrak Tiırlt bayrafı, bu bayrak 'l'iirıı,aı 

Ce.nciı, Yavuz, Atatürk onu cöie çıkard• 
Onu bu kudretile hangi kahpe yıkardı? lf 
Yirmi yıl, yirmi bin yıl kadar kederle dO 
Yirmi yıl hasret çekti yurduma Anadol111ıı Yirmi yıl bu bayraktan uzaktı Tur!c,fur• 

Yirmi yıl sonra ona el uzattı Atatürk • 
Kalbi kanlı Türklere verdifi bayrağrrı/ 
Bir damla kan belirdı yıldızm kucağın 1 

Bu kan öz yurdu için dövUıen şeh!tlerl~ıı. 
Bu kan yirmi yıl süren acı, elem, kederııt 
Bu kan; kan ağl ıyarak döitü.nen ana tarı 

11 Bu kan: bayraksız kalan ihtiyar ataları fi 
Aziz kanıdır yurttaıl Bu kanı hürmt>tle 
Sanlı bayrağı sana armafan etti atan! 

• . örıuıı· Evet, hakikaten bugün Emın ıt 

de bir hanın Ust katındaki basit 1' 

odanın içinde Iakm Şark taribiJl!J' 

en heyecanlı 1!i- had.isesi y~~o~~ 
Ve bu sahne bize 'österiyor ıu Jl , 

bir millet bir ba.şka milletin emper~ 
list temavüllerine boyun eğırıirecf 
tir. 

• 
Şimdi Cemiyet merkezinden ot~ 

billere biniyor, biraz sonııa cuınJı. ıc 
yet abidesine bUyUk bir saygı ile;. 
güzel ve çok sa.de bir çelenk koytl ıcsr 
lar ve etraftan gelen bir kalabaJılt biJ' 
deş Hataym istiklal savaşının bit 
sem'bolU olan bu çelenge derin 
U.YJ"I ile ba.krvor. . " 
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istanbulda Hava Gazı 
\fe Elektr ik ve Teşeb
blisatı Sınaiye TUrk 

Anonim Şirketi 
Mühim ilan 

' trik 'I bb''satı Smafye Türk ~nonim lınanouı lıava Gazı ve Elek ve eşe u " . t.<ı.tll dL•lde 
§irketi memurinin 1936 ~en~sine aid. "kUl,, r~~kte ve. mils~<fl ., : 1937 
hüviyet kartlarının ı Ikincikanu.cı Hi3'1 den ıtıbaren ıpt~ • ~ t:ıre kild 
te ti "t renkte ve "mustatil,. ~e e nesi için muteber olmak zere urunç:, . . 
lta.rt1arıa tebdil edileceğini nıuhtere~ mti.şterilenn: a~::de:;ts l'A l\IBUL-
~ezkfu kartların baş tarafında şırketin unvan y SINAlYE 

ba RAVA GAZI VE ELEK'rRlK VE TEŞ!DBB~SATI ı 
l'ukK AN-"NIM ŞIRKETI,, ve eğri olarak ıg37 ıbar~sı yazuı:lır.d..ı a ·ı -

v rtl r· gayn muvafı.t a •.ıe l e 
Bu evaafz muhtevi olnuyan ka a.r usu une . ti tonlerın işbu 

t~ hamilleri hemen polise ı':ıbar olwımalıdır. Şırk~t, m ş ~laı:ı nE:tice.. 
lhbarnameye riayet etmemelerinden tevellUt edebilecek 
ler için her nıes'uliyeti şimdiden reddeyler. 

t İstanbul Belediyesi İlanları J 
Ölçü sahipJe~inin 
naı:an dikkatıne: .. 

" • • dd • ··re ellerinde beıskul, 
1"Vlçüler ni:z:amneımesinin 17 ıncı ma esıne 9° t"b" .. 

1 
.. 

ıt~ııter ter•:z:i tartı litre ökek, metre gibi yıllık muayeneye a 1 0 çku· 
J ' .. ' ' ' ,. / 37 .. •. k amına a-e,. b .. I b"'t·· ·· ı .. ahiplerinin en geç 31 1 /9 gunu a § • ... unan u un o csu s ki •• caat de~ E - .. .h B "'I Kadıköy Ayar mamurlu arına mura 

mnonu, Fatı , eyog u~ • k • miktarını gösterir 
"Qe k h .. 1·· ··ı ··ı . nsı boy veya çe erı ve 
b re er tur u o csu erın cı d ki b "f' ölr.ülerini ey 1 k il d kları ve bulundur u arı u un ,. 
•1 erınamelerden a ıp u an 

1 
I m'u'rekkepli kalemle 

'' ik • • b" tt e:z:kur beyanname ere sız ve temız ır sure s m k k d r mıntakaları 
~clz .. .. d at'! 31-1-937 a şamına a eı 
, 

1
P 1-1-937 gunun en en 9 ,. I ki .. tle keıyit ettirmeleri 

•çitıde bulundukları Ayar memur u arına! mura~aa hakkında kanuni ta-
;~ müracaat kağıdı almaları lü:z:umu ve a mıya(Bn) ar (3728) 
ıtıb t ... h • tle ilan olunur. · a yapılacagı e emmıye 

Açık Eksiltme ilam. · 

Belediye Sular idaresi~den: 
. İdaremizin bir yıllık matbu evrak ve defterlen açık ek-

611trneye k~n17l1?1uştur.. edilen şartname Levazım servi
. 1 - Bu ış ıçın tanzım. . Ve örnekler gösterilir. 

~1nden parasız o~arak vet~:~·cikanun g37 Çarşamba günü 
t .. -~ - Açık eks~lt~ek~ İdare binasında yapılacaktır. 

c 15 de Taksım e .. ve saatte şartname mu-
• J - Taliplerin muayy~n gun · ona müracaatları. 

(1bince İdarede mütesekkıl Komısy "3 7 8 7" // · · 

.. -

•• '# '."t,.. 

I .. , /,, , 

' . AOAPAZARI' 

TURK · TiCARE;T· BANKASI 

A vrupaya Talebe 
Gönder.ili;yor 

Maden Tetkık ve Arama Ensti
tüsü Genel Direktörlüğünden: 
ı - Maden ] eoloğu y€tiştirmek üzere müsabaka. ile 

Avrupaya "ı O" talebe tr.hsile gönclf:!>Jlecektir. Isteklıle
rin aşağıdaki şartları tı~a olması la.7.;.mdır 

A - Türk olmak. 
B - Maden ocaklarmda çalışabiJecek kabiliyette ve 

~i:hhati tam olmak ... Stl1hi muaye:rı.e Ankarada yapıla-
caktır,,. . . 

C - Lise mezunu olup Fransızca. Almanca, 1ngılızce 
diJlerden birisini okuyttı• yazabilmek 

·o - Yaşı 18 den aşağ1 25 den~ uıı.arı olnuımak. 
2 - Müsabaka irm:ilırtnı Ankarada M. T. A. Enstitü

sünde ı Şubat 1937 günu yapılacalrrır. Açrlac~.k mii.::;a
baka imtihanında kazanmış olmak•a beraber gonderıle
cek talebelerin ihraz ettıkleri derece itibarile ·· 1 O" ara
sında bulunmak şarttır. 

3 - İmtihan: Riya?:i~ıe "Hendcst- cebir"t Hayvanat, 
Nebatatt Jeolojit fizik, kimyadan v~ yukarıda yazılı dil-

ı~------·--------------1-
1 SATiE'nin 

' .--~- Yeni getirtmiş ordugu 

ELEKTRiKLi 
TRENLERiNi 

görmeden evvel çocuklarınıza 

Yılbaşı için Hediye 
ALMAYINIZ 

- . 

Türk Anonim Elektrik 
Şirketi 

Mühim ilan-
lerden birinden yapılacaktır. Elektrik Şirketi, memurinin 1936 senesine ait "yeşil,, renkte ve 

4 _Tahsile gönder:Jecek olanl~r, ileride tahsil miid _ müstatu şekilde hlivtyet kartiııtr;r.ru ı Ikincıkanun 1937 :ieu itıbaren 
detleri kadar mecburi hı;;mete tabı oıduklar.mdan, bu hu- iptaı edilerek 1937 senesi için muteber olmak üzere "pembe,. renk~~ .ve 

müsta.til şekilde kartlarla tel>dil eôileceğini muhterem ı:nUşteruerme ~usta mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhüt- bildirir . 

name verecekler ve bumm içinde mmeber kefil göstere- Me;;k:ftr kartların baş tarafında ı::irketin Unvanı yani ''TURK ANO. 
ceklerdir. · NIM ELEKTRIK ŞIRKETI,, ve tığrı olarak 1937 ibaresi yazıudır. 

5 _ !stiyenlerin nüfuş hüviyet ciizdanını, :1üsnühal Bu evs:ıfı mutıtevi olnuyan kartlar usulüne gayrimuvafık addedil~rek 
_ hamilleri hemen polise ihbar olumnahdır. Şiıket, müşterilerl::ıin . ışbu varakasını, mektep şehadetnamesinı veya bunların tas ihbarnameye riayet etmemele;-inden tevellüt edebilecek olan c.etıNıler 

dikli birer suretlerini, 4 kıt'a fotoğr.~f ve dilekçelerini 28 / için her ms'uliyet şimdideıı reddeyler. 
1/ 937 Perşembe günü akşamına kadar Ankarada M. T. 
A. Enstitüsü Genel Dire~törlüğüne göndermeleri ve 29 / 
1/937 Cuma günü sıhhi muayeneleri yaptırılmak üzere, 
öğleden evvel Bay Hasan apartımanındaki Enstitü Daire
sinde bulunmaları ilan olunur. (2118) (3674) 

I 

R E V U E saatlara 
1 - _., 

) eo_senellk'blr tecrübe .mahaulQdQr. 

a.atıdald aaatall•rct• aatıhr ı 
Beratlv'"daı M ısı "L.•, 0 

latıkıt.ı oadde-1 :399 

0.l•ta'lll• : SAATCI M•V•"• TUnel oaddHI 29 

ı
OftOZOl-•AK MOassaaATI, Bahoekapı 
A. KltltVAN, Sultan Hamam, Yelli Cami 
oaddeeı 4 

latanb11l'daı VAKSIVANO~ULO ahtADl,.LIR, Bah ... 
çekapu, Arpacılar sokak 48 ve Sirkeci, 
Haıttldlye eokak 815-&Q 

L. DfA .. VAN, Sirkeci, Hamldlye 1101<, 20 
Al\kara'da ı "IZA GÖZLÜKÇÜ, Bankalar caddMI 8 
lzmlr'de ı BEANAA A. ZAHAAOF, HUkUmet oad:" SO 

Umumi Oepoau ı latanbuı, Bahçe Kapı, Tat H;..n .22 1'eıefon ı 21354 

Tesisatı Elektrikiye 
Türk Anonim Şirketi 

Mühim ilin 
Tesisatı Elektrikiye Tü.rk Anonim Şirketi; memurinin 1936 s~ne~~e 

ait " embe:ı renkte ve "müstatil,, ~ekiıde hüviyet kartlarının 1 lkınc~ka
nun 1~37 j~~ itibaren iptal edilerek 1937 senesi içın mute~r ol:~ak ~ze: 

· kte ";nilstatil ~eKilde kartlarla tebdil edılecegını re "mavı,, ren ve " 
muhterem müşterilerine arzeder. , . IS TI 

k rtl b tarafında şırketin unvaru yani 'T.b8 ... A 
Mzkftr a arın ~ ~ . 1 k ıo37 'b r 

ELEKTRIKIYE TURK A.NONJM ŞIRKETI., ve egn o ara (.> ı .. • 

resi yazrhdır . . f k ı' a·ı 
Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usuliln~ gayrı~.uva r

1 
: r.rH ~ e. 

rek hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şırkheilt, mkuşte1 r!.erın~. tş1'bu · et etmenıelerinde.t.. teveıınt e<te e,..e Q a11 re~:ı .e er ih harnameye rıay 
için bP.r ms'nliyP.ti aimdiden reddeyler · 



ADANA: Muharrem Hilmi Remo 
ADAP AZARI: izzet Şüıkrü 
ANTALYA: Ahmet Şevki ve Ş ., 
BALIKESiR: Hüseyin Şahlan 
BURSA: Tayyare sineması -

ÇANAK KALE: Mehmet Kızoğlu 
ÇORUM: Celal Erel . 
DIYARBEKJR : Doğu lfık Tecim Evi ' 
EDiRNE: Aziz l~hilen 

" GiRESUN: lsmail Uzunkaya 
KASTAMONU: Orhan Server 
KA YSERl: Zeki Saatman 
KONYA: A. Ulvi Erandaç 
MERSiN: Hakkikoğlu A. Rahmi ESKiŞEHiR: Hikmet Özgür ve Hasan Tozman 

• 

HAYRET! .. 
HAYRET! .. 

Yalnız 160 liraya 
satılan bu radyoyu 

Ayda 12 Lira 
Vermek suretile derhal 

evinize göndertiniz 

5 T. 4 Modeli 

RCA· 

13 metrodan 2000 metroya kadar bütün neşri -
yatı sadakatle zapteden 5 T. 4 RCA 1937 yılının 
bir harikası addedilebilir. 

O. T. T. A. $. 

BOURLA . 
Bler ve Şsi 

lSTANBUL - ANKARA - lZMlR 

SAMSUN: B. Albala ve oğlu 
SlV AS: Ali Rıza örnek 
TOKAT: B. Albala ve oğlu - Cemal Kovalı 
TRABZON: Harunlar 
ZONGULDAK: Mahir Aysen 

M 
•• • il~ defa ODEON pl8klannda 

No. Z70900 Uşak Şarkı-. Delisin Deli Gönlüm ve Uşak Şarkı - O Benim son eşimdi 
S A T 1 Ş A Ç 1 K A R 1 L M 1 Ş T 1 R. 

R l:J k'.: 1 Hakiki 
IC iN -

Kakulu ŞARK DEMiRYOLLARI 
Türk Anonim Şirketi 

'---,, ~ 
BE..<=.>İR KEMA 
~MUTCl;V,ö; i 
EC'ii!A.N E-5 
. MUSTAHZAR~TINDAN?-
p E KTO R 1 N~\.}LL~ 

N 

EREN 1 
Ci§erleri z aylf ve s in i rler i bozuk o 'anların 
ka ı bine ferohhk verı r ve g ön lü n ü a ~ar. 

Masaj ve banyo için de şayanı tavsiyedir. Eren kolonyasının 5 ila 10 gramı ban 
yonuza aWacak olursa cildiniz taze hayat bulur. Güzelleşir ve misk gibi kokar. 

Tanınmış Eczane ıtriyat ve tuhafiye mağazalarında satılır. 
Evliya Zade Nureddin Ecza afat ve ıtriyat deposu - lstanbul 

i L A N 
Şark Demiryollan Kumpanyası, 1 İkincikanun 1931 

tarihinden itibaren şebekenin işletme umurunun Türkiye 
Devlet Demiryolları İdaresi tarafından temin edileceğini 
muhterem ehaliye bildirir. 

Maamafih muvakkaten Sirkeci' deki eski binasında btJ. 
lunan "Şark Demiryollan Kumpanyası" nın İstanbul Bil· 

H kk Ek 
rosu Kumpanyasının mezkur tarihten evvelki muameıa· 

Oksürenlere:Katran a 1 rem _t_rn_a_ait_m_esailintetkikinedevam edecektir. 

izmit Belediyesinden : , ........................ _ 
Vatand' ş Yerh Mah. Al ! 

Avrupa m ahndan d a ha iyi 

Avrupa mahndan daha ucuz 

Çatal, bıçak, ka,ık, çay katığı ve 
veaaire halis ALP AKA, hiç bir 

zaman paslanmaz. 

Her yerde arayınız, Avrupa malını 
verirlerae almayınız. 

Umumi depoıu: Tahtakale No. 51 

Poker traf bıçakları deposu. 

Bayanlara en güzel yılbaşı bedi • 
yesi bir kürk mantodur. Bunu BEY • 
KO ticarethanesi 12 ay vade ile kefa. 
Jetsiz olarak satmaktadır. 

Ana.doludan ayni şeraitle sipariş 
kabul etmektedir. 

~ahıbı : AJuneC l!Alıın VAl.AIAN • Umumı Neşnyatı ıdare eden: S. SAL.iM l\lahmutpa..'ja Kü.krçü Han içerisin. 
Gazetecılil ve Neenyat Nlrk Limıtet Şı~etı BaRıldığı ver fAN matbıvı~ de BEYKO ticarethanesi Tel: 21685. 

İzmit Kağıt Fabrikasından şehir tenviratı için alına· 
cak elektrik cereyanına muktezi aşağıda yazılı tesis mal· 
zemesi 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfikan kapalı 
zarf usııliJe eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İhale; 5 Şubat 937 tarihine rastlıyan Cuma güniİ 
saat 15 de Belediye Encümeninde yapılacaktır. Kapalı 
zarflar kanunda gösterilen şekilde tanzim edilerek ihale
den bir saat evvel Belediyeye tevdi dilmiş olması Iazırrr 
dır. 

2 - Muhammen bedel "11000" Türk lir~sı oluo rnıı· 
vakkat teminat "825" liradır. 

3 - Alınacak malzemenin cinsi: 
A - 250 şer kilovat amperlik iki adet yağ banyolıl 

Transformotör ve teferruatı, 
B - Elektrik tevzi tablosu ve teferru!t1, 
C - "2350" metre yer kablosu, .. 
D - Kağıt fabrikası yüksek tevettür hücresi için lll' 

zumlu malzeme ile şartnamede yazılı olan diğer tef errLl· 
ata ait mevaddı saire, 

4 - Şartname İzmit Belediyesinden parasız verilir'· 
· · 5 - İşbu malzemeyi vermeğe istekli olanlardan ya" 
hancı şubesinden bulunanlar kanun mucibince on sene" 
denberi Türkiyede mukim ve ticaret sicillinde kayıtlı ol· 
duğuna dair vesika ibraz etmeleri meşruttur. "3767'' ____.,. 

Osütmenin. Grio.· Nezle, Bas ve Dis Ağrdarının ~:!',' KESKiN KASELERiDiR BahCiekapı 
il "eıcati 


