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1937 BAS M U H A R R 1 R I : A HM ET EM 1 N Y A L M A 1\ --
Hatayda işkence, müşahitlerin aözü 
önündededevam ediyor 

Bir cok rezalet 
' 

daha tesbit edildi 
Konsey ayın 21 inde dava 
mızı tekrar görüşecek 
Antakyanm Uydurma Meb'usları 

Şamdan Ayrılamıyorlar 
Paris, 10 (TAN muhabirinden) - Milletler Cemiyeti Konseyi bu 

ayın yirmi birinde yapacağı toplantıda, Türkiye ile Fransa tarafından 
yapılan teklif üzerine Antakya meselesini görüşecektir. 

Cenevre, 10 (A.A.) - Fransa ve Türkiyenin talebi üzerine, Millet· 
)er Cemiyeti Konseyinin 18 Kanunusanide vukubulacak toplantısı 21 

Atatürk ve Mareıal FeV?İ Çakmal Kanunusaniye tehir olunmuştur. Devlet Reisimiz Büyük Şef 1stanbulu Dünkü 
-""""'"' "'I"'."'~~ "" " Adana, 10 (TAN muhabirinden) - Teşriflerinde Haydarpaşada 

Fasın 
İşgalindeki 

-eu••yu••k şefı·m·ız·ı Sancak namına guya intihap edilen sahteı-------·-----------
meb'uslar Adalı Mehmet ve Kuseyri Suri· 
ye Meclisinin dağılmasına rağmen Sanca· Franko Almanyayı dün heyecanla ğa dönmemişlerdir. Bu sahte ve uydurma ' 
meb'uslar, kendilerini Sancaktaki Türk· • 1 F d 

alkışladık lerinölümletehditettikleriniilerisürerek ıspanyo asın a Mana 
'4ftmef ~m ,,,_.,,,14 tMAN 

Jl1fi'ianya!W5 senesin· 
1-\ denberi üçüncü defa 

olarak Fasın kapısını vuru
yor. llk iki defaımda Avru
pa harp bulutları içinde kal
mıştı, fakat harbe meydan 
kalmadan bir çıkar yol bu
lunmuştu. Bu defa da acaba 
bulunacak ını? 

müsahit ere: b"rer mektup göndermisler. 

7s._.....fan-6u'l""'""J;"°'""""7~ ~(A~.A.,........f----e~isı~cıim__........ur ~A·t---a-._.......... ........... ~tn:1rt1~....,.~~ ser s t b 1 r ak m iŞ 
fürk, bugün saaf 16 da lsfanbulu ıereflendir- Oğrenildiğine göre, SuriJe fevkalade komıserl <lö 

Bu sua.ıin ce·va.'bmI mazideki hft.di
Belerde ar ak yanlış olmaz. Evve. 
la Fas hO.::ndaki s Nisan 1904 1n.. 
giliz • Fransız an1a.şnıa.sı üzerinde 

duralnn: 
Fransa Fasa göz koymuştu. Ceza-

lrle Fas sındaki tahdit edilmemiş 
ara: ilel 1 · hududu türlü tUrlü ves er e genış. 

leterek; hadiseler, meseleler yarata. 
ra.k Fa.sa 

60
)<llln1Iya ve yayılmıya 

uğraşıyordu Başlıca emeli, İspan • 
ya ile ba.şb~a. anlaşmak ve bilyUH 
devletlere pay ve tavizat vermiyerek 
Fasın üstüne oturmaktı. 

1 gilter eyır· ci kalmadı. Mısxrda • n es ak .. 
ki k"" . sa.g~1a.ınıa.ştırm ıçın mev ıını . d . tü 
Fra.nsanm Fas siyasetin en ıs ade 

etmek istedi. 
N ti d :iın21alanan 1904 muka-

e ce e t"...:ı 
Velesi mucibince Fransa • ~ıoutere. 
ni M ırdaid hakkını, 1ngıltere de 
F~a:ı F:ra.nSJZ eınellerini karşılıklı 
Olarak tanıdıJa.f. 

ikinci Yilhelm T ancacla 

lm Fa.sta açık kapı siya-

A anya 
seti istiyordu. Yahut ta İn. 

.,;iter Mrs Fransa Fası elde e • 
"' e ın, · t eril 
dince kendisine de tevıza v me "' 
sine taraftardı. :sunun için Fr~.a ~ 
nın Fast&ki hareketlerinden gozunü 

ayımuyordu. 
21 §Ubat 1905 te Fransa, Fası 

doğrudan doğruya himayesi al~a 
almak maksadiyle harekete geçınce 

Alın 1 
te .... .,,ıariyle, nu • 

an,u, gaze Y~ 

tukParla kendi haklarını hatırlatmak 

miılerdir. Büyük Önder, Vi/6yef hududunda 
Vali, Kolordu Kumanclant, Emniyet Direktörü 

ve Hayc/arpaıa gartncla lstanbuldaki meb

; uslar, Vilôyet erkônt, askeri rical taraftndan 

~ korıtlanmıılarcltr. Büyük bir halk kolaboltğı 

! 
Atatürkü heyecanla korıılamııttr. ~ . . -

Büyük Şef, kene/ilerini korı.tfıyanlara iltifat- ~ 
ta bulunmuıfar, müteakıben ıstasyondan çıka- 1 

~ 
rak Kalamıı vapuruna binmiıf er ve doğruca ~ 
Dolmobohçe sarayına azimet buyurmuılarcltr. ~ 

"""" """"' "" "" ""'"" """"' .1 .1 ~ """"" --

Martel Denizaşırı konferansında bulu nma.k UzeN" ay 
sonunda Suriyeden aynlaca.ktır. Fransız istihbarat 
reisi kumaııdan Bono, Türklerin müşahitlerle tema. 
smı menetmek için heyeti hiç boş bırakma.maktadır. 

Asılsız vergilerin tahsili için Türklere ait hayva _ 

nat, cebirle Reyhaniyede hanlara doldurulmııştur. f 
Türkler, bu vaziyeti fotoğrafilerle tcsbit etmişler ve 

bu fotoğrafilcri dün vcrdıkleri ikinci muhtıra ile bir. 

llkte müşahitJcre göndermişlerdir. 
Heyetin şimdiki tetkik mevzuları şunlardır: 
1 - Sancaktaki ticaretitane tabelalarındaki yazı. 

larm kırmızı zemin Uz.erine beyaz Tilrk harfleriyle 
yazılmış olması, 

Dün de Yenemedik 
2 - Komı~ulan dilin Tilrkçc oluşu, 
3 - Giyinış tarzı , 
Ermenilerin Sllıi.hlandırılması her 

tarafta hara.retle devam ediyor. Bir 
çok Arap köylerindeki halk, silah 
teklifine karşı şunlan söylernişlenhr: 

Rumen takımiy e 
2-2 berabere kaldık 

"- Biz rahat yaşamak isteriz. Doğ. 
ru yolu biliriz .. , 

Suriyedc Vatanilere muhalif olan. 
lar, muazzam bir ycffiin tutmuştur. 

İçin için bir mUcadcle başlamıştır · 
Iskcndenın, 10 (A.A. - Röyter) -

Iskcndenm ve Antakyanm vaziyetini 1 
tetkik etmek Uzerc Mılletlcr Cemiyeti 
tarafından tayin edilen müşahitler 
mahalli halkın fıkirlerini istimzaç et. 
mişlerdir. 

Araplar ve Ermeniler statükonun 
muhafnzasıru istcnteıkle ve Türkler 
ise ikiye ayrılmakt.ndır:ar. Muhafaza
karlar Suriye lehinde ve gençler ise 
Suriyeden milstakil olmak arzusun-

1 

dadırlar. 
[ ArkMI 3 Un cilde] 

iş kanunu 
tatbik baş· 
langıcında istediler. Aldıran olmayınca impara. 

tor İkinci Vilhe1ın 31 mart ~~? ~c 
Hamburg vapuriyle '!anca ~.nun .. e 
görUndil. Yanında bir de knıvazor ========================== 
vardı • diğini açıkça söylüyordu . değildi. Nihayet Elcezirc konferan • 

Dün Rumen takımı ikinci maçım Fenerbahçe - Güne} muhtelitile yapfı 
ve maç 2 - 2 beraberlikle neticelendi. Arkacla1ımız "Eıref Şefik" in bu 

maça tahsis ettiği çok güzel iki yazısı bugün spor sayfamızdacltr. İş Kanununa göre, iş nren fahri. 
ka, at.el.re ve lmlithanelerle beş ki -
şlden fa7Ja adam çalıştıranlara bu. 
günden itibaren beranname tevziine 
başlanacaktır. Re-yamıameler en g~ 
nn gün i~lnde doldurulmuş olacaktır. 
811rtJarda 1 !'i 11uıd yazılıd•P 

Alınan imparatoru Fas sultanını Avrupa a.Itüst oldu. Fakat lngiltc. sında iş örtbas edildi. Almanya, Fa. 
1nUstakil bir hükümdar sıfatiyle zi - re sımsrkı Fransayı tuttu. H~rbi gö. sm arazi statUkos.unun .garanti edil. 
7aret ediyor, kendine destek oldu - ~~ ~ldığmı gösterecek kadar ileri mestnden ha.ska bır netice elde ede. 
.&..- • ıt.-trel. O'ıtti Al.,....·- bah . . h b hft..,. m··u. <>,.kası~ Unrliıfol -.~u, muk.avenıet et.mesı ~ ... t •. . u-.ı• nyesı ar e ....... t:U.1 

Berlin Tekzip Ediyor 

Fakat Londra ve Parise gör : 1 - Alm ya 
30 bin asker gönderiyormuş. 2 - Fransız • 

lngiliz donanmaları beraber 
Londra, 10 (TAN) Bütün mukabil iddialara ve tekzip· 

lere rağmen Almanyanın, İspanyol Fasını işgal ve istıla 
etmek vaziyetinde bulunduğu ısrar ile söyleniyor. Asi 
General Frankonun bu mesele hakkında Berlin ile bir an
laşma yaptığı haber verilmektedir. Bugünkü vaziyette 
General Franko İspanyol Fasında Almanyayı serbest bı· 
rakmış addediliyor. 

Şu dnkık ya k dar I p n)Ol F fi. 

na Mıl a \e .Keuta d n n kadar Al 
ınnn ask ri ıhrnç edılJı •ı k t'i ol rak 
bııınıncmclde b ı aber, ı tıla h reka. 
tinin devnm c-ttigı znnnolunu)or. 

:F'ra.nsız gazel len bu hu ust ıki 
gundcnben pek çok tnfsılfı.t ve h ye. 
canlı rnutalealaı la doludur. Iııgıltere 
haıiciycsi ise bu mc le kar ısında 
son derece faal hır \ zıycte g çmiş
tir. Fransanm burnd kı lçisı, h nci
ye nazın Edenle uzun goril me yap. 
mıştır. Herhangi bır ıhtirnalc karsı 

Fas sulnı ındnkı 1 n hz \ e Fran ız fı· 
lolannın ıne i bırl mde bulunmala
rı iki diplomat rn. ında mUz kere 
nıcvz ıu olmu tur. Jngılteıe efk rı u. 

: mumiyesl bu mesele karııı ındn son 
derece hassas ve h yccnnlıdır. 

30 bin Alman askeri 
G • bl Paris, 10 CA A.) - lntr nsig ant 
.ıanp r elçi: Bur.at lUıulrit hiikfı- gazet 1 Rabat'tan ı tıhbar cdıyor: 

metinin ls\'cç lıüka t" -;ı· ·• .•. . umc ı lh:LAJınre ~on- Alnı nya Ispan~ol l'a ının muhtc-
derdım cfırdir l"nkııt Stokh l d k" ~· • n o m e 1 lıf noktal rında u sub hril r tesıs et.-
sefir, asilere iltihak t'tilj!I için hu ıı- mek tasavvunındadır. 
damcağız sefarete hir türlü glre::ııi • 1 _ Sıdı , lfni de, buradn dcmzal-
yor • tılra ıçin bir ü alhar kc vll uda ge 

Ut ilecek ve otu b n ynkm rfrat ılo 
Dr. Şaht Par;ste himaye edncc ktır. 

2 - Deniz tnyya l('ri için 
Blanchc'da vticudn getirılerek 
hareke Rio • de • Oro arnzı nd 
dir. 

Berlin 10 {A.A.) - Alman eko • 
nomi mnhnfilindcn bildirildiğine gö
re, geçen yaz Fransa ile Almanya 
arasında ekonomik teşriki mesai için 
başlanmış olan konuşmalara devam 
etmek üzere M. Şaht bu ayın sonla
rında tekrar Parise gidPcekllr 

3 - Bir UssUlhareke de Villa -
Cisneros'da vucUda g tlrilevektir. Bu 

(Arkası ' Uncüde) 
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Uzuna, 
Sevgili dinleyicilerim; 
Bugünkü konferansıma yetiş -

nıek için Köprü üstünde hızlı hız. 
lı yürürken kısa boylu bir adam 
eline bir uzun baston almış kısa 
pantalonlu kısacık bacaklarile u
zun adımlar atarak önümde gidi
yor ve bastonunu ortasından kav 
rıyarak elini öne arkaya salladık
ça burnuma pek yakın mlinhani -
lır çiziyordu. 

Yaşlı kadın: 

- Saygısız herif! 
Felek: 
- Kim! 
- Sana demıyorum evl!dım. 

Şu yanımdaki ,ı,man herif geyir
di de! .• 

- Hayır! Geyirmediın. Hınçkır

dım. 
- Ben hıçkırılı bilirim .. Yüzü-

1\Üze güller geyirmıyi de bilirim. 
- Uzun etme de konferansı din 

liyelim! 
- Evet! Kısa kesin bahsi!. 
Felek: 
- .. Baktım ki: adamın arka -

sından yürüsem bastonu mutlaka 
burnuma çarpacak. Gerilesem ııeç 
kalacağım. iyisi mi dedim, şunu 

ıeçeyim. Adımları sıklaştırdım. 
Herifin boyu kısa amma adımları 
uzun. Yüz hatve kadar yürüdü -
ğüm halde hlll bastDn burnumun 
ucunda. .. Aman bre bu ne iş?! 
Serde sporculuk ta var. Geçemez
sem ayıp olur dedim. Biraz daha 
sıkı yürümiye başladım. Eminönü 
ne geldik. Herif hi.IA. önümde ya
hu! Artık it inada bindi adımları 
büsbütün açtım. Hemen herifin 
ensesini tutacqım, tutacağım am 
ma klflr bastonlt ıözümün 8nUn
de kavisler r .. medlyor. Yarabbi 
sen bilirsin! Yenlcamll 19çtik. Ben 
giderim o gider. Geçemiyorum 
wr türlü şu bücür herifi! 

Yaşlı kadın: 

- Aman evladım geç 'unu! Şlm 
di çatlıyacağım. 

Kısık sesli kaptan: 
- LA.fa tutma da geçsin! 
Felek: 
- Nihayet bütün kuvvetimi 

topladım. ea,ıadıın arşınlamıya! 

Bu sefer de karşıdan gelen yolcu
lar herifin yanından geçmeme ml 
ni oldular. Yolda birkaç eşe dosta 
rasladım görmemezlite geldim. 
Yürü bre, yürUl 

Kadın: 

- Bücür ne oldu! 
- Ne olacak! H!ll önümde! 

Genç Bayan: 
- Ben olsam çoktan geçerdim! 

Kısık sesli kaptan: 

- Geçmiş olsun hanım abla! 
- Aman ne bayağı llf ! Abla 

da ne demek oluyor? 

Ermeni madamı: 
- Aman Mamzel! Ablayı bilmo 

orsun? Senden evvel ananın me
mesini yalıy111 dişi kardtfine abla 
derler. 

- Madam, sizi tanımıy.orum. 

Affedersiniz. Tanımadıiım kimse 
lerlı de görütemım. 

- Beni tanımoorsanız ben ken
dimi tanıtayım! LA.ngada oturu -
"Um. Bana Hayganoş Körbarsak
yan derler. 

Ulema sesi: 
- Süphanallah! Ahtayl dahill

yenln soyadı yani aile ismi alın -
dıtıını yeni ltitlyorum. 

- Susol hoca efendi de llf ımı 
bitireyim. Babam delil, babamın 
babası kıyak doktor imif. Sultan 
Azizin lalasının barsqı düğüm -
,.nmi• ise onu ç8zmüş tı adına 
k8rbarsakyan dımiflır. 

Gene; bayan: 
- Teşekkür ederim, klfi! 
- Affedersiniz daha IA.fım bit-

nıe'11. Ben Sürf) Agoptakl Notrdam 
dö:ıyonda okumu .. um. Frank11z • 
cayı su gibi bilirim. lnsllizcevl 
de ... 

Felek:! 
- Kısa k ... lfm de lflmlıe ba. 

'<alım. Herif hlll önUmd• 

Dair 
- Bana mı söylüyorsunuz?. 
- Hayır önümde giden herif -

ten bahsediyorum. Siz üstünüze 
almayınız! •• 

TAN 

AGAÇLANMA iŞLERi 

Belediye şehri 
ağaçlandırmak 

f çin çahşıyor 
İstanbul Belediyesi, şehri askeri ve sıhhi bakımlardan 

ağaçlandırmak için çalışıyor. Bu maksatla Kağıthanede 
tesis olunan fidanlıktan hayli istifade edilmiş, buradan 
alınarak Harem - İhsaniye sırtlarına dikilen fidanlar ta
mamen tutmuştur. 

Derken efendim! Ben fena hal- =1 Belediye, son yaptırdığı tetkikler 
de içerledim. Adeta koşar gibi yü- ,-------------ıı ı neticesinde, şehrin kışın yapraklan-
rümiye başladım. Herif te sanki T ranı vay Ücreti 1 nı dökmiyen ağaçlarla teşçirine ka -
işin farkına varmış gibi hızlandı. rar vermiştir. Kağıthane fidanlığı bu 
Yürüdü, yürüdüm; yürüdü, yürü - nevi ağaçlan yetiştirmiye müsait ol 
düm. Nerelere geldiğimizin hiç madığından Beykozda Arpaçı çayı • 
farkında değilim. Değilim amma n çiftliğinde bir fidanlık kurulmuş-
herif önümde! .• Derken baktım; tur. Fidanlığın toprağı ıslah olun • 
şöyle on santim kadar ilerlemi - muş, havuz 700 ton su alabilecek 
tim. Anıan bu avansı kaybetmiye- I Rekilde tamir edilmiş, suyollan tesis 
litn diye btisbütün hızlandım. Beş olunmuştur. Bütün kuyulara motör-
dakika daha yiirüdük, yürüdük ter konulmuştur. Çiçeklik ve çiftlik 
amma ben herifin sol yanına yak kısımları arasına muntazam bir yol 
laştım. Ha geçtim, ha geçiy.orum.. I yapılmıştır. 
Tam o sırada herif yandaki dük- , Akdeniz ve Karadeniz orman mm 

klnlardan birine girivermez nıi ?. 'ı takalanndan tedarik edilen bin kilo 
- E şimdi ne olacak?. çam tohumu bu fidanlıkta yetiştiril-
- Ne olacak! Bir de baktım ki, miş, 500 bin çam fidanı elde edil -

Uzunçarşıya gelmişim. Oradan miştlr. Bunun 400 bini saksılardan 
Mercan tarikile buraya geldim am alınarak hwmst tarlaya naklolun • 

1 

muştur. 
ma. doirusu çok heyecan geçir - • Çam fidanlarmı yetiştirmek Uzere 
dim. Ya herifi geçemiye idim de 1 mUhim miktarda saksıya ihtiyaç ol-
Edirnekapısına kadar yürüs-. i - ! duğu anlaşılmış, bu maksatla da ça-
dim halim ne olurdu. ~ yrrda bir sak8ı imali.tanesi kurul • 

Salonda: 1 t I mus ur. 
- Geçmiş olsun! Sesleri. l Ayrca tarlaya (5) bin pC'nmk, 
Felek: (3) bin tezyinat a~11~1 celiği dikil -
- Şimdi gelelim konferansımı miştir. 3000 çınar, 10 000 at kesta -

za.. nesi, ıhlamur ve servi yetiştirilmiş· 

Bugünkü nıevzuuınuz uzun ve j tir. 
Kav rt f'd 1 v n .. kısa şeyler hakkında bir görüşme A k d P-" ane 1 an Iı?1" :ı ~ıı!I! Vf' mey 

dir. Ömrün uzunu, beklemenin kı- n ara an va ııııl~,.lıtr r>~ıı.nı yM.iştirilmesi ka • 
sası makbuldür. Dilin ve elin kı - rarlaştınlmı,tır. 

sası. boyun ve soyun uzunu mak Teblı'g"' gelecek -----
bul olduğu gibi. Yunan Kralı 

Eskiden kadınların saçı uzun ak Tramvay biletlerinin ucuzby~ • 
lı kısaydı. Şimdi saçları kısaldı.. ru ditn haber venniftik. ÖfrendlğlmL M 1 k t• • • 

Gene; bayan ze göre, Nafta Vekiletl bu ı,ıe ehem- em e e 1 m iZi 
- Akılları da uzadı. mlyetll surette mefgUI olmaktadır. z • r-d k 
Yaşlı kadın: Bilet ba§ma l'asntt otuz paradan et: tyaref 1:. P.CP. 
- Ak.&ları değil dilleri uzaıı;lı. H paraya kadar yapılacak bu ucuz.. 
Felek devanı eder. luğun mümkün olduğtf kadar çab1* 

tatbik me\"kllne konulması mesela 
CUmhurreisimiz AtatUrkle tanış -

mak üzere dost Yunan Kralı S. M. 
Yorginin memleketimizi ziyaret ede
ceği ha.ber alınınaktadır. Ziyaretin 
tarihi henüz belli değildir. Fakat S. 
M. nia bahara doğru Türkiyeye ge-

- Kısa etek uzun kol gibi göz 
ne vekalet, ehemmiyet vermektedir. 

den" düştü. Fakat uzun kirpiğe Bu yakınlarda Ankara.dan bir tebliğ 
karşı kısa kaş moda oldu. Kimisi gelmesi bekleniyor • 
gecenin, kimisi gündüzün uzunu -
nu sever. Ben lafın kısasını seve
rim, siz uzununu. 

Burun uzunluğu kibre, kulak u
zunluğu eşekli~e. dil uzunluğu ge
vezeliğe, el uzunluğu hırsızlığa, 

boy uzunluğu saflığa delalet eder. 
Derler. L!kin her zaınan de2il. 

Uzun boylu bir adam: 
- Ha şöyle yola gel! 

Felek: 
- Ve nihayet efendim. konfe • 

ransın da pek uzunu çekilmez de
ğil mi? .. 

- Evet! Sesleri. 
- Onun için sözümil burada ke 

ılp haftaya devam etmek üzere 
veda ederim. 

B. fELEK 

Büyükdere
de iki ev 
Kül oldu 

Evvelki gece sa.baha kareı BUyUk
derede bir yangın olmU.§, ve o civar 
halkına oldukça heyecan geçirt.mit
tir. 

Yangm, BUyUkderede Saman aoka
~da Bayan Azizeye a.it iki evden bi
rinden çıkıruftır. Bunlardan birinde 
mUba,ir Mehmet, diğerinde posta 
müvezzilerinden Niyazi, oturmakta. 
dır. 

H o 11 anda l:cekleri tahmin edilme~tedir. 

heyeti icra ' . 
şehrimizde Muhasebe.en 

Lağvedilmiyor 
Mem:eketim!zde nsaat işleri 

Yapmak ıstiyor 
Memleketimizde büyük sanayi ve 

in,aat işleri yapmak üzere dün sabah 
Holaıv.ladan altı kişilik bir heyet geh. 

rimize gelmiştir. Heyette Holanda

nm büyük mali teşekküllerinin mü

messilleri ile ticaret ve sanayi erba. 

bı da bulunmaktadır. Heyeti Sirke

cide bi.zıa.t Holanda elçisi karşılamıg.. 

tır. Heyet azalan dün akşam hUku. 
metle temaslan:la bu1unmak Uzel"'I An 

karaya gitmişlerdir. 

Kara denizde 
Fırtına 

Şiddetlendi 

Adliye Vekaleti icra ~!erinde ısla. 
hat yapmak için geçenlerde Istanbul
da tetkikat yaptırmış ve tecrübeli ic
ra memurlannm fikirlerini de alınış -
tır. Ankaradan gelen haberlere gö
re; ıslahat işi hayli ilerlemiştir. Isla
hat daireainde bazı vilayetlerde bu
lunan icra muhasebelerinin de lağv~ 
dileceği haber veriliyor. öğrendiği
mize göre ıimdilik bundan sarfınazar 
edilmiştir. 

lstanbul icruı senede on milyon li. 
ra)ık para alıp vermektedir. Bu kadar 
mühim bir paranın lstanbulda (7) 

icra dairesiyle (9) sulh mahkemesi -
nin hesaplan Istanbul icra muhasebe. 
si tarafından tetkik ve kontrol edil -
nıektedir. 

Son zamanlarda inhisarlar& ve di
ğer devlet müeueeelerine ait ceza. iş. 
leri de birinci icra dairesinden alm
mıştrr. Bundan sonra bu dairede yal
nız t&tra icralanna a.it itlere bakıla. 
~ktır. 
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1 Kalbi Sağda Olan Ge~ 

Birkaç gün önce y~ımııtık: Bartınlı Mancar oğlu Hüseyinin iç ~ 

ları tamamen terestir. Kalbi ve solda olması lizımgelen diğer uzu~ 
ları hep sağdadır. Mancar oğlu Hüseyin nadir yaradılıılardan olduğu 
için üzerinde tetkikler yapılmaktadır. Sıhhi vaziyetinde tehlike yoktur• 
Burada doktorile beraber görülüyor. 

Bir alacak yüzünden 
üç arkadaş 

birbirine . girdiler 
Bir alacak davasının dün bir cinayetle, daha doğrusU 

ölümle neticelenmesine remak kalmış, polis tarafındaJl 
güçlükle önüne geçilmiştir. Vak'a şöyle olmuştur: 

---, Topanede Necatibey caddesinde bit 

b • _ f 1 kahvede Şükrü, Hayrettin ve HU. 
1 r e Sn a yin isimlerinde Uç arkadq oturmaJr-Yeni 

Birliği kuruldu 
Esnaf cemiyetleri grubuna bağlı 

olmak üzere "Madeni san'atkarlar kııı. 
rumu" namiyle bir teşekkül vücuda 
gelmiştir. Bu teşekküle lstanbulda 
her nevi madeni sanayi ile uğraşan 

demirci, tornacı, tesviyeci, bakırcı, 

dökmeci, motör ve makine tamircile
ri, elektrikçi, kaynakçı, nikelajcı, 

emayeci, karyola, kantar, terazi, ke. 
ser, rende, değirmen yapanlar, mus
lukçu, kuyumCJ1.l, aaat~ı.19obacı, kalay. 
cı, raspacı, kazancı. kızakçı, madeni 
eşya lö.U! JAcı.la.U 19.,.a .... l, L ... .t. ... hl;.d, ... ~ 

vatçı1 madeni eşya ite e!el<trik levazı. 
mı satan küçük tacirler, büyilk tica
rethaneler müsta.hdimin1 ve bilUmuın 
demir sanayi işçileri dahildir. 

Bu esnafın bulunduğu mıntakalar 

ayrılmıştır. Her mıntakada 3 er ki
şilik birer heyet, bu esnafın ihtiyaç. 
lannı tesbit edecektir. 

Aynca bu esnaf için bir lokanta, bir 
de kooperatif tesis edilecektir. 

İtalyan elçisi 
Buraya döndü 
Memleketinde bulunan ltalya.nın 

Ankara elçisi Senyör Galli dUn sabah
ki ekspresle şehrimize gelmiştir. El
çıyi istasyonda Italyan sefaret ve kon 
solosluk erkanı karşılamıştır. 
JAPON ELÇiSi 
Japonyanın yeni Ankara elçiliğine 

tayin edilen Taketomi birkaç güne ka. 
dar şehrimize gelecektir. 
Şimdi Tokyoda bulunan eski elçi 

Togugana vazifesinden istifa etmiş
tir. 

Alınanlar Portakal ve Kuru 
Yemiş Alacaklar 

Alman firmalarından on müessese 
memleketimizden portakal, mandari
na, kuru Uzüm, incir, kuru kayisi, CE> 

viziçi, fındık, zeytinyağı, her nevi 
Yemlik zahire, kuru bakla, fasulye, 
nohut, mercimek, kuru bezelya gibi 
kuru eebze ve tohumlarla koyun ve 
keçi derileri istemektedirler, 

tadır. Havadan, sudan konU§&D bu 169 
kadqlardan Şükrü ile Gıyasettin bit 
aralık bahsi aralarmdald bir alacd 
hikayesine dökmüşler ve işi münaka
şaya dökerek azıtmışlardır. 

Bir aralık Gıya.settin, ŞükrUyü S. 
düreceğinden bahisle tehdide koyul
muş, Hüseyin de, iki arkadaş aruına 
girerek buna mani olmak istemiştir. 

Bu sırada hidiseden haberdar ola.11 
zabıta memurlan vak'a mahalline,.
l~urı.ııunlar, bu sefer Gıyasettin hef" 
neredPnse eline geçirdiği bir denıir 
parçaııı ile Hüseyin! bii'şmdan tehlike. 
li surette yaralam.-.tır. Biraz 
o .. \. •. ... • l 4·--
Hilseyini tedavi alfına ~mışlardır. 

Hoccav Eşrefin 
Mezar Taşını 
Çalmışlar 
Kırkağaçta metfun bulunan mef' 

hur hiciv şairi Eşrefin mezart&.JI ~ 
lmmıftır. Kimin çaldığı ara.ştırılın 
tadır. 

Zavallı E,ref .. Hayatında föyle 
mişti: Ben fatiha dilencisi değili 
Kabrimin başında özkardeş bile 
mem. Mezartaşımı çalmasınlar da .. • 

BiRKAÇ 
S.ATIRLA 

E rzlncanlılar Cemiyeti, öb 
Halkevlnde senelik "oo"'re 

lerinJ aktedecekleı;dlr. 

• 
Ş ehlrclllk mUtehBMJ81 

Mart içinde P1a.rlst ~n ~"11' 
mlze dönecektir. 

• 
G özel Saıı'atlar Akademi 

bu sene Sömestr tatlli 
prlmıyacaktrr. Fakat ta!ebe 
müracaat ederek şlkiyet.çl olm 

• 
K lbrit ba)ilerl, kutulardan 

un kibrit çıktıit ld 
tlrkeıtJ §Uyet •tmltlerdlr • 

• • nhlsar İdaresi bütün s 
1 paketlerinin arkurnb 

tarDılerlnl yazacaktır • 

• 
U yuşturucu maddeler 

Bu evlerin hangisinden çıktığı he
nüz belli olmıya.n ateş, az zamanda 
btiyümilş ve iki evi tamamen yaktık
tan sonra itfaiye tarafmdaıtsöndürül. 
mUştUr. 

Evvelki akp.mdanberi Karadeniz.de 

oldukça şiddetli bir fırtına ba§laml§. 

tır. Dün akşama kadar birçok küçük 

gemiler Boğazdan Karadenize çıka. 

mamış, ve Kavaklar önünde beki~ 

mişlerdir. Kara.denizde seferde bu
lunan vapurlar da limanlara srğnıl\'\Jlt· 
lardır. 

11 Ikincikinun 
PEZARTESl Bugünkü hava: Y ACIŞLI 

plyuanm muhtaç ol 
pam1* lpliğlnl alparif etmlttlr • 

• 
T ıp Fakültesinde münhat' 

Evlerin ahp.p bulunması, sirayet 
tC'hlikeslni büsbütün arttırmış, fakat 
ı f i •t>nin gı.vreti v~ngınm <fa.ha fa?.
' ~nişlemesinin önüne geçmiştir 

Za.brta tahkikata elkoymuş, mUba. 
şir Mehmetle, müvezzi Niyaziyi sor. 
gu altına almıştır. 

Evler sigortalıdır. Yangının ha.kiki 
eebebi henüz anlaşılınıı değildir. 

Vapurlarda Kalöriferler 
Yapılan bazı ş1kayetler üzerine li
unda işliyen vesaitin kalorifer sı-

caklıkları kontrol edilmiye başlan -
mıştır. Akay ve Şirketi Hayriye va
purlarında sıcaklık fazla olduğu için 
yolcular tarafından bazı fiklyetier 
yapılmıştır. 

Bugün ha va kapalı ve az ya~şlı o. 
lacaktır. Kar yağmak ihtimal.ı yok. 
tur. Rüzgi.r karayclden esecektir. 

Dünlil ltovo 
DUn azamı hararet saat 14 te 2,4 

ve asgari 0,6 kaydedilmiftir. Tazyiki 
nesimi 764,5 ve rutubet yüzde 95 ka
dardı. RUzglr ıkarayelden ve ~i~e
de 10 m..t.re 1w:lar sür'atle Pamıftir. 

linciay Gün:ll Kasım:65 
1355 Hicri 1352 Rumi 
Şevval: 28 29 Birinci kanun 
Güneş: 7,25 - Oğle · 12,22 
ikindi: 14,47 - Akşam: 16,59 
Yatsı: 18,36 - lmei.k: 5,39 

Hava kapalı ve lla.fif yağışlı geçmiş. 

tiJ' 

nan birinci ve lkincl h 
serlrlyatı Ue Anatomi doçenti 
1nfn bugün imtihanlara basl 
t-r. 

• 
O nlvenlte bu ayın 20 111111 

mfllltr tatUine bqb, 
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Profesör Bayan Afet 
Cok Alkıslanan Bir 

Konferans Verdi 
Cenevre, 9 (TAN) - Türk Tarih Cemiyeti Asbaşkanı Profesör Bayan iiiiiii ...... _..__._. ........... ......___, ___ __ 

'Afet, dün akşam büyük Türk Amirali Piri Reisin ·hayat ve eserleri hak
kında Coğrafya Cemiyetinde çok muvaffak bir konferans vermiştir. 
Büyük Şefin yetiştirdiği bu Türk mütefekkiri ecnebi ilim mahafilinde al-

kışlanmıştır. 

Siyaset alemi 
Fasta Fransa, ispanya ve 

Almanya 

1 904 yılında lngiltere ile Fran· 
sa Mısır ile Fas üzerinde an· 

ta.şmışlardı. lngiltere Mısırda serbest 
hareket edecek, buna mukabil Fran· 
aa da Fasa istediği şekilde ınüdah~le 
edecekti. Ayni sene içinde Fransa ıle 
ispanya ayni mesele üzerinde anlaş· 

• Cenevre, 10 (Tan) - Evvelki ak • 
şam Cenevrede yüksek bir iliın mu. 
hitinde kalaıbalık ve güzide dinleyi -
eller önünde, bayan Afet tarafından 
verilen kıymetli konferans, Cenevre 
muhitinde kuvvetli bir aJ8.ka uyan • 
dırmıştrr • 

Derin bir tııkdirle karşılanan bu 
konferans milhim şahsiyetler, profe • 
sörler, muharrirler, Türkiye elçilik, 
murahhashk ve başkonsolosluk er • 
kaniyle Türk talebe ve vatandaşları · 
tara.fmda.n dinlenmiştir . 

Konferanstan sonra Ceınevredeki 
Türkler tarafından coğrafya cemiyeti 
salonlannda Ba van Afet şerefine bir 
çay verilmiştir. ·Bu konferansla elim. 
huriyetimizin ilim vadisindeki araş • 
trrmalarmm bir neticesi daha Av
rupa ilim muhitine tanıtılınıştrr. 

KÜÇÜK HARiCi 
HABERLER 

Yunanistanda mağaza 
müstahdemlerinin kur 

dukları bütün teşekkülleri11 
de dağıtıJnıası kararlaştırıl • 
mıştır. 

• • 

P reııses Jul yana ile Prens 
Bernhard Krynisa kap 

1 ıcaları ııa gitnıişlerd i r. 
• • 

Fransız· lspanyol ticaret 
nıuahedenamesi bu haf 

ta başlangıcında imzalanacak 

tır. • • 

Bir kararnameye göre, 1-
talyanlarla Doğu Afri

kası yerlileri evlenemiyecek

lerdir. 

Asiler Madridi 
ele geçiremediler 

tılar ve ispanyaya Fasta haklar te
min edildi. O zaman Almanya. nA • 
mına Kont Bulow Rayştağda bır nu
tuk söyliyerek, Fasta Alman men • 
faatlerinin de gözetilmiş olmasın~ 
Umit ettiğini bildirmiş ve ~90S senası 
nin 31 Mart günü Alman ımparatoru 
İancada karaya çıkarak Fas sultanı
nın mümessillerile görüşmüştü. O 
laman Almanya imparatoru~un, Fas 
sultanının h!kiıniyetini saglamla • 
mak Fasın bütünlüğünü korumak, 
ticar'i ve iktisadi menafi bakımından 
müsavi bir hisse sahibi olmak istedi
ği ortalığa yayılmıştı. Çok geçme -
den Fas sultanı, Fransa tarafından ,. k• t f T 1 • d d 
teklif olunan ıslahat projesini red - 1 ara ayyare erı urma an 
dederek istenen ıslahatı görüşmek 
Uzere bey~eımilel bir .konferans da- Bomba yag" dırıyorlar 
\'et etmlttı. Fransa bırtakım muka-
vematle.rdan ~·· ~nlar.aosın toD· r a iJA,JD. ;a > --TI ıtmm11~nT Kaouı ettı ve Konrerans dak.k d 1 h ·be .ı •• .d H 
1906 Sonkanununda Alceziras'ta top detl~ a aha ınbea.nl Ma dr~~tre ~odreaf, şı - af ayda 

•• ~, 
1 

d ı mu are er a n mu a.ası- ı 
!anarak bir sürü mun .<aşa ar an . · · h 1 ru sarsamamıştır. Madrıt • Eskur-
sonra bir ıslahat proıesı azır adı. · · · • k d 
Fakat Fransa 1907 de, Fasın içinde yal yolu kesılmıştır. Fakat Guadar- iŞ ence evam 
d k klıktan istifade •- ra.ma yolu açıktır. 

evam eden arışı Mil' 1 . • • b 1 Ed . d • 
1 

başladı. ve bu iş • ıs erın ıa.şe malzemesı u yo • ıyor 
g:~~k F~sı _ışg~ erca devam etti. 1909 ~~n temin olcıınuyor. Madrit, bugiln 
da. A~re etı Y~:Stakl menfaatlerinin ıçın.' istikbale daha emin baka.bilecek lBa.şr 1 incide~ 

manya .. 1 • vazıyetted' sırf iktisadi olduğunu s~y emış ve ır. Müşahitler diln Beylandan geçer. 
Fransa. bunların teıııinlnı deruhte .et BUYUK ZA YIAT ken 200 Türk ~"ransa ve Suriye aley-
mişti. Bunun üzerine Fransa .Fas 1 • Asi tayyareleri, diln akşam civar hinde tezahüratta bulunmuştur. Di
çinde genişlenıiye de~am edıyordu. k8:8aba ve şehirleri bombardıman et. ğer ~raftan Atatürkün Konyaya mu. 
1911 de Fasın rnerkezı olan Fas şeh- mışlerdir. Bombardıman bilhassa Al- vasalatr Antakya Türklerine dükkan
rinin işgali, lspanYll ile ~lmanyayı cala de Henares Uzerinde teksif olun· lanru kapamak için bir işaret olmuş. 
darıltmış, ispanya da Fası ışgale baş ınuştur. tur. 
r Alınan tebaasını A -·1 . v • • • te Buna ka 1 k 1 .. . arnış, Almanya. . , b. ~ı enn agır zayıat verdıklen rşr ı o mnk uzere üç bın 

.. d d·ıe Ağadır e ır gan yı·t d. . Arap tal b . ..k. !'MU afaa maksi ı . e ılıyor. Bu. onların sıkı saflar e esı su unetle tezahüratta 

b .. t' vazıyet buhranlı haı· d . . b lunmu 1 ot gondermlş ı. . . . F k ın e taarruz etmelerinden ılen u ş ar ve milşahitlerin indik. 
'd· k Uzere ıdı. a at ı . ı · t 1 ·· ·· d ı ı. Ve harp kopma . ge rnıştir. erı 0 e onun en ellerinde Suriye baY-

19 
·ıe Fransa bır an- ki ld w 11 de Almanya 1 

1 
.
1 

Mnu ~ ... IL BOMBARDIMAN ra arı 0 ugu halde ve Suriye milli 
r . ıar bu an aşma 1 e v~ •• r ;şma 1~~alarnı:yı. Kongoda müs • Dün sabah cümhuriyetçi tayyareler marş~ s°J ıyerek geçmişlerdir. 

ransa ma~Y ımu•, ve Al- de 1Jiddet1ı· bı·r bombardıman yapını.._ na olu Aianstnın nofu: 
tem leke vermıye razı 0 . ~ . . y H • 
nı F nl

n Fas üzerındekı hı lardır. Asiler, tayyarelerin göç ce avas Aıansı ayni Arap nü • 
anya ransa F ı-=- •• 

ma.yeslni tanımı•tı. Daha sonra r~~ ve ilnrnda faydalı olmaları için, ten. mayııı hakkmclolci felgrafmc/a 
. d anlaşmıc. ve ıkı vir fişek! ri k il ı B f. k b·n " I b -' • sa, ispanya ıle e . ". e n anıyor ar. u ışe • ' ra e euen bahsedıyordu. 

t 1 rl ·ıyiden ıyıye taay- !erin kull l t t · · tay R ·· " · arafın mıntaka a anı ma!lı opçu a eşının - oyıer re nümayiıçilerin adedi-
".. . . Ynrelerle tanziminde muvaffak neti. · ·· -' 
_,un atmıştı. . ... k Harp netice • nt muıayeaeye lcoyaralc ür bin • 

Al 
Suyu celer Veriyor. ~ manyanın b tt"kt den balı·-.cJi H' b' ·· · 

sinde müsternlekelerini kay e . ı en "f . •h yor. ıç " unıver-
. d nıüstemleke edınmek DENiZDE TORPİLLER sı esı ve ottô lisesi olmıyan on 

sonra yenı en · · 
için tekrar Fastan harekete. ba~la - Londra, 10 (Radyo Tan) - Madrit beı bın lcııililc lcüçücülc bir lcasa -
ması, dikkate deger bir ~Adısedır. · vali8i soka.k.lara bir takmı afişler as- bada bin veya üç bin talebe dün 

Fasa gırnıekte ol- •- h h . Cerçl Almanya. k t 1 ·ıt ı..u·a.rak 20 y~ından itibaren biltiln yantn er angı bir taraftnda o-
d . d. or Fa a ngı e- 1 u~unu tekzıp e ıy kı'arı bu' hA.diseyi . B~anyalıların cümhuriyet ordusuna /ursa olsun pelc güçlü/ele elde e-
re ıle Fransa kayna B yUzden henüz iltihakın ıteşvik etmiştir . di/ecelc bir relcor te</cil eder 
teyit etmektedirler. u Barselonda.n alman haberlere gö -' _ı ,. • 
Al h kiki maksatları anla- re b. . . . . . Bunaan aa anlaıtfıyor Jci mevzuu 
manyanın a • ır denızaltı gemısı, iki vapura I •ılmamış bulunuyor. torpil atmıştır. bahs~ an talebe her Jeyclen lıa-

ômer Rııa DOGRUL . Bunlardan birisi Sen Antonyo diğe bersıı_ masum bir gezinti yaptı • 
rı de Pero önlerinde olmuştur. Va _ nlan ıllc me/ctep t;ocu/clandır. 
purlara blrşey olmamakla beraber Ankara, 9 (Tan muhabirinden) -

Çl•n Je harp h~r ikisi de limanlara iltica etmişler Suriyedeki Fransız kumandanların-
Uı dır • dan Bono, buraya gelmiş ve Fransız 

k U
•• nisl /er büyük elçisi Pon~ot ile görilştilkten ve om A . . sonra tekrar Surıyeye dönmüştilr. 

Nankin, 10 (A.A.) - R~~~:il- merzkadakt Hüsnüniyet arıyan Fransa hüsnüni-
dirild.iğine göre, konıUnisUen ~anfva yet sahibi olmalı eleği/ midir? 
eden milfrit 801 taraf anasırı Sı u- Büyük Grev 
da iktidarı ele aınır§lardır. Muhasa
mat başladığı takdirde Sianfu'da bu
lunan ecnebiler ha.klanda sefaretler 

bUyUk bir endişe beslenıektedir · 
Şanghay, 10 (A.A.) - tngiliz. ~~ 

lemiliteri ile Amerikan ataşemılıter 
ınuavini Loyank'a gelmişlerdir. Bun. 
Jar icabında Şen.ei'deki tebaalarını ge
ri a.laca.kla.rdtc 

. Detroit, 10 (A.A.) - İşçiler sen
dıka~ı müzakereler derhal başladığı 
takdirde grevcilerin fabrikaları bo • 
9altacaklarını bildirmesi üzerine Ge
neral Motors şirketi reisi fabrikalar 
boşalır boşalmaz mildiriyetin sendi· 
ka delegelerini kabul edeceğini ha -
ber vermiştir. 

Fakirler İCjin 
Burdur, 19 (A.A.) - Vali Savaşın 

himayesinde 9ehir fakirlerine hasıla 
tı tahsis edilmek ilzere Halkevi içti 
mai yardrm şubesi hususi bir milsa 
mere hazırlamı.ş ve dün akşam tem -
sil kolu tarafından Halkevinde çok 
canlı bir gece yaşanmıştır 

Sağırlarni, dilsizlerin 
sessiz kongresinde 

neler işitilir ? 
Delik 

Bii~ le gelmiş, bö~ le gider. İnAan. 
Jar. deliği hoş gönuezler. Delik cep, 
delik pabuı;, delik çorap, delik ko _ 

İşitilmek diyorum. Sesi çıkmıyan adamın sükuti ko· ,·a.. hatta delik kulak makbul değil _ 

nuşması kulağa bir şey vermez gibi gelir size. Fakat biz <lir. De~ildir amma bereket ki Allah 
dillilerin kulaklarımız konuşan ellerin. kelime söyliyen hize hir takım dell?iler Ihsan etmistir 

de dünyanın ze\·kini tadar, insa.nİı 
parmakların ve cümle yapan kolların seslerini de işiti· ttı~.nızı. \'e Jıayvanh~ınuzı yapan; 
yor, yahut işitir gibi oluyor. Goz, Imlak~ burun, a~ız ,.e saire gt. 

Şimdi mevzua geçiyorum: bi .. 
T~ bir oda... Odada masalar ö. Bu hiiyledlr amma drdi~im gibi 

nünde oturmuş on, on b~ kişi ve Fas 1 n sernıe~ iz !:iz cleliklrrl. Onun içindir 
üstleri kırmızı gömlekli, altlan la • ki çoğumuzun ilk kayı:umuz rüzgar 
civert pantalon ve ya et~i kız v~ • 1 d k ~elen drlikleri tıkamaktır. (l.J. • 
erkek çocuklan.. Odada derin bir r şg a in e i kin laf nr:amızda ne de !:Oktur o ki..fir 
sessizlik. Bir masa başında duran rii:r.~r drlilderi) ... 
Dilsiz ve Sağırlar Kurumu Reisi ~Ü. Mana Bu arada makhttl olmıyan bir de. 
leyman Gök, etraftakiler heyeti ida- Jik daha \'ar ki hlr haksızlık Mıerldlr. 
re ve azalan ... Sonra da Dilsiz m.::k. (Bası ı incide) Rugiin ondan hahsrtmel< istiyorum: 
tebi talebeleri.. . Dt•lik paralar! .. 

E b, Ağac/ir vak'osı 
Odada gazeteciler de var.. pey tr :Sikel paralar <Mik olursa g~iyor 

kalabalık ... Yanımda uzunca boylu Fransa 21 mayıs 1911 de Fas ela hron:r. paralann cleli~i ı:eçmiyor. 
bir genç adam : şehrini zaptctti. Fası açıkça is. Nrı<lf'n? Ora~mı hlhni~·e im!•an ~·ok .. 

"- Bu.giln, kongre pek har:ı.-e:li. tila altına aldı. 1temmuz1911 de Al- 'Ei{er paralam da delik açmak, ·dev. 
nutuklar da pek gU1.el.." man Panthcr zıı hhsı Ağadir 5nünde IPthı sikk" hnsmak hal•kına karşı bir 
· Gözlerinin içine bakarak: göründü. Almanlar açık konuştular: ne\İ hiinnetsl7.lili sa;ı•ılarak delik pa. 

"- Hangi nutuklar?.,, diye so • "Menfaatlerimize taalluk eden bir ranın gH·mf'Si ~·asak P.<lildl'le nikel 
:ruvonım . hadise karşısında kalırsak, hem as. pıtnllar neden ı:~·lyor?! o da para 
Karşıda durup elleriyle bazı iı:;a • ker ç~arırız, hem de hinterlandı iş. değil mi? E~er maksat hu değil de 

retler veren bir bayı göstererek: gal ederiz.,, paralann tahribata u~ramama.411 ise, 
"- Lşte, şu zatın verdiği nutuk, Fransızlar Almanlan Fastan u. nikellerln kabahHti ne?. Onlann de • 

diyor. zaklc:ı.ştrrmak için tavizat prensipini lik ''f'Şik P.dilmesine neden göz yuma. 

Hayretle: l kabul ettiler. Fakat İngiltere yine hm?! 
"- S~z bir şey duyuyor musu- F.:ansayı tuttu, Almanlar yine harbi \'ok o da df'~il. öteki de! Sadece 

nuz?,. dıye soruyorum • goze almadılar. Fransrz Kongosun - hazinf'~·p hlr kar olsun di'.\·e ise bun _ 
"- GörUvorum... dan ufa ktefek arazi tavizatT tC"min lla hazinenin on nara fn'.\·ılası yok! 
"-Nutuk görülilr mü?.,. ederek Fransanın Fas üzerindeki O hnlclr. hf'n ne pıırn,1 clelml"'. ne de 
"- Dilsizlerin kongresinde oldu - hakkını tanıdılar. o clf'likff•n hir lsfif:ule Pbnmniş ft<en 

ğunuzu unutuyorsunuz.,. Hasfa ac/amtn miraSI nP<lPn ufn'• hir ihllJ:ınhkla aldııhm 
"- Peki şimdi ne konm::uyorlar?. delikli bro117. on •nını~u sokaia at • 
.,_ Bu zat, buglin. kurumumuzun A lmanya Fastaki son işgalle A. mt\'a mM'hnr nl.nnm ! Runu anlaınt •• 

yedinci yıl kongresini huzurunuzla ğadir hadisesini büyük ölc;ü. 'f'onım. Anlı~ a.n nrsa hodn mey 
kutluyoruz. diye söze başladı. İdare de tekrar etmiş oluyor. Akdenizin dan! 
hevetini, faaliyetini methetti. Ştm~ gar-binde, hasta, çok hasta bir mem. 8. FELEK 
di de diyor ki: "Kimsesiz. alil cocuk. leket var. Almanya bir taraftan has- ===============
tar için bir Dü"1illnler Yurdu ile yL ta İspanyada dl. vüşen iki taraftan 
ne kimsesiz alil küc;Ukler ic;in bir okul birine fiilen yardım etmekle bera -
meydana getirilmiştir. Yurt ve okula ber diğer taraftan muhtemel mirasa 
devam edecek olanların yiyecrk. ic;e- şimdiden el uzatmıştır. 
cek, giyecek velhasıl her tUrlü ihti - Fransa ve İngilteredcki endişe ve 
ya~la.rını kıurum temin edeceıktir. tela§ çok ciddidir. Fakat Almanyayı 
~k :va.kında kunduracılık, maran • cebren :b.,astan çıkannıya ve harbi 

gozhııl<, terzilık ~f san'at ate veleri göze almıya da kimse taraftar gö • 
ac;acağız. Talebelere bu san'atlan rünmtiyor. 
öğreteceğiz. Dışarıda kimseye muh- Bu taıkdirde ne olacak? Almanya. 
taç olmıuımlar ,hayatlarını kendileri nm Fasta yerleşmesine İngiltere ,.e 
kazansınlar.. " bilhassa Fran a seyirci mi kalacak-

Kuvvetli bir rehine 
Meelekta~mı benimle alay ediyor lar?. 

galiba.. Buna daha fazla müsaade 
etmiyeceğim. Bunun için onu mat et-

K uvveUi ihtimal şudur: Alman. 
ya Fıuıın bir noktasını işgal 

etmekle eline çok kuvvetli 'bir rehine 
geçirmiştir. Alman hiiM'ımeti, bir 
taraftan müstemleke sahibi olmıya 
diğer taraftan en acı harp mahrumi. 
yetlerine maruz bıraktığı Alman mil
letini ınemnun etmek maksadiyle 
ha.rici muvaffakıvetler elde etmeğe 
ihtiyaç duyuyor : 

mek istiyorum ve: 
"- Müıkemmel bir hatip diyorum. 

Ben de sözlerini anlaroıya başladım. 
Tercümenize ihtiyacım yok. Zahmet 

buyurmayınız ... 
O artık bana tercüme etmiyor 

a.rm:ıa. be~ ,koyun kaval dinler g~bi, 
bu mlikemmel hatibin el işaretlerıne 
bakıyonım. Bazı yerlerde azal.~~.an 
biri n'Utku i\eserek birşeyler soylu -
yor, söylilyor dememe bakma~mız,. 
btitün bu milzakere esnasında lısa.nm 
bir rolü yok. Yalnız el işaretleri yapı. 
lıyor • 

• • • 
"-Şimdi ne yapılıyor? . ., diyonım. 
"- Bir senelik faaliyet raporu 0

-

kunuyor . ., 
"- Bir sureti sizde varsa bana ve 

rir misiniz? Ne yapılmış bir sene de, 

anlıyayım., , 
İşaretler devam ederken ben elim • 

deki kağıdı ~uyorum · 
Cemiyet, iki gözü kör Mustafaya 

on beş lira na.kti muavenette bulun. 
muş. Seyyar sat1ctlık edivonnuş. 
Kendisinin her tür!U mali vaziyeti ku 
nımun daiıml kontrolil altında bulu. 

nuvormuş .. 
Rusyadan Türk tebaa~mda olan 

bir bayan gelmiş. barınacak bir yeri 
yokmurş. kurum orıu himayesine al · 
mrış, tıonra Mahmutpaşada bir triko. 
taj fabrikaııına iı,<:i olarak vermiş. 

Almanya, gerginliği bertaraf et. 
mek ve ham madde tedarik imkan • 
lan hakkında anlaşmak maksadiyle 
Garbi Avrupa devletlerinin !Uzum 
gösterdikleri milzaio<erelere elinde fiili 
bir rehine oldğu halde girmekte her 
halde menfaat görüyor. Fransa. Al. 
manılarm Fasta arazi iı;.~al etme • 
!erini, kendi varlığı ve şimali Afri. 
ka miistemlekelcri için en büyük 
tehlike addedeceği ve İngiltere de 
bu nevi dilşilncelerden uzak olmadı. 
ğı için Almanya, Fnst aki mevkiini 
pahalı satacak. mukabilinde hic; şüp. 
hesiz müstemleke ve tavizat arıya. 
caktır . 

Bu son hRdiselere göre. Alman -
ya kaybedecek hic;bir şeyi kıılmamıc:: 
bir memleket sıfativl" kendıni orta
ya atmış demektir. Hadiselerin takip 
edeceği galip ihtimal yukarıda söylc
diğ-imiz yolda bir tavizat milza.ltere. 
sidir. Bununla beraber Avrupadalri 
umumi gergilik ve rejim ihtilaftan 
karşısında daha uzak ve daha vahim 
ihtimalleri de gözönünde tutmak la
zımdır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Erzincandan lstanbula iş 'bulmak 
iGin gelen krrk beş yaşında bir alilin 
iş bulamaym perişan bir vaziyette 
kaldığı göriilmilş, yaşı kıurumun hi. --==---=ıı==-===-.......... --==-==-== 
mayesine girmeğe mini olrl11ğundan ihtiyaçlan ve sabah akşam iaşeleri 
kendisine iane olarak bir küfe ve • temin edilmekteymiş ... 
rilrniş, hamallık yaptırılmış, yine Başka bir azanın Kasımpaşade 
memleketine sevkedilmiş. daha son- Bahriye kundura fabrW<asında istih 
ra hayatta kimsesi olnuvan bir dil. dam edilmesine, bir başkasının ailevi 
siz sağır genci kurum sefil ve serse. vaziyeti fena olduğu için takvim sa. 
ri bir hayattan kurtarmış. kendisine tı$ işlerinde kullanılmasına karar 
bir boya sandığı almı,,. şimdi boya • verilmiş, kendisi Anadoluya yolla . 
crltk ederek hayatmr temin et. nılmış . 
metkteymiş.... • Ben, bütün bunları kaydedinceye 

Üç biçare kunımun daimi himaye- kadar sağır ve dilsi1Jerimiz işini bi
sine alnınış, elbise \'e çaınaşrr Jribi tirmiş bulunuyorlar. Bundan sonra 

P:rango Alman
yayı serbest 
bırakmış 

(Başı ı incide) 
rasını General Franko Almanyanııi 

emrine amade kılmı§tır. 

Fransız gazeteleri ateı püslcıirii 

yorlor 
Paris, 10 (A.A.) - Birkaç gazete 

Alman kıt'alarının lspanyol 14'asın& 

girmeleri meselesıni tekrar mevzuu. 
bahsodiyor. 

Poti Parızyen diyor ki: 
"- l<'ı ansa Cezayu· ve 1'.,astaki krt' 

alariylc lspanyol J:l"'asının yanıbaşmda 
bulunuyor. lııgılız fılosu daima Ce
behittarık civarında dolaşıyor. Eğer 
Almanya, bu tehlikeli oyunda devam 
ederse kuvvetli ve şiddetli bir muka. 
bele karşısında kalabılir." 

Le Journal şoyle yazıyor: 
"- Akdenizde statükonun muhafa. 

zası taraftarıyız. Italya son zaman 
laıda bu statükoyu kabul etmiş de
ğıl midir? ~'ransız • Ingiliz tesanil
du her zamankinden fazla kuvvetli.
dır. AmiJ"allikler aldıkları malumatı 
biribirlerine veriyorlar." 

Eko dö Pari şunları yazıyor: 
"- Tctuan'dnkı l<"rans.z konsolosu, 

bu sabah, yilksek lspanyol komiserli
ğine protestoname değil, bir ihtar 
gondcre<'ektir. Arada mahsus bir 
fark vardır. Fransa, hukukunu mu. 
hafaza edecek vaziyettedir. lngilte
rc onun bu tarzı hareketini tasvip e
diyor. Bu hususta her türlü geçikme 
fena neticeler verPlıilir." 

Almanya tekzip ediyor 
Berlin, 10 ( A.A.) - LBpanyol Fa

sında Alman kıtaatının yerleşmesini 
ıleri sürerek lc"'ransız hilkfımetinin 

Burgos hükumeti nezdindeki protes
tosundan bahseden Alman matbuatı, 
milsbet bır tarzda itiraz edilemiyecek 
olan Alnı n • ltalyan notası etrafın. 
daki objekt1f müzakerclerı ihlal et
mek için Fransızlann giriştiği bu ye. 
ni yalan mücadelesini şiddetle tenkit 
etmektedir. 

General Göring'in fikirlerini neşre. 
den nasyonal Zeytung gazetesi de, 
AJmanyanın, ispanyaya ait müstem
lekelerin tamamiyetini temin hususun 
dH israr etmiş bulunduğunu hatırla
tı~ror. 

yapılacak iş, heyeti idare intihabıdır. 
Şimdi onu japmıya b~ladılar 

• • • 
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.M.ahk:emelerde 

Güzel bir kadından 
af dileyen 

genç bir suçlu .. 
CEZADAN KURTULDU 

Mahkemede 
işler 

Azalıyor 

Davacı, 25 yaşlarında kadar güzel, masum bir cazibe 
taşıyan bir kadındı. Adliye koridorlarında, yanında ihti
yar bir kadınla ağır ağır dolaşırken, her dakika biraz da· 
ha sıkıldığı, biraz daha üzüldüğü, açıkça okunuyordu. 

Meşhut cürümlerin der
ha I takip ve mahkemeye ve· 
rilmesi hakkındaki kanunun 
tatbikatından bugüne ka

dar geçen zaman zarfında 
asliye mahkemelerinde iş
ler hayli azalmıştır. Alaka
darlar bu vaziyeti şöyle 
izah ediyorlar: 

Can ciğer 1 

Bir aralık cürmü meşhut işlerine 
bakan mahkemenin önünde durdu. 
Yanındaki yaşlı kadına, orada jandar 

Meşhut Cürümler Kanu
nu adaletin derhal tahakku
kuna imkan vermiştir. Böy
lelikle suc;lular c;abuk tec

ziye edildiği için ibret ve 
intibah teşkil etmektedir. 

Bu kanun suç işliyenlerin 
sayısını azaltmı~tır. Diğer 

taraftan meşhut suçlar as
liye mahkemelerinden ay
rıldığı için asliye mahke

melerinin işleri de azalmı~ 
oluyor. 

iki arkadaş 
Bozuş muşlar 

malar arasında duran bir genç dclL 
kanlıyı gösterdi. Sarışın yüzlü, :sayı!, 1 
şakak lan çökmüş, uzr.ın favorili bu 
delikanlı da, genç kadını görür gör
mez, yerinden kalktı ... Sanki ona ye
rini verecek hürmetkar bir tramvay 

' !kisi de akran görünüyorlardı. llk yolcusu vaziyeti takındı. 
tahsil çağlarındanberi arkada.§mışlar. Jandarmalar bile, bu delikanlının 
Çok sevişirlermiş. Daha düne kadar ani hareketine şaştılar.. Onu kaçını. 
tam yirmi beş yıl canciğer arkadaş. ya karar vermiş bir suçlu gibi göre
lık etmişler. lçlerinden birinin işi rek omuzlarından tutup tekrar oldu
düşmüş, beraberce adliyeye gelmiş. ğu yere oturttular. 
ler. Fakat, ne olmuş bilinmez, adliye o hiç bı'r so"yle d' y tıw , şey me ı... ap gı. 

dairesinin kapısından içeri girerler. na hakikaten pişman olmuş bir hali 
ken kendisinin ayağı ötekine takıl. vardı. 

~:.öteki taş merdivenl~n üstüne Az sonra, mübaşir, davacıyı ve 91.JÇ-

yuzukoyun yuvarlanmış .. Agzı burnu 1 hA k' · .. .. k d · · 
dağılmış. Bir ay kadar hastanede te. uyu a ımın onune çı a~ ı. !kısı de 
davi altında ıkalmı:ş • içeri girdiler. 

Seyfi, davasında israr ediyor: 

- Hayır .. Davamdan vazgeçmem. 
Bana, 25 senelik arkadaşlıktan sonra 
11ürtil.k bir kadın yüzünden düşman 

kesildi. Beni öldürmek istiyordu. 
Mermer merdivenlerden çıkarken öy. 
le bir çelme taktı ki. .. az kalsın bey
n im patlıyordu. 

Ali Zühtü, suçlu sandalyasmda <>
tunıyor: 

- Evham, diyor, benim ona düıs • 
ınan kesilmekliğim lmklnsızdır. Bi -
ribirimizi çok severiz. Eminim ki şu 
dah .• ada o da beni sever. Fa.kat ka
fasına bir engeldir takılmış. 

Evet. .. Şüphe, hakikatten çok kuv. 

Hakim; genç kadına sordu: 

- Davan nedir, bayan? .. 

Genç kadın, büsbütün kızardı, büs

bUtün bozardı .. Eğeledi, kekeledi ve 
8C>zleri güçlükle ağzından dökülebil. 
di: 

- Efendim, ben yolda gidiyordum 

Bu efendi peşime takıldı.. Epey za
man arkamdan geldi. .• Kih arkamda, 
kih sağımda, kah solumda yürüyor, 
mütemadiyen gillümaiyor, türlü türlü 

lakırdılar atarak ileri, geri söyleni
yordu. 

Nihayet, bana; beraberce bir ge. 

zinti teklif eden sözler söyledi. Ben 
vetlidir. Kafaya, kalbe girmiyegör- buna da aldırmadım. Ve az sonra y0-

20 liraıık 
Bir kahraman 
Mahkemede 
Emine isminde bir kadın, dün Ye. 

nicami kemerinden geçmekteyken ya
nma sokulan bir genç tarafından man 
tosu cebinden 20 lira aşınlmıştır . 

Emine, hemen polise müracaat et
miş, zabıta tarafından kısa bir zaman 
zarfında yapılan a~tırma neticesin. 
de bu hırsızlığın maruf yankesiciler
den Muammer tarafından yapıldığı 

anlaşılmış ve Muıunmcr biraz sonra 
yakalanarak cilmıU meşhut malılre

mesine sevkedilmiştir. 

sinler! .. 
Davacı kadın, bu sözleri can kula

ğiyle dinliyordu. Hakimin, istimza-
1Ün. Çıkması imkansızdır. !un üzerinde rastgeldiğimiz bir polis cmı bile beklemeden: 

Hiı.kim, iki tarafın uzun sözlerini noktasına bu efendiyi teslim ettim. "- Efendim, mademki özür dili. 
sabır ve tevekkülle dinledikten sonra HA.kim, bu sefer suçluya döndü: yorlar, ben de davamdan vazgeçiyo-
evrakı tetkik ederek bir karar vermek _Bak, bayan ne dıyor, sen nedi. rum" dedi. Ve gözlerini mahkeme sa-
tızere muhakemeyi bqka güne bırak- yeceksin,.. lonunun penceresinden dışarılara dal. 
tr. Genç delikanlı; büsbütün sararmış. dırdı. 

Ev blareıi ve Türkçe 
Dersleri 

Şişli Halkevinden : 
1 Ev idaresi, Türkçe ve piyano ders
lerine başlanmıştır. Kaydedilenlerin 
Ye diğer isteklilerin müracaatları. 

tı: 

- Evet, bayanm dedikleri tama
men doğrudur. Belki birkaç alelade 

Bu feragat üzerine hakim; davanın 

sukut ettiğini her iki tarafa da bil
dirdi.. 

söz sarfetmiş olabilirim! .. Fakat bu Suçlu erkek, hali sapsarıydı. Dava
ha.di.seden çok müteessirim. Beni af- cı genç kadının yüzündeki kırmızılık 
!etsinler ve davalarından feragat eL hala duruyordu. 

"Benmıle gel ... :liır kaç ınsan yuzu gorup d~ıcudi 
unut!,. 
i "~ıı.:ılıyorum !,,, 

t 
"Burua pek mı eğleniyorsun?,, 
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Irak ordusu 
kuvvetleniyor 

H 

Bağdat civanndaki büyük kale 

Bağdat (Tan muhabirinden) - liyerek hazirunu askerliğin kıymet 
Askeri bir hamle ile iktidar mevkii- ve ehemmiyetini anlattı ve ezcUmle 
ne ieçen Irak hükumeti, ordu ve mü dedi ki: 
dafaa unsurlarının kuvvetlenmesi - "-Şu toprak rengi elbise içinde 
ni siyasetinin ana uındesi olarak ta- sizi selamlarken biraz sonra sizin de 
nıınıştır. giyeceğiniz ayni elbisede, rütbe far-

Bu siyasetin tahakkuku için ordu kı ne olursa olsun, bir beraberlik 
kadrosunun tevsiine ve zabit mikta- m!nası olduğunu ve askeri meratibin 
rının arttırılması maksadile Harbiye buna hiçbir tesiri olamıyacağını 
mektebinde yeni sınıflar açılmasına izah etmek isterim. Bunu giymi _ 
karar verilmiştir. yenler, vatanının toprağı için ölme-

Bu sene, harbiye mektebine, lise- sini bilmezler . ., 
lerin onuncu ve on birinci sene ınü- Yeni Harbiye talebesi, bir sene son 
davinılerinden 150 talebe daha alın- ra, mülAzımısani olarak ordulara 
mıştır. tevzi edilecekler ve mektepte eksik 

Bu münasebetle Harbiye mekte - kalan tahsillerini ordudaki kurslar. 
binde kral Gaziyülevvel, başvezir da ikmal edeceklerdir. 
Hikmet Süleyman ve bütün vüzera- Müdafaa vüzeratı hava kuvvetle
nın iştir~kile bir merasim ya~ıldı. 

1 

rini~ sağlaml~nması için 45 talebeyi 
Merasımde Irak Erkanıharbıye re- yenıden askerı uçuş mekteplerine kay 

isi General Bekir Sıtkı bir nutuk söy detmiştir. 

YENi NEŞRIY AT ŞEHiR TiYATROSU 
OPERET KISMI 

Bugünkü program 
fstanbul : 
Oğle neşriyartı- Saat: 12.30 

Ja Türk musikisi; 12,50 Hav 
13.05 pl8kla hafif muzik; 13.25 _ ı 
Muhtelif plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı - Saat: l 

Plakla dans musikisi; 19.30 Ç...,.,,,_.._ ... 
nı masal: I. Galip tarafından; 20 
fat ve arkadaşlan tarafından 
musikisi ,.e halk şarkıları; 20.30 
fiye ve arkadaşları tarafından 
musikisi ve halk ışarkılan; 21 

1 
ayan ve Şehir Tiyatrosu dram kı 
tnrafmdan bir temsil; 22 Ajans 
borsa haberleri ve erle!ıi günUn p 
ramı; 22.30 Plakla sololar; 23 Son. 

• 
Günün pro!p'am özÜ 

Sf>utonlk konserler: 

22 Roma: Senfonik radyo ork 
sı; 22 Viyana: Joaeph Haydn. 

hr.fi1 konserler: 
13.10 Plak konseri; 17 UypÖ 

Piik konseri; 18.15 Bükreş: Plak k~ 
seri 19.10 Bükreş: Radyo orkestra"• 
19.30 Budapeşte: Askerl bando; 11 
Kolonya: Leo Eysold orkeatra.aı; 20ı 
15 Budapeşte: Anadolu halk havala-' 

rı: 20.20 Napoli: Karışık konser; 20ı 
30 Varşova: Küçük orkestra; 21 B 
lav: Eğlenceli mu.siki; 21.40 Roma 

Kanşık konser; 21.40 Budapette: 
gan musikisi;; 22.45 B~: Kab'°" 
hane musikisi; 23 Budape§te: 
orkeetruı; 23 Stokholm: Hafif muti
ki; 23.30 Hamburg: Gece musikili 
23.35 Viyana: Eğlenceli musiki. 

Oda muslkJsJ : 

17.30 Varşova: Sekatet (it.al 
musimi); 21.25 BUkret: Od& uı 
kısi. 

GiimriiI< Bülteni - Gümrük ve 
İnhisarlar Vekaieti tarafından çıka. 
nlan bu bültenin 3 üncü sayısı inti. 
şar eylemiştir . 

Bu akşam 
20.30 da 

LÜKÜS HAY AT Resitaner 
17.15 Va.rşova: Piyano-Keman 

İstanbul Seririyah - Ayda bir çı. 
kan bu trbbi mecmuanın kanunusani 
937 sayısı neşrolunmuştur • 
Uyanış - Son 422 numaralı nüs-

hası çıkmıştır . 

l'eni Na.t1reddin Hoca - Bu mizahi 
halk guetesinin 3 üncü sayısı çık
mıştır. 

İstanbul Defterdarlığından: 
Ayasofyada Sultanahmet Çeşmesi arkasında yanmış 

Adliye sarayı bahçesindeki Debboyda saklı ve içinde kıy
metli parçalar bulunan 173 parça halı, kilim ve benzeri 
715 lira muhammen bedel üzerinden açık arttırma usuli· 
le satılacaktır. İsteklilerin ve tediye şeraitini öğrenmek 
istiyenlerin 18 1/ 937 pazartesi günü saat on dörtte 
o/o 7 ,5 pey akçelerile Milli Emlak Müdürlüğünde topla
nan Komisyona müracaatları. M. ( 1 O) 

sitali; 21 Viyana; Avusturya 
havalan; 21.10 Bükreı: Halk pr 
lan; 22.25 Stokholm: Şarkılı konııtr: 

Ş.lK 
Sinemada 

Arzuyu umumi üzerine 

MAZURKA 
Şaheseri 

Bir kaç gün daha gösterilecek 
Son günlerden istifade edintı. 

TURK iNKILABINDA 
TERAKKi HAMLELERİ 

BÜYÜK MiLLi FıLM 

kaymakam kendisine mütemadiyen yeni emirler ve
rip yeni yeni köylere yolluyorlardı. 

Hakikaten, buroa pek mı egıeniyordu. MUtemadı
yen gülen ve şarkı soyliyen arkadaşların yanı bu 
sessız ve soğuk evden da.ha mı sıkıcı ıdı! 

Bu dilşunce bır anda Muazzczın zihninden geçti. MEMLEKET ROMANI -59- SABAHATTiN ALI 

Birkaç aydanberi d~n.m eden bu hal Muazzezi a• 
deta sersemletmişti. Yusufu unutmıya başlıyor fa• 
kat hazan, o da. geceleri odasında yalnızken, kocasını 
dehşetli görmek istediği oluyordu. Ziyaretlere başl~ 
dığı zaman Yusufa, annesinin tavsiyesine uyarak, biO 
bir şey söylememiş olması, şimdi onu daha sıkı bit 
ketumiyete ve hatta hazan mufassal yalanlar icadı• 
na sevkediyordu. 

Anasına verecek bir cevap bulamıyarak: 
"Ne bileyım ben, anneciğim, yapamıyorum işte!,, 

dedi 
Şahinde eliyle yavaş yavaş onun dizine vurarak 

ve sallanarak: 
"Beni dinle, kızım!,, dedi. "Ba.k, daha yaşın on 

beş değil, diri diri mezara girdin. Senin bu halini 
gördükçe benım yUregım kan oıuyor. Nedir bu korpe 
yaşta kızınım tecellisi diyorum. Ben de anayım!,, 

Şahinde ağlamıya başladı. Muazzezin de gözleri ya. 
prmıştı. l!;lini annesinin boynuna sardı, Şahınde 

titrek bir sesle devam etti. "Ben evde durmayıp gi
dıyorum amma, keyfime mi gidiyorum sanıyorsun? 
Evde kalıp senin halini görmiye yüreğim dayanmı. 

yor da ondan. Bir şeydir başımıza gelmiş, kader böy
le imiş diyip çekeceğiz, herhalde sonunda bir hayır 
vardır.Amma insan derdinin üstüne kapanıp oturursa 
deli olur. Gelip şu kadın benim anamdır diyip bana 
içini açmıyorsun ... Böyle evlatlık olur mu? Herkea 
inkar edilir, ana inkar edilmezmiş. Ben seni dokuz 
ay karnımda taşıdım. Sen bana elden beter muame. 
le edersen Allah razı olur mu?,, 

Muazzez büsbütün ağlanuya başlamıştı. Kollarile 
anasının boynuna sanlıyor, onun henüz boyalı ya
naklarını ıslatıyordu. Şahinde de adamakıllı heye • 
canlı idi. Uzun senelerin içinde biriktirdiği dertleri 
döktüğünü sanıyor ve şu anda göğsünde hıçkıran 

kızma karşı müthiş bir sevgi ve merhamet duyuyor
du. 
"Kımn, a.klmı başma toıtla ?,, diye tekrar ı<Sze ba,. 

!adı. "Gençsin. İnsan içine çıkmaktan kaçarsan ken
dine yazık edersin. Eski ahbaplar her gidişimde seni 
sorar dururlar. Böyle zamanlarmda insana insandan 
fayda vardır. Halimizi görüyorsun. Bir tatlı söz duy. 
mak bile gönlümüza ferahlık verir. Sen böyle kendi
ni evlere .kapayıp aman biz fakir düştük, aman ek. 
meğimiz kalmadı,· aman kocam gelmedi, derken ko
can olaca.k herif ne yapıyor dersin? Yumurtayı, ta. 
vuğu, manda kaymağını yiyip at Ustilnde safa ıürü
yor. Karım ne yapıyor, ne ile karnını doyuruyor diye 
tasa ettiği var mı? ... 

Şahinde fırsat bulduğu için Yusuf hakkında a.ldı· 
na geleni söyliyecek, bütün içindeki zehirleri döke -
cekti. Muazzez elile onun ağzını kapadı: 

"Sus anneciğim!" diye hıçkırdı. "Bana Yusuf hak 
kında fena şeyler söyleme, çok üzülüyorum za
ten ... " 

Şahinde kızını bağrına basarak: 
"Dilerim Allahtan, seni Uzenler ifllh oımaamıar 

inşallah!" dedi. 
Muazzez tekrar onun ağzını kapattı. 

"Anne, Allah aşkına böyle lifları bırak, her de
diğini yapacağım, istediğin yere gideceğim ... Yalnız 
sen Yusufa karşı daha iyi ol. Ona dilfman gibi bak· 
ma ... O benden çok üzülüyor!" 

''ÜzUlecek adam evvelden düşünmeliydi evladım. 
İnsanı kaçırmak marifet değil. dovurmak marüet ... 
Ah cahil kız!" 

Muazzez bağırdı: 
"Anne! ... " 

"Sustum kızım, sustum. Haydi aşağı inelim. Bir 
iki lokma bir şey yiyelim. O da varsa ... " 

Muazzez annesinin bütün sozlerinin böyle iğneli 
ve acı olmasına çocukluğundanberi alışıktı. Onun 
için artık cevap vermedi. Gözlerin; silerek aşağıya 
indi. Yeşil tahta sandığın bir köşesinde duran sof
ra bezini ,yanın ekmeği, ocağın yanında asılı duran 
torbadan kaşıkları aldı, içini çekerek sofrayı hazır
lamıya ba.şladı. 

-11-
Bundan sonra her şey o kadar çabuk ve kolay oldu 

ki, Muazzez de farkına varmadı. tık günlerde eski ta
nıdıklara, mahalle komşularına kadar uzanan ziya -
retler genişledi. Hilmi Beyler bile tekrar ve sık sık 
gidilen yerler arasına girdi ve onlann sık sık vaki o
lan ziyaretleri memnuniyetle karşılandı. Haftada bir 
kaç akşam onlarda akşam yemeğine kalınıyor ve geç 
vakit eve dönülüyordu. Bir müddet sonra bu ziyaret
ler sadece kadınlar arasında kalmaktan çıktı, evvela 
Hilmi Bey, sonra Şakir, akşam yemeklerini hanımın 
davetlisi olarak bu ana kızla birlikte yemiye başladı
lar. Birkaç kere hep beraber Şahindelere gelip geç 
vakite kadar kaldılar ve evlerinden getirttikleri bir 
gramofonu çalarak eğlendiler. tık günlerde biraz şa
fıran Muazzez yavaş yava' kör bir gevşekliğin içine 
kendini bırakıyordu. Yusuf haftada, on beş günde bir 
yorgun ve harap bir halde geliyor, bir gece kaldıktan 
sonra sabah namazile beraber tekrar yola düzülüyor
du. Zeytin zamanı idi. Mahsulünü götürü satan köy
lilden tahsilat yapmanın tam sırasıydı. Malmüdürü ve 

Bir cihetten rahattı: Yiyecek, içecek sıkıntıları a• 
zalmıştı. Annesi bu hususta ona bir şe~ söylemiyor, 
o da Yusufa söylemek mecouriyetinden kurtuluyor
du. Yusufu üzmemek, onu imkansızlık içinde kıvran• 
dırmamak Muazzezi sevindiriyor ve hareketleriniıl 
bir kısmını böylece kendine mazur gösteriyordu. 

Bu yolda ileri attığı her adım mazereti ile berabet 
geliyordu. Annesi de onu mütemadiyen sözlerile kol• 
luyor, genç kadında herhangi başka bir şey düşUD• 
mek imkanı yavat yavaş azalıyordu. 

Zaten sarhoş gibiydi. YUzüne çocukça ve daimi bit 
tebessüm anz olmuştu. Biraz da şaşkınlık ifade edeO 
bir tebessüm ona daha esrarlı bir güzellik veriyordıJ. 
Arasıra düşünecek olsa da hareketlerinde pek bil " 
yük bir fenalık görmüyordu. Bir kere mademki ıuı• 
nesi onunla beraberdi, ve o her şeyi muvafık göril'" 
yor,. hatta tertip ediyordu, artık kendisine söz dilf" 
me7.di. Sonra ortada kimseye bir kdtülük yapıldıjl 
da yoktu. Birkaç ahbaba gidip gelmek, onların et" 
keklerile oturup kalkmak büyük bir cinayet değil" 
di. Halbuki bu yüzden evlerinde o yıpratıcı üzUntU
ler görülmez olmuş, Yusuf Şahindenin manalı '(I 

Muazzezin mahzun bak.ıflanndan kurtulmuştu. ffat" 
tA yorgun argın eve geldiği akşamlar ŞahindedeP o 
zamana kadar alışmadığı bir ihtimam ve allka g6'" 
rUyor, Muazzez tarafından en ateşli bir muhabbetli 
karşılanıyordu. 

(Arkam var) 
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l TAN 
Gündelik gazete 

BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin YALMAN 

T AN'ın hedefi: Haberde, fi
kirde, her şeyde temiz, dü· 
rüst, samimi olmak, kariin 
gazetesi olm.ıya çalışmaktır. 

Jü~ü"; Meseleleri J 

Sağ olsaydı .. 
Büyük harpten evvel Talat PS§a 

Livadyada Çan görmeğe giden bey -
etin rei"'>i idi. Kendi anlattığına g5-
.re, bir gün, sofrada oturuyorıa.muş. 
Çar demiş iki: 

- Ekselans, görüyor musunuz, 
bu SOf rada. yediğiniz, ~tiğiniz ve 
kıiılandığuıız ne , ·arsa hepsi Rus -
tur. Si7A1e de böyle midir? • 

- .Maatt.eıettsüf HS§metmeap ..• 

Kapitüla..tsyonJar var! 
Talat Paşa ekmeğini bile milli ~

da.n yuğura.n bir yan sömürgenın 
o zaman Dahiliye Nazın, daha sonra 
Sadrazamı idi. 

Gene Talat Pa.,a, 1918 t.e, Roman. 
)'"a seyahatinden, orada bayındırlık 
faali:retlerine karşı derin bir gıpta 
Ue, döndüğü va.Mt "-apurda bir Er. 
ineni gazetecisine diyordu ki: 

- Ah k itiilas1·onlar oıınasa 
§U ap • sek' 

da, devlet ~ya.Lizml yapa.bil · 

Sür'atle ilerlesek ! 

Şimdi onu diriltmek münıktin olup 
· dile ta. ' ta ~-ıinteYe giden şımen -'\:a nı Dl • .. 

l'iıı Tür!k olduğunu söyleme~ ~mum • 
ktin ol,.,.ay<lı ! Ve ona. orada .ogle sof. 
~ : 1 h"'r ttirlü müessese -
•asının üttr ne '" . 
1 ,..ı • ed bir Türkiye harıtası 
eı ı ışa.ret er • 
;tapıp: .. 

- Bu barit.anın U1,erlnde ne go -
rii deımlryolu, fabrika, il -

yorsanız, _ --1. h 
-an ·i _,...k l"ecf~<, kullan~, er 
.... 1) 3'"""" ' ... • 
tey Türktür! diyebilseY<lik ... 

Çünkü onun bütün kusurlanm _u. 
nutturan 8&fllbnİ bir vatanseverhğ:I 
va.rdı ve bu rejimin harnlelerlnJ kır • 
ınak teşebbüsünde bulun.an ~ki ar· 
kadaşlanna, en bil) ük hiddeti belki 
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Sadrazam Sait Paşanın 
Geçen Nutkundan sonra 

Rum Meb'.usu Bu. 
şo, açık cephe ü
zerinden hücumu. yazmıda 

Sait Paşa· 
nın 1/fec · 
lisi Meb· 
usan da· Meclisi -Mebusan 

nu, gizlemeden 
yapardı. Bu nok
tadan aralarında 

bariz fark vardı. 

O günün muha. 
ki mucırız 

farına ver ~· ••= ...- .__.. ..... ......._.__..,........... 
dikleri ce· 
vaptan 
b a h set
meğe baş

ı a m ı ş

tım. 

tık u-
mumi mu 

Meşrutiyet devrinde nazırlık yapmış, 
siyasi hayatın içyüzüne karışmış olan şu 
hatıraların sahibi, bize o buhranlı devirde 
çevrilmek istenilen entrikaları açıkça an· 
latıyor. Patrik Yuvakimleri~, Kozmidi· 
lerin ve daha bilmem kimlerın oynadık
ları oyunun içyüzünü bu ıatırlarda acık· 
ça öğreniyoruz. 

kabil taar - ~ - - - - -. ~ -J9"d9"~~--. - ,. ..... ~ .. KVSL4>.JV~4F._........,.. -...... ..,.... ....,.. -+~ 

ruzdan 
sonra Sait Paşa, mühim 
devlet adamlarının ka: 
bineye girmek istememesı 
bahsine geçti ve dedi ki: 

Y eni kabineye iştira~e dav:t 
olunan siyasi ricalın teklı • 

fimizi reddetmelerinin sebebi, eski 
kabine azasından birtakım zevatın 
yeni kabinede bulunmaları değil • 
dir. Muanzlar bu noktada aldanı
yorlar. 

Davet olunanlardan biri, bazı ve

sileler ve arızalar ileri silrerek da
vete icabet etmedi, fakat diğer iki 

zat geldi. Biri Ahmet Muhtar Paşa 

Hazretleridir. "Mukavemeti siyast 

cinayet addederim. Reyim budur'' 

dedi. Hata. sevap bir reydir. 

Diğer bir zat, birçok sözler söy
ledi. Arl<adaşlarımdan ekserisi de 
oradaydı, dinlediler. Fakat yeni ka.. 
binede eski nazırların bulunduğuna 
dair bir bahis ve itiraz geçmedi. 

Sonra deniliyor ki: "Oyle bir ka
h.ne teşekkül etmelidir ki yalnız 
dahilde değil, Avrupa nazarında da 
ihtiram ve itimada layık blsun ... " 
Bunu tasdik ederim, fakat Avrupa-

itimat beya.n edip etmemek reyle
rinir.e kalmıetır." 

~ ait Paşanın bu sözleri üzeri-

razamın elde ettiği kahir ekseriyet, 
yeni kabine hesabına bir muvaffa
kıyet teşkil ediyordu. Ademi itimat 
reyi veren meb'uslar arasında şa
hıslarına ve içtihatlarına h8.li. hür
met beslediğim birkaç zat müstes
na olmak şartile çoğu , halis bir 
kanaatle hareket etmiyordu. 

Bu münakaşada sahneye çıkarak 
uzun nutuklariJe hükumetin be
yannamesini tenkit edenler içind'! 
Jstanbul Meb'usu Kozmidi de görü
Jüvordu. Kozır=1i. patrik Yuvakim 

Efendinin pek ya. 
kın adamıydı. O
nun sahabeti ile 
meb'•·" olmuş , ~ 

nun telkinlerini 
kendine meslek 
edinmişti. 

Patrik Yuva. 
kim, Abdülhamit 
devrinde de pa~ 

riklik makamını 

isgal ederken Sait 
Pa~anm ilk sada
retlerinden birine 
tesadüf eden tı;,.. 

tarihte muhtelif 
sebeplerle devlete 
miişkülat çıkar_ 

mış. kiliseleri ka
pamak suretiyle 
maksadına na il 
olmak istiyerek 
Sait Paşarıtn ba. 
şma bela kesil
mişti. $imdi de 
adamı Kozmidi. 

lefet hatiplerinden 
biri de bildiğimiz Rıza Te\'fikti ; bir 
çok dedikodular arasında Avnıpa
nın itimadına mazhar olacak hüku
metin iş başına gelmesini istiyor. 
uzun beyanatında milspet bir neti
ceye varmıyarak manlUlı7. sözlerle 
meclisi işgal ediyordu. 

K endi ve arkae şları namına 
ademi itimat reyi verdiğinı 

söyliyenlerden biri de Dersim Meb
usu Lutfi Fikri idi. Bu zatın vatan 
his v~ muhabbetinden asla şüphe e· 
dilemez, fakat ·•-vel şöhrete çok 
haristi. Bu maksadını ne şekilde ~ 
Jursa olsun muhalefet vadisinde el
de edeceği kanaatinde idi. Şöhretin 
son mertebesine erışince, günün b1-
rinde nasıl olsa i§ başına çağırıla -
cağına şüphesi yoktu. Topladığı 

vesika ve delillere dayanarak kabi
nelere hilcum etmek, adeta kendisi 
için bir merak haline gelmişti. Mec 
lis kürsüsünde. idarei örfiye e di
vanı harp mevzuları üzerinde ten
kit yaparken güya t.uyik delilleri 
olarak kırbaç ve tırnak parçalan 
bile göstermişti. 

Bir gün de Hakkı Pa.p. merhu

mun teda· · için bı .lunduğu Mam

bat kaplıcalarında Avuelurya ha

riciye naZlrı Baron dö Rental ile 

birlikte çıkarılmış şapkalı bir res

mini eline geçirmi~. mu meclis 

koridorlarında Ittihat ve Terakki 

fırkasına r. 1sup s~ rıl'' meb'usla· 

ra gösteriyor. b"' 1 -n, halifenin ve

kili "şapkalı" diyordu. 

~ünd;b"u ] 

Alp Dağlarında Çalan Çan 
Avrupanın ortas ında, bu k ıt'ayı 

ikiye bölerek, daima karlı, daima 
dumanlı doruklarile beş, altı ülke -
ye birden hlkinı olan Alp dağ sil
silesinin ltalyaya tesadüf eden yük
&ek bir noktasına, unutııııtyı insan
lı~ için zUI sayan birisi kocaman 
bir çan oturtınu,. 

Bu çan, 1937 yılının ilk gününden 
beri, Büyük Harpte, Alp dağlarının 
ebedi karlarını tenıiz kanlarile bo • 
yanıış olan her mi iletin kah raınan 
şehitleri için fasılalarla çalmakta • 
dır. 

Bir gün ltalyanlar, öbiir gün Al
manlar, daha sonra Fransızlar, A
vusturyalılar, Macarlar, Sırplar için 
çalınış ve çalacak olan bu hatıra 

çanı, dün de, tannan sesini. karlı 

doruklardan yeşil ovalara, bu ha -
valide can veren Türk askerleri için 
aksettirdi. 

Telgrafların önceden haber vır. 
dikleri bu çan sesini biz buradan 
duyamadık. Fakat oraya civar ül • 
kelerde, umumi savaşın fecayiinl 
görnıiyen küçücük çacuklar, annele
rine: 

- Bu çan sesi nedir? dive sordu
lar. 

Anneler de: 
- Bundan yirmi, ylrmi iki yıl 

evvel Avrupayı bir kasıria iibi is· 
tila eden yaman bir harpte ana yurt 
!arından uzakta vurulup düşen 

Türkler için çalıyor. Cevabını ver • 
diler. 

Ah! Ben o esnada orada olması· 
nı nekadar isterdim! .. Kendi kanım· 
dan olan birkaç yüz yiğidin adlarını 
anına-!< için çalınan o çan ın sesini 
ne büyük bir haz ile d inliyecektiml 

O l!hza, uzak bir maziye dalacak 

olan mağrur nazarlarımın önünde, 
yeni zaman kumandanlarının en bil 
yüklerine bile geçit verıniyen bu 
korkunç dağları bir hamlede aşarak 
garba farkın medeniyet ve kültür 
tohumlarını götüren AtilA.nın f&nlı 
erlerini tecessüm ettirecektim. 

o gösterirdi. tın1'1mı'hnr-'V'l-..mr-4_.,.....,lii.·-..· J. _ _.,._...,._ .. _. .... u_ -•w · ~ _ _. 
~ wwıas., 11Mr~ olmadığım. betmek için o kifayet etmez. Li. -

~ .-- 1. • AVa ... ,_..._ .. ~~ 

edilmesi hakkında verilen takrir 
isim tayinile reye konulmuş ve ne-

Osmanlı Meclisi Meb'usa
mncla Dersim Meb'u u olan 
Lutf i Fikri, avukat hayaftntn 

"Yon seneıe,.,nde ünfformosifo 

Gözlerimle şahit olduJu n bu son 

' · -··se üz · ; kendisini tayip et

miş Ye Avrupadaki seyahat ve ~ah

sili esnasır ·.,ki kıyr. ~ .. ı.;,,ı düşünüp 

insaf etmesini ve bu kabil hareket. 
ten çekinmesini halieane ihtaı ey
lemiştim; haklı muahazelerimden 
sıkıldı resmi cebine koyarak ora
dan çekıldi Ve sonra bu .>ahsi bir 
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fırkalan arasında, halis bir ittihat 
ve ittifak bulunmuıdır; garaza da

yanan ihtiraslann terkidir. Yoksa 

hangi kabine olursa olsun bu afete 

mukabele edemez itikadmdayım. 

Maruz olduğumuz siya.si hücumlar, 

kabinelerin şu, veya bu devleti 

memnun edecek bir ta.rroa teşekkill 

etmesile mündefi olmaz. Fırkalar 
arasında ittihat ve itilıif için k~ 

nuJan şart bir maksada varıyor: O 
da kabineye iştirak etmektir. 

R efakatlerile bana şeref veren 
zatlar hakkındaki layıksız 

tarizler ve tahriklerle o zatların 
yerlerini te-k leceği zannına düş -
mek te yanlıştır. V: ı.na hizmet et· 
meği kastedenler bu -ibi tahriklere 
tabi olrnazlar. Kabineyi t._.!.ilde ar
kadaşlarrmı seçmekte ben hata et
medim, itikadındayım. 

Memleketin bulunduğu bal iktı· 
zasmca reylerinJen, fikirlerinden 
istifade edilebilir kanaatile hatırlar 

da dolaşan zevata müracaat olun

du. Bunıann sözleri, bir madde 

tayin etmiyerek özür göstermekten 

ibaret kaldı. Bilmem ki bugünkü 

hal, vatan hizmetinden istiğnalara, 
itizarlara müsait midir? 

Efendiler, ben memuriyet, man
sıp harisi değilim. Hatta oimdiki 

Yaınn.da değil, gençliğimde de de

ğildim. Bu memuriyeti kabul ettiy

sem, sırf bir vatan vazifesi gör • 
mek içindir. Itimada layık görüp 

görmemekte hilrsUnilz. 

Söyliyecek başka sözlerim ka.1-

madı ; bence, en büyük emel, vata
nımın maruz olduğu muhat.aradan 
salim kalmasıdır. Onun seliı.meti 
için lazım olan sebepleri göstermek 
ve lazım olan kabineyi vücude ge
tirmek size aittir. Ve tekrar ediyo
rum: Bu gece milletin mukaddera· 
tı sizin elinizdedir. Milletin bafma 
gelecekleri siz yazacaksınız. Her 
şeyde kusurlu olabilirim, fakat bu 
söziimde i.118.bet vardır. BiJı.ıaenaJ-.yh 

ticede 60 ademi itimada karşı 125 

reyle Sait Paşa kabinesine itimat 

reyi verilmiştir. 

Bu müzakereler neticesinde, sad-

efendısinın yolunda gıdiyor, çok 
mürai bir tavırla tarizler yapıyor, 

ke ı.di ve arkadaşları ııamına yeni 
:n hineye itimatsızlık gösteriycıı·du. 

Bt nun bu tavrına mukabil maruf 

Evet: O sesi ben m(ıstesna bir haz 
ile dinliyecek, gönlumü en yüksek 
duyiularla coşturacaktıın .•• 

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

Alp dağları Türk• yabancı değil. 
dır. Onun adı bile türkçedir. Ora • 
dan vakit vakıt geçen atalarını yor 
gun atlarını o karlı zirvelerin etek· 
lerirıde diıılındirmişler. 'imdi bu ça-

OKUYUCU ' MEKTUPLARI nın ç&ldığı yerde konakl&mı,ıardır. 
Mümkün olsa da, o kar yığınları 

kaldırılsa. ihtimal ki altında onla • 
rın ayak izleri meydana çıkar! 

Parmakları tükürüklemek yasak edilmeli Çal, mukaddes hatıralar uyandı • 
ran çon; çal! .. Türkün nasıl bir yiğit 
millet olduğunu unutmuş olanlar 
varsa, onlara. sesin bd azaınetll 
varlığı ihtar etsin ... 

"Tr. Can'' imzıuıiyle bize mektup nm lambası yoktur. Hem bunun, hem 
gönderen bir kariimiz, fırıncıların ek- de bozuk olan kaldırımın yapılması 
mekleri sardıkları kağıdı almak içın için ö scnedenberi resmi müracaatla
parmak uçlarını tükürükled.iklerinı rımız bir semere vermemiştir. 
yazarak bunun men'ini istiyen diğer Kaidırımsızlıktan ve karanlıktan 
biı kariimizi pek haklı buluyor ve: çekilen sıkıntı büyüktür. Madem kı 

"Sade fırıncılar mı? diyor, bakkal· şehrimize ( 2000) elektrik lambası da
dan peynir alırsınız; bakkal kiğıdı ha konulacak bizi.m "Türk Beyi" 
kolayca koparmak için hemen parma. sokağı bu sef~r unutulmasın, bir an 
ğını ağzına götürür. Çaycı, kese ki- evvel elektriğe kavuşalım." 
ğı.dını almak için ayni şeyi yapar. Şe- Beleliyenin ehemmiyetle nazarı dik. 
kerci, külah yapmak için parmağını katini celbederiz. 
tükilrüklemekle işe başlar. Yağcı, 
kahvaltılık olarak aldığınız tereyağı. 
nı sardığı kağıdı koparmak için par
mağını tükürükler. 

Velhasıl, kese kağıdına konulacak 
veya kağııda sanlacak her şey için 
esnaf parmağını tükürüklemekle işe 
başlar. Alışmış olduğumuz bu hale 
ehemnıiyet verilmiyor. Belediye me
murlan. alışkanlıktan mUtevellit mü 
sama.hayı bırakmalı, bUlllann !mir. 
teri de kendilerine emretmeli, esna. 
fm parmağını tükürükle ıslatmuıının 
önilne geçilmelidir." 

Karilmizin çok hakkı var. Mesele 
umumi sıhhat meseletıidir. Esnafı bu 
adetten vazgeçirmek için icabındıı. 
şiddetli cezalar bile koymalıdır. 

Türkbeyi Sokağma Lamba 
Lazım 

Pangaltıda K. Zeki imzasiyle aldı. 
ğımız bir mektupta, belediyenin ka
ranlıık sokaklara 2000 elektrik lam 
bası koyacağı haberinden bahsedildik 
ten 80llra deniliyor ki : 

"Pangaltı, Hamam civarındaki bU. 
yük, kilçilk bütiln sokaklarda elek
trik limbası fazla.siyle mevcut oldu
iu ıı.lde. biziJX1 'Til.rk S.,yi,, 110kaiJ. 

, 

Bir Kariimize Göre Afyon· 
karahiaar 

Afyonkarahisardan A. Remzi Şen. 
son imza.siyle aldığımız mektupta. 
mahrukat buhranından şikayet edil
mektedir. Ka.riimiz, "geceleri hara
retin sıfınn altında 20 ye kadar düş . 

tilğünU" Afyonda kömür ve odun ih. 
tikannm yüksek olduğunu. bir araba 
ince ve yaş odunun 10 liraya satıldı
ğını söylüyor ve: 

"Belediye, bunu önlemek gayesiyle 
olacak, Izmir istasyonu caddesindekı 
büyük ağaçlan keserek satmaktadır" 
diyor ve nihayet şu satırları yazıyor : 

"Afyonda spor faaliyeti çok aksak. 
tır. Klilplerin binalan ve spor yapa. 
cak stadlan yoktur. Bütün faaliyet 
merkezi lisedir. Afyonda en verimli 
canlılık gösteren, askert teşkillttır. 

Sınema, müzik, dans ihtiyaçtan, as
kerlerimizin himmetiyle tatmin edil· 
mektedir." 

işçileri Fazla Çalııtıranlar 
Var 

Mehmet imzuiyle aldığımız bir 
mektuptan: 
"Akpınlan u.at 19 da bUtUn atöl-

ye ve dukkanların kapanması lbım 

gelirken Beyazıt civarındaki bazı han 
larm ıçinde hali faaliyette bulunan 
kundura imlathaneleri geç vakte ka
dar l§Çilerini çalıştırmaktadırlar. Bu 
hal imalathane sahiplerinin bittabi 
lcyhlerine. işçilerin aleyhlerinedir 
lşçiler, işlerinden olmak kor':usiyi 
itiraz etmiyorlar. Nazan dikkati cel. 32 

Çal! Ta.nini;ı, erıı uzak ufuklara 
yayılsın. T~ ki onu dııvacak olanlar, 
rlünU hıı.tırlıı.yıp, bugünü ve yarını 
dU,ünsünler! •• 

E. Ekrem • TALU 

betmenizi rica c.dcrim." kedi l84Şi durdu. Uç gün Uç gece, ne 

Bakımsız Bir Sokak 
Valikonağından tam on adım ötedE' 

(Emlak Caddesi) ismini aşıyan, ge
C€leri karanlık, kaldırımlan bozuk, 
çamurlu bir sokakta oturuyorum. Ka. 
pımın önünde tam Uç gün Uç gece bir 

f., ıalribi: 

zaman kaldıracaklar diye bekledim 
ve nihayet dördüncü sabah kaldırdı
lar. Acaba sokakta ölen hayvanlan 
toplamak kimin vazifesi? Çopçünün 
değil ise, bu işi kim gdrliyor? Bu ka
dar ihmal olur mu? 

Okuyucularınızdan : M. N. 

- KorAanm U bugün canıntı srlıfc/, ... Yine buyurunuı inıolloh. 
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Rumenleri Dün de 
Pl aölilD Edemedik 

Maç 2 - 2 berabere bitti 
Yazan: 

E~ref Şef ile 
Romen C. F. R. takımile dün 

Fener - Güneı muhtelitinin yap· 
tığı mac;tan da galip c;ıkama· 

dık Oyunun ikinci devresinin 36 
ıncı dakikasını kadar O • 2 sür
dürdüğümüı mac;ı son dokuz da
lika ic;inde yediğimiz iki golle 

beraberlikle bitirdik. 
Dünkü oyunun nasıl cereyan 

ettiğine dair muhtelif meraklıla
rın hükümlerini ayrı bir sütuna 
bırakıyorum. Burada mac;ın tafsi· 
latını vermeği daha doğru bul
dum. 
~a~ın lalsi/6tı 

Fener _ Güneş muhteliti Fener
bahçe f ormasiyle ve şu kadro ile 

evvelce sahaya çıkmış olan C. J.<"'. R. 
takımının karşısına dizildi: 

Hilsamcttin - Faruk, Fazıl, -
Yusuf, Angclides, M. Reşat - Na
ci, Esat, Melih, Rebii, Fikret. 

Göriilüyor ki, muhtclitin mer
kez muhacim mevkiindc oynatıla. 
cağı zannolunan Güneşli Rasihin 
yerine Güneoin sağ açığı Melihi koy 
muşlar. Fenerin sağ içi Ali Rıza
yı sağ açığa, Fenerin sol içi Esadı 
da sağ içe alnuşlardı. 

Oyuna başlamadan garip görü
nen bu hücum hattının ilk dakika. 
larda, bilhassa sol taraftan gilz.el 
oynadığını seyre başladık. Hakem 
Sadi Karsan da maçı güzel idare 
etmekte devam ediyordu. 

Birinci dakika: Soldan yaptığı
mız hücumu Rumen sağ hafı tacla 
kesti. 

Uçilncil dakika: Rebliden derin 
bir pas alan Fikreti yine Rumen 
eağ hafı faulle durdurdu. Verilen 
firikiki Fikret avuta gönderdi. 

Beşinci dakika: Rebiidcn Fikrete 
oradan merkeT.e, merkezden sola ve 
Boldan ortalanan topu Naci kaptı, 
fakat beklettiğinden kaptırdı. 

Altıncı dakika: Hep soldan ini
yoruz. Fikretin çok tehlikeli bir a. 
kınını Rumen sağ müdafii kornere 
sıkararak durdurdu. 

Bu korneri merkez muavinleri u
zaklqtırdı. 

Dokuzuncu dakika: Romanyalı
lar ilk tehlikeli hücumlarını sol a. 
c;ıklan va.sıtasiyle yaptılar. Bizim 
aağ hafnruz bu seri hücumu ya.~ 
ra.k kornere çıkarmak suretiyle 

. _j' ~ 
kesebildi. Rumenler bu korneri 
çok güzel çektiler. Kale ağzında i
ki saniye kadar süren mühim bir 
tehlikeyi atlatarak savuşturduk. 

Bu dakikadan sonra Romanyalı. 
lar da f a.sılalı, fakat müessir mu
kabil hücumlara başladılar. Bizim 
takımın Rumen kalesine kadar iniş 
adedi daha ziyade olduğu halde, 
aağ açığımızın ve sağ içim.izin to
pu fada sürmeleri yüziinden indir. 
diğimiz topları ya kaybediyor, ya.. 
hut kaleye glremiyecek bir hale 
eokuyorduk. Fakat sahanın ortasın 
da ve hücum hattımızın sol tara
f mda ekse ti ya hakim oynuyorduk. 

=arule sa*allanıyor 
36 ncı da.kikada Rumen merkez 

muhaciminin silrdilğil topa Faruk. 
Ja Fazıl beraber çıktılar. Uçü bir
den sıkıştığı anda Faruk düşerek 
Romanyalmm altında kaldı ve fena 
hıtlde akatlandı. Faruk sahadan 
~ıkanlırken merkez mua\in Angeli-
4le8 te göbeğine yediği bir topun 
fl!8iriyle kenara çekilmişti. 

Çamur deryu~ı içinde befbahf 
bir çarpııma 

kişi oynadı. Sonra Farukun yeri. 
ne Ibrahim girdı. Biraz sonra da 
Angelides tekrar mevkiini aldı. 

42 nci dakikn: Bizim çocukların 
pasları çok isabetli ohruya başladı. 
Bidayette kaptıktan topu sürme 
huyunu da bırakır gibi olduklann
dan hücumlarımızın deliciliği faz
lalaştı. Esat zikzaksız vakit kay. 
betmeden sürdüğü topu Naciye ge
çirdiği, Naci güzel ortaladı. 

Yetişen Melih tam içeri girerken 
beklediğinden fırsatı kaybetti. · 

Bizim sahanın ortalarından ra
kip sahaya geçerken gözilken fai. 
ldyetimiz devam ediyor, fakat ge. 
len fırsatlar da bckledığimizden gol 
çıkara.nuyoruz. 

Birinci devre, sıfır ı:;ıfıra bera
berlikle ncticclcndı. 

ikinci devre 
Muhtclitimlz.in sağ müdafii yeri. 

ne Fenerli Yaşar giriyor. Romen. 
yalılar da sağ müdafi ve sol içlerini 
değiştirdiler. 

Bu devrenın ılk dakikasından i
tibaren canlı bir oyunla hücumlara 
başlıyoruz. Romanyalıların üstüs. 
te çamurlu sahadaki oyundan yor
gunlukları gozükmiyc başladı. Biz 
bundan istifade ederek tazyikimizi 
arttırıyoruz. I<"'akat hep atlattığı
mız bekletme ve lüzumsuz top sür. 
me yüzünden hücumlarımızı netice
Iendiremiyoruz. 

Romanyalılar durgun oynamal~ 
rma rağmen uzun vuruşlarla indik. 
leri için fasılalı fırsatlarda teb • 
likeli oluyorlar. Fakat müdafiimfa 

vazifesini başarıyor. 

ille golümüz 
7 nci dakika: Müdafi Yapr uzun 

bir vuruşla Rumen hücumiyle ka.. 
lemize kadar gelen topu onların nı. 
sıf sahasına aktardı. Bu topu sağ 
iç Esat kaptı. Biraz sürdükten 
sonrn sol iç Rebiiye verdi. Rebii 
iki müdafi arasından Rumen kale
cisine doğru topu gönderdi. Kale. 
ci topu tutup elinden kaçırdığı sı
rada Melih ortadan fırhyarak ka. 
leeinin elinden kopardığı topu içe 
ri attı. 

Halkın coşkun alkışları golümü. 
zil ilan ederken Romanyalılar canla 
başla hücuma kalktılar. UstUste 
birkaç hücumu zorlukla kestik. 

ikinci golümüz 
13 Uncu dakika: Romanyalıların 

hücumları biraz gevşediği esnada 
sol iç Rebii kaptığı topu Fikrete 
geçirdi. Fikret kıvrak bir sürüşle 

kale önlerine kıvrıldı. Tam o esna. 
da Rumen müdafii Fikrete çelme 
taktığından aleyhlerine penaltı ve
rildi. 

Penaltıyı Fıkret çekerek ikinci 
golümüzü yaptı. 

Bu gol üstüne Romanyalılar da.. 
ha bUyilk bir gayret sarfctıniye 

başladılar. Oyunun sür'ati bida. 
yctteki derecesini bulmuştu. Biz 
bu sil .. 'nU devanı ettırewk e,;on ate. 
şımizle oynuyorduk. Fakat yavaş 
yavaş topu Rumenlerin bizden da.. 
ha kolaylıkla kullandıkları görülü
yordu. 

Rumenlerin ilk golü 
36 ncı dakika: Soldan indiler, l'~a. 

zıl ıska geçti. Sağ açıklan yetişti 

ve müsait bir vuruşla sağ köşeden 
ilk golJerini kaydetti. 

Oyunun tehlikeye düştüğünü his
seden Fikret, sol hafa geçerek mü
dafaayı takviye etmek istedi 

Rumenlerin ikinci .Qolleri 
39 uncu dakika: Sağ taraftan bir 

korner kazandılar. Sağ açıkları gU. 
zcl çekti. Sol açıklan hafü birsağ 
pilase ile sağ köşeden içeri attı. 

Bu golden sonra galibiyeti te
min ihtimalini de gören Rumenler 
daha sıkı oynamıya başladılar. 

Kazanılmış bir maçın beraberlik
ten daha fena bir şekilde neticelen. 
memesi için bUtUn gayretimizle uğ
raştığımız bir anda maçın bittiğini 
hakem düdüğüyle ilin etti. 

Şu meıhur veya mahuf sfoayom un çamur cleryası içrnde biz hôlô 
lıaytr bekliyoruz/ ... 

Acaba 
• • 

nıçın 

yenemedik? 
Rumenlerle ikinci maçımızın 

tafsılatını ilk sütunlarda okudu -
nuz. Burada da maçın cereyan tar 
zına dair meraklıların hükümleri
ni ve sonunda kanaatimi bildir
mek istiyorum. 

Maçtan çıkan meraklıların biri. 
birlerine naklettıkleri hükiimleri 
işittiğim gibi kısa cümlelerle sıra
lıyacağım: 

Calip iken kısa bir müddette be 
raberlığe düştüğümüze çok sinir
lenmiş ateşli bir genç. Yanındaki 

ıhtiyar klüpçüye şöyle dert yanı -
yordu: 

- Yahu bedava kaybettik şu 
nıaçı . Biziıııkıler top sürmekten 
helak oldukları için Romanyalılar 
bitirdiler oyunu ... 

• 
Oısl• .. ıı.; hhl'!n• ../ 

- Canım bizim nıUtemadi hü -
cuın ettiğimizi, daha fazla golle ga
lip çıkmak hakkımız olduğunu söy 
lüyorsun amma, futbolde mütema
di hücum etnıek netice alınıyor ki .• 
Cörmedin mi herifler bizimkileri 
gevşettikten sonra her atışların • 
da tehlikeli idiler. Nitekim dört kE 
re kalemizin yakınlarına sokuldu· 
lar, ikisini gole çevirdiler. 

• Herkesin tanıdığı eski bir fut • 
bolcü: 

- Hakikat şudur ki, bit bugün 
kazanmış olarak sahadan çıksay· 
dık, oyunumuzun hakkından ziya· 
de eğrisi ooğrusuna geldiğinden 

kazanırdık. Bu beraberliğe de te -
tekkür edelim. 

• 
Şimdi de benim kanaatinıi veri-

yorum: 
Bizim futbol iki devrelik seri 

bir maçı çıkaracak çağa henUz gel 
memiştir. iki kırk beş dakikayı mü· 
essirliğimizi,şuuruınuzu ve oyu • 

nun icap ettirdiği sürati muhafaza 
ederek idare edenıiyoruz. Onlar 
uzak yerlerden, oldukça dolambaç 
lı bir seyahatten dönerlerken alış
madıkları kadar bozuk ve çamurlu 
bir sahada karşımıza çıkıyorlar. 
Ahali bizim t!\raftan, saha bizim 
sahamız, oyuncularımızı tazele • 
mek imkAnları bizim lehimizde. 
dört kuvvetli klubümiizün iki muh 
t eliti ile ağır ve yorucu bir saha • 
da bir p-iin fasıla vermeden iki maç 
yapmak ta onların Aleyhinde oldu 
ğu hııllde ezilmiş bir tRkım mıtnZR· 
rası P'Östermeden maclarını tRmarn 
lıyorlar. 

• Ceçen ay memleketinde profes-
yonel lige bile girmemiş olan Çe -
kikarlin takım:nı yenemedik. Dün 
de Romanyanın üçilncü::.ü C. F. R. 
yı haklıy1tmadık bu UstUste becerik 
sizliklerin su götürür mazeretleri 
ni bulmak lstiyen seyircilerin ta
hammülüne şaşmamak kabil de -
ği l dir. HAIA da her birini büyük 
yıldız lar gibi alkışlıyoruz. Doğrusu 
futbolcülerimizde o çalımlar, biz -
de de bu avuclar varken daha bir 
çok seneler alkışlarız onları ..• 

Amma çocuklar da ne yapsınlar .•• 
Onlara da bütün yükü devretmek 
rnOmkUn değildir. Bir yandan ha. 
yatl•rını 'cazsınan, öbür vandan 

~.Takımlarının Puvan Cetvel 
fa.kımlar Oyuıı Galip Berabere Mağlup Attığı 1" edlil Pli~ 

ıoı ıoı 

F'enerbahçe 8 8 30 2• 
Beşıktq 9 7 1 1 31 9 24 
.mneş 9 6 2 1 25 4 23 
;aıa tasar.lly 8 6 1 1 33 6 21 
Vefa 11 4 2 5 27 27 21 
Beyko1 10 3 3 4 20 20 19 
EyUp 9 3 2 4 13 25 11 
tst Spo1 9 2 3 4 21 25 16 
fopkapı 9 3 1 5 25 43 16 
-\nadolu 9 3 6 10 22 14 
..;uıeymaniye 9 2 1 6 11 21 13 
Hil!l 10 10 6 49 9 

Rumenlerle evvel*i gıin ilk maçı yapan Beıiklaı • Galalasortrl 
muhtelitile Rumenler bir aracla 

Anadolu - Vefa 
Maçında beyaz 
yeşilliler yenildi 

Dün yalnız Şeref Stadında lig maçlarına devam 
miştir. İlk maçı ikinci kümeden Altmordu • Beyler 
yaptılar. Kümesinin başında giden Altınordu dün 
lerbeyinin çok canlı ve enerjik oyunu karşısında mail 
olarak mevkiini Anadoluhisarına terketti. 

Maç her iki takımın canlı oyuniyle muhacimleri Vefa kalesini 
yeçtiyse de ilk devreyi eline geçen mıya ve tehlikeye sokmıya 
fırsatları kullanmasını bilen Beyler- lar. Vefa müdafaası bu akınları 
beyliler mühacimlerinin yaptığı 2 gol. durmakta adeta mU1külit çekiY 
le galip bitirdiler. .Altınordu ikinci Sahanın balçk halinde olması 
devre biraz açılarak ancak bir gol ya. lunun genç ve ele avuca sığmıYal' 
pabildi ve oyun 2 - 1 Altınordunun hacimlerinin işine yarıyor ve 
mağlubiyetiyle nihayetlendi. leri sayesinde Vefa mUdafileriJıl 
V f A c/ I kill vaziyete eokuyorlardı • 

e a • na 0 u Oyunun 25 inci dakikasında 
Son haftaJar zarfında muvaffakı. kezden yapılan bir Anadolu b 

yeUi oyunlar çıkaran hatırı sayılır munda sola geçen topu sol ac;s) 
bır kuvvet olduğunu isbat eden Vef~ ııkı bir ıütle Vefa kaletılne s<> 
lılar dün sahaya eksik çıkmalarının ilk devre 1 - o Anadokınun usf 
cezasını Anadolu karşısında mağlubi- ile nihayet buldu. 
yelle ödediler. Lig maçlarındaki beşincilik 

Karşısındaki rakibinin velev en tinin tehlikeye girdiğini hiseed 
zayıf mı bile istihkar et:ırenin hazan f alılar ikinci devreye canlı ba 
bır takımı beklemediği bir mağlubi- ve oyun üzerinde hA.kimiyet t 
yete uğratabileceğini dünkü maç bir ne muvaffak oldular. Yaptı 
daha isbat etti. kmla.nn birisi Anadolu kal 

Saat 14 te takımlar Şazi Tezcanın nünü karıştırdıfı sırada Büst 
hakemliği altında sahaya çıktığı za. sıtasiyle beraberliği de temin 
man Vefanın 3 mühim oyucusundan Bu beraberlik sayısından .o~ 
mahrum olduğu gözüküyordu. Ana.. eemeleri UstUnlUğiln tekrar 
dolu her zamanki kadrosunu muhafa.- ya geçmesine sebebiyet verdi. 
za ediyordu. Anadolu mUhacimleri Vef• 

Düdükle beraber Anadolunun genç sini tazyike başladılar. Bu aı 
açıklan Kenan takımının galibi 
lünU yaptı ve oyunun bundan~ 
neticesiz akmlar altında vasiF. 
ği,meden 2 • 1 V elanın mail 

da oyun oyni yanlar, f ut bolü it e
dinmişler karşısında elbette ist ik
rarlı maçlar ç ı karamazlar. Bugün 
fazla Dribling yUzünden, yarın fÜt 
lerin isabetsizliiinden, öbürıün de 
bedeni ıtabillyetin kıvamında ol • 
mamasile t esadüfi neticeler alır • 

'""' - J:' s 

le nihayetlendi. 
Bu oyundan sonra yapılaca• 

maniye - Beykoz mac;r ~ 
mest yUzUnden hakem tarafJ1l 
bir edildi. 



Gözlerin Jimnastiği 

Şu Basit Çareler 
Gözlerinizi Güzelleştirir 
G özlerin sıhhat ve gUzell$ini 

1 
muhafaza için birçok basit 

çareler vardır. Bunları yapmak 
pek zahmetsizdir. Yalnız bilmek 
ve inanarak tatbik etmek lazım -
dır. 

Gözler ışıktan kolayca yorulur 
\'e kanlanırlar. Bunun önüne geç
:rnek için pek kolay bir usul vardır. 
Gözlerinizi kapadıktan sonra avu
cunuzla sıkı sıkı tutunuz en kil -
çük bir ışığın bile içeri girmesine 
mani olunuz. Gözlerinizin" ön Un de 
ewela biraz açık renk bir boşluk 
görUrsUnUz gittikçe bu boşluk ka· 
rarır ve etrafı simsiyah görürsU -
nUz, işte bu karanlık gözlerinizi 
dinlendirecektir. Üç dört dakika 
böyle kalmnk gözlere en iyi isti
rahattir. Çok yorgun iseniz gün
de bir iki defa butlu telcrar edE>bi
lirsinlz. 

1 1 •. 

H er gUnkU tabii hareket er g~z 
adalesi üzerine hiçbir tesır 

1 yapmaz. Ayrıca göz adalatını da 
hareket ettirmek liızımdır. Nasıl 
vücudUn jimnastiğe ihtiyacı varsa 
kol ve bacak hareketleri bu aza -
nm kuvvetlenmesine yardım ediyor 
ea göz adalatının da hareke~ et -
miye ihtiyacı vardır. Pek basıt ha
reketlerle bu fayda hasıl olabilir. 

1 Mesela başınızı arkaya doğru a
tarak gözlerinizle tava~a bak~ak 
ve yine gözlerinizi asagıya dogru 

1 devirmek faydalı ve kolay bir ha -

rekettlr. 
1 Gözü sağa sola yukardan asa. • 
ı ğıya. ve aşağıdan ~:ıkarıva çevir -
1 mek yani göze dıı.ire şeklincJ<ı ha-

' 
reketler yaptı ak. 

~ ll~A Jrn&«. •8.zk•pağı 

,r göz kap 1ı iken tutarsanız 
t gonra yavaşça göz kapağını açıp 
kapamıya çalışırsanız bu kapak 
\•e göz için faydalı bir hareket o -
lur. Her bir hareketi altı defa yap 

mak kafidir. 
1 Göz hakkındaki en yeni naza-
riyeler şunlardır. GözUn kuvvetten 

d.. . 1 hareketsizliğine hamle
uşmesın 

d . 1 Bın· aena1eyh göze hare-
ıyor ar. 

k t t Cllk 
olursanız gözlük 

e yap ıra 
takmak belasından kurtulmuş ole 

Caksmrz. 
Bu hareketler vaktinizi kaybettl-

ııecek kadar uzun zamana lüzum gös 
termez. Her nerede ve her ne şekil 
de olursa olsun yapılabilec~k şey 
lerdir. Yalnız bu yeni nazarıyele -

ri bilmiyenlerin yanınd~ yapmıy~ 
k~karsanız ve ne yaptıgınızı ve nı 

. tJamızı: söylemiyecek olursa 
çın yap eı~ 

.. b" u·marhaneden kaçını, 
ııız sızı ır . 

ed b·ı·rıer Fa.kat etraftakıle • &ann e ı ı · 
b 11 n. ög-retmek herhalde re u usu e . 

leh} . b" Aevdir. Derhal tatbık 
enne ır ,. " k .. 

--"=-. F dasını görece sınız. 
cuuıız. ay 

' G özler için ikinci bir f~ydah 
hareket vardır. Umumıyetle 

lı dah 
l!'Ok önilne bakar. Bu 

erkes a 1' • 
. · de yapmak lazım

hareketin aksını 
· tedi.ınnfz zaman 

dır. Dinlenmek ıs 6 ... .. 

~ .. · iz kk tavana bakınız. Goz-
69ın yo en 
ı b h 

ft ..... ankinden aksi ha -ere u er z....,. . j" · nevı ımna.s
reketi yaptırmak bır 
tik tir. .. .. ca yıkamak ldımdır. 

Gozlerl ayn . . bUytik zahmet 
Bunu yapmak ıçın . ihti a 
ve külfet ihtiyar etmıye y ç 

. .. yıkamtya mahsus 
yoktur. Bır goz b" kaşık tuz 
kadeh bir litre su ve ır 
k. . . kaynattıktan son • 

ii.fıdır. Suyu tınız ve bu 
. . .ı..ir kaaık tuz a ra ıçıne -u _, .. zl rlni.7l }'I-

rnahlüt ile saba.blal'J go e 
kayınız. 

U alrAJlladan Veya bir 
zun bir ç ~ ··zı 

kt n sonra go e
yorgu nlu a 

rin U . hafif ıltk çay veya mur 
zenne . es yap-

ver çiçegı-· suyu ıle kompr 1 akşam an 
mak faydalıdır. Bunu alıdır. 
veya sabah akşam yapm 

.. z alUan
Göz kapaklarının ,.e go 

ay kom· 
...tm şişmesine karşı bu ç . Eğer 
llftSleri en faydalı bir şeydir. 

bununla geçmiyecek olursa o za
man bir doktora müracaat edip 
tahlil yaptırmak lazımdır. Sırf 
yorgunluktan miltevellit şişleri 
bu usul geçirir. 

Göz kapağının cildi en ince ve 
en buruşmıya müsait bir yerdir. 

Bunun önüne ge<;mek için ara sı
ra yağlıca bir krem ile göz.kapağı
nı yağlamak lazımdır. 

Göz vilcudün en nazik bir uz
vudur. Onu hastalanmadan ewel 
iyi bakarak sıhhatte idame ettir
mek herhalde faydalı bir şeydir. 

l'-6'1>. Ha/talık yemek listesi"""~ 
~ Pazartesi: Etsuyuna pirinç çorbası, rozbif, zeytinyağlı lf\tıana dol - : 
~ ması, keşkülüfukara. ~ 
' Salı: Soğuk sövüş yeşil salata ile, ebegümeci, şehriyeli pilav, fındıklı ' 

~ güllfıç. ' 
Çarşamba: Mercimek çorbası, pirzola patates püresi le, prasa dolma- ~ 

ı, üryani eriği kompostosu. ' 
işkembe yahnisi, kuru bam ye. sigara böreği, su ' 

ıııalıallebisi pek ınezli. ~ 

Cuma: Maydan~slu köfte. fırında makarna. havuç kızart·nası yoğurt ~ 
lu, ekmek kadayifi. ~ 

Cumartesi: Sebzeli etsuyu, sığır dili rostosu, arpa şehriyesi pllf\vı, ' 
~rtakal YJl ı A.ndalina koınoost.Qsu ._ 

azl'lr?'UST<umru olması, l<ış türlUsü, püfboreği, portakallı el111asiye. ~ 

"-'"-' "-' '°' "-"'- "'- '°' ............ ....,., '°' ...... ...... ..,- """"'"'-""~ I ,,_.., ..I~ 

Aşçıbaşmm Bayanlara 
lavsiyeleri 

.. DANA BÖBREG1 SOTE 
Dana böbreğini ıyice yıkadıktan 

sonra, üzerindeki ince deriyi yüzüp, 
böbreği ortadan ikiye bölmeli etra -
fında, üstünde, içinde yağdan 
eser bırakmamalıdır. Sonra bunu di· 
lim dilim kesmeli, bir saniye kaynar 
suya batırıp çıkarmalıdır. Bu parça· 
lar ince bir tülbent üzerinde kurutu· 
lurkcnı, bir yandan da, tavaya bir 
kaşık tereyağ koymalıdır. Bu yağ 
kızarırken, içerisine iki kaşık ince 
kıyılmUJ soğan atarak bu soğanı sa· 
rartmalıdır. 

Soğan sararınca böbrek parçala
rını tuzlayıp biberleyip karıştırmalı. 
Böbrekler katılaşıp gri bir renk alın 
ca kevgire çıkarmalı. Sonra tabağa 
koyup sıcak sıcak sofraya getirme -
li. 

lST AKOZLU PİLAV 

Bir istakoz, bir kutu domates sal 
tası, 100 gram tereyağı, bir çorba ka. 

fığr un, üç parça şeker, bir çorba ka 
şığı beYaz şarap, yarım kahve kaşığı 
rendelenmiş Hindistan cevizi. 

İstakoz haşlanıp soyulduktan son
ra etlerini kesmeli. Sonra tcreyağda 
biraz sarartmalı, domates salçasını 
da ilave etmeli, iki kepçe et suyu ile 
sulandırmalı, bu salça kaynarken bir 
tane defne vaprağını Hindistan re -

, 

vizini ve kırmızı biberi tarap ve şe· 
keri de ilave edip biraz koyulaşınca 
ya kadar kaynatmalı. Sonra bu salça 
sının yarısını istakoz döküp karıı?tır 
malı. 

Acem princini bir i,,i saat tuzlu sı 
cak suda bıraktıktan sonra iyi yıka
malı tuzlu suda haşlamalı, fa.kat haş 
ıanırken dikkat etmeli, fazla pişme
sin ... Sonra süzüp 75 gram tcreyağı
nı eritip pirince ili.ve etmeli. lsta -
kozun ayaklarını yuvarlak tabağa 
yuvarlak şekilde dizip üzerine pilavı 
dökmeli. Ve pilavın ortasını çukur 
bırakıp istakozu koymalı. Kalan sal· 
çayı sofraya beraber getirmeli. 

KARNABAHAR 
Bir baş karnabahar, iki yumurta 

ıoo gram tereyağ bir çorba kaşığı in 
ce galeta. 
Karnabaharı tullu suda haşlama

lı. Yumurtaları da hv.rrlayıp pişir. 
meli iyice katı pişince soyup tahta 
üzerinde kıymalı. Karnabaharı sudan 
çıkarıp ckevgirde bir miktar suyu iyi. 
ce süzUiünciye kadar bıraktıktan son 
ra tabağa koymalı. Üzerine bu kıyıl
mıe yumurtaları serpmeli. Tcreyağmı 
erittikten sonra içine galetayı koyup 
kızgın krngm ka.rnabaharm üzerine 
dökmeli, sofraya ıııc1tk sıcak ~et.iP • 
mp}f. 

Annenin Köşesi: 

40 yaşındaki 
kadının 

zaferi 
•••••••• .......... 
Kızlanm, bugün kırk ya§ında 

olmak ne güzel ~eydirl diyece
ğim. Bana belki · inanmıyacaksı
nız, güleceksiniz, kendisi ktrk ya
ıında olduğu i~in böyle diyor, 
diyeceksiniz. Fakat bir gün: "Kırk 
yaıında olmak ne güzel ıeymiJI,, 
dediğiniz zaman annenizi hatır
layınız. 

Eski zamanlarda otuz yaıına 
gelmiJ bir kadın artık dünya İJ
lerinden elini, eteğini çelcmiJ bir 
insan telakki edilirdi. Halbuki 
bugün genç kızlar ofuz yaıından 
evvel evlenmek istemiyorlar. Kırk 
yaıındaki kadın genç ve güzel 
addediliyor. Ona tam manasile 
olgun bir /r.odın gözile bakılıyor. 

Hele lngiltere ve Fransa kırk 
yaıındaki kadınlann cennetidir, 
kadınlar genç kızlara fa}çıkar
tıyor. 

Bir kadına güzel demek için 
yalnız onun yüzünün güzel olma
sı kôli değildir. Her taralı bir
den güzel ve cazip olmalıdır. 
(Sex Appeal) denilen ıeye biz 
(gel beri) diyoruz. 

insan geçmiJ hayatına ıöyle 
bir göz atacak olursa orada sıra· 
lanmıı tecrübelerini görür. Ktrk 
yaıına gc/inciye kadar yapfığı 
tecrübesizliklere bakarak gülüm
ser. insan yirmi yaıında iken ne
kodar kısa düıünccli ve müsama
ham olabilir. Kırk yaıında/ci ka
dında müsamaha, tecrübe ve an
layıJ kabiliyeti vardtr. 

Kırk yaıına kadar insan hayat
tan çok yumruk yemİJfir. lsftrap 
ise insanın karakterini kuvvetlen
dirir. Olgunla tırır. Anlamak 
musam;/ıa/cdr of ma/c 
Gençlikte bu yoktur. Anlamak 
kabiliyetini kazanmıJ bir /r.adın 
erkeğinin fam eıidir. O yaıto bir 
/r.odın genç kızlardan daha mü
kemmel bir mahluktur. Çünkü 
hi /eri hem dimağından, hem ru
hundan geçerek kuvvet bulur. 

Kırk yaıındaki bir /cac/tnın ken· 
di yaıında bir erkek tarafından 

sevilmesi nekadar büyüle ve gu
rur okııyan bir kuvvettir/ Ken
dinden daha genç fodınlartn se
vebileceği bir adamı kendisine 
cezbetmek ve onu kendine bağ
lamak iıte lctrk yaıınc/aU kadının 
ıaf eril Y eryüzündelci lcrolların en 
genç ve sevimlisini kendisine 
bağlıyan ve her ıeyden vazgeç
mesine sebep olan yine kırk ya
ıındaki bir kadın değil mi? 

Anne 

Müşküllere 
Cevap 

N. D. imzasıle, saçlarım kuru -
muş ve adeta yanmış gibi .. Bu ha-

le saçlaruna (oksijen) koyarak 
geldim. Tekrar eski rengimi ve es 
ki gUzel saçlarımı bulabilmek için 
ne yapayım? 

Cevap - Fazla sarışın olmak he 
vesi saçlarınızı bozmuş olacak. Ok
sijen saçları kurutan ve öldüren 
bir maddedir. Bunun yakıcı hassa 
sını izale için saçları yağlamak la
zım. Başınızı yıkamadan bir gece 
evvel saçlarınıza bol zeytinyağ sil
rüp başınızı bağlayınız ve yatınız. 
Biitün bir gece o yağ saçlarınıza. 
nilfuz edere konlann kuruluğunu 
izale eder. Sonra tekrar ayni eski 
renkleri bulmak için saçları boya -
mak li\zım. O zaman zarfında N!· 

ki halini bulurlar. (Oksijen) ile 
sarartılmış saçları maşa veya altı 
aylık ondülasyon ile yormamalı -
dır. Şayet mutlaka yapmak ister. 
seniz iyi ve mahir bir berbere gi • 
diniz. Boya için de usta bir berbe
re mllrAcaat etmeniz llzımdır. U
cuz çıkaracağım diye acemi ellere 
b~ınızı emniyet eb"leyfnh;.. • 
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.BiR SPOR MANTO 

Bej, siyah ve kahverengi örgülü kalın Tved'den yapılmış spor mantosu. 
En son Paris modasıdır. 

Kırrnızı çizgili Iaciverd 
spor bluz 

Rengi U\civert olan bu spor bluz unun Uzerlndeki çizgiler koyu kırmı· 
.Lıdır. Siyalı yapılacak olursa çizgileri yeşil veya herhangi bir renk yap
mak kabildir. Ölçüler (40) beden için hesaplanmıştır. Daha büyUk ve 
daha küçük beden için (20) ilınık artırmak veya eksiltmek lazımdır. 

• 
Beden ve kol - iki ilmik yliz. iki ilmiş ters. 
Beden üzerindeki renkli çizgiler - Bır sıra yüz bir sıra ters. Beş sı· 

ra olarak örülecek. renklı sıraların arasındaki lacıvert çızgıler renkli 
sıraların ayni örgüsile örülecektir. 

• 
Ön - Aşağı-dan başlanır. (100) ilmik olarak işe başlanır. (7) santl· 

metro ördükten sonra kırmızı yün bağlanır. Beş sıra orüllir. Sonra ay
ni drgü ile beş sıra lacivert ve tekrar sıra ile üç kırmızı orulür. Bu sı • 
ralar bittikten sonra yıne beden örülıniye devam edilır (2) santın et· 
rede bir (8) defa (1) ilınık ilave edilir. (32) santimetre yiikseklik olun
ca kol evi açılır. Bu on ilmik eksilti !erek yapılır şu şekilde (2 defa (3) 
yine 2 defa (3) ve 3 defa (1) eksil terek olur. Kol evinden sonra yine 
aşağıdaki gibi tiç kırmızı ve iki ıac ivert sıra yapılır. Son sıradan (3ı .d 
santim sonra yaka açılır. Dört ilmik bırakılır. Yaka şu şekilde aç·lır. 
iki sırada bir iki ve sonra omuzda (30) '<alıncıya kadar (1) eksiltılır: 
omuz (6) şar ilmik olarak ekt.ılir. 

• 
Arka - Ön gibi aşağıdan başlanır. Ve ftynı oıçllae yıt.pılır. Yalnız kol 

on ilınik yerine (8) yapılır. Kol ve evi yaka on gıbı yapılır. 

• 
Kol - Aşağıdan başlanır (60) ilmik yapılır. Her (2) santimetrede 

bir ilmik ilave olunur. Kolun en geniş yeri (100) ılnıık olmalıdır. (48) 
santim uzunluğa gelınce kolun yuvarlak yerini orrnıye başlamak lazını
dır. Bunun için her ıkı taraftan birden birer ilmik eksıltmek lazımdır. 
Şişin üzerinde on ilmik kalınca hep si birden dokülür. Kolun yuvarlak 
yerini örıniye başladıktan sanra (1 O) uncu sırada çizgıleri yapmıya 
başlamalıdır. Kolun çizgileri tıpkı beden gibi yapılır. 

• 
Yaka - (120) ilmik ile başlanır. Her iki sırada iki taraftan birer il-

mik eksilterek örUlür (76) ilmik kalınca lıepsl birden dökUIUr • 
Yakavı ve bedeni ıl•" ütii ile iitül ~diktAn sonr• dikm•lidir. 
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Hatay Erkinlil< 
cemiyetinin Kilis 
şubesi de açlldı 

Szvasta 
Yollar 
Kapalı -t---· 

1 

1 
·ı 

Sivas, (TAN) - Pek şid • 
Jetli soguklar devam ediyor. 
ı'erşeınbe güııü termonıetro 

sıfırın altında 25 e düşmüş -
tür. Soğuğun şiddetinden ilk 
ve orta okullar dört gün müd 
detle kapatılmıştır. 

Kilis Cümhuriyef 6bic/esi önünde yapılan merasimden bir ;nfıba 

Bütün köylerle irtibat ta -
manıen kesilmiş gibidir. Bu -
raya gelmek istiyen bazı köy 
ıülerin akibetinden haber alı
namadığı bildirilmektedir. Bu 
meyanda, "karaçayır,, kaınu· 
mmun "Ahçahan,, köyünden 
baba ile karısının ve 12 yaş· 
larındaki kızının akibetleri 
meçhuldür. 1 ( ilia, (Tan) - Hatay erkinlik cemiyetinin Kilis şubesini açmak 

üzere Antepten buraya gelen saylav Antakyalı Tayfur hazırlık
Jan tama.mlaını§ ve ıube büytik bir Hataylı kütlesinin huzurile açılmış -

Su şehrine şiddetle kar yağ 
dığı ve orada tipi hüküm sür· 
düğü bildirilmektedir. tır. ~ 

Şube binasının içi ve dışı saat on ikiden itibaren insanla dolmuştur. Karabayır bölgesi karlar -
':lan kapanmış olduğu için, 
Su şehri ve civarı postası Re
şadiye • Tokat yolunu takip 
gderek gelebilmektedir. 

Kilisli yurttaşlar kadın erkek, civarı hıncahınç kaplamıştır. 
Saat birde azaya seçim kağrtlan dağrtılmış ve intihap bir saat sür -

müştUr. Neticede azalzklara Sadık Abalı, Mehmet Hacı, Hakkı Dede, Mch 
met Süral, Şeyhli Alkaya, Şeyh Abdi Gelen, Ahmet Akkıuş ve Murat, ye 
dek azalrklara da Cemil, Fevzi, Ali, Hacı Halit ve Hacı Mehmet seçil
mişlerdir. 

Şehrimizde bazı dükkanlar 
l<ı~ın şiddetinden hala kapalı 
buluıımaktadı r. 

Saat ikide istiklal marşını mütea-,---------------

kıp binaya Hatay bayrağı çekilmiş ve Ilıcada 
bundan sonra söylevler başlamıştır. domu

öldürdüğü 

adam 

Saylav Tayfur, memleket wtanesi Bursa Şar Klübünde 
başhekimi Emin Bilge ve eczacı Tev z UR 
fik Doğanın sözleri büyük heyecan u 
yandırımı§, halk (Hatay bizimdir. Biz 

Bursa - Şar klübü .kongresi yapıl. 
mış ve yeni idare heyetine müddei -
umumi Cemil Ayata, vali muavini 

Edip Kutay, belediye reisi Cemil Oz, 

Iş Bankası Müdürü Salahaddin, ha.a
tane başhekimi Yusuf1.zzettin; 'hay. 

siyet divanına da Avukat Kemal Zi-

ona, o bize mutlaka kavuşa.cağız. Is -
tik\8.1 yalandır) nidalarile etrafı çm
latmıttır. 

Bundan sonra yüzlerce kişiden mU
teşekkil büyilk bir kalabalık halinde 
önce cUmhuriyet anıtına, müteakıben 
'ehiller abidesine gidil.mi§, buralara 
Hataylıların çelenkleri takılmış, bura 

Balya - Ilıca n~ hiyeai civarında 

yapılan av, bir facia ile neticelenmiş

tir. 

Ilıcadan Mehmet oğlu Hüseyin ve 
Mahir, av esnasında iri bir domuza ya. ağır ceza reisi ve maarif müdürü 

ra.stgelmişler, üstüne ateş etmişler • intihap olunmuşlardır. 

larda da çok ateşli sözler söylenerek dir. Yaralanan hayvan müthiş bir az Vapurda Bir Ölüm 
alkışlanmış ve merasime nihavet ve-
r!lrn 4.ıtir , 

Çobanlar 
Kurtlarla 
Boğuşuyor 
Niksar (Tan) - Mınta.kamızda de

Ya.m eden gUzel havalar birtlenbire 
değitmiş, Uç gUn mütemadiyen kar 
yağarak yanm metre irtifaı bulmuş 
tur. Şimdi kar durmuş bulunuy:>r. 

Ba.zı köylerde çobanlarla kurtlann 
boğuftukları ve bir iki ölüm nadisesi 
wku bulduğu söylenilmektedir. 

Şiddetli soğuklar devam ediyo'". E
lektrik istihsal edilen çay don :iuğu 
tçln cereyan kesilmiş, herkes gaz lU.m 
basını çıkarıp kullanmak mecbııdye
tiııde kalmıştır. 

1 
Bigada Herkes Mektep 

Kaaketi Giyiyor 
r Biga, (Tan) - Kuaba.nuzda bo • 
yacı, hamal, eıma.f çırağı gibi mektep 

ile alakam olmıyan çocukların orta 
okul kasketi giyip durmakta olduk -
lan na.zarı dik.kati celbetmektedlr. 

Belediye, mekteplilerden başkası • 
nm mektep kasketi giymesi • k 
olduğunu ilA.n etmiştir. Fa.kat bu 
memnuniyet tamamile tatbik edileme
mektedir. 

Kaçak barut 
ve çakmak 
Bolu, (Tan) - inhisarlar idaresi 

barut v• !igek başsatıcısı Talatın 

dUkkA.nı ile taşhandakl deposunda za 
bıtaca araştırmalar yapılmıştır. Ne
ticede barut ve fişekler arasında 80 
kilo afyon, 45 kilo kaçak taş barutu 
'ft bir miktar da kaçak çakmakt.qı 
"'1unmuş, TalA.t hakkında kanunt ta 
kibata baslanılmıştır. 

gınlıkla üzerlerine hücum edince, av

cılar kaçmıya başlamış, Hüseyine v~-
tişen domuz onu yere yıkmış ve kar
nını deşmiştir. Hüseyin derhal lil -
müş, domuz da bilahare öldürül.n~ş
tür. 

Tirebolu - Ustaba.J}ı Tahsin Si
nop, hasta olan kızı Emineyi berayı 
tedavi Trabzona göndermek Uzere 
Cümhuriyet vapuruna girmt,, kama. 
ra salonu önilnde birdenbire yere dü 
şerek kalb sektesinden ölmüştür. 

Kan davası Mardinde 
gene iki kanh 

cinayete sebep oldu 
Mardin, (TAN) - Yeni senenin beş el ateş ederek Atayı öldürmüş • 

ilk cumartesi günü burada feci iki tür. 
cinayet işlenmiş. bir kişi tabanca ile, Bunu işiten Gömerin kardeş oğul-
diğeri de biçakla öldürülmüştür. farı hemen Sipahi çarşısına inmişler. 

Bu çifte cinayet, kan davası güt - Ahnıedin 70 yaşındaki amcasına sal 
me Adetinden ileri gelmiştir. Bundan dırarak zavallı ihtiyarın vücudünü 
iki yıl evvel bir koyun pazarlığı yü - ellerindeki biçaklarla delik deşik et
zünden döğiişiip biribirlerini biçakla. mişlerdir. 
yaralıyarak öldüren kasap Gömer ve Çarşı komiseri HAmit Okay, polis 
Yetaıninin oğulları. aralarında kan ve bekçilerle beraber cinayet yerine 
davası gütmiye başlamışlar, geçen giderek, Atayı öldüren Ahnıedi yaka 
sene Gömer tarafı, Yetanıi oğulla • ıamıştır. 
rından Hızırı öldürmüşlerdir. Hızı - 70 ilk ihtiyı'lrl feci surette öldUren 
rın oğlu Ahmet, o gündenberi intl- kasap Ahmet ile kardeşleri Naif ve 
kam alınıya karar vererek fırsat bek Sil!h, şehir haricindeki Böherki yo
lemı,, cumartesi günü Gömerin oğ- lu üzerinde, saklandıkları kayalıklar 
lu At11.ya r.adcf• Ü"'erinde rasti:elmiş, ~ruında tutul'l"luslardır. 

K"'+ille,, k,.ndil@rini yakafıvan 'Zabıfo mP.murları ile bir aracla 

Zong.uldak 
Vilayet 
Kongresi 
Zonguldak - C. H. P11rtisi vilayet 

kongresi, vali Halit Aksoyun reisliği 
altında toplanmış, müşahit olar k 
Burdur Meb'usu Halit Onar bu • 
lunmuştur. 

!kinci reisliğe Ibrahim Bozkurt, ki 
tipliklere Ahmet t;ürel ve Süreyya 
Ayyıldız seçildikten sonra okunan 
çalışma rap nı it• kla tasvip edil -
miş, beş kaza.dan gelen dilekler mü
zakere olunmugtur. 

Yeni idare hey~ ~i az~ 1 ·kla.rma şu 

zevat intihap edilmiştir: 
Kaniye Der, Esat Ke: imol, Dısan 

Soyak, lbrahim B'l7.Jr· t, Akın Kara
uğuz, Hasan Turna, Ahmet Gürel, 
Cemal Pehlivan oğlu. 

lhtiyat aza da şunlardır: 
Süreyya Ayyıldız, Tevfik Bilgin, 

Refet Güneş, Bekir Sıtkı, Dr. Nihat. 
Ibrahim Taşcoğlu, Omer Lfıtfi, lzzet 
Çakmaklı. 

Büyilk konl!rede Zongıuldağı şu ~e
vat temsil edeceklerdir: 

Kaniye Der, Ibrahim Bozkurt, Tev 
fik Bilgin, Akm Karauğuz. Kadri Ga 
nioglu, Cemal Ali§. 

Bolu 
Valisinin 
Muvaf fakı yeli 
Bolu (Hususi) - Adapazarı - Bo 

ltı yolı bir zamanlar memleketin en 
fena yolu olmakla maruftu. 

Dört ay evvel Salim Gün<loğan Bo 
lu valisi olunca iş değişti. Yeni vali 
dört elle yollann tamirine sarıldı. I:su 
gün yol muntazam bir hale gelmiştir. 

Eskiden inşaat mc.vsimi geçince ynl 
inşaatile meşgul olanlara, kırt.ast fa
aliyetten b~ka iş kalmazdı. 

Bugün vaziyet değişmiştir. Yağan 
karlara rağmen yollan açık ve iyi bir 
halde tutmak için her tarafta amele 
çalıştırılmaktadır. Nafıa memurları 

da bunlann başında duruyorlar ve 
uğr~~ıyorlar. 

Geçen gün bir otobüs dolu insan, 
nafıa memurlarile amelenin tam fa
aliyetle uğraştıklan bir ~ırarla yol 
üzerinden geçtik. Hiç alışmadığımız 
bu manzara hepimizi sevindirdi. Ye -
ni validen sevgi ve memnuniyetle 
bahsettik. Salim Gündoğan Boluya 
cidden yeni bir ruh, canlı bir faaliyet 
getirmiştir. 

Aydın Partiainde it 
Bölümü 

Aydın, (Tan) - C. H. Partisi ıner 
kez il~i idare heyetine seçilenler a
ralannda iş bölümü yapmışlar, Dok
tor Nafiz Yazgan başkan olmuş, sek 
reterliğe de Asaf Gökbel getirilmi~ • 
tir. 

Bigada Ucuzluk 
Biga, (Tan) - Mevsimin kış ol -

ma~una rağmen tereyağının kilosu 60 
70 kuruştan satılıyor. Koyun eti 35 e, 
keçi ile da.na 20 kıunışa veriliyor. 

Bartındaki 
Hayvan 
Hırsızları 

1 
Bartın - Kazamız dahilinde ar • 

tan hayvan hırsızlıklanna karşı rnü
l cadeleye başlanılmıştır. Hayvan hır 
sızı olduklan şayian tesbit edilenler 
yakalanarak mahkemeye verilrnişler 
dir. 

Kaman köyünden Kara lbrahirn o
ğullarından Mehmet oğlu Halil ve 
Mehmet oğlu Kemal adında iki hay. 
van hırsızı, mahkeme karariJe Sı -
~"'\S& sUrUlmilşlerdir. 

Ayni köyden Kara O~man oğuUa
rmdan Tahir oğlu Ali ile Omer Kah
ya oğullanndan Hasan oğlu Mustafa 
da tevkif edilmişlerdir. 

Bu tedbirler üzerine hayvan hrr • 
suhğı v:ıılm.ıştrr. 
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Adanada yeni asfalt caddelerden bili 

Yaylaya çıkma 3def 
çukurovahlara bir 
hayli zarar veriyor 

Adana, (TAN) - Çukı.ırovanın içtimai ve iktısadi hS
ya tında menfi büyük tesirler yapan bir adet vardır: Ya~ 
!acılık .. 

Mayıstan başlıyarak Eyllıl sonuna kadar tam beş a'/• 
Çukurova nüfusunun yüzde 7 5 i yaylalara, Toroslara çl" 
karak, oradaki küçük kulübelerde Robenson hayatı Y~ 
şarlar. 

Buna yegane sebep olarak, "sıcak" gösterilir. 
Memur, esnaf, san'atkar, amele, büyüğünden küçüğii' 

ne kadar, yaz mevsimini şehirden uzaklarda geçirirler. 

l\1erzifonda 
kış şiddetli 
Merzifon, (Tan) - Çok şiddetli so

ğüımır devanı ediyor. Ha za - Sıvas, 

Kayseri - Ankara Yo1unda münakalat 
durmuş, yığılıp kalan karlar yollan 
kapamış, trenler işlememiştir. Mahru 
kat buhranı artmış, zaten yüksek o -
lan fiyatlar bir kat daha fırlamıştır. 
Kasabamıza madenkömürü gelmiye 

başlamıştır. Hamamcılar tarafından 

bu hususta çekilen telgrafa, Nafıa 

Vekili Ali Çetir.kaya güzel bir cevap 
vermiş ve Merzif ona matlup mik • 
tarda kömür gönderileceğini bildir -
miştir. 

Bu haber ve Ali Çetinkayarun ce
vabı, Merzifonluları çok memnun et • 
miştir. 

--------

Zarar gören yerler 
Bu yüzden, yalnız Adana d 

Ceyhan, Kozan, Bahçe, Karaisalı, 
maniye gibi bütün mülhakatı iç · 
ve iktisadi cepheden büyük zarar 
görürler. 

Çukurova.da bir "çöl sıcağı" yo• 
tur. Çukurov~aıcak, lstanb 
Iimirde de vardır. ÇµlqlrovadalU ~ 
cak, bunlardan pek fazla değildi" 
Yalnız, Çukıurovada sıcağı hissetti 
insanlan bunaltan şey vesaltsizlilt 
Bu, bilhassa kazalarda şiddetle dU 
lur. 

Zayıflayıp yazın bir kordela i1l 
liğinde akan dereclklerin ılık, sı 

sularını soğutacak buz bulamıyan a 
le kazalar vardır ki, buralarda · 
tüten en kıymetli §ey, bir bardak 
dur .. 

Şehir ve yay/6 larlı 
Çukurovalı, yaylaya çıka çıka 

hallesindeki çeşme yolunu paslan 
mış, onu temizlemeyi, ~mizletııl 
ihmal etmiştir. 

Yine bu yüzden, eski neslin ya 
ğı su yolları kapanmış, kaybolnı 
tur. 

Yayla ;mevsiminde, Çukuro 
hayat şehirlerde durur. Cemiyet 
lonlan, spor sa.halan çın çın öter. 
mevsimde şehirlerde kalan, y 
mevsimin ticaret adamlarıdır ki, 
!arın da çoğu haftanın bir kaç gUJl 
de yayladaki ailesinin yanına gi 
için işlerini ytizUstü bırakırlar. 

Çukurova şehirlerinde, kış için 
zırlık yapılır, fakat yaz için h 
ekseriyetle kimse bir şey düş"""· .. tllW' .. 

DüşilnUlen şey, yayladaki, kulil 
çürüyen iki ağacını değiştirmekti~ 

Bu itibarla Çukurovaya yağıı'df. 
suzluktan fazla zarar veren şey, 
lacılıktır. 

Samsunda 

il 

h 
11 

Uıak ltlaiyesinclen bir grup 
Kaiıt oyunları ~ 

Uşak itfaiyesi 
takviye ediliyor 
Uşak, (Tan) - Geçen ayın son 

günü Aybey mahallesinde çıkan ya.n

gmm sirayetine meydan verilmedc!l 
"ldiırülmeainde itfaiyenin l 

yardımı olmuştur. Şeker fabrikaı:>ı 

müdürü de. fabrikanın biltün söndur
me ali.tile beraber yangın yerine ge
lerek bunları belediye itfhiye t~kil~· 

hnm emrine vermis. yansrınm söndil-

Yasak 
Sa.rnsun, (Tan) - Villlyet ıxı 

nurun emrile, umumi yerlerde 
oyunları menolunmuştur. 

Bu karar herkesi memnun e 
kahvehaneler birdenbire tenhal 
ve evvelce at 24 te kapanan blJ 
bi yerler, milşterisizlik ytizündeP 
d• kendilerine saat 22 de kap 
' •1 amıelardır. 

ri.urnesinde amil olmuştur. 
itfaiye vesaitinin takviyesini t 

için, belediye reisi Hakkı caııd 
Istanbula gitmietlr. 

c 

' 1 

il 
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No. 11 YAZAN: ZIYA ŞAKIR 

Omer Hançer Darbesini Yer Yemez ölmedi. Bir 
Hele/ Tayin Etmesini Söylediler Fakat .•• 

(Açıktan açığa muhalefet göstere- Bu fikl.yetçilerin birçoklan Me • 
rek, neticeai ıupheli olan mücadele - dineye geliyorlar; marul kaldıklan 
lere girişmektense; mulllihane hare • fecayii, Aliye naklederek, ondan me
ket etmek .. .Milhim memuriyetleri bi- det umuyorlardı... Ali, hUkümet it· 
rer birer ele geçirmek. Klfi derecede !erine müdahale etmek iatemiyordu. 
kuvvet temin edildikten sonra; Eme· Medine camisinde her hafta felllef e, 
Vi ailesinden bir atı, riyuet maka· mantık, tarih ve hukuka dair den
ınına geçirmek ... ) ler ve varzlar vermekle; Araplann 

ikinci halife (Omer) in, bir han • fikren ve llmen teralWlerine çalı91-
Çer darbeaile vefatına kadar bu pro- yor; başka bir teYe k&nfmJY~rdu. 
rra.nı ınuv&ffa.kıyetle tatbik edilmiı; Onun için evvell bu fiklyetçılere, 
Enıevilerin gizli faaliyet ,ebekesı, nasihatler vermif, sabır ve ~·~
her tarafa gerilmltti. mUI göetennelerini tavsiye etmışti.:. 

COmer); hançer darbesini yerye • Fakat .bu •ikiyet.ler tahammül edıl 
ınez vefat tın · ti Olilm dAaocnnde ~ez bır hale gelınce, artık mecbu-

. e enuı · ~- nyetle Oll · · · 
kendisine bir halef tayin etmesı tav . mana gıtmıf. . 
ıiye edilmitti. Fakat Omer, 0 ha • - Hükflmetin idaresini, ehlıvet -
h1ıde bile adal te mugayir bir hare • iliz ve zalim ellere bırakıyorsun. 
kette bulunma~ korkarak, vefa. Halkı isyana mecbur edeceksin. ~e, 
tından sonra halife intihabım altı ki- önüne geçllemlyecek kadar ~UyUk 
tiden mürekkep bir komisyona hava· fellketlere sebebiyet vereceksın. 
le et . ti Demı,u. 

m~ . . 
Bu komisyonu tefkil eden zevatm Şıklyetler arttıkça, Allnin de Oll-

bir kısmı, Emeyllerdendl. Bir klamı mana müracaatı tekerrür etmiftl ... 
da derhal Emeviler tarafmdan elde Fakat Osman her defalllllda da va -
edilmişlerdi. Onun için, (Omer) ve- illere (halka, adaletle muamele) 
fat eder etmez, derhal içtima e~~ ba~kmda emirler göndereceğini va-
ler· hillfet makamına. Emevilenn detmı·ş f k t b yal k.tib" ' . .. a a unlan nız a ı 
e~ yaşlısı olan (()aman) 1 seçmişler- (Mervan) a aöylemekle iktifa et-
di. mi§U. 

Omnan; Emevilerin en mümtaz p.h 
liyetlerinden olmakla beraber, illli. • 
lniyeti en önce kabul edenlerdendi. 
Onun için (Muhammed) in büyük 
lnuhabbet ve teveccUhUnU celbetmiı, 
en güzide esbap aırasma geçmişti ... 
Peygamber, ona kızını vermiİ, ken • 
cliaine damat etmlıtl. Hattı., o kı -
anuıı vefatı Uzerine, ikinci bir kızmı 
da vererek Osmana k&ı11 olan te • 
\'eccUh~ · t1 ... 
be 

anm ı makamına ıec;ıril • 

Günler geçtikçe, vaziyettetri va -
hamet te artmaktaydı. Nihayet 
Mısırdan, Kflfeden, Buradan 

şiklyetçl halk murabbulan gel -
mişler... Medine sokaklannda, ba9-
lanndald eanklan çıkarıp yerlerde 
sUrUklemi,ler.. Ollmanm sarayı ka
pısmda döktükleri gözyaşlan ve 
hıçkmklara karışan feryattan ile 
Medine halkmı galeyana getirmlf • 
~ 

Osman, bu vaziyetten fena halde 
teliş etmiş.. Şikayetçileri huzuruna 
celbederek Alıye haber gondermiş ... 

Ali saraya geldiği zaman da (Kuran 
ve sünnet üzerine icrayı hilifet) e
deceğine dair, Alinin huzurunda bir 
ahitname yazarak •iklyetçllere ver
miş: buna kefil ve f&hit olmak üze
re de Aliyi göstermişti... Şiklyet • 
çiler, bu ahitnameyi almışlar; sevi
nerek memleketlerine avdet etmiş • 
terdi. 

Fakat yold&. Mısırdan dönen. 
(Ebu Bekirin oğlu Muhammed) e 

tesadüf eylemişlerdi. Muhammed, 

çok mUteeasirdi. Elinde bulunan ve 

halifenin mUhrUnU taşıyan mek
tubu göstermiş: 

- Bakınız!.. Halife, bir taraftan 
beni Mısıra vali gönderiyor, diğer 
taraftan da katlime emir veriyor. 

Demişti... Mektubu okuyanlar, 
Muhammede hak venniıler: 

- Artık, Osmanın hillf et maka
mmda bekuı caiz değildir. Medine
ye döneJlm. Onu mevkünden cebren 
iskat edelim. 

Diye mukabele etmişlerdi. 
Osmanm ölümile neticelenen bu 

mektup meselesi de, şundan ibaret

ti. Mısır valisi Abdullahın azli li-
zımgelmü,ti. O azledilirken, Medi • 
nede bulunan eahap, (Osman) a 

müracaat ederek; Mısır valiliğine 
Ebubekirin oflu Muhammedin ta. 
yininl rica eylemişlerdi. Osman, 
bu ricavı, reddetmemiş, Muham
medi Mısıra göndermişti. 

(AricUI var) 

me,,ine muhale! et etmemiflerdi. 

Dava, en lı61 Jevresinde .. SAGLI K ÖGÜTLERi 
Fakat; Emevilerin takip ettikleri 

liyuete vlkıf olanl&r· derhal itiraz 
etmi§ler · peygamberin ammizadeel 
(Ali) nbı hillfete pçmeeini latemif 
lerdl. 
ı~ btrdeb.blre lhtilU aıekllne 

aınnı,; Ve büyümek i8tldadı göeter
lni§U. Lakin. nnıı, zeki. ve dirayeti, 
bütün hunıa~ fevkinde olarak ah • 
likt faziletlerile ıntımtaziyet keahf-:Y· 
lelllİ4 olan (Ali)• derhal ~eeçide gı • 
derek ()smınm ııaıtfelifinl kabul ve 
biat etmı., .. KaD)ı bir lıl.di1eniu önü-

ne geçmifti. 
Vakıl (()amaJl); bul{lne kadar 

;(Emevt rekabeti) ndeD ınUtevellit 
davamn bqma pçmemlt: bu davayı 
Clldenlerle uraııaten blrlepıemişti. 
l'akat; alleRnin erk&DJD& karp kal • 
ben mağlflp ve saydtJ· Ayni zaman • 
da, çok yq1ı oldUfu için hUkilmet 
ldareeinden de f.olldi. ,Akrabalarmm 
'ft bllhuea (lıfuavl,e> nlD telldnl Uze 
...ı- -.vlleriD mUhim pJı • 
auıe,. cene- ..... 
l.lyetlerinden • ()ıferftll) 1 <-tip) 

•ıfaWe yanma alJDJI; htık6metin 
idaresini ona teellJD etJDilti. 

Emevllerin be)decllkleri gün, niha-
~t gelmiftL EbU Bekir ve Omer 
aamanmda tayfn eclllen (ffaliml} va 

Ul 
___ ...... utedfierek yerle • 

er ve m~w-_. • 
rhıe Umilen (EJDevl) ınemurlar ge. 

Sirilmifti. 
Bu yeni valiler ve memurJarm he-

ınen hepsi de cahil. sa1lm ve eervete 
lıariati. (Omer) r.amanmda, Aaya-
llm ortalarından. AfrlkaJUll BUyilk 
Sahrasına kadar dayan&ll llllm w -
kesinde, derhal bir sultım v•.~
culuk bqgaetermiftl· Her wua&wo.u, 

tikiyet sellleri yuıc.ınıtıti. Fakat 
halife, bunlan iıiteoek.. ve Omeı_-tn 
adalet sistemini tatbik edecek vuı • 
)'ette değildi. 

VakJI., fütuhat devam ediyordu. 

hllm ordulan, AfrikaDID ttmal • • 
hUJerlnde garba d~ tıerHyor .. Dk 
SstAm don nmıu11 rr hm ad ınm ele 
se r. Muııtr tatirdada gelen bil· 
)'Uk bir Roma donanması. tskeı:de
ri •e açı lannda tahri" e P nqn 
edıtivnrıiıı TA.kin bUtUn bunıara 
lllukabil zutum ve bakarts• ~l'P.n b'1 

m flkayetleri dlnm' ordu· 

LOKMAN HE/CiM 

Günde Kaç De/a? 
Okuyucularımızdan biri ıönder· 

difi mektupta bunu soruyor: Bir 
•dam kamından rahatsız sayıl • 
m~ak için pinde kaç defa, tah
mın ettiliniz yere ııtmelidir? 
IPokrat hekim bunu. iki bin fU ka
dar yıl önce, kestirme olarak ta • 
Yln etmlt: Qünde Uç olinua bne 
iki defa diyor. 

Ancaac onW'I zamanında f naan • 
far telıraf ı, otomobill hen Uz k ... 
fedefnemıt olduklarından iflerl 
tlmdlkl ııbf acele sltmez. vUcut • 
lerlne vı utlıklarına ayıracakları 
Vakitleri et• daha 9ok olurdu. Şim
diki lnun,arın vakitleri pek dar • 
dır. BUyUk hekimin .azunu y• • 
rlne ptlrmek 19ın lflerlne tahılı 
ettlklırf zamandM fedllkirlık et • 
mt1c Pik a09 pllr. 

Bununla beraber, lpokrat hekl· 
mln .ıszu bu zamanda daha dotru 
olmak llzunpllr. ÇUnkU bu za. 
manda insanların beyni o zaman
dakinden daha çok itler. Halbuki 
beyin kendiılnln fikir itini ıördUk 
ten batka bütan vUcudUn itini de 
tanzim edecektir. Onun kendi iti· 
nl azaltmak mUmkUn olamayınca. 
hl9 olmana vUcudU daha temiz 
tutarak vUcuttWI tanzim iflnl a • 
zaftmak llzımpllrdl. 

Baylı oldutu halde, fiklrlırlni 
çok lfleten insanlar aruında bU
yUk hekimin sözUnU tutabilenler 
hemen hiç yok denlltctk kadar az
dır. Bunu vakit bulamamaktan 
bqka, biraz hareketsizlife, birçok 
ta beynin cok ltlemeslne hamlet
mılldir. DUnyanan neresinde olur
.. oııun fiklrlerlle çok çalıtanlar 
1"'"'"'~ ,...,,,.,.,"r "'•"""' ı4• fi1'1r 11~ 
,ıııt.,....,.,.._r•-•"" •"'' ..,• 1 ... 1 •t 1 " " te,.f" 
........... , ,,. .. , '\"'"t "''"'"V"' frl'n!UZ• 
Cl\tfl\ Mnrttıllrrne'ln ve Moll~re'ln 
v~7.'1"rtnda nlt4u~11 P'ihl inlcıbaı 
hilcAveleri biTİIYI de edebivatımıza 
~lrerdl. Slmdılik bunu bilettler on 
farın •lklyetlerlnl dinllyen hekim-

terdir. 
Linet verecek tUrlU tUrlU 11'9 • 

larla yahut karnın içer11ıni yıka
makla inkıbaıın önUnU almak pek 
mümkUndUr. Fakat böyle yap • 
mak bütün ömUr mUddetınce ken
dini o illçları kullMmıya mahkOm 
etmek demek olur. Onun için en 
zararsız il&ç olarak pnı sUnde hic; 
olmana bir saat bol yürümeyi 
tavsıye ederler. insanın iti, nıka· 
dar çok olursa olıun bu kadar za. 
manını NClıtına tahıiı etmek lfJ. 
zumlu bir feydir. • 

Zaten bir lnıanın ı•rçekten in· 
kıbaza tutulup tutulmadıtı lfln • 
dl kaıt defa oraya ıitmnllı hkj 
belli olmaz. Klmiıl h•rıUn bir 
defa, hatt& iki U9 defa ıittijl hal· 
dl karnı sene bUyUk kalır, pne 
rahatsızlık duyar. ÇUnkU yedltl 
yemekler normal zamanda hazme
dılmif. çıkmı, defıldlr. Hekim ki· 
taplarında Pik mtthur bir hasta· 
nın hiklynl vardır: Bu huta h•p 
ıUn muntazam olarak bir def r 1 
ııttiil halde karnından pek ziya 
d• ıstırap duyar, karnının pek çok 
fifkln oldutundan tlklyet eder • 
mlf. Kendlılnl muayene iden he
kimler ~ tlddetll rahatsızlılt ilah 
için tUrlU tUrlU haatahklar kon • 
dururken. bir Pot huta • bu k•· 
dar tafıllltı affediniz • o blldllf· 
niz pce lfJUından on yedi tane
sini doldurur vı birdenbire kur • 
tulur ... Bu kadar kuvvetli bqka 
misal bulunamazsa da hercUn bir 
kaç defa ılttlklerl halde kannla
rını iyice bofaltamıyanlar pek 
çoktur. 
Yenilen yemeklerin IUzumunclan 

ılyade kalıp kalmadıklannı anla • 
.,,,., lrıfn ın dohu Yol mUteha • 
... bir hekim• cldtrek "teorObe 
yemeli' 'denilen usulde tetkik ve 
tahlil yaotırmaktır. Yemekler pr 
çekten IUıumundan fazla kalıyor
larsa o vakit Hbebl dı anlatıhr vı 
tedavisi kolavluır. 

Korgeneral Ali Sa i t 

Yemende 
Gecen 
Uzun 
Yıllar 

Yazan: 

Salahattin Güngör 
ı<orgenerol Ali Sait 

G Unlerce 11U. 
ren mu. 

harebelerden aon
ra, .lngilizler Llhiç 
sultanlığmm mer • 
kezini zaptederni • 
yeceklerini anladı • 
lar ve Aden ber -
z&bmm llerismde, 
açık denir.den kör. 
fea kadar telörgU. 
leri gererek, hen. 
dekler, siperler ka

zar&k Aden 

huırla.nddar. Biz 
de karşdarmda 18 
kilometre tutan bir 
oephe Uzerinde, A. 
deni karadan muhL 
B&l'&ya bqladık. 

Ta.rafmmdan ya
p'1an bu muhasara 
hareketi, tamamen 
.vay aUrdU. 

Bir İngiliz mU. • 
temleker;nln hu • 
dutlan içinde kırk 
ay, geceli gllndUzUl 

harp vererek, 'kalL Bu9iinlii Korgeneral Ali Soit 315 yılında 
bilmeğe a n c a k 
T U r k askerlerinin • l n i r l e r i hakikati oldutu gibi görmıye bat-
tahammW edebilir. Şimdi abe Ll- ladrlar. Ve lngilızlerin hususi 
hiçte kırk aylık bayat.IJDIZlll nuıl maksatlarla ortaya böyle yalan' t 

Seçtiğini anlatacajmı. attıfmı anladılar. Artık bize u:--

O rgeneral Ali Sait, batırala
mı, bana dikte ettirlrceaı.ne, 

bir wzuhla anlatıyordu: 
- Ordumumn Lahiçte kırk ay 

allren hakimiyeti eaHmda. kuv • 
vetli t.etkili.t yapmıya muvaffak 
olduk. llk if olarak geçim mlltküll
tmı ortadan kaldırmak Jlmndı. La· 
hiç deltumda maat yaptırarak u
ker!erlmin ve hayvanların yem lb
t yacmı temin ettim. Seme bahçe
ı.-ı inin 11.hiplerlne yardımda bulu
narak, ordunun aebseye olan ihU • 
yacmı karfıladım. Lahiçte dört 
bin hurma atacı vardı. Hurmalan 
toplatarak, ukere bol bol yedir -
dlm. lqillzler, Adenden teker, pi
rinç. kwm.f, demir, iplii clbi bize 
Hlswnlu olan 11ylerden hiçbirini dı

l&n çıbrtmadlklan libt, Umm . .a 
dentatnln bbe yalan olan ablllerlni 
t.aınamile ahlolra altına almJIW dL 
Adene taarrummus mralarmda, bu 
havali Ara.plan fena halde tahrii 
edllnrlt bulunu,.,..du. Aleyhlmbde
ki bqbca ifttra1al'I TUrk ukerinla 
ll'Za, 11&1Dua, mala. cana toc:avtlz 
etmeleri rivayetleri idi. Jddialarma 
&6re, hiçbir PDC kadm. Tilrk MI.it 
ve neferbdD eUDt pcJDemell}'dl. 
Tllrlder, JRlmacıı ft IO)'IUllcıl idi
ler 'ft dalla neler, Df' lftlralar
Balbukl, Tllrk ukert, Aden kapıla.. 
nna kadar dayandıiJ halde. bir tek 
kadınm namusuna dokunmadıfl gi
bi. lrlruenln malma, anr f 
uzatmadı. Araplar, yavq yavq, 

11. eekllll kadar husumet gaeternu
yorlardr. 

Y emen daflarmdan kopup ge
len seller, l "'ç arazisin -

de, büyük bir delta ve birçok ka
nallar teşkil eder. Bu kanallar top 
rağı mükemmel surette Bular. lt
ıallıniz altmda bulunan yerlerin 
aeafı )'Ukan 40 bin dönUm mUmbit 
topratı vardı. itiz bn.,u görünce, 
mealdkıı l:S • 20 köyde, çolu çiftçi 
olan ukerlerimize ziraat yaptırnu
ya batladlk. Bu arazi, Li.h ç sulta
m ile otuza yakm akrabam arum 
da takalm edilmifti. KöylWer o 
zam•na kadar buralarda kiracı sı
fatile bulunuYorlardı. Biz, kendile
rine arazi verince, memnun oldular. 
Aldlfmıız bu tedbirler, daha Uk 
almda. Yemen gibi yan VP' ıl bir 
iklimde ordumuaı aç kalmak teh
tikeelnden kurta.rdrft gibi, ordumu
zun preflni de yübeJtmı.tf. 

San'adaki kolordu kumandanı, 
Yemen alisi, ba.ttl b • lmam 
Yahya, bana tebrik tel -atlan çek
miye mecbur oldular. Fakat ıtrlt • 
tiğimb tetebbUaU bqaramuaak hiç 
tilpheeis, ia!mmw var Ye" 

olanlar, pne kendileri cılacaktL 

•ı nglllsler, • ti muatemleke-
lerl dahilinde kabile rela ve 

eeyblerinin eeki unvanlarım muha· 
faza etmlf)er, onlara bol maaşlar 
bağlamıtlardı. Adene gelen şeyh. 
ler, rtltbelerlDe ve taraftulannm 
çoldufuna göre, derece derece me-

rasimle karşılanırdı. nert pJen 
şeyhler ve sultanların şerefıne top 
lar da atılrrdı. Cahıl Araplar, an
amda bu toplarla selimlanmanm 
derın hır manası vardı. Atiretler 
için en kıymetli şey, 11llh ve cep. 
haneydi. lngilizler, kendilerine p 
terilen bağlılık niabetinde aillh ve 
cephane dağıtırlardı. 

Y emende en büyük rlltbe ..ı
tanlıktı. Daha sonra, emir 

ve şeyh gehrdi. Aden millltemleke
sınde, Abdeli, La.hiç, Fazlı, Yiti 
sultanlıkları vardı. Bundan bafk& 
Havwebi, Dlll emirleri de hatm -. 
yıbr adamJatdı. :Adene en ~ 
lan ve IngOfsl mulraftfeneM J. 
le sultanmdaıı •tmalclıtı L&JdQ 

arazisi, hepaindeıı ehemımyetllal ve 
zengını ıdi. 

Yemenden Adene ve Adenden 
Yemene giden her tUrlU emtaa, bu
radan geçerdi. lngilizlerin fiddetli 
hücumlarına mukavemet ederek9 
Yemende kalabılmekllğimizln bafll
ca sebeplerinden biri de, bOtUn ce
nubi Yemen kabılelerini, kendlmüıe 
ba~la.mış olmamızdı. TUrldln l.lloe 
naplığr, yüksek hasletleri birçok dOı 
manian bize doet yapmıtb. 

HASAN 
Kolonyası ve 
Losyonları 
90 derecedir. Hakiki li

mon ve turunç çiçeklerİD • 
den yapıllllftr. 

HASAN 
Lavantaları 

NE RiN 
Kolonya ve 
Losyonları 
Huan kolonya " Jo,JODla 
nnın J&YrUaadur. Ucualutu 
ve nefaaeti 1&J•İDde bOtln 

piyuayı tutaiuttur. 
0epo.u: Iatanbal, Anlara. 
Beroilu, Betildat, Ealdfehir 
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No. 4 Yazan: Ercümenc/ Ekrem - Talu 

" Karafumanllyım,, Deyince 

"Benim~e Alay mı Ediyorsun 

Köpek,, Diye Bağırdı 
- ÜÇÜNCÜ MEKTUP -

Ulu Hanım; 
Bu mektubumu size• büyük bir 

üzüntü içerisinde yazıyorum. izni 
şerıfinizi hamilen Tibet hudutları
nı aşarak, bin bir zahmetle Çin 
diyarına ayak basar basmaz, başı. 
nıa gelmedik şey kalmadı. Bir de
fa, para denilen ufak madeni pul
ların Karatumandan gayri yerler. 
de, insanların bu derece itibarına 

mazhar olduğunu, her işin adeta 
bu paraya bağlı bulunduğunu asla 
tahmin edemezdim. Meğer, para
nın hayatta pek büyük kıymeti, 

varmış! Fertler arasındaki her tür
lü münasebetlerin biricik nazımı 

bu imiş. Onun hükmünden, nüfu. 
zundan uzak yaşamak istiyenin, 
dünya yüzünde hayat hakkı yok 
olduğunu görünce bundan tedarik 
etmek zaruretine düştüm ve nefsi
mi, ömrümde ilk defa tezlil ede
rek, gelene geçene avuç açtım. O 
sırada bulunduğum bölge fakir idi. 
Kazancım, ihtiyar eylediğim zille
te değmedi. Ancak, yirmi, otuz ta
ne bakır pul toplıyabildim. 

Önceleri ben bu kadarını bir 
servet zannetmiş ve sevinmiştim. 
Lakin bir somun ekmek ile bir kü
çücük topak keçi peynirine karşı. 
Irk bunların hepsini birden vermek 
lazım geldikte hatamı anladım; ve 
bundan böyle, seyahatimi ve tet
kiklerimi ikmal edinciye kadar 
yalnız kör boğazımı tatmin e -
debilmek için, her an dilenmek 
mecburiyetinde bulunduğumu dü -
,unerek derin bir teessüre kapıl
dıın. 

Bu bitti. Derken, hudutta, ke. 
narları şeritli, dapdaracık donlar 
giyen bellerinde, madeni kınlı aca
lp hançerler taşıyan bir takım a
damlar beni çevirerek, benden pa. 
saport sordular. 

Bu kelimeyi ilk defadır işitiyo
dum. Lhassa'da, Lamaların kütüp
hanesindenı vakit vakit oraya uğ
rıyan Avrupalıların kitap aşırıp 

götürdüklerini, bana. rahip Şa
Ma-Ma söylemişti. Benim de öy
le bir kitap çaldığımdan şüphelen. 
diklerini ve benden onu sordukla
rını sandım. Bu şüphe beni fena 
halde müteessir etti. En büyük ye. 
minlerle, hattı\ siz hanımın mukad 
des başınız üzerine kasem ederek 
böyle bir suçun faili bulunmadığı
ma o adamları inandırmak istedim. 
Onlar beni dinlemiyor, ellerindeki 
sopalarla mütemadiyen sırtıma 

vuruyorlardı. 

Bu dayağın altında baygın düş

tüm .. Gözlerimi açtığım zaman, 
kendimi kalabalık bir yerde bul
dum. Etrafımda. sapsarı benizli, 
ekserisi uzun saçlı, renk renk en
tarili, pis, iğrenç insanlar kaynaşı

yordu. Bizim dilimizi anlıyan bir 

tanesile temasa giriştim. O, bana 

yeni kurulmuş Mançuk.oo impara

torluğunda bulunduğumuzu, bura

nın düzme bir devlet olduğunu, ha 

kiki sahiplerinin birer kukladan 
bqka bir şey olmadıklarını, ve bü

tün idarenin Japonlar denilen bir 

kavim tarafından çevrildiğiniı ben

den aranılan pa.saponun, mesruk 

bir kitap olmayıp bir ülkeden di

ğerine serbestçe geçebilnıek ıçın 

bir nevi buyrultu idiğünü söyledi. 

Ben, bizim ulusa has olan 

saflıkla, kendimi gariplere mahsus 

bir mihmanhanede zannediyor

dum. Gönlüm, beni buraya misafir 

edenlere karşı şükranla kabarıyor 

du. Yalnız böyle bir hayratın bu 
derece pis ve bakımsız tutulması
na hafiften esefleniyordum. 

Meğer ıunda da aldanıyormu
•um: Burası hapishane imiş. Bu, 
bizce hamdolsun bilinmiyen şey

lerdendir. Hapisane, suç işlemiş 

bir takım zavallıların zorla kapa-
tıldıkları bir yerdir. Llkln buraya 

girmek için, mutlaka bir kabahati 
bulunmak şart değildir. Gücü ye
ten insanlar, gücü yetıniyen insan
ları, bazan sebepsiz de yakalayıp 

hapisaneye atabilirler. Zira, mede
niyetleri bizimkinden başka türlü 
olan memleketlerde, bizim o dere
ce kıymet verdiğimiz ve hatta mu
kaddesattan saydığımız hürriyetin 
ancak adı olup, kendi yoktur. Hür 
riyet, buralarda, evvelce bahsetti
ğim küçücük ınadenciklerin bollu
ğu veyahut ki kıtlığı ile mütena
siptir. Garip şey anıma, işte bu böy 
ledir, hanım! 

Daha yolculuğumun başlangı-

cında öğrenmiye başladığını bu acı 
hakikatlerin, ve geçirmekte oldu -
ğum tecrübelerin böylece tevali e
dip gideceğinde, ciddi endişe içeri
sindeyim. 

Ben, Karatunıan Hanının nıu -
teınedi Karab::>ğa olacağıma, keş

ke dizinizin dibinde şu dakika u
yukladığını bildiğim tekir kedi ol
saydım! 

Görüyorum ki, pasaport ibraz e
demedikçe beni bu hapisanenin i
çinde alıkoyacaklar .. Güneş tanrı
nın da yüzünü gördüğüm yok ki, 
huzurunda yerlere kapanarak ken

disinden ilham dileyim. 
Dün sabah buraya, bizi teftişe 

gelen cellat suratlı bir adanı, ba
na nereli olduğumu sordu. Ve ben 
cevap olarak: 

- Karatuınanlıyım ! ! 
Diyince: 
- Benimle alay nıı ediyorsun, 

köpek?! 

Diye bağırıp, yüzümü kamçıla -
dı. Meğer herif bizim ülkemizin 
adını bile duymamış; varlığından 
haberdar değil. içimden beddua e
derek, bir köşeye sindim. O zaman, 
dilimizi anlıyor dediğim koğuş ar 
kadaşı usulcacık yanıma sokuldu. 
Neme lazım? Adamcağız, buraya 
düşmek için karısını öldürmüş am 
ma, günah! kendi boynuna olsun, 
bana karşı fevk al Pde merhametli 
davrandı. Kulağıma eğilerek: 

- Sabırlı ol .. Ben seni kurtar -
manın y.olunu bulurum .. Sen, hiç 
sesini çıkarma! Dedi de yüreğime 
su serpildi. 

Filhakika akşam Uzeri. diğer mah 
puslar uyumak için birer tarafa 
kıvrıldıktan sonra, beni köşeye 

çektir ve: 

- Burada, bizim içimizde, yalan. 
cı pasaport yaptıklarından dolayı 

hapis edilnıiş iki kişi var; dedi. Ben 

onları ne yapar yapar. kandırır, 

sana da bir pasaport tedarik ede

rim. Yalnız, sen. bir daha sorar -
farsa: ''Karatunıanfıyıın!,, deme. 

Karatumanı burada tanımazlar. 

Ben, bilirim, çünkü sizin hudutlar 

da çobanlık ettim. Fakat buranın 
halkı öyle bir diyar bulunduğunun 

farkında bile değillerdir •. Sen, her 

suale, Hintliyim cevabını ver. Uma 

rırn ki, bu yedi gün içerisinde kur 
tul ursun. 

Milliyetimi inkar etmek vakıa 

bana çok ağır _geliyordu. Ayni za
manda hürriyetimi de bir sahte -
karlığa borçlu olmak benim için 
zUldü. Fakat düfüni.ince buna kat -
lanmak lazımgeldiğine kanaat ge
tirdim. Herifin katil, lakin benim 
için rihakar ellerini öptüm. 

Şimdi hal!sımı bekliyorum. A
yak bastığın hür toprağı iştiyakla 
öperim, Hanım! 

Akboğa 

Müsabaka 
kuponu 
No. 11 

Bu bilezikler 
Acaba nereden 
Çallnmış? 
Evvelki gün, çal'§ının kuyumcular 

kısmına, iki çarşaflı kadın, ellerinde 
bulundurdukları mütea.d.dit pırlanta 

taşlan, altın bilezikleri satmak için 
sağa sola göstcrmiye b~lamışlardır. 

K 1 Ş ·LA DUVARLARI 
Arkasında 

BÜYÜK RÖPORTAJ 

Zaten bir müddet evvclindenberi bu 
kadınları takip etmekte olan sivil po
lı!': memurları tam bilezik satışı başla
dığı zaman işe" el koymuşlardır. Me. 
nıurlar, bu bilezik ve taşların çalınma 
olduğu kanaatine vararak kadınları 

yakalamışlardır. 

Bunlar Siirtli Hayriye ve Fatma i
simlerinde iki ka.d.ındır. Haklarındaki 
tahkikat derinle9tirilmektdeir. 

Atina res:m sergisine 
iştirak ediyorul 

Yunan hükumetinin daveti üzerine 
Atinada kurulacak Balkan güzel san' 
atlar ve neşriyat sergisine memleke. 

timiz de büyük ölçüde iştirak edecek
tir. 

Sergiye ait tertibata Istanbul Say. 
lavı Saliıh Cimcoz ve Maarif Vekale. 
tinden Selim Nüzhet nezaret etmek
tedir. 

Süngü hücumu fa/imi yapan kahraman Mehmetçikler 

Sergi 22 Ikincikanundan 15 şubata 

kadar devam edecektir. 
Arslan Mehmetcik 

Hava Vekaleti 
Kurulmıyecak 

ursununu Hf c 
Ankaradan haber verildiğine göre; 

hava müdafaası ve hava hücumların. 
dan korunma için Dahiliye Vekaletin

de bir komisyon çalışmaktadır. Hava 

müdafaasının idaresi için bir kuman. 

danlık kurulması düşünülüyor. 

Komisyon, bir proje hazırlamış ve 

Başvekalete vermiştir. Bir hava ve

kAletinin ihdas edeceği haberleri te. 
eyyüt etmemektedir. 

Müzelerden 
istifade için 

Müzeler umum müdürlüğü, halkın 
müzelerden da.ha ziyade istifade ede. 

bilmesi için elden geldiği kadar çalış. 

maktadır. 

Müzeler müstahdimlcrine ,ziyaret _ 

çi ahaliye lazım gelen hüsnü muame. 

lenin tam olarak gösterilmesi için e

mirler verilmiştir. 

Bugtin, tatil gtinU olma!r dolayısiy

le aşağıda isimleri yazılı olan müzeler 

öğleden sonra açıktır. 

Arkeoloji müzeleri: Bilyük müze ve 
Çiniliköşk bu meyandadır. 

Süleymaniyedeki Türk ve Islam e. 
serleri müzesi, Topkapı sarayı müze
si, Ayasofya müzesi, Yedikule, Aske
ri müze ... 

Fıkra: 11 

U zaktan fasılalı makineli tü
fek takırtıları geliyor. Se

lim.iye kışlasının arka cephesine dü 
şen geniş çayırdayız. Yanımda yü
rüyen, genç ve ateşli yüzbaşı soı,...ı

yor: 
- !ster misiniz sizi makinelinin 

yanına götüreyim? 
- Çok uzakta mı? 
- Hayır. şuracıkta. ... 
Beş on adım yürüdiikten srmrl!, 

iki alçak sırtın. etrafına topraktan 
bir duvar ördüğü dar ve uzun bir 
çukura geldik Makineli tüfek iste 
bu çukurun ic;indeydi. Yiizbaşı. bt-'

ni omdaki komutanlarn tamtırk"n: 
- .Müsaarfoniz olursa. bav da 

makin<'li tüfekle at:iş yapacak .... 
Sordum: 

- Atış yapacak olan kim? 
- Siz! .. 

- Vazgec;, yiizb~ım, dedim, bu, 
benim işim değil. 

Yüzbıı.ı::r, hitla ısrar ediyordu: 

- Niçin canım ... At birkaç kur
şun .. 

Güldiim: 

- Biz gazeterilcr. yalnız bol bol 

laf atarız, söz aramızda. biraz pa

lavra attığımız da olur. Fakat, ma

kineli tüfek atmak, palavra atnu

ya benzemez! 

Makineli tüfek b~ındakiler, bu -

raya, hediyeli iftihar atışı müsaba

kalarına girmek için gelmişlerdi. 

Bu müRabakalar, orduda sık sık ya-

Hoca fakir bir adamdır. Lakin bunu Konyada bilmezler, kendisini 

zengin sanırlarmış. Bir gün çarşıda dolaşırken bir tanıdığı bir altın 
getirip: 

- Hocafendi, şunu bozar mısın? demiş. Hoca "Param yok! .. demeyi 

kibrine yedirememiş, fakat parayı bozmamak için bahane olsun diye: 

- Bu altın eksik! cevabını vermiş. Altın sahibi: 

- Zararı yok nekadar eksik ise o kadar para ver. deyince Hoca: 

- Bu altın o kadar eksik ki; eğer alırsam sen bana daha üç akçe 

vermelisin! Ben de onu kabul etmem! cevabını vererek herifi başından 
o;avmış. 

Resim: 11 

Boşa 
Atmaz 

Hep 
Vurur 

Avcıda 

pılır. Atışlara iştirak eden subay 

ve erbaşlara hediyeler dağıtılır. O 

gUn dP., gene bu müsabakalardan 

birine başlanmıştı. 

Makineli tüfek, giz.lendiği çuku
run içinde: 

- Ateş serbest! 
Kumandasile beraber ,yeniden 

mtithiş bir takırtı kopardı. 
Genç bir subay yüzükoyun yere 

yatmış, gözü makineli tüfeğin tam 
karşısındaki hedef noktasında, 

durmadan ateş ediyordu. 
Ateşi kestiği zaman, hedef mu

ayene edildi. Subay, elli fişek at -
mış, elli fişekten kırk sekizi hede
fe isabet etmişti. 

T ürk ordusundaki subayların 
nişancılık kabiliyetlerine 

bundan daha parlak misal olur mu? 

Fakat bana anlattıklarına gör~ 
1ı atımda kırk sekiz isabet bile, 
parlak bir netice sayılmazmış. 
fişekten ellisi de hedefi bulmalıY 
mış. Nitekim, bir başka subay, ın 
kincliyi harekete getirdiği zam 
attığı elli kurşundan hiçbirini be 
def dışına düşürmedi. 

.Müsabakalara girebilmek için 
az, (50) fişekte (38> isabet kayd 
dilmesi lazımmış. Ben orada bu 
lunduğum sırada, atış yapanla 
hiçbirisi, bu "asgari" isabeti tern 
ile kalmadılar ve hepsi de yük 
dereceler aldılar. Atışa iştirak ed 
erbaşlardan Ahmet oğlu Şaban 
de bu arada elli fişekten kırk 
kuzunu hedefe yapışt1rmrya muv3f• 
fak olarak iyi bir nişancılık reJcO" 
ru tesis ettiği gibi, subaylardan ~· 
li de attığı otuz kurşundan yi 
dokuzuna hedef noktasını buld 
rarak, atıcılıktaki kudretini is 
etmiş oldu. 

Gözümün önünde ceteyan edell 
bu heyecanlı müsabakanm parl 
neticesi, bana nasıl bir gurur ve 
diğini, göğsUmUn nasıl derin b' 
övünçle kabardığını, kolayca k 
tire bilirsiniz. 

B 1r subay, ağır makineli ti! -
fekler hakkında bana §1l 

zahati verdi: 

- Asri orduların en müthi§ si
li.hı, ağır makineli tüfek!erdit• 

Şöyle küçük bir mukayese yapa.bi• 

liriz: Bir piyade eri, dakikada ı:ıt' 

cak beş, altı ku~un atabilir. ~-
kineli tUfek ise, dakikada altı ~-Ol 
mermi sarfeder. 

Bu hesaba göre, bir ağır maJdrı" 
li tüfek, orduda yüz piyade neferi' 

nin vazifesini, görüyor demektir! 

Subayın sesi, burada anSIZJD, dıJ' 
yulmaz oldu. Çünkü, ağır makineli. 

yeniden takırtılarına başla.IJliştı
Kcndi kendime: 

- Şimdi diyorum, eu makinerıi' 
kareısında bir tek tahta hedef ~ 
rine, birkaç yüz canlı hedef 01"' 
acab, içlerinden kaç tanesi ga.ğ 1"" 
lırdı .. Buna makineli tüfek deli1' 
insan biçen makine demeli ... 

Yüzba§ı Sezai Attilaya, bu ıtot' 
kunç harp silahının iki yanınd"' 
sarkan kul'§ unları göstererek: 

- Tıpkı, sinema §eridi gibi! .. di
yecek oldum. 

Yüzbaşı başını salladı: ~ 
- Zaten bu da sırası gelince • 

nema olur. Atıcısını, film oper& tt' 
törU yerine koyabilirsin. Hed~ 1" 
bulunanlar da, talihlerini tecril 
etmek istiyen amatörler... dl' 

- Ya sinemanın seyircileri! 
ye sordum. .11• 

Yüzbaşı ona da cevap yetiştil""'' 
- Seyircileri, bUtUn dllnya!··Ô~ 

Sald!.·addin GONG 
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Oksürenlere:Katran Hakkı Ekrem 
İstanbul Vakıflar Direktörlüğü Hanları 

Cinsi Miktarı tık teminatı Muhammen bedeli thale günü 
Lira kuruş Lira kurUf ---------

Rontken f ilim ve 72 - DUzüne fi- 27 00 360 00 18 1 937 • Pazartesi saat on bet de 

kağıtları lim 12 - düzüne kağıt . . .. 
Gureba Hastanesindeki Tıp Fakültesi Dahiliye serırıyatma luzumu olan ~ukarda 

cins ve miktarı yazılı filim ve kağıtlar açık eksiltmeye konulmuştur.. İhalesı yukar· 
da yazılı gün ve saatte Vakıflar Başmüdürlüğünd~. ~opl?~an Komısyonda yapıla· 
caktır. Şartnamesi her gün Levazım kaleminde gorulebılır. ( 19) 

• • 
Ç~vdar.da biraz Şehzade başında en şeref-
Y ukselış var • • .. .. . 

.Zahire bo~mda dilnkil satışlar lı mevkıde her turlu hına 
durgun geçmıştir. Avrupa teıgrafla-
nnda bugday gene iki puvan noksan 
gelnıi§tir. Evvelki gün gelen buğ • • ı • ı • 
daylar üzerinde biraz iş oımu§tur. ınşasına e verış 1 
DUn gelen otuz Uç vagon ooğday, 4 
vagon Çavdar ve 2 vagon arpa üze • 

•• uç 
rinden satış noksan yapılmıştır. 1 - 2 parça arsa 
çavdarlılar yedi kuruş beş para, 4 - 5 
Çavdarlılar 6,35 kuruş, 8 • 9 çavdarlı 
lar 6,25 ; ıı . 12 çavdarhlar 6 kuruş 
Y1rmı iki buçuk paraya, 18 - 20 çav· 
darlılar 6,15 kuruşa muamele gör • 
ınUşlerdir. 

Çavdar biraz yUkaelınfş, 6.32 bu
~k. arpa 5,05, yulaf 5 kuruşa mü • 
tea.Jıhitler tarafından satınaıııımıştır. 
Susam bir hafta içinde 18,20 kuruş
tan 17 kuruşa dUşmilştUr. ihracat i
çin mal satılmamıştır. Yalnız Al
Jnanya 5 • 6 yüz ton yulaf satınalma.k 
için müracaat etmiştir. 
"""'-"~ .. ..,..-...... ._..._ 

Kıymeti Pey parası Metre murabbaı Harita No.sı 
Lira K. Lira K. 

1964 79 147 scf 445• 23 
1823 72 133 80 416 24 
2008 83 150 70 456 22 
Şehzadebaşmda eski Fevziye yeni Kemalpaşa mahal· 

lesinde Fevziye caddesinde 1 O uncu İlk Okul karşısında 
tamamı 1316 metre murabbaında bulunan eski 8 No.lı 
arsa her birinin onar metre yüzü olmak üzere üç parçaya 
ayrılarak tahmin olunan kıymetleri üzerinden ayn ayrı 
arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 18/ 1 93 7 pazartesi gü
nü saat 15 de Çenberlitaşta İstanbul Vakıflar Baş~üdür· 
lüğünde yapılacaktır. İsteklilerin Mahlfılat kalemıne gel· BORSA ., _ _ _ _ _ _ _ mel eri. ( 3 8 7 1 ) 

-o~,_,, nuPa4KU Z~dU ------------------------
& lKlNctKANUN cUMARTF.Sİ 

Paralar 
~ 

Allt Sıtıt 

Sterlin 618.- 622.-
1 Dolar 122.- 126.-

20 Franıuı fr. 114.- 117.-
20 Lıreı 120.- l2S,-
3\ı Bdçıu tr. 82.- $~.-
20 Drahmi ı ıı- 23.--
2U lavı~n u. "s<>~ .- 4' 1~.-
2U L"a 20.- n.-
ı ~ ~~~~---..._. 
2U Çekoslovak kr~. 75.- 80.-

1 Sılını 20.- '3 -
1 Mark 25.- 28.-
1 Zloti 20.- 22·-

20.- 23.-
penıo ı 

12.- ... -
"' l.eJ "'2 ~mr &- ~-,.,_ 
J~•ec lnıırowo ' 0 - 1036.-
Altm 1035.- 245.-
Banknot • 243.-

C e it 1 e r --.,,...!(' .... 
Londra 
Nevyork 
Pariı 
Millno 
Brülcıel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 

Amsterdam 
Praı 
Viyana 
Madrit 
!!erlin 
Varıova 
Budapeıte 

Bülcreı 
Belırat 
Yolcohama 
Moılcova 
ltokholm 

- 618.
o.7947 

17.0125 
1s .o987 
4,7135 

as.35 
3,4590 

64 7%5 
ı .4510 

22.1\s 
4.2525 
7,5810 
t.9757 
4.2075 
4.45 

ıo8.4142 
34.4665 
2.7987 

24.98 
3.1383 

1aleoi18t 
n kHİk Anadolu I ve II npo 

E. •ita"' 
kHiJc 

Anadolu 1 ve II ppon 
Merke:ı: Bankaaı 

laıilıraslo'-
Turlc Borcu 
Ercani A. B. C. 
Sıvu • Er:ı:urum I 

=:: 

' «118.50 
0.7940 

17.04 
15.0864 
4 71 

88.2780 
3.4560 

64.6725 
1.45 

22.6960 
4.3490 
7.5750 
1.9741 
4.2037 
4.4462 

108.3275 
34.4382 

2.7963 
2s.-
3.1360 

38.55 

38.20 
93.-

22.95 
96.75 
~5.-

Jandarma Genel Komutanlığı 

Ankara Satına'ma Komısyonundar 
1 - Bir metresine 280 kuruş değer biçilen yetmişten 

seksen beş bine kadar kışlık elbiselik ve üç lira değer hiçi· 
len otuzdan kırk bin metreye kadar kaputluk kumaş 1 Şu
bat 93 7 Pazartesi günü saat 1 O da kapalı zarf usuliyle 
Komisyonca eetıu eb11ecak 1nımaşlaı uı en~ 1tft teltlff 
eden iki şahsa da ayrı ayrı ihalesi caiz olacaktır. 

2 - Şartname on yedi lira doksan kuruş karşılığında 
Komisyondan alınabilir. Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
kışlık kumaş için 13150, kaputluk için de 7250 liralık te· 
minat, şartname ve kanunda yazılı vesikalar içinde bulu· 
nacak teklif mektuplarım belli gününde saat dokuzdan 
evvel Komisyona vermiş olmaları. ( 6) ( 1 1 7) 

lstanbul Ziraat Mektebi 
Satına:ma Komisyonundan 
Mektebimiz talebesi için 190 metre. elbiselik y~rli .k~

maş açık eksiltmeye konmuştur. Eksıltm.e 22 İkıncıka· 
nun 937 Cuma günü saat 14de İstanbul Lıseler Muhas~
beciliğinde toplanan Komisyonda yapılaca~tır · Tahmın 
bedeli 807.50 liradır. İsteklilerin kanunen l~zım olan ve
sikalarla beraber bu gibi kumaş yapan fabrıka sahibi ve 
kumaş taciri olduklarına dair Ticaret Odasının 936 mali 
yılı vesikasını lıaiz bulunmaları ve şartnameyi Liseler 
Muhasebeciliğinden alıp öğrenmeleri ve 60.56 liradan 
ibaret ilk teminatı belli günden evvel me~tepten alacak
ları tezkere ile adı geçen muhasebe veznesıne yatırmaları 
ilan olunur. "69" 

,, 

$Jüftin Mn~~ 
.. 

~$~/aJmm 
-~~-.... ----· 

o 

KUf'IBARA BIRE ... 
1000 
VEREN 

latanbul Erkek Öğretmen Okulu 
EksUtmeye konan ltbı Mıktan 

Mahiyeti 
Elbiselik kumat 

Elbiee imaliyeei 

460 metre 

205 takım 

~LADIR 

Satmalma Komiayonundan: 
Tahmin İlk tem1ııata 
Bedeli 

4L.25K. 

6 L. 85 K 

146 L. 62 K. 

105 L. 32 K. 

,,_ 

.. ıd 

Eb'lltme gtlnlll 
ve saati 

26 • 1 • 1037 saat 
10.30 

26 • 1 - 1937 sant 
11 

Okulumuz talebesi için yukarıda miktdr eksiltme gun ve saati ile ve ilk teminatla· 
rile muhammen bedelleri Yazılı elbiselik kumaş ile imaliye açık eksiltmeye kc-r 
muştur. Eksiltme İstanbul Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Okul Komisyon 
tarafından yapılacaktır. İstekliler kumaş yapan fabrika veya kumaş taciri imaliye 
için de nihayet dördüncü smıf terzi olduklarına dair Ticaret Odası vesikası ve temi
nat makbuzlarile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri teminatları eksiltme saa· 
tinden evvel Liseler Muhasebeciliği veznesine vatırmalan &artnameler mektepte 
e-örülüp öirenileceii ilan olunur. ( 146) 
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HASAN ACI BADEM YAGI KREMi ve HASAN GECE KREMi iLE 
v Kemi 

Çilleri ve Sivilceleri ve Lekeleri Kat'iyyen izale eder. 
Dünyada mevcut kremlerin en nefisleri, en aıhhileridir. Nazik ciltli kadınların hayat arkadaşı dır. ihtiyarları gençleştirir ve gençleri güzelleftirir. insana 
ebedi bir taravet veren Hasan acıbadem yağile yağsız gündüz ve yarım yağlı gece kremlerini unutmayınız. Kutusu 50, tüp halinde 20, Türkiyede yapılıp ta 
Avrupa etiketi yapıştırılan ve halkı aldatan kremlere ve sair rtriyata aldanmayınız. HASAN ismine ve markasına dikkat ediniz. 

Herkes dişlerine me tun· 

... 

.. 

ÇONKO HERGON 

RADYOLiN 
dit macun ile iki defa di~leri

ni fırçalıyor ve onlara ebedi 

hayat, güzellik veriyor. 

Daima Radyolin 

~-- MEZHDUNARODNAJA KNlGA 
Kousnetzki Most, 18 Moscou URSS 

Fransızca olarak salı günleri intişar eden 

Journal D.e Moscou 
Siyasi, iktisadi, edebi ve ilıni bi!yük haftalık. 

mecmuasına abone olunuz. 
Baş muharriri: VlCTOR KlN 

JOURNAL de MOSCOU: Sovyet memleketlerinin büyük oosyallzm 
inkişafı ile alakadar olanlar için en ınlikenııncl istihbarat ve fotoe • 
raflı vesikatarın nıembaıdır: 

Abonman ücretleri: 
Bir seneliği 1,25 dolar, 6 aylığı O,iO dolar, nUshası 0,03 dolar. 

Satı§ yeri: HACHETTE Kitabevi Türkiye Şubesi 

Çifte ispirallı Osraın ~ 

a111pullerinin ga=lı tiplerini 

k·ullananlar 0/o 20 nisbetiızde 

daha fazla aydın/ıh elde 

ederler. Dehalu11zeuli Osraın 

ampullarini a!trhcn ii=crin

de ı cıt ile gösteri len sarfiyat 

lenzinatı ncı dilı·hat edin iz. 

1llutfat;1111::. için 125 (Dtın) 
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Klişelerinizi TAN ÇlNKOC RAFHANESl'ne veriniz. 
1 dare eden: Devlet Matbaası sabık çinkograf Şefi 

KEMAL FERIDUN 

Betonarme Köprü İnşaatı Eksiltme Hanı 

Nafıa Vekaletinden : 
Çanakkale Vilayetinde Gelibolu - Keşan yolu üzerin

de (22.800) lira keşif bedelli Kavak betonarme köprüsü 
inşaatının kapalı zarf usulile eksiltmesi 28/ 1/ 1937 Per
şembe günü saat (16) da Nafıa Vekaleti Şose ve Köprü
ler Reisliği eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 
( 114) kuruş bedel mukabilinde Şose ve Köprüler Reisli
ğinden alınabileceği gibi istiyenler bu şartnameleri Ça
nakkale Nafıa Müdürlüğüne müracaat ederek görebilir
ler . 

Eksiltmeye girebilmek için taliplerin ( 171 O) liralık 
muvakkat teminat vermesi ve Resmi Gazetenin 3297 sa
yılı nüshalarında çıkan talimatnameye tevfikan müteah
hitlik vesikası ibraz etmesi lazımdır. İsteklilerin teklif 
mektuplarını 28/ 1/ 1937 Perşembe günü saat 15 e ka
dar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
muktazidir. (2252) (7) 
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Şayanı Hayret Bir Müjde 
Bir Doktorun Cazip Keşfi 

Solmuş ve Buruşmuş Brr 
Cilde Gençliğ i iade Ed·yor 

Viyanada bir tıp mecmuası. dün - münhasıran istimal hakkı Tokalon 

yayı hayrette bırakacak fennin son müessesesi tarafından büyük feda -
zaferini ilan ediyor. Buruşuklukların karlıklarla temin edilmiştir. 
yalnız sebebi zuhuru değil. izale ça· ''Biocel, tabir edilen canlı hilcey
resini de bulmuşlardır. Anneler, hat- reler hillasası, yalnız pembe rengin 
ta büyük anneler, artık gençlik za- deki Tokalon kreminde bulunur. Has 
manlarındaki taze ve açık tenlerine tanelerde 60-70 yaşlarındaki kadın 
kavuşabilirler. 50 ve 60 yaşlarında tar üzerinde yapılan tecrübelerde altı 

olan kadınlar gençliklerindeki yumu hafta zarfında buruşukluklarmın ta
şak ve buruşuksuz bir cilt teminine mamen zail olduğu görülmüştür. Her 

muvaffak olabilirler. Buruşukluklar, akşam yatmazdan evvel yegane cilt 
ihtiyarladığımız vakit zuhura gelir unsuru olan pembe rengindeki Toka 
cilt; bazı canlı ve besleyici unsurları lon kremini kullanınız. Siz uyurken, 

kaybeder. Bu unsurlar, şimdi kema- o, cildi besler ve gençleştirir, Serian 

li itina ile intihap edilm~ genç hay· buruşukluklar izale olur ve bir kaç 

vanlardan istihsal edilmektedir. Bun hafta zarfında daha genç görünmüş 
!arla cilt beslendiği takdirde tazeleşir olursunuz. Gündüz için (yağsız be· 

ve gençleşir. işte; Viyana üniversi - yaz rengindeki Tokalon kremini kul 
tesinde profesör Dr. Stejskal idare- !anınız. Siyah benleri eritir, açık me
sinde yapılan keşfin şayanı hayret sameleri kapatır ve en sert cildi yu. 

semereleri bu profesörün keşfinin muşatır, beyazlatır ve gençleştirir. 
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Bundan yUz sene evvelki İstanbulu tekmil Abideleri, saraylan, eaml
leri, çeşmeleri, sokakları ve mesirelerile na.zarlarda canlandıran (.eski .lt
tanbul albümi.ı meşhur ressamların tabloların an alınmış bir ok resim• 
lerle doludur. Müverrih ~ hmet Refik, yazdığı bir mukaddime ile al • 
biimdeki tabloların hangi devirlerde ve hangi ressamlar tarafından ya • 
pıldığını çok güzel tasvirlerile anlatmaktadır. 

•• y f O i G u N l?are~anesi taraf mdan gayet ne
f11 bır surette hazırlanmıthr. 

Satış yerleri: Ankara caddes=ndeYED/GUN aatıt mağa.zuı, ye 
Anadoludaki umum YEDIGUN bayileri. 

Fiyatı 25 kuruttur, 1 

İstanbulda Ankara caddesinde YEDIGON gazetesi idarehanesine 25 Jru • 
ruşluk posta pulu gönderenlere derhal bir albüm gönderilir. 
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Basım Evinin Bastığı Kitaplardan 

Kitabın ismı Müellifi 

Muvaffakıyet 

Propaganda 

Çok Seri KazaJ1.Ç 
Yolları 

Kendini Tanır 
mısın? 

Tali Sensin 

Müşküllerle Mü-
cadele 
İdeal Büro 
Yeni Müşteri Bul
mak San'atı 

Askeri Mektepler " 

Gasson · Tercümesı 
_ Vluallin1 Mübahat 

için Yeni Kıraat Muallim Osman Senai 
Kitabı 

Beş Mürebbi 

Hayat" Bilgisi 
(Hayvanlar) 

Kılıcımı Sürüyo
rum 

Muallim Hüviyet Bekir 

Muallim Hüviyet Bekir 

Reşat Enis 

Toptan alanlara <fo 2 5 iskonto yapılır. 

--------------------------' Sahıbı: Ahıucl t .. mm \' Al~IA~ • Umuau Neşnyau ıdare edeu: t). SAl·JJI 
liazetecıliı ve Neşnyst Nlrk Ltmıtet Şır1<etı. Bıuııldığı yer rAN matbaıı" 

Osütmenin. Gric, Nezle. Bas ve Dis Ağrllarının kat'f 
il Acı 
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