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1937 5 KURUŞ BAS MU HAR R 1 R I: AHMET EM I N YALMAN 

Bu kuponları toplayınız. 1 O kupo 
na kartı Yeni Çocuk Anıiklope· 
diıini 7 1h kurufa alabilirsiniz. 

E 

Hatay kurtuluşunu bekliyor 

üstevli zümre isi 
ahrikita döktü 

Halayda 

M Ustev 1 ilerin 

Oynadığı 

Facıalar 

Roma •• 
goruşme erı 

•• • 

"Dörtler,, paktına 
doğru mu gidi}ror? 

T aşnakların rezaleti! ' 1 1. İngiltere - Almanya - İtalya 

Cür'etkar serseriler 
şehitler ab:desine 

hakarete yeltendiler 
Sofya, 17 (TAN muhabirinden) - Hariciye Vekili 

Tevfik Rüştü Arasın riyasetinde olarak Cenevreye giden 
Türk heyeti bugün (dün) öğleden sonra Sof ya istasy~: 
nundan geçti. Türk heyeti it;tasyonda Bulgar Başvel_Olı 
M. Köse 1 vanof ile Bulgar Hariciyesi erkanı, TürkiY~ 
Sefiri ve sefaret erkanı, Yunanistan ve Yugoslavya elçı· 
leri tarafından selamlanarak uğurlandı. 

Antakya sokaklarında tec/hıı manzaralarından 

Bu üç dev.ete Fransanın da iltihak 
ederek A usyan ı n ae}ıkta kalacağı 

haberleri ortaya atıhyor 
Roma, 17 (A.A. ·Havas) - Salı günü Londrada bu

lunacak olan İngilterenin Roma Sefiri Sir Erik Dromon
dun hareketi tamamen hususi sebepledir. 

Her nekadar Büyük Elçi dün İtalya Hariciye Nazın 
Kont Ciano taraf mdan kabul edilmişse de, görüşmenin 
İtalyanın son İngiliz notasına vereceği cevaba taalluk et· 
tiği temin olunmaktadır. 
Mussolinıin Dörtler paJttJ siyasasına.------------

dönmeyi esaslı bir surette dilşünmek
tc olması muhtomcldir. Bir taraftan 
So\')'ctler Birli{;>in in dostu Fransa ya 
tevcih edilen hücumların temadisi, 

Mr. Simpson'un 
eski kocası 

dava mı a~tl 

Arap alemi 
Karşısında 
Biz 

1 
Ankara, 17 (Hususi) Beylan'da~ 

ki 'l'a§naldar 'J.'ürk i.bldesine kur -
un atmak suretile fıa.karete yeJ-ı-,--------------1------------

tenmi lerdir. Ta.-.naklar, mahalli Başvekı·ı sfanbuiun 
hUkfımet ve Fran;ızlar tarafından 

diğer taraftan ısc lngiltcrcye karşı 
gösterilen ihtimam, Romada ve bel -
ki de Bcrlinde bir Roma - Londrn 
cephesinin tahakkuku temenni edil
jiğini aşikar bir surette göstermekte 

~:~~::ı =·~- weıne ~u hare- An karaya qeni Mebusu 
Maksatları Türkleri tahnk ede • 

dir. Bu cephe Fransayı mü !rlil vazi• 
yette bırakarak Sovyct dostluğunu 
bırakmağa mecbur edecek, çiinkii 
Fransa o zaman bu Uç batı devletine 
iltihaktan b~ka ç.arc göremiyccek
tir. 

rek hadisele; çıkarmaktır. Tilrk hal. • d • 
Ahmet Emin y ALMAN kı Taşnaklar tarafından )~pılan . ~u g 1 1 yor 

Filistin Ara.P.l ar.ının li- tecavüz dolayısiyle mUşahıtlcre şıka-
b l ı dır Başvekilimiz General ismet Inönil, deri ve Fılıstın Baş· yette u unmuş ar · 

müftüsü Eminülhüseyninin Mevkuf Türk.fer refnl.tatinde Dahiliye Vekili ŞükrU K.a 
İngiliz tahkik komisyonu Humus. '11 (Hususi) - Reyhani - ya olduğu halde bugün !mat dokuzdıt 
h ur.unda .. ..U.t:liiri s(i:zleri :we~ftljif d len Türkl"rin n -har. kııt .edec'.P.k.-alıı.n. 
uuuKu-sayı zaa oKuaunuz. u ve ~,. · . oros ekspresile A.nJraraya avdet ede 

Dünkü idareye hasreti üade eden Daha birçok kimselerin tevkiflerı c:cktlr. 
bu sozleri gozden g.-çırırlı:en ne gıbı için araştırmalar yapılmaktadır. -------
hısler duyduğunuzu acaba tahlil et- Fakat tevkif edilenlere yapılan iş
tıniz mi? Bir saniye için belki de ok- kence ve t~z~ik )'?zUnden. arananla. 
§anmış bir gurur hıssi dı..yr:l•muz. Fa. nn ele geçırılmesı mUmkiln olaını • 
kat bu hıs hiç şüphesiz devam etme- yor. 

di, geçti. . . . Yaya l<aldınl .• 
Osmanlı idaresi hiç kımse ıçın has. Llizkiye, 17 (Hususi) - lskende -

retle anılacak l;ir ıdare değildir. ~ runda Ermenilerden, ortodoks ve ka
listin Araplarının bugünkü hallerın- toliklerle Alevilerden mUteşekkil bir 
den Osmanlı idaresini arıyacak ka- Vatani partisi açılması icin mutasar. 
Clar' hoşnutsuzluk duymakta oldukla. nf tarafından teşebbüslere girişil 
rın 1 hesabına, müteessırız. miştir. Mutasarrıfın cmcklerl bosa 

a, on ann . k' d" ·ı·k ku 
Fakat öyle 7.annediyoruz 1 une çıkmıştır. Parti şubesi şimdı ı • 

hasreti ifade eden kelimelerin asıl rulamamıştır. 

Mekteplerde 
Havacılık 
Dersleri 
Ankara, 17 (Tan Muhabirinden)-

Maarif Vekflleti, ilk, orta ve yüksek 
mektepler programlarına havacılığa 

mUtcallik dersler koymıya karar .. ·er. 
miştir. 

Tilrk Hava Kurumu, mektepleri -
mizde okunulacak havacılık dersleri.. nı&.ııası, dtiniln uzakta kalmasından: Halep, 17 (Hususi) - Kırıkh~n 

fena taraflarnım unutulmasından i)'ı jandarma zabiti Cemil, Türk oldugu 

tara 
fazla yer tutmasından (Arkası 3 Uncüde) ne alt programlan hazırlıyor. 

fla.nnın F ''' A =========================== ib . B dan b~ka ı.ıstm -arettir. un . yü .. d 
J'aplarmm Yahudi meselesı zun en 
rahatsız bir halde olduklarını da u • 
ııutmama.k ıazımdır. 

Çetin Bir Vaıiyef 
·yı kolayca yürütmek 

H arpte gemı ~ 1 . . herkese vaitler dagctı ır. 
ken y ıf~dilere de F'ilıat!r.dc bır.~urt 

• a 1 istidatlı, kabilıyet 
vaadedilmiştir. Çok .

1 
·n dünyanın 

li b' k l yahudı erı ır ;ır 0 an kacak bir 
b. taraf d ı.n '}arını so 
ır m a ua:ii kimsenin bir diye. 

yurtlan olmasına k Filistinde 
ceğı yoktur. Ne ~ue ı bo bir ev 
kendilerine vaadedıle~ evli ş altında 
değildi, b~kalarının :a v sahipleri 
bir evdi. Bu yüzden e el ve tabı 

d 1 Yeni ge en -
rahatsız ol u a.r. ff kıyetli bir 
ate karşı cidden mu va a .

1 
r kuran 

rnilcadele icinde nnı.rnurc e 
:ı ~ edemediler. 

Yahudiler de rahn ~ un ede 
B . i i h kesi rıwmn -

u çctın ş er • k 1 y de.:FiIJir. 
k h 11 tmek o :ı ı:. ce surette a e 

1 
beklene-

F k t . . . . den çıkmas 
a a ışın ıçın a lngllteredir. 

cek bir devlet va:s~ 0 d 
1 

• §artlara 
lngiliz milleti, yeoı ha k~reti busu. 
uymak ve çare bu~mak mıUettir. Bu -
11unda en ileride gıd.en , ti Filistin
gUn bir Ingiliz ta}ıktk he~akla uğra. 
de esaslı incelenıcJ1-r ya~ h m Filis
rıyor. Neticede Jngilizlerın y:budileri 
tin Araplarını, nc:n de . tar'tma 
ınemnun edecek b;r tesvıye 

.. ti ,Araplannm 
varacaklnnna ve FihS n kurtula 
bugUnkU hoşnutsuz halden • 
caklarına şüphe etmiyo~·. ittifaka 

İngilizler manda sisteD?'ı~ıve ameli 
.:evirmek hususunda çok t) bunu mu
lalr ~ol açmışlardır. Irakta ··de) 

(ArkasI 4 UnCU 
• 

Şiddetli kış karada 
ve denizde birçok 
f acıaya sebep oldu 

Yollar Açılamadı 

Kurt!ar kasabalara iniyor, bazı yerlerde 
ihtikar baş•adı, so§uktan donanrar var, 

8 ulgaristanda da dokuz kişi ö:dü 

1· çol vapurların iltica ettiği Zonguldal limant 
" .('l'abilit 3 üncü aylada) 

Görin.c; _ Mussolini görüşmelerinde 
bu meselenin derpiş edildiğini bildi 
ren hiç.bir şey yoksa da vaziyet bunu 

1 ~t ,rın~kt.Mir lngiltcı:: ..nin buıı 
l ,tiral<ıne gelince; bu t J us halen 
! Uphelıd•r. Fa ltat Rom ada son giln-

l lerde elde edılen ciddi malumattan 
'c* bir surettt> anla!!ılmaktadır k 
Almanya ve 1t \ t nanvn i lt>rln 

1 de İngiltere il<' tabık olarak hare· 
kete karar \ermı bulunmakta.dırlar. Madam Sutherlancl 

Bcrlin, 17 (A.A.) - 1talvnn - Al -
man mUnaseba.tı yeni A Yrupanm Londrn, 14 {Nıy<iz J{ronlkl yu:r. 
esasıdır.,, yor> - Mister Ernest Simpson (son 

Bu serle\•hn altında Voclk1scher- günlerde en çok mevzuu bahis kadın 
'beobachter gazetesi M. Mussolini He oJnn Madam Simpsonun eski kocası), 
yaptığı bir miilô.ltatı yazıyor. Dfü;e. mirnlny Sutlıerlanj'm 7l'vcesl aleyhin 
İtalyan - ln:nliz AkdC'niz anıa.,m.'lsı- d(' iftira davası açmıştır. Hli.uıse bir 
nın Roma _ Bt>rlin mihvcr'nf tars·n ziyafet esnasında vuku bulmuş ve 
ettiğini - söyledıktcn sonra demiş - Madam Suthcrland, Mister ~impson 

Afif Baytndlf tir ki: nleyhinde, karısı tarafından acılan da 
''- Hala A \Tupa birleşik d"• lM va dolayısı le bir takım sözler s<iyle • 

Ankara, 17 (Tan Muhabirinden)- leri kunılacagma inananlar vnr fıka• miştir. Dava. Ingiliz . osy(!Rsinde de. 
Bugün (dün) yapılan münhal saylav. (Arkııı;ı 4 Unriid") rirı bir mc>rak uyandırmış bulunuyor. 
lık intihabatında c H. Partısi nam. ============== 
zetleri ittifakla seçilmişlerdir. 

(İstanbul seçimine ait taf ilü.t 
lldncl sayfadadır.) 

HAKlKI 
lNKILAP 
ROMANI 

Silah 
Arkadaşları 
"TAN" ın büyük tefrikasını 

haıırlıyan: 

Maruf romancımız 

B. c. 
lstik/6/ Harbi sahnelerin
den toplanmıı, baıtanbaıo 
heyecanlı büyıik eseri pek 
yrrlunda "r AN" okuyucula
rına sunacağız. 

Maruf romancım/% 8. C. nin 
Jop/amıı olduğu kahraman
lık noflorı çok heyecanlı biı 
ifade ile "TAN" sütunların
da okuyucularımmn önüne 
koymak için haıırlanmakta
cJ,,, 

Dil Tetkikleri 

Sport ve Sportmen 
sözleri öz türkçedir 

Bolu Meb'usu Cevat Abbas Gürer'in Güneş klübünde 
(Sport ve Sportmen) kelimeleri hakkında vermiş olduğu 
mühim konferansın ilk kısımlarım dün vermiştik. Bugün 
de bu özlü ve dolgun konferansın ikinci ve son kısmını 
yazıyoruz: 

Sayın Bayanlar ve Baylar, r 
. Bu karışık ve biribirinı tutmaz ke-1 rir. 

lunelcrden ve bu kelimelere bağlı (3) ip: bu geniş hareket ve faali • 
izah teşebbüslerinden hıç bir mana yeti temsil eden pı·ensıpal köktiır. 
çıkmadığı ve bunların (sport), keli. ( 4) or: hareketin, i§&ret ettiğimiz 
mesinin mana ve menşeini aydınlat- prensipal kökte tekarrilrUnU, daımili. 
maktan pek uzak olduklarını görü. ğıni gösterir. 
yor ve anlıyoruz. (5) ot: prcnsipal kökte, geniş hare 
Şimdi hakikati bulmak için GU. ket ve faaliyetin daimi olmU§ olJuğu. 

neş - Dil metoduna müracaat ede. nu bıldirir. 
liın: Kelimenin orijini şudur: Bu tahlfle göre (sport) kelimesinin 

Tahta Uzerinde görüldilğU veçhi. manası, "genışce ölçUde daimi hare. 
le: ket \'C faaliyet,. demek olur. 

(1) (2) (3) (4) (5) (Sport) kelimesinden anlaşılan ına. 
Sport: iğ + is + ip + or + ot - na da bundan ibarettir. (Sport) ke • 
iğisiporot'dur. limesinin Türkçe olduğunu tevıde 

Bu grupların ayn ayn manalarını yarayacak bir kaç misal göstcN•lıp : 
verelim. l{elimenin nna köküyle 2 inci gı up _ 

(1) iğ: hareket anlamına ana kök. mı alalım : yani: 

tUr. (iğ+is) bu unBUrlar, morfolojik 
(2) is: hareketin oldu~a geniş bir icapla, (is) olur. Bu 8ÖZUn Pekarski. 

saha, yani çoklukla alakasını göste. (Arkası 4 ilncUde) 



2 TAN 

DON~O ~ EÇi'1.0E 

• Yemeye ıçmeye dair 

C. H. Partisi namzedi 
ittifakla Is tan bul 
Saylavı seçildi 

Sayın lşiticller! 

Benden size nasihat! Oün bu -:
gün saat bu saat! 

Kısık sesli kaptan: 
- O bir şarkıdır! Eskiden San-

dıkburnunda dinlerdik. · 
Felek: 
- Gün bugün saat bu saat! in

san dünyada yemeli içmeli ve key· 
fini yapmıya bakmalı! Bunun için 
de insan yiyeceğini, içeceğini iyi 
seçmelidir. işte bugün size bazı 
yemekler tavsiye edeceğim. Bunla 
rın başıııda dolma gelir: 

Ermeni Madam: 
- Bayılırım midye dolması -

na! 
- Müsaade edin! Dolmaların 

şahı yalancı dolmadır. 

Yalancı dolına. asma yaprağile 
yapılır. Bu yemek insanların şahe
seridir. Düşünün bir kere. Asma
nın yaprağını alacaksınız. Zeytin 
yağını, pirinci ve soğanı bir ara • 
ya getireceksiniz! Sonra buna bir 
de güzel isim bulacaksınız! Yalan
cı d:>lma! 

Yalancı dolmanın nasıl yapıldığı 

nı burada erkeklerimize izaha lü
zum görmem. Kadınlarımızın için 
de meşguliyetleri hasebile belki 
bilmiyenler vardır. Yaprağın ince
sini seçmeli; haşlamalı. Haşlan -
mazsa acılığı, ekşiliği gitmez. 

- Tevekkeli insanı haşlamaz -
far. 

- Ondan sonra soğanı şöyle lal 
gibi oluncıya kadar yağda kavur· 
malı sonra içine pirinci atmalı. 

Fıstık UzümU de unutmayın! Pi -
rincl yağda kavurarak dolmanın 

içini hazırlamalı ve yaprakları dol 
durmalı! Sonra birer birer tencJ: 
reye dizmem 1 Alır ateşte tıkırtı

kır pl,irmell. L&kln yalancı dol -
mayı piştiği gün ~etil ertesi &ünü 
yemeli. 

Cenç bayan: 
- Bunun adına neden yalancı 

dolma demişler acaba! 
- Eski dariilfünun kütüphane

sinde yaptığım tetkikata göre ya. 
la~ı dolmayı icat eden zat ashabı 
kehften (Mernuş) Hazretleri imiş. 

Kısık sesli kaptan: 
- Yaşasın! 
Ulema sesi: 
- Anın lcin iş ve ncı, esnasın

da meze edilir! 
- Ne ise! Fakat tetkikatım sı

rasında neden yalancı dolma de
nildiğine dair bir kayda tesadüf 
edemedim. Ancak son demlerin~ • 
yetiştiğim Mir kelAm meşhur pa
labıyık Hındım Çelebinin rivayeti
ne göre bunun aslı yalancı değil 
(Yalanıcı dolma) imiş.. Herkes 
yedikten sonra parmaklarını ya -
ladığına kinaye imiş! 

Yaşlı kadın: 

- Aman evl!dım! Nereden de 
aklına geldi. Ağzım sulandı. 

Bir ses: 
- Sulanmıyalım! 
Felek devam eder. 
- Yalancı dolmadan sonra sl-

2e tavsiye edeceğim yemek pas • 
tırmalı mıhlamadır. 

- O da ne? 
- Mıhlama dedim ya! 
- Mıhlama ne demek? 
- Mıhlama diye sahanda yu -

murtaya derler. Pastırmalısı pek 
nefis olur. Yalnız yedikten sonra 
ancak alacaklılarla, ve sohbetin -
den hıoşnut kalmadığınız kimse -
lerle görüfebilirsiniz! 

Bu münasebetle size bir tavsiye 
de bulunacağım. Allamei c;ihan. 
cümlemizin üstadı hakim ( Kefeşta 
tayyUf) Milattan 12 bin yıl evvel 
Calatada (Hakikat) matbaasında 
basılmı, (çok yafamanın esrarı) 
ismindeki elyazısı eserinde çok ya 
,amanın birinci şartı olarak her
kesin bulunduğu muhite göre 
yem&k yemesini tavsiye ediyor. Şu 
halde: 

- Şişlide oturanlara şı, keba· 

br. 
_ ArnavutköyUnde oturanlara 

paça, • 
_ Beykozda oturanlara Çerkes 

tavufu, . 
_ Mevl&ne kapısında oturanla-

ra döner kebabı, 
- Ayaspaşada oturanlara don

durma, 
- Harbiyede oturanlara kılıç 

fırını, 
- Tozkoparanda oturanlara 

külbastı, 

Merhum Şükrü N ailiden münhal kalan İstanbul Say
lav lığına Cümhuriyet Halk Partisi tarafından Ziraat Ve· 
kaleti müsteşarı Atıf Bayındır namzet gösterilmişti. Bu 
intihap dün Üniversite konferans salonunda yapılmıştır. 
Parti namzetlerinden başka, eski Müdevvenatı Kanuniye 
Müdürü Serkis Karakoç ta müstakil olarak namzetliğini 
koymuş bulunuyordu. ikinci münfehipler rey puslalannt lıazlfltyo·laı 

- Eyüpta oturanlara kaymak, 
- Fenerde oturanlara hazırlop Sabahleyin saat sekizden itibareı - -

vilayet merkez kazalarının müntehi-1 u..A . k b. yumurta, 
- Taksimde oturanlara düğün 

çorbası, 

bisanileri kısım kısım gelmiye baş - ç ç o c u 1 r 
lam1şlardır. Saat dokuza doğru üni-
versite konferans salonu epeyce ka-Hatırıma gelenler bunlar, Şimdi 

her birinizin tercih ettiğiniz ye . 
meklere göre karakterlerinizi keş· 
fe çalışacağım. 

l labalıkla.şmıştı. Saat dokuza doğru kasa y 1 k 1 r 1 p 
1 
intihabat teftiş heyeti yerlerini al • 

. mış bulunuyorlardı. Vali Muhittin 

Mesela siz! Su öndeki sıradaki 
şişman! Hah! Siz vemeklerden en 
ç.:>k sevdi~iniz nedir? 

~:~ı:d~!.da mera.sime nezaret et - paraları soydular 
Bir aralık tarihi intihap sandığı 

yerine konarak, kapağı açıldı. Ve içi 
nin boş olduğu göriildükten sonra 
tekrar kapatılarak mühürlendi. 

- Kadınbudu! 

- O halde siz feministsiniz! O· 
nun yanındaki bayan! Siz ne se· 
versin iz? 

- Eben;iimeciye bavılırım. 1 
- Siz iyi bir valde olursunuz! 

Ya siz? Hanım teyze. 
- Evl:;.dıın! Ben taskebabını 

pek severim. 
- Akrabanızdan lıaınam sahi-, 

bi var mı ... 
- Aa ne nıtinasebet. 
- ,Ya siz! Hayır hayır! Öteki! 

Hah evet! Sakallı zat! 
- Da.iniz ne olsa yerim. Cenabı 

hakkın nimetinin fenası olur mu 
hiç? 

Kısık sesli kaptan! 
- Keçiboynuzunu sever mi6in 

hocam?! 
-Keçiboynuzunu da severiın 

lakin ... 
Felek: 

Küçüğün babası Ali 

Recebin 
•• • •• •• o, umu 

tahkikatı 

MUntehibi sanllerden bazıları, Uk 
reyi atmak için çabalıyorlardı. Fa -
kat bu sırada Vali Muhiddin Üstün
dağ davrandı. ve reyini ilk olarak 
sandığa attı. 

Seçim ba~damıstı_ Sıkı bir alkış 

!'lalonu çınlattı .. Bunu müteakip, di
ğer mUntehibisaniler, birer birer 

sandık başına gelerek reylerini kul

landılar. Rey kullanma saatinin sa

bah dokuzdan 13 e kadar olduğu ilan 
edildiği cihetle semt semt müntehibi 
saniler bu saate kadar reylerini kul
landılar. 

Bu satten sonra, lstanbul vilayeti 

ne bağlı civar kazalardan gelecek in 

tihap neticeleri beklendi. Civar ka -

zalar birer birer intihap neticelerini 

- Miinakaşaya b~!';l1tmıyalım! Sa.matyada 52 inci ilkmektep ta gönderiyorlardı. 
Siz söylemediniz madam! lebesinden küçük Recebin ölümü Saat on yedi)i geçtiği halde, hala 

_ Ben topik ile midye dolına • httk.kimlakl lul.lltt ür.cıl lıı" ı...a.ı..ma1. neuceyı oııuu ellll!f t:ıı \.iı • ._ __ _ 

sına hiç dayanamam! • devam etmektedir. o da Silivri idi, nihayet geç vakit o 
- öyle ise madamcığım sizin Recebin babası Alinin de üa<lesi da geldi. 

karakterinizde midye gibi biraz alınmıştır. Morg ölümUn ya dayak Bütün vilayette İstanbul mebuslu 
kapalılık var. la,· yahut çocuğun kafası sert ğuna müttefikan Atıf Bayındır inti· 

- Evet! Öyleyimdir Mösyö! bir yere çarparaJ< vukubulduğu ne • 
Efendim! Konferansımı bitir • ticesine varmıştı. hap edilmişti.. 

meden evvel siıe şiir okuyayım: Tahıkhat yakında bitecektir. Atıf Bayındır Mülkiye mektebi 
Şu taamhanei

1 

alem bana mahsus mezunudur. Muhtelif idare vazifele-

olsa! Edime - latanbul Şoaeai rinde bulunmuş. meşrutiyetten son • 
Pişse helvayi emel hüsnü kıvamı Tamamlanıyor raki yıllarda Ankara valiliğine tayin 

bulsa! · edı'lmiştir. Edirne asfalt şösesinin asfalt ın. 
Dört yanını türlü yemeklerle sera· i d k. Atıf Halep valilig·inde de bulunmuş, 

ı aaatı bitmek üzeredir. Yol Uzer n e ı 
ser olsa. "' bir aralık İttihat ve Terakki Fırka-

A b·ırader! Gözüm açtır vine kar- Sazlıdere. İnece köprülerinin inşaatı . k·t· l·w· . yapmıştır 
ikmal edilmiştıir. Nafıa Vek8.leti ta sı umumı a ıp ıgım · 

nım doymaz. edil 22 800 1. ·1 Cümhuriyet idaresinde de tapu U· 
rafından tahsis en , ıra ı e 
Edirne _ Kc~anyolu üzerindeki Kavak mum müdUrlüğiinde bulunmuş. eon Tere yagiyle pişerse severim hel

vayi 
Hele hindi babanın sCıyi ile çorba

yi 

Sığsa işkambeme durmam yuta -
rım dünyayı 

A birader! Gözüm açtır yine kar
nım doymaz. 

Bu buğazım ile oldum zurafa mas· 
karası. 

Havyar olsun iki alemde bana yüı 
karası 

Bir büyük tepsi ile gelse lüfer is
karası 

A birader! Oözüın açtır yine kar
nım doymaz. 

Engürü armudunu ben nakadar 
çok' yersem, 

Portakal, mandalina, elma da ol· 
mak elzem! 

Şişti karnım kasığım patlıyacak 
işkeıııbam. 

A birader! Gözüm açtır yine kar
nım doymaz. 

Sesler: 
- Bravo! Mükemmel! 
Yaşlı kadın: 
_ Aman evladım. Bu m!ni mi 

bövle? 
Ermeni madam: 
- Senin ağnıyacatın kıyak bir 

ptiezidir. 
Felek: 
_ Bugiinliik bu kadar efendim. 

Hıtftayft insallah .•• 
Ve halk dağılır. 

8. FELEK 

Doktor Rü§tÜ Çapçı Hasta 
Cerrahpaşa hastanesi Başheki -

mi Rüştü Çapçı birkaç gündenberi 
rahataızdır. Kıymetli doktorumuza 
geçmiş olırun der, fifalar dileriz. 

,. 

radan ziraat müsteşarlığına gcçmiş
dere köprüsünün yapılması başlana. 

tir. 
caktır . --

Hediyeli Müsabakamız 
Vereceğ;miz Hediyeler 

TAN'ın yılbaşındanberi baş 
lıyan eğlenceli müsabakası 

devam ediyor. Her gün ho • 
canın bir fıkrasını ve bir res 
mini neşrediyoruz. Okuyucu
lar punları takip edecek, ay 
sonunda, yani otuzuncu hi -
kaye ve resim çıktıktan son
ra resimlerle fıkraları ayrı 

ayrı kesecek ve her resmin 
hakiki fı!<rasını bulup birleş
tirecektir. 

Her resmin ve fıkranın ya
nında birer numara vardır. 
Bunları biribirine uyan re • 
sim ve fıkra numaralarını 
yanyana koymak suretile bir 
liste halinde doldurup bize 
gönderecektir. 

Müsabaka bittiği zaman, 
okuyuculara kolaylık olmak 
üzere numaraların dolduru -
lacağı liste de neşredilecek. 

tir. 
Okuyucuları hayli eğlen • 

dirip güldtirecek olan bu eğ
lenceli müsabakanın sonun • 
da ayrıca 750 liralık ikramiye 
vardır. 

Birinciye 200 
ikinciye 100 
Uçüncüye 50 lira nakden 

verilecektir. 
Bundan mii.da 100 kişiye 

400 liralık muhtelif ena he
diye edilecektir. Bu eşyalar • 
dan bir kısmını gösteren lis -
teyi bugün neşrediyoruz: 
6 kişilik sofra tabak takımı 

(51 parça) 
6 kişilik bardak takı.mı 
(32 parça) 
6 kişilik çay takımı (9 parça) 
Mutfak takımı (15 parça) 
Kübik dıvar saatleri 
Amerikan elektrik ekmek kı 
zartma makine9' 
Elektrik ütüsü 
Bir l<Dstümlük kumaf 
ipek gömleklik kuma, 
Rols trq bıçağı ve bileli 
Likör takımları 
Masa saatleri 
Müsabakamızı takip ediniz 

ve sayfanın sağındaki kup~n 
ları kesip toplayınız. E~sık 
niishalarınııı ldarehanemız • 
den temin edebilirsiniz. 

Evvelki gün Beyoğlunda cür'etkarane bir kasa hırsız· 
lığı olmuştur. Karnik, Yasef ve Seyfi isimlerinde on üç, 
on beş ve on sekiz yaşlarında üç çocuk Beyoğlunda Par
makkapıda Hasanbey apartımarunın birinci katındaki 
kadın berberinin bulunduğu yere girmişler, kasayı kır
mışlar ve 7 5 lira çalmışlardır. 

Zavallı 
b:r anne 

ve yavrusu 

Hadise eu §ekilde cereyan etmit' 
tir: 

Sabahleyin mağazaya gelenlere. 
burada çalışan Karnik ismindeki ço -
cuk şunları anlatmıştır. 

Üsküdar 2 2 inci mektep 
talebelerinden Melahatin e
vinde çok garip ve o derece 
acıklı bir hadise geçmiştir. 

Üsküdarda 'I'oygar tepesinde fa -
kir, kimsesiz Fatma isminde bir ka
dın oturmaktadır. Bu kadın, bundan 
bir ay ~vvel bir .c_:ocuk doğlhmuştur. 
Zavallı kadın, yavrusunu büyi.itmek 
1\llU Ut::L t::yt. 1.1""')' • ... --.J w~ ..,v9 UU!l • 

müş, iş bulamamıştır. Hiç değilse, 
çocuk yükünden kurtulmak istiyen 
Fatma, analık şefkati ile yavrusunu 
sokağa bırakmaktansa, bir ev içine 
terketmeyi düşünmüş ve gece ka -
ranhkta hakikaten bir açık kapı bul
muştur. Bu ev, yukarıda sözü geçen 
Mel8.hatLı oturduğu evdir. 

Biçare Fatma, bu açık kapıyı bu·· 
lunca hemen çocuğunu emzirmiş ve 
uyuttuktan sonra kapıdan içeri gire 
rek bir yorgan içine sarıp kilere bı
rakmış ve evin civarında dolaşarak 
çocuğunun akibetini beklemiştir. 

Evsahipleri. neden sonra. misafir· 
likten dönmüşler, tam kapıyı aça · 
cakları sırada kilerden küçük bir ço 
cuğun feryadını işitmişler, birden bi· 
re ürkmüşlerdir. Cin ve peri masal
larını hatırlıyan evsahipleri bekçiye 
haber vermişler ve ilk araştırmada 
kilerdeki bir aylık çocuğu bulmuşlar 
dır. Bu esnada evin kapısı önünde, 
bir kadının endişeli endişeli dolaştı· 
ğı nazan dikkati cclbetmiş ve bu ka 
dının çocuğun anası olduğu anlaşıl 
mıştır. Yavru, tekrar anasına veril· 
miştir. 

Muamele Verg;ai İ'çin Yapı· 
lan Tetkikler 

- Ben sabahleyin ortalığı süpUrOt 
ken iki kişi gelip patronu sordulat• 
Ben de henüz gelmediklerini söyle -
dim. Bu esnada üzerime çullandılat• 
Biri de ağzıma pamuk tıkadı. V• 
ben de kendimi kaybettim. Gözle.riad 
açtığım zaman, bu vaziyeti gör.dUtıı
Benim ellerimi de bağlamışlardL 
Zorla çözdüm, ve çok kcmktuğum iÇiJI 
tekrar eve giderek kardeşi.mi alddr 
ve geldim.,, 

Karnifi bu ifadestro;> aynen polf!ltl 

00 trlJ~mW·t~sn1falneır~tn tlffl~ 
nu meydana çıkarnn§ttt. 

Nihayet Karnik, bu işi Yasef V8 
Seyfi isimlerindeki iki arkadaşiyl• 
beraber va{ltrklarmı söylemiş ve alS 
nan tertibat neticesinde hepsi birU·· 
te yakalanmışlardır. Çalman para.JJIO 
da 55 lirası bulunmuştur • 

Sebze Halinde 
Yeni inşa edilen h8.l binasına UlV8 

olarak yapılacaJ{ olan karpuz, kaVUJI 
paviyonunun inşası mevsime kadit 
bitirilecektir . 

lsviçre E!dai 
İsviçre hUkfımetinin Türkiye. ?b

sır \'e Bulgaristan htikfl.metleri neı -
dindeki mümessili Hanrl MartelS 
Sofvaya gitmiştir. Oç memlekette (il 
firlik yapan Marten Bulgar ~ 
itimatnamesini verec-ektdr . 

BIRKAC 
SATU~l -4 

K mltopralrta bir otomolA 
tramvay dlreğtne ça.rpnuf ı ._ 

raba parçalanmış, 1Qför Müalr ,..,,.
la.nmı~tır • 

• 
N arıa v ekatetl posta, tel~ 

ve telefon . kadrosunu~ 

Muamele vergisi hak!<ında Milli 
Sanayi Birliği tarafından xapılmakta 
olan tetkikat bir aya kadar bitirile • 
cektir. Şimdiye kadar yapılan tet - yeye karar venniştir • 
k~klere göre, muamele vergisinin • 
gümrüklere resimleriyle birlikte ve H olanda Ticaret heyetiyle bil • 
fazla bir muameleye lüzum kalmak • kfimetiml:ı arasmdald ınütll" 
sızm bir elden tahsil edilebileceğini kerelere Ankarada devam olunaY°'' 

~ 
göstermiştir . ır.wa.•__. ....... _.. ~ 

lTAkVi/.\Rl~HAVA.J 
18 İkinciki.nun 
PAZARTESİ 

Bugünkü Hava: DECIŞIK 

Bugün hava mütehavvil olacaktır. 

Kar yağmak ihtimali yoktur. Hava 

eıcaklığmm da artması muhtemeldir. 

Dünkü Hava 

DUn hava evvelki gilne nazaran 
oldukça dUzelmdştir. Buna rağmen 
sabahleyin oldukça kar yağmıştır. 
Dün barometre 769 idi. Azam! hara· 
ıet 4,1, asgari hararet sıfırın altında 

1 inci ay Gün: 31 Kasım: 72 
t3fı5 Hıcn 135~ Ruoı1 

Zülkade: 5 5 IkincikanU11 
GUneş: 7 ,23 - Oğle: 12.24 

lkindi: 14.51 - Akşam: 17,07 
Yatsı: 18,30 - Imsak: 5,38 
~~--~--·-~--~-:----:=:-~ 

2 santigrat kaydedilmiştir. RU • 
şimali şarkiden yıldıza doğru ve ,a 
atte on kilometre sür'atle esıniştlt'' 
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Şiddetli kış karada 
ve denizde birçok 

ispanyada· muharebe facıaya sebep oldu 

t k 
• dd ti d • Fırtına, tipi ve kar, memleketimizin birçok yerlerinde 

e rar Si e en 1 el'andevame~iyor.Kara~enizd~fırhn~keailmişol~ak~a 
beraber, aeyrusefer ve munakalat henuz yoluna gırmış 
aayılamaz. Şehrimizde birkaç gündenberi esen aert şimal 
rüzgarı dün nisbeten hafiflemiştir. 

5000 raıl Kıştan en çok müteeaair olan mıntaka, Orta Anadolu-y a dur. Oralarda kar yağışı henüz kesilmemiştir. Yollar 2000 ölü, 
italyan gönüllülerinin 

asilere 
devam 

iltihakı 
ediyor 

Londra, 17 (Radyo - TAN) - Madrit müdataa komi· 
teıinin neşrettiği bir tebliğe göre, asiler dün akşam he· 
men bütün mıntakalarda çok şiddetli bir taarruza geç· 
mi§ler, fakat hükUınet crduıu büyük bir mukavemet gös
termiştir. Bilhaaaa, asilerin Üniversite mahallesinde Mo· 
nelor mmtakaaında yaptıkları taarruz akamete uğramış· 
tır. 

. . 

Siy~set at lıyan ateş sabaha kadar devam etmiş 
tir. Sabahleyin ,yağmur dolayısile a: 
teş muvakkaten kesilmiş. topçu ateşı • 

Bütün cephelerde dUn akşam baş. 

K 
. bilhassa Monelor mıntakasmda öğ. 

ongeyın Toplantısı leye doğru teksif edilmiştir. Asiler, 

A yın yirmi birinde toplanacak 
olan Milletler Cemiyeti Kon· 

aeyi birçok meselelerle meşgul ola · 
caktır. Bunların en mühimmi San · 
cağın mukadderatıdır. ikinci mühim 
mesele ispanya dahili harbidir. Kon· 
•eyin geçen toplantısında ispanya 
Dış Bakanı Oelvayo ispanya harbi. 
hin dahili bir harp olmaktan çıka • 
rak beynelmilel bir harp olmıya doğ 
ru sürntle yürüdüğünü söylemiştir. 
ispanyada Alman mütehassısları ve 
ltalyan askerleri bulunduğunu, ltaı. 
Yanların Balear adalarını işgal et · 
nıekte olduklarını anlatmıştı. O za. 
man Delvayonun Cenevreden Madri· 
de geri dönmesi, çok şüpheli idi. Çün 
kU Ceneral Frankonun kuvvetleri 
-~- r- ...... ua10111111i' .. '• ı a.• 

kat Ceneral Franko, hilii. Madridin 
kapılarında duruyor ve gördüğü bü· 
tün yardıma rağmen bu kapıları yı
karak içeri giremiyor. 

Milletler Cemiyeti, ispanya dahi
linde biribirile döğüşen unsurların 
davalarile alakadar değildir. Fakat. 
meselenin beynelmilel cephesi onu ya 
kından alAkadar ediyor. 

ltalya ile lngiltere arasında imza 
lana.n muvakkat Akdeniz itilifna • 
rnesi, bu iki memleketin endişeleri -
hi, şüphelerini belki yatıştırdı, balkı 
<fe yatıştırmadı. 

son karşılaşmalarda hükumetçiler ta. 
rafından ele geçirilen mevzileri almak 
hususunda büyük bir şiddet ı:;a.rfedi
yorlar. 

ASILER F AAL!i'E'M'E 
Audijardan bildirildiğine göre, asi

ler, şehrin bütün fabrikalarını hıırp 
fabrikalan haline getirınişlerdir. 5 
Kanunusanide Taleveradet'e 18 bin 
kilo barut, bin bomba1 40 bin kilo 
kurşun gönderilmiştir. 

Yl:-IB TAYYARELER 
Asi tayyareleri Estepona mıntaka. 

sında dün gecedenberi şiddetli bir 
bombardıman ateşine geçmışlerdir. 
Bilhassa Malaganın asiler tarafından 
bombardımanı çok mUthıış o!muş, A-
.ıut:ı J.Aa. A ,. .__..._.. .tu .. a ..., •• 1.ı.u.a.& 

hasara uğramıştır. Malaga üzerine 
ilerlemekte olan asi kıtaatı, hUku. 
metçi tayyareler tarafından dağıtıl. 

mıştır. 

MADRIT ONU.NDE 

Madriten bildirildiğine göre. bı.ı sa 
bah hastanenin sağ cenah mıntakasın 
dakı infilA k asileı ı hücuma teşvik et 
miş, şiddetli bir mukavemetle karşı 
ı, ~ışlardır t~a1' ·!metc:iıe:- biiyük had 
tanenin sağ cenahını berhava ederek 
binaya girmişlerdir. Ust katta bulu. 
nan asi :rnüfrczelerile hilkfımet~iler 
arasındaki musademede her iki ta -
raf ta zayiat vermiştir. 

BlR MPHIMMA T TflENI 

KÜÇÜK HARiCİ 
HABERLER 

Letonya. Çekoslovakya 
ve Lehıstanda "Av-

rupada Alman milli müsale. 
ınet cemiyeti,, adiyle birer ce· 
ıniyet tesis edilmiştir. 

• • 

Kıtlık yUzUnden Belçika 
hUkOmeti, yabancı 

kömür ithaline alt tahdidini 
kaldırmıştır. 

• • 

Papa. Alman peskopos . 
luğu mUınessillerini 

kabul etmiştir. 
• • 

Belçika faşistlerinin li· 
deri Degrelin ltalyada 

radyo ile tekrar bir nutuk 
söyliyeceğinl haber alan Bel. 
çika hUkômeti,, ltalyaya ye. 
ni ve kat'i bir nota göndere. 
cektir. 

• • 
B rUkselde Vaderpolen 

kardeşler tarafından 

yapılan bUyUk bir silft.h ka 
-:akçılığı meydana çıkarılmış 
tır. 

• • 

L ondrada bir ı.n~ili1 
tayyare gemısınde 

yangın çıkmıştır. Olen yoktu 

Yec~o;ı/uu 

Birli~i ıçin 
Müzakere er 
Ba§vekil, Hırvat Liderile 

Mühim Bir Mülakat Yaptı 
Belgrat, l 7 (A.A) - Dün Stoyadi. 

novıç ve Maçck arasında yapılan mü
lakat belki de Hırvat meselesinm hal 
li için kat'i blr adıma başlangıç ola
caktır. 

Bu mUliiknt Belgrat siyasi mahfil· 
terinde "tarihi hadise,, olarak tasvir 
edilmektedir. Bu mahfiller Hırvat li. 
deri Maçek'in maIUm olan itilôfgıriz-
llğine rağmen, Başvekil Stoyadinoviç 
in meharetine ve ikna kuvvetine bil -
yük ümitler bağlamaktadırlar. 

Fakat muhakkak olan nokta, Fran 
&ız endişelerinin zerre kadar yatı~ • 
hıamı, olduğudur. Çünkü . Almanya 
Fasa göz dikmediğini temın etmekle 
beraber ispanyada. Almanya ve ltal· 
~adan yardım gören tarafı~ muvaf. 
fakiyeti Fransanın Akdenız kıyıla
rındak" ' u" temlekelerile muvasalası 

ı m s . d. 
için daimi bir tehlike teşkıl e ıyor 

Soria ccphesınde as•ler, BenaJes 
mevkiini işgal etmişlerdir. Birçok 
milisler asi tarafa g<'çmiştir. Alikan
te'de havadan yapılan bir taarrııı es. 
nasında asiler mühimmat dolu bir 
treni tahrip etmişler, bir vapuru 
batırmışlardır. 

Gazeteler Hırvat muhalefet şefi ile 
hükumet partisi başkam arasındaki 

bu temasın ehemmiyetini kayıt ile 
iktifa ediyorlar. 

ve Fransa bu tehlikeden ~asıl k.ur
tulacağını düşünüyor. Ay~ı endışe, 
lngiltere hakkında da varıt bulun • 
makta ve bu yüzden lngiltere ile 
Fransa, şüphe ve endişe~en kurtula· 
madığı gibi ispanya işlerı~e mU~a~~ 
re ed• k 'k' taraftan birıne bılfııl .. re ı ı d" • 
)'ardım etmekte olanlar da en. ış~ 1

• 

YENI OLULER 

Paris - Radyo Ajansının bildirdiği· 
ne göre Malaga - Estonya cephe -
sindeki son muharebeler de hükumet 
çilerin zayiatı 2000 ölü, 5000 yaralı 
olarak tahmin edilmektedir. 

FAS MJ<;SELEST 

l zmir Halke
V lnde bir 

toplantı yapıldı 

kapalıdır. 

Karaclenizde ırı -
Zonguldak, 17 (TAN) - Geçen 

hafta başlıyan fırtına Zonguldak ve eı· r Tren 
Ereğli kömUr tahmil ve tahliyesini 
durdurmuştur. En küçük fırtınalar- F 
da bile v.apurları banndırmı~an acıası 
Zonguldak lımanı, posta vapurlarıyle 
doludur. 

Denize açılan yirmi vapurdan J 2 -
si, ancak beş vapuru muhafaza ede • 
bilecek olan Amasra limanına çık -
mışlardır. Diğer sekiz vapur da 2 giln 
denizde dolaştıktan sonra Ereğli ko
yuna iltica etmi.slerdir . 

Posta vapurlarının fırtına sebebi . 
le iskelemize uğramamaları sebe · 
biyle bir çok yolcular, Çatalağzı • An 
kara yoliyle 1sta.nbı.ıla gitmişlerdir. 

Civar dağlara, köylere çok kar 
yağmıştır. Devrek yolu kapalıd.ır. 
tstanbul ve vilayet mülhakatı ılc 
olan telefon muhaberatı ".ıesllmiş • 
tir • 

Sıvasfo 

Sivas, (TAN) Şehir ve mülhakat 
altı gündenberi 130 santimetrelik 
bir kar altındadır. Şerefiye nahiye. 
sinde çıkan bir fırtınada nahiye 
mUdUrU tipiye tutulmuş,, gUçlükl"' 
kurtarılmıştır. Nahiye ile Kurba. 
ğadcre ve Ka.rabayır yolları kapan-

mıştır. 
Çamlıbclde bekliyen Snmsun tre. 

ni henUz şehre gelmemiştir. Diğer 
istasyonlara verilen bir emre göre, 
fırtına dininciye kadar Samsun ve 
civan için yolcu alınmıyacaktır. Sı -
vastan bir imdat treni tahrik edile . 
rı>Jc C'.runlıbelde tı:.en icin bekliyen yol 
culara yiyecek gönderilmiştir. 

Şehirde, kıştan bilistifade şekeri 
35 kuruşa satmıya yeltenen bakkal 
yakalanmıştır. Ümraniye nahiyesin . 
de tipiye tutulan iki köylU donarak 
ölmtiştilr. 

Şeker bulırant 

Malatya, (TAN) - On günden 
beri devam eden şiddetli soğuk nis 
betcn kırılmıştır. Turhal fabrikası 
sipariş edilen sekcri yollar kapalı ol. 
duğu için gönderememiş. bu yüzdeıı 
şekerin kilosu 45 kuruşa fırlamış ve 
hiç yoktan bir buhran hn~ıl olmuş 
tur. 

Samsunda 
Samsun, 17 (TAN) - Posta nak . 

liyatı yapılamıyor. Yollar kapalıdır 
Geçen hafta içinde kısmen yntı an 
hava tekrar knra c;evlrmiştlr. Posta 
treni Slvasta beklivor. 

BUR SADA 
Bursa, 17 CTAN) - lncrtöl hava · 

!isinde kar ynğışı devam edivor. Bur 
saya gelmekte olan bir otobUs karıı 
saplanmış, gUçlUkle kurtarılmıştır. 

100 Kişi 

Ö~dü 
Şanglıay, 17 ( A.A.) 

Kov/on civartnda feci bir 
Jİmendifer kozası olmuıtur. 

Yüze/en fazla ölü ve yaralı 

vardtr. Zarar ve ha.ar ço/c 
büyüktür. 

Litvanya 
Hududunda 
Bir çarpışma 
Londra, 17 (Radyo) - Lehuıwn -

Litvanya hududunda dün bir çaı pı§. 
ma olmuş, Leh ve Lltvanya hudut mu 
hafızları silli.h tentl etmi~lerdır. lddı 
ayn göre Leh muhafızlnn Litvnnya 
hududunu tecavüz etmişlerdir. 

Litvanya hud.ut muhafızlarının pro 
testolarmn rağmen Lehliler, hudut 
ışareti ynnında harbe amade bır vazi 
yet almıelardır. 

Atin ada 
Siyasi ziyafet 
Atina, 17 <Hususi} - Hukfımet ta 

rafından heı sene verilmesı mut'lt o. 
lan siyaı:ii ı!ynft"'tlcı ın ilki bu nk~ .. :~ı 
verilc<•ckt:r D ı ziyaf "te Husya, Is. 
vcç. BelçikG VI! Amnvutluk c'!;ileı ı da 
vetlıdır. 

Makineli Ziraat 
Ankara, 17 (Tan Muhabırındcn ,_ 

Makineli zirnatin ılk tccriibelcri Çu. 
kurovada ve Izmnı:le ya!1ıla"~ktır. 

Ber:inde 
çalınan 
küpe.er 

KOTAHYADA 
Ktitn.hya, (TAN) - 421 muhtaç, 

yoksul aileye 20 bin kilo odun dağı
tılmıştır . 

YALOVA CtvARINDA 

Berlin zabıtası, lstanbul zabıtasına 
müracaat ederek, bir Alman artıstin 
Y~nlnnmnsını ve kuJağındD.L'{i küpe _ 
lerın müsaderesini istemiştir . 

3 --

ifif"K 
Palto Çaldı! Diye 

Bizim gazetelerin clddiyeUndcn da
ha doğrusu samimiyetinden §Üphe 
etrniye bn !adım • 

Neden mi, diyorsunuz!. 
Efendim! mr tnnıfta son derece 

mlihlm i lcr \'tmhr. Ondan hl~ bah • 
setmczler. Öteden bir küçiik haberi 
nJıp ü 1Unde 1 !erler. Doğnı u ben bu 
nevi gn7,eteclliği hanl eskiden bir 
pirinç tnnesi üzerine hlr fatiha üresi 
ynzarlnnnış: i te ona benzetlrlm. 

Bö~·Je b\iyUlttüklerl mt>Selelerden 
biri de u mahut palto hırsızhbrı ! llk 
defa memleketimiuı ~elen bir yaban
cı f'linr hirlnci defa gazrtc al a \·e 
palto çnhnrlı~mı olms:ı, hac,ka hırsız. 
lık ohnncN:ını snnf'rnl• hayran olur. 

nenet' hn ruıJto hır.-;ızmn \•erilen e
hemmiyot <loğrusu tamamen ~·ersiz • 
cllr • 

tn .. ırn hail hu! Rlr '"'"'le fazla nnl
to gi)nnU • ho,.tınll "it:mis. almı . 81 • 
zim m11haTrfr ftr'kıtdn .. lnnn A\'Mına 

ho,.,q_nn..n gidenleri 
Cil\hl'-'"" so~ıfon Rlrl•khırmn ktnıse 

cıı-s efmivnr tl on "l'Ct llrcı '•k n:ılfn\'11 
" '"""'"ı tlh·,. ,,,,..,,.,. hh· .;;,.;;;rtii teshir 

'e posttur, ne clo t! Nedir 
nı telllş! 

FFI Fi( 

Hatay 
Kur:uluşunu 
Bekliyor 

(Başı 1 incide)' 
için, va7ifcsinden alınmış ve Halcbe 
sevkedilmiştir. 

Şapkaya karıı .. 
Trablusşam, 17 (Hususi) - Fran· 

sızlar tarafından şapka aleyhine San 
cakta ve Surlyede açılmış olan mU. 
cadele devam ediyor. Bu mücadele, 
son zamanlarda Kürtdağı mmtaka -
sında tekasüf etmiştir. Bu ayın on 
beşinci ciinU muhtelif jandarmn müf 
rezeleri KUrtdağında ümranh. Zey
tinev, Dervişan kövlerinc, Nakşt mü. 
ritlerinden Ali Galibin oğlu Mehmet 
ve arkednslnrından müteşekkil bir 
rrrun ta Sarıcık köyllne gitmişler \"e 
TilrklcrdC'n şapkalarını çıkar masmr 
ist<'mlşlordir. 

Umranhyn giden mUfrcze halkın 
başından şapkaları zorla nlmış, yırt· 
mıstır. 

Sarııırık kfivUnde bu vUzdcn rnU .. 
ritlcrle kövlHIPr arnsındn kavgalar 
'llmucı. mUritlC'rdcn bir kisi ai;1r. di • 
~er bir kic;I de hafif olmak Uzere 
'J3rnlanmu~tır . 

Bütün tahrik ve teşebbüsler boıa 
çıkıyor 

Trablusşam, 17 (Hususi) - Şap. 
ka mUcndelcslndc Sanncık köyUnde 
çıknn htı.d!selere rağmen halk, şap

lmları çıknrrnnmışlardır. 3 jandar -
ma. bir tahsildar D rvişnn köyUne 
g-idcrek verm bakavaaının derhal ve 
rflmesini tehliğ etmiştir. 
Şapka giymedikleri takdirde borç· 

lnnnın tPC'fl olunarnğı bildirilmiş ise 
de kövlUler vine şnrıkalarını çıkar • 
mnmHdnrdır Bunun Uzeri'1e, müfre· 
ze. vesikalı slUihlnrm toplanacağını 
bildirmiştir . 

Havasın meşhur uydurmalonnaan 
bir tane daha/ .. 

Antakya. 17 (A.A.) - Havas A
jansı bildiriyor 

Çindedirler. ÇUnkU taliin kendılerıne 
" d d ğ' emin olmadıkları Jar ım e ece ıne f . .. enen tara ın 
ııbi, yard~mlarına guv .. 
da mutlaka bir faşist devlet ~.ucu~a 
ıetireceğifıe ve kendilerile muttefık 

~·ıd'rler olacağına d& emin dee.1 1 
• 

Bir milletin iç meselelerine dıştan 
Vukubulan müdahaleler ergeç aka· 

Melila, 17 (A. A> - Ingiliz müşn -
hitler, iddia edilen Alman faaliyeti 
hakkında, İspanyol Fasının diğer kı • 
sımlannda olduğu gibi, buradn da uıh 
kıkat yaptıktan sonra \'anok Destro 
ye~ ile Şeta'ya gitmişlerdir. Müşahit 
kr bir çok kimseleri dinlemişlerdir. 

Izmir, 17 (A.A) - Bugün öğleden 
sonra §ehrimiz Halkevinde genel bir 
toplantı olmuştur. 

Bu toplantıda Halkevinın mukay. 
yet üyeleri tarafından 9 şubenin yeni 
idare heyetleri seçimi yapılmıştır. 

Bu münascbet!e ilbay ve C. H. Par 
tisi B~knnı Fazlı Gilleç bir söylev 
\'ermiştir. 

Bursa, (Hususi)- Yalova • Mü 
danya ve diğer bütün kaznlara giden 
yollan kar tamamen kapatmıştır. Na 
fia mUdürlüğü yolları açtırmak için 
buralara amele göndermiştir. latan • 
bul postası bir gün geç gelmiştir. 

Uzun yıllardnnberi şehrimizde bu 
derece şiddetli kp;ı görUlmemiştir. 

Bu artıst, polisçe tesbit edilmiş bu
lun~aktadır. l{ulağındaki küpeler, 
Berlınde Mnda.m Hildaya ait bulun • 
maktadır. . 

Bu .kilpcleri Madamdan çalnn adam 
bunu, orada yüksek bir barda çalı • 
şan sevgilısi artiste vermiştir. KUpe. 
ter, burada artistten alınıp Bcrline 

Evvelki gUn SUcdeye bölgesini zi • 
yaret eden Milletler Cemiyeti mUşn. 
hitleri Hnl<'p istikametinde Uerliye • 
rek toplad kları mnlumatı tamamla • 
mışlnrdır. 

mete mahkOmdur. 
Vakti le Napolyon lspan.ya . işle • 

• 1 bın bır ke· 
rıne müdahale etm Ş ve . 
re plfman olmuştu. Rusyada ın~ı • 
llptan sonra sUrU sürU devletlerbl us 

tt'I r ve r • Ya işlerine müdahale e 1 e B"t" 
Çok teşebbüslerde bulun~u~ar. 8~ ~~ 
bu teşebbüsler boşa gıttı. edi ydü· 
Harp mütarekesinden sonra Y • 
veı Ttlrkiye ile uğraştılar, Türkıye· 

. d müdahale Ye tUrlU tUrlU şekıller e 1 
•ttiler. Ve en kanlı teşebbüslere ~ • 
riştiler. Bütün bu mUdahıı.leler. ve ~ 

t ,. bıraka· 
febbOsler ve maceralar ka 1 

fnete u.ır.radı 
er. • • ye va ispanyada da işin ayni rıetıce 

racağı şüphe götürmez.' . t'ı 
8 . . 1 Cerıııye 
ınaenaleyh Mıllet er . . Une 

konseyi bu mUda.halelerın ön b' 
"k ır teçnıiye muvaffak olursa bUyu 

Londra, 17 (Radyo T~'i) - 12 
Kanunusani akşamı, kahbalık bir 1 -
talyan gönUUU mUf:ezesı Kadix'de 
karaya çıkmıştır. 

Pilot Mektebi 
Ankara, 17 (Tan Muhabirindcn)

Ankarada yapılacak pilot mektebinin 
inşaatına ilkbahar-da ~lanacaktır. 

muvaffakıyet kazanmış olur, fakat 
onun bu muvaffakıyeti kazanacağı 

son derece ştlphelidir • 
ispanya meselesinde bir muvaffa 

kıyet kazanmıı.sı şüpheli olan Kon -
sey, acaba Hatay meselesini hak ve 
adalete dayanıı.n bir tesviyeye bağ -
lıyabilecek nıi? 

Bekliyoruz! 
ômer Rıza DO~RUL 

Halk bankası 
hazırlıiı 
Ankara, 17 (Tan Muhabirlnden)

lkusat Vekaleti Milli Kredi müesse.. 
selerile bir anlaşma yaparak Halk 
Bankasına sermaye temin edec.:ek ve 
b:ınka bir kaç ay S11nnı faaliyete geç 
mJş buıunncaktır. 

Bir İngiliz Hav-; Heyeti 
Alman yada 

Berlln, 17 (Radyo TAN) - İngiliz 
hava zabitlerinden müteşekkil biı he.. 
yet, bugUn Stakcn'c gelmiştir. Birkaç 
gün kalacaktır. 

Bursa kayakçıları ve mektep tale. 
heleri şehir içinde kayak yapmakta . 
dırlar. 

FAClALAR 
Fakılı (Hususi) - BuredA misli 

görülmemiş soğuklar ortalığı dondu 
ruyor. Şimdiye kadar Dobriça köyün 
den nltı kişi merkepleriyle birlikte 
Coralı ve Devccipanayır köylerinden 
birer kişi, Kışla köyünden dört ve 
İncesu ile Topuz mevkilerinden de 
dört kişi ile sekiz merkep donmuş 
tur. Aynca Sofular köyünde iki de 
veci ile develeri soğuktan donarak 
ölmüşlerdir. 

Emed, 17 (TAN) - Kasabaya her 
gece kurt sürtilerl iniyor. Şimdiye ke 
dar zehir yedirilmek ımrctiyle öldU 
rUlen kurtların sayuu 12 yi bulmuş • 
tur. 

Burdur, 17 (TAN) - Burdur • 

gönderilecektir • 

Antalya şöscsi kapanmıştır. Müna • 
kaliit tamamen durmuştur. Yolun a
çılması için bir kafile gönderilmiştir. 

Y unanisfonda 
Atina, 17 {Hususi) - Denizde fır. 

tına, tipi ve sis devam ediyor. Diln 
lngiltcreye gitmekte olnn Yunan ban 
dıralı 5 bin tonluk Frangula şilebi 
Hnlkis önUnde kayalar UstUnc dUş • 
mUştUr. Vaziyeti tehlikelidir . 

Snnti adında bir tepanyol gemisi 
tehlike işareti vermiştir. Geminin 
kurtarılması iç.in iki tahlisiye \'npurıı 
göndcrllmştir . 

Bulgarisfonda 

Müşahitler 1927 de Milletler Cemi 
veli vasıtasiyle Sancağa yerleştirilen 
R'ilikva muhaciri Ermenilerle mes • 
kun iki köve uğramışlardır. 

Havai'! Abrısr. bu iki köy ahalisi • 
nin m!\cıahl l<'re minnettarlıklarını 

bildirdiklerini. şimdiki ıdvasi vazivet 
ten memnuıılvet gösterdiklerini, sağ
lık vazv,.tfnd .. hacııl olan tc1ri"İ selıl 

hı ve bilhııı:ısa mnndntPr devletin aç. 
tıt"r milca"J iP snvt>sindP mnlarvanm 
tC'drirl'n '"'" olduğunu knydettikleri. 
nl illl.ve ediyor. 

Sabık Kra) Edvard Peşteye' 
Gidecek 

Sofya, 17 (TAN> - Bulgaristan. 
da şimdiye kadar kar !ırtınalnrından 
9 kişi donarak ölmUştUr. Bunların 
dördü Tilrktilr. 

Sofyn, 17 <TAN) - Peşteden ve.. 
rilen haberlere göre, sabık Kral Ed. 
vard Şubat sonunda Peştcyi ziyarete 

ı edecektir • 
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·Dil Tetkikleri 

Sport ve Sportmen 
sözleri öz türkçedir 

(Ba§ı 1 incide) 
nin, Yakut Dili lıigatinde: 

Hareket etmek, gitmek, sürüklen
me«, kO§malt, binekle gitmek mana. 
larnıa geldiğini görüyonu:. Yani fa,,. 
aliyetin, hareketin devam ettiğinin L 
fadesi tamamen görülüyor. 

Misallerimi.ze devam edelim: 
Yaku~; (asa.ran is) - hayat sür. 

mek, vakit geçirmek. 
(Sirdcn js) - Birisine bir §ey öğ. 

retmek. 

nide (zıpır), zıplıyarak çılgınca hare
ket eden demektir. 
Şimdi (aport) kelimesini tamamlı. 

yalnn, ve manasını başka bir Türkçe 
kelime ile teyit edelim. 

(v. + t) nin kelimeye verdiği müs 
bet anlamı, yukarıda iıah ettik. Bir 
atı mütem~di koşturmak içi.1 kulla. 
nılan kırbaç, ata durmadan (sport) 
yaptıran bir vasıtadır. Bunun Türkçe 
bir adı da Verbitskinin Altay - Ala.. 
dağ lıigatinde sıbırt + kı - sıbırtkı. 
dır. 

Arap alemi 
Karşısında 
Biz 

(Başı 1 incide) 
vaffakıyetle t.atblk ettikten sonra 
Fılistinde de ayni istikamette y\n'Ü. 
yeceklerine ~üphc edilernez. 

Böylece Arap aJeminin biiyük bir 
kısmı hem m!t knrlderatls.ı.rrna hikim 
olmuş bir h:ılı> g'.;Jecek. hem de !ngiliz 
ıttıfakına cldyaı.~ri:ı.k harl"i emnıyct
lenni kol'Umt:~ •l' d~hili i1"ki~1Ct im. 
"tfın temin elmiş n!Rcaklar<'4!'". 

Fena taklitçilik 

Y alnız S ıı iye şimdili'{ istis.ıa 

tcşk :l ~cı ;y<'r. Çüııkii Fransa, 
lr&.ktaki Ingi1iz ınısalinı anc--ık şeklen 

Bu Çarşamba akşamı s D,., E A Sinemasında 
Büyük filmler artisti VICTOR FRANCEN'i MARCELLE CHANTAL 
ve JEAN PIERRE AUMONT ile beraber temsil ettikleri MARCEL 

L'HERBIER'nin meşhur şaheseri 

DENiZLER PERiSi 
(La porte du Large) 

deniz hayatına aid büytik ve meraka ver filmini takdim ediyor. Gençlik, 
heyecan ve neşe filmi olmakla beraber his. teessür ve doğruluk filmidir. 

\ Yerler evvelden alınabilir. Telefon 42851 

YIKli.
0

ANNNCI BELDE 
SANFRANSISKO - 20 n<::i ASIR SODOM VE QOMO~ESI 

3.000.000 dolarlık film 
3 senede başarılan film. 

~rollerde: 
(Tahsa sılcan is) - Avluda gezin. 

mek. 
Bu misallerle (aport) kelimesinin 

bn§ındaki vokali düşmüş "s .. nin ma. 
nasını açıkça anlamı§ bulunuyoruz. 

1 2 3 

O halde (sıbırt) kelimesi (sport) 
sözünün tamamen ayni olduğu mey
dandadır. 

KLARK CABLE-JEANETTE MACDONALD 

tnklitten b .. şka tırşey yapn"~ "l •• A _ ~!!!!!!!!~~~~!!~!!!!!!!!!!!!~~!!I!~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~~!!!!!!!~!!!!!'!~ 
rada şu fark var ki Ingilt~re samimi ı -

(iğ) + is + ip) kelimenin ba3taki 
U~ unsurunu okur ve son morfolojik 
fekli olan (sip) sözünü yine Pekars
ky'nin lıigatinde ararsak görürilz ki 
çarçabuk, bir çırpıda manalarını, ya. 
n! geniş ve çok hareket ifade eden 
bir sözdür. 

Bildiğimiz ve her zaman çarçabak 
ve bir çırpıda manalarını ihtiva ede. 
rek konuştuğumuz (şıp - ta) ayni 
kelimedir. Ani bir hareketi ifade ic;in 
(Şıpın işi) demez miyiz? Daha ara. 
~alım. 

Kamusu Türkide "zıp,, yahut "zip,, 
sözünün manası: birdenbire zıp: sıç. 
ramayı tasvir ederler. 

Zıplamakta, sıçramak, yukarıya 

doğru atılmak, hoplamak manasnıda
dır. 

Arkadaşlar; 

(Sport) sözündeki "v. -ı- p .. prensi. 
pal kökü: kelimelerde değişebilir, ya. 
ni (p) yerine "v. -1- ğ., , "v . ..ı... k,, ya. 
hut "v. + y,, şeklinde görülür. 

Mesela sekmek -. bir ayak üzere 
sıçrayıp atlamak. Burada (p) yerine 
(k) gelmiştir.. 

Seğirt - me ) 
Sckirt _ me ) dans, ihtilaç 

Seyir - mek ) 
Sekir _ mek ) dans etmek, rakset 

mek, ihtil.iıç etmek. 
Seğirt - mek = acele, müsaraat, 

şitap etmek, tehalük göstermek. 
Seyirt - mek = tahalük göster. 

mek (Kamusu Türki Lehçci Osmani). 
Işte arkadaşlar; (seğirt, s~kiM, se. 

yirt, sıpırt, sıport, spor) sözleri ayni 
manaya delalet eden, orijinleri bir ez 
Türk sözleridir. 

Sportmen ise; Ankara Tarih, Dil, 

Coğrafya Fakültt.s~ Sayın Profesörle. 

rinden Bny Hasan Reşit Tankut'un 
Şimdi kelimenin buraya kadar olaı: 

kısmım toplıyalım.: 
... w + . + . + . . 21.12.).936 tarihli münte§ir (men -
ıg ıs ıp or,, = ısıpor = .. .. . . 

sipor, spor olur. man) etudunde bu lahıkaların tamami 
Kelimenin buraya kadar olan un- le asıl Türkç.-? oldukları izah edilmi§ 

surlarına, ''v. + r,, nin verdiği ma.. olduğundan bu:-ada bu 1 :..hikahırın 
nayı, tekarrür ve daimilik diye yuk&.- hakkında uzun uzadıya bahse lüzum 
rıda izah etmiştik. Verbitskinin Al _ görmüyorum. 
tay - Aladağ H1gatinde, (dipor) sö.. Bu etilde ~öra men, ms.n lahikaları 
sünU, (sıbır) geklinde buluyoruz, ki Türk kadar kıdeme sahip bulunu. 
manası, "kbvalamak, kovmak, avla.. rurlar. 
mak,, diye gösterilmektedir. Binaenaleyti spcı:-lmı:r, kclim~si 

Buna dair ayni lehçede bir iki mi- Türkmen ve KJ.nıınan kadar Türk 
&l söyliyelim: malı, öz Türkçedir. ~ana:ıı spor ya _ 

Srbıra kel - kovalıya.rak getir • pan, sporla meşgul olan, spor adamı 
mek. demektir. 

Yüs yılga attı sıbırdı tıu:iup polbo- Arkadaşlar; 
dı - yüz sene atı arkasından takip Şimdiye kadar üzerill>JI! konuştuğu. 
etti (sürdü), amma tutamadı. mıız mevzu; muhterem .:iinleyiı.:ileri _ 
Sıbmnak -yine Radolfun dördün. mi yakından alakadar ettiğinder. kıy. 

cU cildinde (Rad. rv. Alt.. Tel., Leb., metli vakitlerini israf edilmis sayıl. 

Şor., Kiler, Sag, Koyb., Kaç.) lehçe.. maz.sa da beni dinlemek lütuf ve zah. 
!erinde bu kelime hücum etmek mana m'?iinde bulunduğunuz için sizlere de 
emdadır. ı'İ.1 saygılanmla teşckkürlerimı sunar 

Kamusu Türki'de ve lehçel Osma. ve sözümu bıtiri.rmı 

":Niçin onu bıraktım ? . ,, 

olduğu halde Fransanın siy:ıseti mas. 
keli ve iki yilzlüdUr. Fransa da bu sa 
mimiyet yoluna girer, Suriyelilerı 

mukadderatına sahip bir hnle koyar 
ve Yakın Şarkın huzur ve istikrarına 
ve Suriyenin inkişafına engel teşkil 

eden Sancak meselesi bizim çok mu. 
tcdil ve m&kul tck!ifim!z dairrsinde 
hallerliıirse Yakın ~ark dUiıyanın her 
yeı indr.m sakin ve halindı.:n hoşnut 

bir m::ı.nzara arzedt:cektir. 
Biz A1 aplarla asırlarc.ı yanyana 

ya.şaoı>t:. Biriblrimize darıh.lı~ımız ol. 
du. Kaynaştığımız ve kdrdeşçi! hisler 
duyduğumuz zamnnlar da eKsik ol. 
madı. Aramızdaid bu yakınh~m bize 
telkın ettiği duyg~. Arap aleminin 
bir tara füııı ısı•? •fi 1. d •;;-? ı· taraftan 
•"mııiy~t elılec(·k :..o· \etlı müttt'fik. 
!erle işbirliği yolunda inkişaf ve sa 
adetıni cundan hıtcmektcıı :hrı rettır. 

Bulu~acağımıı yollar 

T ürkıye ile ı".rap mı:ml~kctleri 

ancak sı.ıln yo•unc!a 'ı.: dü:.t!t~k 

yolunda buluşa.bilirler. Daha yakın 
bir münasebet, t'f' bugün 11 .. :n, ne de 
yann u,ın hatıra ~debilir. 

Osmanlı Imp~ratorlı.ığu, Tür:..t ... ıı 
Laşka unsu:-Ja!"l:ı. · rıeskiıtı •r.:ziı:in ı:a. 
hipliğini asırlarca bir yük diye ta§ı 

dı. Bu yerlerden birşey alamadı, dai 
ma Ust~ verdi. Manuız !mparatorluk 
yil,künün altmda kendisi de boğuldu. 
gitti. 

Inkılap Türkiyesiride hiçbir nevi a. 
razi iştihası yoktur. Elimizdeki ton. 
raklar, artan nüfusumuzu nesillerce, 
asırlarca barmdınmya kafidir. Bura
sını Türklere layık bir yurt haline 
koymak için yine nesillerce, asırlarca 
yapılacak dahili iş vardır. 

Sonra başka uns:ırl!ı.rb meskun a. 
raziye sahip olmak ıır.ı:usu, ancak sı. 
nai mamulat içm mahreç b:ılmak ih
tiyacından doğahilir. Türkiye ham 
eşya ihraç eden bir memlekettir. lk
tısadi hi\viyeti itibarile emperyalisL 
lik rolü oyna.mıya hiçbir ihtiyacı yok 

Ziraat 
Kombinaları 

Bu akşam Panialtı J A N SINEMASINDA 
PROFESÖR ZAT 1 SUN C UR TEMSİLLERİ 

Tekmil programı ile 
DİKKAT: YA R 1 N A K Ş A M YENl PROGRAM 

Ziraat Vekaleti bu sene tesisi 
ne başlıyacağı kombinalar için Ziraat Gündüz sinemada: Siyah Gül er ~~~yn =b 

Enstitüsünden mezun olacak ziraat _ lil••••••••••••••••••••••llllİ••~ 
çilerle diğer ziraat mektepleri merun 
larım istihdam edecektir. Vekalet 
her vilayette meslek haricinde çalış
makta bulunanlan tesbit ettirmeğe 

başlam~tır. fstanbulda serbest mes. 
lekte ve muallimlikte bulunanların a 
dedi yirmi iki ?Jira.atçidir . 

Roma 
Görüşmeleri 

(Başı 1 incide) 
kültürümüzU ve mevcudiyetimizi teh 
dit eden yegane tehlikenin bolşevik -
lik olduğu bilindikten sonra bunun 
yerine bir nevi Avrupa fikri kalın 

· Maksim 
Lokantasının açılıtı 

ATTiK 
23 IKINCIKANUN CUMARTE 

tur ve olmıyacaıktır. Çünkti bizim bu 
gün vücude getirdiğimiz sanayi, an
cak ham eşyamızın bir kısmını kul 
!anmak, şehir ha• Kımıza iş bulmak 
ve fevkalade Ja!<ıkai.arda harice 
muhtaç olmamak ic:;ndir. 

oluyor. Demokrasiler bilerek veya bil j ~--•••••••••~ 
miyerek bolşevizmin muavin mikrop 

Fazla istihsal dereli 

T ürkiye iktısni.li bünyesinı ye. 
niden kurarken, fazla sınai is. 

tihsal uçurumuna düşmekten ve gü • 
nün birmde sınai ma.uıulata mahreç 
aramak ihtiyı:Lcı duy ,ıaklnr. kendini 
koruyacaktır. En bUyilk san'at mem 
leketlerini kIVTandıran fazla istihsal 
der<il ve ihracat ihtiyacı kapılarımızı 
daima sımsıkı kapalı bulacaktır. Bi. 
zim fazla istihsal gayretimiz ancaık 
ham eşya sahasmda kendini gösteı-e 
ceı.'-<tir. 

Kendine böyle bir iktısadt program 
çizen bir memleketin tabit siyaseti, 
komşularile ve herkesle sulh ve dost 
luktur. Filistin Araplarının düne 
hasreti ifade eden sözleri karşısında 

temeli olan birer fesat ocağı haline 
gelmişlerdir. Demokrasiler, bir grup 
teşkil ediyorlar. Biz de b~coka bir 
grup teşkil ettik.,, 

Roma, 17 (A.A) - Prusya Bagba. 
kanı Göring bugün Kastel Potzianod& 
tertip edilen avda kralın misafiri o.. 
larak bulunmuş ve kral tarafından 

şerefine bir öğle yemeği verilmietir. 
Bunu mUteakıp Göring, eehri ve ci

varını gezmiştir. 

Yann sabah Velinhtln davetine ica 
hPtlP. Nı:ınoliVP eidPN!k Mrf"flna .. A..ı 

lecek öğle yemeğinde hazır tıulunduk 
tan sonra akşam üzeri Kapriye gıde. 
cek ve orada bir kaç gün istirahat 
edecektir. 
Varşova 17 (A.A.) - Görin şubat 

ortalarından sonra Lehistanda beklen 
biz, bu aziz dı>Stlarnnızın, dünü ara. mektedir. .. 
mıyacak ka<l:ır mes'ut ve hocznut ol. 
malannı temennı etmekle iktifa ede. 
riz. Fransa '\.·c 8ııri.\•c hakkı ,'ldaki te
mennimiz de biıı olduğur.~uz g!bi an
lamaların.ı:tan \o'e kendi menfaatlerini 
daha iyi takdır '.debilmelerindcn iba. 
l"\1ttir. 

Ahmet Emin YALMAN 

. . 

Ticaret Odasında Esnaf 
Bugün Ticaret Odasında toplana -

cak ola.n esnaf cemiyetleri reisi ve 
katipleri eımafa yapılacaık yardım ve 
bu işe ait teşkilatın evvel~ huıtllll'l 
mış olan projesini son defa. olarak 
müzakere edeceklerdir . 

--------------
KADIKÖY SUREYY ADA 
HALK OPERETi 
Bu akşam saat 21 de 

ESKi HAMAM ESKi TAS 

Dünkü Briç 
Dünkü \'.lmlZda. cıka.n ·eni mMeıes::J:' Md te.rtıp uauu-.~ oiiJl 

tur. (W) nln kl~ gös 
Ptk, Kör, Karo ,.e Tren iş 

baş ~ ters konmuş olduğu 

(W) nin oyuna trefl (6) bsı Ue 
la.maın yazılacak yerde (10} 111 
b&§lıyaca.ğı ya.zılnuştır • 

Bulgaristanda lzdivaÇ 
Muayenesi 

Sofya, 17 (TAN\ - Bulgarlst• 
evlenecek çiftler, bunc!an sonra JI 
kUınet doktorları tarafından rı111• 
u~ ejllecekle...,ı· r. 

Bu düşünce içini bir kurt gibi kemiriyor ve diz -
ginlere asılarak gerisin geriye dönmemek için nefsi. 
le mütlıiş bir mücadelede bulunuyordu. 
Göğsünden boğazına doğru yayılan bir ateş genç 

adamın gözlerinden yaş getirdi. Gocuğunun oııunu 
açtı, göğsünü rüzgara vererek biraz seruıledi. 

Kuyucaklı Vu.suf· 
Hatta buralarda pek nadir görülen hafü bir kar set 
piştiriyordu. Yolun iki taratındaki zeytinler taş kO" 
silmiş gibi hareketsi~di. Hayvan ince ayaklarile ça
kıllarda kıvılcımlar saçıyor ve hızlı hızlı soluyordılo 
Yusufun nefesi de yotgunluk verecek kadar bızla:1 .. 
mıştı. VücudünU soğuk bir terin kapladığını ve bOi• 
zının acımıya başladığını hissediyordu. Tekrar ha.I'" 
talanmaktan adamakıllı korktu. Eve gidip tekrar ya• 
tağa uzanacak olduktan sonra bu dönüşün manas' 
kalmıyacaktı. F&kat ölüm halinde bile olsa aklın• 
koyduğu feyi yapmıya niyet etti. Muazzez.i alıp gid~ 
cek, ondan sonra hastalansa da dil9ilnmiyecekti. Bit 
dağ b&fmda, uzak bir köyde başlarını koyacak bit 
yer bulurlardı elbette. 

Yavaş yavaş butün vücudüne bir hissizlik, bir do
nukluk yayılıyordu. Kafasındaki düşünceler şimdi 

tamamen sislenmişti. Kulakları çınlıyor, gözlerı ya
nıyordu. Hayvanı biraz sürdü ve biraz sonra Zeytin
lik köytine geldi. Burası Edremitle Akçay arasında, 
ova üzerinde bir köydü. Ahalisinin çoğu doksan üç 
mühacirleri idi. Yusuf tanıdıklarından birinin evine 
indi. Hayvandan atlayıp ayaklarını yere basınca bü
tün vücudüne iğneler batar gibi oldu. Ağır gocuğun 
altında gerinmek istedi, fakat halsizlikten bunu da. 
yapamadı. !çeri girince hemen bir ya.tak serdirip u
zandı. 

Ve tam dört gün yerinden kalkamadı. İlk geceler 
kendini bilmiyecek kadar ateşi yükselmişti, boğazı 
yanıyor ve yutkunamıyordu. Ev sahibinin iki karı -
smdan biri ona biraz ıhlamur çiçeği kaynatıp içirdi, 
diğeri tuğla ısıtıp karnına koydu. 

Yusuf mütemadiyen terliyor, titriyordu. Birdenbi
re görülmemiş derecede inkişaf eden muhayyelesinin 
önüne sıraladığı çeşit çeşit manzarala~, hayaller onu 
yatakta mütemadiyen kımıldamıya ve yüzünü ıztı -
rap ile buruşturmıya sevkediyordu. Yanan gözka -
paklan sanki üzerindeki hayali mütemadiyen değiş • 
tiren acayip levhalar idi, Üzerlerinde hazan daha zi
yade mora benziyen renk kavisleri beliriyor, sonra 
gayet vazih şekilde birtakım tanıdık şahıslar ve yer
ler resmigeçit yapmıya başlıyordu. Bazan bunları 

seyrede ede yorulan ve uykuya benzer bir dalgınlığa 
düşen Yusuf şiddetle sarsılıyor ve yumruklarını sı
kıyordu. 

Hele geceleri bUsbUtUn boğulur gibi oluyor ve yor 
ganm altında hırsla dizlerini yumrukluyordu. Karşı
sına, ocağın ilstline konan bir yağ kandili ile ocakta 
~ıtırdıyarak ağır• ağır yanan bir kütüğün alevleri 
toprak zeminin ancak bir kısmını örten hasın kırmı
sıya hovuyqr ve mor yüzlü yo"gfll1tn üııt.Unde gölge-

MEMLEKET ROMANI 
ler uçuruyordu. 

Yusuf o zamana kadar duymadığı bir pişmanlıkla 
çırpınmakta ve: "Ne diye geldim? Ne diye yola çık
tım? Ne diye onu yalnız bıraktım?,, diye üzülmekte 
idi. Derhal geri dönmek istiyor, kendisini buraya 
bağlıyan hastalığa lanet ediyordu. Her saat geçtik -
çe bu hissi artıyor. sanki Muazzez bir tehlikede imiş 
ve Yusuf onu kurtarmıya derhal koşamıyormuş gi
bi yeisle dudaklarını ısırıyordu. 

Birkaç kere olduğu yerde doğrulmak istedi fakat 
muktedir olamadı. Görilnmiyen ağır zincirler onun 
kımıldamak imkanlarını alıyordu. Arkası üstü ya • 
tarken zannettiği gibi kuvvetli olmadığını, iradesi • 
nin ve isteklerinin vaziyetinde bir değişiklik yapamt. 
yacağını anlayınca nefretle duda.kla.ryu buruşturup 
tekrar sükunetine döndü. 

Uyumaktan ve daha ziyade uykudan evvelki o ya
n uyanıklıktan korkuyordu. Hangi kuvvetten emir 
aldığını bilemediği muhayyelesi o zaman faaliyetini 
büsbütün arttırıyor ve bazı ihtimallerin levhalarını 
Yusufu bitap bir hale getirinciye kadar onun gözle-
rinin önünden çekmiyordu. • 

Yusuf tamamile karar vermişti. Biraz iyileşir iyi • 
leşmez derhal Edremlde dönecek ve Muazzezi ala • 
rak herhangi bir yere gidecekti. Şahindeye hiç ha -
ber vermeden, bu sefer nikAhlı karısını kaçıracak -
tı. Salahaddin Beyin hatırı için Edremlde dönmüş 
ve o zamandanberi buna kafi derecede pişman ol -
muştu. Bu Allahın belası yere dönmese ve tesadüfe 
tabi olarak hayatını bir kere ba.,lamış olduğu şekilde 
devam ettirse idi bu feU\ketlerin hiçbiri onun başına 
çökmiyer.ekti. Buna emindi. Ne tahrirat kAtipliği . ne 
tahsildarlık yapmıya mecbur kalmıyacak, kayına -
kamlann, önUnde korkudan titremiyecek, kansını 

arkana bn-akro: şu ıınc'q_ klT'f'llerl<> ber.ıtber ar!\ba? di-
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ye terler içinde sayıklamıyacaktı. 

Fakat bu hatayı, tamamen iş işten geçmeden dü
zeltmek lazımdı. Bir dakika. bile beklemeden düzelt
mek ... Hemen gidip :Muazzezi evden almak, kimseye 
bir şey söylemeden bilmediği bir tarafa gitmek isti
yordu. Onu ilk kaçırdığı günü nereye gideceklerini, 
ne yapacaklarını, neyle geçineceklerini pek mi dil • 
şünmtiştü? O halde bunlarla zihin yormıya şimdi de 
hiç hacet yoktu. 

Fakat bu mel'un hastalık onu beklemiye, hem de 
en azaplı bir vaziyette beklemiye mecbur ediyordu. 
Kendi kendine: 

"Olen domuzun Yusufu, t.am zamanında başı yas
tığa vurursun ha!,. diye söyleniyor ve hiç durma -
dan iki tarafına dönüyordu. 

Köye gelip yattığının ancak dördüncU günü boğazı 
biraz düzelir gibi oldu. Şimdi biraz daha rahat yut • 
kunabiliyordu. Fakat halsizliği, baş ağrılan henUz 
geçmemişti. Birkaç kere kalkıp odada aşağı yukarı 
dolaştı. başı dönerek tekrar yatağa uzanmıya mec
bur oldu. 

O gün biraz tarhana çorbasile bir kase yoğurt 
yiyebildi. Böyle iyileşir gibi olduğunu hissettikçe hiç 
yerinde duramıyordu. Ev sahibi onu akşama kadar 
gilçlUkle zapdetti ve Yusuf Edremide ertesi !rlln git
miye razı oldu. Fakat ortalık kararıp ta vastı~a daya 
nan başında hayallerin o korkunc oyunu tekrar be
lirmiye başlayınca Yusuf yerinden fırladı. nantalonu 
nu ayağına, caketi sırtına geçirip dışan çıktı. 

Bu hali gören ev !'!ahibi artk itiraz etmedi; yalnız 
Yusufu odaya sokarak: 

"Aztctk ısın. ben havvanı eğerlivevlm! .. dedi. 
Biraz sonra goc11<runa sıkıca sanlan Ymmf atını 

dörtnala kaldırmış. Edremlde dönUvordu. Hava bir 
k'lç gün ev,,elkine rııı.zar.:ın aflamal<ıllı so({umuştu. 

Kendini de hayrete dilşürecek kadar kısa blr 16-

manda kasabaya vardı. Bozuk kaldırımlı dar sokak• 
!ardan ay~i hızla geçti. Kahvelerde oturanlar bu v• 
kitte bu ıSÜratle geçen süvariyi görebilmek için baf .. 
larını buğulu camlara yapıştırıyorlardı. 
Karanlık sokaklarda rastladığı birkaç kadın kor1<11 

ile "ay!,, diye bağınştılar ve çocuklarını kollarındaO 
tutup hızla kenara çektiler. Yusuf Bayra.myerini geO 
tikten sonra hayvanı yavaşlattı, eve yaklaştığı z~ • 
man alt katta, sokak üstündeki odada ışık yandığı• 
nı gördü. Hayvandan indi, dizginleri eline alarak at" 
ka tarafa dolaştı. Anahtarı yanında olan bahçe kS. .. 
pısından içeri girdi. 

Kendisini kimse k&l'fılamıyordu. Bahçeden tatlıf~ 
açılan kapı kapalı olduğu için buna hayret etınedi
Herhalde duymamıflardt. 
Kolanı gev,etmek için elini atın k&rruna götUrUt'° 

ken durdu: 
"Neden çözUyorum ?,, dedi. Kansını alıp hemen git 

miyecek mi idi ? 

Bunu hakikaten yapıp yapamıyacağını bir an keli 
di kendine sordu. Şahindenin halini dUşUndU. MuaJ'" 
zezin ne cevap vereceğini, bu teklifi nasıl karşılı)'S .. 
.cağını merak ediyordu. Onu çırçıplak alıp götUrertıef 
di. Fakat genç kadın sırtına bir şey giyinciye kadsl 
Şahindenin mahalleyi ayağa kaldırması da mUn1k'1itı 
dil. -(Arkası var) 
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TAN 
Gündelik gazete 

BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin YALMAN 

T AN'm hedefi: Haberde, fi· 
kirde, her ıeyde temiz, dü
rüst, samimi olmak, kariin 
gazetesi olnuya çalışmaktır. 

1 Günün Meseleleri 

Şaımaz bir esas 
1'Urklye Ue dost olmak lstlyen -

ler, Türkiyenin dostluk aıılay11ı ne 
olduğunu bllmelldlrler. Bu bakımdua. 
dünkü bw ya.zammı dikkatle okun -
IDUI olduğundan embıJ.z. 

l . eni Türklf eye vücud nren zafer, 
bu mWetin sadece kendi eeeridlr. Bu 
millet, tek başına, yapyalms. maddi, 
maııevl, kendi öz vuıtalan ve fmkAn 
la.n De döttılttl. JWlkyadaıı çekllmek 
zararethd doywuı Fraıı8Dlar ble, An. 
kara ile konlJllDÜ için, Sabrya.da 
mmatter oımunm beklediler. Hiç 
bir tahliye. doetluk eeerl olarak, ya
pdmaımftır. y abaııcı yardmıla.r ise, 
uıcak, ballfe ve lsuı& ordularma ve 
lıayancda.ra bedolunmqtur. 

Yeni Tttrldye)1 inşa etmek ve mll • 
Jeti bnlnndmnak ~ gene kendi 
irade, vuıta. ve lmki.nlamnızda.n 

~ hloblr dayanç anmamağı, ayıal 
1&\'8.§ cephesinde öğrenmlflzdir. 

Zafere kadar, harbmıız karpsmda 
devam edf.11 garp lııAaııAızlığı, kendi ı. 
tediklerlmhl kendimiz başarmak kod. 
!'etinde olduğomuı: anla§ılmcrya 1La -
da.r, lıdolip ve inşa davamıza kal'll 
da, olduğu gibi sebat eW. OıAnaalı 
lmparat.orluğu Ue yeni Türldye ara -
1511ldakl kıyas edllmez farlca herkmt 
lnandınnadıkça, Kema.Umıln wyo • 
Dal ve entenıMyonal aavaJa,rmda)d 
ıaanılmlyet, hldJselerle lsbat olunm& • 
chkc.'a, h~r tttrltt mttnMebetlerde. bhe 
e$idJlk halda~ şftp. 
he etmiyorduk • 

Kendi kudretmme emnlyeülzlDr 
hıMlal verecek hiçbir teşebbüste bu • 
lunmamaJrta, Tttrklyeyi 18dldll ve 
eı,lc!Dk lddlumda.n ~n -

- _.,,.r-- --

Ticaret mektebi 
65 ya,ında 

An!cara, 17 (TAN) - yn~ 
'I'icaret ve Iktıaat Mektebinin )rtebin 
luş YJldönUmU mUnuebetlle uıe 

1 1.ı0kan • Ankaradaki mezunlan şeh r 
.. _ T plantıda 
t.G.llllda toplanmışlardır. 0 

tktısat Vekili CeW Bayal' bU)UJ1DlUI 
ıre bir nutuk vermiştir. 

Eski Bir Nazırın Siyasi Hatıraları FIKRA 
1 

Hocanın ölçüsü 

Menküpluk Zamanında 
- lakendenuıauz Suriye 118811 ya _ 

f&yabillrf. 
Ejer evlnbde bir &tluıaıa vana, 

16tfee, enun Surl) e 1u nwu açınız. 
ŞamJa Berut arumda:ki mesafeye 
balama: Bllmlyonwuz haber ''ere 
Um ld bu daracık yolduı bir de\'let 
hududu seçiyor. H er taraftan maruz kaldığı 

ağır cfilema.nlık kartısında 
Hakkı Paşamn dostları keudıc;ir.e 

bir müddet için memlekett< .. 'D ayrıl
masını tavszye etmişlerdi. Trablus
prbı dlitmana satmai< gibı en adi 
ve en memur iftiralara uğrıyan, 
merhum, bir yol parası bulmak "ıin 
hanesini rehin etmek dereceler.nde 
~kiilltJa karşılaşıyordu. 
Hakkı l>aşa, memleketimizin çok 

nadir yetiştirdiği insanlardan bıri
dir. Fakat yüksek şahsiyeti, va -
tanaeverliği, hukuk ilminde pek 
ge~ vukufu, gençliğin yükselen 
irfanı üzerinde sayısız hizmeti, el· 
hasıl, bUtUn fazileti, her şeyi bir • 
denblt-e unutulmuştu. Jstanbuldan 
ayn.lirken ancak bir iki doı!tunun 
elini sıkabilmlşti. 

Muhaliflerde gaye, anca.ık ltti~ıt 

ve Terakkiyi dUşUrmektJ. Bunu el· 
de etmek için Hakkı Pap kabiııeel 

ve halefleri hep birer vuıta idi. 

Hattl yukarda bahsi ~ -'\k

ıirin mecliste müzakere olunduğu 
sırada Rıza Tevfik şöyle ba.ğıtrn1'· 

tı •• ... Me8eleyf medreeeye dll.filr • 
dille. Eyvah Hakıkı Pqa mes'ul ol 

mıyaca.k!" 

Ahali gnı~dan bir sanklı rrıe· 

bws töyle demişti: " ... Hı.k'la Pqa 

kabine.si hakkında verilecek mes'u 

Jiyet karan, hiç f{lphesiz eımeriyet 
fırkasının manevi malıkfunlYeti de 

mektir." 
Bu eözler, muhalif cephedeki 

ma.ksadı bilabütiln açığa vuruyor -

du. 

H albUkl Hakkı Pqa, Roma 
lefirliğinden sadaret maka

mına geldiği zaman \i.ikell mecli
sinde, Osmanlı imparatorluğunun 

mUtalealarmr izah eyleı*en en sf. 

yade Tra.blusgarp ve Bingulye te
mu ederdi. Bu yerlerin siyasi va.. 
ziyetini, Abdlilhamit za.ma.nmda ıe 
çirdiğt idari §ekli, halde ve lstlk-
balde maruz bulunduğu tehlikelerin 
derecelerini kendisine hu olan na
fiz görUşile uzun uzadıya anlatırdı. 
Şimdilik orada İtalyanlara bir ih
tiilf veaileei vermemek, bu sayede 
devletçe temin edilecek uzun bir 
sulh devresi içinde her clhet<;e ha· 
zırlanmak llzımgeleoeğtni ileri ıU-
rerdi. 

HatU. aralıkta blr, ttaıyanların 
Trabluagarp ve Bingazide nafıa İl 
lerine müteallik istedikleri ve t.ti
yecekleri tmtiyazlan da hukuku 

Paşa-
na aa non goıruış ve 

<dllUışlÜlnce DeırD 
devleti gözetm~ eartile vermiye 
taraftardı. 

Hiç unutmam, bu filoini bir ve

sile ile meclisi meb'usanda ih!!atıı et 

mek isterken Trablus meb'uslan la 

yamet koparmışlardı. Garibi şu ki, 

ekseriyet fırkuma mensup blrta • 

. knn meb'wılar bile merhuma yan 

baıknuya başlamışlardı. 

Hamiyetin çok galeyan ettiği za. 
manlarda şuur yerine hi! hakim o

lur. Merhumun veA"an.- maltsadı, 

bu siyll8etile, istilA.cı devlete karşı 

memleketi müdafaaya vanvacak 

silahlan hazırlamak. devletin teç

hizine zaman ve imkan bırakmaktı. 

Bu fikrini çoklarına kabul ettire

mediği yi'bi o sırada Fransanın 

Fastaki vaziyeti. devletler arasın -

da yapılan u~a.şma ve pavla.,ma si 

ya.seti de araya girmişti. işte bun

ların hepsinin neticesinde devlet 

böyle blr ellm vaziyet içinde kal
mıştı. 

Bu çok acı valt'anm Hakkı Pa -
ıanm sadaret.! za.manmda zuhOr et 

mesi kendisi için bir talihsizlik e
seridir. 

S adrazam Ha.kin Pa15a mer
hum, latanbuldan avnlır. 

ken metanetini muhafaa ediyordu. 
Benim çok mUteeatr oldufumu ~ 
rthıoe kolumdan çekti. Aynen ıu 

ICS.zleri 8'Syledf : 

terince, vatanın mUdafauı [§inde 
memleketin öz evlatlan bUtUn o 
karıılıkiı kanaatleri derhal bir ta
rafa atarak Jiltu .ana karşı yekpa
re cephe alırlar. Ha.miyetlerinden 
şUphe etmediğim birtaknn meb'u&
lamnızrn böyle bir fellketlf gUnU
milzde hlll neden bfrletemedikle -
rine hayret ediyonım. 

ı Hatırlarsınız, padffaha 14tffana
memf tılıkdim ettiğim o, meş'um 

gece halefim hakkında sarih fikir 

eöyiemekten çe
kinmiftim • 

Sarayda.ki mU. 
ta.kere odumda 
lyan re111 Sait 
Pap ile meb'u • 
un reiai Ahmet 
Rıza Beyin vUke. 
il heyetine llti -
hak etmiş olduk.. 
lannı pad14nh bi • 
liyordu, o aırada 
padişahm batın • 
na ilk gelen lıim, 

Sait Pqa oldu ve 
sadaret bu v~ht· 
le kendisine t~klif 
edildi. 

Salt paşanm 

çok mUmtu olan 
ıahslvetlne, yt1k. 
l"'k iktidar ve bU
yilk tecrilbesine, 
coic ihtiram ve L 

timadrm vardır. 
Teşkil ettiği 

kabine eJ"klnı 

hı.kkmda da de. 

rir 

ba.,ka 

hürmetten 

duyıum 

yoktur. 

- Azizim ,bu hal sfvuf hayatm 
tabii lcaplarmdandır. lktidar mev. 

Saclraıam HaUı Paıanm bir Aati~ ... #üı ü 

Fakat, bugll • 
nUn sadrazamı 

tıkrtmce KAmU 
Pap idı. Bu iki 
u.tm biriblrlnden 
çok farklı ııecive • 
l ri vardır. Salt 
PtuJa mesell. icap 

en bir tedbir ve 

lrrla.r. Hattl bu vadıde mün katı 
hududunu tecavüz ettikleri de çok 
defa görtilülT 

Fakat harici bir düşman başgös-

., 

ve ıkarar alınacağı 111rada, ondan ia. 
tikbalde çrkabilecek mea'uliyetl ön 
emeyi dilşUnUr. diğeri bu kabD en. 

dieclerden azadedir.,, 

Şama deniz korkusu bile Beruttan 
&ellr Büyük haı"bt 8Url) ede geçinnlı 
olanlar pe1c 1)1 bUlriz ld tskend~ru • 
nu, Anadoluda bırakır, unutur ve. ge
çenllk. 

F.ılnl batmm arkumdan dolaştı • 
tınp kuWc göetermenln asri tabirini 
kullanmak lltemeyls: Fakat Benıtu 
bırakıp ta, lakeedenınu Surlyeye ne. 
fes noktuı ı&t.ermek, bu IÖsden 
b8fka neyi hatıra ıetlrlrf 
Benıtam Swtye ol&bWr: LUbnam 

yapmak için: 1*eadenınam Suriye 
olamu: S..mp vücut vermemek 
için! 

8evr muahede.I ıdhalyetln.ln Sari_ 
ye hududunu. flmalde, 8wua kadar 
çıkartnut oldup stlnJer de uzak de.. 
tfldlr. Belkl de o saman, Surlyealn, 
eger bo~ let.enlyorsa, Sam. 
ıona lhtlyacır oldupndaa babwllle • 
cektl • 

Hoca Nureddlne dUayanın merke.. 
dal 10rmQllar: Ayak t.atılı noktayı 
~öet.ennlf. latilllar. oofrafya hudut. 
tan loln ayni öl~U)11 kullanmaktadır. 
lar. 

Surlyealn hakkını Suriye,·• ,._.,. • 

nlz,, demek bizim \'adfemlz de~lldlr: 

Fakat Saacağın hlıkkmı Sancata 

,·erdirmek, yalnız vazifemiz değil. a. 
ğır mM'Ull)etJmlzdir. - Fatay 

Aımanyanın 

Veremedi§i 
ı icari boı~ 

Belgrad, (Deyli Telegraf muhabi
ri yazıyor) - Alman hUkfimetinin 
Yugoalavyaya olan borcu Yugoalav 
iptidai maddelerinin bolca aatın alın 
ması yüzünden, endişe uyandıracak 
şekilde fazlalaşmıştır. Yugoslav mil 
li bankası, Alman mUbayaatını tah
dit ederek Almanyayı borcunu vermi 
ye mecbur etmek lçln bir proje ha .. 
urlamıya aevketmiftir 

Stoyadinoviç · Maçek 
Mülakatı 

Belgrat, 17 (TAN) - Bllfba'ka.n 
Stoyadmoviç, bugün Hırvat Lideri 
Maçek ile Ronnda görlltmll§tUr. Gö
ı üş.me saat 16 ya kadar ıUrmUttUr. 

ldfne gelip, gitmek. hayatta kal
dıkça, .tyuf &damlara mukadder 
blr keyfiyettir. Hakkımdaki o men 
fur isnatlara t-hammivt-t verdiğim 
yok. Yalnız benim endişem mem
leketimi7.deki bu 11iyasf mücadele
nin hiç beğenmediğim gidiş tarzı. 
dır. Dünyanın her yerinde muh
telif içtihatlara tabi fırkalar, mem 
leketin selamet ve saadetini kendi 
takdirleri dairesindeki kanunlarla, 
lcraatla temin edeceklerine kanaat 
getirerek milcadele sa.hasma atı -

OKUYUCU MEKTUPLARI 
Aile Bir • 

lÇlJUZU 
•• 

Facıasının 
•• 

Çocuk Ak!ı Mut'ta kunduracı Ermenikli Re- ğini ilive ediyoı rak Bebeğe bdar giderse, Şirket 
cep ustanın, uygunsuzluğunu gördü- Küçük San'atlar Meaeleai büyük zararlara mı uğrar dersi· 
ğü kar111nı bıçakla birkaç yerinden niz?,. 

Kiiçiilı. yoromaı: 
- Bayan. Siıe yaıtlım idebi/iı miyim? 

1 • Beyaııtt• Merc•n yokuıunde 1 
yara ıyarak öldürdüğünü yazmıı- Boiaziçi Naaıl Kurtulur? 
t '- ı. ~ d R numarada peruUr Lütfi vaııtutle ııı:. Mut ceıa evinde kun uracı e- d 1 

v S l'h • ·ı b' Ana oluhisarında oturan kari •· cep imı.sile aldığımız uzun bir e marangoz a ı ımıaıı e ıze 
mektupta, bu facia anlatılmakt•dır. mektup yaıan bir kariimlz, Beledi - rimizden Necmi yaııyor: 
Betbaht ad•m, beı çocuk babası yenin himayesi altında bulunan G•- "- Bugün, BoğHiçi ölmüıtür. 
olduğunu, 15 senedir evli bulundu- lat~daki Çocuk Kurtarma Yui'c:'U Boğaıiçinfn canlanma11 için vHife 
ğunu, karısı 307 doğumlu Şerifenin mar•ngoı atölyesini itleten "Ely•· alacak teıkilatın baıında Belediye
~iminle seviımeUe olduğunu bütün ve"nin yenındaki altı iıçiden birinin miıle Şirketihayriye vardır. Beledi· 
Mut'un duyduğunu, bu çirkin sevd•· Türk, ikincisinin Musevi üçüncüıli • ye, Boğaıiçinin en tenha köıelerine 
dan vaıgeçmesi için vukubulan ri- nün Rus tebeısı, diğer üçünün de giden yolluı temir ettirmeli, yolu 
calırının kum üzerinde bir tesir Yunan tebeası olduğunu bildiriyor. olmıyan yerlere ceddeler açtırma• 
bırakmadığını, niheyet m•hkemeye Küçük Sen'etler Kenunu bu 9ibi lıdır. Bunden b•ıke, kue n•kil ve • 
müracaat edtlip zina davası açıldı- iıleri Türk tebeasına hasreylediği sıt•luını ço9altmık, munteıım o • 
ğını, davanın uıadığını, karısının hılde, Belediyenin bir müeıHHSi tobüı seferleri tesis etmek, tenıi
bazı hareketlerinden vaıgeçmedi- demek olan marengoı etöly~inde litlı seyıh•t tuifesile Bo9aıiçine 

buna mugeyır bir VHİyet mevcut ı d ğini, kendisi gıyrit•biilik gösterdi- halkın reğbetini çekmek te a. e i-

9v inden d•im·ı b'ır kontrole tibi tu- olması doğru olamıyec•ğını bildi- 1 d d .. riyor. yenin i§ eri arısın a ır. 

tulduğunu ve jandarmanın tam ıa- G Or k"" Boğeıiçinin t•hirlilere en çok 
manında müd•h•lesile h•y•tının ece ta oye Tramvay f d ı b. L- h ı· t' ·ı · •Y • ı ır ıı;o19 • ıne ge ırı mesın· 

kurtarıldığını söylüyor. Orta köyde lhıan T e. İrnqıile ye- d b" ··L 1 ş· ._ t'h . e en uyuıı; ro , ırıı;e ı •yrıyeye 

Bir gün, evine giderken kerısile zılıyor: d-;ı... şı L tih · I 
1 11 

... .,.r. rıı;e eyrıye, top u hel• 
sevgi isinin konuımakta olduklarını - Ben, her gece Ortekaye ıe- ._ .. ti I ı . 8 ... .:. d t I k . 

.. d .. v.. . k d . il ıı:u e er nı "'.::tlaı a op ama ıd11 
gor ugunü, en iıini gören o a e at 1,30 d• gitmek mecburiyetinde I I d • 
Yıkıcısının hemen kaçtıg" ını, bu va- ı b' d 8 · ·b· d L- ıun arı yapma ı ır: o ın ır a emım. enım 91 ı, erMı 

ziyet kuıııınd• karısı Şerifenin ken- bir hıyll it edemı verdtr. Trımvey 1 - Ucuı tarife. 
disine "bundan böyle aııkımla ser- Şirketi bUtün h•tlercle sa•t 1,30 e 2 - Her iskeleye sık va.pur. 
bestçe seviıip konuıacağım. Senin kadar tramvay lılettiğl halde bu 3 - Doğru posta. 
gözünün önünde de bir ıeyden çe • hata bir tek olıun uab• tahıis ede- 4 - ilk ve sonb•h• - 1 • 
L• • V• d . .. . L '? L_ .... r goç erın-
ıı:ınmıyecegım.. ernesı uzerıne ıı;en- meı mı Bu •r•1H1, seet 1,30 de de helke eumf iıtifede d 
disini kaybederek cin•yeti iıledi- Eminönü vev• K.rekiyclen kalka· nı~il +.arifeleri. e en •ıva 
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Bulgarlar futbol 
ve atletizm için 
çok çalışıyorlar 

Sofya, 17 (TAN muhabirinden) - Bulgaristan 
Futbol Federasyonu önümüzdeki mevsim milli futbol 
takımları için geniş bir faaliyet programı hazırlamış· 
tı;. Bulgar milli takımı önümüzdeki mevsim üç mü
hım maç yapacaktır. Bunlar srrasile Yugoslavya 
Fransa ve İt.a!ya milli futbol takımlarile olacaktır ' 

/cJcJia'1 boks maçtna hazulanan 
Haldun 

Ayrıca Balkan kupası maçlarına. 
iştirak edecek olan Bulgar futbol. 
cuları için hazırlanan programa gö 
re Bulgaristanda şimal, cenup ve 
Sofya mıntakası namlarında Uç bil. 
yük futbol takımı teşkil edfüniştir. 

Bu ekipler biribirlerile karşılaş. 
tınlacaklar -ve içlerinden ayrılacak 
en iyi oyuncular arasından milli ta.. 
kım teşkil edilecektir. Böyleli•de 
şimdiki Bulgar milli futbol takımı 
mühim bir tadilata uğrıyacaktrr. 

Ayrıca Bulgar milli spor federas 
yonu, Bulgar atletizminde büyiık 

ıslahat yapmayı kararlaştırmıştır. 

öyle ki açılmakta olan kur ve husu
si atlet mekteplerinde şimdiden id. 
manlara başlanmıştır. Bulgar atlet 
leri, bu sene Bükreşte yapıla<'~ğı 
bildirilen sekizinci Balkan :ıtletizm 
oyıunlarına da iştirak edecektir. Bu 
sebeple federasyona bağlı atletizm 

1 
Beygirle yarışan 
meşhur koşucu 

r---
' 

Son olimpiyadın sürat koşusu 

fı:rtınası olan Amerikalı zenci O • 

1 

wens Aınerikada günün adamıdır. 

Her yerde, her büyük müsabaka -
da onun büyük şöhretinden isti -
fade ediliyor. Geçende Havanada 
yapılan büyük bir boks maçında 

rıenci Owensten istıifade edilmiş, 

boksörlerle beraber ringe çıkarıl
mıştır. Zenciyi ortada görüyorsu -
nuz. 

~AN 18.ı.931 

ALLO! ALLO! 
Şu büyük gazete büyük bir 

mahcubiyete uğradı 
Rivayete göre lstanbulda bir büyük gazete var

dır. Bu gazetenin en büyük büyüklüğü arkadaıları
na tecavüz edip sıkıyı görünce iki gün sonra yel
kenleri suya indirmesidir. 

Bu büyük gazete on, on iki gün kadar evvel bir 
çerçeveli yazısında O limpiyat hesaplarını soran 
bir spor mecmuası hakkında : 

"Bir mecmuadan teıkilat her hafta beı yüz nüs
ha almayı kabul etmemiı .. lıte bütün tarizlerin, is
natların, itirazların esası budur. Yani spor müte

h~ssıslarımızın çenesini teıkilatın kasası yormakta
dır.,. demişti. 

Bu tecavüze muhatap olduğuna kimsenin şüphe 
edemiyeceği Top mecmuası büyük gazetenin bu 
yazısından sonra çıkan ilk nüshasında Türk Spor 
Kurumu Başkanlığından aldığı: 

(Top mecmuası Türk Spor Kurumundan yardım 

talebinde bulunmamıı, Kurumca da hiçbir yardım 
yapılmamıştır.] telgrafını: "Şu telgrafı bize yok 
yere ıantajcı l ık isnat eden adamın suratına çarpı

yoruz.,. diye neıretti. 
Bu ağır mukabeleden sonra büyük gazete: 

"Biz onun para almadığını biliyoruL Evet! El
bette ki o para almadı. Şu basit sebeple ki teşkila
tın bugünlük sokağa atılacak parası yoktur.,. diye 
"pes!" etti. 

Fakat bu arada Top refikimize (küçük mecmua) 

Spor sayfamız 
ve okuyucular 

"TAN" spor iılerine büyük bir ehemmiyet ver
mektedir. Sporun en mühim memleket iı/elf 
baımda geldiğine kanaat getirdiğimiz için spal 
neıriyatımm geniıletmiı bulunuyoruz. Bu say/O' 
da ve bu sütunlarda sadece spor hareketleritrl 
vermekle iktifa etmiyoruz. Spor meselelerinJ• 
de f ilcir ve mütalealar1mm bildiriyoruz. Bu btJ
susta birçok okuyuculanmızdan takdir ve tebril 
nekfuplafl almaktayız. OlcuyuculaT1mıza pınd 

temin edelim ki spor neıriyatımm günden güne 
mütelcamil bir vaziyete götüreceğiz. Spor neJ• 
riyatımııla yaktn alôkalar1m gösteren ve biıİ 
tebrik eden okuyu?:ulanmua teıeHürlerimizi bil· 
diriyoruz. 

diye hitap etmek büyüklüğünden de kendini ıll' 
madı. 

Büyüklük ve küçüklük kelimelerle ölçüldii~ 
kendini fil ve karşısındakini sivrisinek sananlara lı" 
ıaman tesadüf edilebilir. iddialı 

Bir boks 
maçı 

komitesi hazırlık için zengııı bir 
program hazırlamıştır: 

-~. .------~~"-~~ --~~---______,. -----~------·-.---~-----~~~-· -. .· .~.. ! 1 Meydan okuyan Dinar' 
meydanda yok . 

lld Galatasaraylı arasında bir 
kaç aydanberi suren iddıaıarın ni. 
ha yet bir daha boks eldi v1::nlerile 
halline karar verildi. Haldunla Ke. 
malinin önümüzdeki Pazar gunu 
Galatasaray Klübünde yapJ.caklan 
dövüş bu iki genç arasıuda şin.dıye 
kadar bir kaç kere tekrarlanan 
maçların dördüncüsüdür. 

/ Bulgaristanda 25 Nisanda Vnılo. 
nitsa şehrinde bütün vilayet atlet. 
!erinin iştirakile bir birincilik yapı. 
lacaktır. 

Burulan sonra atletizm müsaba. 
kalan, 9 Mayısta Sofyada olacak. 
tır. 

11 ve 12 Temmuzda ise yine Sof. 
yada atletler arasında Balkan o. 
yunlan için aynca bir birincilik 
müsabakası yapılacaktır. 

Her iki federasyonun mu tabaka. 
tiyle Türk ve Bulgar atletleri Tem. 
muzda biribirlerile karşılaşacaklar 
dır. Bu müsabakalar, ya Ankarada, 
veya lstanbulda veya Sofyada ya. 
pılacaktır. 

Vakıa bu isimleri boks .meraklı. 

ları tanımıyorlar. Onlar büyük 
maçlarda ringe çıkını§ değillerdir. 

Reklamları yapılmamış, gazetelere 
resimleri geçmemiştir. Bunlar taı.a 
mektepli kuçuk ve hakiki amatör. 
ler, saf bir hisle inatlaşarak kar. 
uılaşıyorlar. Bu bır nevi boksun ılk 
ıbaşladığı zamanlara doğru bir av. 
dettir. :r1lhakika boks dunyaya bu 
,eklinde yayılmadan milBdbakalar 
iki kişi arasındaki rekabetle, iddia 
ile yapılırdı. iddiaya girişen iki bok 
sörün taraftarları da seyirci olarak 
maçları takip ederlerdi. O zaman. 
il.ar boks maçları her türlü menfaat 
hisleri haricinde pek saf, §imdiki 
ziluıiyete göre, safdillikle damgala 
nacak sebeplerle meydana gelırdi. 

O günler g~ti. Bugünün profesyo. 
nelleri maddi menfaatleri için, a. 
matörleri de manevi kazançları uğ. 
ıımda yumruklaşıyorlar. Her spor 
ilk kaynağından çıktıktan sonra 
belki güzelleşiyor, daha teknik ka. 
lıplara dökülüyor, fakat muhakkak 
ki gürbüzlilğünden berraklığından 
kaybediyor. Bunun için lngiltere
de, bilhassa Oksford ve Kembriç 
talebelerinin kendi aralarında yap. 
tıklan müsabakaların ek.seriai o 
eponın bütün an'anesini ve "ptidai. 
liğini muhafaza eden duygu şartla. 
n içinde kalmaktadır. 

5 ve 6 Eyliılde ise bütün Bulga. 
ristanda mevcut atletlerin iştiraki. 
le memleket birinciliği müsabakası 
yapılacaktır. 

An~ara Gücü birinci takım oyuncular1 birarada 

Ankarada itirazlı bir maç 

3. 9 ve 10 Teşrinu; vvelde Bulgar 
milli atlet takımı, Bükreşte yapıla. 
cak Balkan atlet müsabakalarına. 

iştirak edecektir, Böylelikle Bulga. 
rist.an, Balkan futbol oyunlarında. 

olduğu kadar Bilkreşteki Balkan at 
Jet mlisabakalarmda da iyi bir de • 
rece elde edeceğini kuvvetle ümit 
etmektedir. 

Gençler birliği 
Çankaya maçı 

tekrarlanacak mı 

1 Bu itibarla Haldunla Kemalinin 
boksta biribirinden üstüu olmak 
iddialarının saf ve samimi bir dö. 
vüş şeklinde meydana çıkmasına 

hürmet etmeliyiz. Asıl ruh•ında ve 
manasında amatör kalmış bir spor 
böyle yapılır. 

Bulgar milli atletizm komitesi, 
Yunan ve Romen atletlerini de bu. 
raya getirtmek için bu iki memle
ketin federasyonlarile mlizakereye 
girişmiştir. 

Kasım paşada 
dün yapılan 

güreşler 

Ankarada milli kUme maçlan 
dolayısile karşılaşan Gençler Bir

liği • Çankaya müsabakasında ha -
lkem saatinin durması yüzlinden 

ilk devre beş dakika fazla oynatıl- . 
mış ve bu fazla oynanan beş da -
kika esnasında Çankayanın gol 
yemesi futbol .federasyonuna ka -
dar dayanan bir takım itirazlara. 
yol açmıştı. 

Bu hususta yaptığımız tahkika
ta göre filhakika, milli küme maç
ları dolayısile iki hafta evvel kar
~ıılaşan Gençler Birliği - Çankaya 
maçının ilk devresi hakem 8aatinin 
durması yüzlinden 5 dakika fazla 

oynatılmıştır. 

İki 8ıfır galip vaziyette olan Çan 

Kasımpaşa klUbU tarafından diin - - -----------
Dünya Yarı Ağır Şampİ· için tertip edilen güre, müsabakala vam etmiştir. Alınan neticeler şudur: 

yonluğu n, Kasımpaşa parti salonunda ya - 56 kiloda: Birinci Emin, ikinci 
Avrupalılar Amerikalılara karşı pılmış, çok kalabalık bir seyirci küt- Hamdi, üçüncü Hayri. 

cephe almak üzere yarı ağır sıklet lesi tarafından takip edilmiştir. Sa- 61 kiloda: Birinci Ahmet, ikinci 
!onda seyirci olarak tahminen 800 ki 

dünya şampiyonu bir zenci Ameri- Hikmet, ilçUncU Eşref. 
şi vardı. 

kalı olduğu halde Güstav Rot is- DUnkü güreşlerde hakemlikleri o- 72 kilo: Birinci Hayim, ikinci Ah-
mindeki Belçikalı boksörü dünya limpiyat şampiyonu Yaşar, Balkan met, UçUncU Nesim. 
ıampiyonu ilan etmişlerdi. Rot şampiyonu Mustafa ve milli takım- 79 kilo: Birinci Rızık, ikinci Meh-
Cenubi Amerikaya giderek oranın dan Kenan ve Ahmet yapmışlardır. met. 

1 d Şevki Ve Rıı .. tu de masa hakemleri 87 kilo: Birinci Şinasi, ikinci 1sma 
ıampiyonu Rodrin9 i e övüımüı- idi. ""i' n. 
tür. Çok heyecanlı ve mükemmel ge • Kazane.nlara madalyalar olimpi 

Neticede iki rakip berabere kal- çen dUnkU güreşlere saat on ikide yat tampiyonu Yaşar tarafmdan ta-
fl'tıılardır, ba.flanmış, aqam sekize kadar de • kılmlfbr. - -

kaya fazla oynatılan bu beş da • 
kika esnasında ve devreyi 1-2 vazi 
yette galip bitirmiştir. Devre aruı 

maçm hakemi Beşiktaşlı müdafi 
Hüsntiye müracaat ederek vaziye
ti anlatan Çankaya idarecileri iti 
razlan baki kalmak üzere ikinci 
devreye devam edeceklerini bildir
mişler ve maçın ikinci devresin
de 3 gol daha yiyerek sahadan 2-3 
mağlflp çıkmışlardır. 

Oyundan sonra Çankaya idare • 
cileri bu meseleye Ankara rnınta • 
kası nezdinde itiru etmişler ve 
mmtaka teknik bir mesele olduğu 
nu ileri sürerek iş hakem komite
sine havale edilmiştir. 

Yaptığımız tahkikata göre ha
kem komitesi, hakemin verdiği ra 
por ve Ankara mmta.kasının nok
tai nazan Uzerinde tetkikat yap -
maktadır. Bu hususta sali.hiyet 
sahibi kimseler hakemin sa.tinin 
durması yüzünden beş dakika faz 
la oynanan maç esnasında netice 

üzerinde mUessir olabilecek golün 
yapılması müsa1'akanm tekrar e • 
dilmesine bir sebep teşkil ettiği
ni söylemekte ve Çankaya klUbU
nü bu itirazında haklı görmekte
dirler. 

Bu vaziyet k~ısmda Gençler 
Birliği ile Çankaya takımlarnmı 
tekrar k&rfılaşması icap etme~ 
dlr. 

Şu Dinarlı Mehmedin meydan okuıualanru bi1JJ111" 
var mıdır? Hangi pehlivana meydan okumuştur dil' 
merak etmeyin. Dinarlı müsabaka kazanan, bir ~ 
şöhret yapmış her pehlivana meydan okıumuştur. ;: 
zamanlarda da şöhreti en çok yükselen Tekirdar 
güre§e çağırmıştır. 

Tekirdağlı burada başpehlivanlığı kazanırken, bJf! 
Dinarlı başka yerde imiş, mUsabakalar bitınce ortl.1'ı 
~·o~. -•'"'.&.n,ı1o• aU\.tW \' C.y.4.U'-' ..._c;;...n.U.Uôti ' 4 

dükten sonra meydan okudu. )111 
O zamanlar yazmıştık: umumi müsabakalarda 

rincilik alan bir güreşçinin her aklına geleni ıauıı' 
için işini gücünü, yahut hususi vaziyetlerini feda ~ 
her zaman güreşe hazır bekliyemiyeceğini anlatrıılf •4 
Ortaya bir iddia attıktan sonra ortadan .ıcayb01? 
huy edinmiş olan Dinarlı Tekirdağlıyı meydana dJ I> 
ettikten sonra. meydandan kayboldu. Onun arzu9_'1,,

1111 
zannederiz bu idi.. Yani güreşmeden kendine reV""" 
yaptırmak ... 

Tekirdağlı, gazete sütunlarında devam eden ~ 
kaşalara kapılarak şu kışta kıyı " 
t<> kalktı köylinden lstanbula ge.!,. 
Kışın ailesi yanında rahatça ye~ Kurtuluş 

Arnavutkög Uzere biriktirdiği bir kaç kuru·°' 
otel odalarında sarfetmiye raLJ ol~ 

Tak dı' Bir haftadır Istanbulda idman -
. lmlRl yen na başlamıı olan Tekirdağlı Di.nar:-

DUn havaların bozuk olması yü- nm ortaya çıkıp güreş kuntur& 
zlinden bütUn stadlarda lig maçla- imzalamasını beklıyor. f'9J'_ 
n .. tehire uğrarken gayri federe Diğer tara(tı.n Ja 1"ekirdıtğlı . :fi 
klupler Şeref stadında yine müsa- g!.ıreşlerıne iştir:ık ı~ın teşebuil:i• 

bakala.rma devam etmişlerdir. bc:. şlamışhr. 
Bataklık halinde bulunan bu Eğer Paristen muvafık cevaP ,ııt-

stadda gayri federelerin en kuvvet sn, oaya gidecektir. ihtimal Te~ 
li klUplerinden Kurtuluş ile Ar • dağlı Parise, yahut bekleyip beltle7• 

navutköyü kaı-Jılaşmışlardır. bıktıktan sonra Tekirdağına avdet" 
Futbol müsabakasından başka dince Dinarlı yine ortaya çıkıp: 

her şeye benziyen bir maçtan son - Ben henliz işitmigtim ki, reıdt" 
ra Kurtuıu, kuvvetli rakibi Anıa- dağlı lstanbulda idi onunla. her fi' 
vutköyünU 4-3 mağlöp etmiye mu k lıu:ı h Er ıne'!.' va.ff k lm man arşı ~mıya azının. 

a o uştur. d k - ba hl' ft., .... _ ... anma çı sın eger şpe ıVo-l>"""~ 

lzmirde Lig Maçlan Gibi malfun iddialarını savura ,..41 
tır. Kimbilir o zaman da IJinarJJr 

lznıir, 17 (A.A) - Bugün yapılan 
lig nıaçlannda Bunıova Karşıyakayı kimler hak verecek.... / 

2-0, Altmordu Bucayı 4 - O. tzmor. Demirsporu sJfıra karşı iki saY1 il' 
spor Egeaponı 4 - 2 ve Altay da mağlflp etmişlerdir. 

:Ankara Gençler Birliği geçende Çeki Karlin ile yoptı~ı moçffl 
· ÇeA: oyuncalorile beraber 



KADIN VE MODA 
KIŞ GÜNLERiNiN 
ARIZALARI 

Kırmızı burun kızarmış 
eller çirkin durur 

K ış gelir gelmez bazı insan· 
ların soğuktan burunları 

lızarır, elleri morarır. Bu neden 
ileri golir7 Bu gibi arızaların önü
ııe geçmek için ne yapmalı? Size 
timdi bunu söyliyeceğim. 

• Bazı doktorlar bu kırmızılığın 
kanın iyi deveran etmemesine 
hamlediyorler. Bazıları ise bunun 
hazım cihazının iyi iılememesini 
ve iç azaların tam sıhhatte olma· 
yışını sobep gösteriyorlar. 

Dikkat edilecek olursa bu bu
run kızarması umumiyetle csok 
fazla baharlı ve içkili yemekler· 
aen ileri geldiği görülür. Fazla 
dimağ ve vücut yorgunluğundan 
da ileri gelebilir. 

Ehemmiyetsiz görünen bu arı
za tekerrür edecek olursa buna 
ehemmiyet vermek ve önüne gec;
meğe çalışma~ lazımdır. 

B urun lcızarmasını tedavi 
için hasta olan azaları 

fedavi etmek lazımdır. Bazı bu 
kızarmak sinirden de ileri gele
bilir. Hatta kızarmak korkusu 
bazan insanı kızartır. Bu nevi kı
:rarmanın önüne geçmek için ken
ai kendini telkin altında bırak
mak lazımdır. "Kızarmak mana
sız bir şeydir, kızarmıyacağım. 
Kızarmak için hiçbir sebep yok
tur.,. diyerek insan ..kendisini tel
~İn eClebilir. Kızarmıyacağım di-
ye diye insan kızarmaL 1 

1 Doktorlar böyle zamanlarda 
Yalerian'lı veya bromur'lü sinir 
ilaçları da verirler. 
. Kızarmanın sebebi eğer ıçı· 

len icskiler ve yenilen yemekler 
ise itidale gitmek lazımdır. Çay, 
kahve, biberli ve baharlı etler 
av etleri bazan buna sebep olur. 
,Çok soğukta gezdikten .sonra 
birdenbire sıcak yere gırmek, 
rüzgarda ve yağmur altında do
laşmak ta burnu kızartır. 

S k lbise giymek te muzırdır. 
ı ı e 1 b·ı· 

1< k "ki cekilde o a ı ır: 
ızarma ı :ı 

Cilt ya ateş gibi yanarak kıpkır-
1 Y

ahut sogw uk olarak mo-
mızı o ur, .. 

, rarır. 

ilk şekilde ise serin pansuma.n 
'yapmak faydalıdır. Bu~ları, bır 

t f da be~er dakıka fasıla ıaa zar ın :ı 

·ile vaP.mak iyidir. 

E 
_. ·ıt morarıyor ve soger cı 
ğuyorsa ak§amları çok 

• k an faydalıdır. Hat-
sıca pansum k t t 

1 • sıca u • ta o moraran yer erı ,. • 

k t k lazımdır. Kafıru 
ma ve ısı ma k 
ile u·mak ta faydalıdır. Aya • 

g k suya koymak 
Jarı ve kolları sıca d 

hizmete er. 
ta kanın deveranına . • 

'A 1 
• de ise elektrık ıle de 

rıza ar zıya .. I b" k 
b·ı· Guze ır a· tedavi oluna ı ır. 1 ' • • morarmıı o ursa 

aının ellerı şış ve h 1 1 verir! 
9üzelliğine nekadar ~=stalıkları 

1 
Sebep baıı kadın • .. 

•..ı 1 b"I" Bu takdirde bır mu· 
c:ıa o a ı ır. t tmek ·· acaa e tehassıs doktora mur 

faydalıdır. • idir Kol-
' Masaj yapmak ta ıy • 

ld dıktan sonra 
farı yukarı ka ır ~ h f"f dogru a ı 
_..şağıdan yukarıya •• 
'ııafif uğmak kan deveranını ıyı· 

Jeştirir. ,, k b • sogu an 
Evvela sıcak, sonra H ı 

~olar da çok faydalıd~r- ti red: 
·b· vaııye e 

1ıardallı su bu gı 1 ·ı 
·ı masaı ar· 

birebirdir. Kafiru 1 e 
~an çok fayda görülür. 

• • • rnorarnıa• Bayanlar ellerınııın 
.. 1 

ması için sıkı eldiven giymemeniz 
lazımdır. Elleri biraz daha küçük 
göstermek için kanın deveranına 
mani olmayınız. Ellerde geni§ 
eldivenler, ayaklarda rahat ayak-

kabılar daima tercih edilmelidir. 
Soğuk havada açıkta gezmekten 
~orkmayınız. Yalnız soğuktan ge
lecek arızaların önüne geçmeğe 
csalışınız. 

YENi ŞAPKALAR _ ___,__ ___ _ 

Kıl örme son moda Paris modeli btr ıapka 

Q) 

Aşçıbaşının 
Tavsiyeleri 

Şoku lalı M us 
1h kilo sütsüz mutfak §okolast, 8 

yumurta, % krem §antiyi, yarun 
fincan sUt. 

8 yumurtanın sansını ve beyazı. 
m ayn ayn iyice vurunuz. 

Şokolayı yarım fincan süte ila\•e 
ederek gayet yavaş ateşte eritiniz. 

lyice eridikten sonra tahta bir 
kaşıkla eziniz. Ince pütilrilk kalma 
111m. Evvela yumurtanın sarısını 

sonra beyazını en sonra da krem 
§antiyinin yansını ilave ediniz. Ve 
karıştırınız. Bir cam veya herhangi 
çukur kaba döktükten sonra ya 
buz dolabına veyalwt serin bir yere 
bırakınız. 

Kalan krem ga.nitJyi ile üzerini 
sUaleyiniz. 

Baş Döndürmesi 
Bir koyun başı dört ayak keçi pa 

çasını temizliyerek büyük bir ten. 
cereye ağzına kadar su doldurup 
su kaynadıktan sonra başı ve 
paçaları ıçıne atmalı. Iyice 

pişinclye kadar kaynatmalı, sonra 
sudan çıkanp kemiklerini ayrklıya
rak ufak parçalara doğramalı. Dil 
ve beyin hepsi beraber, suyu da silz 
geçten gf)Çirdikten sonra doğran. 
mı§ etleri iı;fne atmalı. Bir ha.vuç, 

Haftalık 
Liste 

Pazartesi - Plavlı taske • 
babı, zeytin yağlı fasulye, ek
mek tatlısı. 

Salı - Tavuk söğüşü, yap
rak dolması, çarşı böreği, ka 
rışık yemiş kompostosu. 

Çarfamba - Ciğer tavası, 
etli mercimek, pirohi, nar pel 
tesi. • 

Perşembe - Biftek sote 
bezelye ile, karnabahar kı -
zartınası, bulgur lapası, Ay -
va kompostosu. 

Cuma - Yoğurt çorbası, 
isgara köftesi, etli lahana, 
yassı kadayifi. 

Cumartesi - Orman keba
bı, ispanak kökü, salçalı 1 • 
talyan usulü makarna, 1ıöz
leme. 

Pazar - Kefal balığı haş· 
laması sebzeli, etll en1ıinar 
lcDnserve, b8' suyile beyinli 
pillv, ıkrema. 

bir miktarda tane bezelyeyi başlı. 

yarak onları da içine koymalı bi. 
raz da tuz ilA.vcsile iki tane kalrba 
boŞal tmalı. 

KARAMELALI KESTANE ( 
PÜRESi 

Bir kilo ketıtane, 250 gram toz ,e
ker, iki çay fincanı elit. •. 

Kestane iyice piştikten sonra ayık 
(anıp patates makinesinden geçirme 
li sUtU ve şekcl".i ilave edip koyula • 
şmcya kadar kaynatma! sonra yu .. 
varlak tabağın içinde yuvarlak §e • 
kil vererek koymalı. 

lyi soğuyup dondurktan sonra 
25 parça kesme ~keri eritmeli, ren
gi sararınca bir iki damla limon dam 
latmalı ve bu tekeri hemen kestane 
nln üzerine dlSkmelf.. 

,... . '-~ . 
J11nnemn ROJe&r: 

Tecrübesiz 
Sevdalılar 

1 Bu hafta kızlarımdan ve oğul
larımdan aldığım mektuplardan 
iki tanesi sevda dertlerine aittir. 
Bunlardan birisinde bir genç kız 

Avrupoda okumuı bir gence aıık 

1 olduğunu anlatıyor ve bu gencin 
günün birinde ayrılıp gittiğine/en 
ve mektup yazacağını vadettiği 

holde yazmadığından ıik6yet e
diyor. Kızcoğmma ıu nasihatte 
bulunacağım: 

Keneli tahsil ve iradeni koybe
cJecelc kadar hiçbir erlceğe 611/c 
olma ... Avrupada okudu fi/6n di
ye fazla inanıp lcopılma. ErkeAle
rin çoğu gelgeç fobiotli ve ıef· 

katsizdir. Avcı gibi kadını elde 

ettikten sonra b11olcıp unuturlar. 

Kızım kendini üzme ve o genci 

artık düıünme. Sen aramazsan 
o seni arar, üstüne düıer. Bunu 
bil ki koçan daima kovalanır. 

ikinci mektup Edirneden bir 
gençten ... Halasının genç kızma 
aıık, evlenmek istiyor. 

Aile içinde, yakın akraba ara· 

sınc:Jo yapılan izdivaçlar fena ne
t iceler verir. Çoculdar zayıf ve 

sıhhatsiz olur. Sonra yeni heves

le yapılan bu iıdivoçlordon bir
çok aile tatsızlıkları çıkar. insan 

mümkün olduğu lcodar uzolc ve 

yabancı muhitten evlenmelidir. 
Hele lcorde1 çoculclan biribirle
rine kardeı göıile bolcorlarso ya
kın alcrobo orasmdoAi muzır izcli
voçlorın önüne geçilir. 

Gözler için 
T avsıJeler 

{Anne) 

Kirpikler gözleri güzel göstermek 
hususunda mühim rol oynarlar. U • 

zun kirpiğin bu hususta mUhım rolil 
vardır. Kirpiklerin uzaması için ek
ecriyeUe hindynğı kullanıyorlar. 
Hmtyağı her sabah iki gözün Ust 

kapağına bırcr damla akıtmak kafi
dir. 

Kirpiklerin dökülmesine karşı en 
muvafık tedbir olarak ta kolonya 

kullanmak tavsiye ediliyor. Bir pa • 

muğa biraz kolonya damlatıp hafıfçe 

kirpiklere sürmelidir. 
Gözleri sık sık asitborikle banyo 

yapmak, göz parlaklığını temin eder. 

Gr; renkte osfraganla süslü olan bu 

tayyör pek ıariff ir. Şapka 

lt.atlil•c/e,,cJir. 

18 - 1. 831 JAN . 

Siyah yünlü dıradr;ın yapılmıı olan bu tayyörün kürkleri yine siyoll 
astralcandtr. Yoka cep ve kol kapaklarının efrof ıncJo beyaz ıerifleı 

vordtr. Şapka ve mon§on da osfrokondancltr, 

Bayanlar •• Kzskanç 
mzsznzz ? 

O HALDE 

YENi 

AÇILAN 

HA~-

TANEYE 

GID~NIZ 

! 
Fransada yeni bir tedavi usulü çıkmış: Kıskançlığı tamamile btr has

talık gibi hastanede tedavi ediyorlarmıı. Bunun için hususi bir hastan• 
de açılmış, şimdiye kadar buraya on bir kişi müracaat etmiş. Yedi ta
nesi tamamile iyileştikten sonra hastaneden çıkmış. Dört tanesi hali 
tedavi ediliyormuş. 

• • 
Herhalde Fransada kıskançlık hastalığına tutulmuı insanların yekunu 

on bir değildir. Fakat hiç kimse kıskanç olduğunu itiraf etmez. 
Karı koca arasında birçok kavgalar olur. Fakat bunların kıskançlık

tan ileri geldiğini kıskanç taraf kat'iyyen hatıra getirmez. Daima makul 
sebepler ararlar ve kendilerini haklı bulurlar. 

• • 
Şimdi bu on bir hastanın kadın mı erkek mi olduğunu soracak olur-

sanız size usulca söyliyeyim ki on biri de kadındır. Demek ki kadınlar
da kendini bilmek hassası faıladır. Erkekler kıskanç olduklarını kabul 
etmezler ki hastaneye gidip tedavi olmağı hatıra getirsinler 

• • 
Şurasını da söyliyelim ki .• Kıskançlığa karşı hastane açmak bu asrın 

iıi değildir. Bunun tarihte de bazı misallerini görmekteyiz. Tarihin 
tesbit ettiğine göre ilk kıskançlık hastanesi Hindistanda a~ılmııtır. 
Hindistanda Budda dini ilk intişar ettiği zamanlarda Budda rahiplerin
~en birisi, kıskanç kadınları tedavi etmeğe baılemııtı. rneıhur Yunın 
fılezofu Sokrat ta kıskanç erkekleri tedaviye teıebbüs etmiıtir. 



T A •" 

BiRŞEHıR IŞIKSIZ MI KALACAK? 1 

S amsun, (Tan muhabirin·. 
den) - Şehrin dokuz se

ne evvel yapılan elektrik tesisatı 
bakımsızlık yüzünden bugün fena 
bir şekle girmiş bulunuyor. tık 
senelerde tam bir intizamla işliycn 
tesisat, son zamanlarda sık sık a
rıza yapmıya başlamıştır. Kurul
duğu yıllarda normalin fevkinde 
bir kuvvetle çalıştırldığı anlaşılan 

motörler, az zamanda mihaniki 
kuvvetini kaybetmiştir. Aksayış

lar bunun neticesidir. 
Bilgisizlik ve ihmal yüzünden 

geçenlerde vuku bulan bir tek a
rızanın tamiri için on beş bin li
radan fazla para sarfcdilmlştir. 

Bu defa da büyük makinelerden 
birinin silindiri parçalanmış ve 
belediyeye 5 - 10 bin liralık bir 
masraf kapJSı daha açılmıştır. 

500 kilovatlık bir cereyan için 
yapılmış olan elektrik tesisatımız 
bugünkU abone sarfiy~tı olan 320 
kilotatı bile temin edemiyecek bir 

Elekfrilc. tesisatı son günlerde bazı ônzalar geçiren 
Samsunun güzel bir manzarası 

:~~:b:u~ Samsunda 
lektriksiz kalaca -

M akinelerl • 
miz, abo

ne miktan art • 
mış olduğundan 

normal ola. 
ğı şayiaları b3.Şla.. 

dığı için birçok 1 ş 1 k d e r d kimseler gaz lam • 
bası tedaıikine 

başlamışlardır. 

• 
1 

rak bu.günkü ta
kati ancak kar • 
şılıyabilecek bir 
vaziyettedir. Bu 
itibarla biz, 500 

Belediye elektrik mühendisi 
ne diyor? 

B elediye elektrik ve su işlet
me direktörü, elektrik ve 

eu işleri hakkında bana şunları 
söylemiştir: 
"- Makinelerimiz şunun bunun 

dediği şekilde yarın duracak de
ğildir. Yedi, sekiz sene evvelisipe 
kadar, dizel motörlcrde ihtisas 
peyda etmiş iyi maninistler mev-
cut değildi. Fabrikaya ellerindeki 
resmi vesaika göre makinistler a
lınmış, fakat çalışma neticesinde 
bir kısmının bu işi beceremedikle
ri, diğer bir kısmının da fabrikada 
)ilmediklerini öğrendikleri ve bu 
yüzden makinelerle fazla oynaya
rak bazı arızalara sebebiyet ver -
dikleri görülmUştür. Umumi ola -
rak söylemek lazımgelirse, bu teş-

Geçenlerde elektrik te
sisat1nda vukua gelen ufak 

bir ôrızantn tamiri için on 

beı bin İiradan fazla para 

sarfedilmiıtir. 

kilat he'r ne suretle olursa ol8Un 
ihmal edilmiş ve bakımsız kalmış· 
tır. Bunun için ele}\l.rlk ve su iş
lerinin idaresini ve dnha düzgün 
işletilmesini temin maksadile bu 
sene yeniden mülhak bir bütçe 
yapılmış, fakat bütçenin yapılma
sından sonra da altı ay kadar. mil 
hendis ve işletme müdürü olmak
sızın eskisi gibi idareye devam 
edilmişti. Bugün işletmemiz tam 
bir şekilde teşekkül etmiş bulunu
yor. 

beygirlik ve buharla mliteharrik 

bir yedek makine alınmasını is

tiyeceğiz. Fabrikada bulunan 

makinistlerden ihmal ve hata. 

lan g ö r il 1 e n iki ki -

şiye yol verilmiştir. Yeniden fab
rikaya ilri mütehassıs alacağız. 

Bütün şebekeleri yeniden kontrol 
ve tamir edeceğiz. Yeraltı kablo
larını çiftleştirecek ve bu suretle 
herhangi bir arıza vukuunda ikin

ci kablodan istifade etmek yolu 
ile şehrin. karanlıkta kalmaması -
nı temin edeceğiz. 

Kadromuza yeni memurlar ilave 
edecek, su tesisatının şehirdeki 
tali şebekesinin tamamlanmasına 
da çalışacağlz. Bunlar için mec -
listen yüz bin lira kadar bir para 
istenecektir." 

BiR ÇOCUK Eskişehir lüle taşçı
HAŞ~AN~ı lan kooperatif kurdu 

Me,:;:~T2Lı~~uzak ilk 
bir köyü olan "Akpınar" da feci ha
~ olmuştur. 

5 yaşında bir erkek çocuk, odada 
kim!e bulunmadığı esna.da, sobanır. 
üstünde kaymyan mcak su kazanını 
devirml§, göğsü, sırtı, sol kolu karni· 
len yanmış ve bir saat sonra ölmüş
tür .. 

Yine bu esnada boynu ile sol omu· 
zundan haşlanan üç yaşındaki kız 
kardeşi, hükumet doktoru lsmail 
Hakkı tarafından teda v1 edilmekte -
dir. 

M erzifonda 
M ehmet Akif 
ihtifali 
Merzifon (TAN) - Halkevi, BU -

yük Şair Mehmet Akif için bir ihti
fal yapmıştır. 

lhtifale merhumun istiklal marşı 
ile başlanmış, bütün gençler ve ihti
falde bulunanlar bu tarihi marşımızı 
hep bir ağızdan söylemişlerdir. Bun
dan sonra Mehmet Akifin şahsiyeti, 
hayatı ve eserleri anlatılmıştır. 

Halkevinin dergisi olan " Taşan ·• 
ın şubat nusha.sı Ustat Mehmet Aki· 
f.! tahsis edilecektir .. 

Niksara Doktor Lazım 
Niksar, (Tan) - . Burada 6 bin

den fazla nUfus, tekmil kazamız i
finde 36 bin nüfus bulunduğu, ka
tabamızın manzarası, suyu, hattl 

7 oolanfı Yapıldı 
Eskişehir, (Tan) - EC'.)]c~ehir lüle taşçıları, "mahdut mes'uli}efü 

Eskışehir lüle taşı çıkarıcılar ve işleyiciler kooperatifi" adiıE> bir tec:ek · 
lı.iil nıeydana getirmişlerdir. Kooperatifin gayesi (Eskişehir liile ta~
nı çıkarmak, çıkarıcı ve işleyiciler arasında ahenk ve iş birliği temin 
etmek, bir elden ve en iyi şekilde satış yapmak, lüle taşı ~leyici ve 
san'atkarlarma müteallW< işleri kolaylaştırmak, tekAmül ettirmek, lille 
taşı maınulatmı Türkiye dahil ve haricine tanıtmak ve itibarını arttır
mak) tan ibarettir. 

Lüle ta11ndan mamul zarif bir 
pudralık 

Yüksek tasdika iktiran ederek bil
fiil teşekkül eden koopt"ra+.if heyetı 
umumiyesi ilk toplantısını Eskişehir 
esnaf cemiyetleri birliği binasında 
yapmıştır. 

33 ortağın iştirak ettiği toplantı:fa 
lktısat Vekaletini temsilen komiser 
olarak vilayet defterdarı Abdullah 
Cevdet bulunmuştur. 

Kooperatif idare meclisi azah1<la • 
nna Aziz Zeytin oğlu, Mustafa Mı
sırlı oğlu, Booir Çavuş Eroğlu, Arif 
Onlar ve Mehmet Söğütçilklü. "1.Ü -

dürlüğe Sami Sipahi, murak1plıklara 
Sarraf Ahmet ve Lutfl gizli reyle se 
çilmişlerdir. Murakıplar, bu vaz.ifeyi 
ücretsiz yapacaklardır. 

Mustafa Mısırlıoğlu, lüle taşı hav. 
zssında hakkı imal ve imtiyazın koo 

peratife verilmesi ve ihracatın bir el 

den yapılma.-n için derhal teıe 1'Jilse 
geçilmesini teklif etmiş ve bu hu -
susta idare 'meclisine salahiyet veri. 

----------·-----ı terek toplantıya nihayet verilmiştir. 
elektriği güzel ve iyi olduğu halde, 
doktorumuz yoktur. Bu ihtiyacı na 
zarı itibara alan belediyemiz, 45 li
ra asli ma!Lfl& bir doktor almıya ka-

rar vermiştir. 

Kooperatifin kuruluşunda ve iti -
barının arttırılması uğrunda bU;ük 
mesaisi sebkat eden oda başkatibi 

Lfıtfi Oğuzcanm bu mesaisi İi<+ııut 
Vek8.letince ~akdir edilrni,tir. 

Soma 
Madeninde 

Havai 
Hat koptu 

Soma, (Tan) - Linyit k5nıür ma 
deni havai hattının cer tea kopmuş
tur. Bereket versin bu esnada bir 
kaza olmamı~tır. 

Telin kopması yüzünden kömür 
sevkiyatı durmuş, madende de he • 
men tatili faaliyet edilmiştir. 

Maden müessesesi, Kayseri fabri -
kasma, Devlet Demiryollarma ve di 
ğer teşekküllere vaki olan ta'llıhü -
dünü ifa edememektedir. Tamiratın 

bir aydan fazla süreceği tahmin edi· 
liyor. 

Somada sobaların çoğunda linyit 
kömürü yakıldığı için, şimdi ilçe da
hilinde odun ve odun kömi1rü ~ok 

pahalılanmıştır. 

MANiSADA 
ELiŞLERi 
SERGiSi 

Manisa, (TAN) - Küçük San'at. 
lar ve elişleri sergisi perşembe günU 
Halkevi salonunda açılmıştır. 

Herkesin kolaylıkla sergiye işti -
rakini temin için mümkün olan her 
çareye başvurulmuş, eşya, makbuz 
karşılığında Halkevi idare memurlr.ı
ğuna teslim edilmiş, nakil, ambaliJ 
gibi masraflar sergi ve müze kolu 
tarafından yapılmıştır. 

Jüri heyeti tarafından beğenile -
cek 30 eserin sahiplerine altın, gü
müş, bronz madalyalar verileceği gi 
bi ayrıca birinciye 50 Uralık Mani
sa Parti mükafatı, ikinciye de 30 
liralık Halkevi milkifatı verilecek -
Ur. 

Man :sada 
San' at ve lisan 
l<.ursları 
Manisa, (Tan) - H~lkevi tarafın 

dan açılacağını evvelce bildirdiğim 
dil kursları faaliyete geçmiştir. 

Kurslar altı ay devam edecektir. 
Şimdilik yalnız almanca ve fransız
ca dersleri verilmektedir. Pek ya • 
kında ingilizceye de başlanacaktır. 

8 Eylül ilk okulunda açılmış olan 
şapkacılık, nakışçılık, elişleri ve çi
çekçilik kursları devam etmektedir. 
Halk, bilhassa bu kısma karşı çok 
alaka göstermektedir. 

Samsun 
Köylerinde 
Yeni mektepler 

Samsun (Tan) - Bu sene mer -
kez ve kazalarda yeniden tam dev
reli altı ilk okul kurağı yapılmış, 

Safrada bir orta okul açılmış, mer
kezde kıymetli eserleri ihtiva eden 
bir müze vücuda getirilmiş,, köy 
mekteplerinin ıslahına ve vilayet 
dahilinde mevcut mekteplerin nok -
sanlannm ikmaline çalışılmıştır. 

Günden güne artan talebe mev -
cudunun çokluğu nazarı itibara alı
narak yeniden on öğretmen tahsi
satının bütçeye ilavesi tasdika ar -
zedilmiştir. Bu sene yeniden 43 
ulus dersanesi açılmış ve 43 öğret· 
men fahri olarak çalışmıya başla -
mışlardır. Dersanelerde A ve B 
kursuna 830 vatandaş devam et-
mektedir. 

1936 - 37 ders yılı müddetinct> 
devam etmek üzere merkez okulları 
öğretmenleri tarafından her on beş 
günde bir mesleki konferans ve 
mi.lnakaşalı ömek dersleri verilmi -
ye başlanmıştrr. Cümhuriyet okulun 
da verilmekte olan bu konferans
lara bUtUn öğretmenler iştirak et
mektedirler. 

18 - 1 - 937 ·==-~ 

Önümüzdeki sene 
şarap istihsalatl 
bir hayli artacak 

inhisar/ar idaresinin Tekirdağ Şarap fabrikası 

ı ekirdağı, (TAN) - Şara~ fiyatlarının ucuzlatıl• 
ması şarap sarfiyatını çoğalttığı için Tekirdağı 

bağcıları bundan istifade görmüşlerdir. 
İdarenin buradaki asri fabrikasındaki "kavı"nının iki 

milyon kilo şarap alacak şekilde tevsii temin olunmuş ve 
önümüzdeki sene şarap istihsalatının arttırılması gerçek• 
leştirilmiştir. 

Şarap işlerile alakadar o
lanların söylediğine göre, hu 
susi şarap amilleri bu fahri· 
kada altışar ay staj yapma
ğa sevkedilecek ve fabrika 
bir nevi enstitü haline geti
rilecek olursa, bundan şa· 
rapçılığımız istifade edecek
tir. 

Bu yıl toprak ve hayvan mahsula
tı fiyatlarının tabü ve bazı maddeler 
de daha yüksek oluşu, rr.Ustahsilin 
çalışmalarını fazlalaştınnışt.ır. Köy
lü, bu vaziyetten memnundur. 

BalrlCesirde Ek:ılıek 
Pahalılaşıyor 

Balıkesir - Yirmi gün evvel 9 
kuruşa kadar satılan ikinci nevi 
ekmek 10.5 kuruşa yükselmiştir. 

Ekmek ve un fiyatlarının yeniden 
yükselmesi ihtimal dahilinde görülü. 
yor. 

Barlın da 
Şüpheli bir, 
Adam lutuldıı 
Bartın - <it:ı*leyin Amı:.:;nıda ~ 

niz kıyısındaki kayalar arasında dil' 
laşan 25 yaşlarında bir p.hıs. kenl-

sinden şüphe ooilerekı ıtıitulmuştur. 

RizEili olduğunu ,Kattiüda çdl~ .J 
o; söyliyen ve YuSUf'!lHna kayıtlt bil' · 

nilfuş tezkeresi gösteren bu şahıs, rı' 
:eden ve niçin geldiğine ve geoelc)-iO 

kayalar arasında ne aradığına daJI 
.:ı.rulıı.n .ı•ıa:i~r:? muk~nni levallıat 
veremediğindPn nezaret altına ahD 
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mış, Rize ve Kartaldan hüviyctlll' 
dair malumat istenilıru§tir. 

Çanf.m emniyet fe~f.if ôfı memurfar1 birarada 

Çankında posta 
işleri aksıyor 
MEMUR ADEDi AZ 

Ç ankırı, (Tan) - Kadrosunda 
az memur bulunduğu için 

Posta işlerinde biraz aksaklık var -
dır. Menıursuzluk dolayısile cumar
tesi günleri öğleden sonra ve pazar 
günleri posta gişeleri açık deği l dir. 

Bu günlerde taahhütlü mektup ver

mek imkansızdır. i ki müvezzi, bü • 
tün şehire yetiş&medikleri için tev -
ziat ta geç yapılmaktadır. Postane· 
nin şehirden uzaklığı da ayrıca şi
kayete yol açmaktadır. 

T elelon ıebekesi 

Bir de Çankırı telefon şebekesini 
çoğaltmak l azımdır. Bütün kazalara 
ve Kastamonuya telefonla bağlı bu
lunan Çankırının Ankara ile irtiba -
tı yoktur. 

' Bu temin edildiği takdirde ÇsJ' tt' 
kırı, lstanbul ile de görüşebilmek 1 

kanını kazanacaktır. 

Resmi daireleri jandarma santrt' 
lına bağlanmak suretile telefo11d ... 
ıstifade eden Çank ı rıda şehir teltf~ 
nu teşkilatı da yoktur. Halbuki:;.. 
ğın ık bir hal almakta ve birkaç _ 
sonra daha genişliyecek olan çarı df
kırıda şehir telefonu ihtıyacı fİ111 
den hissolunmaktadır. 

Asayiı mükemmeldir " 
Çankırı, asayiş bakımından bO~ 

emniyet içerisindedir. Bazan gO" 
ve haftalar geçtiği halde zabıta"l1ol ~ 
gal edecek en küçük bir hAdis• 
mamaktadır. Emniyet teşkilAtı ~ 
murlarının bu hususta bUyUk ı
retleri görülmektedir. 



No. 11. YAZAN: ZIYA ŞAKIR 

Omerin Vefatından Sonra Muaviye Suriye 
Tasarruf Etti Valiliğine Bir Hükümdar Gibi 

2.'aten eskiden beri Mekkede kumar, 
içki ve fuhuş, idet hükmüne girmiş
ti. İslamiyetin zuhurundan sonra, 
ilk iki halifenin zamanında bu gibi 
fıskı fücurun önUne geçilmişse de, 
fiçUncU halifenin zamanında Emevi 
asılzadelerl, eski sef abat hayatını 
tekrar ihya etmişlerdi ..• Güzel ka
dınlann kapılarının önlerinde uzun 
uzun (ya, hey! .. ) ler çekilerek sere -
natlar yapılması adet bUkmUne gir. 
mişti. (Ümmiye) nln biraderzadesi 
tarafından da bir kumarhane kUşat 
edilmişti. Dinl ve ahlA.ki menhiyyat, 

ve ihanetle itham edilecek; belki de Muaviyenin vazifesi, (Beytülmal) -
aleyhine bir kıyam zuhur edecekti. den fakir halka verilen sadakaları 

E .. §U halde?.. kaydetmek .. (Vahiy) nazil oldukça, 
Muaviye, aylarca 0 keskin zekası- gelen (ayet) !eri, tcsbit eylemekten 

ru i§letmişti. Ve nihayet, dımağında ibaretti. 
yaşıyan hayali taha.kkUık ettinnek L Fakat. Muaviyenln bu vazifesi u _ 
çin, şu korkunç karan vennişi · zun müddet devam etmemişti. (E • 

Bu ahitname, ancak (Hasan) m mevi entrikaları) nda gizlice fani bir 
vefatile hükümden sakıt olabilir... rol oynadığını hissetti&ri için; (Haz • 
Su halde, (Hasan) ölmeli .. Ortadan reti Muhammet) onu muhitinden u
silinmelidir. zaklaştırmak liizumunu hisseylemiş _ 

Muaviye kimdir? 

mUbah haline gelmişti. · 

Bu tarihi cinayetin, akla hayret 
veren tasvirine girişmeden evvel, Mu 
aviye ile Yezidin şahsiyetlerini biraz 

Medinede hayat yakından tetkik etmek icap eder. 

(Medine) de ise, ciddi ve faziletli- İslam tarihinde, mUhim bir dönüm 
rane bir hayat hükUmf erma olmak· noktası yaratmış olan Muaviye, hiç 
ta idi ... Medine halkı esasen eskiden şüphe yok ki tarihin (mühim) ad -
beri ilim ve irfanı severlerdi. Cami- dettiği şahsiyetlerden biri idi.. Mua
lerde ve umumi yerlerde verilen di· viye, henUz pek genç yaşında iken, 
nt, ilmi ve tarihi konferansları din· - (Mekke) nin basit ve cahil mu -
lemekten bilyUk bir zevk ve lezz~t hitinde - zekası, okuyup yazmayı 
hissederlerdi ... Bilhasa şiir ve m~s~- öğrenmiş olması, parlak hitabeti, ta 
ki, Medinede çok terakki etmış_ti. vurlanndaki zarafeti, ve bilhasn te
Kadm, erkek ve hatta çocuklar bıle mas ettiği insanların ruhuna kadar 
•lirler söyliyerek biribirlerlle mUsa- nüfuz ederelc onları kolayca teshir 
bakalara girişirlerdi ... Medine kadın- etmek kabiliyeti ile iştihar etmişti. 
lan arasında, çok yüksek han~ndel~r (Emeviler) in, ve bahusus babası 
yetişmişti. Hatta bunlardan bırl, bır (Eı>u Süfyan) m muhalefet ve mu -
€Un muhrik bir şarkı söylerken, - 0 oadelelerine r""'-en (Peygamber 
k d l"bet vakar ile şöhret "'tilll • ' 

a ar sa ıı. ve . mer) bile Hazreti Muhammet), Muaviyeyi ya-
bulmuş olan- (Halüe, ö. olda du nma almış.. Bir hayli müddet ona 
iradesine hakim olamamış, Y Ckltip) lik vazifesi ifa ettirmişti... 
raraıt bu kadmm şarkısını sonuna 

ti. 
Muaviye, (Rcsulil Ekrem) in bu 

hareketinden büyük bir infial hisset
mekle ~raber, hissiyatını biiyilk bir 
meharetle gizlemişti. Rcsalt•t ma _ 
kamına karşı son derece hürmetkar 
görünmekle beraber. aile entrilca!nrı 
na daha büyük bir faaliyetle devam 
etmişti. 

M uaviyenin orduya iltihakt 
Evvelce de arLetmiştik ki, gerek 

peygamberin sağlığında ve gerek bı
rinci ve ikinci hdlifc (Ebu nckic) ve 
(Ömer) in zamanlarmda Emcvilerin 
çevirdiği entrikalar, hiçbir semere 
vermemişti. Bu vaziyet karşısında, 

(Mekke) muhitinde hiçbir ş~yP mıu
vaffak olamıyacağmı anlıyan Mua,i
ye; gerek §8.hsi, ve gerek ailevi ihti
raslarını tatmin etmek için başka bir 
saha aramak mecburiyetini hisset _ 
mişti 

(Arkası var) 

kadar dinlemekten nefsini menede
ınemişti. .. ·---------=-----,..........~~~ 

Mekke, bütün ruhu ve hissiyatile, 
(Emevi) lerlndi. Medineliler sadece 
(Eehlibeyt) e kar§l bilyilk bir tema 
~'Ül :ve ,muhabb &lemelttelerdL. 
İşte, bu hal ve ft:fJtArda bulunan bu 
iki belde ahalisi~ (Hasanl m hilafe
ti (Muaviye) ye terketme8inl ayn 
ayn telakki etmişler.. Mekkeliler 
büyUk bir sevinç izhar ederlerken, 
Medineliler, büyük bir acı ve tees· 
ısUr izhar eylemişlerdi. 

ille act hitap · 
(Hasan), Medineye geldiği zaman, 

bürudetle karşılanmıştı. Ka.I'fıaına 
Uk çkan Medineli: mUmlnlerin 

- Ya, Hasan.. Sen, 
YilıUnU kara ettin. 

Diye bağrrmı§t1• 
Hasan birdenbire bu hitap ka~ı-

-d ' ... , Fakat sonra kendıni 
QU a şa.şınnı'i'-" 
toparlamış : ed" . • · böyle tevbih ıyor • 

- Benı nıçın biribirlni 
ıun ?" ümmiye oğullğ. 1 ced-
mUteakıp riyasete geçece ~ ~ .d., 
dim Resulullah ketfetmemış 1 ı • · 
ll d dolayı müteessir olur 

attA., bun an (İn A'tey 
ken, Cebrail nA.zll olup 1 nmai idi~ 

tırmem ş ··· 
ııa ... ) suresini ge. kim geçebi-
kaza ve kaderin önUne 
lir'! .. 

Diye, kendisini nıUdaf aaya mec· 

bur kalmıştı. 'ğl b ) nı verdı u ce-
Fakat, (Hasan etmemişti. va. 

•~p, kimseyi ta~:n oıanlarm tiddetli 
zıyetten milteeSS maruz kal -
tenkit ve muahezelerlne ) art.ık 
maktan bizar olan caasan 'munzevi 
evinin köşesine çekilmiş, işti 
bir hayat geçirmlye karar venn · 

Ahitname meselesi 

Muaviyeye gelince.~m bir aalta.na-
0 , Şamda, muhtef ti Halifenin 

tın esasını vazetmiş . sı-an• .... _ 
nıa ve ,,_.._ .,..... 

Şa.rndaki as.rayı Ro • i haline gel· 
raylarının birer nazıres 
lnfıti. k"'11 go .. r . bunu da ıu• 

Fakat Muavıye, 
1 

. yalnız 

mUyordu. Onun dUşUnce e~ı kendi -
b" kta il . de duruyor. 
ır no zenn h"llfet ve 

ai; her.Uz hayatta iken 1 ~,, 
. d) terketmc.A··· 

BaltanatJ oğlu (Ye%1 • e. öğretmek ..• 
Ona, hilk!lmet idaresuıı ltanatı e
Bu suretle de, kurduğıu 811 

bedileştirmek istiyordu. bilecekti? .. 
Fakat bunu, na811 yapa d hayat 

Çilnkil, hillfetl ancak (k:S:n> la 
eartile) aldığına dair, < (ltasan) 
bir ahltna.me tanzim etnıl.ş~·nıUmkUn 
Yaşadıkça bu ahdi bOztn& .. tak 
değildi. Böyle bir geye kalkıştıgı de-
dirde, - usul ve an'aneye 11<>n ka

!'ecede hUnnetklr ol&B - ~~ık 
.hileleri ta.rafından (a}ıde ve 

SAGLIK ÖGÜTLERi 
LOKMAN HEKiM 

Hormonların peşinde ... 
Sovyet ilimleri de onların peşi 

ne düşmüşler. Ceçen gün biziın 
Tan'daki makaleyi elbette oku. 
muşsunuzdur. Makalenin yazdığı· 
na göre, heın de. erkeklik ve dişi. 
lik hormonlarını bulmuşlar. Bu ke
şif sayesinde, herhangi bir dişi hay 
van erkek, yahut erkek bir hayvan 
di'i oluyormuş .. Pek te hoşa gide 
cek bir k8'1f mi, bilmiyorum. Bir 
kere, hayvanların kendilerini ali
kadar etmese gerek. Onların er. 
keklikleri yahut dişilikleri ancak 
insanlarwı bekledikleri fayda için 
olacağına göre .. 

Bu k~if hayvanlardan sonra in· 
sanlara tatbik edilince, kendi ha • 
linden hoşnut oLmıyan bazı tuhaf 
kimseler belki kadınlıktan erkekli 
te yahut aksine geçmek istiyecek
lerdir. Fakat onların da pek mah· 
dut olaca.tını sanıyorum. Meşhur 
meseldir: Herkes aklını bitpazarı. 
na çıkarmıJ ta yine kendi aklını 
beğenmif.. Onun gibi kadınlık 
ve erkeklik hususunda da insanla· 
rın en çotu, keşiften sonra. yine 
kendi hallerinden hoşnut kalacak. 
lardır. 

Şu halde haber verilen keşif doğ 
ru ise, etleri yenilemiyen marya 
koyunları erkekleştinnekten baş
ka bir işe yaramıyacak demektir. 
Vakıa inek eti de biftek için mak. 
bul sayılmazsa da Kayseri pastır
masının iyisi Erzurum ineğinden 
yapılır, dediklerine göre yeni keş. 
fedilen hormonları ineklere bile 
tatbik etmlye lüzum kalmıyacak· 
tır. 

Zaten bu işin o makalede oku. 
duğumuz gibi olduğunu pek tah
min edemiyorum. Bir kere erkeklik 
ve diJilik hormonları ıeni şeyler 
değildir. Bunlar çoktan beri bilin. 
mektedir. insanlara ve hayvanlara 
erkeklik ve di,ilik karakterlerini 
veren honnonlar vardır. Benim an 
lıyabildiğime ıöre yeni !limler de 
bunları tetkik etmiye koyulmuşlar 
ve belki yeni bir f8Y bulmuşlardır. 
Ancak, istete ıöre erkeklik veya 
dişilik hlsıl etmlye gelince. buna 
büsbütün inanmak için biraz daha 
beklemek zaruridir. Cerçekten 

' ilim haberleri telgraflarla gelme-
dlii ıibl her~ünkü siyasi gazete. 

lerle de gelmez. Vaktile büyük bir 
lngiliz alimi kanın vücut içerisin
de döndüğünü bulduğu vakit bunu 
dünyaya haber vermeden önce ye. 
di yıl daha düşünmüştü. O zaman. 
dan beri, vakıA, şimendifer, hattA 
tayyare meydana çıktıysa da ciddi 
ilim haberleri -hernedense- hi-
1! haftalık~ hatta aylık ili.m mec -
mualarına girmeyi tercih ederler. 

Bununla beraber Sovyet alimle
rinin neşrettikleri öyle makale -
lerin bu işte büyük bir faydası ola
caktır: Hormonlar üzerinde tet. 
kikleri takip etmiye halkı alıştır
mak, hormon tabirini halka tanıt. 
mak ve ona ısındırmak. 

Doğrusu, hormonlar üzerine tet 
kikler vitaminler bahsinden daha 
eski olduğu halde herkes bunları 
vitaminler kadar bilmez. Halbuki 
bunlar üzerine bilgiler vitaminler 
hakkındaki bilgilerden daha geniş
tir. Bazılarının kimya bakımından 
terkipleri öğrenildikten başka. sen. 
tez usuliyle meydana bile getiril • 
mişlerdir. 

Ehemmiyetlerine gelince: hor • 
monların gördükleri iş anlaşılıncı
ya kadar, insanın vücudu sinirler 
cümlesine bağlı bir kukla gibi sa. 
nılırdı, sinirler cümlesi vücudu ne 
tarafa çekerse vücut o tarafa doğ· 
ru oynar, hareket eder, denilirdi. 
Şimdi böyle düşünmek çocukluk 
sayılır. Şimdi biliniyor ki bünyesi, 
mizacı, !çerden veya dışarıya nis. 
betle yaşayış tarzı, her taraftan al 
dığı tenbihlere kaflı gösterdiği re
aksiyonlar, ruhunun temayUlleri, 
fikrinin karakteri, sözün kısası, 

herkesin maddi ve manevi şahsi. 
yeti çıkardığı hormonlarının mik· 
tarına. nisbetlerine bağlıdır. Yaşa
yışımızın müvazenesini hormonla
rımız arasındaki müvazene temin 
eder. Qüzelllk ve çirkinlik bile bir 

.çok noktadan horr.ıonlara bağlıdır. 
o makale benim için de büyük 

fırsat oldu. Okuyucularımın -ara 
da sırada tekrar ettiğim- bu hor
mon tAblrlnin tafslll\tını bilmeleri, 
sağlıklarının muvazenesini daha 
iyi anlıyarak onu daha iyi koruma· 
farı için lüzumludur, diye sanıyo. 
rum. Bir ka9 gün bu bahis Uzerln
de sabrRtmenlzl ricl\ edec1tğlm. 

" 
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l-IATIR A~AR~I~~' ilmi 

GENERAL GALiP 
ANLATIYOR 

Şark cephesinde 
kaçırılan 

.büyük fırsatlar 
G eneral Pasiner, hatıralarına birkaç dakilm için 

fasıla veımck ihtiyacıle: 
- Ayran içer misiniz? diye sordu. 
Ben, ayranı içerken, general de yeni gelen m!suıır

lerile konuşmıya başlamıştı. Bir aralık ağzından şöy
le bir şey kaçırdı: 

- Abdülhnmide hal'ini tebliğ için gittiViın cllnlPr. 
de idi. .• 

Ben hunu duvunca hemen ntıldım: 
- Generalim .. Abdlllhıımide ait hatıraıannızı na 

rica ederiz ... 
Galip Pasiner: 
-Ooo .. dedi, fena yakalıınrtık!. Hasanıta/eden bir görünüı 

Sonra, kendini toplıyarak: 
- Fakat siz harp hatıralan ıstemıyor muydunu7.? 

diye sordu. Yazan: 
- Evet, dedim, harp hatıraları istiyoruz. Ahdillha

midin hRl'ini, hareket ordusu vanmıım1!'l ,..,,,-d? Bu ha
tıralar da harp hahrnlan çerçevesine girı>r Salahattin Güngör 

<*""rnl gillllmsedi: 
- Peki. ~ırncq 

gelinı-e, onu da 
anlatınzı! 

Ş imdi size 
Sarı -

kamış faciasına 

geçmezden evvel 
Ermenilerin or
dumuzda y a p
tıkları menfi 
P r Oi> R g a n • 
dalardan bir kaç 
keJfme ile bah
sedeyim: 

- Yanlış bir 
hareket neticesi 
olarak, safları _ 
nıız arasına bazı 

Ermeni efrat 
karışmıştı. Bun
lar, ordu içine, 
ilk fırsatta pn • 
nik salmak için 

Büyük Harpte Mehmetçiğin yaraffığı Çanakkale 

ıehamefinde büyük hissesi olan Türk fopt;u ·u 

kiliselerde yapılan gizli top. 
lantılarda, komite reislerinden sıkı 
talimat almış bulunuyorlardı. Ni • 
tekim Ruslar taarruza başlar baş
lamaz faaliyete başladılar. 

Hatta bir Ermeni nefer, • ad: 
hatırımda kalmadı - heyecan baş 

gösteren saflan dolaştığım ve ma
neviyetleri sarsılanlan teskine 
çalIŞtığım sırada ,yanıma sokuldu. 
Yüzüne korkak bir adam ifadesi 
vermiye çalışıyordu: 

- Hani, silahın nerede? diye 
haykırdım. 

Kemküm etnıiye başladı. Biraz 
sıkıştlnnca; aklı sıra, kendini ma 
zur göstermek için: 

- Efendim, dedi. ne yapRlım .... 
Bize silah, cephane vcnncdller ki .. 

Yalan söylUyordu. Ermenilere 
de, bizim Mehmetçikler ı;ıbi silah 
ve cephane dağıtılmıştı. Bu hr.rifin 
de, bozçıunculardan biri olduğunu 
anhyarak kendısini şiddetli suret
te tekdir ettim: 

Ermeni efradı, hiyanetlcrl mey
dana çıktıktan sonra, art.ık cephe
de tutmıyarak, geri hizmetlerrle 
kullanmıya b~ladık ! 

G eneral Galip Pasiner, ihtillf 
halinde bulunduğu sıralar 

da Hasan Izzet P~a ile araların
da geçen bazı sözleri bana §(iyle 
anlattı: 

- UçUncü orduda ,bir tek Al -
man zabiti vardı; biraz evvel bah
setmiş olduğum kaymakam Guze, 
lşte bu adamdı. 

bir ric'at ,nskeri yeise düşüreceği 
için, kolordu kwnandaıu sıfatilc 
hen buna şddotıe aleyhtardım. Ku _ 
mandnnımn dedım ki: 

- Birincı rıc'at csnnsmda, Ha
sankale ahali ı, benim yolumu keı:ı 
tiler: "Paea! Nereye kaçıyorsunuz 
EvlaUanmızı ancak bugün için si
zin emriniz altma verdik. Ya nep 
birlikte ölürüz, ya hep blrhkte kur 
tııluruz. Harbetmcden bizi dilamaı1 

çizmeleri altında , bırakmak reva 
mıdır? .. Çoluk çocuğumuzla önü -
nUze geçeceğiz. ~ıze bir adım gen 
attırnuyacağızl" uiye b·.ğırıyorlar
d·. 

B en cevap v.·rurck: 
- Bu hareketimiz bir ma. 

nevradan ibarettir. Korkmavın 
Si_zı . dU§mana çiğnetmiyeef'tiz: 
Şımdı blr süvari fırkası geliyor. 
Rusları önliyeceğiz !" 

Gibi sözlerle onlan teselli etmi
ye çahştımdı. 

ikinci ric'at, çok feci neticeler 

doğurabilir. Ben bu ınes'uliyeti üze 
rime alamam!. 

Hasan lzzet P~a. bendt'n bu kat 
t cevabı alınca, bir !tere de Alman 
erkanı harp reisi Gu~ye danı§ _ 
mayı muvafık gördU. 

Ben gidip Almanla görüştüm 
ve kendisini iknaa muvaffak ol
dum. Nihayet ordu kumandanıle 
yarım saat süren son bir münaka
şa üzerine, orduya taarruz em~ 
verildi. 

Şurası dıı dikkate değer bir hli
ciıscdir . Harp devam ettiği sırndıı 
.-.. kanıharp binbaşısı Tahir ıSnrı 
ka.m!§ta eehit oldu) ve binbaşı 
MUmtaz Beyler bir teklif yaptılar: 

da Yana§tırnlım ... Diişmana k~t'i 

dı.rbeyi inJ1mu.1 oluruz! dediler. 
Fakat A tmnıı erkli.nıharbiye rei

s.ilin tekdir edercesine bir muka
belesine uğrıyarak, tPkliflerl red • 
dediW . 1 

Şark cephesinde bu klman erkA . 
nıharbinin yolsuz mUdahaleleri, yU 
zünden ordumuzun, ne mUl:irn fır
Eatlar kaçırdığım hatırladıkça hl· 
la büyUk bi ı t<.c~sur duyarım. \ 

Allahın yarattığı tabii ve saf 
çocuk gıdaları. 

Pirinç, yulaf, mercimek, huğ. 
day, irmik, patates, mıSir, arpa, 
çavdar, tUrlU, badem. 

HASAN özlü 
Un arile 

cocuklannızı besleyiniz ve bU
yütünüz. Vitamini ve kalorial 
bol olan bu özlU unlarından 11 • 
tediklerini ve sevdiklerini bık -
tırmıyarak değiştire değiştire 

yediriniz. Çabuk bUyUrler, ça • 
buk diş çıkarırlar. 
Hasan markasına dikkat. 88.fka 
marka verirlerse almayınız ve 
aldanmayınız. BUtUn ecıaneler 

ve bakkallarda bulunur. Hasan 
deposu. İstanbul, Ankara, Be
yoğlu. Beşiktll{!, FAklşehlr. _______ , 
, 

Zührevi ve cild hastalıkları 

or. Hayri Öme 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağncami 
karşısında No. 313 Telefon :435~ 

Başkumandan vekili, Hasan iz
zet Paşaya, Alman erkanıharp re
isinin muvafık göreceği tedbirleri 
kabul etmesini emreylemişti. Ordu 
kumandanı, bilhB.888. bu aldığı em
rin tesiri altında, bana kıır'§l mu
halefet gösteriyordu. Fakat veni 

- 11 inci kolordu muvatfakı • 
yetle harbediyor! 9 uncu kolorduyu •••••••••••••.I 



1U :::::=========================================================--=~ 1 AN --===============---========ıs:s====:::c==-=~====::::.; l~. ı. ga7 

KARATUMA 
A'KeoG 

No. 5 Yazan: Ercümena Ekrem - Talu 

Hapisaneden çıkar çıkmaz ser
besti beni sarhoşa döndürmüştü 
DÖRDÜNCÜ MEKTUP 

Hanım, efendim; 
Siz veliniınetiınin duanız, atala. 

rımın da ruhaniyeti imdadıma ye
tişip, hamdolsun hapisaneden ya. 
kaını kurtardım. Karısının katili 
olan adamcağız, meğerse dünya. 
nın en iyi, en hayırsever adamı i· 
miş. Bana bir pasaport uydurmak 
için önce benden para istedi. Pa. 
ram olmadığını söyleyince de ha
lime acıdı. Şayet bizzat kendisi bu
radan kaçmıya muvaffak oldufu 
halde takibe uğrar ve hududumu. 
za kadar kovalanırsa, bizim tara. 
fıınızdan kabul ve muhafaza edil
mesi için, efendimize hitaben ya • 
%ıp eline verdij'im, tavsiyenameye 
mukabil, bana mükemmel bir pa. 
saport tedarik etti. Bu sayede, 
hürriyeti.mı tekrar kavuftum. 

Haplsaneden çıkar çıkmaz, kın· 
di kendimi serbest duymaktan L 
deta sarhoşa dönmüştüm. Artık 

her yerde itibar görmiye başlamı,. 
tım. Zira elimdeki pasaportta be
nim lngiliz tebaası olduğum yazılı 
idi. Bunun ne demek olduğunu 
ben bilmiyordum. Beni tavsiye ve 
himaye eden kimdi? LA.kin, kim o. 
lurıa olsun, beni hayretlere düşU. 
ren bu değildi. Benim şaştığım ci
het büsbütün bafka idi. 

Ben, olduiu &ibi &örünen, hiç 
bir fena niyet beslemiyen, saf ve 
dürüst bir adamken türlü haka. 
retlere uğrayıp hapse atılmıştım. 

BugUn ise bir yalancı, bir düzem. 
baz, bir sahteklr olduğum halde 
herkesten hürmet ve itibar g<Sr -
mekteyim. 

' itte beni derin derin düşündü • 
ren bunun burası idi. Anlqılan 
fazilet tellkkisl, dünyanın her ta. 
rafında başka başka oluyor. Ve i
leri giden memleketlere benze • 

mek istersek, bizim de bu hususi. 
yetlere dikkat etmemiz. tılAkki ve 
kanaatlerimizi ona göre değiştir

memiz lhım gelecek. 
Burada bir çayhanede, yaşlı bir 

Çinli ile tanıştım. Kendisi, yurdu. 

,,un ileri gelenlerinden, birinci sı. 

nıf bir mandarin, yani "Bay" imiş. 
Memleketinde, son zamanda iş· 

l•r biraz karıştığı için, harcan. 
maktan korkmuş ve Mançukooya 

iltica etmif. işlerin ne gibi karış. 
tığını merak edip sorunca, bana 
fU izahatı verdi: 

- Bu, dedi, anlaşılmaz bir şey 
~eğildir .. Cayet basit bir davadır. 
Bir tarafta Şanı - Su - Liang, öbUr 
yanda da Şang • Kay • Şek var. 
Şang • Su • Liang, Japonlar tara • 
f ından öldUrülen Şang • So • Lin'in 
oğludur. Şang • So • Lln'in inti. 
kamını almak için Şang • Su • Li-

Resim: J 8 

Fıkra: 18 

ang, Çang • So • Pin ile Şang • 
Kay • Şeki esir etmişti. Bunun ü. 
zerine general Feng - Yu • Siang, 
Şang • Su • Lianga haber gönde • 
dererek Şang • Kay • Şekin ser • 
best bırakılması için pazarlığa gi. 
ri.,mek istedi. Fakat Şang • Su 
Liang buna yanaşmadı. O vakit, 
Ho • Ying • Çing; emrindeki ordu 
ile Şanı; • Su. Liangın üzerine yü
rUdU ve Çang • Kung'u, Şang • 
Kay • Şekin yerine geçirdi. Niha. 
yet, Şang - Kay • Şek, Şang • Su • 
Liang ile barı,tı amma, ne oldu ise 
bize, bana oldu • 

Bu izahat beni biraz sersem et. 
mi,ti. içinden çıkabilmek için, bir 
müddet bı:>•ubo,una zihnimi yor. 
duktan sonra, ÇJnin bu büyük a_ 

damına: 

- Affedersiniz anıma, dedim. 
biraz bqka tUrlü hula.sa etmez mi. 
siniz ki, daha iyi kavrayabileyiın?. 

Adam, benim flraset noksanlı -
~ımı muhakkirane karşıladı. Du • 
dak büküp ,omuz silkerek: 

- Bunda anlaşılmıyacak ne var 

ki? dedi. Bulutsuz bir gök yüzü 
bundan daha vazlh, daha berrak 

olamaz. Maa.mafih, mademki ka • 

fanız müsait değil, daha basit ola

rak izah edeyim: Bir tarafta. bi. 

zim Çinli kardeşlerimiz olan sarı 

adamlar var ki, hakikatte kızıl o. 

lan bazı beyazlarla birlik olup, 

başka sarılarla sava,tılar. Netice. 

de kızıllar, yani beyazlar arayer -
den çekllip, sarılar blribirleriyle 

barı,tılar. Llkln bu defa da bqka 
sarılar muıalllt oldu. 

- :Yeter? .4ıre utırdun. anla -
dırn! Oerçekt.nr davanız son de. 
rece basit imif • 

lftı, hlnım, aynen efendimize 
arzıdiyorum. Yüksek dehanız ihtl. 
mal ki bu meulenin bqını kolay
lıkla çözüp, lfln lc;yUzUnU fehmet. 
miye kadirdir. Bnna aellnce, ver. 
diğim hUküm fU oldu: izahı bile 
bu derece karıfık olan Çin davası. 
nı halleden bulunursa, aşk olsun! 

Ve bu vaziyet karşısında. oraya 
gitmekten vazgeçtim. Nefsimi bir 
daha tezlil ederek, dilenme sureti 
le yine birkaç para toplar topla • 
maz, yani fU bir iki gün içerisin
de Avrupalılarla temas için onla • 
rın ülkelerine doğru yollanaca • 
ğım. 

Duyduğuma &öre bu Avrupa 
denilen yer çok uzakmış .•• Oraya 
ulaşmak için, bizim yurdun birkaç 
misli büyük bir su aşmak lazımge 
lirmiş •• Sonra. o Avrupalılar bam
batka insanlarmış... Yüzleri, söz. 
lerl, giyimleri, kuşamları, Adetle
ri, yemeleri ve içrnelerl asla bi • 

Hoca soloda geıerlen lamı bir gümbürtü iıitmiı v- sormu~: 

- Efendi/ Nedir o polırdı? 

- Hiç yahu/ Cübbem mercliYenden clüıtü de .•• 
- Al/alı Allah/ Cübbe bu lodor gürültü eder mi? 

. - Eyi Ne üstüme va11yorsunl içinde de ben Yardım iıle/ Ne 
olacak? clemiı. 

. . 

Radyo 
Bugünkü program 

l'.stanhuJ : 
Öğle. neşriyatı - Saat 12.30: Plô.k 

ile Türk musıkisi ; 12.50: Ha' adis , 
13.05: PlWa hafif müzik; 13.23 -
14: Muhtelif plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı - Saat 18.30 

Plakla dans musikisi; 19.30: Çucuk 
!ara masal: t. Galip ; 20: Rifnt ve 
arkadaljlan tarafından 'N.irk mu.,iki
si ve halk şarkıları; 20.30: Bay Ö
mer Rı7.a tarafından ara~a ha\·adis; 
20.45: Safiye ve arkadaşları tara -
fmdan Türk musikisi ve halk sariu· 
lan; 21.15: Saat ayan, Şehir Tiyat
rosu dram kısmı tarafından bir tem. 
sil: 22: Ajans ve borsa haberle.:-i ve 
ertesi günün programı; 23: Son. 

• 
G\jn\in pro~ram özii 

Sf>nfonik konsMler: 

18.15 Bükr~: Senionik plak mu -
sikisi; 21.10 Budapeşte: Bach, Brnh
ms, Paganini, R. Strauss; 23 Varşovn 
Meumark'ın idaresinde. 

Er.fıf konıw-rler: 

13.10 Bükreş : Plak konseri 17 Ko 
lonya: Eğlenceli parçalar; 17 U.ypzig 
Plak konseri; 17.10 Pra.g: Hafif mu
s;ki; 19 Kolonya: Orkestra, tenor, 
bariton; 19 La.ypzig: Şubert, Puccini 
Veber ve ıaire; 19.10 Bü·kreş: Radyo 
orkestrası; 20.15 Budapeşte: Çigan 
musikisi; 20.25 0.strava, Prag: Ha
fif orkestra; 20.25 BUkreş: Orkestra 
20.30 Varşova: Küçük orkestra; 21 
Stokholm: 1slanda musikisi; 21.40 
Milano: Orkestra, §arkı; -22 Prag: 
Rus musikisi: 22.15 Lüksemburg: Ka 
r.şıK reklam konseri; 22.45 Bükreş: 
Grigoras Diniku orkestrası: 23.30 
Buda.peşte: PlAk musikisi; 23.30 Layp 
zlg: BUyUk orkestra. keman; 23.35 
Viyana: Gece m'llsikisi 

Operalar ı 

21 Belgrat: Operadan naıtil; 20.25 
Viya.na.: Va.gnerln 'Ring des Nibe -
lungen' 'operasL 

Yqadıfımız ekonomi dev • 

rinde size pahalıya mal edil-

mek istenen nasihatları 

9Upheli görUnüz. 

Her nerede ve her hangi 
bir saatte Krem Pertev 

kullanabilirsiniz. Yarım sa • 

at zarfında o tesirini göster

miştir, bile. 
Krem Pertev'in yarım asır

lık şöhreti uılsız değildir. 

YUz binlerce kişiden Krem 
Pertev hakkında samimi ka
naatlerini Jı<>rahili~i niz. 

zimkilere benzemezmiş ... 
Kulakları şimdiden dolduran bu 

rivayetler cesaretiıni kırıyorsa da. 
artık bir defa, hem de mukaddes 
bir maksatla yola çıkmış bulunuyo 
rum .. Ne de olsa, ödevimi tamam. 
lamadan geriye dönmiyeceiim. Bu 
azmim sayesinde, içimi hırpalıyan 
yurt hasretine de karşı koyabili
yorum • 

Hepinizi son derecede P.Örece • ., 
ğim geldi. Büyüklü, küçüklü, dişi
li, erkekli, cümleniz gözlerimde 
tütüyorsunuz .. Akşamları dağ ar. 
dına çekilen Cüneş Tanrıya, sizi 
görünce benden selam iletmesini 
yalvarıyorum. Vakit vakit hafif 
nefeslerini yüzümde hissettiğim 
sabah esininde Karatuman yayla· 
larının içaçıcı kokularını alıyor 
gibi oluyorum da. gözlerim yaşarı. 
yor .• 

Bu yadillerde öten kuşların kı• 
niye atların, havlıyan köpeklerin 
sesi bile ba,ka .. insana lmk&nı yok 
munis gelnıiy.or. Çiçeklerin renk
leri muhakkak ki bizinı orada da. 
ha canlı, daha parlaktır. Ve yine 
eminim ki Tulun ay, Karatuman
da daha ışıklı, daha berrak doğar. 

Ourbetimin daha pek çok sürece 
ği belli. Ona tahammül için IAzım;e 
len ıücü, kuvveti, bana. siz HAnı
mın duaları sağlıyacaktır. Huzu. 
runuzda eğilir, sevgi ve saygıları- , 
mı tekrıularım ... 

"AKBOOA,, 

Bir muhabere takımı, piyade talimi toplan lmncla 

M uhabere Tabur Ku
mandanları Bin

başr Cemil Akgün, Binba· 
şı Fazıl Oğuzhan, Bölük 
Kumandanr Yüzbaşr Ce
mal Sak, Ertuğrul kışla
sından epeyce açıldık. 
Şiddetli soğuğa ve serpiş
tiren kara rağmen, arka
sında ceketle dolaşan 
genç bir su baya: 

- Üşümez misiniz? di
ye sordum. 

Gülümsedi: 
- Tuhaftır.. Ben ta· 

limde kaput giydiğim 
zaman üşürüm. Kendimi 
öyle alıştrrdım. Mümkün 
değil, kaputla gezemiyo· 
rum! 

Kalın paltomun içinde, 
çenelerim biribirine vura
rak cevap verdim: 

- Sizi tebrik ederim .. 
- Neden? .. 
- Soğuğu bu kadar 

hiçe sayabildiğinizden do
layı! .. 

Biraz daha ilerledik. 
Arazinin çukurlar te§kll ettiği 

bir yerde ,karşımıza bir muhabere 
mUfrezesi çıktı. Son sıs em ôir 
helyoata aletini, işletme vulyetine 
getirerek, üzerinde tatbikat yapan 
Mehmetçiklere sokulduk 

Tabur kumandanı: 
- işte, dedi, bizim pınldaklar 

dan biti! 
Helyostanın ordudaki yeni adı 

pınldaktır. Pırıldaklar, dUşmana 

hissettirmeden yapılacak gizli mu 

haberelerde, çok işe yarıyor. Pı -
rıldağı, bizim yanımızda da işlet

tiler. Adeseden çıkan ince parıltı
lar, açılıp kapanan manalı bırer 

göz işaretine benziyordu. Esasen 
bu aletlerle gözle görmek ve işa -
retle§mek suretile muhabere edile
biliyor 

P ınldağı gördükten sonra, gel 
diğimiz istikamette geriye 

döndük. Açıklık bir yere, hemen 

birkaç dakika içinde, kocaman bir 

telsiz makinesi yerleştinni"lerdi. 
Erler , kulaklarında mikrofonlar, 

telsizleri alıp veriyorlar. 
Makineden üç be§ adım ilerde, 

bir de yüksek bir anten direği gö
zü.rne ilişti. 

Erlere sordum: 

- Bu direği geceden mi dikti • 
niz? 

- Hayır! dediler ,b!raz evvel 
kurduk . . 
Meğerse. hir telsiz makinesinin 

Türk Eri için 
Vazifede Hazer 

Sefer Farkı Yok 

Bir muhabere 

Kışla duvar
ları aı kasınd<J 

YAZAN~ 

karşımda buldum. 

Muhabereci Mehemtler, bize • 

aıl kuruld~ cv~.,,_,=-=---"""-"~
göaterdiler. 

Oyle sanınm ki, dUiıyanm eJ1 il 
çabuk adamlan bile, bu !fi Meh • 
metçikler kadar çabuk ve kolay ııi' 

· Sa!ahattin Güngör tiremezler. Saat tuttum: Teıgrafl' 
anteni de dahil olduğu halde, faa- kurulmasile, işlemesi araamda, atı' 
liyet haline gelebilmesi için on da. cak bir buçuk dakika geçti, 

kikalık bir zaman kafi imiş! 1 Mehmetçiğin, üzerine aldılt .,_ 
Yüzbaşı: tfl 

erde gösterdiği tezcanlılık. 
- Zaten diyor, baıka türlü hare hakkak ki, böyle alıştınlmıı otrlll' 

kete imkln yok. Ordunun en kıs& •mda.n ileri geliyor. 

bir zamanda, muhabereeıni temin Türk eri için, vazife bqmda, 11' 
etmek lA.zım .. Bilhassa harp halin- ser ve aefer farkı yok. Hangi JP 
de bulunan bir ordunun muhabere illerinde bulunsa, Mehmetçiııte' 
imk.inından, bir an için mahrum ayni yüksek feragati, ayni ...-
kalması ne demektir? Dütüniln bir ltaatl, bekliyebllirlz. 
kere ... " Mehmetçik, talimde bile o ~ 

Y Uzbaşı bunları anlatırken, 
bölük kumandanı tef men 

Necdet telsiz başındaki ere iz. 

mirle muhabere emrini verdi. Er· 
lerden biri Izmiri bulıurken, öteki 

de alınan cevabı kaydetmek Usere 
hazırlanmıştı. 

BUtün bu f§ler, o kadar otoma • 
tik surette yapılıyordu ki, hariçten 
hiç kimsenin "Şöyle yap.. böyle 

yap!" demesine hacet '"kalmıyordu. 

Davutpaıa kıılaaındaki yanm 
mUhendis Mehmetleri, ErtuğnıJ 

kışlasında, !an'atlerinde BOn derece 
mahir birer elektrikQ ustası olarak 

ciddi ki, harp aahumda maııevd 
yapıyor aanııır. Olümll, aıraaı I' • 
lince ,güle güle tartıııyan da getJI 
bu Mehnıetçtklerdlr! 

ESKİ 
ISTIL EŞY~ 
AMATÖRLERİNE 
15 lkinciklnun 1937 
den itibaren lıtiklll 
caddeainde 479 No. 
( Eıki Hay den mata
zaaında) t .. hir et • 
mekte olduiumuz ef" 
yalan kat'i ıurette 
elden çıkarmak ve 
mezk\ir mahalli ka· 
patacajımızdan 1& • 

yın mütterilerimizin 
nazarı dikkatlerini 
celp ederiz. 

Direktörlük 

Müsabaka 
kuponu 
No. 18 

r elsir cihort tirrüncle nt11ltahere ıubaylorı 
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~-Birinci sınıf Operatör---

Dr. CAFER TAYYAR 
' Paris Tıb FakUltesi S. asistanı 
dimağ, estetik ve her nevi erkek 
ve kadın ameliyatları, rahim has 

, talıklan ve doğum mütehassısı 
Her gUn saat 8-11 e u 

,ıvıeccanen 
kadar muayene 
Öğleden sonra ücretlidir. 

Beyoğlu Pnrnıakkapı, Rumeli 
han No. 1, Telefon: 440 6 

Eskişehir İcra Memurluğundan: Her dönU-

KöyU Mevkii 

Aşağı Dikenlik. 
söğüt 

önü 

-" . " 1 

,.. Bey yen 

" Çayır kenarı 

• Mczarba.şı 

• 

"' Dibek başı 

• ,. 

-• Aktq 

"" • Erenler altı 

. ' -, ,, 
" 

u 

• Pazar yolu. 

IDınk başı 

mUnUn kıymeti 
Nevi Dönüm Lira Hududu! 

Tarla 25 

" ,. "'2 

.. 10 

.. 40 

~,':J 10 

15~ Hissesi. Ş. ana çayır, Şi, sa
hibi senet. G. dibek 
başı. Ce: ana çayır. 

l:> 
" 

10 
" 

30 
" 

l~ 
" 

Şa? Ga, sahibi senet. 
Şl Mehmet ve Halil 
Cc: Yol. 

Şa, Ga, Şf, SUleyman 
ve Ce: Mehmet 

Şa: sahibi senet, Şi: 
çayır, Ga: yol. Ce: 
Halil, Habip ve Bekir 

Şn: Habip, Şi: Bursa 
yolu. Ca: mezarlık 

\'C Ce: yol. 
r • 10 40 " Ş: Nezire Şi: Ce: Ya-

( 3 35 .. .) 

45 35 

" 
28 25 

,, 9 8 

.. 37 8 

• 9 10 

• 15 

,, 

" 

" 

.. 

" 

.. 
,, 

lama O. Hüseyin G: 
Mehmet. 

Şa: Mehmet, Şi: Yol 
Ga: Tatar oğlu Ce: 
Bayır. 

Şa: H. Halil ve Veli 
Şi: Şosa yolu Ce ve 
Ga: Veli. 

Şa: Veli Şi. Memiş 
ğa: Veli Ce: Nezire 

Şa, Ce: Nezire Şi: 
Veli Ga: Halil 

Şa, Şi: Veli Ga: Yol 
Ce: Yörük Hüseyin 

Şa: Yol Şi: Hasan 
Ga: Hüseyin Ce: Ne-
zire. 

" Ga., Şa, Ce: Veli Şi: 
Halil ve Mesut. 

· Arttmna.nm yapılacağı yer, gUn saat: Eskişehir lcra dairesinde 18 • 
2 - 937 perşembe saat 14. 

$~~/ 
~$an~ 

• 

,, 

Pe\< v a\<ında 
Çıkıyor 

elhlt! ,.,.n, tılr mecmu• 

,ımdiw• ••d•• TOrklyede 

('""''''"'"'· 

Şimdid@n abone olunuz sen~liği 500, 
altı a.yhğı 260, Uç aylığı 140 kuruştur, 

idare ve müracaat yeri 

Gazetecilik ve Matbaacılık BUrosu 
Ülvi Olgaç 

lstanbul - Ankam Caddesi 
Cağaloğlu yokuşu No. 44 2 ' 

1 - l~u gayri menkuliln arttrrma şartnamesi 15 _ 1 - 937 tarihinden 
itibe.ı-en numara ile Eskişehir icra dairesıinin .muayyen numarasında 
heıikesiıı görebilmesi için açıktlr. Illnda. yazılı olanlardan fazla ma • 
llımat almak isti yenler, iŞbu §art.na meye ve 936-1929 i dosya numara.sile 
nıcmunyetintize müracaat etmelidir. 

BASURA HE-DEN SA Bütün dünyanın en müeuir ila. 
- cıdır. Arneliya~ıız memeleri mah 

vedcr, kanı, agnyı derhal keser. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukanda ya.zılı kıymetin yü7.de 7:5 ~is -
betinde pey akçası veya. milli bir ba.nkanm teminat mektubu tevdı edıle -
oektir • 

3 _ lpote:lt sahibi alacaklılarla diğer ala.caklılann ve irüf n..lt hakkt 
sahiplerinin gayri roen«ul Ur;erin?eJd h~ı hus.usiyle fai~ :e masrafa 
dair ola:n iddialarını işbu ilAn tarihinden itibaren yırmi gün ıçınde e\Takı 
mllsbitelerile birlikte memuriyetinüze bildirmelerl icap eder. Aksi halde 
haklan tnpu sicilile sabit olmadıkça. satış bedelinin payla.şmasmdıı.n ha-

liç kalırlar. 
4 _ G&terilen kUnde arttrrmıya iştirak edenler arttırma şartnan.e. • 

Bini OkumU§ ve ıuzumlu malfunat almış ve bunları ta.mamen kabul etmı§ 

acı ve itibar olunurlar • 
5 _ T . edilen zamanda gayri menkul Uç defa. bağırıldrktan sonra 

en çdc ~a ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıyme -
tin yüzde tmiş be§ini bulmaz veya satış f.steyenin alacağına rüch~ 
olan d .• er ~a.caklıla.r bulunupta bedel bunların o gayri menkul ile t00mın 
edihniş ıg acaıkl8J"lllD1 mecmuundan fa.zlaya çıkmazsa en çok a.rttıranm 
taa.bııud~ baki kalmaık Uz.ere art~~ on ~ gUn daha temdit ve 5 - 3 -
937 tarih. tesndilf eden cuma günil ayni saatte yapılacak a.rtt.ırm:ada! 
bed ıne. ti enin aıacağma rüchani olan diğer alacaklıların o gayrı 

eli a~t.Iş ~edilmiş aıa.cnıklan mecmuundan fazlaya çıkmak şar. 
:e:ıkul ile -~urana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilm~ ihale 

Y e. en çok aH d:ı ....... 
t:ış talebi ~ • 

~~~ ve sa enkUl ıkendisine ihale olunan kimse derhal veya. verile.-ı 
ö - Gayri ın vermezse ihale karan fesholuna.rak kcndisintien 

millılet i~inde para!1te bulunan kimee a.rzet:Jniş olduğu bedelle almağa 
evveı en yüksek teklifolın~. veya bulunmazsa. hemen on beş gUn nıüddet
razı olursa ona, ra%I en çok arttırana ihale edilir. lki ihale arasındaki 
le arttırmıya çıkarılıP i . y{izde beşten hesap olunacak faiz ve diğer 
fark ve geçen ~ler ~~ kalmaksızın momuriyet.inılroe alıcıdan tah. 
~arlar aynca hükDle 

Bil olunur. ıcarıda gösterilen gayri menkuller 18 - 2 • 937 
Kıymet ve yerleri iyu memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen art. 

tarihinde F.skişe.?11" .~~nAe satıla.cağı illn olwıur. 
tırma aartnamesı da,ırtı<>..-

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonnudan; 

. . :Muhammen İlk te- İhale günü İhale 
Cınsı bedeli minat saati 

Muhabere Şubesi için f 
f e tele on 

20 kalem telgra v 2414 182 26/2/937 14 
aleti. 4g28 363 ,, ,, 14,30 
2 kalem ,, " 2556 192 ,, ,, 15 
l 3 ,, . ". " abere şubesi için lüzumu olan bazr 
Mektebımız ~~h artname ile açık eksiltmeye konul

aletler ayrı ayrı uç ş b dellerile ilk teminatları ve eksiltme 
~~ştur.Muha~ın~n 

1 
e nda gösterilmiştir. Eksiltmeleri 

gun ve saatlerı hı.~a a~ Mühendis Mektebi içindeki Ko
G?müşsuyunda Yukse lstiyenlerin şartnameleri gör
ınısyonda yapıl~caktır k 'ltmeye gireceklerin de belli gün 
:rtıek üzere hergun ve e ~1 ac;ıatl;ırı iltın 0]11nur. "3R60" 
Ye saatte Komisyona rnur 

Madeni kutularda kaşe 

I 

ALGOPAN 
Gripe, nezleye, soğuk algınlığına, baş ve diş ağrılarına emsalsiz bir 

ilaçtır. Tesiratı hariciyeden bozulmıyan A L G O P A N 
her eczanede 1 _ 6 • 12 tanelik ambalajda bulunur. 

Is.mine ve sakallı markasına lôtfen ve daima dikkat. .. ..................................... . 
İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

26/ 1/937 sah günü saat 15 de İstanbulda Nafıa Miıdürlüğiın
dc 1934 lira keşif bedelli Ortaköyde Yüksek Deniz Ticaret Okulu 
tamiratile laboratuvar tadilatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni 
şartnameleri proje, keşif hülasasile buna mütcferri diğer evrak 
dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 146 liradır. 
isteklilerin teklif mektuplarım ve en az ı 000 liralık bu işe ben

zer iş yaptığına dair gösterecekleri vesika üzerine Nafıa Müdür
lüğünden almış olduğu müteahhitlik ve Ticaret Odası vesikala
rilc 26/1/937 Sah eünü saat 15 de Nafıa Müdürlüğüne ~etmeleri. 

(67) 

Ziraat Vekaletinden: 
Vekalete bağlı Erenköy fidanhğında yetiştirilen aşılı 

köklü Amerika asma fidanlarının beheri beş kuruş ve aşı
sız köklülerin beheri on paradan ve İstanbul Ziraat mek
tebi ve Manisa Amerika asma fidanlıklarında yetiştirilen 
aşısrz kökiü Amerika asma fidanlarının beheri de onar 
paradan fidanJıklarda satılmaktadır. 1stekflerin doeru
dan doğruya adı geçen müessese Müdürlüklerine mcra
caatları ilan olunur. (65) (240) 

::>anıt>ı: Annıeı l'An1n l Al.iti~ • Umww Neenyau '4&re ~u: b. :.ALU· 
r;azetecııtı ve N~rlyat Nlrk l.Jmltfııt SU1lf'tJ. B111ırldııh ver fA!'i rnııthlllltı 

Devlet Damf ryollın va limınlan ı,ıetma U. idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 81000 lira olan 60000 adet çam 
travers 28/1/937 Perşembe günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacak· 
tır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 5300 liralık muvakkat temi· 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 
7 /5/1936 gün, 3297 No.h nüshasında intişar etmiş olan 
talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ay
ni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermele
ri lazımdır. 

Şartnameler beheri 405 kuruş mukabilinde Ankara 
ve Haydarpaşa Eskişehir ve İzmir veznelerinde ~tıl
maktadır. ( 148) 

Kapalı zarf uıuliyle eksiltme ilanı. 

Nafıa Vekaletinden: 
l - Eksiltmeye konulan iş: Diyarbekir istasyon tesi

satından olan İstasyon· Urfa kapısı arasındaki yolun in
şaatıdır. 

Keşif bedeli 81021 Iiradrr. 
2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel ~annamesi 
D - Fenni şartname 
E - Keşif hulasa cetveli 
F-Proje. 
İstiyenler bu evrakı 405 kuruş bedel mukabilinde Şose 

ve Köprüler Reisliğinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 25/1/937 tarihinde pazartesi günü a

at 16 da Nafıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisiliği ek
siltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapıla
caktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 5301 lira 
05 kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve Resmi azete
nin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfi· 
kan müteahhitlik vesikası ibraz etmesi lazımdır. 1stckJi-
1erin teklif mektuplarım üçüncü maddede ya.?.ılı saatten 
bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mu
kabilinde vermeleri muktazidir. Postada olacak gecik
meler kabul edilmez. (2273) (85) 
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Hakiki L U M A ampulları yalnız kırmızı 
orijinal ambalajları içinde satılır. 

Kanzuk Saç Eksiri 

KOMCJEN 
Saçlann köklerini kuvvetlen -

dirir. Dökülmesini keser. Ke

pekleri tamamen giderir ve 

büyüme kab]iyetini artırarak 

saçlara yeniden hayat verir. 

" Kokusu Latif, kullanıtı kolay 

bir ıaç eksiridir. 

lNGlLlZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu - İstanbul 

Güzel San'atler Akademisi 
Satınalma Komisyonundan: 
ı Akademi için 100 resim sehpası, 20 resim masası, 50 
tabure, 90 dolap, 1 dosya dolabı, 1 yazı masası, 2 para
van açık eksiltme ile 1/ 2/ 193 7 Pazartesi günü saat 15 
de ihale edilecektir. Muhammen bedeli 1748 liradır. Mu· 
vakkat teminat 131 lira 16 kuruştur. Talip olanların adı 
geçen gün ve saatte Cağaloğlundaki Yüksek Mektepler 
Muhasebeciliğinde bulunmaları ve bu nevi işlerle uğraş
tıklarını tevsik eylemeleri lazımdır. Şartname bedelsiz 
olarak Akademiden alınabilir. İstiyenlere eşyanın şart
namesine göre yapılmış resimleri gösterilir. ( 1 7 9) 

Urfa Be!ed~yes·nden; 
Saray Önünde eski Belediye Dairesi önündeki dük

kanların yıktırılarak asri bir gazino haline getirilmesi a· 
çık eksiltme ile ilan edilmiş isede istekli çıkmadığından 
Arttıİ-ma ve Eksiltme ve İhale kanununun 46 ıncı mad
desinin "R" fıkrası mucibince 7 / 1/ 937 tarihinden itiba
ren on beş gün müddetle pazarlığa konmuştur. Keşif be· 
deli 9450 lira olan bu işe girebilmek için 708 lira 7 5 ku
ruş muvakkat teminatı ihaleden evvel Ziraat Bankasına 
yatırmakla beraber isteklilerin bu gibi işleri muvaff akı
yetle başardığına dair mevsuk ehliyetname vesikaları 
ibraz edeceklerdir. Keşif, ş~rtname ve planlar hergün 
Belediye fen heyetinde görülebilir. İsteklilerin 22/ ı / 93 7 
gtinü saat on beşte Belediyeye müracatları ilan olunur. 

(253) 

Nafia Vekaletinden: 
26 İkincikanun 937 Salı günü saat 15 de Ankarada 

Nafıa Vekaleti Malzeme Eksiltme Komisyonunda Saf
ran bol unun Kuzdağı Abaza Devlet Ormanlarından veya 
Hususi mukaveleli ormanlardan kesilmek ve ana hat üze
rinde her hangi bir istasyonda teslim edilmek üzere 
23200 lira muhammen bedelli 16000 adet normal kayın 
traversin kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı parasız olarak An
karada Vekalet Malzeme Dairesinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1740 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını Nafıa Vekaletinden a

lınmış 193 7 senesi müteahhitlik vesikası ile birlikte 26 
İkincikanun 93 7 Salı günü saat 14 e kadar Ankarada Ve· 
kalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

(98) (2302) 
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Ampul sanayiinin en otoriteli ve üstün bir varhğıdır 
En mükemmel, en idareli, en uzun ömürlü ve en bol ışıkll 

-

Markasını taşıyan ampuldur. L U M A Y 1 kullanan 

... nzn takdirkarı, LUMA 
ELEKTRON 

nın ha~· ranz olur LUMA 
MÜESSESATI 
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PO·K E.R 
.)'ıhhat ve l[Üzellil~ 

Sağlam ve güzel 

tıraş bıçaklarını kullanıyor 

sız de alınız 
dişlerle 

Sağlam ve güzel dişler de 

POKER PLAY 
markasına dikkat ediniz. RADYOLiN 

---------------------•' ile temin edilir. 
·------------~ Dişler:nize çok d ~kkat edini 

LiON MAGAZASI 
MEVSiM SONU SAT'ŞI 
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En güzel mallar 

• 
En ucuz tiyatlar 

İstiklal Caddesi 

..................................... , 
Kapalı zarf Usuliyle Eksiltme ilanı. 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş Ankara Yüksek Ziraat 

Enstitüsünde ilaveten yapılacak mikroskop laboratuvarı 
binasıdır. Vahidi fiat esesiyle yapılacak olan inşaatın tah
min olunan bedeli 30000 liradır. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Hususi şartname ve tarifname 
E - Keşif ve vahidi kıyasi fiat cetveli 
F - Projeler 
G - Elektrik, Sıhhi tesisat, Kalörif er ve sair işleri 

hakkında izahat ve şartnameler. 
İstiyenler bu evrakı 1,5 lira bedel mukabilinde Yapı 

İşleri U. Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 29/ 1/ 937 tarihinde Cuma günü saat 

15 de Nafıa Vekaletinde Yapı İşleri Eksiltme Komisyo· 
nu odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. . 

Bazan en üstat doktorların bile seb 
ve menşeini bulamadıkları bir hast 
lığın, diş iltihabından ileri geldi 
pek çok tecrübelerle anlaşılmışt 

Günde iki defa di§lerinizi fırçalıyarak ve daima 

kullanarak dişlerinizi 
koı uqabilirsiniz 
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5 - Eksiltmeye girebilmek için istenilen 2250 lıra 
muvakkat teminat vermesi, Nafıa Vekaletinden alınmış 
yapı müteahhitliği vesikası ibraz etmesi ve kendisi mi
mar veya "mühendis olmadığı takdirde işin fenni mes'~li
yetini alacak bir mühendis veya miman inşaat müddetın· 
ce istihdam edeceğini kabul eylemiş bulunması lazımdır. ---------------------~ 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede ya- İstanbul Komutanhğından: 
zılı saatten bir saat evveline kadar eksiltme Komisyonu 
Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir.Posta ile gön İstanbulda mllhim inşaat yapılmıya başlanacaktır. 2 ..4 
derilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı sa- lira ücretle bir mimar veyahut ayni ücretle beton a~ 
ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile inşaat mühendisi aranmaktadır. Taliplerin şartlarını .. 
iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecik- renmek üzere acele İstanbul Komutanlığı S. II ne ıt1 
meler kabul edilmez. (2303) (97) caatları ilan olunur. (269) 
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