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YENJ ÇOCUK 
Ansiklopedisi 

Bu kupon1.n topl•ymız. 10 ~ 
na brtı Yeni Çocuk Antild~ 
di.ini 7 ~ lwru.. alabtlit'lintz. 

Bitaraf Müsahitler Sancakta 
Tetkiklerine Devam Ediyor 

Atatürk Hariciye Vekilini 
Ankaraya teşyi ettiler 
lsfanbul, 3 ( A.A.) - Reisicümhur Atatürk, Hariciye Ve

kili Dr. Tevlik Rüıtü AraS1 bugün saof 17 de Dolmobohçe so

roytnclo kabul buyurmuılar ve bir müclclet görüımüılerdir. 
Mülôkatı müteokıp Atatürk Dr. Arası otomobillerine alarak 
ıehir içincle bir gezinti yaptıktan sonra hep beraberce mo
törle Hayclarpa~aya geçmiıler ve rthtımo çıkarak Ankaroya 
hareket etmekte olan Horiciye Vekilimizi teıyi efmi§lerclir. 

Bitaraflar Tarafmdan 

Tetkik Mevzuu 

Olmıya Başl:yan 

Bir Hatay Şehri 

Müsahitler dündenberi 
' 

Iskenderunda bulunuyor 
Sancakta Fransız 
zabitlerinin yerine 
Suriyeliler geçecek 

• •• • 
/skenclerunun uzaktan lôtil bir görünüıü 

Adana, 3 (TAN muhabirinden) - Buraya ge1en ha· 
berlere göre, Ha tayda faaliyete başJ ıyan bitaraf müşa· 
bitler tetkiklerine devam etmektedir Müşahitler dü"l An 
takyadan lakenderuna hareket etmişler ve lskenderuna 
muvasalat ettikleri zaman muazzam bir kütle halinde 
kendilerini bekliyen Hatay Türkleri tarafından al · 
kışlarla karıılanmıılardır. 

··BÜYÜ!< 
.OKYANUS 

r Arkuı 3 llncUde] 

BUGÜN 

TAN 
Sayfalarında· 

[Arkam 3 Dncftlel 
" .,. 

Maclricli muhalaza için çarpııan 
gönüllü/erci en 

Yunanistanın 
Müdafaa 
Planı 

Atina, 3 (Hususi) - Hüktbnet, 
memle1 

• ..:t müdafaa işlerine ait res
mi bir tebliğ ne9retmiştir. Bu tebliğ 
de Yunanistanın muharebe kabUiye 
tini haiz deniz kuvvetlerine sahip ol 
ması için yüksek harp meclisince 
tanzim edilen programın tatbikine 
geçildiği bildirilmekte, muhtelif mm 
takalarda .latihklm itleri yapıldıfı, 
hava müdafaa pllnmm da ikmal edil 
mek üzere oldufu yazılmaktadır. 

Romanyadaki Kabine 
Bilkl"ef, 3 (A.A.) - Tatal"e8ko 

hava ve Bahriye Nazın Karanfilin 
lstifuını kabul etmiftir. Başvekil bu 
iki nezareti vekaleten idJLre edecek
tir. 

- j•PoN ara7.İSİ 
~i.rnaH ÇIN 
Yll•~et'letl 

Çin ve Japonyayı /cartı fortı bu haritada siyasi ve as/cer: 
cephe/erclen iyice görebiliyorıunuı 

Çind karşıhkh 
çarpışma hareketi 

devam ediyor 
Komünistlerin de Dahil O:acağı Bir 
"Tek Cephe,, Kurulmak isteniyor 

Londra, 3 (Radyo) - Çine karşı 

Japonyanın almış olduğu vaziyet l!Iİ· 

yasi mahafili çok düşündürüyor. tn. 
gilterenin Uzak Şarkta ve Hindistan 
daki menfaatlerini mevzuu bahse • 
den siyui şahsiyetler, uzak f&rkta 
lngiliz otoritel!linin faal bir vaziyete 
girmesi lUzumunu ileri sürüyorlar. 
Liberaller ve muhafazaklrlar, Uzak 
Şarkta patlıyacak tek ciddi bir kur
şun un bir dünya harbini meydana 
getireceği kanaatindedirler. Bunun-

la beraber Japonyanın son birkat 
aydanberi iktisadi !!!ıkıntı içinde bu
lunduğu, bu sebeple Uzak Şarkta 

silkünun bir müddet daha devam•• 
deccği zannediliyor. 

Tek Cephe 

LiG MAÇLARI 

Milli kümeye girecek 
klüp!er belli oldu 

Şanghay, 3 (A.A.) - Mevsuk ha 
her alan menabiden öğrenildiğine iÖ 
re, Sianfuda Çan..Su-Liang ve Hangı
Fu-Şen askerleri arasında isyan ha
reketleri devam etmektedir. Şa)ia • 
lara göre, bu ukerler, bUtün parti • 
leri ve ezcUmle komünist partl8inl 
de ihtiva eylemek üzere bir "tek 
cephe,, hUkümeti kurulmumı iste • 
mektedir. Nankinin kend.laini bu laya 
nın muhakkak surette butırmak 
mecburiyetinde hi.Netmeai muhte • 
meldir. Şensi eyaletine bitişik Ko 
nan eyaleti askeri valisi General U. 
uaze karargihı umumislnl, Lungl • 
Sianfu demiryolu üzerinde klln Lo
yang fehrine nakletmi.Jtir. 

Güneı multacimleri Fener lalesi önünc/e 

[Dünkü apor faaliyetlerine ait bütün tafaili.t buıün 
1ayfamızdadrr ... 

ıpor 

Artvin de 
;Kar Bir 
1 

ıeuçuk Mefra 
j Art~in, 3 (~an muhabirinden) -

'

, Uç gundenben fasılasız yağan kar: 
tehirde bir buçuk metroyu &.ŞDUf : 

! tır. ~u. yağış, on seneden beri görUI. 
1 memıştır. Zayiat ve telefat yoktur~ 
Gaz, şeker, un gibi zaruri ihtiyao 
maddeleri sıkı kontrol altına almlllJf 
lır. Burçka ve Hopa ile telefon m11. 
haberatı kesilmiştir. Ardahan tel • 
graf hattmm tamiri için merkezden 
milfrezeler çıkanlmıştır • 



-

ÇALMAYA DAiR 

Bentlerde hır 
Korucu 
Yaralandı 

TAN =-

izmir Lisesinden Yetişenler 

ı ~= ı 

Hidiv in 
k kana 
B lediye 
alıyo 

TUZLANMIŞ 
BALIK 

iH ACATI 
Adalarm lbk IUlanDd.ıl. ı.rmaa pa.. 

lamut ba1IJdanndan her .... mot&-ler 
doluaı tmlayıedara ~. 

Bu haJrklar eehrimi* • 
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BULGARiST AN - YUGOSLAVYA 

Yeni Bir Balkan Bina
sından Bahsediliyor 

Çankofun · Gazetesi Çok 
Sevinç Gösteriyor 

KÜÇÜK HARiCİ 
HABERLER 

Moc:Jrit cef?hesinc/e si perde istirahat 

Sofya, 3(A.A.) - Bulgar ajansı bildiriyor: 
Gazeteler, yakında imzalanacak olan Bulgar - Yugo ... s· 

lav dostluk paktı hakkında uzun yazılar yazarak bu ha
diaenin büyük ehemmiyetini tebarüz ettirmektedirler• 

Siyaset il~mi 
.M:ir g8.1)ete.sj diyor ki: 
Bulgar _ Yugoslav yaklaşması, 

beynelmilel büyük ehemmiyette o -
lan bir hadisedir. Bir sulh eseri ol -
ması haysiyetiyie, bu yaklaşma, B_al
kan memleketleri müna.sebetlenne 
daha ziyade bir vuzuh verecektir · 

A merika hükumeti, ken -
di tebaasına ispanya 

için pasaport vermemekte -
dir. 

• • 

V ugoslavya Başvekili 

Stoyadinoviç birkaç 
crün istirahat etmek üzere Is-.. 
viçreye gitmiştir. 

• • 

Akdenizde Kızıllarla 
Faşistler arasında deniz 
çarpışması şiddetlendi 

Anla§ması 
Yugoslavya • Bulgaristan 

B ulgaristan ile Yugoslavya ara
sında ademi tecavüz ve dost-

luk paktı imzası için devam eden mü 
zakerelerin iyi bir neticeye bağlan -
nıak üzere haberi, Balkan sulhü ve 
binnetice Avrupa sulhü nMıına yeni 
senenin en hayırlı başlangıçlarından 
biri sayılmaktadır. iki memleket ara 
•ındaki anlaşma. bugünkü hududu 
tanıyacak ve ikisi arasında siyasi ve 
•ktisadi bakımlardan iş beraberliğini 
ttmln edecektir. Bundan başka. Bul
garistanın Balkan Antantına iltihak 
etmesinin bu anlaşma ile nıümt:ün 
olacağı anla.şıltnaktadır. 

Bulgaristanın maziyi bir tarafa 
bırakarak Yugıoslavya ile anlaşnıı • 
y:ı karar vermesi, yalnız Bulgaristan 
hesabına değil, bütün Balka.nlar he
sabına kat'i bir hareket sayılsa ge -
rektir. 

Bulgarlstanı slmdiye kadar kom-
'.iuı. ıo ... .. "IUf\ \uıı Utlf\V }'tul "" " ... 

fıım lımıl, Makedonya meselesi idi. 
Bulgarist.an sulh muahedesinin ta • 
dili ile Makedonya topraklarından 
nıUhim bir kısmının kendisine iade 

0
_ 

lun.ınasını umduğu ve beklediği için 
anlaşma iıııkA.nları suya düşüyordu: 
Yugoslavya ,hükümdarı kral Alek _ 
sandr Uç sene evvel kral Borisi zi
yaret ederek iki .-nemleket arasındaki 
gerginliği izaleye teşebbüs ettiği za
man, teşebbüs bu yüzden boşa git _ 

nıişti. 

Bugünsa vaziyetin tamanıil• de _ 
liştiği anlaşılıyor. Bulgaristan, Yu • 
goslavyanın iktisadi ve siyasi ka _ 
zanmak ve Makedonyadaki ekalli ~ 
yeti erin tıuzur içind~. yaşamalarını 
temin etınek mukabılınde komşusile 
iyi geçinmiye karar vermiştir. 

Londra gazetelerinin verdiği ına _ 
lômata göre. Bulgaristanı bu hattı 
tıareketi tutınıya. ltalya teşvik et • 
nıi~tir. ltalya.ııın :~goslavya ile dost 
luk milnasebetlerını sağlamlamak is 
t&mesi Bulgaristanın siyasetinde iÖ 

rülen tahavvüllerin en belli b~lı sa
iklerinden sayılıyor. Bundan başka 
ltalya Macaristan ile . Yu~osla~~a 
arasındaki müna.sebetlerın ıslahı ıçın 
çalışmaktadır. • •• 

Yine Londra gazetelerıne gore, Al-
nıanya da Yugoslavya ile Bul~aris _ 
tan arasındaki anla.şnıayı teşvık edi-

y Al anya. iki taraf arasında-or ve ın .
1 

• d 
k . . l"ğ" izale edı ıııesın en hoot. ı gergın ı ın . ., 

• nut olacağını, ve Bulgarı.st~a. mü • 
zııherette bulunacağını bıldırmış bu-

lunuyor. 

Bulgar. Yugoslav dos~
luk paktını karşılıklı emnı
yet ve mütekabil hürmet 
üzerine yükselecek olan 
yeni Balkan binasının te
melini teşkil eyliyecektir. 
Çankof ile sıkı alakası bulunan 

Slovo gazetesi ezcümle diyor ki: 
"Bu yeni pa.Kt, umumi sulhu tak 

viye edecektir. Tamamiyle eminiz ki 
diğer komşularımız, bu paktın haki
ki manasını anlayacaklardır. Ve hiç 
kimse, din, 8.det ve lisan itibarile bu 
derece biri'i:>irine yakın iki milletin 
dostluğundan endişe hissetmiyecek
tir . 

l lrandaki Türk heyeti 
reisi Cemal Hüsnü, 

yılbaşı gecesi muhteşem bir 
ziyafet vermiştir. Bu ziyafet
te hükünıet erkAnı ve 400 e 
yakın davetli bulunmuştur. 

• • 

T roçkl, hükOmetinin ika 
metg!hını tesbitine ka 

dar Pierto Fabesco'da kala
caktır. Ruth vapurunun haf
ta sonunda şehre varacağı 

umuluyor. 

Amer:kada 
Sert bir grev 

Mişigan, 3 (Amerika) - General 

Motors'e mensup grevci amele malı 

keme tarafından fabrikaları tahliye

ye davet edilmiş ise de amele bu da ve 

ti kabulden imtina etmiştir. Bunun 

üzerine bUtün polis kuvvetleri sefer 

bcr edilerek gözyaşı döktüren gaz -
lerle teçhiz edilmişlerdir. 

Bu iki millet arasında şimdiye ka
dar devam eden rekabet. Balkan • 
larda sulh için daimi bir tehlike teş-

İngiltere - italya 
Anlaşmaşının 
Metni neşredildi 

kil eylemiştir . . w 

~ - ·'·-\.....,._ \.....:+;,...,.._.. .,,)'h ~10'Pr 

Balkan memleketleri lehine de istik. 
J ........ ~ ...... ~ (A. A. ) - Röytar .tebliğ ediyor: 

imzalanan İngiliz · 1 talyan beyannameainin 
dur: 

Roma da 
metni şu· rar ke.sbeyllyecektir. 

Yeni bir adım mı 7 
Sofya., 3 (A.A.) - Bulgar ajansı 

bildiriyor: Yugoslavya ile BulgariS
tan arasında yakında imzalanacak 
dostluk paktı hakkında muhtelif mem 
leketler hükumeti merkezlerindeki 
intibaları kaydeden sabah gazeteleri, 
bu dostluk paktının Balkanlar sulbü 
İçin büyük ehemmiyetini bir kere 
daha tebarüz ettirmektedirler. 

Zora gazetesi diyor ki: 
Bu pakt, Bulgaristanm Yugosla"

Yaya karşı Uç senedenberi devam et. 
tirdiği siyasetin bir neticesidir. ~u 
siyaset bugünkü yeni adıma do~ru 
nıUt.emadi bir hazırlık teşkil etmıŞ

tir. 

Sovqef Rus.qa 
Endüstri 
Faaliyeti 

-
Geçen Senenin 

istihsal Pianı 

Moskova, 3 (A.A.) - Tass ajansı 
bildiriyor 

Sulh ve emniyet umumi da\'ası I 
menafiine ,kendi aralarındaki müna M . , h . t 1 
.sebetler ile bütün diğer Akdeniz dev. uşa 1 er 
Jetleri araJarındaJci münasebetlerin 

iyileşmesine gittikçe daha fazla su - B •t f 
rette yardnn etmek arzusu ile mü • 1 a r a 
tehassis bulunan ve bu devletlerin 
hukuk ve menafiine hürmete azmet
miş olan büyük Britanya ve İtalya 
hükumetleri, Akdenizde giriş,, çıkış 
ve transit serbestisinin büyüı!:c Bri
lanya imparatorluğunun muhtelif ak 
şamı için ve Jtaıya için hayati bir 

menfaati haiz olduğunu ve menfaat. 
lcrin hiçbir suretle biribirlerile gay
rikabili telif bulunmadığını .kabul e
derler. 

Mülki tamamiyet/er 
İki memleket ,Akdeniz mrntaka -

sında milli veyahut arazi tama.mi -
yeti mUlkiyesindeki statükoda her -
ha.ngi bir değişiklik vilcıude getirmek 
veyahut alakadar bulunduktan tak
dirde herhangi bir değişiklik vi.icüde 
getirilmesini görmek husul'unda her 
türlü arzuyu reddederler. 

Bu mmtakada her iki tarafın hu -
kuk ve menafiine hürmet etmeyi ta· 
ahhüt eylerler ve bu beyannamenin 

takviyesini hedef tuttuğu iyi müna
sebetleri haleldar edebilecek her tür
lil faaliyeti boşa çıkarmak için en iyi 
gayretlerini sarfetmeyi tekarrur et. 
tirirler • 

Boıka c:lev/etler 

Kalırlarsa 
(Başı 1 ndde) 

4 - ~Hlletlcr Cemiyeti büyük sa
demelcr geçırmiştir. Dünya yüzünde 
nüfuz ve itibarını iade ctmiye mec
burdur. Buna da ancak şu veya bu 
büyük devletin aleti olmadığını, an
cak yüksek prensiplerin bitarafane 
bir surette tahakkukuna hizmet et
miye çalıştığını fiilen isbat etmekle 
muvaffak olabilir. Bitaraf müşahit
ler, Fransız memurlarının hazırladrk 
lan ağlara dilşecek olurlarsa Cemi~ 

yetin en yüksek esaslarını çiğnenıiş 
olurlar. 

5 - Müşahitler bitarafça hareket 
etmek suretilc en büyük hakiki hiz 
meti bizzat Fransaya yapacaklardır. 
Bug\in Fransa tamamile karanlıkta 

yürüyor. Hariciye müsteşarı M. Vie
not memleketinin Türkiyeye karşı 
taahhütlerinin mana ve şümulünü 
dü.ştinmedcn Suriye muahedesini im
zalamıştır. Şimdi kendini yanlış bir 
işe bağlanmış addediyor. 

(Başı 1 ncide) 
Berlin, 3 (A.A.) - Diplomasi ma

hafili, Königsberg • Sotor. hadisesi 
:iolayısiyle son derece endişe izhar 
etmektedirler. Bu mahafil, Alman -
yanın J.cıpanya dahili harbinin bey . 
·1elmilel bir ihtilaf haline gelmesine 
mani olmak için diğer devletlerin iz. 
har etmekte oldukları arzuya iştirak 
etmek istememesinden korkmaktadır. 
lar. 

Bir Almanın idamı 
Bayonne, 3 (A.A.) - Alman me. 

nabiinden verilen haberler, Bask hü. 
ki'ımetini Gudde ismindeki bir Alma. 
nın sathi bir muhakemeden sonra i. 
dama mahkum edilmesi ile ittiham 
eylemektedir. 

Bilbaoda 9 k.B.nunuevvelde cere. 
yan eden muhakeme esnasmda ita e. 
dilen ve bilahara "Bask arazisi dahL 
!inde meşru hükumete karşı hasmane 
hareketler" başlıklı bir risalede neş. 
redilen resmi malfımata göre, Renan. 
yada Barman şehrinde 9/10/ 1920 de 
doğmuş olan ve bekar bulunan Gudde 
son 5 teşrinievvelde Orçandiano cep. 
besinde, elinde silahla kumanda et 
tiğı bır müfrezeyi hükumet kuvvet. 
!erine karşı sevke.derken yakalarunı§. 
tır. 

Harp haberleri 
Madrit, 3 (A.A.) - Madrit mü. 

dafaa komitesi bugün öğle üstü aşa_ 
ğıdaki tebliği neşretmiştir: 

.Madrit cephesinin muhtelif mınta. 
kalarında kayda şayan hiçbir hare -
ket olmamıştır. 

Guadalayara eyaleti de cümhuri. 
yctçi kıtalar taarruzlanna devam et. 
nıı ler ve Kartacenada kırk esir al. 
mışlardır. 

Burgos eyaletinde yaptıkları bir 
taarruzda cümhurlyetçiler Espinoza 
de Losmonteros sırtlannı işgal et • 
mişlcrdir. 

Cümhuriyetçi tayyare kuvvetleri 
Endülüs eyaletinde Kordoba, Prov. 
cura, Bayena ve Villa Delvio şehir. 
!erini bombardıman etmiştir. 

/elam mahkum/an 
Salamank, 3 (A.A.) - General 

Franko, divanı harpler tarafından i. 
dama mahkum edilmiş olan 70 komu. 
nisti yılbaşı münasebetiyle nffebniş. 
tir. Gcnerlj.l, daha eV\ elce yüzlerce 
mahkumun da idam cezalannı hapse 
tahvil etmişti. Bunların siyasi iğfa... 
lata kapılarak hareket ettikleri anla. 
şılnııştır. 

f:fiEK 
Vezneye Müracaat! 

Bizim göbeğimizi tiesen adam mut. 
lnka kırtasiye müt.ehnssısı bir kalem 
efenllisl olmalı ki bütün yenileşmek, 
!,\llbukln.5nuık aı-.ıumuza rağmen her 
.reni ~1lprlnn teşkilat eskisinden da
hn girift, dalın ~.apraşık ve daha 
kırtasiye ile dolu olur • 

Buna misnl nra.mıya lüzum gör -
meden size yakında hepimizin başı. 
na gelecek bir mesele~·! anlntay:nn: 

Gazeteler i rnr ile hnber \'eriyor
lar: Yolcu alonu Uınnn İdaresine 

~eçerse hamalların ,·a1J~·efi ı lah e· 
clllecek, hnnuılın halk lle teması kesi
lecek, ~·olcular hamal pn.rnlanru o -
rada açılncnJ• l.Jir ,·ezneye ,·erer.ek -
ler • 

l'ol<'ulıık etmemi.,, salondan eşya 
geçinnemlş H" bir vapur geldi~ za. 
man ornnın haJini görmemiş olan • 
lnr bu özün rnfuınsını güç ka\TaJ' • 

lar • 

ı~,Telii şurn"-mı öylrrne:rt bir v:fc • 
dan borcu bilirim ki şu son hirkftç 
ayrlır Gnfatn \ 0 olru sn 1onnndakl ha -
mallar, ('msnline Al'nıpadn ı:üç teııa. 
cliif Nlilir bir intbam altında ~lıs
mnkt.a Ye df'ğ'il ~·ol<'ulardan fazla 
licret almak, hn11fl yinni ~ kunış 
bnhsis almıyıı bile lmrkmaktadırlar. 
t: ... kiden olduğu gibi yolcunun ~·nka
sınn ~·arn m· r.c, harami gibi fazla pa
ra istemek, hlrihlrleriyle ka,·~a, gii. 
rültil ~·apmal< ı;:ihi SC'~'lrr artık göriil 
mez olmushır. En hiiyü'k "f'yahat 
lskr.IMinclf"n olan Kale ,.f' Dm-r 
~hl yf'rien:leki hamallar hirlmkilerin 
buı:Unk\i halinden daha munt.uam 
clcı!ilıllrlf'r. 

Zat~n hamallar esynf!ln almrya 
~eldikleri zaman yolcu onlıırrn nu -
marasmı hıfze<li~ or ''e esrnsı gtim
riiklenip kanıdan rı'lmrltf'n hatnalf • 
\"l'Si ornclnki f,:l]ıc;llrlıır t" rn fınrlsrn a

lınıyor. Artık hunda hi!,"bir suiistf • 
mnle lmkfın yok .. 
Şimdi bu i.i 1 lfth e«lerRıYiz di~·f" hıt

maliyelerin vezneye yatınlma..c;ı icap 
e<lhıce en kısn muamele -ya karn -
elan ~lrerken adl"t Ye cinsine göre 
yol<'1wa bir hamaliye puslası Vt-3 • 

melde bn h~·aoak, ,.e ~:rn ı:ümrilk • 
lemlikten onrn dı an)·n çrkanJabfl • 
mPk l~ln :,\ olcu, hnrnnliyeleri abnrya 
mP•11 ır \'f'zneye gid<"Cf'ktir • 

Birkaç ) iiz yolcu ~rldiği zaman bo 
,·emenin önU ne şekil alır, yolcular 
bunıdn ne knı:lar zaman bekfomlye 

mecbur olur? Hamaliye ''erilindve 
kaclar e5:yalnn kim bekler, nerMle 
dunır? Çı-0hık çorııklu olanlar, kala .. 
balık içine IJu tefcrrüatlariyle na.41ıl 

girerler? .. Hiitiin hunlan düşiinUrse
niz hu tasarlanan fikrin ne kadar 
n~·kın oldu,::'llnu clerhnJ kavrarsınız. 

lt'akat dedim ya: Bizim göbe~mb:t 

mutlaka bir kırtasiye miitclıas~ı ı 

lu~~-nliı olmalı ki hamal parasını bne 
maliye t hsil şubelerinde hergiin 
miikrlleflf'rf yoran girift şekillerle 
talı ili dü iinliyor \'e işin feci tarafı 
hunu n•lc1n n rahat olsun ıll~·e höyle 
dü5Unüyonız. l'n mnn1"allnh yolcu • 
m.n ralıntim cliiı;;ünrnesek neler ta • 
sn,·vur e<le<lf'j:;riz?! •• 

Rence ~·olcu salonunda, bogiinldt 
halh·Je ıslfılıa ınulıt:ıç olan hamnllaP 
de~lclir \'e onlar - ~iın ~-aptıy41a hlm· 
mPti mr olsun _ hugiinkll haliyle çok 
iyidirler. Hir sıln nıiirnlrnhe bu l in 
hö,•leee giizeı güzel devamını t.emln 
edPr • 

Tilkin hmın mn'mhll n ti cliizeltf -
lPCek ey su ka.rsrlnmı\'n !J?Plf'n ynl. 
rutnnn tı'h,lrl 11'rı tel kaf PSlercllr ki hu 
f'kllcle "ıniiliılmt,. ~'nlmz numune 

haııisnnl'lf'rincle mahpu ile ziyaretçi 
nrn<ımda olıır • 

Uinaf'ııaleyh, hilhassn ecanibe Londra gazeteleri Romanya ve 
Yunanistanın bu anla.şm~ do_ıayıs.ile 
Y 1 d teminat ıstedıklerınl u&os avya a.n 

Gazeteler, Sovyetler Birliği ağrr en 
düstrisi, münakalat, gıdai endüstri 
ve hafif endüstri halk komiserlikle
rinin 1936 istihsal planlarını zama -
nmdan evvel bitirmiş olduklarına da
ir Stalin ve Molotofa verdikleri ra -
porlan neşretmektedir. 

Bu beyanname, suJh merrnfiine hi7. 
.met etmeyi istihdaf eylemektedir ve 
hiçbir bıı.şka devlete lkarşı mütevec

Diğer Fransız devlet adamları da 
işin mütehassıs ellerde olduğunu 
farzederek meseleyi incelemiye 1ü -
zum .görmemişlerdir. Bir taraftan 

Yugoslav Kraliçesi karsı ıwl< fena hir t.esir uyanrtrrnn 

ı bu tel knf f'Slf'ri ilk hnmlNle kaJClıp • 

ve Çekoslovakyanın anlaşmayı 'üp
he ile karşıladığını anlatmakta .. ya.ı
nız Türl<iyenin bu anla!~a~~ ~usaıt 
bir tarzda telakki ettiğını soy am&e<-

tedirler. .. 
y 1 dost ve muttefik 

ugos avya ld ;s. •• 
devletleri tatmin etmiş o uD~ ıçın 
ıon günlerde Balkan nıerk~zıe_rınden 
-gelen haberler daha nıüsaıt bır ma

hiyet almış bulunuyor. 
ômer Rıza DOGRU L -

Bir Alm~'Başmuharriri" 
Azledildi 

Berlln, 3 (A.A.) - Berliner Ta -
geblatt'm ba~muharrlri Pol Schef. • 
ferin vazifesine bugün nihayet verıl
miş ve yerine Lokalanzelger gazetesi 
ıı.in eski başmuharrlrl olan Sr..lıvar
zer tayin edilmlstl:r. 

Sovyetler Birliği ağır endüstri • 
sl, mlidafaa endüstri~! de dahil ol -
mak üzere, yıllık planını 14 Kanunu 
evvelde bitirmiş, on bir ay ve 14 gün 
zarfında 31 milyar 430 milyon ruble 
llk istihsal yapmıştır. 1936 yılının 

ilk on bir ayı zarfında istihsal, 1935 
yılının ayni aylarına nisbetle yüzde 
34 artmıştır. 
Gıda endüstrisi komiserliği, 1936 

cih değildir . 
A)71i zamandn Romada 31 kanunu 

evvelde İngiliz bUyi.ik elçisi ile İtalya 
dışişlerf bakanı arasında teati edill"n 
not.alarm metni de nl'sredilmiştir Ru 
notalarda, Ciyano It.alyanm alaka
darlrğr takdirinde, halen lspanyaya 
ait arazilerin tamamiyeti millkiy~i. 
nin masun kalacağını ve hiçbir şerait 
altında değişmiyeceğinl teyit eyle -
ml"kte<lir. 

yılı planını bütün sene için hesap e- -..-~~"'!""!!""'!!"~-~--~~
dilmiş olan 9 milyar 145 milyon Hafif endüstri komiserliği, yıllık 
rublelik istih.ale mukabil 9 milyar pl!nmm, bütün sene için hesap edil 
160 milyon rublellk istihsal yaparak mlş olan 7 milyar 642 milvon ruble
daha 14 Kanunuevvel tarihinde bitir lik istihsal yapmak suretile daha o 
miştir. 1935 yılının ilk on bir ayına gün bitirmiştir. 1935 yıhnrn i1k on 
nisbetle 1936 yılının ayni aylan zar- bir ayına nisbetle 1936 yılının ilk on 
frndaki istihsal fa'tla.lrb yüz<a 29.6 bir ayı zarfındaki istihsal !azlrdığı 
drr yüzde 34,6 drr 

mahallindeki emperyalist ruhlu Fran 
sız mPmurları, diğer taraftan Lüb -
nan Fransız kilisesi işi karıştırmıya 

ve ortalığı sisle kaplamıya uğraşı -
}'Or. 

Milletler Cemiyetinin milşahitle • 

ri meseleleri tenvir etmezlerse Fran

sa karanlık, maceralı sahalara düşe 

cek ve yakın şarkta Fransız itibarı 
az zamanda tamamile sönecektir. 

Ağtr mes'uliyet yükü 

M illetler Cemiyetinin kararı 
her şeyden evvel hadise ye -

rine bizzat gönderdiği müşahitlerin 
raporuna dayanacağı için bu müşa
hitlerin bitaraflığı bütün vaziyetle -
ri kurtaracak, bi18.kls tarafgirliği 
Yakın Şark, Fransa ve Milletler Ce
miyeti için içinden çıkılmaz ve lehli. 

ngiltereye Gitti mak ve bir de ı::eıen yabancı vot~u • 
Bclgrad, 3 (A.A.) - Valide kra - nun menılf"'<Pf pnrn ı tNtarikinl 

liçe Mari, yanında kral ikinci Piye - lmln\'lastırn I' t için ~alona Merkez 
rin küçUk kardeşi olduğu halde, bu B:ınkıı_ır;mcn bir kli<'iilc nara hozdnr

sabah Londraya hareket etmiştir. nıa ı:-1 f""i açmal\ lon<1a ~·aınlacak 
Ktiçük Prens, tahsilini Ingiltercde lm .. Jw.n i:;;tir • 
yapacaktır. B. FELEK 

:teli bir \"aziyct husule getirecektir. 
Hatayda çalışan Uç bitaraf müşa -

hidin üzerinde toplanan mcsuliyet 
yükü cidden ağırdır. tik haberler, bu 
mesuliyeti kavradıkları ümidini hu 
sule getirecek yolundadır.. Bu 
iyi gidişin devamını bütün al8kadar 
\ann en hayati menfaatleri namına 
temenni ederiz. Müşahitlerin tama -
mile dürüst ve bitaraf olmaları, doğ
ru yolun bulunması için kafidir. 

Ahmel Emin YALMAN 

Konserve fabrika/an 

Şehrimizde yeniden balık kon 
f b . ser-

ve a rıkalan kurulması Kararlaştı., 
rılmıştır. iktisat Vekaleti vaziy t• 
tetkik et:irmckledir. lcap ederse Aev~ 
rupa malı miiesseselerindeki gu··m .. k .. 

1 
ru 

res.mı ı e tarife esaslannı tesbit eden 
talımatnameler getirtilecekti r. 

Ticaret Odası, konserve fah "k 
da ÇY<acak diğe rkonsen·eı "k ntl as~n 
de konsen·a işlerinde kulla~ eın:;~n 
nılamryacağını tetkik etmek~ir. a. 
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Tramvay arabasını 
birdenbire durdurdu 
diye sövmüş 

Bir Amerikah rakı
sızhktan şikayetçi 

Türkiye Tıp Encümeni 
Toplanbaı 

Türkiye Tıp ..h:ncümeni, Birinciki.. 
nunun otuzuncu çarşamba günü Pro.. 
fesör Fahrettin Kerim Gökevin baş. 

kanlığmda yaptığı toplantıda Profe. 
sör Nazım Şakir uzvi ve ruhi bozuk. 
luk göstermiş epileps vak'alarmda 
kıuduz aşısı ile alınan iyi neticeleri 
tebliğ etmiştir. Profesör Hulfıısi 

Behçet, bazı Dermih vak'alarmda 
dahi iyi netice alındığını, Fahrettin 
Kerim bir erkenbunanw vak'asında 

gördüğil marazi sar'alılarla aldıkları 
neticeleri söyledi. 

Liman 
Umum 
Müdürü 

Dün Beyoğlu birinci sulh ceza malı.. r--------------
kemesinde karışık bir hakaret dava.J Du·· n do·· rt 

Dostumuz soruyor: " Beyoğlu 
Türkiye olduğunu anlamağa 

razı olmıyacak mı?,, 

Liman umum müdürü Rautl, Anka 
radan şehrimize dönmüştür. Umum 
müdür, idarenin yeni sene bütçe ve 
kadrosunu da getirmiştir. Yeni kacL 
roda 27 memur açıkta kalmıştır. Bun. 
lara tazminat verilecektir. 

Bir Amerikalı dostumuz,.------------ Kadro dolu olduğu için yeniden me. 
mur almmıyacaktır. Açıkta kalan 
memurlar, daha bir müddet çalışacak. 
!ardır. 

sına bakılm~tır. Hadise şudur: 
Vatman Şükrü, idaresindeki tra.m. 

vay arabasını, Parmakkapı ile Tak. Kaza oldu 
sim arasında giderken önüne çıkan 

bir çocuğu ezmem.ek için kuvvetli bir Dün şehrim.izde dört muhtelif ka.. 
frenle durdurmuş, araba B&rsılınış, za olmuş ve bir yankesici cürmü meş. 
yolculardan Morla isminde birisinin hut halinde yakalanm~tır: 
bu yüzden eli incinmiştir. Moris, can 1 - Hikmet isminde birinin idare. 
acısiyle vatmana hakaret etmiş ve tU- sindeki 186 numaralı motosiklet, dün 
tulan zaıbıt varakasiyle Morla ve va.L Edirnekapıdan gelirken Salim ismin. 
man Şükrli nöbetçi sulh ceza mahke. de birine çarparak yaralamıştır. 
mesine götüıiilmüştür. 2 - Burhan isminde 12 yaşında bir 

Hi.kim Em.in Ultay, mahıkemede çocuk Yedikule tramvayına atlamak 
BUçluya hadise hakkında ne diyeceği. isterken muvazenesini kaybederek 
ni sordu. Moris şunlan söyledi: düşmüş, yaralanmıştır. 

"- Araba birdenbire fren yaptı. 3 - Fındıklıda Kauçuk fabrikasın. 
Vatmana diıkkatli olmasını söyledim. da amelelik eden Muammer, sol elini 
Hakaret etmedim. Fakat o, bu ikazı.. makineye kaptırmış, yaralanmıştır. 
mı hakaret telakki etti ve tramvay. 4 - Kireçburnunda oturan Ali, 
dan inerken kanının yakasını tuttu." Taksimde tramvayda, cebinden, içiD-

Vatma.n Şilkıil, suçlunun freni mü de 200 lirası bulunan cüzdanım Mus.. 
teakip kendisine fena söz söylediğini tafa isminde bir yankesici aşırırken 
iddia etti. Şahitler, bu iddiayı teyit farkına varmış ve polise yakalatmış. 
ettiler. Hakim Emin Ultay, suçu sa. tır. 

bit gördü. Morisin üç gün hapsine ve 
bir lira da ağır para cezasiyle mah. 
kumiyetine karar verdi : 

"-Sizi üç gün hapse ve bir lira pa.... 
ra cezasına mahkum ettim. Fakat iç.. 
timai hususiyetinizi nazan itibara a.. 
!arak cezanızı tecil ediyorum." de. 
di. Vatman beraet etmiştir • 

Bir arabacı 
Muhakeme 
Ediliyor 
Arapca.miinde Naci ismin~e tıç ya.. 

tında bir çocuğun ölümüne sebebiyet 
vermekten suçlu Yakubun muhake • 
mesine üçüncü ceza mahkeme -
•inde devam edilmiştir. 
Arabacı Yakup, dünkü celsede ken

disini müdafaa etmiştir: 
- Ben çocuğu görmedim. O araba 

yllrürken iki tekerleğin arasından gir
miş ve arka. tekerleğin altında kala
rak can vermiştir. Ben onu ön teker
leğe çarptırarak düşürmüş ve öldür
müş değilim. 

Duruşma, şahitlerin ça.ğınlması i
çin talik edilmiştir • 

lzmirde Yere Tükürenlere 
Ceza 

lzmlr - Sivil belediye memurlan, 
yere tUkrUlUp tUkürülmediğini kon • 
trol etmektedirler. Yalnız bir gtinde, 
yere tükürdükleri için 27 kişi teczi
)'e olunmuştur. 

Şüpheli 

Görü en 
Olüm 
Dün, Halıcıoğlunda şüpheli bir ö. 

lilm vak'ası olmuştur. Cesedi bulunan, 
Bademlik caddesinde oturan Kirya. 
kidis isminde biridir. Doktor tara. 
fından yapılan muayenesinde ölüm 
şüpheli görüldüğü için def nine izin 
verilememiştir. 

Ceset morga kaldırılmıştır. Yapıla. 
cak otopsi ölümün hakiki sebebini 
meydana koyacaktır. 

Eve Zorla Girmemişler! 
Aaliye üçüncü ceza mahkeme • 

sinde bir zorla eve gırme ve çocuk 
düşürme dava.at neticelendirildi. Da
vacı Bayan Fikretti. lddiasma göre, 
zabıtai belediye memurlariyle bir pa
lifı zorla evine girmeşler, korktuğu i
çin de çocuğunu düşürmüş. Filhaki
ka Fikretin çocuğu düşm~tür. Müd
deiumumilik bunu da tesbit etmiştir. 

Dün suçlu olarak mahkemede pofü, 
Sadıkla belediye memurları Muhtar, 
Kamil, Fai kvardı. Onlar eve :o:orla 
girmediklerini söylediler. Tabibadil 
müessesesi de çocuğun korku neti -
cesinde değil, kendi kendine düştU -
ğU hakkında rapor vermişti. 

Mahkeme, suçlulan beraet ettir -
di. 

Küçük kasabanın 'imdilik en mühim işini ye
ni kaymakamlarile meşgul olmak teşkil ettiği için 
onun her günlük hayatı, küçük teferrüat bile unutul 
ma.ınak şartile kulaktan kulağa anlatılıyor, türlü tür 
1ü tefsirlere uğruyordu. 

gazetemize müracaat etti. 
Şöylece dert döktü: 

"İki senedir Türkiyede
yim. Buraya çok alıştım. 
Hele Ankaraya aşıkım. An· 
karanın gurup manzarasını 
seyretmeğe doyamam. 

Türkiyede bir de rakının tiryakisi 
oldum. Arasıra içki içmekten hoşla
nırım. Fakat her zaman tercih etti
ğim içki rakıdır. Bana rakının ver
diği keyfi, ?.evki başka bir içki vere
mez. 

Birdenbire Türkiye haricinde bir 
v&zifeye tayin edildim. Terfi edilmiş 
oluyorum. Bununla beraber nekadar 
teessür duyduğu.mu tarif edemem. 
Ayrılık acısını bir türlü içime yatı . 
ramıyonım. 

Yılbaşı akşamı için kendi kendime 
niyet ettim: Bol bol rakı içmek, hiç 
olmazsa o akşam için teessürilmü 
boğmak ..• 

Birkaç arkadaşla beraber Garden
bara gittik. Rakı istedim. 

- Olmaz. Bu akşam rakı satmı -
yoruz, dediler. 

- EğeJ.' rakı satmaktan kirınız az
sa, daha pahalı içki satmak için bu
nu yapıyorsanız haber verin, size 
fazla para vereyim. 

Diye yalvardım. Israrlarnn fayda 
etmedi. Yılbaşı akta.mı beni rakıdan 
mahrum bıraktılar. 
Rakı Türkiyenin bir nevi hususi 

içkisidir. Türkiyenin yerli içkisini 
satmaktan imtina etmek ve herkesi 
ecnebi içkisi içmiye mecbur bırak

mak. bana kapitülasyon ruhunun çir
kin bir izi gibi görünüyor: Beyoğlu, 
Türkiye olduğunu anlamıya hali ra
zı olmıyaca.k mı ?" 
Amerikalı dostumu7JUn şikayeti çok 

haklıdır. Türkiyenin her şeyi gibi 
rakısını da seven bir dostumuz ne -
den Beyoğlunun şu veya bu köşe -
sinde rakıdan mahrum bırakılsın? 

Fakat Amerikalının şikayet ettiği 
bıı rakı düşmanlığı yalnız Beyoğlun

da da kalmıyor. Yataklı Vagon Şir
keti de rakıyı her nedense hakir gö
rüyor, yemek vagonlannda sattırmı
yor. Her memlekette yerli içkileri 
satmakla mükellef olan Şirket rakı
ya karşı neden böyle bir dUşmanhk 
gösteriyor? Rakının servisi işkll et
tiği gibi iddialar yerinde değildir. 

Çünkü rakısmı beraberinde getiren -
ler, yemek vagonunda istedikleri ka
dar rakı içiyorlar. Yalnız dahili hat 
larda rakı satılmak şöyle dursun, ra
kı, Yataklı Vagon Şirketinin millet-

Yeniden 
Konulacak 
Lambalar 
Şehrin karanlıktan kurtanlması 

ve hafif tenvirath semtlerin tenviri 
için belediye tarafından bir proje ha. 
zırlanmıştır. Bu projeye göre, muh. 
telif mmtakalara 2000 lamba daha ko 
nulacaktır. Belediye, mesele üzerinde 
elektrik şirketiyle anlaşmıştır. Pro 
jede son bazı tadilat daha yapılacak 
ve iş Şehir Meclisinin şubat toplantı. 
smda görüşülecek.tir. Yeni lambalar 

marttan itibaren sokaklara konmıya 
başlanacaktır. 

Balıklı Hastanesine Dikile
cek Heykel 

Yedikuledeki Balıklı hastanesinin 
bahçesine Atatürkün bir büstü dikile. 
cektir. Eskişehir Saylavı lstemad 
Gözdamar. bu hususta çalışmak üze. 
re teşkil olunan komisyonun reisliği. 
ne seçilmiştir. 

Kuruçe§meye Yapılacak 
Rıhtım 

Kunıçeşme kömür depolarmm ö. 

nüne geniş ve büyük bir nhtnn ya.pr
lacaktır. Bu nhtıma kömür almak 

istiyen me~ip yanaşacak ve kömür, 

depolardan doğru.dan doğruya gemi. 
lere konacaktır. Bu suretle, ıimdiki 
gibi, kömür tahmil ve tahliye21inde 

mavna tahrikine !Uzum kaJmıyacak, 
indirme ve bindirrn ..... ...,_.,, .. ·
caktır. Aynca, şimdiki kömür depo. 
lannın yıktırılarak yerlerine büyük 
hangarlar yaptırılması da kararlaştı. 
nla.n esaslar arasındadır . 

lerarası hatlarında da mütenevvi iç
kiler arasında yer almıya layıktır. 

Dünyanın her tara.f ında rakının zan
nedildiğinden çok fazla dostu vardır. 
Inhisar idaresi rakı ihracatını adam
akıllı teşkilatlandırsa rakı bellibaşlı 

ihracat maddelerimizden piri olur. 

Profesör Neş'et Omer Irdelap reti. 
külo endoteliol sistemin hyps ı ·plosie 
sinden ibaret çocuklarda nadir görU. 
len splenohepatomegali'den ibaret 
Yanchen hastalığı üzerinde tebliğde 
bulunmuştur. 

Prof. Lfttfi, bu hastalığın nedreti 
üzerinde teşrih ve hatta tetkika.... 
tını söylemiştir. Profesör Kemal Hü. 
seyin tifüs hastalığı üzerinde, tavşa. 
nm üzerinde yaptığı tecrübeleri teb. 
Iiğ etmiştir. Gelecek toplantı 13 1-
kincikanun çarşamba günü yapılacak. 
tır. Bu toplantıda Profesör Nissey 
göğils içindeki mihanikf maniaların 
kan cevelanı üzerindeki tesiri hakkın. 
da tebliğde bulıunacaktır. 

Oniveraite Ailesinde Bir 
Evlenme 

üniversite Rektörü Cemil Bilselin 

kızı Bayan Nimet ile üniversite Riya. 

ziye Düçentlerinden Doktor Orhan 

Hamdinin evlenme resmi üniversite. 
d .. Rektörün ikametine mahsus daire
de yapılmıştır. 

Vali Muhiddin Üstündağ, üniversi. 
te profesörleri ve aileleleri, şehrimi. 
zin diğer birçok tanınmış simalan ha. 
zır bulunmuşlardır. 

üniversite profesörlerinin bu top
lantısı cidden samimi bir aile içtimaı 
tesirini yapıyordu. 

Ecnebi profesörlerin çoğunun ko. 
nuştuğu lisan türkQe idi. Bu profe. 
sörlerden bazıları dilimizi cidden pü. 
rüzs\U, noksansız söylüyorlardı. 

Yeni evlilere saadet dileriz. 

-Ş-1 
Senenin en büyük muvaffakıyeti 

l•atiklal Liıeıi Mezunları 
Toplandılar 

Istiklil Lisesi Mezunları Cemiyeti, 
dün Eminönü Halkevinde yıllık kon. 
grelerini yapmışlardır. Kongrede se
nelik rapor okunmuş, yapılan işler 
gözden geçirilmiştir. 

Yeni heyeti idareye Şeref, Semiha, 
Şeref Acar, Mustafa Niyazi, Nüsret 
Safa, Mtimtaz Zeki, Fikri seçilmişler. 
dir. Mürakabe heyetine de Fitnat, 
Halis, Ulvi intihap edilmişlerdir. 

Yeni heyeti idare önümüzdeki cu. 
martesi günü aaat Uçte Istiklll Lise. 
sinde toplanarak bu yılki programla.. 
nm tesbit edeceklerdir. 

• YENi NEŞRiYAT 

Yeni Adam - Yeni Adam 157-
nci sayısı ile 4 y~ma girmi§tir. Ye. 
ni Adam eski Da.rUlfünun müder • 
rislerinden İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
tarafından tesis edilmiş ve 1934 ten 
itibaren her hafta muntazaman 
çı.k.ınıış tır. 

Bayındırlık L,lerl Deıı:lsl - Ba
Yindırlık Baıka.nlığı yapış direktör • 
lüğü tarafından 3 ayda bir çıkan .. 
la.n bu derginin kanunruevvel 1936 
tarihli son nüshası da neşredilmiş • 
tir • 
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ŞEHiR TiYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu alqa.m 
20.30 da 

Leyli ve Mecnun 

•a. 
FREDERIC MARCH 

Fransızca sözlü 

MAZURKA Ölüm Perisi 
Baş rolde: POLA NEGRl 

Cidden görülecek bir film 
Filminde takdir alkışlarını 

toplamaktadır. 

Bu iki gUıel filmi tenzilatlı fiyatlarla göreceksiniz. 

Şık sinema.da dühuliye 20 K.r. S Yıldız sinemasında dühuliye 30 K. 

Lorel Hardi•Çocuk Hırsızları 
TORKÇE SÖZLO FlLIMLEklN EN GOZELl · 10 kısımlık kahkaha taheair 

'----.;....----------------------------~_,, 
halde!" 

Bir ıntiddet durdu, sonra tekrar ba.fladı: 

Yusuf yeni kaymakamı daha. ilk geldiği gün gör
dü. Odasındaki tahta maaanm başında oturuyor, 
kamış kalemlerden birile oynuyordu. Birdenbire ka
pı açıldı. Evvela sanşın bir baş, sonra sıska bir vü
cut içeri girdi. 

MEMLEKET ROMANI -53- SABAHAT'flN ALI 

"Daha pleli üç gün olmadı. Nereden de tailllIP 
işrete başlarlar. Kendini kurnaz zannediyor amma. 
Uç günde kafese girer. Biz Salihaddin Beyden evvel 
buna benzer kayınakamla.r gördük, bu kasabada 
benden akıllısı yoktur diye dolaplar çevirmiye kalk
tılar da defolup giderlerken halk arkalarından tene
ke çaldı. Bilmem amma, bunun da sonu odur!" 

lzzet Beyin kirli san saçlan, biraz daha koyu bı
yıkları ve kaşları vardı. 32, 35 sularında görünüyor
du. Donuk mavi gözlerini süratle etrafında gezdiri -
yor ve sözünü müteakip, sanki izah ediyormuş gibi, 
uzun ve zayif kollarile işaretler yapıyordu. Odada • 
kilerin herbirine adlarını sordu, sonra Yusufun ma -
ıasma gelip ellerini dayadı: 

"Sen ne iş yaparsın?,, dedi. 
\ "Kltiplik ya.panm efendim!,, 
"Canını, vazifeni değil, yaptığm lfi aoruyorum!,, 

1

Yusuf biraz durdu, sonra: 
."Ne iş verirlerse onu yapanın!,, dedi. 

1 
Kaymakamın yanında ve elleri bağlı olarak gezen 

bir memur izahat verdi: 
"Merhum Salahaddin Beyin damadıdır efendim!,, 
izzet Bey başını çevirerek manalı bir tavırla: 
"Bu mudur o?" dedi. 
-"Evet efendim!" 

Yusuf muanm başında ayakta duruyor ve gözle
rini kaymakamın ellerinden ayıramıyordu. Boğum • 
lan san tüylü ve iri kemikli parmaklarının tırnak -
lan kısa, yusı, ve öne doğru lavnlmı:ştı. OmrUnde 
bu kadar çirkin el görmlyen Yusuf hayretle onların 
hareketlerini takip ediyordu. Kaymakam sual sorar
ken bir elini kaldırıp işaretler yapıyor, öbür elinin 
parmaklan ile de masayı şıkırdatıyordu. 

Dilinde lııhu Rumeli etveeı vardı, fakat bunu bel
U etmemiye ça.lıfIYOrdU. YU8Uf ta evvel! fa.rketme -

mişti. Fakat kulağı evdeki hizmetçinin sözlerile do
lu olduğu için kaymakam- "Bu midir o?" deyince der
hal anladı. 

Yeni kaymakam gözlerini odanın duvarlarında gez
diniikten, kenarda dayalı duran birkaç büyük ve es
ki deftere şöyle baktıktan sonra: 

"Haydi bakalım, otıurun yerlerinize!" diyerek çık
tı gitti. 
Kaymakamın bu ziyareti Yusuf üzerinde hiç hoe 

olmıyaıı bir tesir bıra.km.qtı. Onun baktığı yeri kir
letiyorm.ut hiYini veren yapışkan mavi gözleri ve 
masasının üzerine yerleşip bir müddet ora.da knnıl
dıyan korkunç derecede çirkin elleri bir türlü zih -
ninden çıkmıyordu. 

Nekadar küstahça, nekadar istihfafla sualler so -
ruyordu? 

"Adın nedir?" yahut: 

''Ne iş yapıyorsun?" derken sanki duda.klarmm a,. 

raamdan: 
"Sen de adam mısm ?" diyen ikinci bir cümle aes

aizce dökülüyor ve muhatabının dimağına varıyordu. 
ihtiyar Ha.aip Efendi ve Nuri Efendilere karşı mer
hametle ka.rı§ık görünen bu istihfaf ifadesi Yusuf& 
gelince daha keskinleşmi§ti. Hele göztt Yusufuıı ka
lem tutan başpa.rmaksız sağ eline ilişince bu kadar 
komik bir manzaraya. tahammül edilemiyeceğini bel
li eden bir gillüşle yüzü yayılmış, san fakat munta
zam dişleri meydana çıkmıştı. Yusuf ayni zamanda 
izzet Beyin kendisi hakkmda: 

"Bu mudur o?" demesinden de kuşkulanmıştı. 
Demek bu herife kendisinden bahsedilmişti! Neden 
acaba? Sonra kim bahsetmişti? Yusuf bunları düşü
nürken burada, eski kaymakamın oğlu veya dama
dı sıfatile, nekadar münasebetsiz bir vaziyette oldu
ğunu hissetti. Babası sağken bile memıurların ma
nalı fakat çekingen tavırlarından sinirlendiği halde 
timdi onların sarih bir ehemmiyet venneyiş ve kü
çtlk göJilt şeklini alan, hattl bazan alay etmek de
recelerine varan muamelelerine tahanımW etmiye 
mecbur kalıyordu. 

Hasip Efendi bir aralık başmJ Yusufa çevirerek: 
"Ne dilşünilyorsun evlat!" dedi. · -
''Hiç, beybaba!" 
"Beğendin ml bu adamı?" 
Yusuf omuzlarını silkti. 
Bunu menfi bir cevap telA.kki eden Haaip Efendi 

esefle baş~ 88.llıyarak: 
"Benim de gözüm tutmadı." dedi. 
Nuri Efendi bulunduğu köşeden, gene o asık aura

tile ,mütemadiyen mırıldandığı duala.n keserek llfa 
kanıttı: 

''Her aqam beylerden birile lçlvormu,!,, dedi. 
Hasip Efendi cevap verdi: 
''Merhumun bu heriflerle karşı karşıya oturup eğ

lenmesine imkln mı vardı? Kimsenin aklına bir fe
nalık gelmiyeceğini bildiği halde bir eşraf davetine 
bile gitmezdi. Hem de on sene burada oturup kendl
tıf tamttI;-r- herkesin de ne mal oldufunu öğrendiği 

Nuri Efendi gene okumayı keserek: 
, "Yusuf Efendi oğlum! dedi. "DUn akşam Hilınl 
Beyle beraber içmişler. Evveli Çınarlı handa bir 
sofra kurdurmuşla.r, sonra Hilmi Beyin evine git
mişler." 

Yusuf bir an düşündü. "Ne çıkar bundan?" dedi. 
Fakat birdenbire aklına kaymakama kendisinden 
bahsedenin Hilmi Bey olması ihtimali geldi. "Aca.
ba bu herifler benden daha ne iatiyecekler ?" diye 
söylendi. 

Nuri Efendiye daha sormak, b!r şeyler konuşmak 
istiyordu. Bugün nedense her zamanki gibi sessizce 
oturamıyaeaktı. Fena halde sıkılıyordu. Fakat o 
sırada her iki ihtiyar çoraplanru çıkarıp ayaklann.a 
nalm giymieler ve teneke ibriklerile aptest almıta 
gitmişlenii. 

Bir müddet sonra Hasip Efendi önde, Nuri Efendi 
arkada döndliler. Dualar mınldanarak kurulandılar 
ve odanın ortuma serdikleri eski seccadenin üzerin
de yanyana namaza durdular. 

Yusuf akşamı zor yaptı. Daireden çıktıktan aonra 
hızlı adımlarla evin yolunu tuttu. Yukançarşıdan 

geçe:Pken Avukat HulO.si Bey yazıhanesinin pencer. 
sinden başım uzatıp onu c;ağırdı. 

Yusuf babasmm ölUmUndenberi Hulftsi Beyi glSr
memiş, cenaze günil ise ancak bir iki kelime konut
muttu. O zaman Bulfaai Be7: 
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Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emın Yalman 

PETROL ve 
Tan'ın hedefi: Haberde. fikirde, 
berfeyde temiz, dürüst, aamimi 

olmak. kariin gazetesi olmay• 
çahtmaktır. 

1 Günün Meseıeıeri_j 
Yeni yıl eşiğinde 

İsa, bundan 1937 sene ve birkat; 
gün enet doğdu. 

İsa diye bir insan mevcut olnıu~ 
mudur, onu bilmiyoruz. Fakat ma
demki bir lse,·ilik ''ardır: t~yı ka
bul etmek IAzırndır. Bir ha.yal olsa 
bi:ie, peka.z hakikatler ondan dAha 
do~ru ve ondan daha eskidirler. 

İsa öldükten 60 sene sonra Sayda
da birkaç kişi toplandı. BunJar luris
tiyanlığm, Romacla, llk faziletlerini 
kaybettiğini iddia ediyorıaltlı. Arala.
~da ı~ gibi hareket etmeği, onun 
gibi yaşaınatı, onun gibi yeyip lçme
ği kararla.~tırdıla.r. MütMlS.<Jcp Roma
lı hıristi;ra.nlar ise, bu adamları, din -
de bid'at ~ıl<an~·orlar, diye astılar. 

Eğer Kari lUaıi<s dirilip 1937 ildn
cE<inununun birinci günü Odesaya 
eyak baqsa~·dı, .1Jk boylrya.cağı yer 
Siberya idi. Paralı, devletli, onhıJu. 
mlilkiyetll \•e verasetli komünlzm: 
Karı l\larks olwıuı; da bunu a.nJayı
ruz ! 

En bU);ik kuvnt ha~·at ve onun 
hakikatleridir. F a k a t bu ha. -
klkatlerin cebirlerlnl, faziletsizlik 
''e opUrtünizm neticeleri di:ve kabul 
etmek gaflet olur.. Bir i~lap eğer 
Garp inkıta.in l-.e, :n.ni, kuvvetini tA 
ec;.ld Yunatıdanberi ·~elen müsbet dü
&ünce<len \'e hür tefekkürden almış -
sa, o, haı)·at hakikatlerine U:\'1l18W 
bilir; kendlnJ clüzeltmeği ve devam 
etmeği bilir: İı:;te hıristiyanlık, lşf;e 
botŞf!vb:m t 

Eğerr bir inkılap, Şarldı ise, yani 

asla. üstüne t:efokkür ve vicdan hür

rl:vett ısığı ,,ırmıyan i.lemin ahla -
J.tı.ıııUu•.. O t' ....,.. ,.,,., "" •~Ll.t•uı &rV'.&• 

liede~en, hayata uynıağı bahane o
larak kullanır ve opürtilııl•.-t· olduğu 
için de, ilk prensipc:i hararetini kay
bederken, hayat hakikatlerin.in za _ 

nıreti bu olduğunu sö~·Jer. 

Güç olan şey, idealist olmak, güç 

olan şahsi hisleri, kinleri, ihtirasıan, 

gururlan da,·aya feda etmel<, güç 

olan... Fa:kat bwılar ~arp terbfyesin. 

de güçtürler; Şarkt.a ise .imkinsızdır
la.r • 

Bu inkılap, yeni bir ahlaktır; ,.e 
esasen, Garplı bir ahlaktır. Yani, ta. 
rih davanuza göre, eski cetlerimizin 

yaratmış olduğu Yunan medeniyetin

den, İsayı ve onun ortaçağnu aşarak, 

Garpta yinninci asnn otuz Yedinci 

ra.,rna basan aJı18.ktır, ki başka bir 

lllın görünüşüne, başka bir san'at te.. 
lakkl~ine, haşka bir ha.yat &Jtlaytşı • 
na, başka bir fazllet du~'gusuna, baş
ka bir kalb ve b~ka. bır kafaya is • 
tin.at eder. 

Tanzimat bir Şark lnkrlabr idi. 
Keına.llzmjn ana ,·asfı bir Garp lnkı
lihı olmakta.dır. Onun bu vasfını, en 
basit iş teferrüatma kadar, he.tşeyde 
hlüdafa.a. edelim. -Fa.tay 

Devletin ucuz-
tatma siyaseti 
karşısında 

ithalatçı şirketlerinde den, yahut e
ğer o madde ec
nebi malı ise o. 
nu sif transit 
ma Ji ye tin den 
_ yahut gümrük 
kapı la rm da ki 
maliyet fiyatın -
dan • satış fiya
tına kadar olan 

, 
bu savaşta 

vazifeleri vardır 
Sif transit maliyet 
Gümnik rusumu ve air vergiler 
Belediye resmi ve gazhane aı llıyesi 
:\avlun ve nakliye 

Türkiyede petrol ... v~ 
benzin istihlakı 

artmamaktadır ve bu art
mayışta petrol ve benzi
nin lüzumundan fazla pa
halılığı en başta gelen se
beplerden biridir. Aşağı
daki rakamlar Türkiyeye 
petrol ve benzinin ithala
tının nasıl fazla değişmi
yen bir kemiyet gösterdi· 
ğini tesbit etmektedirler: 

BENZİN 
Yıl Kg. TL. 
1930 23.793.562 2.358.941 
1931 24,662.106 1.508.936 
1932 22.060.277 1.117.195 
1933 28.938.181 1.101.975 
1934 26.438.484 1.020.151 
1935 25.656.025 865.615 
1936 (*) 17.802.655 621.189 
(*) 1936 ra·kamlan 8 aylıktır. 

PETROL 
l 'rl Kg. m 
. •J iil.Zt>J.\/lJ i.004.:l'5ö 

l~t 35.535.546 1.417.715 
1932 32.715.245 1.232.190 
1933 31.073.838 1.144.081 
1934 34.963.104 923.390 
1935 30.831.417 754.623 
1936(*) 17.033.261 422.613 

Bu yüzden Türkiye dahilinde pet
rol ve benzin stoklan da teşkil 
olunmamaktadır. Mesela içine dev
let merkezimizi de alan - bütün • 
Ankara vilayetinin bugünkü petrol 
Ve benzın stokları eldeki rakamla· 
ra göre ancak bir hafta ile 10 gün 
arasında bir ihtiyaca tekabül ede
cek kadardır. Binaenaleyh umu • 
rniyetıe dıyehıliriz ki Türkiye si -
Vil ihtiyaçlar için petrol ve benzin 
stoklarından mahrum bir memle • 
kettir. Bu i.se büyük tehlikelerden 
biridir. 

P etrol ve benzin iatihl~ki~in 
artması, bu maddelerın ıt • 

halatının ve binaenaleyh harice 
karşı tediye mecburiyetimizin de 
artması demek olduğu şüphesizdir. 
Fakat ne çare ki bugünün şartları 
memleketimizin bu nokta üstünde 
fazla hassasiyet göstermesin~ ta • 

YAZAN: Masarifi umumiye 

Şevket Süreyya 

AYDEMİR 

unsurların ter -

kip tarzı anlaşı

lır • 

Komisyon 
zuruf bedeli 
Akıntı ve sair masraflar 

tehammı! de -
ğild . çu· kil bir u. n 
taraftan mem • 
leketimizin he
nüz petrol ve 
benzin ocakla • 
rmdan maalesef 
mahrum bulu
nuşu, diğer ta· 
raftan ise bu 
maddelere olan 
ihtiyacrrnı.!In şid 
deti, her .} ba
hasına olursa 
olsun ülkemize, 
h&tta pek kısa 

za.manda pek 

~ok petrol ve 

benzin ithali 
,.......,.. hıt ..-i VP ti. 

ni doğurmak
tadır. 

Çünirii dev -
rimizde petrol 
ve benzin ge
rek milli eko • 
nominin, gerek 
milli müdafa-
anm temel 

Sif transit maliyet 
Gümrük rusumu ve sair "crgiler 
Belediye resmi ve gazhane aı diyesi 
Navlun ve nakliye 
Masarifi umumiye 
Komisyon 
Zuruf bedeli 
Akıntı ve sair masraııar 

Petrol ve benzinde bu fi:wıt te· 
şekktilü taınamile gayritabiidir ve 
bu gay· itabii fiyat teşekkülüdür 

ki. evvelki yazımızda da işaret et
tiğimiz gibi Türkiyedeki petrol ve 
benzin satış fiyatlarını - ltalya 
müstesna - bu bakımdan dünyanın 

en yüksek fiyatları haline getir -

mektedir. 
Bunu iyice anlatabilmiş olmak 

için verdlğimiz iki diyağramı tet
kik edelim. Bu iki diyağramın bi -
rinde petrol ve diğerinde benzinin 
fiyat tcıoıC'kkülü hem mutlak ra
kamlar hem viizdc nisbetler halin-. . 

de verilmekte ve hem de şematik o
larak gösterilmektedır. (Esas ola
rak Ankara fiyatları ele alınmış
tır.) 

B unlardan da _görüldüğü gi
>i gerek benzın ve gerekse 

petrolde bu maddelerin asıl mali
yeti, yani gümrüğe mal olına fiya
tı satış fiyatlarının ancak çok 
cüz'i bir kısmını tutmaktadır. Bu 
kısım petrolde ancak yüzde 5 ve 
benzinde yüzde 8 den ibarettir. 
Fiyat tcşekküliine giren diğer un
surlar bu maliyet fiyatına kamilen 
Türkiyede ilave edilmekte ve bina
enaleyh, haddi zatinde harcıalem 
matalardan olan bu iki maddeyi 
en pahalı maddeler haline koy
maktadır. Bu arada (masarifi u -
r.ıumiye), yani şirketlerin lstan -
buldaki işletme masrafları hesabı
na bu maddelere giren kııoıım da 
başhbaşına bu maddelerin asıl ma. 
liyt:t fıyatlarmdan fazladır. Zuruf 
bedelı de aynı suretledir. Bu fiyat 
teşekkiilü keyfiyeti böyle tavazzuh 
edince bu maddeler üstündeki ucuz
lat-na işlerinin de yalnız bir tek 
unsur, yani devlet bütçesi hesabına 
değil, fiyat teşekkülüne müessir o
lan bütün unsurlar aryı ayn ele 
alınmak surctile yürütülmesi zaru
reti kendi kendine tezahür eder. 

Yoksa aksi takdirde bu iş yalnız 
devletin fedakarlığı işinden ibaret 
kal, bılir. Hayatın ucuzlatılmasm -
da aktif iştirakleri matlup olan di
ğer teşekküllerin ve bilhassa milli 
ekonomi hesabına yaşıyan ithalat
çı şirketlerin alaka ve fedakarlık
larının bu büyük ekonomi mücade
lesinde devlete zahir olmamaları ise 
kendileri hesabına ciddi bir alaka
sızlık sayılabilir. 

maddelerinden biridir. Binaenaleyh 
petrol ve benzin fiyatlarının müs -
tacelen ucuzlatılması ve ondan son· 
ra gerek ithalatçı firmaların , ge -
rek vilayet ve belediyelerle alaka
dar kurumların, memleket dahi -
tinde büyük petrol ve benzin stok
lan bulundurmak için tedbirler al
masının temini çok mühim ve :ıce
le işlerimizden biridir. Bir madde 
nin ucuzluğu veya pahalılığı ar'a -
nırken evvela o maddenin fiyat te
şekkülü üstünde durmaktan daha 
isabetli bir usul olamaz. Binaena· 
Ieyh petrol ve benzinin de memle
ketimizde nasıl pahalı satıldığını 
gösterebilmek için evvela bu mad
delerin fiyat teşekküllerini vere
lim ... 

DALGINLIK 

B lr madd('nin fiyat teşekk~lü 
demek, 0 madde istihsalın-

f 

' 
l 

' ~ 
OKUYUCU MEKTUPLARI ~ 

l 

Ei Dairelerde Mesai Saati 
,. Beşikta.şta. oturan bir okuyucu • 
ınuz gönderdiği mektupta, dairele~
deki mesai saatinden ba.hsed~rek di
yor ki: 

"Bazı daireelrde görüyoruz: 

"lş sahiplerinin mtirac~tı öğle -
l!en sonra kabul edilecektır.,, 

"Öğleden sonra hiçbir işe bakıl -
maz. Öğleye kadar müracaat edil • 
melidir!,, 

Çünkü, 9u veya. bu dairede if sa. • 
hiplerinin müracaatlarına. günün 

hangi saatlerinde bakıldığını kestir

mek güç: 

İkinci mUhim nokta d~, bazı iş n
hiplerinin müracaat edecekleri sa.a

tı tahdide neden lüzum görüldüğü. 

dür. Benim kanaatime göre, uha.bi 

nıesalih dediğimiz a.dıı.m, her resmi 

nıüeseesede günün her saatinde işini 
·~ördUrebilmelldlr. Nihayet. lcap edi 

yorsa, dairenin esruı işleri ile uğraş
mak üzere bir iki memur ayrılabilir. 

Fakat, ne türlli olursa ol.eun müra. -

caatçı hiçbir zaman bekletilmemeli 

Eyüpte Lamba İhtiyacı 
Eyüpte A. Faik imza.sile: 

"lstanbul belediyesinin şehrin muh 

telif yerlerine yeniden iki bin lamba 

koyduracağını biliyoruz. Bu lamba -
ıann nerelere kon ula cağı bugünlerde 

tesbit edilecekmiş! Bu işle meşgul 

makamın bilhassa nazarı dikkatini 

celbederiz. Eyübtin muhtelif yerle • 

rinde ve bilhassa en işlek bir yol o -
ı.n Gilmüşstıyu caddesinde lamba üı 

1 

[!1 

Alemin karısı: 

5 

Yakın Tarihten 

Par~alar 

Diyojen İle Vehbi Molla 

M alım ut Nedim PB.>aya ve as. 
rıu ,·ükelasına dalka\'ukluk 

etmekle tanınını~ bir Yehbi ~loUa 
varclı. O rn.ktin kaznskerlerinden o
lan \'ehbi 1Uollruun burnu <;ok bü
yüktü. ı,te "Diyojerı., bir aralık 
Mollanın bumunu da ele alınış, bu -
run üzerine fı1~ralar bentler yazmı
ya ba.şlamışh. Tabii isim zikredilıni
~·or, fal.at sahibi pek güzel aula.şılı
yordu. 

!UolJa efendinin ~·ahsı Fındıklıda 
idi. "Diyojen,, Boğazi~·indeki burun.. 
Jnn "Kireçbunıu, Akıntıhurnu \ 'e 
llfilı ... , di~·e n~ arken bir de "Fındık
lıbunıu,, ilih e ederdi. Okuyanlar hu 
nilldeyi merak t'\der, soruşturur, öJ
renirdi. 

Diyojenirı hı-mrn her nüshasmda 
Vehbi Molla;ra bir yer a:rnlırdı; me
sela bir ~ifn: "l\lnhlmdur kJ Jnsamn 
azası vücuduna merbuttur, HaJbu1d 
öyle muazmm lmnmlar vardır ki in. 
sanın 'ikudu ona merbut zannolu -
nur ... Bizim burun sahibinin bumu 
da hu tiirliisünden, bumu vücuclona. 
de~], ,·iicndu burnuna merbut halk. 
edilmiş, kendisi burnunun mabadi 
bulunmuştur., diyen Diyojen, bu bu
nın meselesini enine boyuna ö~·le 
~ekip uzatnuştı ki, halk her )'eni nüs. 
hayı, acaha bu sefer neln ~·azmış di
re mera~ila beklt11rlerdi. Bu alaka 
ka~ısmda devrin cliğ·er mi7.ah gaze
teleri cll' hu mevzuu kendilerine mal· 
edinmislerıli. 

Bu rihnleclen olarak mizah gazete
lerin.Jeıı biri hir ~ün ~iıya Fındıklı 

öniinclen geçen hir Şirketi llayrfye 
vapuru yaı>mı~i"ı. O zamanlar Şirket 
\·apurlannın hasmda _ eski atlı tnun 
va)·lımla olclu~ıı gihi • hir vardacı 
hulunurdu ki t'linrleki boru ile ka
yıkcılara seslenirdi. 

~imde vardaeı, kaptann dönmüş: 
"Aman h:tlıa! Fındıldı bumuna çata.. 
cağız! .. ., dJy,. ba,ı!nrordu • 

Buna henzer fıkralar, h<'ntler ve 
resimlı:>rle Vehbi i\lollanm bumu 
"Aca~·ifıi setın.i iilem), in scınziııci sı. 
rasma solmlınuşt:u • 

• • 
Di)·oJen, bir fürlü tutamadığı ctm. 

nin hf'1rısı, ıksık hlrer ikiser al ka
pnnmn cezasına uifnıNlr; J•Pndi fnhf. 
rlnee "'kiipüne çekilirdi... Tekrar in. 
tisara baslayınca eks<>riyn ok,ıyunı
larma lıit '1en hir bent 1·n.zar<lr: 

"Rir miirldet sılaya ~tmi-.tim. İş
te diiniiıı geldim, ı;:alihn .,,Ja ha\'ası 
himz da rnradı. Ev sizler, ne hal· 
rleslniz h:tlmlım? Ortahkta ne var, 
"" yok? Ben sılada i'ken en ziya~e 
l\lis\'!llicli ç.orhacı~, göreeeı!"lm ırel· 

dl. · Kendisiyle daJıa görüşmedim. 
Acaba hu sene pa.strnna1ar nmnldır? 
Epey sUriim oluyor mu? Yine ı?"aze. 

teler nrasmıla ''eni iildi:ılara ~irisen
ler \'ar mı?,, cliye iğneler sa,,ırur • 
tlu. 

Bu "!\fisrnlidi., , o ,nJdt Rumca 
harf ve Tiirl•rP ihnr" ilt> rıkan Ana
dolu l!azf>tesinin sahihi i<li. J{a·yo;;;erlli 
illi. Oiyojeıı hu nsiledPn istifade e
<lerf'k !"11'7f't~ı,.j n:ı<;fır•ny:ı h1>TI71'

tir'1i. "Yine icldlıtlar ... ., dan <la kastı 
~u ifli: 

FranM - Pnuı:\•:ı harhirıln hnc:l11n. 
~çlnnncla leli. l.eYPnt H<>rnlıf mn
harrlrt hlr makalı>SfndP. "Parl!il alm
mazo;;a haoıımı l<eserim ! .. tlh·o e"''np 
\·f>mıisti. Diyoirn ffp hımlan naMf' -
dert-k altına: "Ook siikiir. hPlf' ~u iki 
zın.ohun hirlndf'n kurhılaNtWZ de -
mt>'ld ir. l?'Öniil, na.c;irf't t.'117.f't~infn 

ele hu iddiayıı giri~mesini arzu eder!,, 
dPmic:fi • 

Nihayet Tlh·oif'n, "f .. tilrnftlf't., fmc;
hğh·fp Yn7.tlıı!ı hir bent üzerine htl!i!
btitün kapatılmıştı 

Çamaitı 
luzlasında 
Tesisat 

SAf')f 

Çamaltı tuz istihsal merkezinin ge. 
nişletilmesi suretiyle istihsalatın art. 
tırılmasına karar verilmiştir. Çamaltı 
tuzlasında senede 120.000 ton tuz <;I
karılmaktadır. Tuz merkezinin 
bu hale getirilmesi i<;in 
inşası, tuz ihraç edebilecek tt 
yapılması, nakliyatı kolaylastırmak L 
çin Bandırma denıiryolunun Çamal. 
tına kadar uzatılması diişünülmekte-

Bu lıevhalar, insanı çok defa. ŞS.Şir· 
tıyor. Bir dairede öğleden evvel hiç 

blr müracaata bakılmazken, diğer bir 

dairede bu ka.bil müracaatlar mün

hasıran öğleden sonra. tetkik edili.

yor. Bir defa, bu şekil iş sa.hi.Dleri i
cin zararlı oluyor. ve geri çevrilmemelidir. ~ 

.iya.cı bUyUktilr. Kaza itibarile yapı 
ıa-0ak taksimde, lambaların Eyübün 
ihtiyacı gözönünde tutularak tevzi 
edilmesi çok yerinde bir hareket o -
ıacaktır. Bu hususta nazarı dikkati 
celbetmenizi rica ederim.,, - Yahu ... Boıana'1 bir ay var. Neye geldin? ı dir. 
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Fenerbahce, Güneşi 
1 - O MağlQp Etti 

Fakat Fener bu golü 
Güneş kalecisinin 
hatasiyle kazandı 
Dün Taksim atadyomu mühim ecnebi maçlarında ol· 

auğu kadar dolu idi. Seyirciler bir taraf tan Güneş takı· 
mının Fener bahçeye karşı çıkaracağı oyunu, diğer taraf· 
tan Galataaarayın Vefa ile yapacağı muhataralı müsaba· 
kanın merakile açık havadan istifade ederek atada dol· 
muşlardı. 

DUnkU 

Kır 

Koşusunda 

Atletler 

Galatasaray Vef ay 
Dün3 -O Yendi 

Oyun 
Golsüz 

ilk Devrede 
Nihayetlenmişti 

Dün Taksim stadında güniin ilk 
maçı Vefa ile Galatasaray ara.'>ında 

yapıldı. \'efalılann son ma(,-larda 
göst.-tdikleri mu,·a.ffa.kıyet maA;m 
ehemmi:yctini arttınyonlu. Tı\kırn -
lar Ahmet Ademin idaresi .t.ltında 

sahaya çıktıktan zaman Galatasaray 
taıkımı ~u şekilde idi : 

A\'ni - Lutfi, ~at - Et'fa.k, Salim, 
Sua\'i • Necde:t, Sül«>~,nan, Gündü1., 
Jfaı:;im, I>anyal. 

Galatasarayın sağiç mevkiine aldı. 
ğı Süleyman dün güzel bir oyun çı. 
kardı. Yaptığı iki golün verdiği 

tesirle değil, maçın devamınca sağ 
yerinde ustaca oynadığı için bu o. 
yuncu herkesin dikkatini celbelti. 

BIR HUKUM 

Dün Galatasaraym oyun tarzma 

bakarak ıÇ)yle bir hükme varıyo. 

ruz: 

Fener • Güneş macsının tafsilatına girişmeden şunu kaydedelim: ~o~uya i~tirok edenler grup halinde 
Vefalılar ise mutat ve kuvvetli 

kadrolarını muhafaza e<livorlılrdı. 

San kırmızılılar Fenere karşı 

takımlarında yaptıkları tadılatm 

ıcaplarını yavaş yavaş tamamuya. 

rak kadrolarını pişirmektedirlcr. 
Şefik'i hafa alarak zayıflattıklan 

hücum hatiannın boşluğunu $tlley. 

manla oldukça doldurmuş oldula.r. 

Şimdiki Galatasaray kadrosu. bı:. 
hassa haf na ttı Ç')k deplasmanb , .• 

hücum haltını glızel desteklıy~.1 bir 

şekilde oynuyorlaı. Topun sev.u de 

daima derinlemesine olduğundan 

karşı taraf müdafaasını pc.I[ nhat 
aeliyorlaı. 

Güneşlilerin mağlubiyetlerine mal olan golü Güneş kalecisi muhak
kak ~tabileceği halde, dışarı csıkıyor zannile yol verdi. Bu suretle yüz
de yüz beraberlikle bitecek maç Fenerin lehine neticelenmiş oldu. 

FENERBAHÇE - GUNEŞ 

Fenerbahçe mallı.m kadrosiyle 
çıktı. Güneş hatlarında tadilat ya. 
pılmıştı. Şimdiye kadar soliç mev 
künde oyruyan lbrahimi solhaf a, 
solhaf Danişi de soliçe almışlardı. 
Sağ muavin mevkiinde Yusuf is 
minde yeni bir oyuncu oynuyardu. 
Güneşin eski kalecisi Safa hasta ol. 
duğundan yerine Cihadı koymuş. 

lardı. 

Maça, hakem Sadi Karsanm dil. 
düğüyle sıkı bir şekilde başlandı. 

Oyunun ilk beş dakikası. Fener. 
Jiler soldan sıkıştırdılar. Fa.kat Gü.. 
neş muavin ve müdafi hattiyle ka.. 
leci.si vazifelerini hakkile yaparak 
Fenerin tazyikinden kurtuldular. 

Güneş muhaciınleri açıklardan 

hUcuma geçtikleri vakit san laci • 
\lertliler müşkül saniyeler geçiri • 
yorlardı. Fakat Güneş sağiçi çok 
dripling yaptığmdan toplar hücum 
hattında kalmıyort daima iade edL 
liyordu. 

GUNEŞ HAK1M 

15 inci dakikada, Fenerliler ilk 
kornerlerini soldan kazandılar. Ic~ik 
ret çekemedi. Bu kornerden son 
ra Güneş muhacimleri hakim oldu.. 
lar. Derin paslarla inen Güneş mu 
hacimleri ilk mühim gol fırsatını 
Fener kalesinin Uç metre açığında 
kaybettiler. Sağaçık Melih yakın. 
dan kaleye şilt çekeceğine daha e. 
min sayı yaptırmak maksadile mer _ 
kez muhacim Rasihe verdi. Rasih 
te içeri çekinciye kadar Fener mü. 
dafileri kurtardılar. 

lkinci fırsatı da Rasih kalenin 
yine pek yakınında. yere düştü. 

Sağiç Sallhattin yetiştiği bir sıra. 
da eliyle topa vurarak nahak yere 
endbol yaptı. 

1 U~cü fırsatı da yine Ra.!ih ka.. 
çırdı. 

1 Güneşin tehlikeli bu Uç fırsatın. 

dan sonra Fenerliler mukabil hU. 
cuma geçtiler. 

1 Fenerlilerin yirminci dakikada 
çıkardıklan mühim bir fırsatı Gü.. 
neş kalecisi kurtardı. 

Sağac;ık Niyazi bütün Güneş mü. 
dafilerini arkada bırakmış ve kat' i. 
yeti yakalamıştı. Sür'atle inerek 
yakmd bir şilt çekti. Kaleci Cihat 
isabetli bir vuruş.la. kurtardı. 

Bu dakikadan birinci devrenin 
eonuna kadar hücumlar karşılıklı 

ve tehlikeler müsavi adetteydi. lki 
taraf birinci devreyi bitirdikleri 
zaman sıfır sıfıra berabere olarak 
sahadan çıktılar. 

OONClDEVRE 

Bu devrenin başlangıcında Fener 
hücum hattı daha seri tevziatlı, fa. 
kat iniş tehlikesi itibariyle mües. 
11ir olamıyan bir şekilde zıkzaklı bir 
oyun açtı. Güneş hücum hattının 
aağaçığı fazla içeri kaçtığından ve 
ıağiçi topu fazla kullanmak he 
vesine düştüğünden Fener kalesi 
önleri rahatlamıştı. 

Oyunun yükünü Fener hUcum 
hattlle, Güneş haf hattı taşıyordu. 
Maa.mafih oyuna ba.şlandığı zaman 
müsavi iki talmnnl mUca.delesl glS. 

Milll 
Kümeye 

Girecekler 
Sekiz haftadanberi de

vam eden lig maçlarıntn 

dünkü son müsabakaların • 
dan sonra milli kümeye tef
rik edilecek dört /fanbul 
klübü tahakkuk efmiıtir. 

Bundan sonraki korıllaıma· 
larda bu dört takım hep ye
nilseler c/ohi bugünkü pu
van vaıiyef/eri kendilerini 
milli kümeden hariç bırak
mıyacak vaziyettedir. Bu 
takımlar ıunlarchr: 

Fenerbahçe, Beıikfaı, 

Galatasaray ve G üneı. 

rünüyordu. Bu müsavat, Fener hü

cum hattının çalışmasını ayni yük_ 
seklikte karşılıyan Güneş muavin 

ve müdafaa hatlarının verdiği man._ 

zara halinde tecelli ediyordu. 

FENERlN ŞANSLI GOLÜ 

Yirminci dakikada maçın mu. 

kaddcratını tayin eden şan Fenere 
güldü. Oyunun başındanberi vazife_ 

sini kusursuz ve çevik bir şekilde 

ifa eden Güneş kalecisi Cihat, Na.. 
cinin uzaktan ve hafif bir şekilde 
attığı topun dışarı çıkacağını he
saplıyarak karşılıyacak vaziyete 
girmiş olduğu halde pörsük, pör • 
silk gelen topa yol verdi. Hatta. 
topa dokunmamak üzere sıçrayıp 
yana da çekildi. 

Hiç bcklenmiyen bir zamanda ve 
pek talihsiz şekilde yedikleri bu 
sayıdan sonra G:ine§ oyunculanrun 

ienerlı Cevat bir Gü11eı a/wunr 
iesmeğe uğraııyor 

OYUNUN TAFSILATI 

Oyunu'l IJa~langıcında Galat.asa.. 

raylıiJ.r agır basmıya başl,duar. 

Bıı Galatasaray nücumunda \ eta. 

dan müdafi Vahıtle, Galatasarayın 

merkwz muhacunı Ç<ırpıştılaı. Ha

kem ikisinin de seı l oynadığına 

hükmetmiş olacak ki, .kısinı de o. 

:ıı - - -···--

ğır basmasında d~\ am etti. 

Fikret Güneı kalesine sıkt Dır ıüt çekti, 'fakat kesildi 
Galalasarayın gol ~·risini aağ. 

açık Necdet açtı. Ondan sonra sa. 
ğiç mevkiinde oynıyan Süleyman 

iki gol daha kaydederek va7.iyetl 

sigortaladıktan sonra üçe karşı sı. 

fır vaziyetini temin etti. 

maneviyatları biraz sarsıldı. 
Esasen maçın mukadderatını ta. 

yin edecek o tek golle dünkU maç 
oynanmış bulunuyordu. O golden 
sonra daha emin oymyan Fenerli. 
!ere karşı giincş hücum hattının 

soldan başladığı sık ve tehlikeli a.. 
kmlara karşı Fenerliler müdafaa. 
yı tercih ettiler, Fikretin dahi mu. 
avin hattına çekildiği oldu. 

Mal9llafih Fenerliler akıllı hare_ 
ket ettiler. Onlar da anlamışlardı 
ki, dünkü maç bir golle halledilecek 
bir maçtı. O gol de ummadıkları 

bir sırada önlerine çıkınca neticeyi 
riske etmemeye calıştılar. Bu sı. 
kı bir maÇl bitirmek üzere bulunan 
bir takımın. velev görünüşü güzel 
olmasa dahi, şuurlu 'Jir tabiyesi 
idi... 

E~ref ŞEFiK 

İkinci 
Kır Koşusu 

Yaoıldı 
lstanbul atletizm ajanlığı tara. 

fından Şişli, Hürriyetiebcdiye, Tuğla 

harmanları yolu ar~ında yapılan ikin 

eıi kır koşusu 3000 ve 5000 metre ola 

rak iki kategori yapıldı. 

3000 metrede 7 ve 18 puvanla 

Halkevi takımları birinci ve ikiı:ci, 

20 puvanla da Galatasaray takımı 
üçüncü oldu. 500 metrelik müsaba. 
kada yalnız Halkevi vardı. 

Jbrahim bu müsabakayı 16.57.8 
ile birinci. Nuri ikinci, Rıza uçiin. 
cü olıı!'ak bitirdi. 

Güneş Kalecisi Safa 
iyileşti 

Gaçen hafta yapılan GalataSclray 
• Güneş maçında sakatlanarak Al. 
man hastanesinde tedav; edilmekte 
olan Güneş kalecisi Safa iyileşnrek 
hastaneden çıkmıştır. Bu kıymetli 
kaleciye geçmiş olsun deriz. 

Beşiktaş, Beykozu 
2 -1 Is tan bulsporda 
Hilalı 8 -1 Yendiler 

Dk devreyi bu vaziyette bitiren 

Galata.saraylılar ikinci devrede gol 
çıkaramadılar. Vefalılar bu dev. 
reyı bir oyunculan daha sakatlan. 
dığından dokuz kişi ile oynadılr. J 

Dün Şeref stadında birinci mü. 
sabaka ikinci kümeden Karagüm 
rilk - Davutpaşa arasında yapıl. 

dı Mütevazin geçen oyun nihayetin 
de tarafeyn O _ O berabere ka:dtlar. 

!kinci müsabaka IstanbulspM ile 
Hili.I arasında yapıldı. Oyunun ilk 
dakikalarından itibaren hakimıyeti 
alan lstanbulsporlular ilk dnreyi 
3 • 1 bitirdiler. ikinci devre 5 goi 

daha yaparak Hilali 8- 1 mağl\ıp et 
tiler. 

UçüncU mUsabaka Bt:şiktas ve 
Beykoz arasında yapıldı. Maçı es
ki milli takım oyuncularından Ga.. 
latasaraylı Nihat idare ediyurdu. 

Eskidenberi Beşiktaş ka~ıı:ıında 
muvaffaktyetli oyun çıkaran ve ha
zan da sürpriz y1parak siyah be. 
yulılıtrr rı lğifıp tden Beyko.1.htlar 
bugün d .. ümıdin fevkinde bir o. 
yun çıkar 1 a,. Hatta. i'k d.,vrryı 
canlı bir oyun:.ho sonra 1 _ O galip 
l1:hayet!ı·r.dir~H'n-ee de ı~ınc·i devre 
'Hı.ziyetin "(!h.' l'<'ye gird~§'ını his!!e. 
dC'rek cımlanıı.n ~ı:ıikta~hluı. J<ar. 
şısında bJ ftı'ı: rıJUğU muhd',.·,;t N·e 
med ı ... r. Ve -. t:'ctikll"ri 2 g•rlle l"'Ü

sabakayı 2 . 1 kaybettiler. 

Ecnebi Takımları Getirmek 
için 

Lig maçları hararetli bir devreye 
girmiş bulunuyor. Bununla beraber 
önümüzdeki haftalar zarfında şehri. 
mize bazı ecnebi takımları davet et. 
mek maksadiyle faaliyetler sarfedil. 
diği de haber alınmaktadır. Başta ge
len klüplerden ikisinin merkezi Avru • 
panın en kuvvetli takımlarından üçU. 
nU, biribiti arkaama şehrimize davet 
etmek üzere bir anlaşma yapmıya ça
lıştıkları öğrenilmektedir. 

A Takımlarının Puvan Cetveli 
l'AKIMl..A.H Uyun Galip Berabere Mağlôp Atttil YNll~ Puvao 

ıol ıol 

l"enerbahçe 8 8 - - 30 - 24 

Reşıktaş 9 7 1 1 31 9 24 
1mnee 9 6 2 l 25 4 23 

~alatasaray 8 6 1 1 33 6 21 
Vefa 10 4 2 4 26 25 20 
Beykoz 10 3 3 4 20 20 19 
~yüp 9 3 2 4 13 25 17 
lst. Spor 9 2 3 4 22 25 16 
ropkapl 9 3 1 5 25 43 16 
~Uleymaniye 9 2 1 6 11 21 13 

o\ na dolu 8 2 - 6 8 21 11 -
1-tilrtl 10 - - 10 6 50 9 

, 

Cümhuriyet Kız Orta Mektebi, talebeleri arasında bir koşu tertip 

etmiştir. Koşu, dün, muallim Mübeccelin nezareti altında Şifli • Meci· 
diyeköyil yolunda yapılmıştır. Resmimiz, 25 ten fazla mekteplinin 

iştirak ettiği bu koşuya girenleri gösteriyor. 
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. :·KADIN VE MODA 
• . . v 

A merikada yeni bir gıda 
tarzından bir müddet

·+enberi pek çok bahsediliyor. Bu 
usul muvaffakıyetle tatbik olun· 
mıktadır. 

Gıdada veni sisterri: 
Yeni moda Avrupaya da sira

yet etmiştir. Fakat henüz bizde 
taammüm etmedi. 

Sistemden 9aye1 bir uıvıfla
Doymak, ince kalmak 

mak perhizi kur
mak değildir, 
Bu sayede vü
cuda lazım ola" 
gıdaları en mü
nasip ve nafi 
şekilde seçerek 
hem vücutta in
tizam ve sıhhat 
temin 
hem de 

edilir, 
karın 

doyurmak zaru· 
reti ile ince kal
mak gayesi bi
ribirile telif e

dilir. 
Vücudümüze 

giren gıdaları 
hazmetmek için 
hazim cihazı bir 
takım madde
ler ifraz eder. 
Bu maddelerin 
herbiri bu 91• 

da la rın üzerine 

~yrı ayrı tesir eder. Eğer muhte
lif gıdalar alırsak muhtelif mad
deler birden faaliyete gec;er. 
Herbirinin vazifesi ayrıdır. Bu 
yolda mutlak bir işleyiş hazım 
cihazını yorar. Halbuki bir nevi 
9ıda alırsak yalnız bir nevi gud
de çalışır ve derhal vazifesini 
görür. Bunun için biribirine zıt 
ve düşman olan gıdaları ayni 
zamanda yememek lazımdır. 

GuJafartn fosnifi 

Protein ve albominli gıda
lar - Et, balık, yumurta. 

HiClrokarbon'lu ve hamuru gı
Cfalar - Kuru sebzeler P t t , a a es, 
pı~ınç ve her nevi hamurlar. ye-
mışler ve şekerli -:eyle b I 

:ı r, se ze er 
ve ekşi yemişler. 

Eski usuller yanf ıt 

E kiden çocuklara "etle be
raber ekmek ye., derlerdi. 

Mutlaka etin yanına patates kı
ıartırlardı. Bunların hepsi bu ye. 
rıi nazariyeye göre yanlıı usul. 

ferdir. 
Etli bir yemekten sonra pata

tes, börek, komposto veya hamur 
tatlısı yaptırmak lazım. 

Biribirine uygun yemekler 

1 - Protein'li ve ekşiler -
Mesela et, balık, yumurta, yeşil 
sebze ve c;iy yemişler. 

2 - Hidrokarbon'lu yemek
ler ve iekerliler - Patates, pi
rinç, sütlü, ~ekerl i yemekler ve 
saire, incir. 

Biribirine zıt olan bu yemekleri 
sıra ile bir gün bir nev'ini1 diğer: 
gün öbür nev'ini yiyerek karıştır
malıdır. Size iki günlük yemek 
listesi göstereceğiz. 

Birinci gün - Sabah kahvaltı
sı: Çay veya §ekerli kahve ekmek 
iereyağı yahut şekersiz meyve 
suyu. • 

Öğle yemeği: Çiy sebzeler: 
Havuç, şalgam, turp ( rendelen· 
tniş ve limon sıkılmış) iskara et, 
yeşil salata ile, yeşil fasulya, çiy 

AŞÇI BAŞININ 
YENi TA VSIYELERI 

SUTLU TEPS! BOR.EGI 

Malzemesi: Bir kilo YUfka, 30 grarn 
li.it, 300 gram. peynir, altı yuınurta 
250 gram yağ, biraz maydanos. ' 

Tepsinin dibini yağlryara.k üzeri • 
ne bir yufka koyunuz. Bundan son
raki yufkaları ayrı ayrı süte battra
rak beş, altı kat yufka yerleştiriniz. 
YUfkaıann arasına kaşrkla erim~ 
yağ serpiştiriniz. Yağ kat'iyyen yan 
mamalıdır. 

Bundan sonra bir kase ~ç~nde beş 
yumurta çalkayınrz peynın içinde 
ufaklayınrz. Maydanoz ilav-e ediniz. 

Bu harcı beş, altı kat Yllfkadan 
nıürekkep ta.bakanın üzerine koyu. 
nuz. Sonra üzerine yine birer birer 
atite batırarak ve araya erimiş yağ 
aerpiştirerek beş ka.t yufka daha ila~ 
ve ediniz. En U.Ste silte batrrtnıı.dan 
bir yufka koyunuz ve üzerine bir yu 
ınurtanm sarısını sürünüz. Tepsi çok 
krzgın dmryan frrmda. iki tarafı kı
~rıncrya kadar duracak. Bu tarifi 
aynen tatbik ederseniz yumuşak, ne 
fis bir tepsi böreği olur. 

Ayni börek kıymalı da ola.bilir, 

TEPSIDE KILIÇ FIRINI 

Kılıç balığını ince dilimler halinde 
kestirmeli. Güzelce yıkadıktan son -
ra tepsiye dizmeli bir çay fincanı 
zeytinyağ ve bir çay fincanı suyun 
içinde domates salçasını ezerek üze 
rine gezdirmeli. Ince doğranmış may 

YEMEK 
LiSTESi 

Pazar: Su l:iöreği, ~;~ ke
babı, ıeyfinyağ'1 barbunya 
fosulyası, elma kompostosu. 

Paıarfe•i: Tavuk kızarf

ması, sone karıŞ1k sebzeler, 
mercimekli pilôv, tulumba 
faflm. 

Salt: Hamur çorbası, ka
dın köftesi pafafes püresile, 
pirinçli ispanalc, süf/ôç. 

ÇarJamba: KeJlcelc, ıey
finyağ/ı ptrasa, sah;alt ma· 
karna, kaysı kompo·fosu. 

PerJembe: Biftek, Jal
gom basfm, kuskus pilavı, 
porfalcal peltesi. 

Cuma: Mayonezli levrek 
baltğı, pafafes lcöffesi, do
matesli pirinç lôpası, erile 
komposfosu. 

Cumartesi: Sebze çorba
sı, beyin favası, efli börül
ce, bulgur pilavı, üzüm ho
~oft. 

danozu bolca ~erpmeli. Kabuklan ı rine koymalı biraz 
110yulmu~ limonu dilim yaparak üze. !ınnda pişirmeli.. 

da tuz serperek 

Gıda rejiminin vileut 
&'ıizelliiini temin ettiii 
muhakkak sayılıyor. Ince 
bir vücut i11e her elbi
seyi zarif &'Östcren bir 
mevcudiyettir. I~te ör-

yemiş (portakal, ~ima, armurı. 
Ak§am yemeği: Kııarmı§ pa· 

tates, mercimek püresi, irmik tat-

ikinci gün - Öğle yemeği: 
Limonlu c;iy domates, dana kül
bastısı, kereviz, yemiş. 
Akşam yemeği: Kestane püre

si, fırında makarna, gravyer pey
niri, sütlac;. Etli, balıklı veya yu
murtalı yemekte ekmek yeme
meli. Bu yemekte kahveyi de sa
de içmeli. 

Hamur tatlısı veya §ekerli tat
lı yediğiniz zaman yemiş yemeyi
niz. Yalnız ceviz her iki türlü ye
mekle yenebilir. 

B u nevi yemek yediğiniz 

zaman sebzelerin çiy ol
ması müreccahtır. ilk zamanlar-

da mide belki bu tarzda yemek
ten yorulabilir. Tedricen alıştır
mak lazımdır. Bazı sebzeleri ren

delenmiş, dom.+es gibi sulu o
lanları suyu sıkılmış olarak yeme
lidir. Yemiş suları çok faydalıdır. 

Sebzeleri rendeledikten sonra 
uzerlerine limon sıkmalı. Bu şe
kilde yemeğe alışırsanız başka 
türlüsünü artık sevmezsiniz. 

;-;-' - ANNENiN KÖŞESi: 
"TAN''ın kadın 

sayfasında "An • 
ne" her hafta so· 
racağınız suallere 
açık cevaplar ve -
recek, nıUşkü l leri· 
nizin kolayca hal· 
ledilebilm9si için 
yollar gösterecek· 
tir. "Anne" nin 
tecrübesinden, be 
şınız sıkıntıda kal· 
dığı zaman istifa· 
de etmek, sizi bir
çok dertlerden kur 
tarabilir. Derdiniı 
ne olursa olsun 

"TAN" ın kadın 

sayfasında "An • 
nenin köşesine kı 

sa bir mektup gön 
derip samimiyetle 
acın 121 dök ünüz. 

Hayatta Boşluğun 

Devası: Bakış 

Zaviyesini Değiştirmek 
M. C. A. imzalı bir okuyucum bana bir mektup 

göndermiş. Diyor ki: 

Dedikodu yılanının ısm:lığı zavallı bir geline Tanın 
kadm sa.yfasmdaki verdiğiniz cevabı okudum. Bu 

zavallı, genç kadın, kimsesizlik duyuyor ve "ah, bir 

annem olsa!,, diyor. 

Ben annemi hiç görmedim. Anne ne demek oldu -

ğunu hiç bilmiyorum. Fakat annelik kelimesi bana 

hayatın fırtınalanndan sonra sığınılan sakin bir 

liman duygusu veriyor. (Anne) imza.sile dert din

liyen bir dost ruh bulunca ben de derdimi dök.miye 

--· • • __ _.;ihtiyaç duydum. . 

Şapka 
Manto 

Son moda ~de bir §aplca ve manto 

Kırıla.o T ımaklar 
Tmıaklar uzadıkça kınlma kabili. 

yetleri de artar. Bunların kırılma • 
ması için alınacak çarelerin en başın • 
da, bir yere çarpmamak gelir. Her 
gün sık sık yıkamak, düzeltmek te 
kırılmamayı temin etnv'ktedir. Fa. 
kat tımaklan fazla uzatmak modası 
artık tavsa.makta.dır. 

Derdim! .. Bu kelimeyi kullanma • 
mı birçokları doğru bulmıyacaklar • 
dır. Çünkü bahçeli bir evde oturu • 
yorum. Iyi kalpli bir kocam var. 
Maddi hiçbir sıkıntı çekmiyorum ... 

Bununla beraber hayati boş, nıana 
sız buluyorum. Ben iyi bir lise tahsi 
li gördüm. Lisan biliyorum. Koeam 
küçük bir tUccardrr. Anadolunun kü 
çUk bir şehrinde kendi kendini yetiş 
tirnıiştir. Ruhan blribirimizi tama • 
mile anlamıyoruz. Anlaşılmamak ve 
boşluk duygulan yok mu, insana ha 
linin maddi iyiliğini, kocasının iyi 
kalpliliğini unuturuyor, yavaş ya
vaş bir dert halini alıyor. Bana bir 
anne nasihatı verin, ne yapayım?,, 

Kızrm, hayat çok cömert değildir. 

Hiçbirimizi yalnız hayalimizde ya -

şattığrmız nimetlere boğmaz. Uzak

tan en mesut zannettiğin insanların 
hayatına yakından bakınca türlU tür 

1ü Uzüntüler, dertlerle dolu olduğu

nu görürsün. 

Dertsizliği kendine dert etmekte 

mana. yok. Hayat bir zaviyeden boş 
ve fena görünür. Başka bir zaviye

den bakar bakmaz manzarası değişir. 
Senin gıpta edebileceğin beş, on ki
şi varsa senin haline gıpta edecek 
binlerce insan var. Hayatının şekli 
ni biraz değiştir, eski sınıf arkadaş
larını ara, bul, kız san'at mekteple
rinde ameli bir, iki ders takip et. Balı 
çenle meşgul ol. Açık hava yürüme 
yi itiyat et. Iyi kitaplar oku ... Haya 
tını böyle doldurunca göreceksin ki, 
her şeyin görünüşü değişecek. haya 
tı boş bulmıyacaksın, iyi kalbli koca 
na yakınlık duyacaksın. 

Anne 
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iskarpinleriniz için ; 
İskarpin, kadın için elbise, bo~·lu, tdaıaz bayanlar da ~ 

sapka, manto kadar ehem- bö~·le ynprnalıclırlar. Uzunca ~ 
ml;retlidir. Öyle bayanlar bL boylu \"e balıketindeıkller u. ~ 
liriz ki iskarpin seçmek hu- 21lJl ökçeli \'e dekolte b;ka.r- ~ 
sosunda çok mil!;killpesent • pinleri tercilı etmelidirler. Kı ~ 
tirler. ea boylu, zayıf kadınlar ise ~ 
Bazılan da bu~n !!len se. her cfnA \'e modelde iskar • ~ 

ve aldıklan iskarpini yamı pin ,ı:iyebllirlcr. ~ 
a;raklanndan fırlatır, atar- t"karpln hmmııııunda en ~ 
lar. Bir İngiliz kundura mü- rahat bu nevi bayanlar • ~ 
t.eh88sısına. göre, iskarpin dır. ~ 
hmmsunda. bir takım tartlar Ayağa Uk giyişte dnrca ~ 

' vardır. gelen islmrpinlert almayınız. ~ 
'> Ba)'8Jllar bt.. Çünkü ilk gi. ~ 
~ şartlan bil. yişte darca ' 
~ me<liklerl l- -
ıı. ,relf'n, rahat ~ 
~ ~indir ki 81 • ,. 

~ kmtıya dfü~f'r- ı;:ihl duran ' 
~ ler. Bu mli. iskarpinler 1- -
~ tthM~mı dl - ki ıtlin !'onra ' 
~ yor ki: a)·a~ sıkmı • ' 

~ "Uzun boy ~ ya, nasLr yap- ' 
in, ince ba- nu)·a ba.o:; • ~ 

~ hır. O halde ,. 
, yanlar orta bundan ı;onrn 1 
~ topuklu L41. map;a7.nya gi- ' 
~ karplnJcri ter- dinc-e \1.icudii. -
~ cih etmelidir. nüzü kontrol ' 
~ ler • Kısa. ediniz • ~ 
'I' I ,,..,_, 1 .#' 1 1 .#' 1 #' I .#" .#"-.1 6"-.1 I' I' 1 .#' I ,....l'l"I' 
Protein'li gıdaları daha az bir gıda haftası yaptnıı: 

kullanmalı. Et, yumurta ve balık Bir hafta ıebze ve mey• 
fazla yenirse faydalı değildir. ve. 
Bilhassa bunları yağda kızarmıı Bir hafta perhiz. 
olarak yememelidir. Hazımları Bir hafta ıebze ve mey· 
daha güç olur. Yava~ yemeğe ve ve. 
yemekleri iyi çiğnemeğe dikkat Bu şekilde hareket e-
etmelidir. derseniz gençlik ve sıhha· 

Her affı oyda bir ~u §eki/de tiniz iki misline çıkar, 

~~ 

- Gençlik 
için 

tavsiye 
Gençliğinde birçok güzellik m~a

bakaları kazanan olgun sinema yıl
dızlarından Norma Şerer kadınlara, 
daima genç, dinç ve neşeli kalabil • 
mclerl için birtakım ta vsirelerde bu 
lunuyor. 

Bu yıldız vaktile vücut, tebessünı, 
a?"ak, kahkaha ve gti.zel bakış gibi 
birt~_krrn müsabakalar kazanmıştı. 
Bugun de güzel olan Normanın tav
siyeleri şudur: 

Anne iseniz çoeuğunuza ve koca
nrza fazla hiddetlenmeyiniz. Çünkü 
çocuğa karşı gösterilen sinirlilik si . ' 
zı sonradan çok pişman eder, vicdan 
üzüntüsüne düşürür. Vicdan lizüntü 
sü ise gençliğin en başta gelen düş
mamdır. 

Hazim zamanını geçirmeden uy • 
kuya yntmak ta, yüzde buruşukluk
lar vücuda getirmek hususunda çok 
müessirdir. Mcyv:ı rejimine çok e • 
hemmh•et vermek gençliği idame hu
susunda hayli faydalıdır. Fakat mey 
vanm fazlası aksi tesir yapar. Bol 
yürüyünüz. Vücudünüzü yormadan 
açık havada ve uzaklarda cok vürU-

Kalın 
ve Rahat 
Spor Bluzu 

Birinci bluz lacivert jarseden yapıl 
mıştır. Kınnm yünle işlemeleri var• 
dır. Bir metro kırk eninde kumaşta.n 
bir metro ondan çıkar. 

!kincisi renkli kalın faniladan ya 
pılmıştır. Cep yerlerinde madeni ve
ya renkli ekler vardır. Bir metro yet 
nıiş beş kumaşla yapıla bilir. Kum8.f 
bir metro eninde olmak şartile.)) 

Üçüncüsü - Beyaz ve kaim jar • 
seden yapılmıştır. Kol kapakları ve 
yaka.sr üzerine makine çekilerek stia 
lenmiştir. Bir metro eninde kumaşla 
bir metro ile yapılabilir. 

Bekarlık 
Sigortası 
Erkekler evde kalmış yaşlı lm 

larla alay ederler amma Kopenhag-

ta bir sigorta şirketi onlara karşı bü 

yük ve görülmemiş bir teveccüh 

gösterdi. Bu sigorta şirketi genç 
kızları, 13 yaşından 40 yaşına kadar 
bekar kalmak tehlikesine karşı sigor 
ta ediyor. Sigortalılar 40 yaşına ge
linciye kadar koca bulamaz.larsa şi.r. 
ket onlara kaydıhayat şartiyle para 
bağlıyor. Yok eğer o ya.~a gelinciye 
kadar ev1enebilirlerse verilen para • 
!ar ı?irketin oluyor. Şirketin bu fikri 
yerindedir. Çünkü İskandinav mem.. 
leketlerinde kırkına yaklaşan ihti • 
yar .. Pardon, genç kızların evlendi
ği çoktur • 

Y?nilz .. ı:er gün yürüme rejimi tat
btk edınız. Güneşte fazla kalmayı • 
nız, vUcudünU:r:U güneşten mahrum 
da bırakma:vımz. 
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Sındırgıya gelen posta 
kamyonu fazla 

Muşta 
• zmar 

MUGLA PARTi KONGRESi 
1 

kardan yolda devri~di M uı, (TAN) Kasabanm 
içinden geçen çayın 

üzerine bir beton l<öprü ya
pılmıJ, güzel bir Hall<evi de 
inıa olunmuılur. 

Anfepfen bir manzara 

AtatDrkDn 
cevabı ve 
Antepliler 

Antep (Tan muhabirinden) - Kur. 
tulUfUDluzun on befincl yıldönüm.U 
cotkun tezahUratla kutlanmıetır. Bu 
'bayram mHne~tile Atat.ilrkün AD
tebe kartı gösterdikleri yüksek iltifat 
aynca epi.z bir sevinç ve heyecan yL 
ratmıft,Ir. Binlerce vatandaf Halke. 
\'inde toplanarak AtatUrkün lfltüfkir 
eevaplanru ayakta dinlemifler, dün 
Titan uğrunda yaptıklan fedaklrhğı 
bugün ve yarm da yapmak için and 
içmişlerdir. AtatUrkUn kıymetli ce
Yaplan Halkevine, belediyeye ve bU. 
ttlıı mekteplere utlacaktır. 

--- -- --
Celikinda Bir T eberrü 

Malatya - Orta.köye bağlı Celik.ln 
köyünden Mehmet A.lif oğlu Mustafa, 
yetiıtirdiği bir miktar tütünü inhi1&r 
ld&relline aatmıl ve aldığı paradan 
25 Urunu, Adana fellketzed'elerine 
gönderiJJnek Uzere bllflllüdür Sım 
Buna vennietir. 

Dikilide Aıri Mezbaha 
Dikili - 7 bin liraya yaptmlan u

r! mezbaha açılmıttır. Belediyenin 
mezbahadan hayli varidat temin ede
rek kua.bamw imar edeceği umul -
maktadır. 

lzmirde Bir Tevkif Daha 
lzmir - Bulgurca köyünde tarikat 

ayini yapmakla maznunen tevkif edi 
len aeki.z kioiden ba,ka, Çineli Halil 
de jandarma tarafından tevkif edil -
mtıtir. 

Karamanda 
Kardan ölen 
Köylüler 

K araman (TAN) - Bir 
buçuk aydanberi ıürüp 

ıiden •iddetli solukları kar 
takip etmi" yatan karın irti
f&1 65 santimi bulmuftur. 
Karın dindilini ıörtrık yo

la çıkan bir t<öylU kafllttl, 
,lddetll tipiye tutu&mllftur. 
bunlardan bir kısmı pri dön 
rnOtlerdlr. Fakat. blr90iu da 
yollarını kaybect.rt k karlar 
alt1ında aımu,ıerdlr. Ölenle -
rin adedi henUz belli delildir. 

Balıkesir - Sındırgı 
Arasında iki gün 
Nakliyat yapılamadı 
S ındırgı, (TAN) - Buraya ve etrafa külliyetli kar 

yağmıştır. Şiddetli soğuklar hüküm sürmektedir. 
Balıkesir - Sındırgı arasında işliyen kamyonlar ve pos-

ta iki gün tamamen durmuş, yol kısmen açıldıktan sonra 
bir, iki kamyon müşkülatla buraya gelebilmiştir. Fakat 
posta kamyonu yolda hendeğe yuvarlanarak devrilmiş· 
tir. Nüfusça zayiat yoktur. 

MtlSTAHSİLLERİN TEBERRtlLERt 
Bu ~ne tUtün mü.stahsillerimiz kazanmklan paranın yüzde yanmmı 

yeni yapılacaık kaza C. H. Partisi binuı inşaatı için, yüJde yanınını 
da Tayyare Cemiyetine terkeylemeği taahhüt etmişlerdir . 

Yine tütün müstahsilleri, belediyenin elektrik tesisatı yapması için 
7 bin küsur lira teberıiide bulunmıya karar vermiJler w peyderpey eör, 
lerini nakten yerine getirmiye başlamışlardır 

BORÇLAR ÖDENDİ 

Ziraat Bankw,. kazamız köylilBUne tohumluk almalan için para da. 
ğıtmUrta., mU.talusil bundan dolayı köylü çok sevinmektedir. 

Halkın bu eene tütüıılerini iyi fiyatla satması, bankaya, koopera -
tife ve diğer yerlere olan borçla.rmı tamamiyle ödemeğe medar olmuştur. 

Smdırgıltlar, Adana seylipzedeleri için topladıklan 150 lira ianeyi 
telgraf havalesiyle Adana Belediye Reisliğine yollamışlardır • 

Bursa da 
iki cinayet 
iş lendi 
Burea - Çatlıyan köyünde feci 

bir cinayet iflenmie, Arnavut Bay • 
ram ile kanaı, geceleyin hayvana 
mahaıl yüklerlerken, atılan mavzer 
kurşunlarile öldüıiilmlltlerdir. 

Deniz yüzünclen 2650 
mef re irlilamJoli Kmlziya
rel clağı eteğinde bulunan 
Seslipmarclon l<osobomıza 
femiz ıu geliri/mesine 1.aror 
verilmiı ve membacla me
rasimle iı• baılanılmıılrr. 
Su, ill<bahan:lo Muıa geti
rilmiı bulunacol<lrr. Yine bu 
membaclan istihsal edilecel< 
eleHril/e 1.asabomız lenvir 
ec/i/eceHir. Elel<lril< proje
si yapılmıı ye tır.dii için 
Anl<arayo gönJerilmiıtir. 

T abiotin güzel yaraHığı 

Muıumuz, ıimcli geniı ıose
/er Ye asri mağazalar yapı
laral< bir 1.at elaha güzelleı
tirilmel<tedir. Bu sene açı

lan ve a/fmıı beı talebesile 
elerse baılıyon orfaoiul için 
güzel bir bina ve bir ele has
lan• yapılacaHır. Her iii
sinin Je temelleri alılmııtrr. 

Bu cinayeti ayni köyden Abdi oğ
lu Kara tbrahim Alqitin itlediği ve 
cinayeti ika eder etmez, ilerde ispatı 1 
rr.ekin edebilmek dilftlnoeeile köy 
kahvesine gittiği, fakat tel1tlı ve 
fevkallde halinin kahvedekiler tara -
fından farkolunduğu anl8'ılmııtır. 

~ )Se inıuatı tamamlandıktan sonra Urlanın en geniı coeldesi 
haline gelen Atatüri cadele~i 

Kara Ibrahim Akşit, ölen ltardeti. 
nin kan8tnı alan Bayrama miru me
aeleeinden lnzmıe, aralarında kavga 
olmut ve ikili de biribirlerinl öldUr
mek için birer maw.er almıtlar, fa -
kat Ibrahlm Aktlt hummda.n evvel 
davranıp bu. cinayeti itlemi~lr. 

Katil tutulm\14. uldadığl mavzeri 
de ele geçirilmiştir. 

Urfa, bu yıl 
15 milyon kilo 
buğday ihraç etti 

Birkaç misli fazla mahsul 
imkanı da var 1 almak 

M ufla (TAN) - C. H. Partisi Villyet konıresi üç ıün sürmUştDr. 
Konıreye vali R. CUrell bqtcanlık etmi,, hesap raporu ve bütçe 

kabul olunduktan ıonra dileklerin müzakeresine K&Çilmittir. Bunların 
içinde çok mUhim olanları vardır. 

Vali, yapılacak itlere dair izahat vermi" Nafıa. iktisat, Maarif ve bil
huıa sıtma mUcadeleıine ait or'an bu faaliyet için üç, Azami dört yılda 
bitirilecek bir proıram hazırlanmıttır. 

Büyük konırede MlJilayı Cemal Karamuila. lıkender Alper, Hilmi 
Oökerli temsil edeceklerdir. 

Villyet yeni idare heyetine fU zevat intihap olunmuttura 
Cemal Karamulla. lıkender Alper, Şevket Cölcülük, Dr. Muhsin, Ah

met Toker, Fevzi Altınay, Abidin Çakır, Cavid Aker. 

Karamanda açllan 
Arteziyen kuyusun
dan su elde edildi 

Karaman, (TAN) - Kasabamızdan 25 kilometre 
ötedeki Zengin deresi civarında açdması~a çalışılan arte
ziyen kuyusu hafriyatı 180 metre derine inince su bulun• 
mu~tur. Haaıetiııi c;ektiii büJ"iill uiure-te · ay. w-etle kaiı 
vuşan halk büyük sevinç içindeClir. 

f l<mei polralı ve aı 
Bu sene buğday mahsulüm.Uz geçen aenelerdekinden oı: misli fazla ve ft. 

yatlar da aşağı olduğu halde, ekmek fiyatlan çok pahalıdır. Birinci newt 
ekmeğin kilosu 10, ikinci nevi ekmeğin 8 kuruştur. 
Ka.aabamızda topu topu Uç fırın le-r-------------

lemektedir. Bu yü,..d ·n halk ekmek aL Yalacık 
makta mUtkülJ.t çekmektedir. Burada 

aeki.z fınna ihtiyaç olduğu, ancak bu kay on de 
&ayede halkın rahatça ekmek bulabi- U 
ıeceği hesa.plan.mıetır. kanlı bı·r 

Mahrukat buhranı 

Karamanda mahrukat buhranı ia 
büküm etlrilyor. Odunun kilOllU 2, kö. 
mUrUn kilosu 5 kunıJA &atılmaktadır. 
Kardan yollar upandıtr için timdi 
köylWer odun, kömür retirememek. 
te, bu yüzden artan buhran huebiyle 

halk milfkül vaziyette bulunmakta
dır. 

Karaman beledlyeeinin hem ekmek, 
hem mahrukat dertler :ıe çare bulma. 
eı beklenilmektedir. 

d6ğ0şme 
Eflini - Buraya bağlı Yalacıi 

köyünde kanlı bir vak'a olmuştur. 
Köy odaamda oturan yirmiden faz. 

la erkek, çocuklar araamda bir ıüref 
t4!rtip .etmifler, en aon güreeenlerden 
Huan, emanetçi Şab&nm oğlu Ah• 
medi yenmif ve birinciliği kaza nmıfı' 
tır. 

Mağlflbiyete dayanamıyan Ahmet, 
birdenbire Ha1anm üzerine bir el .,. 

Bir hırsız tutulelu tee etmie, fakat isabet ettirememit-
Yavrusunu 

Denize 

Atan ana 
u rfa, (TAN) _ Buğ· baritunu yapmakta olan fen memur· Karaman, (TAN> _ Haplane el. tır. Hasan korkarak evine kaçmış ve 

day ve arpa fiyatları ıarı mütemadiyen ~!°:1aktadırlar. varında oturan Ermenaklı Cavide Ab. bldiaeyi annesine anlatmış, annesi 
"k lmekt d' O .. Hazirana kadar bu ıki ışın bitirile • köy odasına gelip orada oturanlara 

yu se e ır. n gun ev- ceji umulmaktadır Bundan 10nra lanm evinden ikı ay evvel halı, kilim çık11mıştır. Ahmedin babası emaneı. 
vel 3,.s k?ruşa satılan huğ· plln ve harita Anbraya rönderillp gibi 1eyler çi.lmak isterken cUrUm tı.. çi Şaban düriltt bir tekilde cevap ver. 
day şımdı S kuruştur. Arpa tddik ettirilecek ve telırimizin im&· zerinde yakalanan Huan oğlu Rama.. mit, tekerci oğlu Rıza da buna da • 
2 kuruştan verilmektedir. rma mf)•nılacaktır. zan, aeçen ıece tl'enarl maballeeln. yuamamq, bu 1efer Şaban ve oğlu 

ıh t d k de • .1-.a-- Ahmet, Rızayı dövmiye bqlamıtlar. raca evam etme te- Atotiiri caddesi Çelebizade J'eridin ••uaucu balar 
plen ve Ka.rtıyaka çocuk yıuvuma d' B 1 U f d k Hatip tbrahim kendilerini tqci ey • 
mtlr&caa.t ettikten 10nra aldıit red ır · ~ yı r a . an çı ~rı· Urfad& timdi de imar hareketleri talamlarmı a.eınp kaçacafı •ıeda lemlttlr. Odada bulunanların oofıl 

Imıir - KimMeis oldufu ve ço
cuji.le kendini hizmetçiliğe kimae al
madıfl için, Sökeden kalkıp buraya 

ceV&bı Uzerine bir aylık çocuğunu lan bugday 1 S mılyqn kilo vardır. Yeni belediye blnuJ &ıtındell bekçiler tarafmd&J tutulmue ve ad. kac;mJt, Arap Emin. Dolma Ali. Deli 
öldürmek için denize atan Eskite- tahmin olunmaktadU'. bqlıyan IOle lnpatmm nttmune Uyeye verllmiftlr. Emin de kavgacılara iştirak etmit ve 
hlrli Sadık kızı Ayşe hakkında sor. Son iki yıllık buğday ihracatı, Ur- bahoe-tntn ilerlalne kadar olan Jaa. bu iki parti birkaç dakika içinde yek• 

cu hakimliğince yapılan tahkikat bit fanm i~tıaadi vaziyetini iyileetirmiş. m• bltirtlmfttir. Ortumda. ı911 Ma'atyada diterlerine 10 kul'tf\ln sıkmışlardır. 
mittir. a Y n ı z a m a n d a U r . de yaptınhmt bir IU ~bulunan Odadan meydana intikal eden ka\11" 

Aywe, Tlirk Ceza Kanununun •50 fanm ve bilhaaea Havran ovumın bir ve Atatürk laminl ta.eıyan bu cadde ;a eenumda, çrkan kuMfUnlardan bfrl 
inci maddesi mucibince muhakeme e- zahire amban olduğu hakkındaki ta- şimdi tehrlmlzin en gem. ve munta- Trahom Dolma Alinin bacaiına, diğeri HatiP 
dilmek üzere Ağır ceza mahkemesine rihl rivayeti bir hakikat mertebesine um caddesi halini almıttır. tbrahimin kansı Kezbana, Uçünctl.t 
verilmiftir. çıkarmıştır. Mu·· cade. esi de Şekerci oğlu Rızaya saplannılft 

Bir aylık yavru, denizden çıkanı- Bu ovada bil& iptidai teldJde lu sene zeytin ÇcM değil emanetçi Şaban ile diğer oğlu Klnıil 
diktan 8 sün 10nra yuvada ölmiit bu t:lftçl1lk yapdmakta olduiu dil- Fmemit _Zeytin mahsulü bu.._ Malatya_ 20 yataklı Adıyaman ağır 1Urette yaralanmışlardır. 
lunuyor. tlbıWiil"le maldnell veealtle ne vuatf bir derecede olmakla be - trahom mllcadele lıut&DeBinden G Kezban bir müddet IOJll'& aımoı .. 

iki Köy Halla Arumda 
Kavp 

Balıkemr - Merkeze ballı Kavak. 
h ve Ziyaretli köylüleri arumda 
lr&y hududu met1eleeinden kavga ~ık
Mlf, Ud tarafm ileri ıelenlerl yaka -
t.wıarak tahkikata ba.tlan.ılmittır. 

ser'lyata ~ takdirde raber zeytin ve zeytlnyall fiyat- trah 1 Wr. 
blrbe mWI fula mabPıl alma- tamım yilkaek olmuı mu.taııslli 11- yatak &lmarak Malatya om m · Rızanın babam, htanbul ekmekrk.. 
cslma fllpbe ~. lcmtıya dilfUrmtyeceıdır. ai.dele hastanesine U&ve edllmlt. bu • eemiwtl reisi Ahmet Rr,.,,.ti· 
BaWllll mur tıopnklan, ba&tbl· Zeytlnler toplanmakta ve fabrlkL uretle butaneudıde yatak adedi oa 'lllm damadı da ı.tanbulda C"arş• 
idi vaziyetinde vuM:f olarM bL tarda yat ~ıkanlmaktadir. Balıkesir bete çıkmıttır. ltapıda tatlıcıltk eden 'Mehmettir 
re 15 - 20 mahml vermflrt.fıcllr. nahiye ve köylerinden binlerce ame- Trahom mUcadeleet 1eyyar mhhat Kavıada alAkadar o1an1&r snT'l!'lt,,,. 

Şehir planı Ye su tesisatı le bu iflerde çalıımak Uzere buraya memuru Mehmet Ali Sisman ı.tifa ~kilmlt " adli b"ldh.ta bq]IL,.tl" 

Urfanm yeni pllnmı ve su t.Miu.b ~lmiflerdir , 'ınittir ! ~ır. 
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~vden Henüz Çıkmış1ardı. ~aranlıklar içinden 
Uç Gölge Fırladı, Alinin ~rine Atıldı ve ... 

· '(Hasan), birdenbire kalbine, bir 
&:Uç .. kızgın ateş atıldığını hissetmiş 
ti. yucudu, zangır zangır titriyerek, 
derın bir melal ve istırap içinde, o
da.sına çekilmişti. 

Fef 6kef havası 
(Ali), öğle namazına gitmek için 

abdest alıyordu. Emektar cariyeler
den biri, ibrikle eline su döküyordu. 
Yıkama nöbeti sakal ve bıyığına 

gelince, cariye gülUmsemiş: 
- Ya, Emirilmüminin !.. Sakal ve 

bıyığın, günden gUne güzelleşiyor. 
Demişti. 

• (Ali), derin derin içini çekmiş; 
- Senin o kadar beğendiğin o sa

kalla o bıyık; yakında al kan ile bo
yanacak. 

Diye cevap vermişti. 
Cariye, titremişti. Bu sözlerin 

l'\ehşeti k a r e ı s ı n d a nutku tu
tularak bir şey söyliyememişti. Fa
kat, -o da, tıpkı (Hasan) gibi
kalbine düşen bir ateşle, doğruca 

arkadaşlarının yanına gitmiş.. Göz
yaşlarile hıçkırarak bu vak'ayı hika
ye etmişti. 

O gün (Ali) nin evinde, muhtemel 
bir fellketin şeamet havası esmekte 
idi. Herkesin kalbine meçhul bir hü
zün ve elem girmişti. Her büyük ha
diseden evvel inaanlann ruhu Uzeri
ne çöken ağırlık, (Ali) nin ehlibey • 
ti üzerine de siyah kanadını ger
mişti. 

Kt!ıç ve hançerler bileniyor 
(Ali) nin evinde çarpan saf ve 

mutekit kalpler, bu gizli melal ve is
tırap ile titreşirlerken, (Kuttame) 
nin evinde de, kılıçlar ve hançerler 
Klenmekte idL 

(r-uttame , bu büyUık cinayete ha.. 
arlar.anlan telci etmek için bizzat 
mutfağa girerek onlara kendi elleri
Je yemekler hazır etm4'... Cesaretle
rini arttıracak birçok şürier oku _ 
muş, menkı'beler söylemi,.. sahur 
vaktine ıkadar onları eğlendirmişti.. 

\Tt; tam, Klıfe camilerinin minare
leı inde (münacat) sesleri yükseldiği 
uman: 

- Ey kahramanlar!.. (Rakka) 
~5llerin.in topraklarmı alkanlara bo. 
yıyan altı bin kişinin ruhu; şu anda 
ıizi görüyor. 1ntikam saati gelmiş • 
ti:. Gidiniz .. O altı bin ruhu şidet _ 
rnek için kılıçlarınızı ve hançerlerini
d işletiniz.. Ele geçmeyiniz. Bana, 
muvaffakıyet müjdesi getiriniz. 

Demişti. 
Soka:klar, zifiri karanlıktı. Sokak 

kapısını bizzat (Kuttame) açmış ... 
Bu Uç Jd,i, Uç hayal gibi, zulmetler 

içine kaym11tı • 
Duvar diplerinden sine Bine git -

mişler· (Ali) n1n evi civannda birer 
kapmr:ı önUne gizlenmişlerdi. 

Bu sırada minarelerden (Seli.) lar 
veriliyordu. Sokak aralarmda dola _ 
ea.n bir mUni.di, uyuyanlan uyan -

dırmak için : 
- Namaz vakti, ey mUslUına.nıar! 

Haydi, na.mazaaa!. • 
Dive bağırıyor .. Ve bu 8e8, Kiife-

nin tenha ve karanlık sokaklarında 
uzayrp gidiyordu · ~ . 

• B .. ldi elindeki degneğini u mun , bö 
1 yerlere Ça.rJ>& çarpa, ve ~ ece ba-

fıra bağrra (AlD n1n evinm önUne 
gelmişti. V ~ burada.. daha dik bir sa 

da ile : .. 1 N 
_ Yaa.a., EmirUinıUrrunı~... a • 

ınaz vakti.. Haydi na.nıaza ·" 
Diye seslenmişti .. 
Bu, eeld bir uaul ve an'ane idi... 

.9u mu ld' her sabah bağırarak ge-n ı , .. 
lir ... (Ali) ye seslenir, sonra, onun O· 

nUne dU rek yın· e nida ede ede, Ali 
şe ' _....ı: 

De m-..ide kadar gideı.u.a · 
~... (Ali) §imdi, müni.dt sesıenmce, 

içeriden: 
- Biz. Cenabrhakkm her emrine 

hazmz ... Geliyorum .. 
Diye oevap vermişti.. ' 
'.Avludan, ayak sesleri ve ,ayte bir 

lon~ işitilmişti: 
_ Ya (Hasan)! .. Sen de mi gelL 

)'Ol'8Un?. 
- Evet, baba! .. Bu sabah, mesçide 

eninle gideceğim. 
- Faıkat, senin, başka bir mesçit-

te vazifen var. 

beklemediği bu hücum karşısında, 
bir an şaşırarak elindeki iı.sayı ileri 

• uzatmıştı. Fakat asa, şiddetle inen 
bir kılıç darbesi altında parçalanmış 
tı .. 

Hüseyin 
(l\IUzedekl bir resimd~.n kopya) 

- Bu sabah. o vazifeyi (Hüseyin) 
ifa etmek istedi. ... 

- Pekala .. Yürü! .. 
Kapının yanında. bir kümes var -

dı. Bunun içindeki kazlar,, bağrışmı
ya başlamışlardı. 

(Ali) ye kapıyı açmak için önden 
giden bir cariye, kazları susturmak 
istemiş;, yerden küçük bir değnek 
p~a.sı alarak kümese ilerlemişti. 

(Ali), derhal menetmişti : 
- Yl, HlnJd! .. Onlara ililpne! .... 

Ne diye feryat ettiklerini bilir misi. 
niz? .. Kazlar ,:raci mahluklardır. Ha
disatı vaktinden evvel keşfederler. 
Ve insanlan ikaz etmek isterler .. 
Demiş ... Ve, cariyenin a.çtığı kapı

ya ilerlemişti... . 
Evvela; yüksek ve heybetli sesiyle 

besmele çekmiş; sonra, münldtye se-
18.nı ~rmişti: 

- Selam .. yA., Malik! .. 
- Selam, senin Ur.erine ol.sun; ya 

Emirillmüminin .. 
- Haydi bakalım .. DUş önUmüze. 
MUnadi elindeki değneği yere çarp 

ntl§ ve : 
- Namaz vakti, ey mUslUmanlar!. 
Diye bağırmış ... Yilrümiye başla -

mtştı ... Onu takip eden Ali de, kapı • 
dan henüz "'- altı ·adım kadar u-

"""'1• "'\ 
zaklaşmamıştı. 

O a.nda, karanlıklar içinde Uç göl
ge fırlamıştı .. Korkrlın~ bir ses: 

- Ya, Ali!.. HUküm, ne senin .. ve 
ne de esha.bmmdır. Ancak, Allahuı.. 
dır .. 

Ali, derhal kılıcına da\Tanmış -
tı. Lakin elini kılıcının kabzasına koy 
rnıya vakit bulamadan bileği üzeri -
ne inen bir darbenin tesiriyle kolu. 
yanına sarkmıştı. Ayni saniye 7,ar • 
frnda üçüncü darbe başına inm~ .. A
li, korkunç bir sesle: 

- Hay rnel'unlar! .. Allahın kabe
sini yıi<tmız. .. 

Diye bağırmış.. canilerin üzerine 
atılmış.. Karanlıkta bunlardan birini 
yaka!amrş... şiddetle ~re çarpmış ... 
Fakat o anda, b~ındaki yaranın ıs
tırabına dayanamıyarak, kendisi de 
bihüş bir halde, yere yuvarlanmış • 
tr ... 

HenUz kapıdan çıkan (Ha.c;an). 
karanlıkta bu boğuşmayı görür gör
mez: 

- Mel'unlar .. çekilin!.. 
Diye bağırmış .. hemen kılıcını sı -

)ırara~ ileri atılmıştı. Karanlıkta 
l:.1 .. an, Uç gölgenin üstüne saldırmıştı 
Bunlardan, en geride olana bir kılı<: 
savurmuş, yere yuvarlamıştı. Öteki-
lerin de arkasından koşacak, Uzerle. 
rine atılacaktı ... Fakat, babasının i
niltisini duyunca, elinden kılıcını at-
mış: 

- Baba .. Ya, baba! .. Yoksa. kıy -
dılar mı sana? • 

Diye, babasının Uzerine kapan • 
mı.ş; hilngür hüngür ağla.mıya baş
lamıştı .... 

Münadi, daha ilk hücum anında 
kaçtığı için, (Huan), kanlar içinde 
yerde yatan baba.siyle yapayalnız 
kalmıştı .. 

- Hüseyin .. yl, Hüseyin! .. KO§ .. 
babamız gitti. 

(Arkası var) 

~--

750 lira 
• 

verıyoruz 
Hlklye \'e resimleri karşıl~t.rma 
mÜHahakamız de,·am ediyor. Neş
rettiğimiz rMimlerln hangi hlk.8.
yelere ait olduğunu doğnı olarak 
bulup hlze göndP.ren °"uyucula • 
nmıza 750 liraJık lkrarnh'e nre
ceğlz. KuponJan kesip ~laymız. 

Müsabaka 
kuponu 
No.4 

Diye bağırmıştı .. Ve bu Uç gölge,/ 
Alinin üzerine saldırm11tı. Ali, hiç _....., u -~ • ., 

Resim: 4 

Fılua: 4 
Merhuma bic gün sormuılar: • 
- Hocam/ Cenaze gic/erken tabulun önünc/e mı bulunmalı arc/ınc/a 

mı?. 

Hoca lıiç rlurmac/an ceYap verm;ı: 
- /çinc/e bulunma c/a nereıinc/e bulunursan bulun! 

1 Kumandanların Harp 

Herkes bana doğru geliyor ... Va 
ziyeti kavradım ... Kırbacımla, evvel 
kalabalığı otel haricine çıkardım. Al · 
kattaki taraçaya indiğim vakit, Hele1 
kumandam, heyecandan okuyama 
dığı bir raporu bana tevdi etti. Sükf 
netle okudum . 

'Jaıkumanclan Atatürk lsfiklôl ve 
Kurtuluı harbini kazandıktan sonra 
'ıahraman ordunun büyük manevra
/anne/an birinde, harekôfo iıtirak 

eden kumandan ve askeri erk6n 
ile bir aracla 

Hatıraları 1 

Rapordan anlaşılıyordu ki; Hale ._ _____________ _ 

hücuma ma -
ruz kalmıştır .. 
Bulundu ğum 
otelin kapısm • 
dan sağa ::apa
rak yilriindU • 
ğu zaman bir 
dört yol ağzına 
tesadüf olu • 
nur. O noktaya 

mevzi almış olan bat.aryalarunızm 
fasılasız ve amansız ateşleri, düş
man mevaziini, içinde barınılmas 
bir cehennem haline getiriyordu. 
Güneş, mnğnba yaklaştıkça, ateşli, 

lianlı ve ölümlü bir kıyametin kop
'Tlak üzere olduğu, bütUn ruhlarda 
1issolunuyordu ... Biraz sonra el • 

Atatürkün emri: 
handa büyUk 
bir inhidam o • 
lacaktı. Ve, 
bd< le di ği miz 
halas güneşi • 
nin tulu ede • 
bilmesi için bu 
inhidam ıa. • 
zımdı. Bu inhi· 
dam, zulmet. 
ler içinde vuku geldim. 

Düşman bu hattln . 
ilersine geçmiyecek 

Bütün yollan tuttur.muştnım. 

Düşman tayyaresinden atılan bom 
halara, damlardan atılan bomba -
lar da inzimam ediyordu. Bu, beni 
güldürdU. Çünkü ben, Halebi muha 
faza etmeyi düşUnliyordum. Akşam 

vakti idi. Bulunduğum yerden ileri 
de, bir çok adamların yere serildi -
ğini görilyordum . 

Bunlar, beni yalnız zannederek 
hücum eden zavallılardı ... Ben; Ha
lep şehrinde - tabiri mahsusu ile -
sokak muharebesini idare ettim. 
Hücum edenler, tamamen mağlup 
ve münhezim olarak tart ve takip 
edildiler. Şehirde, vaziyete tama -
men hilxim olduk. Sükunet avdet 
etti .•. A__.. 19.karrüp etmişti. 

Sokak muharebe8ini idare e~im 
noktanın yakininde şoför bekliyor
du. işaret ettim. Bulunduğum no!t 
taya yana.şu ... Otomobile binmeden 
evvel, Halep kumandanına enıi!!!e -
rimi ve talimatımı verdim. Verdi
ğim talimatta (esrar) olan ou 
nokta vardı: 

(Bu akşam, Halep ilerisindeki 
kuvvetleri geriye çekeceğim. Ya • 
nn Halebin garbişimalisinde, ln • 
giliz ve Araplarla muharebe edece
ğim. Buna göre hareketinizi tan -
zim ediniz.) 

Vakayi, dilediğim gibi cereyan 
etti. Ertesi gün, sabahleyin be -
nim kuvvetlerimin ric'at ettiğini 
zanneden Arap ve lngilizler, me-

serretle taarruza başW:Iılar. Ve .. ta
rafımızdan alınmış olan tertibat ile 
mağliıp ve münhezim oldular ... lgte 
orada, bu zafer neticesi olarak bir 
hat tesbit ve tahdit ettim. Ve, kuv
vetlerime ,eu emri verdim: 

- Düşman, bu hattın ilerisine 
geçmiyecektir. 

(Nitekim, geçememiştir ... ) 

AtatUrkUn (lstikli.l HarbD ni 
ba.ştanbaşa dolduran şerefli men -
kıbelerlnden birini diğerine tercih 
etmek mUmkUn değildir ... Biz bun
lardan gelişigüzel bir hatıraya te
mas ediyoruz; bugünkil varlığımı
zı temin eden ve biızat kendisi ta
rafından idare edilen ('Başkuman
danlık Mevdan Muharebesi) nin 
son sahnesini: gene onun lisanın • 
dan şöylece dinliyoruz: 

(- Çalköyil garbinde ve şima
linde patlıyan topların tarakalan
nı isitiyonım. Oradıı.n vaziyeti dür
bilnle tetkika uğra.şmak, bana sı
kıntılı geldi. Daha ileriye, ateş ye
rine gitmek için, kat'i bir lüzum ve 
ihtivaç hissettim. O tepeyi gös
terdim: 

- Oraya gitmek lizımdır. Buy
n.ın, gidelim. 

Dedim (1). 

Otomobillere atladık. Bu tepeye 
gelen yola dahil o: Juk. Güzergahı
mızın solwıa, d•an mermileri 
düşUyordu. DördUncU kolordunun 
fırkalan, şarktan garba, gil7A?rgi.
hımızı kat'ederek seri adımlarla 
ilerliyorlardı ... Dllfman kuvvetleri
ni, gündüz gözü ile tamamen ihata 

İstiklal Savaşında 
Atatürk 

etmek ve düşmanın muannidane 
müdafaa ettıği muharebe mevzıle
rine süngü hücumlarile dahil ola -
rak neticei kat'iyeyi almak el -

zemdi. Bunun için, bütün kıtaatın 
azami fedakarlıkla ilerlemesini ve 
bütün bataryalarımızm, hatta mes
turiyete bakmaksızın, ateş mevzi -
!erine girip dilşman mevzilerini sar 
masmı istiyordu'll. Yanımdaki ku
mandanlar, bu noktai nazanmı an
lar anlamaz, derhal ve en asabi bir 

surette faaliyete geçtiler. "Maattees
süf şimdi ismini hatırlıya.madığnn, 
yanımda bulunan kahraman bir sü

vari zabitine birkaç kelime not et
tirerek düşman mevzilerini şimal
den saran ikinci orduya gönder -
dim. Ve şifahen: burada, benden 
işittiklerini onlara da söylemesini 
emrettim. Bu zabit, vazifesini yap· 
mış, ve birkaç saat sonra yanıma 

gelerek malumat ta vermişti. 11 
inci fırkanın kahraman kumandanı 
Derviş Bey, bizzat ileri aWarak 
bütün kuvvetile dUşman mevaziine 
ilerliyordu. Kolordu kumandanı 

Kemalettin Paşa, cenuptan ve 
garptan dilşmana saldırdığı diğer 

fırkalarma yeniden yeniye teşdit 
ve tesrii harekat ıçm emirlerini 
isal ediyordu. Ikincı ordunun 16 m
cı ve 61 inci fırkalan, düşmanla 

ciddt muharebeye girişiyorlar; di -
ğer fırkalar da ihata dairesini dar
laştınyorlardı ... Bunlan, görüyor -
dum. Süvari kolordumuzun, daha 
garptan d~manm arkasını kes -
mek Uzere bulunduğunu, bana ha
ber getiren silvari zabiti söylemiş
ti... Arkadaşlar!... Saatler ilerle -
dikçe, gözlerimin önünde inkişaf e
den manzara, şu idi ... Düşman baş
kumandanının karşıki tepede son 
gayretile çırpındığını göriiyor gibi 
idim. Biltün düşman mevzilerinde, 
bUyük bir heyecan ve helecan var

dı. Artık, toplannın. tufeklerinin 
ve mitralyözlerinin ateşlerinde, san 
ki öldilrilcU hassa kalmamıştı. O -
vadan, şimalden ve cenuptan biri. 
birini velyeden avcı hatlanmızm, 

guruba yaklaşan gUneşin son şua.. 
larlle parlıyan süngilleri, her an 
daha ilerde görillUyordu ... DUşman 
mevuiini saran bir daire üzerinde 

bulamlı idi • 
Hakıkaten semanın karardıtJ 

bir dakikada, Türk süngüleri, düş • 
man dolu sırtlara hücum ettiler. 
Artık karşımda; bir ordu, bir kuv• 
vet kalmamıştı. Kamilen mahvol • 
muş.. perişan bir bakiyetüssü~ 
kütlesi bulunuyordu. 

(Bu bilyük zaferin ertesi gilne 
ait h11tıra ... ) 

- . • . Takriben zevalde idi kf: 
gene bu Çalköyünde, yıkık bir evill 
avlusu içinde, ismet Paşa, ve Fev• 
zi Paşa ile buluştuk. Kınk kağnı 
arabalarrnm döşeme ve oklarına 
i1" erek, bundan sonraki vaziyeU 
mütalea ettik ... Kazandığımız mey. 
dan muharebesinin, bütün seferi hi· 
tama erdirebılccek bir azamet ve e
hemmiyette olduğunda ittifak et • 
tik ... ) 

Büyük Başkumandan Atatilrlr 

ile onun sadık ve kıymettar iki mu

avini, bu fikir ittifakında çok bil • 
yük isabet göstermişlerdi. Çünkil 
dokuz gün sonra (lstik18.l Harbi), 

emsalsiz bir zaferle hitama ermiş.. 

Türk milleti, dört sene süren çetin 

bir imtihandan sonra, medent dün. 

yada yaşıyan millet ve devletlerin 

en şerefli safında yaşamak hakkını 
ihraz eylemişti. 

(Arkası var) 

(1) Atatürk bu Gözleri, o sırada 
yanında bulunan Birinci ordu ku • 
nıandanı ile maiyeti erkanına söylı • 
mişti. 

Hasan Deposu: Istanbul, Ankara, 
Beyoğlu, Beşiktaş, Eskifehir 
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KIŞLA DUvARLARI ARKASl!VDA 

K omutan erlerini, en g\ir se. 
siyle selamladı: 

- Merhaba asker! 
Erler, hep birden yolunun üstü

. ne dizilerek cevap verdiler 
- Sağ ol! .. 
Fakat bu cevap, sanki ağızlar -

dan değil de, göğüslerin derinlik -
terinden geliyordu. 

Kışlanın taş duvarları, komutan 
farına sağlık diliyen erlerin sesini, 
geniş uğultularla, bir top mermisi 
gibi, uzak mesafelere naklettiler. 
Komr.ıtanın buraya, resmi bir vazi
fe yaptırmak için gelmediği yüzü
nün gillümsemesinden belli idi. 

Askere "Rahat!" emrini verdik· 
ten sonra komutan, ön saflarda yer 
alan erlere seslendi: 

- Zeybek oynıyanlar çıksın!. 

Kendi ken -

GiılenmİJ bir topla afıJ tatbikatı yapan Mehmetçikler 

dime: 
- Mutlaka 

bir kışla eğ -
lentisi seyre -
deceğiz! diye 
düşünmüş 
t Um. Umi-

dim boşa çık -
madı. Zeybek 
oyniyacak er
ler, ikişer iki-
şer ortaya gel 
diler, fakat 

Mehmetçiğin 
içten ge~en 
eğlentisi 

Kendi Samsunlu.. Adı Bayram 
oğlu Veli ... Arkadaşlarının söyledi
ğine göre, Sıvasta tam iki sene dil
siz taklidi yaparak, herkesi dilsiz 

olduğuna inandırmış. 

Erler , böyle birkaç varyeteden 

sonra, hep bir ağızdan topçu mar 

şını söylemi ye başladılar; içinden 

birkaç parçayı alıyorum: ~ 

Milli savaşın bilin ki bizler, 

Tarihini güllemizle yazdık! 

Tufanla kudursa hep denizler, 

Sinmez bu vatanda düşman artık 

Bilsin bunu kainatta herkes, 

Hakkın sesidir bu gürliyen ses! 

komutanın karşısında olduklarını 
bir türlü unutamıyorlardı. Kendi 
aralarında sık sık oynadıkları bu 
milli dansı, komutan önünde tek
rar etmek onları, biraz çekingen 
yapmıştı. 

Biribirlerine: 
- Hedi başla ... 
- Yok .. Sen başla ... 
Manasına gelen işaretler yaptık

tan sonra, nihayet bağlamanın ke-
11ik tıngırtılarına ayaklarile tempo 
tutarak zeybek oyununa giriştiler. 

lcap ettiği zaman, ateş hattına da 
böyle güle aynıya atılan Mehmet
çiğin bu içten eğlentisi, beni deh -
§etli sardı. 

Şu dakikada, biltün dünya artist
lerini, bir araya tophyan muhte -
§Cm bir süvareye çağınlmış olsam, 
Mehmetçiği bırakıp gidemem. 

Mehmetler, oyun oynarlarken, 
bazan kendilerinden geçiyorlar. Bu 
kendinden geçiş onlara, nerede bu
lunduklarını unutturuyor ve o za
man, daha samiınt, daha tatlı olu
yorlar. 

Ara.da bir, bellerini öyle bir kı
\•ırışlan, diz çöküp çöküp kalkarak, 
ef evari iki yana, öyle bir sallanış. 
lan var ki, anlan seyrederken, ken
dimi eski devirdeki Aydın efeleri 
arasında sanıyorum. 

B Iraz sonra, ortaya Bolulular, 
;elince, oyun da değişti: Kas

tamonunun meşhur sepetçi havası 
başladı. 

Mehmetler, arkadaşlarının oyunu 
ııu, gözlerinin içinde tatlı gülüm-
11eyişlerle, seyrediyorlar ve arada 
coştukça, el de çırpıyorlardı. 

Komutanın keyifli hali, onlann 
da neş'elerini arttırmışb. Gitgide 
prkılarma sıra geldi. llk önce bir 
teklifsizleştiler. Nihayet, memleket 
ıarkılanna sıra geldi. Ilk önce bir 
Bolu çiftetellisi: 

Em.inemin avlusundan kaz geçti, 
Güzel yavrum, bu sevdadan vaz-

geçti! 

Eminecik görünmesin gözüme 
Uyma ded.i.m, uydu eller sözüne! 
Eminemın avlusunda arısı, 
Emınecik, §U dünyanın yansı 

Emineeik görünesin gözüme , 

Uyma dedim uydu eller sözüne! 

Arkasından bir köy p.rkıaı: "A
man suna da boylum!" diye bllflı -
yor. Bağlama çalanlar Antalyalı ... 
Oynıyanlar hıebolulu ... 

Bölünmez Türk vatanının bu 
neş'eli çocukları, Karadenizle Ak
denizi bir kışla koğuşunda elele 
vermiş gibiydiler. 

Oyun faslı bitince komutan er -

lerin vazifeye olan bağlılıklarından, 

çocuklarile iftihar eden bir baba 

sevinci ile bana tatlı tatlı bahset
ti: 

- Hele §U Antalyalılar .. dedi, 
bilseniz, ne temiz, ne çalışkan in
ıanlardır. Hiç unutmam : Umumi 
Harpte, Kaş kasabalı bir neferim 
vardı. Fedakirlığm örneği idi a,. 

deta... Beni birkaç defa, ölümden 

Yazan~ :J 
~ALAHADDIN 

GUNGÖR 

kurtaran bu kahraman neferi, ha
tırlarken gözlerimin yaşardığını 
duyarım." 

B iz komutanla konuşurken, 

ortaya dilsiz taklidi yapan 
bir er geldi. Zeki bakışlarile bizi 

süzdükten sonra, dilsiz taklidine 

ba§ladı. Hakiki dilsiz olsa, mera-
nııru bu kadar mükemmel anlata -
mazdı. 

T opların konuşma dilinden an 
lıyanlar, topc;u Mehmetlerin 

marşını soğukkanlılıkla dinliye-

mezler. Heyecan, bu marşın yazı -

!ışında değil. söylenişindedir. Ya -

lan mı? .. Türk milleti; milli sava

şın tarihini top güllesi ile yazma

dı mı? .. Top sesinin, hele milli var

lığın müdafaası için girişilen bir 
harpte, hakkm sesi olduğundan kim 
şüphe edebilir? ... 

1 -----~--~ ......... .--........ 
SAGLIK ÖGÜTLERi 

LOKMAN HEKiM _..., 
Eski Mizaçlar. Yeni Mizaçlar 

Mizacı n ne o lduğunu bir Buk- 1 rüzgar gülü dedikleri alete benzi-
rat Hakim bilirdi. Bir de çocuk yen mizaç puslası gibi bir şey 
anneleri bilirler. kuruldu. 

Çocuk annelerinin bilgisi her- Sonra gelen hekimler o mizaç 
günkü iÖrgülerine dayan ı r. Ayni puslalarını gülünç buldular. Mizaç 
anadan, ayni babadan dünyaya 1tel yoktur, insanların hepsi biribirine 
miş iki /kardeş, ayni muhitte ya- benzer. insanların hepsi birer nu -
şarlar, ayni şartlara tabi olurlar. maradan başka bir şey olamaz, 
Fakat ikisi de başka türlü görü- dediler. 
nürler. Biri şişman, uslu, hatta Böyle düşünınek fazla basitti. 
miskince, öteki zay ıf, yaramaz, ye insanlar bıribirlerine hem benzer-
rinde durmaz. ikisi de ayni hasta- ler, hem benzenıiyen tarafları var 
lığa tutulur. Fakat hastalık her- dır. Onun için her insan dünyada 
birinde başka türlü geçer. Anne bir numara değil, bir fahıstır. 
bu iki çocu~u arası ndaki farka na Sonra da bu düşünüş - doğrusunu 
tura farkı der... isterseniz - ilinı fikrine de ayk ı -

Bukrat Hakimin mizaç üzerine rıdır. ilim, hadiseler ara -
fikri insanın dört türlü :\hlattan srrıda benziyen ve benzemiyen ta-
mürekkep o l duğu nazariyesine da- rafları ayırarak bunların münase-
yanırdı. Ahlatın müvazene halin- betlerini bulmaktır. 
de bulunması sağlık demekti. Fa- Bundan dolayı insanları mizaç-
kat dünyada taın muvazene mürn- lara ayırmak fikri gene üstün 
kün olanıadığı için, dört ah lattan geldi. Fakat Bukrat Hakimin 
birinin fazla olmasına göre bütün dört mizacı artık herkesi hoşnut 
insanla.· lenfavi, asabi, demevi ve edemediğinden, bu sefer vücutta 
safravi diye dört türlü mizaca ay- beslenme hadiselerinin ağır veya 

rılırdı. çabuk yürümesine göre bütün in-
0 büyük hekimin fikirleri üs - sanlar iki türlü mizaca ayrıldı. 

tün geldiği müddetçe dört türlü Bir müddet sonra bu da yetiş-
mizaç t asnifini de herkes kabul nıedi: 1 nsanlar tiplerine 1töre uzun 
etmifti: Pembe derili, yumuşak et boylu, şişman, dört köşe gibi şe-
li, biraz da yallı kimselere lenfa- killere ayrıldı ve f&kil ile mizaç 
vl, parlakça gözlü, çok hareketi arasında münasebetler aranıldı. 
sever, yerlerinde durmaz kimsele- Daha sonra, dahili guddelerden 
re de asabi; kırmızı yüzlü, kısa çıkan maddelerin insanın gerek 
boyunlu kimselere demevi; sarı sağlığında, gerek h~stalığında e-
benizli, çok düşünür, meraklı kim henımiyetleri anlaşılınca bu mad-
selere de safravi denilir ve herkes delere göre mizaçlar ayrıldı. 
te bu tasniften memnun görünür- En sonra sempatik sinirinin ha-
dü. yatta ehemmiyeti meydana çıktı . 

Fakat insan oğlunun fikri dai- Bu sefer de mizaçlar o sinirin if-
ma yenileşmek ister, daima ten - !emesine göre tasnif edildi. 
kit arar. Büyük hekimin fikirleri Bu fikirlerin hepsi doğrudur. 
de nekadar derin sayılırsa sayıl- Fakat ayrı ayrı değil, hepsi bir a-
sın, bir zaman geldi, kft.fi görül- raya. getirilmek ,artile. insanları 

medi. Hele dUnyadaki insanların biribirlerinden ayırt eden mizaç. 
hepsi o dört tUrlU mizaca sığdın- ne yalnız ahlatın, ne yalnız bes -
lamıyacağı anlaşılınca o basit mi- lenme işinin, ne yaln ız şeklin, ne 
zaçların ikisinin. üçünün bir ara- yalnız guddelerin, ne de yalnız 
ya gelmesile hbıl olan mUrek - sempatik si11irinin tesiridir. Mi -
kep mizaçlar ayrıldı ve böyle ter- zaçta onların hepsinin tesiri var -
kipler yapıla yapı la a:•nıicilerin dır. 
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Radyo 
Bugünkü program 

lst.aııbuJ : 

Halil Bey, yavaşça seslenmişti: Oğle neşriyatı - Saat: 12,30 Plak
la Türk musikisi; 12,50 Havadis; 
13,05 Plakla hafif müzik; 13,25 -
14 Muhtelif plak neşriyatı. "Sakın kımıldanma gebertirim !,, 

Halil Bey, Şabanın kolundan çe -
kerek içeri dalmıştı. Uç kişi de han
cerlerini çekmişler; takibe başlamış
lardı. 

Halil Bey. 
- Buradan! .. 
Diye mırıldanmıştı. Ve sonra, dar 

ir dehlize dalmıştı. 

Dehlizi geçmişler; dik bir merdi -
venin öpüne gelmişlerdi. Bıırası, bir 
zeytinyağı kandili ile hafifçe tenvir 
edilmişti. 

Kımılclama, gebertirim! 
Halil Bey, hiç tereddüt etmeden 

merdivenden çıkmış.. Önüne gP.len 
kapıyı sessizce açmıştı. Burada, ge -
n;şçe bir sofa vardı. 

Halil Bey, ilk tesadüf ettiği kapıyı 
usullacık açmış. içeriyi dinlemiye baş 
lamıştı. Odada, hafif bir horultu var
dı. 

Halil Bey, hemen bu horultuya 
doğru sıçramış; orada uyuyanın üs
tüne çullannuş: 

- Kımıldama ... Gebertirim. 
Diye mırıldanmıştı. 
Korku ile titriyen bir kadın sesi, 

heyecanla yalvarmıştı. 
- Öldürme.. Ne istersen vere

yim... Param, şuradaki çekmecede ... 
-- Para istemiyorum... Çabuk, 

cevap ver. Kalotet hangi odada ya
tıyor. 

- Ah ... Sen kimsin? .. Ondan, ne 
istiyorsun? .. 

- Sen, benim sorguma cevap ver, 
Yoksa ölüyorsun. 

Halil, hançerin sivri ucunu, kadı
nın ılık gerdanına temas ettirmişti. 
Kadın, zangır zangır titriyerek ce

vap vermişti. 
- Karşıda.. Karşıdaki kapının 

içindeki dairede. 
- Kapı a<;ık mıdır?. 
- Hayır. İçeriden kilitlidir. 
- Bize, kapıyı açtırabilir misin ? .. 
- Ah. Allahım .. Sen, ona bir fe-

nalık yapacaksın? .. 
- Kadın! .. Eğer onu kurtarmaya 

çalışırsan. sen öleceksin. Dilşün. Ya. 
onun hayatı .. Ya, senin hayatın .. 
Kadın evvela bir dua mınldandı. 
- Vaktim yok ... Çabuk ... Olüyo -

sun. 
Kadın. boğazına batan demirin 

ucu altında kıvranmıştı. Kısık bir 
sesle homurdanmıştı. 

- Pek ala .. Kapıyı açtırırım. Fa-
kat, beni öldürme. 

- Nasıl llçtıracaksın ? .. 
- Onu, bana bırak. 
- Fakat; ben de yanında buluna-

cağım. Eğer ihanet edersen, hançer
le gırtlağını parçnlıyacağım. 

Hac/i durma .• Yürü, bakalım .. 1 

Kadın, titriye titriye kalkmıştı. 
Karanlık sofada ilerlemiye başla

mıştı. I<'akat orada, bir takım gölge
lerin kımıldandığını görür görmez, 
şaşırıp kalmıştı. 

- Hadi.. Durma.. Yürü .. 
Kadın, kapının önüne gelmişti. 

Parmaklarının ucu ile vurduktan 
sonra, içeriye seslenmişti. 

E · · ı E · · ı - vıyenıya. ... vıyen ıya ... 
İ<:-eriden, kısık bir ses gelmişti. 
- Kim o? .. 
- Ben .. Efendola ... 
- Ne istiyorsun? .. 
- Saray müdürü Pakerdo gelmiş. 

Acele bir mesele için efendimizi gör 
mek istiyormuş. Kapıdaki nöbetçiler 
le haber göndermiş. 

- Bekle ... 
Birden bire setı ke!!ilmişti... Biraz 

sonra, içeriden bir takım kapı gıcır: 
tılan ve mırıltılar ve ayak seslen 
işitilmiştL Sonra, kapının arkasında 
ki demir sürgü çekilerek kapı açıl
mıs; dışarıya birdenbire bir mum ışı 
ğı ta.şıvermişti. 

Elinde iki m umlu şamdan bulu-
nan ya.ııılıca bir kadın sofaya çıkmış, 
merdivene doğru ilerlemiye başlamış 
tr. Fakat orada, ellerinde hançerle 
bekliyen adamlar olduğunu görUr 
görmez. elindeki tamdam fırlatmış, 
bağırmak için ağzını açmıştı. 

Lakin, nefes almaya bile vakit 
bulmadan, Şahan listilne atılmış; e
tiyle ağzını tıkamıştı. 

Halil Bey, yıldırım sUr'atile, kapı
dan içeri dalmıştı. Tam karşrya ge
len odanın kapısı, aralıktı. İçeride 
hafif bir ışık vardı. Halil Bey. başını 
içeri uzatmış, bakmıf 

- Tamam .. Canavarı, ininde ya
kaladık. 

Diye mırıldanmıştı ... Odanın orta
sında, her taraftan bürümcük cibin
lik sarkan yatağın üstüne atılmıştı. 

Henüz uykudan uyanmış olan Ka
lotet, sersemlikle şaşırmıştı: 

Akşam neşriyatı - Saat: 17 Inkı. 
lap dersleri: Universiteden naklen: 
Mahmut Esat Bozkurt tarafından: 

18,30 Plakla dans musikisi; 19,30 ço. 
ouklara masal: 1. Galip tarafından; 
20 Rıfat ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve ha lk şarkıları; 20,30 

- A .. O kim? .. O kim?. 
Diye yerinden fırlamıştı. 

kafasına inen bir darbe ile 

Safiye ve arkadaşları tarafından 
Fakat, Türk musikisi ve halk şarkıları ; 21 
tekrar Saat ayan : Şehir Tiyatrosu dram 

yatağına yuvarlanmıştı. 
Şahan, dışardaki iki kadını, arka

daşlarının muhafazasına terketmiş .. 
Sür'atle Halil Beyin yanma gelmiş

ti. 
Halil Bey, burnundan kanlar fış· 

kıran Kaloteti göstererek; 
- Bu herifi kaçıracağız. Kaleden 

dışarıya çıkaracağız. 

Emir, derhal tatbik edilmişti. Ka
lotet , sımsıkı yorgana sarılarak as
kerlerden birinin sırtına. yükletil
mişti. 

Gürültü çıkarmaları ve saray hal
kını ayaklandırmaları muhtemel o
lan iki kadın da hanc;erlerin tehdidi 
altına alınmış .. Saraydan dışarı çıka 
rılmış.. Kapı, sessizce kapatılmıştı. 

Kalo fef, ıimdi seninle hesap 
günü geldi 

l{adınlar, kale kapısında.ki muha
fızların yanma getirilmişler; elleri 
ayaklan bağlanarak ve ağızlan tıka 
narak orada terkedilmişlerdi. 

!ki asker de, yorganı bir sedye gi
bi uçlarından tutarak, atların bulun 
duğu o harabeye getirmişlerdi. 

Halil Bey, yorganı yere bıraktır

mış, Kalotetin yüzünü açtırmış .. İs
ticvaba başlamıştı: 

- Eh .. Kalotet .. İşte, seninle he
sap gUnü geldi. Söyle bakalım. Ev
doksiyayı ne yaptın? .. 

- ..... 
- Söylesene? •. 
- ..... 
- Yaa, demek ki, s!Sylem"k iste

miyorsun. Şu halde, zavallı insanla -

kısmı taraf mdan bir temsil; 22 A
jans ve borsa haberleri ve ertesi gü. 
nün programı; 22,30 Plakla sololar; 
23 Son. 

G ünün program özü 
S4>n1onik konserler: 

21,10 Budapeşte: Filharmoni ; 22 
Viyana: Romanesk operalardan. 

hK.tıı konserler: 

17,10 Prag: Hafif musiki; 17,30 
Varşova: Paul Rinas orkestrası; 19 
Kolonya: Büyük orkestra; 19 Layp. 
zig: Eğlenceli musiki; 19,10 Bükreş: 
Radyo orkestrası; 19,45 Budapeşte: 
Macar halk havaları; 20,30 Varşova: 
Küçük orkestra; 21,10 LaYPzig: Beet
hoven akşamı; 22,30 Va.rşova: Erkek 
korosu; 22,45 Bükreş: Gece musikisi; 
W Varşova: Büyük orkestra; 23.10 
Lahti: Klasik konser; 23,30 Viyana: 
Çift piyano, şarkı; 24,05 Budapejte: 
Çigan musikisi; 

Operalar : 

21 Belgrat: Operadan nakil; 22 
Nis _ Kot - Dazür: Karbier de Levill• 
operası. 

Oper etler: 

22 Prag: Balet musikili piyes. 

OJa musikisi : 

21,25 Bükreş: Piyano _ Viyolomel 
vesaire; 21,50 Stokholm: Piyano • 
Klarinet • Viyolonsel triyosu; 22 Ko.. 
lonya: Oda düeti pra , Xlar 
Piyano). 

Resitaller: ra yaptırdığın işkencelerle gebere
ceksin. 18,15 Varşova: Piyano _ Şarkı, 

(Respigives.); 19,30 Nis • Kot _ Da.· 
Şahanın sesi işitilmiş- zür: Keman resitali; 22,10 BükreŞ: 

- ..... 
Birdenbire 

ti: 
- Beyim.. Herifin Be8i çıkmıyor. 

Sakın, daD.a evvel canı çıkmış, olma
sın? .. 

Halile de, ayni şUphe gelmişti. 
Karanlıkta, Kalotetin üzerine eğil
mişti. Nefesini dinlemiş ... Ve kalbini 
muayene etmişti. 

Kalotetin nefesi kesilmişti. Kalbi 
de, tamam.ile hareketsizdı. 

Halil Bey; 
- Ah, Evdoksiya .. Seni kurtarmı

ya çalıştım ... Fakat muvaffak olama 
dım .. 

Diye söylennf'. Ve oraya, çökü
vermişti. 

• • • 
Ertesi gün, bütün Foça halkı, r.a-

rayın basılması ve Kalotetin kaçırı
larak o metruk ahırda ölü olarak 
bırakılma.en etrafında bin tUrlü de
dikodularla meşgul olurken, on yedi 
Türk atlısı da yıldırım sür'atile Bur 
saya doğru ilerlemektelerdi. 

Foçalılar, bu baskının Saruhan 
Beyi tarafından yaptırıldığını zan
netmişler: 

- !şte .. İntikam, böyle alınır. 
Demişlerdi ... Ve, hiç sevmedikleri 

bu dessas Tek! urun ortadan kalkı
vermesine pek çok sevinmişlerdi. 

"Gidiniz, imparatora söyleyiniz ... ,, 
lınik ve Bizans sarayları, derin 

bir teemıür ve tellt içindelerdi. Çün
kü Halil Bey, mahiyeti meçhul olan 
bir hMtahktan mustaripti. 

Yapılan bütün tedavilere rağmen, 
hastalığın önüne geçilemiyordu. Ha
lil Bey günden güne bir mum gibi e
riyordu. 
İmparator Yani Paleologos, müte 

addit def al ar haber göndermiş; sev
gili kızının nişanluıını Iatanbula aldır 
tarak orada tedavi ettirmek iste
mişti. 

Fakat, Halil Bey, bu teklifi, her
defasında reddetmişti. 

Nihayet, !ınparatorda.n son bir 
haber gelmişti. İmparator "dama
dım, benim her arzumu yerine geti
receğini vadetmişti. Şimdi, bu vadi
ni unuttu mu?,, diye haber gönder
mişti. 

Şarkı (Bas). 

Plak musikisi: 

17 Laypzig; 18,30 Budapeşte. 

H& ntt musikisi : 

22,10 Stokholm, (Klasik daıl!ler): 
23 Buda peşte, Stokholm; 23,30 Ber .. 
lin, Breslav vesaire; 23,30 Laypzig; 
24 Varşova {Plak). 

lstanbulda Hüklımete Ait 
Yerler 

Istanbul Kadastro Idaresi, hükO. .. 
mete ait bütün emlak ve araziyi tes
bit ederek bir liste hazırlamıştır. Bu 
listede emlak ve arazinin muharrer 
ve niSbi kıymetleri gösterilmektedir. 
Bir çoğunun da fotoğraflan listeye 
bağlanmıştır • 

vap vermiş: 
- Gidiniz. İmparatora söyleyin!%• 

Onun arzularına hizmet etmek, ve 
vaatlerimi yerine getirmek isterdim .• 
Fakat ne yapayım ki, buna mukte
dir değilim .. Ancak; onu, Kalotet gi· 
bi bir baş belasından kurtarmıya 

muvaffak olduğum için biraz mils
terihim. İşte ona, bu kadarcık olsun 
bir hizmette bulunabildim. 

Demi~ti. 

lınikten yühelen meı' um bir 
feryat 

İmparator bu haberi alır almaıt 
Halil Bey onun gözünde bir kat dah• 
büyüyüvermişti. 

- Mademki o, buraya gelmiyor, 
ona hizmet etmek için kızımı oraY• 
göndereceğim. . 

Diye, Orhan Beye bir mektup gatJ 
derınişti. Ve hazırlanması için de• 
kızma emir vermişti. 

Fakat, Prenses !ren, bu hazırlıl<: 
tara başlar başlamaz , İznikten ıneŞ 
um bir feryat yükselmişti. 

Derdinin ve istırabınm ne oldulll 
anlaşılamıyan zavallı Halil Bey. bit 
sonbahar gilnü akşamı, yapraıcıat 
dökülürken; - Evdoksiyanm, çılgıt' 
bir aşk ile sevdiği- şahane gözle~: 
ni, hayatın bütün zevk ve saadetler 
ne ebediyen kapavıvernılfti. 

Halil Bey, bu habere kııaca ce- 1 BiTTi 
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~lKONOMü 
Bul garistanın 
Meyva ve 
Sebze ihracatı 

1 
Almanya - Bulgaristan ticaret o -

'dasından alınan bir malümata göre 
Bulgaristanm bu seneki meyva, ü -
züm ve sebze ihracatı hitam bulmuş
tur. Bu senenin üzüm ihracatı, bir 
taraftan rekoltenin az olması ve di
ğer taraftan da bazı devletlerin pa
ralarım düşürmemeleri karşısında ih 
racat tacirlerinin muameleye giriş -
:mek istememeleri dolayısile geçen 
seneki ihracat miktarını bulamamış -
tır. 

Böyle olmakla beraber Bulgaristan 
eski müşterilerini muhafaza edebil
miş ve üzümlerine cihan pazarların
da yeni mahreçler temin etmiştir. 
136 senesi zarfında Bulgaristandan 
muhtelif memleketlere ihraç edilen 
üzüm miktarı aşağıda gösterilmiş -
tir: 

Kilo (1936) vagon -- 14.908.811 3022 Almanya 
İngiltere 3.755.460 767 
İsveç 1.155.084 231 
Polonya 552.713 117 
Avusturya 450.873 89 
Çekoslovakya ~ 386.040 1 80 
İsviçre 305.948 60 
Belçika ' 1 63.006 13 1 

Finlandiya 
' 

33.000. 7 
Norveç , 

18.300 4 

21.629.235 4390 
Bulgar ll.zümleri ilk defa olarak 

bu sene zarfında Norveç, Finlandiya 
ve Belçika pazarlarında satılmıştır. 

Bulgarisfanda tütün rekoltesi 
Bu senenin tütün rekoltesi hak

kında kat'i malumat verilmemekle 
berabe: ~~k~lten~n 34 milyon kiloyu 
bulacagı umıt edılmektedir. Muhtelif 
mıntakalardaki tütün zer'iyatı ile 
kaplı olan saha ve bu sahadan alı • 
nan tütün miktarı şöyledir: 

Zer'iyat 
1935 1936 (dekar) 

lvı'akedonya 109 000 129 000 
Plovdiv 72 000 96 000 
Haskovo 69 000 95 000 
Kirdjali 90 000 106 000 
Şamili Bulrariı1ta.n 600 2 ooo 

:Y ekUn 340 600 428 000 
latlhaal (Mılyon kilo) -

1935 1936 
9.8 11.1 
6.5 8.1 
4.9 6.6 
6.9 7.7 
0.02 0.2 

Yek<ln 28.l 33.7 
Bu senenin tUtün rekolteslni~Jns 

itibarile gayet değişik olduğu ve mik 
tar itibarile de geçen seneden Ustün 
olmadığı kaydedilmektedir. 

Filistinde mmr \ 

BORSA 
2 İKİNCİKANUN CUMARTESİ 

Paralar 

A 1ı1 s. 11, - ' Sterlin 618.- \622.-
1 Dolar ..... 123.- 126-

20 r ı anı.ıı: Er. lH.- 111.-

20 Lıret 120.- 125,-
llı Belc;ıltı tr. 82.- S!>.-

20 Drahmi 19.- 23,-
.ıo lıvıc;n tr. 56~.- :>/!>.-
20 Le•ı ıo.- lJ.-
1 Florin 63,- 66,-
20 Çekoılovak ltro. 7S.- 80.-

t Sılını 20.- 13 -

1 Mark 25.- 28.-
1 Zloti 20.- 22.-

Pengo 20.- 23.-
W L..e~ 12.- ı ... -
Dinar 48.-i 52.-.. ,._, 

ifurorıu - 11"1-

Alttn 101!1.- 1019.-
Banknot 243.- 245.-

Ceı11~, 

J,ondra 61!1.- 618.-
Nevyork 0.794.5 0.794.5 
Par is 17.0125 J7.0l2S 
Milano 15.0938 15.0938 
Brükıel 4.717S 4.7175 
Ati na 88.3S 88.3.5 
Cenevre 3.4587 3.4587 
Sof ya 64.725 64.725 
Atnııterdaı 1.451 o l.4510 
Prac 22 695 22.695 
Viyan" 4.:475 4.2475 
Madrit 7.54 7.5-4 
Beri in 1.97<0 J.974~ 

Var~o,•a 4.195 4.195 
Budapc1te 4.3275 4.3275 
Bükreş 108.415 108.415 
Belgrııt 34.5475 34.5475 
Yokohaına 2.785 2.78.S 
Moskova ' 24 98 24.98 
Stokholm 3.1383 3.1383 

Tohvilôı 

Anadolu I vt U kupon kesik 40.
,40.-" II· -/ 
\ E ' it o '" . 

~na.dolu 3 60 ' 
Merkez Bankan •, 

I • t i lı r a s I a' r 

Türk Borcu 
Erganı A. ti C. .' 
Sıvaı - Enurum I 

• u 

23 80 
89.SO 

22.90 
9o.75 
95.
os.-

Romanya meyvaları 
Romanyanrn 1936 senesi :zarfında. 

Almanya, Polonya ve A vusturyayaı 
meyva ihracatı: 16282683 kilodur. 

Bunlarda : 

Elma ve armut 

Taze üzüm 
Ceviz (Kabuklu) 
Ceviz (kabuksuz) 

Kuru erik 

Kuru kiraz 

Turşuıuık hıyar 

Taze erik 

'YekO.n 

Kilo 

13.274.685 
1.847.647 

778.170 
200.641 

133.000 

23.050 

18.990 

11.500 

16.282.683 

TAN 

izmirde 
Fakir'ere yardım 
lzmir - C. H. Partisi vilayet kon 

gresi müzakeratından anlaşıldığma 

göre, Partinin 937 senesi muham -
men varidatı 78830 liradır ve bunun 
28830 lirası fakirlerin sıhhi ve za • 
rı.ıri ihtiyaçlarına tahsis olunmuş -
~~ . 

ikinci Kordonda kain olup Halke. 
vine geçen mason locası binasında 

bir dispanser açılacak, bundan civar 
yerlerden gelen fakirler de istifade 
edeceklerdir. 

Malatya Telef onları 
Düzeltildi 

Malatya - Vilayet jandarma ku
mandanı binbaşı Bahri Acar bizzat 
çalışarak şehir içindeki telefonlarda 
frnni ıslahat yapmış ve mükemrne -
len konuşabilmek imkanı elde edil -
miştir. Telefon şebekesinin şehir ha
rici kısmında da ıslahat yapılacak -
tır. 

Ödemişlilerin 
Dilek' eri 
Odemiş - Kasabamızda bir liseye 

ihtiyaç vardır. Orta okulun liseye çev 
rilmesi, iki ilk okul daha açılması ve 
kazamızda polis teşkilatı yapılması, 

vergilerin bir elden tahsil edilmesi 
dilekleri C. H. Partisi vilayet kon -
gresine arzolunmuştur. 

Menemenlilerin istedikleri 
Menemen - Halk, burada bir Halk 

evi açılma!'ını, boşanma davalarının 

kolaylaştırılmasını, haksız dava açan 
!arın cezalandırılmasını bir temenni 
şeklinde C. H. Partisi kongresinde 
ileriye sünnüşler ve bu dilekler vila -
yet kongresine bildirilmiştir. 

Vilayet kongresi, son iki dileği yer 
siz bulmuştur. 

Konyada Kar 
Konya - Pazar giinü şehrimize kar 

yağmış \'e 20 santim kalınlık peyda 
etmistir. 15 senedenberi burada bu 
kadar kar görülmemiştir. 

Devlet Basımevi Direktör'üğünden; 
Basımevi için alınacak muhtelif puntoda 852 kilo har

fin açık eksiltmesi 18/ 1/1937 Pazartesi saat 15 de Ba
sımevinde yapılacaktır. Tahmini bedeli 2050 liradır. 

İsteklilerin eksiltme çağından önce 70 7, 5 pey akçesi 
olan 15 3 lira 7 5 kuruşu Basımevi veznesine yatırmaları 
lazımdır. . 

Şartname Fen Memurluğundan alınabilir. "3851" 

İstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 
Gümrük satışından: Satışın üç sayılı an barında safi 

7 5 O O kilo ağırlığında 1 O 5 9 6 L. 7 9 K. d~erinde A. C. 
markalı 7 5 yuvarlak şerit halinde zivana kağıdı kapalı 
zarf usulile satış müdürlüğünce satılacaktır. Şartnameler 
parasız bu müdürlükten verilir. Muvakkat teminat 795 
liradır. Teklif mektupları makbuz karşılığında 23/ 1/ 937 
gününde saat 12 ye kadar bu müdürlükçe alınır. İstekli
lerin Ticaret Odasına kayıtlı olduklarına dair vesikaları
nı usulü dairesinde teklif mektuplarına koymaları şart
tır. Mektuplar ayni günde saat 13 de satış salonunda açı
lacaktır. Tekliflerin şartnamelerimiz altın ~la ayrılan 
yere yazılıp şartnamelerle birlikte zarfa konulması mec
buridir. ( 3 876) 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden; 
Yangın tesisatına konacak motör ve tulumba 

Tahmin fiat Pey akçesi 
Lira 9'6 7, 5 

800 60 . 
Basımevimizin yangın tesisatına ilave edilecek bir 

adet motör ve tulumba açık eksiltmeye konulmuştur. İha
le 11/1/1937 Pazartesi günü saat 15 de Basrmevi İdare 

Komisyonunda yapdacaktır. 
İsteklilerin eksiltme çağından evvel % 7, 5 pey akçesi 

olan 60 lirayı Basımevi veznesine yatırmaları gercktır. 
Şartname İdare Komisyonundan alınabilir. (3689) 

o 
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Çünkü ASPİRİN seneler·: 
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
i5bat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

olmak için !ülfen ~ mar
dikkat ediniz. 

................................. . 91!1 ..... lma 

Türk Hava Klırumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
3 üncü keşide 11 lkincikanun 937 dedir. 

Büyük ikrsmiye 
45.000 Liradır 

Ayrıca : 15.' JO, 1 2.000 10.000 Liral ık 
ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) lira

hk iki adet mükafat var d~r. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 Ikincikanun 937 günü akşamr 

na kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarih
ten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ... 

~ .......................................... .., 
Bir Doktorun Cazf p Keşfi: 
Solmuş ve buruşmuş bir cildin 

Genç,iğ.ni iade ediyor 
-

Filistinde bu senenin mısır rekoı _ 
tesinin, havaların yağmursuz gitme. 
si yüzilnden 1935 senesine kıyasen 
yüzde 25 daha a.z olacağı tahmin e
dilmektedir. 

Romanyada pamuk 

Rusyada bu senenin ilk 11 ayı zar
fına istihsal edilen pamuk miktarı 
2.132.000 olarak gösterilmiştir. 

KUMBARA BIRE, 
1000 
VEREN · Arjantinde Pamuk Ekimi 

' Arjantin hükumeti, pamuk zer'i
yatını arttırma•.c üzere 800.000 Peso 
tahsisat kabul etmiştir. Bu senenin 
pamuk istihsali Arjantine 70 milyon 
Pesoluk bir varidat temin etmiştir. 

Letonya buğday alacak 
. Letonya Ziraat Nezareti, iç pa
zarlarda çok yüksek bul~an hubu
bat fiyatları üzerine te~ır ~apmakı 
fikriyle 5 _ 6 bin ton bugday lthalini 

karar vermiştir • 

Mezbahada 
Kesi en 
Hayvanlar 

Geçen ay zarfında lstanbul mez
bahasında 37 .523 karaman, 3. 754 
dağlıç, 2.385 kıvırcık, 456 keçi, 
2.895 kuzu, 5 oğlak, 1.554 öküz, 103 
inek, 187 manda, 295 dana, 418 ma
lak ve 9 boğa olmak üzere 49.584 
hayvan kesilmiştir. 

Gene ayni ay içinde 113.505 lira 
kıymetinde muhtelif deniz hayvana
tı ve balrk istihsal edilmiştir. Buna 
mukabil lstanbulda 118.295 çift ve 
91.089 kilo, Türkiyede 12.124 çift ve 
10.430 kilo balık istihlak olunmuş, 
155.746 çift ve 42.114 kilosu harice 
gn" ~ .. ...;ınıistir. 

TARLADJR 
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Viyanadn bir tıp mecmuası, dünya. ı kalan müessesesi tarafından büyük 

Y• hayrette bırakacak fennin son za.. fedakarlıklarla temin edilmiştir. 

ferini ilan ediyor. Buruşukluklann "Biocel" tabir t'dilen canlı hücey. 

yalnız sebebi zühuru değil. izale ça_ reler hulasası, yalnız pembe renginde. 

resini de bulmuşlardır. Anneler, haL ki Tokalon kreminde bulunur. Has.. 
ta büyük anneler, artık gençlik za. tanelerde GO _ 70 yaşlarındaki kadın. 

manlarmdaki taze ve açık tenlerine lar üzerinde yapılan tecrübelerde 

kavuşabilirler. 50 ve 60 yaşlarında altı hafta zarfında buruşuklukla.
olan kadınlar, gençliklerindeki yumu. rının tamamen zail olduğu görülmüş.. 
şak ve buruşuksuz bir cilt teminine tür. Her akşam yatmazd:ın evvel ye • 
muvaffak olabilirler. Buruşukluklar, gaııe cilt unsuru olan pembe rengin.. 
ihtiyarladığımız vakit zuhura gelir, 

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

uyurken o, cildi besler ve gençleşti
kaybeder. Bu unsurlar şimdiki kema. 

rir. Serian buruşukluklar izale olur 
li itina ile intihap e<lilmiş genç hay-

ve birkaç hafta zarfında daha genç 
vanlardan istihsal edilmektedir. Bun. 
larla cilt beslendiği takdirde tazele. görünmüş olursunuz. Giindüz için 

şir. Ve gençleşir. Işte; Viyana Uni. (yağsız) beyaz rengindeki Tokalan 

versitesinde profesör Doktor Stejs. kremini kullanınız. Siyah benleri ~
kal idaresinde yapılan keşfin şayanı ritir, açık mesamaleri kapatır ve 1::n 
hayret semereleri bu profesörün keş- sert bir cildi yumuşatır, beyazlatır 

finin münhasıran istimal hakkı To. ve gençleştirir. 

İstanbul Liman ışletme idaresınden 
İd~:emizde münhal hiçbir vazife olmadığından beyhu

de muracaatta bulunulmaması ilan olunur. "1 7" 
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Allahın yarattığı tabii ve saf çocuk gıdaları 

Vitam:n -Gırla -Kalori- Sıhhat -Kuvvet 
l(udret -Neş' e - Zeka 

Pirini Yıaırs ,~y -lrnük ·gz Mu Arpa uzn ıarT;ıüedem 

Çocuklarınızı besleyiniz ve büyütünüz. 
Hasan özlü unları nefasetleri ve tazelik1erini on sene muhafaza eder ve kat'iyyen bozulmaz. 

Çocuklarınıza yediriniz. latediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak deği,tire deği,tire yediriniz. Vitamini ve kaloriıi 
çok olan bu mükemmel, özlü unlarla yavrularınız neşeli aıhhatli, tombul, kanlı, canlı olurlar. Çabuk büyürler. Çabuk 
di• çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, iıhal olmazlar HASAN öZLU UNLARlLE yapılan mahallebi ve çorbaların ve tatlı
ların ve pürelerin ve yeınekler"n lezzetine payan olmaz. HASAN öZLO UNLARI nefasetini on sene muhafaza eder. Da
ima tazedir. Hiç kurtlanınaz. Taklitlerinden sakınınız. Ba,ka marka verirlerse almayınız ve aldanmayınız, 
H A S A N M A R K A S 1 N A D 1 K K A T . Bütün eczaneler ve Bakkallarda bulunur. 

HASAN DEPOSU: İstanbul An kara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir 
. . -, . ... ~ . ,.. : 

ııııı. TIFOBIL ~ 1 
Dr. IHSAN SAMl 1 Tifo ve paratifo hastalıklarına 

tutulmamak için ağızdan alınan 
tifo haplarıdır. Hiç rahatsızlık 
vermez. Herkes alabilir. Kutmm 

.. ___ 55 kuruş ---illi 
• , • • 1 : .>~,.. • ' . • :IO • .. . • 

işte bu en ufak fark 
Diş macunu kullanıyorsanız, d~şıeriniz·n 

daima temiz daima beya2' daima Krem Pertcv'in faikiyetini 

saölam kalac~chna emin olabi irsiniz ~~m ;::~~i ~er~~:~~ 

A 
D 
y 

L 
i 

Oi§ macunlarının en tesirli ve en nefisidir. 

Daima Radyolin 
- . " . .'· ... : .: : 1 -· ~ 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan; 
· Cinsi Muhammen İlkte- İhale günü İhale 

bedeli minat saati 
Muhabere Şubesi için 
20 kalem telgraf ve telefon 
aleti. 2414 182 26/ 2/ 937 14 
2 kalem ,, ,. ., 4828 363 ,, ,, 14,30 
13 " " " ,. 2556 192 " ., 15 

Mektebimiz muhabere şubesi için lüzumu olan bazı 
aletler ayrı ayrı üç şartname ile açık eksiltmeye konul
muştur.Muhammen bedellerile ilk teminatları ve eksiltme 
gün ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. Eksiltmeleri 
Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis Mektebi içindeki Ko
misyonda yapılacaktır. İstiyenlerin şartnameleri gör
mek üzere hergün ve eksiltmeye gireceklerin de belli gün 
ve saatte Komisyona müracaatları ilan olunur. "3860" ' 

.. 
_, POKER PLAY i 
u, ....!!_A'Z~ BLADE_ \i' 

POKER 
Tıraş bıçağı ye
rine başka bir 
bıçak verirlerse 
aldanmayı nız. 

lsrarla P O K E R 
PLAY Tıraş bıçakla
rını rsteyiniz. ................................ 

bir tesadüfün veya mahi

yeti meçhul bir keşfin ne. 

ticesi değildir. Krem Pcr. 

tev çok çalışılmış ve çok 
tecrübelerden sonra kibar 

.Mahafile takdim edilmiş 

yegane krem olup başlıca 

fevaidi: Cilddeki mcsamatı 

J-,,.ımuşatarak kapatır. Du 

suretle bu mcsa.matı hari. 
ci tesirattan muhafaza c. 

dcrck cildin pürüzlerini 
dcf'eder. Cıldi besler ve bu 

suretle gençlik ve teravcti 

temin eder. 

Cildde şeffaf ve gayrika.. 
bili nüfuz bir tabaka yapar 
ki, yazın sıcağın, kışm so. 

ğuğun tahribatına mani 

olur. 

KAYIP - Kambiyo müdiriyctin. 
den aldığım 6100 sıra numaralı pcr
miyi zayi eylediğimden yenisini ala. 
cağınu ilan eylerim. 

Necmettin Söylemezoğlu ~ 

:ldü!ün AVJnt-'dmıı 
~ $ıwıbffW/I/ ,J~/ 

Oksürenlere: 

Adapazarı Beled~yes·nden: 
Adet 

1 Trifase cereyan transformatörü 7 5 K VA. 
3150/ 380-220 V. 50 Periyot. 

2 Yağ banyolu üç kutuplu 200 A. anahtar ve Dizjönk· 
töriyle beraber. 

18 Tek kutuplu tefrik anahtarı 200 A. 
6 Yüksek tevettür için üç kutuplu 200 A. 
6 Yüksek ,, ,, boru şekli sigorta ve hamili. 
2 Primer Dizjönktör 1 O A. 

40 Diyazet sistemi havai hat sigortası ve teferrüatı 
50 ve 35 mm. den (1000) Kg. bakır tel. 

nHa kıEkrem 
'I {fi . \ " ; • v 1 ' . I 

Klişelerinizi TAN Ç1NKOGRAFHANESl'ne 
1 dare eden: Devlet Matbaası sabık çinkograf Şefi 

KEMAL FERİDUN 

. . 
verınız. 

Yeniden açık eksiltme ile mübayaasına karar verilmiş 
olan yukarıda cins ve miktarı yazılı Transformatör ve te
ferrüatına şartnamesi mucibince talip olanların 11 İkin
cikanun 19 3 7 Pazartesi günü saat 15 de Adapazarı Bele
diye Encümenine müracaat etmeleri ve 120 liralık mu
vakkat teminatparasıtediyeveyabu miktarda banka =~=a=n=ıo=ı.=A=,= •• = •• c=,=,=~.= ••• = •• =,=A=,=~=,A=.=~ ~u=u=ıu=u=u=N=q=r=ı=yM=w=ı=a=ar=t=~=c=u=.=~~~=A=L=ı~M 
teminat mektubunu ibraz etmeleri ilan olunur. ( 3812) ,;azetecıltı ve Neşnyat l'tirk Lımıtet ~ıı1ıctl. Baaııdığl yer fAN matbau> 

Osütmenin, Grio. Nezle. Bas ve Dis Ağrılarının t~~: KESKiN ASELERiDiR Bahçekapı 
Sallh necati 


