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BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunmaıı la

zım bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah
rum bırakmayınız. Tam eaerin fiyab 7 liradll'. 

" aı ve 
lôki Disiplin 

Türk Milletinin Sahip Olduğu En Büyük Kıymet, 

Dürüst Ahlak Cevheri ve Ruh Asilliğidir 
( AHMET EMiN YALMAN l 

Bir . vapur batmaktan 
bin güçlükle kurtuldu 

B ir Maden Arama idaremiz var. Toprak altındaki zeng;n1ik 
kaynaklarımızı arıyor. Bir Etibankımız var. Arama idare

ainin bulduğu madenleri is1ebnekle ve kıymete çevirmekle uğra
fJYor. Fakat Türk va~anmda altmdan da. p'atinden de kıymetli 
bir maden vardrr. Bütün ç.alı~malarımızdan büyük verim almak 
istersek bu madene ait kıymetleri ve icapları her ~eyden evvel 
gözönünde tutrnalıyız. 

İngilte~ni;ı 
Siyaseti 
Değişiyor 

Bir Vapur da Çanakkale 
Bo·gazından Çıkarken, Fırtına 

Yüzünden Karaya Oturdu Vatanm bekasmda inkisafmda en büyük rolü olan maden. Türk m;ı. 
l~tinin hamurundaki :V.Uk~k ahlaki vasıflardır. Haricin biltfin tazyikle
rıne, dahildeki 'keyif ve istibdat idarelerln:n bUtUn fenalıklarına rağmen 
Tilrk milleti a.sı:rlardanberi bu cevheri korumuş ve bu sayede beka bula
bilmiştir. 

İ nsanla.r arasmda umumiyetle gördüğUmUz manzara şudur: Birce-
miyet içinde yaşrya.n fertlerin çoğu, zevkini. menfaatini nerede 

bulursa Orada ele geçlrmiye meyleder. içtimai ve ahlaki şuuru olan bir 
azlrk bu fertlerin karşısına çıkar. Kısmen cehennem korku.su ve cennet 
va.dile, kısmen kanun1 ve içt;mai mUeyyidelerle bu tabii meyillerin önüne 
geç~iye ve cemiyetin nizamını, bekasını. temizliğini korumıya çalışır. 

Türk milleti bUyUk bir tarihi varlık sahib:d:r. Tarihin en büyük kasır. 
galarite karşılaşmış ve hepsine karşı durmuştur. Dünün en uzak günle. 
rinde!1 kendisine eşsiz bir ablak temizliği ve ruh as1 11iği miras kalmıştır. 

Asırlarca müddet içtimai nizamı korumak iddiasile bu memleketin ba
şında hükilm sürenler insan kıyafetinde canavarlardı. Saraylanna kendL 
lerine benzer bayağı ruhluları topladılar. Dı:şanlarda da mahalli derebey
ler ayni şeyin dn.ha küçük ölçüsünü kurdular. Bunlann etrafına da derece 
derece mensuplar UşUştü. Sank taş1yanlar arasında yalnız küçük bir az.. 
lık. ideal saydıklan dUrü.st ve temız esaslara sadık kaldılar. Diğerleri 
keyfi hilküm sllrenlerin etrafında dini bir muhafaza siperi diye kullandı. 
la.r. Kendi zevk.mevki ve menfaatleri namına bu i§e 8.let oldular. 

B ütiln bu teşk1JA.tlr kuvvet, asırlarca milddet. Türk milletindeki ah. 
laki cevheri yok etmek için uğraştı. Para eden vasıflar, hep riya. 

klrltk, körkörüne kulluk. curnalcılık. umumi menfaat soygunculuğu, hu. 
dutsuz maddf zevk gibifeylerdi. Dürüst ahlak. temizlik, yurt sevgjsi 
yerden yere kaçznıya ve saklanmıya mecbur kalıyordu. 

Bu bozuk içtimai muhite, Türk milletinin asırlarca gösterdiği muka.. 
~cmet, akla hayret Vt!recek bir şeydir. Yaldıı.lı menfaat çanaktan. sarayru 
istediği ahlak dUşkünlüğUnde ola.nlarm hepsine a~ık oldiJ8u lalde biribi
rile yanş ederek bunu yalamıya koşanlann çoğu. dünyanın muhtelif yer. 
ler1nden akıp gelen sen5eriler. para ile satın alman kadmlar veya ma.hkU.m 
azlıklara mensup kimselerdi. 

Türk milleti. asırlarca müddet. sıkı bir ahlaki kale içinde saklanarak 
kendini bugilnün nimetleri ve imkinlan için muhafaza etmiye imkan bul. 
du. DUnyanm her yerinden gelen seyyahların yazılarında asırlardanberi 
tekrar edilen bir hakikat vardır: Türk, dilnyanm en temiz ahlaklı, en 
dürüst ve mert insanıdır. Hu.su.si münasebetlernde, mesleğinde, sana.tin. 
de daima namusludur. Memleketin bekasxna taallQk eden bir tehlike kar· 
'1Srnda daima hassasiyetle harekete geçer, yurt müstakil kalsın ve yaşa. 
arn dıye temiz ve asil bir fedakarlıkla her şeyi feda eder. 

Türk dünyanın en yüksek askeridir. Askerlik: zeka gibi, teşebbüs gibi, 
'takımla hareket gibi en yilksek k.abiliyetler•n imtihan meydanı olduğu 
için iyi asker olabilen bir insanın ellnden her iyi §ey gelebilir. 

A sırlarca mUddet en insafstz mirasyedilerin yıknuya lmkA.n bul:ıına.. 
dJkları yüksek tarihi miras, Cihan Harbi zamanında ve Mütareke

nin ilk ··nıennde en korkunç tehlikeyi geçirdi. Hırsızlık, şakavet. husust 
ınenraaf: tapmak gibi haller, an~o.r. açık ~ö.zlUk gibi ya~~zlı adlar alm
ea. şakiler mUsamaha görünce ve ıtıbar sah bi olunca testiyı kıran da kır. 
nu:yan d miyet içinde müsavi bir bale gelince ve bütün bu fena isti.. 
datıa.ra ~b:i~ç. açlık ve harpte mağlubiyet te bin1nce !ürk m~etinin 
J'&rbğı ve bekası hakkında ciddi endişeler uyandıracak günler geçırdik. 

(Arka.sı 8 incide) 

Bütün ikt:dar 

Başvekile Gesecek 

Yakında Londraya gitmesi 
beklenen K. Cia110 

LOndra, 2 CT AN) - En iyi mali\.. 
mat alan mahaf le gl'ire 1938 de ın.. 
gihz sıynseti bır bayl nıUhl.fu tah.a; • 

villlere şahit olacaktır. Yeni intiha. 
bat yapıldığı takdirde, Başvekil. ka.. 
binedekr şahsi rolünün kuvvetlendi
rilmesini temin edecektir. Hariciye 
Nezareti daimi mUsteşartığma B. Ca. 
dogan'ın tayini, Başvekilin otoritesi
ni gösteren ilk hadise sayılıyor. An
laştlan, Hariciye Nezareti teşebbüs 
kaynağı olmaktan çıkacak. da.ha faz 
la b1r icra vasıtası halini alacaktır. 
lnA'"lterenin Almanyaya ait müstem. 
lekeler bahsinde A tmanyayY memnun 
edecek bir hat çaresi göstermesi bek 
!eniyor. ttalyaya karşı Habeş il'ha
kmı kabul eden ve aradaki gerıPnli. 
ğin izales1ni lst'hdaf eden bir siyaset 
takip edileceği anlaşılıyor. tnıriltere 
buna mukabn ttalyanm lngitte.re•L 
leyhinde propaganda vapmaktan vaz 
geemesini bekt=yecektir. tngiJtere '
le Fransa arasındaki anla.,<una tngıtiz 
siyasetinin temeli olarak kalacak, 
İngiltere. iki memleket satvetinin 
mutlak b'r zaruret olduğunan inan.. 
dığmdan Fransanm t~slihatmr artır-

-====== ma.sı ic:in Paris nezdinde ısrarda bu. 

Y ;: d M lunacaktır. 

aCJv murda Çatiiur a Qf!! _Diğer taraftan. verilen malfunata 
1 "3' ~ore. Ita.lya Harıclve Nazm Kont 

Ciano. kısa b;r müddet sonra Lon-
drava bir sevahat yapacaktır. Fakat Fener bahçe D Ün 3 - 2 bu haber henUz te'"t ed;Jnts de<'Jdir. 

1 Hep Vurgun 

Galatasarayı Y t'ndi 1 P~şindeA, 
Bır Zeka ... 

Bir zeka ki... Bütün haya
tında hep vurgun pqinde 
dolCJfmlf, ve hep vurgundan 1 

vurguna iflemiftir. 
Bir zeka ki hep, bugünkü ' 

ahlak ve kanun ölçülerile 
dürüst İf görmemi,, çabuk 
kazanmak yolunda çok kea-
kin davranmı,tır •• 

Ba zekanın maceraları, 
Sabur Saminin hayatından 

j birkaç yaprak içinde açıkça 

l okunabilil'.. Lut/en yedinci 
ıaylamm ~UltlS ve oku-

l )'Unuz. - -ı r--

Dün Akşam 
Çevirdi 

Hava Birdenb:re ·Lodostan Karaye!e 
Baş' adı ve ·Tekrar I<'ar Y ağmıya 

tstanbulda 1937 - 1938 kış mev. 
simi, saati saatine uymıyan bir dö. 
neklik gösteriyor. Devamlı bir puy 
raz - lodos mücadelesi karşısmda.. 
}'lZ. On beş gün önc.e müthiş bir lo. 
dos fıı1.xnası, ortalığı karmakarışık 
etti, kazalara, facialara, korku ve 
heyecana sebep oldu. Bundan sonra 
b;r batı kara yel ftrtması. "Hisar., 
faciasmn yol açtı. Beş altı ~dür, 

mutedil bir krŞ havası içinde yaşı. 
yor gibi idik Fakat evvelki akşam 
sert bir poyraz biz· dU~ündürür gibi 
oldu. fakat gece vnns'lldan sonra ha 
\Ta b1r.denbire azgın bir lodos fll'tma 
smm eline düştü . 

MA.rmn.ra.da dalgalar çok azgındı. 
Sabaha kadar böv1P devnm etti ve 

(Arkası 8 iincllde) Lodosun kabarttığı korkun~ dalgalar 

İspanyada Harp Şiddeti 

Hükômet Kuvvetleri 
Asilerin Muhasarasını 

Akamete UğrattJ 

Madrit müdafaa ordaıundan bir köşe 

Londra. 2 (TAN) - Ispanya.dnn buramnı zaptetmişlerd·r. Bu mevkiin 
gelen en son haberlere göre Tenıer- civanndaki ağaçlıkta iki tar.s.fm bin. 
de kış bUtUn şfddetile hüküm sü.rrr.ıek !erce muharib' dizlerine kadar kara 
tedir. Buna rağmen harekat dc't"a...'D batarak dövüşmüşler, ve aç bir halde 
ediyor ve cUmhuıiyetçiler. Francist. el bombalan ile çarpışmışlar ve hu 
~rin hücumlarına muvaffalrıyctle çarpışma ancak gece yarısı n4'ıayet 
mukavemet ediyorlar. Cümhur!y•:tg: 

bulmuetur. 
ler, m:.ıkabil taarruzlar esnıısmda iki 

gün kaybettikleri bazı mevzileri is. 
tirdat etmişlerdir. Şehir da.hili.!ıde 

ise, cllmhur'yetçi topçular, ı.si .L•'ran. 
cistıerin sığınmış oldukları binaları 

bombardımana devam etmektejirle!". 

Roma gazeteleri. FrancisCerü:ı Te
ruel'i aldıklannı bUyUk manşeperle 
yazmakta ve Italyan lejyonlarınm 

harekata iştirak etmi§ oldu.danru 
kaydederek Italyan aSkerlerinın müş 
küllerle dolu harekata iştiraklerın • 
den dolayı iftihar duydukJarmı e.n. 
ıatmaktadrrlar. 

Kral Faruk 
Mısır Meclisini 

Feshetti 
Kahire, 2 {TAN) - Yeni Başve.. 

kil Mehmet Mahmut Paşa, bugün 
kra.hn bir kararnamesi ile parlAmen.. 
toyu feshetmişt;r. Bundan sonra a. 
tılacak adım umumJ seçim yapmak. 
tır. Biltiln fırkalar yeni seçimde Vefd 
partis ne karşı galip gelmek için ha.. 
z.ırlanmaktadır. Fakat Vefd partisi. 
nin yeni seçiml kazanmam ihtimali 
de çok kuvvetlidir. Din ilimleri ün:i.. 
versitesl olan Ezberin talebesi hugün 
kral lehinde tezahürat yapmıştır. 

Kahire, 2 (A.A) - Gazeteci!eri ka 
bul eden yeni Başvekil Mehmet 
Mahmut Paşa. yeni hilkümete karşı 
Mısırlılar ve yabancılar tarafından 
gösterilen hararetli karşılamadan do 
layı teşekilrlerlni bildirmiş ve parli 
mentonun bir ay müddetle tatili hak 
kında demiştir ki : 

''Bu keyfiyet, evvelce tavsif edildi 
ği gibi, bir fesih değildir. Bu, bir ta. 
liktir ve kanunuesasiye tevafuk et.. 
mektedr.,, --

Çocuklara 
Karagöz 
Oynattık 

Şehir Tiyatrosu anntktln sevimll 
Hazım. dün Oağaloğlu Dalkevlnde 
TA..~ rrı sevgili !;.JOcuk okuyuculanna 
Karagöz oy{lattı '· KllçUk oku.rucuJa. 
nmız dün llnlkevinin geniş salonU1111 
tıl<lım tıklım doldurdular, ma.'>um ve 
dvelek kahkahalarile ortalığı çınlat
tılar, hulasa ~k eğloocell bir gün P"' 
çlrdiler. 

Franco'cular da fırtına ve kardan 

f azıa sıkıntı çektiklerini, buna r~
men Sierra Palermoda 'ki cenahları. 

nın bazı mevzileri ele geçirdikleri 
nı bildiriyorlar. 

TAN, küçük okuyumı1arı ara..cnnda 
Noil, kan na~ti ameliyesine rağmen. c'iün şUr okuma mü .. abakası da yaptı, 
harbi takip ederken aldığı yara Y"Ü- kazananlara hediyeler verdi. Aynca 
zünden ölmUştUr. • bUtiin küçük misafirlerine şeker da 

Associateur Press muhabiri Mister 

En şiddetli çarpışmalar Teruel'U:ı 
cenubu garbi mmtakasmda vuku buL 
makta.dır. HUkümetc;iler, asilerm ~e. 
virme hareketini akamete uğrabnak 
için Mueta'ya kal'ft eiddet!.i • ·· -··m.lar 
yapmışlar ve nihayet öğleden sonra 

ASiler. erkft.nr barb'yesi Ue birlik. gıtara.k a.ğızlarırı tatıandmh. 
t:e esir aldıklan General Pal1os'un TAN'm dönldl mlisnmereshıl can. 
harp başlangıcında mUli11m otduğu landll'M resimleri yedinci sayfamız

nu haber veriyorlar. da bulaealmmız. 



z ==================================~================== TAN 3 - 1 -ll· 

Yazan: 
~i Haydar Mithat 

(Terdime Ye lktibu 

hakkı mahfwdur,J 

Abdülhamide Yazdığım 
Mektupta Çok Açık 
Bir Dil Kullanmıstım 

-85-

s on telgrafım üzerine Baş.. 
katip Tahsin Paşa.dan na.. 

ellıa.tle dolu bir telgraf aldım. Kız. 
dun. Şöyle bir telgraf çekt;m: "!'{a 
sihate muhtnç bir yaşta değihm. 

lyi ile kötüyU ayırabilecek halde. 
ylm. Hal ve hareketlerim padişahı 
memnun etmemişse, bundan fazla. 
veya başka bir şey yapmak imki. 
nmı görmüyorum ... 

1900 sencs:nin ilk günil. yeni bir 
1Y1l ve yeni bir asır başlarken, o. 
turdum. Doğrudan doğruya Ab • 
dillhamide bir mektup ya.zdım. De. 
dim ki: 

''lşitiyorum ki. benim hakkımda 
devlet haini ve nunet ki..firi gibi 
sözler sarfetmişsiniz. Avrupaya 
kaçmamın kendi arzumla olmadı. 
ğmı, ecnebi teşvikine kapılaığrmı 
da söylUyormuşsunuz. Devlet hai. 
nt olmak için vatana sözle veya ka
ville dUşmanlık göstermek 18.zmndır. 
Benim bu yolda bir harekette bu. 
lunduğumu kimse isbat edemez. 

Nimet k!firliğine gelince; bana 
gösterdiğinız nimet. babam Mithat 
Paşanın mağduren idam ve ŞP.hit 
edilmesi mi? BUtUn ailemizi toptan 
öldUrmek hususunda vakit vakit 
gösterdiğiniz niyetler mi? Yoksa 
on dört senedenberi menfalarda 
ısUrUnmcm mi? 

Ben memleketi harici bir te§ • 
vikle terketmedim. BUyUk ötçUde 
olan lstibdndmız yalnız beni değil, 
pek çok kimseleri harice knçmtya. 
mecbur edecektir. Bu istibdat, va. 
tanın perfımnlığmn. devletin zevıı
Jlne. hıuıedanmızm inkırazına yol 
açacaktır. 

B abamT gn.dren idam ettir. 
diğinlzden dolayı kalbim ;ğ 

bira:rla doludur. Bu il'rbirnra. insan 
lık aleminde iştirak eden pek ço'k. 

' lan vardır. 
Bunu ortadan kaldıracak bir tek 

yol vardır ki, o da millet; yeniden 
hUrrlyet ve ımadeteıkavuı,turma • 
nızdır. Bu da si1Jn elini:ı:dedir Bir 
de'.tlet zu1Umle değil, adaletle, hak 
t::nnivetle. millete sevgi ve şefkat 
göstermekle yaşnr. Kendin:zi ve 
memleketi uçunımdan kurt.Arnın.k 
tstlvorsnnTZ vegane meşru hüki'i • 
met şekli otan meşveret usulünü 
ihva etmenizden başka çare vok. 
tur. Bunu yaparsanız her şevi u. 
nutur. uğrumıza can verecek bir 
kulunuz olurum. 

Etrafınızı birtakrm rezillPr al • 
mTştır. Bunln.nn daima sadık kn.l. 
dıklnn bir efendi varsa o da ancak 
para.dır. Şahsi menfaatler; başka 
bir taraftan geldi[{i anda hareket 
\'e fikirlerini deb~ştireceklerine hiç 
,Uphe etmeyiniz. 

Allah emel ve hareketleri. va • J 
tan1 kurtarmak yotunda olanlara 
muvaffakmet vers'n . ., 

Mithat Pa1ta mahdumu 
Ali Haydar 

B u mektuptan sonnı Y1ld1zl!ı 
muhabere bıçak ~bi kesil. 

C!i Zaten maksat ta o idi. Abdülha 
midin şahsma karşı gazetelerde 
mUca.deleme devam ettim. Ahmet 
Muhtar Paşa her adımda karşıma 
~ıkıyordu . Lord Krllmerle buna 
dair görüştUm. Bana dedi ki: 

- Padişahrn Mısırda vekil; Mı
m Hidivtdir. Ahmet Muhtar Pa.. 
pnm Mısrrda hi~bir resmi s.fatı 
yoktur. Arabi vakııınnıfan sonra 
burada kalmrşbr. ÇO.nkil lstanbnl. 
orada bulunmasın• i:;temivnr. Biz 
Jıc.ndislne ancak eskl h1r m\lsir sı 
f;ıtile saygı ~füıterivonız Tstanbul 
Mııhtar Pnşava avda 1800 altm 
maaşla Mısrr fevk~l!d"' komh~eri 
umran nı veriyoraa bu ancaıc la • 
tanbulun bileceği iştir ... 

:Mrsır Hidivi Abbns Hilmi Pa,a 
aa Abdillhamidin Mısırda mUmes 
a&niğtni seve seve yapıyordu. J~ 
Tnrklerln ~& bell kesilmltti. 
"'1nlan Ramledeki saravma davet 

r 
eder. Bahçenin ucundan sandala 
bindirir ve vapun gi\rıderirdi. 

Birbiri ardınca böyle birkaç va. 
ka olunca Jon Türkler Lord KrU
merc şikayet ettiler. O da bu ce. 
vabı verdi: 

- Benim nUfuzum, Hid:vin sa. 
rayının kapısına kadar gider. O. 
radnn içeris1ne kanşamam. 

Yalnız bövle vakalar old·ıkca. 
ben de tuzağa dilşmiyeyint ve ih. 
tiyatla hareket ede\rim diye Lord 
Krilmer bana haber veriyordu. 

H id'vin Abdülhamldin tevec. 
ctihUne bu kadar kıymet 

vermesin'n bir · sebebi de Taşoz 
altın madeninin imtiyazını elde et 
mek arzusuydu. 

Eskiden bu adada attın vamuş. 
Eski Yunanlılar altın çıkarmışlar. 
Fakat şimdi hiçbir şey katmnd·ğı 
ve Abbas Hilmi paşnnın boşuna 
çalışbğı sonradan anlaş•ldı. 

Abbas Hilmi Paşa. b'r taıılftan 
AbdUlhamidin nefret ettiği adam 
Jann canını yakmağa çalışır. bir 
taraftan da herkesi blribirinc kat 
mıya uğraşmiı.' Lord KrUmere. 
benim aleyhimdP lftk•rdr taşır. Lor 
dun. ben:m ve Jon Tilrklerln aley 
hinde bulundu/tuna dair de bana 
haberler getirirdi. Abdiithamitten 
istediklerint koll8ntmRd'ğt zaman. 
tar: "B u adam aa· bir canidir ... dı 
ye kcnd' imzası n.ltmdn T"'<'ktup1ar 
yazmaktan da çekinmezdi. Beııım 
tstnnhula avdetimi temin ede!""k 
Abdlilham~de hoş göriinmPk için 
vakit vakit uğraşır, dururdu. 

B en bahamı iıfam edilmiş b;_ 
livorduın. Bir adında bir 

İngiliz dostum bana Mısırda. bir 
takTm evrak teslim etti 

Bnbamm Ta;fte son günlerinin 
ne g'bi işkenceler ve ölüm tehlike
leri içinde geçtiğini, neticede ne 
kadar gaddarca boğdurulduğunu 
öğrendim. AbdUlhamlde karşı şid. 
dctli bir isvan duydum. Aleyhinde 
neşriyata kuvvet ve şiddet verdim. 
Muhtar Paşa. bu mUnakaşalarcla 

karşıma eıktı. Babam, A vrupadıın 
GiridC' gidinl'e lngi1tere sefiri Sir 
Austin Ziyard'm kPndi~ne ~ön • 
derdiği g'zli mektubu neşretmiye 
mecbur kaldnn. Bu mektıurt.a ~u 
sBzler vard': "Girit vali ve kuman 
danı olan Muhtnr Pııcıaw kative:ı 
emniyet etmeyiniz. İhtiyatlı hare. 
ket ediniz..,, 

Mektuhnn neşri Uzerlne M11htat' 
paşa mUşktll bir mevkie dtiştU. 
MrSTrdan aynlarak Viyanaya git. 
ti. Ben de bir mUddet sonra Lon. 
dra.ya hareket ettim. 

(Arkası Var) 

Kastamonu 
Hastanesi 

Tamamlanıyor 
Kastamonu. (TANl - Lise pav. 

yontan ve orta okul binası inş.aab 
ilerlemektedir. Halkevi ve hastane. 
n!n yapı ktsmr bitmi,tir. Şimdi dahi. 

11 teferniat üzerinde çalışılmakta • 

dır. 
Hastanenin bir. i1d aya kadar ta. 

mamcn biteceği ve açıla.ca~ umulu. 

yor. 

Kızıltepede Bir Temsil 
Çine. (TA.""ll - Kızıltepe gençle. 

r'. C. H Partisi ocağı menfa.atine 
<lstiklll) pivesini temtrl etm•şlerdir. 
Civar kövlUler ve buradan giden bir 
çok davetlfler tems\lde harrr bulun. 
muşlardır. K5y gen~leri rollerinde 
muvaffak oımu,ıardır. 

Çinede Mektep Yapıhyor 
Çine, (TAN) - Yapılacak son 

sistem ilk okul binası için arsa ia. 
timllkine bqJanılmıştır. ln.şaata he. 
men başlanılacaktır. 

Maliyede 
Yapılan 

Y eniT ayinler 
Maliye memur1an arR3rnda son o. 

larak §U tayinler yapılmıştır; 
Kangal cUmhuriyet okulu öğret

meni Necmi AygUn dahiliye mubase. 
besi memurluğuna, ııse mezunların. 

dan Kamil Takcan sıhhat muhasebesi 
dosya memur namzetliği.ne, Diyar. 
bakır lisesi mezunu M. Hurrem ~ ü. 
cel devlet demiryollan afyon muha. 
sipliği memur stajiyerliğ;ne, I.zmiı 

hazine avukatı Zehra Yekin hazine 
avukatlığına. l{•rklarcli defterdarb. 
ğı muhasebe katibi Ismail Gür 46 ın. 
cı Tümen muhnscbe \'Cznedarl!ğmn. 
Datça malmUdilrU Ali Rıza Dikmen 
KUbah1ye varidat kontrol memurlı1. 
ğuna..Antnlya varidat mUdürü Faruk 
Kayacıklı Sn.msun varidat müdürlü. 
ğUne. orta. mektep mezunu Ismail 
Hakkı Çalur muntazam borçlar n. 
mum mUdilrlUğk muvakkat memur. 
hığuna. Darphane kimyageri Sa.diye 
E,met Darphane kimyagerliği namwt 
liğlne 30 lira mansla. Ankara huku\r 
fakültesi mezunu Şekip Ozb:lgin (?. 

mir tahsil kontrol memurluğuna. zat 
işleri müdürltiğü memuru Fahrettin 
Arat Maraş tahsilat şefliğine. diya. 
net işleri zat işleri müdilrlüğti m,. 
murla.nndnn Cemil Safer zat işleri 

mUdUr namzetliğine tayin edilmişler 
dir. 

Izmir hazine avukatı Agah Sabri 

lstanbul hesap mütehassısı Atıf Ycı. 
rUk, Edirne tnhsilat şefı Talat Gükr, 
terfi etmişler ve tahsilat müdürıuı;'J 
daktilosu Reşit Ataç varidat umum 
mildtirlilğU daktiloluğuna terf, "., ';a. 

yin ed1Jmiş ve Fethiye kazası ma.l. 
mUdürU Haydar Tuncer Ue Dnnlzli 
muhasebe mUdUril HulOsi Esenal 'e. 
kilet emrine alınmışlardır. 

Odun, kömür 
ihtikarı 

Yok ? mu . . 

lstanbulun imarı Proiesi 

rey oğlu Ciheti Nasıl 
imar Edilecek? 

Plana dahil bulunan Beyoğlu cihetinden Tophane 
ve civarının bugünkü vaziyetine bir bakıı 

Mütehassıs B. 'Prostun hazırladığı kaldırılacaktır. Çünkü, evveıce de 
avanproje Şehir meclisinin şubat ıç. yazdığımız gibi, Voyvoda - Şişho... 
timnı devresinde meclis tarafından ne - Tepebaşı yoluyla Beyoğluna 

tetkik ve müzakere edilecektir. Pro. çıkan Istanbul tramvayları fazla pa.. 
je, bu tetkikten sonra da Ankaraya ralı istimlaklere sebeb;yet vermemek 
gönderilecekt;r. Projenin mart on ıçin Yüksekkaldınma milvazi olmak 
beşe kadar kail bir şekil almasına Uzcre, Kaprlçi - Kemeraltı - K•ım 

çnhşılacnk, mart sonlarına doğru ve baracı yokuşu yolu ile yeni açılacak 
Prost gelinciye kndıır proje Uzennde geniş bir caddeden bu mcydnna çıkar 
formaliteye taalluk eden işler bitiril- tılacaktır. Maçka. Şişli ve Kurtuhş.. 
miş olacaktır. tan lstanbula geçecek veya Tilnele 

Avanproje ile Prost Beyoğlu ya • inecek tramvaylar Taksimden Tarla. 
kasının ana caddeler ilzerinde mcv. başına sapacaklar. Tepebaşı yolu ile 
zil değişiklik esnsryıı kabul ederek Asmalımescide inecek, oradan Tü -
hareket etmiştir Bu suretle bu ya. nelin karşısındaki geniş meydana ge 
kan·n iman oldukc;a kolay temin olu · çecek. Tünel trnmvnylnn kavisten 
nabilecektir Bu arada şimdiki ana manevra yaparak dönecek, lstanhul 
~a~d~ler. ;e~~Hlk~ mi~vonlar tutaca. tramva.ylan yeni geniş yola saparak 
g"J ıcı" mevzıı d~ğisikhklerle muhafa K kö . kt" B Tb 1 Te 
za edilecektir, lstiklal caddesindeki ara ye ınece ır. u 1 1 ar a -
binalann yi.ikseklikleri ve boyalan pebaşından Tünele giden yol epeyce 

arasrndn ahenk temin ohınacak. yal. 
ruz bu caddenin sonu. olan Taksim 
meydanile işlek bir dörtvol ağzı olırn 
Galatasaravdan bnska. Tünel mP-yda 
nrnrn da. cehresi değiatir11<'cE>kttr Tü 
neı=n antresi. sağ sol cihetleri oldu. 
ğu e-ibi muhafaza ed~lecek. fakat kar 
e·smdn bulunsın ve attmda pasai bu
lunan ada dlduıhı J?ibi Foto Silı"ev. 
yanm kara"'' van1 dR 50 m~tre kut. 
nında bir dnire şeklinde tamamile 

Bigada 
Halkevi 

genişletilecektir. 

Bundan başka, Beyoğlu yakasın
da yapılacak belli başlı imar ~leri a.. 
rasında bu yakanın denize bakan 
tarafının anfiteatr haline getirilme.. 
si, Mecidiye köyU, SUrpagopta say. 
fiyeler, ve Taksim bahçesinden Dr>t.. 
mabahçeye inen kısımda Lunapark 
yapılması. Gnlatadnn Kavağa kadar 
30 metrelik bir cadde açılması gibı 
işler vardır. 

Kayseri de 
Yeni İmar 

Hizmetçi 
Eteğinden 

Tutustu , 
Fatihte Virançeşme sokağında o. 

turan tUtün inh'sar memurlarından 

Salihln hizmetçisi Nnzire, benzin oca 
ğmda kahve p:şirmekte iken etekleri 
tutuşarak muhtelif yerlerinden fena 
halde yanmıştır. NaTre, teda.~ ıçin 

hasta.neye kaldırıJmrştır. 

Bir Kaza 
Pn§a bahçesinde şışe fabrikasmda 

çalışan Omer isminde bir amele. fab 
rikanm vagonlarile kömfir taşımakta 
iken vagon ile fabrika kapım ar8Sln. 
da sıkışn.ra.k göğsUndcn yaraıaruru-,. 
tır. 

-<>--
Kadını Tolıatlamıı 

Osmnnbeydc oturan Faruk ·smin-
1 de biri Beyoğhındn hiç yok yere Bat 
1 niko isminde b;r kndını tokaUadığın. 

dan yakalanmıştır. 

Tamire 
Muhtaç 
Bir Yol 

tznik. (TAN) - Knııabamızm ik
tısadi vaziyetinde en zıyade müessir 
bulunan 32 kilometrelik Iznik - Mek 
kece yolu Uç vilfi.yete aittir. Yorun 
8 kilometrelik kısmı Bursa vilayeti.. 
nindir. dUzgi.lndUr. bir tahta köprü. 
sü, yeniden beton olarak yapılmak. 
tadır. 

Ayni yolun 15 kilometrelik kısmı 
BileCJ"'k vilayetinin malıdır. bu lmıım. 
da bir tahta köprü vardır. yıkılmış.. 
tır, bu yüzden mü külat çekilmekte. 
dir. Yolun 9 kilometresi ise Kocaeli 
vilayetine aittir ve biro.z tamire muh 
taçtır. 

Bu yol lznik ictn hnvati hir E"hern. 
miyeti haiz oldujhı içın bir Piden ve 
stiratle tamirine ihtiync; vardır 

Sarhoşluk 

Yüzünden ' Şlenen 
Suçlar 

1 

ı Açılıyor 
1 Biga. (TAN) - Gelecek şubatm 
1 ilk haftasında açılması kararlaı;;tır:ı. 

1 
ıan halkevi için hazırlıklara başlan. 

, mışur. ilkbaharda mükemmel bir 

• • 
lşlerı 

Bcslm ve Cemil isimlerinde iki 'ka. 
fadar kendilerini bilmiyecek derece. 
de sarhoş bır halde Topaneden ge .. 
çerlerken sarhoşlukla sokak ortasın. 
da dôvilşmiye başlamışlar ve bu a
rada aşçı Refiğin dUkkfı.nma da taŞ 
atarak camlarını kırm•şlardır. lld 
sarhoş knf a.dar biraz sonra yakalan
mışlardır. 

Şehrimizde odun ve kömür fiy-.,.t
lan devamlı b;r şekilde yükselmcl<
tedlr. Bu hususta belediyeden tahki. 
kat yaptık. Bu işlerde salahiyeUi bir 
zat demiştir ki: 
"- Vakıa geçen teşrinisani ayına 

göre, fiyatlarda ehem.m;yetli denebi. 

lecek bir fazlalık vardır. Hatta son 

günlerde yeniden yaptrrdığımız tet. 
kiklerde piyasada adi kömUrün kilo. 

su 6, Bulgar malı kömüriin kilosu 

6,5 ._.e odunun çekisi 4.20 - 430 ku

ruştur. Bu fiyatlar, muvaridsta., 
mevcut iktısadi vaziyetlere göre, ih
ttkô.r telakki edilebilecek bir radde. 

de değildir. Hatta son günlerde mu. 
varidat tekrnr azald1ğından fiyatla. 
nn yemden yilkselmesi ihtimali de 
mevcuttur. Ancak. belediye ihtikiı.ra 
meydan bırakmamak :için f;yatlan 
sık sık kontrol ettirmektedir. 

Bir Hırsız Tutuldu 
NA.fız ısmindc birisı Halıcıoğlunda 

bakal lbrnhim1n dllkktuıma. kilit kı. 
ra.rak g'rm.iş, öteberi çalarken tut:ıı. 
muştur. 

Manlsada Muallimlere Kurs 
Manisa, (TAN) - llkokul öğret. 

menlerine (Model tayyarecilik) e. 
sasla.rını öğretmek Uzere halkevinde 
bir kurs açılmıştrr. Dersleri ilk ted. 
rlsat mil.fettişi Celal Gürsoy vermek. 

tedir. 

b'na inşa ed.lmck Uzere şimdilik, 
parti binası işgal edilecektir. Parti 
için mUnasip başka bir yer aranmak 
tadır. 

Kile ile buğday 
Biga. <TAN) - Belediye kile ile 

buğday satmayı yasak etm;ştir. Her 

köylü buğday, arpa ve mısırını kilo 

ile satmakta, bunlan belediye önü

ne konan baskUl ile tarttrrmaktadır. 

Yalnız buğday pazarı açıktadır. Yağ 
murlu günlerde satıcılar müşkUJat 

çekmekte ve Urllnleri ıslanmaktadır. 

Buna bir çare bulunması beklenmek 

tedir. 

Uç aygır deposu 
Biga. (TAN) - Aşım zamanı 

köylüye dnha fazla kolaylık olmak 
lizere, Sinekçi, Çanpazar ve 
Kara B1ga bölgelerine birer aygır 

deposu ynptırılacnk. bu suretle at 
cins;nin ıslahı için kolaylık göstcrıl. 
miş ola.cah"tır. 

Bir Bahkçının 
Cesedi Bulundu 

Diln Mbah. Galatada Arapcamiin. 

de Şarap iskelesinde denızde ma\'Ila. 

lar arasında bir ceset görUlerek sa.. 

hile c.:ıkanlmı~tır. Yapılan tahkikat 

neticesinde cesedin, 15 gUn evvel 
Köprüde, Kadıköy iskelesinde balık 

avlamakta iken denize düşerek bo -
ğulan Abdi isminde birine ait olduğu 

anlaşılınıştır. 

Kayseri. (TAN) - Burada imar 
faaliyeti devam ediyor. Çarşı ayni 
yükseklikte asrl b nalarla sUslcnmek 
tedir. Şehrimizi istasyona bağhyan 
iki ana cadde tamamen açılmış, ÇL 

kınlı teşkiJ eden binalar istimlak ~
a:up kn.ldınlmıştır. istimlak bedelle. 
rint alanlar. Ankaranm model evleri 
tipinde binalar yaptınnıya hazırlnn. 
maktndırln.r. 

Atntilrk bulvarının şehre bitişik 
kısmı tamıtmf'.n açdm1ştır. Buraya 
parke taşı döşenmesi bitmek Uzcre
dir. elektrikle aydınlab!ması için de 
direkler dikiliyor. Bulv~"8.. yetişmiş 
ağaçlar dikilmiştir. Aynca ilkbahar
da b~r sıra da çınar fidanı dikilecek
tir. Yakında bulvarın küşat resmi ya 
pllacaktır. • 

Salih isminde bir ara.bacı son de
rece sarhoş bir halde arabasile Ga.. 
latada Arapcamiinde Abbasm ıdare
sindeki otomobile c;nrparnk ha.sara 
uğratmış ve yakalanmıştır. 

Alevler içinde 
Bir Kamyon 

Diln, bir kamyon tutuşmuş, alev .. 
ıer içinde kalmış, fakat tamametl 
yanmasına meydan verilmeden sön
dUrillmU§tUr. H.Sdise §Öyle geçmit' 
tir: 

Arslanyan isminde bir şoförlln ı.. 
da.re ettiği 2818 numaralı kamyoıı.. 
diln Balattan geçerken, ans•zm ate" 
almış, şoför benzinin tutuştuğuıld 
anlıyarak kendisini dışan fırlatııuf 
ve alevleri söndürmek için uğra.§011• 
ya başlamıştır. 

Bu sırada etraftan yetişenler de 
Aslanyana yardnn etmışler ve f<LD-" 
gm, kam~ona az bir hıı.sar \'crdiı>ten 
sonra söndUrUtmilştUr. 

Şehir hastanesinin yapılmatmıa 11~ 
baharda başlanrlacakbr lnşa bedPlt 
olan 120 bin lira hazırdır Hastane
nin yanında. 125 bin liralık bir hiik<'i 
met konnğı in a oo'lecektir. Adliye 
Vekaleti. çok fena olan Kayseri ha. 
pisanesi yerine yenisinin inşasını ka
ra ı'laşt ırmışlır. 

~ifA~K~Vi~il\~·-~:~ ~~H~Jt:~Mrr~ 
YURTTA HAVA VAZiYETi 

Yurdumuzun Trakya Ege ve Kocaeli 
mmtakalırı çok bulutlu ve yaf1$1ı. pr~ 
Anadolu 111li orta Al\adolu ve Karadcnız 
kıyılan u bulutlu l(eçmi$tir: 

Yatışlar Çorlu. cenubi Anadolu Koeli 
ve lzm rdc yatmur. Van Eski$chir ve E 
dimede kar ıcklinde yapn11ur: Rüzdrlar 
Trakya, Ece ve Kocaeli mmtakasik orta 
Anadoluda cenubi istikametten orta kuv 
vette eamiı prld Anadoluda sakin ka1nut 
tır: 

Şehrimizde Hava 
Dnn Istanbulda kısa faınlalarla 79.imar 

akpm.a kadar devam etml&. rilzclr olma 
n istikametten eanlyede 4 ile 5 mette ara 

' 

s fırind!cinun 1938 1 
PAZARTESi 1 

Gun: 31 Kasırn 57 ı inci ay 
Aralıt \3!ı6 

Sevval: 30 

Rumı 13ı,1 

Bırincikinun 21 
"'iUnes 7.2~ - Otle• 
ikindi: 14.36 - Akşam: 
Yatsı· 18.28 - lmallr: 

12 lfı 

ıında ,..miıtlr: 
Saat 14 de barometre 755,8 m~rrıetre ıcJI 

Hararet en çok 11 ve en az 5,4 ıantig1'11 
olar.) kaydedilmiıtlr 24 saat uiiında yJ 
mlll'llll metre murabbama bıra.kltı su ~ 
elan l ldloıramdır: 
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Japon Kuvvetleri 
Bir Çin Şehrini 

Daha Ele Geçirdi 
Nevyork, 2 (TAN) - Japon kaynakları tarafından verilen ha

herlere göre, Şantung eyaletindeki Tayan fehri şiddetli muhare
helerden ıonra Japonlar ta.rafmdan zaptolunmuştur. Hankov
dan alman haberlere göre Şansi eyaletinin müdafaamı idare eden 
General Y ençİtaJl tayyare ile Hankov' a gelmit ve Mareşal 
Çang- Kay-Şek ile görütmiittür. . 

Japonlar bu generali kazanınakı~ 
için müteaddit teşebbüslerde bulun ... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,... ...... ı 
muşlarsa d~ muvaffak olamamışlar- Dünya Sulhü lc;in 
dır. Generalın Hankovu ziyareti, mer · 
kezi hükiımetin Şaı.si üzerindeki nü- Bir Seyahat Daha 
fuzunu kuvvetlendirmektedir. 
Şanghaydan verilen haberlere gö- • • • • • • ....... 

re. milli müdafaa istişare komisyo
nunda yapılan tensikat neticesinde 
Çin askeri makamatm:ın siyasi ve ik. 
tısadi salahiyetlerinin artacağı zan
nolunmaktadn-. 

Japonlar Nankinde bir hükiimet ko 1 

m~syonu vUcude getirmişler ve bu ko 
mısyon Çang _ Kay • Şek hükumetini ı 
reddetmiştir 

• I 

Konçov'da Japonların himayesin-
de bir sulbü koruma komisyonu teş. 
kil olunmuştur. 

Mareşal Çang • Kay • Şek'in sulh 
§artlarını reddetmesine rağmen Tra
ııtman ile görüşme devam ettiği ha
ber veriliyor. 

Çin resmi mehafili. Japonya sami. 
mi surette sulh istiyorsa şartlannı 
mühinı surette değiştirmesi liznn 
geldiğine inanmaktadırlar. 

Bir vapur 
r atmaktan bin 
güç~ükle kurtu du 

(Ba.c;ı 1 Uırlde) 
lodos fırtınası akşama kadar, derece 
derece hafifliyerek devam etti. Fa
kat akşam saat yediden sonra tek. 
rar hava karayele çevirdi ve lodosun 
Yağdrrdığı şiddetli yağmur da kara 
Çevr"Idi. 

Şimdi, son 24 saatin lodos - poy_ 
?'az mücadeles:nin tesirlerini ve neti. 
Celerini anlatalrm: 

Diln saat 9 da Çanakkale ve Imroz 
için kalkan Denizyollan idares'nin 
(Tayyar) vapuru. lodos ftrtrnasr yil 

ZÜnden on saat kadar Marmarada 
bocaladıktan sonra Büyük<;ekmece 
amkhırmda bı:ıtnıa tehJikesi geçirmiş.. 
tir. Bir aralık kamaralara su dotmı. 
ya başlam•ş ve dalgalar bu küciik 
\'aPlll"Un üstünden aşmıştır. 30 vo1cu 
sile beraber "H:sar .. vapurunun akı-

. 
Ingiltere Avam Kamarasmda libe-

ral mebusıarm liderlerinden o~an Sir 
Her bert Samuel yakrnda Avrupa 
merkezlerinde bir seyahate çıkacak. 
tır. Bu zatın maksadı dünya sulhU 
için bir anket toplamaktır . Sir Samu
el bu arada Hitler, Mussolini ve fır. 
sat bulduğu takdirde B. Stalin ile de 
görüşecekmiş. 

ITALYA: 

B. Hitler Romayı 

Ziyaret Edecek 
Roma, 2 (TAN) - Her Hitlerin 

gelecek Mayıs ayında Romaya gel. 
~esi ve B. Mussolininln ziyaretini ia

~e etmesi bekleniyor. Hitler:n ziyare. 
ti, lmparatorluğı- tesis etmenin ikın. 
ci yıldö~Umü münasebe.tiyle yapıla
cak şenlıklere tesadüf edecektir. HiL 
ler devlet şefi clmakla beraber Na
zistlerin şefi sıfatiyle faşist . partisı
nin şefine mülakı olacaktır. Führer 
Umumi Harpten i'nce Kayser Ikinci 
Vilhelmin ikamet ettiği Doua sarayı 
na inecek, Roma ve Napolide Führer 
şerefine tenvirat yapılacaktır. Hitle. 
rin Romada altı yedi gün kalınası 
muhtemeldir. 

TAN 3 --

flfK 
Talihe Karşı Serzeniı 

rDünıa Gazetelerinin 
ı Birinci Sa!lla Haberleri 

1 1 

1 
- Ben böyle olacak adam 

mıydım? 

[Yazan: B. FELEK] 
Her günden, ayda bir defaya ka-RUSYA: 

1 
Sovyetler Birliğinde j 

Y dbaşı Töreni 1 

Moskova, 2 - (A.A.) - Tass a- , 
jansı bildiriyor: 

Sovyetler Birliği halkı, yılbaşını 

şevk ile kutlamış ve Kızıl Moskova 
büyük bir neşe içinde yüzmüştür. 

Parklarda ve işçi klüplerinde birçok 
süvareler, balolar, kosti1mlü balolar 
tertip olunmuş ve işçi evlerinde bin
lerce ~ni yıl ağacı dikilmiştir. 

Yılbaşı Sovyetler Birliğinde, Krem 
linin büyük saati daha 17 yi vurur
ken baslamıştır. Zira. o dakikada ye , 
ni yıl Vladivostokta gelmiş bulunu· 
yordu. İ 

Pravda gazetesi. bu münasebetle , 
vazdığı bir makalede ezcümle diyor , 

1 
ki: ı 

"1938 senesi. SovyetJer Birliğin -
: de. milli ekonominin daha <;ok terak 
i ki edecein. iş veriminin umumi su -
ı rette fazlalaşai?'r ve büyük birliğin 
1 miidafaa kuvvetinin dahıı çok arta-

!' caiı bir !"!(!>ne olacaktır. Biz. milstak 
bel ?ııff>rlerdPn eminiz. zira. Sovvet 

ı ler Birl'?i milletlerinin ba•mıda, Le-

1 ~;~s:;;~~~~ :•rrlrr . ., 

iki Nazır Seyahatte 
Budapeşte, 2 (A.A.) - Başvekil 

ile terbiye nazırı Roman, bu akşam 
Viyana civarında Baden'e hareket et 
mişlerdir. Orada bir hafta kadar hu
susi sıırette kalacaklardır. 

Hollanda: 

Haile Selasiye'ye 
Bir Cevap Verildi 

Londra, 2 (A.A) - Habeşistan Ne 
caisi Haı'le Selasiye. Hollanda Kraliçe 
sine göndermiş olduğu telgrafa, aşa_ 
ğıdaki cevabı almıştır: 

"Hükumetim, hukuku düvelin mU
dafaasmdan ibaret olan ananevi siya 
setinde sabitkadem olmakla beraber 
Habeşistan arazisinin Ita1ya tarafın_ 
dan işgal edilmiş· olması hadisesini ve 
Milletler Cemiyeti tarafından ittihaz 
edilmiş olan tedbirin bu işgale mani 
olamamış bulunduğunu hesaba kat
mak mecburiyetindedir. Maamafih 
hükumetim, bu işgali hukuken tam
mıya tevessül etmek niyetinde değil. 
dir.,, 

Belgrat Elçimiz 
Belgrat. 2 (A.A.) - Başvekil ve 

Hariciye Nazın B. Stoyadinoviç. Tüt 
kiyenin Belgrat elçisi Ali Haydar Ak 
tayı kabul etmiştir. 

INGILTERE: 

Alman Denizaltı Gemi· 

lerinden Korkuluyor 
Londra, 2 (A.A.) - Sunday Times 

bir makalesini dünyada tahtelbahir 
filolarının miihim bir nisbet dahiJ·n. 
de artması hususuna hasretmişt;r. 

Bu gazetenin bahri muhabiri. baş. 
lıca yedi donanmanın servis veya in
şa halinde 639 tahtelbahire mal•'.k ol. 
duğunu yazdtktan sonra Ingiliz -
Alman deniz muahedenamesinin Al. 
manyarun tahtelbah;r filosu nisbeti. 
ni lngiltereninkine nazaran vüzde 45 
nı' sbetinde tahdit etmiş olduğunu ha 

, tırlatmakta ve fakat g-emilerin mık. 
tarını tahdit etmemiş bulunduğunu 

ilave evlemektedir. Almanya ufak 
hac;mde gemiler inşa etmPlı:: suretile 
büyük ve adedi ~ok bir filo mevd:ı.. 

Başvekil Gaga 

f 
na getirm ; ştir. Hali hazırda 36 SJ ser 
viste bulunan 61 l?'emi. Tnı?iltere i. 
cin aşikar bir tehlike teşk;l etmek. 

ROMANYA 

Kral Carol 
Diyor ki 

Bükreş, 2 ( A.A.) - Kral Carol, 
Veliaht Mihail. Başvek"I Goga, diğer 
bütün nazırlar ve yüksek devlet rne. 
murlan huzurile. yeni yıl münasebe. 
tile, Romanya baş metropoliti tai:'$\_ 
fmdan bir ruhani a~n icra &lunmuş 
ve halk. kiliseye gidiş ve dönüşte kra 
1ı ışı"ddetle alkışlam •ştır. 

Kral. öğle üzeri. sarayın taht salo. 
nunda Başvekil ve bfitiln nıtzrr1an ka 
bul etmiştir. Başvekil B. Gaga. yeni 
sene için krala t ebri'kte bulunmuş ve 
tahta karşı olan derin bağlılığını bil
dirmiştir. 

Kral. verdiğe cevapta temennilere 
teşekkür ettikten sonra. demiştir ki: 

"- Hükumetimin. doğnı bir hat 
üzerinde. zamanımızın umumi zihn;. 
vetine do€ru hareket etmiye azmey. 
lemiş bulunmasından çok memnu. 
num. Zamantmrr.rn zihn• yeti evvela. 
mi1Ietimizin tarsin ve takviyesini iS
temektedir Bu, herkesi memnun ey. 
Hyecektir. Zira bu kuvvetlenme h·ç 
kimsenin aleyhine müteveccih değil. 
dir ... 

Belgrat, 2 (A.A.) - Bıışvekil ve 
Hariciye Nazırı B. Stovadinoviç, yeni 
Romanya Başvek' li B. Goga'yanm 
selamlarına hararetle teşekkürü bil
diren bir cevap vermiştir. 

• Belgrat, 2 < A.A.) - Valide Krali 
çe Mari. bugün saat 13 te Romanya 
va müteveccihen hareket etmiş ve 
'{arda Romanya elçisi ile Kralın mül 
ki ve ...... 1reri mümessilleri tarafından 
se!amlanmrştır. 

t edir. 
Bahri muhabir. netice olarak. tor. 

pito muhripler'nin tııhtPlhahirhre 

karsı en :yi mnk::ıbele olrlııftunu söy 
lemekte ve lne-Wz amirallik c'hıiref.li
nin bu nevi C'i11iitı:rrnı~?'TT1 hıc::::ıııı•1H h~. 

cilP kJıntr vermiş olduğunu beyan eL 
mekte(rr. 

FRANSA: 

Ayan Meclisinde 

Yeni Y il Bütçesi 
Paris, 2 ( A.A.) - Ayan meclisi. 

bütçeyi dördüncü okunmasını müte
akıp 20 reve ka raı 27" reyle kabu 1 
etmiştir MUteakrben mebusan r.ec.. 
tisi. beş:nci okunmada ayanın t:ı ii. 
latıru kabul etmek suretile 1938 büL 
~esini 63 reye karşı 57• r eyle kati o. 
larak kabul etmişt:r. Bütcede vari. 
dat. yuvarlak hesap. 54 milyar. 776 
milyon. masarif ise 50 milyar 73!l 
milyondur. Meclis:n kapanmasına mü 
teallik olan kararname, her iki mec. 
liste okunmuı::tur. 

AMERiKA: 

On Bir Milyonluk 

Bir işsiz Kafilesi 
Vaşington, 2 (A.A.) - Tahr;ri nü 

fus idaresi tarafından işsizı~rin mik
tarını tesbit lçin yapılmtş olan tahrir, 
16 ila 20 kanunuevvel tarihındt i~:;;'z 

olduklannı beyan edenlerin miktarı. 
nın 7,822.912 kişi olduğu meydana çı 
karmıştır. 

Bu tahrir esas ittihıız edilmek su. 
retile. yardım işlerindP kullanılmak
ta olan 2 milyon küsur da dahil oL 
mak üzere işsizlerin miktarının o ta_ 
rihte 10 milyon 870 bin olduğu tah
m:n edilmektedir . 

dar hepimiz sırasına göre içten gelea 
bu garip suali sanki karşımızda eL 
pençe divan duran ta.liimize karşı so
rar dururuz. Şu farkla kl, bayattaki 
yeri havadar olanlar bunu pek sey
rek sorarlar, sen ben gibi kalabalığa 
karışmış, akıntıya kürek çekenler de 
sık sık sorarlar. 

Taliin ağzı olup ta bize cevap ver. 
se kimbilir neleı işitiriz neler! 

Meseli tahsil etmemiş, hayablll 
haylazlıkla geçirmiş bir Paşa Zade 
faJa.n yerde kapıcrJık veya tahsildar
lık ederken böyle bir sual sol'duğu 

zaman taJJi ona cevap vermiş olsa 
muhakkak: 

-Ya ne olmak isterdin behey mıy. 
mrntı '! lki çüt laf edemez, iki satır 
yazı yazamaz, lki koyuna bir saman 
veremezsin! Senı baş tacı mı edey
dik'! Der, öteki de bir daha bu çeşit 
malihulyala.rda bulunmazdı. 

Nasrettiıt Hoca hir gün ata binmek 
için şöyle bir saldrrmış; fakat sağ a.
yağım atm üstünden Sa\'unıp öteye 
atamamış. O zaman şöyle söylenmiş: 

- Ah gidi lhti~·arlık ah! 
Sonra ba.knuş ki etrafında kimse 

yok: 

- Ben senin gençliğini de bilirhn 
ya! diye sözünü tatlıya bağlamış. 

Hayatta talisizliğe, haksızhğa uğ. 
rarnış kimse yoktur demjyorum. La. 
kin şu söylediğim şekilde muttasıl 

halinden şikayet eden bel' birerleri. 
mizi bir türlü kendimize uygun gör
mediğimiz yerlerden ~dırıp lstedi
ğlıniz yerlere koysak memlekette mü 
dürü umumiden aşağıya kimse bulu. 
namamak şöyle dursun işler tama.
men altüst olur. Çöpümüzü kendimiz 
dökmek zarureti bertaraf tenbel. u.. 
~uz ve beceriksb:likler istilasın· 

da.n dolayı hayat ceheooeme döner. 

Kabul ve iman etmeliyiz ki. terakki 
ve tefeyyüz şartlan ne olarsa olsun 
insanların isı;:al ettikleri yerlerin en 
az yüzde doksam, ~nhinlerinin az çok 
layık olduğu mevkilerdir. Talih dedi
ğimiz kuvvet: 

- HaydJ, yeni baştao bir tensikat 
yapıyorum. Dese de hepimize hayat. 
ta ~f'niden me\'kller \'erse netice bo
gilnkündeıo ba.,ka türlü olamaz. 

- Ben böyle olacak adam mı idim. 
Diyenlere en az ne olmak istedikleri. 
ni sonmuz. O zanıaır: bu !iiÖZÜn ne de
receye kadar yersiz olduğunu hemea 
anlarsmız. 

Elimden gel~e bir piyes yazardmı. 
Bulunduğu yerden şikayet edenlerle 
dolu hir cemiyd •. şikayetçilerin iste
di~ şekle getirir. o zaman baltama 
usturaya, dolma kalemin itfaiye hor. 
tumana. et makinesinin radyoya, 
gramofonllfl dikiş makinesine ve dı. 
kiş makinesinin de lokomotife imre.. 
rıin te hun1ann \'PrlPml """'1 ı .. tt .. dlk
lel'hıj g-öderir, halkı kahkahalarla 
ı;ilı'liirül'diim. 

LMcfın n"reilf! o koifrPt ! 

~eb'ne uğrıyacağını kestiren vapur 
sUvaz,·si. derhal gerive dönmüş ve 
güç hane Umana grlf'rek Galata rrh 
bmma yanaşmıştır. Vapur yolcuları 
nm. hernen hepsi hastalanmışlar ve 
perışan bir hale gelmişlerdir. Vapur 
dUn akşam ge~ vakte kadar hare~et 
etmek için havanın d1nınesini bekle. 
ıniŞtir. ,..... 

Dün Karadı>ni,;den sıutt 13 te bek. 
lenmekte olan Deninrollarmın <T~rr) 
"3.puru da ancak 2.5 saat teehhürle 
saat 15.30 da geleb·ımiştir. (Tan) 
'Vt!ntıru hilha!-lsa Sinopta şiddetli bir 
frrtımıv-a vakRlRnmıs. fakııt bir ara. 
Irk fırtına d:ndiift icin nisbeten ra. 
hat tıir Sı>vah"lt yapmıştır. 

]aponvanzn Sulh Sartlarz: 
' . 

Bir Mütecaviz 

Tevkif Edildi 

Bir lng;Jiz vapuru oturdu 
· DilJl Canakkaleden limanımıza ge. 
len nıalunıata göre. lodosun şiddeti 
yüzU11de11 tn~liz bandıralı Arlan va. 
puıı.ı Çanakkaleden çıkarken Galata 
bnrnurıda karaya oturmuştur. C'..emi 
2997 tonluk ve Gilkirist kumpanya.
ııma aıttir. İngiliz vapunı Köstence. 
d <'n Ptlerrnoya götUrmek üzere gaz 
yükıen1iştır. 

Vantr ac-f'nteRi <liln Tür1t Gemi 
Knrtı:ııfa S rketine müracaat ı:de.. 
rek ı?eJ4inin kurfarrlmasmı istemiı:ı 
v~ Rııril!rtna ~irk"ti tıır11fmn"'"' lı::a1'.<ı 
nı"'h"ıı; ı> bir tahlisiye gem' si g.in. 
deı ilmi[Jir. 

Kar yağJ1 
DUıı a\sam saat yectden sonra ha.. 

va lodos.an kara:veıe ~virince suıu 
bir kar y,ğmıya başlamıştır. Bu kar 
diln gecesaat iki buçuğa kadar ayni 
kıvamda yağmış, fa.kat hararet de
tecesi f aJa düşkün olmadı~ için 
Nan ka tutmamış, eıimiştir. -

J apon)•a tarafmdan Çine tek
lif edıtdiği ve Çin tarafından 

reddolunduğu söyleneo sulh şart. 
lan, Çinin •Japonyaya tam mana.
siyle eslr olmasını intaç edecek 
mahiyettedir. Çin bükiimeti milli 
kaynaklarını Japonya.ya veren, Çi
ni daimi Japoo işgali altında tuta.. 
cak olan bu şartlan reddettikten 
başka müdafaasını sağlamlamak 

ve harbi uzatmak için de tedbir al
mış bulunuyor. Anla.5ılao Çin mil. 
il Uderi Çaıng - Kay - Şek Başve. 
kUlik işleriııJ bırakarak, yalnız mii· 
dafaa ile meşgul olacak ve Japon 
kuvvetlerini yıpratmak için çalışa.. 
caktır. 

Çinlilerin umn bir harp için ha.. 
zırlandıkları bu sırada Japonya da 
llZllTI bir harhe ka~ı ıtelmPk üzere 
tedbir almakta ve Janon efkan u
mumiyeslni uzan hır harbe hanrl
lamak için propaganda yapmakta
dır. 

U:ıa.k Şarkın diinya sulhti için u.. 
zun bir tehlike teşkil edeceği mu. 
ha.kkaktır. Çtinkti Uzak Şarkta 

. harbin uz&Dl881 Avrupa.da da 
harp Oıtlrulanm bes1emekt.e ve 
Japonyamn Uzak Şarkta harbe 

r···················~··································ı 
j YAZAN : OMER RIZA DOGRUL f 
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başlamak için kolladığı ve istifade itilaf ile teşriki mesaiye devam e-
e~_tiği . f~rsatı ka.çı~ama.k tema- deceğinl, Sovyet ~usya ile iyi ·mü.. 
yullermı kuvvetlendırmektedir. nasebetler kuracağını söylemiştir. 

Romanya Romanyalılarınclır Bu baknndıuı Roma.nyanm dış 

R 
oma.nyad 1 b sıyasacı1 mühim bir tahavvW ge. 

a ş aşma geçen çh-mf ktir 
Goga. hükfımetinin şia.n "Ro- yece • 

manya Romanyalılanndır,, keli- lapanyaJa 
meleriyle hulasa ediliyor. Yooi hü. 

1 
.. spanya. harbi Temel üzerinde 

kfımetln bu şiara dayanarak Ro. temerküz etıriiş gibidir. 
ma.nya.nm yirmide bir nüfusunu Oü.mlıuriyet ıkuvvetlerl bu şehri 
teşkil eden Yahudilerle mücadele kaybetmemek l~in canla ba.,ıa uğ-
edeceği aınla.5ılıyor. ra.5ryor. Buna mukabil asiler de 

ltalya \'e Almanya, Roman:vada- şehri geri almak için hiç bir gay-
ki hükumet tebeddülünde-n ~em- retten geri kahnamaktadrr. En soo 
nuniyetlerini gösterm.iye devam edi haberlere ğöre" asilf.r cepheyi yar-
yor. mQ·a imkan bulmakla h"eraber şeh. 

ltalya Faşizmin yayılma..cımdan, ri ele geçirememislerdlr. 
Almllıllya Yahudi düşınanlığıoın a. Teruel iki taraf için ele bir peres. 
hp yürüme.'iinden hoşnut. tlj mücadelesi oldu. Bu miicadele-

Fraıısa ise Küçük itilafın lnhL nin neticesini bütün dünya merak-
IAle uğramasından korimıaktadır. la bekliyor. 

Halbuki yeal Romen Başveldll M 
bütün memleketlerle iyi geçlneee- uıra gelince 
jinl, Romanyamn Milletler Cem1 
yetinden ~~ ve KttçtUc M 1Sırda Vefd Lideri M11&tafa 

Na.has Pqmm, milli ithna-

dı kaybetmiş o1mak tddia.cıtyte lktl. 
dar mevki.inden azli üzerine libe. 
raller lideri Mehmet l\lahmut Pa
şa yeni kabineyi teşkil etmiş, ve 
ilk iş olarak renkli gömlekler giyen 
teşkilatı feshetmiş, daha sonra da 

Vefdin ekseriyet . teşkil ettiğJ Par· 
lil.mento Ue karşrJaşmak lstemiye
rek Parlamentoyu feshet-nJş ve u
mumi seçim için ha.zır.amnıya. baş 
Ja.mıştır. 

Umumi sec;lmln ne netice verece 
ğini bilmiyoruz. Fakat N ahas Pa 
şa, merhum Kral Fuat za.ma.nmda 

da azlolunmuş, fakat milli itimadı 

haiz olduğunu göstererek tekrar 
iktidar mevküne geçmişti. Ayni 
h~ls~in . bu defa da tekerrür et
miyeceğiıü iddiaya imkan yoktur. 
BHaki!ii bu ihtimal sun derece kuv
vetlidir. Ve bu yüzden ~ nhas ra 
şanın yeniden ikticlar mevkilne 
dönmesi bekleoebllir. Batti Vefd 
Partisi kendini derler toplar ve bir 
takım aynlıldan izaleye imkin bu 
luna, belki daha kuvvetli ve daha 
kahJr bir ekseriyet kManarak it 
1'aşma gelir. 

Kızılcahamam. {TAN) - Burada 
çalışan hir Türkün eşi olan Alman 

bir bayan, çirkin bir tecavüze uğra 
mıştır. 

Ankaradan Boluya ylik taşıyan 

Bolulu Mehmedin kamyonuna. bura 
ya gelmek O.zere binen Bayan, başka 
yer oLmadığı için Mehmedin yanma 
oturmuştur. Yolda kafayı tUtsille 

yen Mehmet, kadına tecavüze kallat 
mıştır. Bu exrada deriksiyonu idare 
edemediğinden kamyon çukura sap 
lanmıştır. Bolulu Mehmet yakalan 

mış vr· mahkeme kararı ile tevkif 

edilmiştir. -~ 91 a 
---o J 

Muş Mektupçusu Öldü 
Muş, (TAN) - Mektup~u Hüse 

yin Balta<:r, dıı vetli bu lunduğu bir 
ziyafotteL dönerken yolda ölmüştür. 
Oli1m:ı kimse görmediğinden cesedi 
ertesi güne kadar sokakta kalmıştır. 
40 senelik memur olan HUseyin Bal 
tacmm öltımU teessür uyandırmış 
ttr. 
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Açık9öZün Biri 
Eşeği Boyamış Eski 

Sahibine Satmiş 

Soförle 
1 

Arabacı 
Arasında 

Kasnnpaşada Hacıhüsrev mahal -
lesinde 6 numaralı evde oturan aro
bacı Salih dün öğle üzeri Yenipos -
tanenin arka sokağından geçerken 
arabası şoför Abba.sm otomobiline 
çarpmış ve hasara uğratnuştır. Şo -
för polise müracaat etmiş: 

Mahkemen·n kapısı önü trklım tıklım. .• Bu kalabalığın ortasm
(ian fCU11atalı, ginirli sesler yükseliyor. Ve bu sesler genit koridor
da çetin akisler yaptıkça kalabalık kabarıyordu. Bir aralrk, ses
lerin hırçınlığı o kadar tiddetlendi ki mübaşirler müdahaleye 
mecbur oldular. 

Cehenneme Gitse 
Bu Herifin Peşini 

Yine Bırakmıyacağım 
Koridorda, Bitpazan tellalı gibi 

yüksek sesle bağır bağıra anlatıyor: 
- On beş senedenberi, metelik rue 

teli.k biriktirdiğim parayı, utanma. 
dan, arlanmadan, Allahtan korkma. 
dan çalmış. Dünyalar bir araya gd. 
Be, peygamberler de dirilse, ben bu 
alçak herifi yine affetmem. Şahidim 
de var, isbatun da!. 
Mübaşir sesleniyor: 
- Bayan sus ... Gürültü etme. I. 

çerde muhakeme yapılıyor: · 
:Kadmcağrz bu sefer daha fa.:tla 

hiddete geliyor: 
- Niçin susacakmrşım. Ben hnk. 

kmu i.stemiye geldim. Burası adalet 
kapısı. Gerine gerine bağıracağım el
bette. Benim on beş senedenberi bi. 
riktirdiğim parayı çalmak için inr.an 
haydutlardan daha alçak olmalı. Ka 
na kan istiyeceğim mahkemeden! 

Ne ise, biraz sonra muhakeme SJ. 

rası bunlara geldi. Kadın davasını is
pat etti ve suçlu da hapse mahlı;(1m 
<>ldu. Fakat hırsız paralan dostu ile 
yediği için kadıncağız paraları geri 
alamadı. Mahkemeden çıkarken yine 
tıağınvordu: 

- Hapse değil, cehenneme gitsı! 
yine peşini bırakmıyacağım. Para.cık 
lanmı mutlaka alacağım bu mend~ 
hurdan!. 

Kadıncağızdan 
Yüz Bulmayınca 

Dayak Atmış · 
Molla Hüseyin oğlu Cafer ismin. 

de bir daktilocu kendisine yüz ver. 
mek istemiyen Saliha isminde bir 
kadmı dövdüğünden yakalanmıştır. 

Cafer adliyeye verilımiştir. 

· Hakaret Etmiı 
Beyoğlunda Knlyoncuda Peşkirci 

sokağında otıuran Fevziye isminde 
bir kadın, ayni evtle oturan komşusu 

1 

Fakat koyu ve kuru kalabalık da.. - Sarhoşlukla benim arabamı kır 
ğılmadı. Yalnız yer değiştirdi. Dava. dı, tazmin etsin demiştir. Polis te 
cısı, suçlusu, şahitleri ve seyircileri Salihi sarhoşluk snçile müddeiumu
hep bir arada, adliyenin üst katından miliğe vermiştir. 
orta katına inen merdivenin ortalık Sultanahmet sulh ikinci ceza. ha
yerindeki genişliğe nakli mekan et. kimi, dün Salibin duruşmasını yap
tiler. mıştır. Salih kendisini müdafa eder-

Da.vacı vaziyetinde olan zat henüz 1 ken şunları söylemiştiı·: 
kırk beş ya.smda görünUyordu. hi - B~y ~akim ben içmedim, demi 
boylu, iri cüsseli, pala bıyıklı ... Şive. Y~~· ıçtım. Fakat 16 kuruşluk bir 
si, Arnavut konuşmasına pek benzi. şışe içtım. Ben iki okka rnkıya mü-
yor. ~c~ammil bir ada~m. 16 kuruşluk 

S 1 Jel. B d ak ıkı kadeh rakı benı sarhoş eder mi? uç uya ge ım: u, avacmm · 
· · "k . · .b. b" O sırada arabanın oku kırrldr B<~y-

sınc ıncecı , ıucurma. ıpı ıgı ı ır şey.. . 
1 

k . · 
Davacmm karşısında ve şahitlerin gır ere umanda edeınedım. Kazaen 

rtas d k .b. b.. ..1 .. otomobile çarptı. o ın a yuma gı ı uzu muş. 
0 

d 
Da 

. . .
1 

\ __ avacı n: 
vacı, ın sesı e ve n...ı.w:ı.vut leh. s l"h b .. d. 

çesile bağırıyor: - a ı ana sovme ı , rezalet te 
. . çıkarmadı. Ben yalnız zararımıu taz 

. - Mo~, vallahı şaş~ bu ~! 01:'1 an inini istiyorum. demiştir. 
1 rlimde böyle dalavere gormedim. Bır Hakim Saı~ı.attin De · 11· . d · • . . u.ıı mıre ı s.\r -

e uta.nmad~ ha.k1mm karşısında hoşluk suçunu sabit görmediği için 
yalan da söylUyor. Salibe beraet kararı vermiştir. 

Ve suçlu, şahitlere yalvaran bire. 
da ile: 

- Ben de, diyor... ömrümde bir 
tek yalan söylemiş değilim. 

Hadisenin iç yüzünü bilen merak. 
lılar meseleyi şöyle izah ediyorlar: 

Bu davacı, bir sene evvel, suçlu. 
ya bir eşek satmış. Parasını altı ay 
sonra alacakmış. On beş liraya da 
pazarlık etmişler. Fakat günün bi. 
rinde davacıya Ş'ine bir eşek lazım 

olmuş, suçlu, vaktile ondan aldığı, 

henüz parasını ödemediği eşeği şekli. 
ni ve rengini değiştirip, başka birisi 
vaaıtasile tekrar davacıya satmış. 

Fakat eşek oii\ giln sonra ölmüş. 
lşte dava bundan ileri geliyor. E.. 

şeği ölen davacı, bu eşeğin vaktile 
kendi sattığı esek olduğunu sonra -
dan anlamış. Şimdi hem suçludan a. 
sıl alacağını istiyor. hem de hastalık. 
h eşek sattığı için bu satışa ait pa. 
ra.nın geri verilmesini istiyor. 

Suçlu, mahkemede bu hadiseyi in. 
kir etmiş, davacı şahit göstermiş. 

Biraz sonra şahitler dinlenecek. Fa. 
kat daha evvel muhakemeyi dışarıda 
kendi aralarında görüyorlar. 

Biraz sonra şahitler, mahkemede 
dinlenildi, fakat gelmiyen şahitletin 
çağınlması için muhakeme başka bir 
güne bırakı.ldL 

Şahindeye küfür ettiği için yakala. 
narak mahkemeye verilmiştir. 

7 ramvaydan. · 
Yolcuyu 

Düşürmüş/ 
Hakim soruyor: 
- Adın ne senin? 
- Bilmem. 
- Insaıı, kendi adını bilmez olur 

mu hiç? 
Suçlu garip garip h!kimin yüzüne 

bakarak soruyor: 
- Ad, ne demek? 
- Ismin nedir? 
- lsmim Çömez. 
- Soyadm? 
- Soyadım da Balyeme.Z. 
Işte bu Balyemez zade Bay Çömez 

geçen gün, tramvayda giderken ak. 
silik etmiş, yolculardan birini yere 
düşürerek yaralanmasına sebep ol. 
muş. 

Hakim tekrar soruyor suçluya: 
- Sen geçen gün şu davacının ya. 

ralanmasına sebebiyet vermişsin. 
- Hayır bayım ... O, kendiliğinden 

düştü. Tramvay çok kala:balıktı. Ken 
disini tutamadı, teker, meker yuvar. 
la.ndr. Benim hiç kabahatim yok. 

Ve hakim şahitlerin çağırıJması 

için muhakemeyi talik etti. 

- Bir ihtiyar anası var .. Babası bahçıvanmış; öleli 
altı sene kadar oluyor. 

- Bu güzel doğrusu! .. Açıkgöz kolağası asilzade 
yeğenini senin gibi fakir bir adama vermeyip herhal 
de bir liva ile evlendirecek .. 

- Fakat kız zengin .. Anasmm parası va,r .. 
- Varsın olsun .. Herhalde "Enişte bey" kolağası -

Bol Suya Kavuştuktan Sonra . "1. 

R a ~ y·o/ 
Erz·urumun Elektrik 
Derdi de Halled.lecek 

Bu~inkü pro~: 

ISTA1''BUL RADYOSU 
OGLE NEŞRIYATI: 
Saat 12,30 Pl&.kla TUrk musikisi, 12,50 

Havadis, 13,05 Pl&.kla Tiırk musikisi. 
13,30 Muhtelif plfik neşriyatı. 14,00 Son. 

Saat 18,30 Çocuklara masal: Bayaı:ı 
Nine tarafından, 19.00 Bayan inci: Şaıı 
piyano ve keman refakatile, 19,30 Koıı 
ferans, Doktor Salim Ahmet (Elcktri1' 
çarpmasından korunma mabait), 19,55 
Borsa haberleri, 20,00 Rifat ve arkadat 
ları tarafından Türk musikisi ve hak var 
kıları. 20,30 Hava raporu, 20,33 Omr• 
Rıza tarafından arapça söylev, 20,45 Bel 
ma ve arkadaşları tarafŞından Türk nııı 
ıikisi ve hallı: prklları, (saat ayaraı) 
21,15 Radyo fonik temsil (Deniz facia 
lan), stüdyo orkestrası refakatile, 22,1S 
Ajans haberleri, 22,30 Plakla sololar, o 
pera ve operet parçaları, 22,50 son habet' 
Jer ve ertesi günün programı, 23,00 soıı 

ANKARA RADYOSU 
OGLE NEŞRiYATI: 

Erzurumcla yeni açılan Cümhuriyet cadcleai 

Saat 12,30-12,50 Muhtelif plak net 
riyatı, 12,50-13,15 Plak: Türk musikisi 
ve halk şarkıları 13,15-13,30 Dahili vı 
harid haberler, 
AKŞAM NEŞRIYATI: 

Erzurum, (TAN) - Erzurumun 
en büyük derdi ışıksızlıktır. Devlet 
Demiryollannm ve belediyenin iki 
elektrik motörü vardır. Fakat, bun. 
lar hem kuvvetsiz ve hem eskidir. Ih 
tiyacın e11ide birini bile karşılamak. 
tan uzaktır. Motörler sık sık bozul. 
duğu için, karanlığın tamamile hA. 
kim olduğu zamanlar çoktur. 

Vali, elektrlk ve su işleri Uzerinde 
çok çalışıyor. Yakmda bUyük bir e. 
lektrik fabrikası kurulması, demir bo 
rular içinde şehre bol ve iyi su geti. 
rilmesi kararla.şmıştır. 
Akşamın beşinden sabahın sekizi. 

ne kadar derin bir uykuya dalan Er 
zurumda. I{ış günleri güç geçiyor. 
Valinin umranile canla.nap spor işle. 
ri ve bilhassa dağ klübünün her gün 
ç0o<Talan azasile kuvvetlenen kayak 
takımı bir hareket yaratabilmekte. 
dir, Millet bahçesinin büyük binasm. 
da yerleşen sporcular, salonlarda ve 
bahçede muhtelif spor hareketleri 
yapıyorlar. 

Maamafih, gelecek kış , Erzurumun 
daha canlı ve hareketli bir şehir ola. 
cağına şüphe yoktur. O zamana ka
dar yeni halkevi binası bitmiş, şimen 
difer gelmiş, yeni binaların çoğu ik. 
mal edilmiş olacaktır. Çifte minare. 
lerin müze olması, etrafındaki bütün 
çirkinliklerin kaldınlmasile gi.izelle
şen Mimar Sinanm Lala
paşa camii önlerindeki havuzlu park 
lar, Erzurumun hem tarihi· hem de 
gezme yerleri olacaktır. 

Parklar açılaca~ 
Önümüzdeki yıl şehrin birçok yer. 

lerinde parklar yapılacak, caddeler. 
de kamilen ağaçlandırılacaktır. 15 
kilometrelik Er"lunım - Bıca eose
sinin iki tarafı da teşçir edilecektir. 

Hususi idare ile imar birliği ve be. 
lediyenin iştira.klerile bir "Parklar 
idaresi,, kurulması, Erzurumun ağaç 
lanma ve çiçeklenme 'işinin bu ida. 
reye verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Fakat nedense, günden güne ço
ğalan sokak köpeklerine karşı esasJı 
bir tedbir ittihaz edilmediği görül
mektedir. 

MARLENE 

OlbTRICıJ 

Saat 18,30-19,00 Muhtenr plik net 
riyatı, 1!1,00-19.30 Türk musikisi v• 
halk prkılan (Makbule Çakar ve 

0

ark' 
daşları) 19,30-19,45 Saat ayarı ve araP 
ça neşriyat, 19,4S-Z0,15 Türk musikisi 
ve Halk şarkıları (Hikmet Rıza Scsgot 
ve arkadaşları), 20,15-20,SO•Spor kond 
ması, Nizamettin Kırşan, 20,30-21,00 
Pllkla dans musikisi, 21,00-21,15 Ajanl 
haberleri, 21,15-21,55 Stüdyo saıoo 
orkestrası, 1 - Çaykovski: La Moissoıı. 
2 - Czibulka: Serenade A Toi 3 -
Billi :Fantaisic Neron, 4 - R 015:y: El 
panita, S - Osc.helt: Intcrmozzo Liana. 
21,55-22,00 Yarınki program ve lata 
1Al Marşı: 

• • OPERALAR, OPERETLER 

Çarşamba 
Akşamı MELEK 'te 

JAÇQ,UES ·THl_BAUD 

Teşekkür 
• 

Merhume hemşiremin gerek cena
ze merosiminde bulunan ve gerek 
bendeha.neye kadar zahmet ederek 
gelen veya mektup ve telgrafla uzak 
ve yakından lütfen taziyet eden bil
umtıım dost, ehibba ve meslekdaş ve 
arkadaşlanma ayrı ayrı teşekküre 
tcessürüm mani olduğundan kendi -
!erine borçlu bulunduğum teşekkür 
ve minnettarlığımın arzına gazete -
niz~ tavassut buyurulmasmı dile -
rim. Istanbul saylavı Doktor Hakkı 
Şinasi Erel. 

17,15 Roma kısa dalga11: Kan:şık oP' 
ret musikisi, 20,25 Viyana: Avusturya o 
peralarmdan, 20,10 Kolonya : Eski operet 
!erden, 21 P~te: (Manfred) isimli musiki 
li dramatik piyes, 22,IO Bükrcıı: Opert 
havaları, 23,50 P~te: Opera orkcstratl 
(Mozart, Stefaniai, Stravinski) 

ODA ~IUSIKISI 
13,15 Roma kısa dalgası: Oda musikisi 

konseri, 19,15 Bükreıı: Theodoresko kuaf 
tcti (Beethoven), 22 Liypzig: Şarkılı ()dl 

orkestrası (Rcspighi, Zilcher) 22.10 Viyt 
na, Graz: Sedlak - Vlnkler kuarteti ve 
yaylj kentet (Schumann) 

RESiTALLER 
9,30 Berlin kısa dalgası: COCDt prkıl• 

rı, 14,45: Roma kısa dalgası: Italyan bal) 
şarkılan, lS,15 Bcrlin kısa dalgası: Str• 
uss'un halk şarkılarından, 18 Peşte : K• 
man . resitalı, ıs.ıs Varşbu: Viyolonsel 
resitali (Bocherini, Bach vs) 18,30 Viyt 
na, Graz: Viyolonsel resitali (Piyano r• 
fakatile) 

~RTUGRUL SAP1 
TEK T1Y ATROSU 

Bu gece 
(Kadıköy -Süreyya< 

CEZA KA.N(mt 

tstanbul Belediyesi Şehir TiyattoS' 
KOMEDi KISMI 

Saat 29,30 da. 1 
BlR KAVUK DEVRILDJ 
5 perde komedi. Yazan . ın 
Celal MUsahipoğlu. Pazar 
günleri 15,30 da Matine. 

ki yalnız ben tutuyorum .. Sonra ilave ettim: 
- Hem, emirberimin gönül Verdiği bir kadınla ev. 

len em em .. 
- Anlamadım ... 
Paşaya Jneselcyi anlattım. Ve ona Rrdvanla Zeyne 

bin macerasını anlatırken birdenbire aklıma bir kut 
nazlık geldi. 

' ' . ; . y A % A N: . K E R 1 M E NA D 1 R . -.. ' 
" .· .. . 

- Paşam, dedim; maamafib mademki bu kadar 
ısrar ediyorsunuz. Pekala .. Zeyneple evlenirim. Far 
kat ileride bir ınilnasebetsizlik yapacak olursam ba
na gücenmiyeceğinizi vadeder misiniz? 

o!.ium diye kardeşin.in kızını beylere. paşalara peşkeş 
çekemez .. Onu yine kendi ayan bir a8am alacaktır. 

- Böyle demeyiniz beyiı:r.. Kızuı ana tarafından 
kibarlığı varmış. Hatta anne annesinin İstanbullu 
bir Çerkes olduğunu söylerler .. -40- Paşa kaşlarını oynattı. Ne demek istediğimi aD' 

lamak için dikatle yilzüıne bakıyordu: 
- Canım bunların hepsi inş lakırdı .. Şimdi sen be.. 

ni dinle: Bu klzr sana venmemelerine başlıca bir se
bep gösterdiler değil mi?_ 

- Evet Beyim!.. ... 

- Fakir oluşun .. Bu bence doğrudan doğruya ken. 
di fı.diliklerini.ortaya koyan bir sözdür ... 

- Aman Beyim. Bana adeta ümit veriyorsunuz .. 
'.Ah bu düşündüğünüz şeyleri onlar da. dUşünel?iIBeler! 

- Bugün düşünmüyorlarsa, elbet bir gün düşüne •. 
cekler ... Sen ümidini kesme! .. Biraz sabret bakalım. 
Rıdvan biraz ferahlamış gı'biydi. Dere boyunca ağir 

ağır PVe döndük. 

O gece bilmeIIb~ neden gözyaşlarım hiç durmadı. 

• Günler geçiyordu. Kışa yaklaşıyorduk amma hava 
ln.r hala sıcak .. Bir sabah taliminden dönüşümüzde, 
küçük köprünün kenarında bir yaylı gördük ki, gez_ 
miye giden kadınlarla, çoluk, çocuklar doluydu. Ya
nımda. beygir üzerinde yürüyen Feridun kulağıma e. 
ğildi: 

- Şu pembeliyi görüyor musun? dedi; yanındaki 
çocuğun saçlarını okşuyor ..• 

- Evet! .. 
- lyi dikkat et!. yaman bir pa.İ'çadır .. 
Dikkat ettiın. Hakikaten güzel bir köylü kızıydı. 

- Kadın değil mi? dedim; hepsi yamanaır ... 
- Canını, ne tuhaf adamsın sen?. Bu kızm kim ol 

duğunu biliyor musun? Bir düzilneye ya.km gönül
lüsü vardır .. 

Gülmekten kendimi alamadım : 
- Korkarım .. dedim; korkarım ki beni de onların 

içine katmak istiyorsun. 
Ciddiyetini bozmadan: 
-Kendini koru .. dedi. Sonra devam etti: 
- Bu memlekette, kolağası Haydar Efendinin ye.. 

ğenini tanımıyan yoktur ... "Benli Zeynep" diyince he 
pimizin yüreğinin başı titrer •. 

- Sen de ha! dedim. 
- Yok canım ... Ağzımdan öyle çıkıverdi .. Hem ben 

nişanlıyım .. gülüştük ... 
Zavallı Rıdvan! .. Bu kıskanç gözler sana Zeynebi 

yaretmiyecek ! .. 
• il • 

lii • " 

O günden sonra Zeynebi birkaç kere daha gördüm. 
Arkadaşlar arasında onun bahsi sık sık tazeleniyor; 
§a.kalaşmalar, gülüşmeler saatlerce sürüyordu. Yalnız 
bir şeyi merak ediyordum. Ekseriya benden gizli Jro. 
nu§IDalar, ôsılWar oluyordu. Bunun sebebini bir gün 
Feriduna sordum. Gülmiye başladı: 

- Zaten bu bahsi sana. açmanın sırasını arıyordum, 

dedi.Arkadaşlar zeynebi sana almak istiyorlar. Senin 
en yakın dostun ben olduğum için bu vazüeyi bana 
yüklediler .. Ne dersin bu işe? .. 

- Arkadşlanmm beni düşündüklerine memnun ol 
dum ... Teşekkürler ederim ... Fakat, evlenmek niyetin 
de olmadığımı kendilerine bildir. Beni mazur görsün. 
ler .•. 

Feridun şaştı: 
- Biliyor musun? dedi. Nasıl büyük bir fırsat kaçı 

nyorsun ?. lyi düşün Kenan! 
- İ)i düşünmeden bir şeye karar vermek ii.detin

değildir .. Boş yere beni kandırmak için üzülme! .. 
Bu evlenmeyi reddedişim arkadaşlarım tarafından 

Adeta isyanla karşılanmıştı. Sın Paşa bile benim gön 
lUmü etmek için birçok sözler söyledi; bır baba gibi 
nasihatler verdi. Hatta bir gün beni yalnızca odasına 
çağırıp uzun uzun sualler sorarak, sebepler ara...rtırdı. 
Dedim ki: 

- Paşam, her emrinzi yalnız askerce değil, sizi 
baba gibi seven bir evlat gibi de yerine getirmek için 
ölümü bile göze alabiliriım. Fakat bu evlenmek işinde 
ısrar etmeyin .. Yapamam .. İmk8.nı yok .. 
Paşa: 

- Anladım, dedi. Bir başkasına sözlUsün 
GüldUm: 
- Belki, dedim .. Fakat tek taraflı bir saz .. Bir söz 

-. Ne Pibi bir münasebetsizlik? 

- Onu şimdiden söyliyemem .. Fakat ne olursa oJr 
sun gücenmiyeçeğinize söz veriyor musunuz?. 

- Veriyorum ... 

- Affedersiniz .. Bir şey daha sora.cağım .. 
- Haydar Efendinin bu işten haberi var mı?, 
- Evet! .. 
- Peki, bakalım kız benimle evlenmek istiyelBk 

mi? 
- Sen orasına karışma!. 
- Pekii.la! .. 
Paşa memnun omuzumu okşadı. Sonra yerine cl>ne 

rek : 
- Artık gidebilirsin. dedi 
Selam verdim ve çıktım.. 

• 
Zeyneple evleneceğimiz kasabada hemen duM1ldu. 

Herkes bundnn başka birşey konuşmuyor, herkraf 
ta bir dedikodudur gidiy.'.>rdu. 
Rıdvan bana diş bilemekteydi. Yüzüme bakilıyor, 

düşilnüyor, büyük bir ıstırabın altında eziliyoı:au. 
Bir zamanlar ayni ıstırabı ben de duymaınıf mıy. 

dmı? ... 
{Aıi<ası W) 
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Bulgaristan 

Kompunuzcla 
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Hırcın 
KÖŞ

0

E 
Ne Kmnal1, Ne Gülmel. 
Hot Görüp Gegmell. 

-1-

Dünya tap aleminde ehemmiyeti bir ıöhret sahibi bulunan Profesör 
Hissen IHıcJün Onivetsitemizde cerrahi pi-ofesörüdür. Operatör Nls
sen ~- gün bir konferans verdi, bu1tda ,,nsan eD. n1 anlath. Cer
rahi mesleğinde birçok bulutlan olan sayın Profesör, ''insan en .. ni bu 
konfercln9ie Sok iyi tamtayor. Konferansın mühim kısnnlannı ıu aıa-

[Yaaıa : Aia GiinJiis] 
....... '* .lqll8 p a•eehıl, ..ıaL 

Aflnnlz oJmat. Geanlt t.om1111. Bml 
laoe .....,, .. dobmm. opem.. 
dlll ,. ................ U.W.lllkıe ya 

..... ,.....,_ ...... ""'. DA olım-
81D feaa ,eyler de yazmıyormuş. Bu 

yuduma - parlak bir .......... 
tenıibıııewtnl girdibn. J>o9tmmllma 
DtlkteolJDde l&fdilllk anamda bir .. 
aatkirbiı da YW. Cömleal p: ('l'lr. 
ldyenln apiı yakan dörttto UctJ bu
t&. 8'ma ,_.._ uladım: Guetele. 

ğlld sütunlar içinde siz okuyuculara naklediyoruz. 

B irçok macizel• ,...... 
iman elinin cerrahlar 

d D!......!...! için iki ....... .... ır: IRrlR 

p.halclir. Biz ona, lıerıünldl .... 
• • de, ---1!-&L--.la IMD!l8 ....,..7.uanuu .... 

a6rüJV11& ()peruJonlar, hep 
iman eH İfİ olcluiu ıibi, .. 
vaffaluyetlerimizin büyük bir 
lumu da onun emniyet " be
cerildiliiine bailıdır. Yunanca
dan alman Cbirurp keli1DMi-
• harfi harf" " ı· . .. mn, ıne e ıfı,, ma-

nasına ıelmeai de mesle~
ain lnu•i,.tine pek aypnclur 

-
SÖYLIYEN: 

Prf. NISSEN 

rla ayfalaıı -.ıa. lnlyruia 11iç U&a 
larlle dola.) 
.. pqek lçlade .... ,.. ft bald1I 

ğa &ebep ,........ ~ ........... biri 

bJrleriıala göslerlnl çakanreuma ~· 
elprlerlal ılikereeelDe 1mgla bir re. 
lmbeUe g..telere ytUdwnelerl. hu 
taJdrl..,. w butalana ~ 
dellJcllr. 

Gerçi ortada llalgm bir but.alık nr 
1 dır. DMJhakkak vardır. Fakat halkta 
d~I. hiç ~. Tip edelll 
yabada bu lautatıpl ....... Wince
den buma K~. IMıea 
tllmMMJe De kanşık amlpll Foblllo
Papelltlk) diyorlar 

Tercllme ohmdakta lbnl ...._.. 18 
ohıyomn:11: Ceatibnmce obmyall n. 
kabetlerle kanllk papel bınallc1an • 
hlrlemne butallğl. 

... &raa kırk denle deva, tek Dlo 
Çlkannak; lldnel t.ruı bin derde de 

Vnioerate Cerrahi Prolairi va, tek U&ç; ttçöncllstl her derde ae. 
va, tek~ 

B. Niacn Orta • bU devri nk1Aın a1bet1ae 
• • tutulmak, tam - lıU devri de aJam.. 

• bik bapl veya havaneli ile bfa p. 
Altta raim: Prolaöre •öre, an· l'lflll9lt, ık çıbnnak lmlf. 
ıan eli, baprdlfı miilaim ifler Guetelrdeld Biç reld&mı mmat& 

__ .ı -~ bozuk 11111111 sebeplerinden biri olma ba eebe 
arannıla muolanmggwu • bl pek lmrcalamıyalım. Böantt niyet 

Oerrah1ar için elin ikincl ehem. 
miyetl, cerrahi oalış:nalarnnızm 
birçoğunun, el bıutabklanna veya 
kaybedilmif pannaklann lflnl göre 
cek Aletler ve ameliyatlanl ait oL 
maaıdır. C-erralı, çalıpn insan için · 
elini kullanabilmenin ehemmiyet 
ve dePrfni herkeısten iyi bilir. Biz, 
heldmJer, elin eeklinden ve tl:ııerin. 
deki defilikliklerden, vücuttaki di 
fer ııutallkJıarı da keşfedebiliriz. 
~ tarihi, bbe, geçen uzun a.. 
sırlar tçinde, hekimlerin evvelce bir 
el lfl saydan cerrahiye verdi~ e
hmmiyet hakkında çok dikkate de 
ğer teYler öğretiyor 

H ekimltğin ilmt ve nazarl tara 
fı kadar, emel! ve elili tara 

fma da ehemmiyet ftl'lldifi ......_ 
1ı Hippokrat ve Mısn- tababeti dev 
rinden sonra, tıp ilimleri tam 1500 
yil, hekimliğe feı.etl bir kılık ver 
mfye ~-Wldt ....... 
HeldımHfin bu yola eapmur, cer. 

• lrılılan da malaaretle tamİ7 eden ve htiBntl zanla t.etldk edellm. Ba -. 
bir wmırdar. yna hutalann pek böyök bir htlBd 

ralıl ile clller dahili hekimqt eL 
bette biribirtnden ayıracaırt.ı He. 
kimlerin mOHhpya bqladıfı ,er 
de cerrah it yapmıya, el oynat.mı 
ya mecburdu. Zamanla, bu iki mea 
lek o kadar biribirhıden aynldı ki, 
cerrahlar, ancak ikinci clereeede 
bir el ifçilli mevkiine dütttUer. Cer 
rahm ilmi mtlııakaf&)ara Jıanoma. 
BID& bile izin verilmedi. Bu BUretle 

cerrahi, hekimliğin bir hizmetç~ 
mevJdinde kaldı. Berberler, ha.. 
muncdılr, me:Nne tafı kesenler, 
göz ameliyaUan yapan kırlangıç. 
lar onlarla bir seviyede addedilL 
yordu. C'Arralıbk, bu hale ~ 
eonra. ~k mOnevver kimeeler, 
bu lllfllllefe ratbet etmemiye bat 
l&dJlar. 

lleldmllfi ve cerreh1ıiı bJr1efUr 
ınelf yolund&kl pllflMJır pek 8'ır 
Uerliyordu. Hattl, 1774 te ll'rtr. 
bari Uniwnttemnden bir profeaör 
bu birleşmeyi tavsiye ettiği için ta 
lebeeinin dayak tehdidile k&l'fllat
tr. 

Bu, itte en büyük hı-
Jallbı l'ranms bQytlk ihtB-

Karıınızdakini Değil, Kendinizi 
Tenkit Ediniz 

Çlııa filomh ~ der ki: 
........... ldıll ......... 
+ whıld ....... ...,. ..... ,... 

'11r1r ..... " e•el • ki: q.,t 
befb==a.~1gep41e1se-. 
tnm. 

......... - U)rnılnmak. .. 
'Vllmemek, batt.i birçoklan ... 
fmdu beP-Dmemek latiyorwm 
........ ltlllana herkml te.ldde ...... ,....., 

Unutmapus ki bafkalanm ten. 
kit eWllmk ..._, karlanmdald 
....... na .... bueket ... bir 
mahl8k olmadıpu, beyecma b. 
pdM, prar ve JaotMmb1m Wrl .................. ,.... ..... 
.... bir ....... tlkhlwe ........ 
bbteldwlm••ataia. 

...... glblrapW ..... -.. 
.etz twt4a ..._ pimi teMlt e. 
........ Çolmnm ..... ,.,.,.. 

llalbald aff ecleblllnek, m1l ·
ha ile IMp banket ............. 
..,.. ....... ... ...... lbtlpo 
................ kolay fabt ...... 
., iMMlıll mr flılııat ,.,....._.. 
hı 

1 

" .... ......,,. ..... ta. 
__,. w ·ah_,. Mim ••~ le. 
.,..._w"'lı•>.,...mn.._ .... 

P.ılolOI--

• )'ipti. nmum lnkıl&ba o.r
rahbla da l8Nfll bir mevki ""
mitti. Artık heqe)'de o1clulu llbl. 
heJdmJUr, cerrahlık tellkJdlerl ele 
~ Bu nretıe, ,es .-. 
içinde, cerrahide, dliw JıekbnHk fU 
belerme llUU'U, .... bir tnldpf 
oldu. 

Ben, tman kuvvetinin ifadeli 
olan elitlerinden, yalım he 

klmlik miaaltnden bah8ettim. J'a. 
kat el lfbinln. ehemmiyetini teba.. 
rUz ettirmek için. daha bin1eice ml 
llal aııWe.nabWr. Ba mluller blse, 

hıeaıılarm varhk w )'8l&llla bvp. 
larmda, eUıı ne bOyUk roltı olduğu 
nu labata Utldr. Tıp Umtntn bOytlk 

adunlarmdan Amerikalı bir lllm. 
Alexia Carrel bu haklk&tl ook 11-
.ı ifade ediJor. DlJ'OI' ld: 
"El, bir pheeerdlr. o bem duyabl 

len, hem de yapabilen ve yapar1ren 
IÖl'tıyormut sibl it ~ bir umv · 

dur. KUçtlk parmaklummm tl~ mat 
8alll ft orta el Jrmmma ballı blf me. 

nlYellnm dfılerll yardımı olmadan, 
hl~ bir SUll&ll tabtate hlldm olunu 
dik. ı;ı. • eert ve en JUDRllÜ 111 
aynt muvaffakıyetle görebDr. Tat 
dnrl aftllllDDl t.ftan ~ de.. 
mlrelntn oeldclnt. o41lllCnUIUll balta 

mm, k3yllntln .._.,.nm,, olta devir' 
~ lul1Cllll DUd barlka de 
necek bir U8talJda blanm.,., ta7. 

Yai'elertD - ··-· Ueıtleıtnl, 19-

amm ıırçumı, mwıarnnn aaıemı 
Dl, ipek dokuyucusunuıı ince ipllti 
Dl de ayni emniyet ve ustahkla kul 
lamyor. o. hem mdtlrebllen, hem 
takdia edebUen; hem çalaıı, hem he 
diye veren; hem t&rlalara tohum 1& 

çan. hem de siperlere Cltlm bombuı 
Jaldıran bir Alettir." 

Bu b4ar 1ll1lhte1lf leler ge. 
ren, dtlfllnce ve duygulan. 

nmı harlcl Aleme abettlrmele en 
ook vuıta olan bir uvuıı. herhal. 
de, ytl4lmtls kadar, pbalyethı 1lli 
yonomiatnt tapnam tabiidir. ı,te, 
onun lçlndlr ki, eltD teklinden. fi 
g&me tan:mdan, 1'lzUıı fbdJODO 
mial kadar pham karakterini an. 
lamak lılıll•enda baJnnylar, bak. 
p cı.tmerdlr· l'abt, bwıu yaııllf 
anlamamab. Bu ldclfınJD, bugilnldl 
faJedılrla hio bir allbm yoktur. 
Avucun lçhıcleki gtcllere el okuyu 
cularr bul ı.tmler ~erdir. 
Bu ~ bult anotomlk eebep 
lerden Deri plir. Heldmllk bakı. 
mmdaD bu Qllgilerln namı hbd ol 
cluiu temblt edilmifffr. BiDMDL 

leyh, bu gbgllere, fula bir mlna 
vermek dojru deflldlr. l'ula bir 
mana çıkarmak l&ll&thıi. bur ldm 
..-ı llOJIDÜ tç1n. bul aoıkgk fal 
cdar meJdul& ~· 

Kadm w erkek e1l ele 1llrlb. 
rlndm farldlıllr. Bu da tıb 

(.Aıtlw ıt ...... , 

alyetlert vardır: Balkın, aağhpu ko 
l'1llDMI ve şöyle böyle nhatenl•• 
lama JmrtulmMI içla ucu Baç t.emlD 
etmek. Ve bma hakikaten temin de 
ediyorlar. Amma diyeceksiniz ki: 

- Böyle obDüla beraber.....,. 
... bir de ite ,.... yolı -· 3 f 
Bwdaı' .... ~. DoldıDr 
lara ....... Wiyle ko1a7ea aputl. 
DiMi ~ lcla ............ 
blrllil edip ba ili ,....... ,.... •• 
•f Necim el..,.....f ptblya ba. Ka. 
blldlr ............. Olablllr. Olcllıla* 

dabl ...... blyle ... -·---.,.. Kendi ....,_...._.._ krdlled 
.-huta•llthri ............... ..... 
rile:' JaMhdaıtar. ÇllıDI ..... -
~ lluta lılle ( ot: ...,.,... 
........ kahlltor -gill .......... 
Ur), - babaylllt doktera (Not: ... 
radaki babayillt. iMi .... ,.., ..... -
ı .... abalr) Pi-• 11a1e ıellJor. 
A*ttdduma 1119 (bcıtwa ....... 
... lrMuaUa, ıı.anaa...,. .,..,..) 
.....,. ......,........ (Mas • .... 

.... ~ .. ---bir ..... 
re IJlrlael • teteWJUıt" .......... ._ 
ydlveriDoe M ajn blıyorm11to • .. 
.., •takat.• de "muaymere.,.... 
ma iJdMl lk t.,.eUıöm" 1111e pelıL 
mek kunetL.. 
...... beride: ... - ... ,. 

1111 bet blalal Ba tanlı - ... .. 
rat&l o tanfl altı bt ..... t .... .. 
le orlılp Mı deft)'i !:il .,..... • 
tmlrh&lh llerkM .... k4fU1GI'· .. 
de ...................... 'ı • .............. .....,.. ...... 

....... beraber ...... ............ .............................. 
~. JllalelıaH'D!n 111 
il tlçtl ft bir Od w•• __...... phlnlerlm ,.. yan ... __ .. 

~· ... &.• ............ ,...,..,.., .... 
............ la ~ fedallerldlrler· 

ere bMr edelim ki ,.. putırma. 
_. bpdwn• P*' Jtls ylrmlJe, mi 
.. mini fmdlk fanll t.ulam peJllb'IDI 
..... dokm J9rluıD bla bir ..... 
....... tek ..._ '°~ - .. 
rafa yat.wlyoraL 

ilk blrlllcl .... yeneye blriacl 8 
bıeebl#cr loln ota bet Un nerede f 
........ putmnuaun yas ,.... _.,Dertler • .,.. ........ .. ... , 

-lldmatlmln ...... ~ 
.._ nıaltlmnoterUJI ........... L 
...,.. ..... ba ........ p.teılr ..... 

v ......... , ......... ,..., ... ...,..... 
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Fenerbahçe Dünkü Maçta 
Galatasarayı 3 - 2 Yendi 
Beşiktaş ta 1. Spora Galip 

Bir gün evvel çok iyi açılIDIŞ olan 
nava dün sabahtan ıtıbaren bozulmı 
ya baş anuştı, Maç saatlerı yak.la.şu. 
ğı vakıt şiddetU rüzgarla karışık sıkı 
bu yağmur akıyordu. 

Beşıktaş sahası, dığer sahalara na 
zaran en süzgeçli bir meydan olduğu 
halde, Fenerbahçe - Galatasaray ma 
çının başlamasına yakın epey su biri 
kintisi içinde kalmıştı. 

Yazan: 
Eşref Şefik 

ra ayaklarına bir fırsat geçtı. Bera
berliği temin ettiler. 

bir iniş esnasında beraberlik golünü 
de attı. Fenerliler bu gol üstüne gev. 
şekliklerinden çıktılar. Gayretli oy
myarak ikinci g::ıle de muvaffak ol-
dular. ... 

Galatasaravlılar tekrar beraberli
ği temin için uğra~mıya başladılar. 

Sağdan ilerliyen Galatası.ı ray hilcu. 
mu sağiç yerinde Galatasaray rnuha
ciminin çektiği bir şüttin Fenerli o
yuncunun eline değmesi yüzünden bir 
penaltr kazadı. 

Güniln ilk müsabakasını Topkapı 
lle Eyüp takımları yaptılar. Topkapı
lılar 3 - O lık galibiyeti hak edecek 
bir oyun çıkarmıya muvaffak oldu
lar. Ve rakiplerıni üç gol fark.la yen
diler. 

Fakat esasen başlangıçtanberi fer. 
di top kontro'ünde daha becerikli gö
riinen Fenerliler hemen mukabil a 
kınlara başladılar. Bir go1 daha cıka. 
np Yine galip vaziyete girdiler. !kin
ci golden sonra so!açık Fikret karşı. 
sındaki muavin ve mUdafile top (Je
çirmek iddiasına tutuştuğundan ken
di hattı için krymeti derecesinde fay. 
dalı olamıyordu. 

Hakemin yağmurdan çizglsi kal
mamış sahada tayini gUç olan bu ce. 
zaya Fent'frliler itiraz ettiler. Topun 
ele dokunduğu yeri çizgi harici ola· 
rak g-österdi!erse de hakem kararın
da ısrarla penaltıyı attırdı. Tekrar 
berabere vaziyete giren Galatasaray. 
lılarm şevkleri bir kat daha arttı. On 
dakika kadar üstün bir oyun çıkardı. 
!ar. Fakat üçüncü golü başaramadı
lar. 

Galatasaraylı Salim bir Fener tıkınlltl kala ile karşılıyor 

Beşiktcq • lıtanbulıpor 

Maçın başla >ıgıcmda ıstan bulspor. 
lular beklenmiyen bir gayret ve can
Wıkla Beşiktaş hatıa.rı üstüne çullan
dılar, topu teknik bir kul!aruşla ol
ınasa bile, zorakilikle arzularına göre 
11evketm.iye başladılar. 

Beşiktaş taraftarlarını> hayli hale
canlı dakikalar yaşatan lsi:anbulspor 
hakimiyeti fazla devam edemedi. Be. 
yaz siyah takım isabetli paslarla, iyi 
yer tutarak rakiplerir:- ateşini sön
dürmekte gecikmedi. idareyi tama.. 
ınen kendi taraflarına aldıktan sonra 
mukabil hücumlara başlıyan Beşik
taşlılar bu devrede Uç gol çıkardılar. 

Gollerin ikisini, oon hafta~ar for
munu diizelten Şeref, liçüncüsünU de 
Feyzi attı. 

!kinci devreye kı:mdilerinden emin 

olarak başlryan &şiktaşlılarm gol a. 
dedini artırma gayretlerine karşı ts
tanbulsporlular ""nerji doh hareket. 
lerle mukabeleye çabaladılar. Fakat 

aradaki k!as tarkı tesirini göstermek 
te gecikmedi. Bu devrede de, birini 

Şeref. ikincisini Rıdvan ve üçüncüsü
nü Hakkı olmak üzere üç gol daha 

çıkararak beyaz siyahlılar sahayı 

6 - O galip vaziyette bitirdiler. 
Bu devrede Beşiktaş hücum hattı 

iki gol daha atmıştı. Fakat hakem 
muteber addetmedi. 

Fener bahçe • Calalaaaray 

karplafmaaı 

Bu maçın neticesi hakkında bir 
günevvel yazdığ"mız yazmm sonunda 

a.ynen şu satırlar vardı: 
''Böyle bir taknııa karşı, hücum 

merkezi ve sağiçi derinlemesine 

oyruyamıyaıı ve ekseriya tereddüt
lere kapılan Fenerbahçenio alması 
muhtemel !letlce. farkı büyük olım 
yan bir ga.ltbl:vettır.,. 
Fener Galatasaray karşılaşmasmın 

bütün devamınca bir gün evvel yaz. 
dığuruz şeylere ı;ıahit olduk. Fener
bahçenin merkezi boyuna rakip mü
dafiler içine daldı ve sıkıştı, kaldı. 

Sağiç te hücumda müessir olamadı. 

Fenerin bu kusuru yüzünden de birin 
ei devrede çıkarması makul olabile
cek iki üç golü neticelendiremeden 
bir golle ilk devreyi kapadı. 
Maçın ikinci devresinde karşı tara

fın gollerini arttıramadığmı gören 
GalatasarayWann cesaretleri artt. 
Bir şeyler yapılabileceğini hissetmiş 

gençlerde görülen bir hevesle hll
cumlara başladılar. Uç dört akın son 

Soliçten ve merkezden ~elen ff>na 
paslara daha ziyade sinirlenen Fik
ret içe geçseydi. hattrn deliciliğini ih. 
timal arttırabilirdi Bunu da yap·amı
yacak kadar karşısmdaklenn sırf 

kendini gözHyen müdafaalanna kap1-
lan Fikret maçm bitmesine yakm fri 
kikten yaptığı üçüncü galibiyet golü 
ne takımına borcunu ödedi 

Maçın talsilah 

Beşiktaş!ı hakem Rüştünün idare. 
sinde takımlar dizildiler. Fenerbahçe 
kadrosu: Necdet - Lebip, Sedat -
M. Reşat, Angetides, Esat - Naci, 
Niyazi, Ali Rıza. Bülent. Fikret. 

Galatasaraylılar cezasını bitiren 
Salimle Izmirden aldıkları .Aıfoan'1 

müdafaaya getirmişlerdi. Takımları 

şu şekilde dizi!di: 
Necmi - Adnan, Salim - Musta

fa, Noharik. Fadıl - Necdet. Süley_ 
man, Bil'ent, Haşim, Danyal. 
• Düdükle beraber ortada bir iki gi
diş gelir, yapan topun Fener msıf sa
hasma d::ığrulduğı.ınu gördük. San~a
civert muavinleri bu akını kestiler. 
Kendi muhacimlerini hiir.uma kaMrr
dtlar. Galatasaray kalesinin önüne 
kadar inen Fener muhacimleti ya ve_ 

rilen paslan ters almak, yahut lüzum 

suz zikzaklarla karşı taraf müdafa

asına mukabele imkanı vermek yU

mnden gol çıkaramıyorlardı. Maame. 
fih iniş adedi ve rakip nısıf sahasın ., 
da oynamak müddeti itibariyle Fe
nerliler daha ağrr basıyorlardı. nk 
beş dakika içinde Fikretin havaya 
dikerek kaybettiği kati fırsattan baş 
ka mühim bir fırsat ve gedik bulamı 
yan Fener hücum hattı yirmi dakika 
~alıştı. 

Fenerin ilk golü 

Yirmi birinci dakikada sağaçık ö
nünde düşmüş Galatasaray kalecisi
ni gördüğü ha.ide, kaJe yakm!armda 
bulunmasına rağmen tereddüdtinden 
silkinip içeri atamadı. Epey zaman 
geçtikten sonra topu ortaladı. Sofü; 
kale ağzında kafa ile ilk golü içeri 
attı. 

Bu golden sonra hakimiyetlerini 
devam ettirmelerine rağmen Fenerli. 
ler sayılarının adedini çoğaltaınadı
lar. 

Birinci devreyi Fener bir golle ga-
lip bitirdi. 

ikinci devre 

Bu devrede Galatasaray Fenerln 
kanaatkar oyunu karşısında hıza gel· 
di. Bir iki tehlikeli akın yaptı. Soldan 
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Lig Maçları Puvan CetveR 

Klllt> ismi 

'O 
' bO 

;;, ~ ;a 
~ ~ 

ı 
m 

10 24 
12 24 
8 21 

20 21 
16 18 
17 17 

Fcnerb~hçe 9 
Beşik~ 9 
Güneş 8 
Ga'tasnray 9 
Beykoz 9 
Vefa 8 

7 1 1 40 
6 3 44 
6 1 1 30 

5 2 2 36 
3 3 3 13 
4 1 3 20 

22 15 
30 12 
36 12 
53 12 

Istnnbulspor 9 
Süleyıma.niye 9 
Topkapı 9 
Eyllp 9 

2 2 5 13 
1 1 7 9 
1 1 7 9 
ı ı 7 10 

Maçın bitmesine on dört dakika 
ka!a soHçten ilerliyen Fenerlilere 
çizgi üstünde ça.-pan G~latAs:tray mU 
dafaası aleylerinde bir frikik veril
mesine sebep oldu. 

Fikretin çok düzgün çektiği bu fri
kik'i Galatıısaray kalecisi içeri aldı. 

Fenerbahçeli1er bu üçüncü golden 
sonra daha sıkı bir müdafaaya çalı. 
şarak rakiplerine beraberlik farkı 

vermeıfüer. Ve maçı 3 - 2 galip bi
tirdiler. 

Stadyomun Lig 

Maçları · 
Taksim Stadt tarafından gayrl

federeıer a.rasmda tertip olunan lig 
maçlanna dün sabah devam edil
miştir. 

llk maç Galatasaray ile Ama
vutköy arasında yapılmış ve ~er 
iki takım çetin bir maçtan sonra 
O - O berabere kalmışlardır. 

Ikinci maç Pera ve Kurtuluş ta. 
kımları arasında yapılmış. ve gü
zel bir oyun çıkarmasına rağmeıi 

kale önünde milesir olamıyan Kur
tuluşlular 2 - l Peraya mağlup 
olmuslardrr. 

Beşiktn, muhadm'eri lstanbulspor kalesi önünde 
sayılarını lazla'aştırmıya ~alışıyorlar 

Fenerli Bülent üç Galata.aray oyuncusunun ara.ından 
topu geçirmiye çalışıyor 

Ankara 
Dunku 

ve İzmirde 
Maçları Lig 

Ankara, 2 (TAN Muhabirin
den) - Ankara lig maçlarına bu 
hafta da devam olunmuştur. Hava 
n.m çok soğuk olmasına rağmen 

sahaya 5 bine yakın bir seyirci top 
lanmış bulunuyordu. 

Dk maç Demir Çankaya ile An
karaf?'ilcü arasında yapı1.ch Anka_ 
ragücü bu maçı hakim bir oyundan 
sonra 2 - 1 gibi bır farkla kazan. 
dı. 

Oyunun ilk devresi 1 - O An
kara gücünün lehine idi. 

BugtinUn mühim karşılaşması o
lan ikinei maç iSe Harbiye ile An
kara.spor arasında idi. 

Oyuna Kemal HalimJn idaresin
de Ankarasponm bir vuruşu ile 

başlandı, Ankarasporlularm orta. 
dan yapmak istedikleri hücum Har 
biye muavin hattında kesildi. Der
hal hücuma geçen Harbiyeliler sol 
dan topu avuta kadar siirUklediler. 

Bu çok heyecanlı maçın ilk dev
resi her iki tarafın da büyük gay
retlerine rağmen 0--0 beraberlik.. 
le bitti. 

!kinci devre başladığı vakit. bi. 
rinci devrede gol c;tkaramıyan Har 
biyeliler· daha ilk dakikalardan iti 
baren oyunu Ankaraspor nısıf sa
hasına intikal ettirmiş gibi idiler. 

28 inci dakikada Harbiyeli sağa
çık, ayağındaki topu bir müddet 
Ankara.spor kalesine kadar sürük

<Ya.zısı 8 ineidel 

Taksim Stadmdaki Maçlar 

Süleyman iye yenildi 
Güneş • Vefa Maçı 
Yarıda Bırakddı 

Taksim Stadında dUn ilk oyun 
Beykoz - SWeymaniye arasında 

yapıldı Hakem Bürhanın idaresin 
de oynanan maçm ilk dakikalan 
mütevazin geçti ise de uzun pas
larla oynamıya gayret eden Bey
kozlular 20 inci dakikadan itibaren 
oyun üzerindeki üstünfüklerini Sil. 
leymaniyeye kabul ettirdiler. 

Ve 25 inci dakikada penaltrdan 
birine; gollerini yaptılar. Süleyma. 
nyie 30 uncu dakikada penaltıdan 
buna cevap vererek beraberli~ ı:e· 

min etti. Devrenin bu vaziyette c.i 
hayetleneceği tahmin edHirkeıı ron 
dakika.da hakem.in verdiği üçüncü 
bir penaJtı ile Beykoz 2 - 1 üs·Un 
vaziyete geçti ve devre bu şel:i?de 

nihayetlendi. 
ikinci devreye Beykoz büyük bir 

azimle başladı. Ve 10 uncu dakika
da Şehabm şahsi gayretiyle bir gıo1 
daha kazandı. Oyunun bundan son. 
rası fazla çamurdan oynanamıya
cak bir haJe gelen sahada futbol
den başka herşeyf' benziyerı bir 
kör döviişü hat·nde devam etıi. 
Top sürmek. top kontrol etmek 
imkanı kalmamrştı. Devrenin soıı· 
lanna doğru bir ~ırsattan istifa.de 
eden Sü1eymaniyeliler Daniş vası
tasiyle ikinci ı:- .. yıl<ırmr yantı1 !"1r. 
Ve maç 3 - 2 Reykozun galibiye. 
tiyle nihayetlendi. 

Güneş - Vela 

Taksim StadmGa ırlinUn ikinci 

maçı Güneş - Vefa arasında oy
nandı. Ve fazla yağmur yüzünden 
balçık çamuru haline gelerı 

topun yürümesine ve maçm niza..nıi 
bir şekilde nihayetlenmesıne im
kan görm.iyen hakem 30 uncu da

kikada her iki takım sıfır sıfır be

rabere vaziyette iken oyunu tatil 

etti. Hakem Nihat Asımın idare
sindeki maça takımlar en kuvvetli 
kadrolariyle şu şekilde çıkmışlar
dı. 

Güneş: Cihat - Faruk. Reşat, 

Yusuf, Rıza, Omer - Salabattin, 

Rasih, Melih, Murat, Rebil. 
Vefa: Muvahhit-Saim, Sefer

Silleyman, Lutfi, Abduş - Muhte
şem, Hüseyin. Şükrü, Latif, Meh
met. 

Oyuna Vefanın hücumu ile baş· 
landı. Merkezden Güneş kalesine 

kadar uzanan bu hücum .::ihadın 
müdahalesiyle iade ecLldi. Oyun 
müLevazin ve kar~ı1ıklı akınlarla 
devam ediyordu. Vefahların seri 
oyunlarına mukabil Güneşliler ağır 
ve daha hesaplı oynuyorlardı. Fa. 
kat saha sabahtanberi yağmur aL 
tmda oynanan maçlardan dolayı 
n kadal" berbat bir hale gelmişti ki 

ikinci Kümeye 
Hangi Klüp 
Gfdecek? 

Dün Güneş-Vefa maçı mus
tesna büttln takımlar son müsa 
baka.larıru yaptılar ve lstarıouJ i 
lig maçlan nlhayetlendl 

Yalnız bo son karşılaşmalar

da alınan neticelerin bazısı orta. 
ya karışık bir mesele çıkardı. 

Süleym&11iye Beykoza ve E
~1ip Topka.pıya mağlôp olw ı-11 
Süleymaniye. Topkapı ve Eyüp 
klüpJerl 12 müsavi puva.nla so 
nuncu oldular. Attıktan ve ye
dikten goller nazarı itibara a
lındığı takdirde kiime sonuncu. 
sunu tayin etmek ko,ay ise dt> 
kU.me sonuncusunu biza.nma.mP ı 

mucibince önümüzdeki 8ellt> 1
1 

ikinci kümeye gideceği cibt'tle 
bir klilp tçi.n haya.ti bil' mesele 1 

olan bu vaziyette ablan ve ye- j 
nen gole haktlmryarak bu üç ta
kım arasında yeniden maçlar ı 

, vaptınlmah ve haklarm111 zlyaı· L nR tm~dtn hrnlolmıtmaltclrr. 

İkinci Küme 
Maçlarının 

Neticeleri 
ikinci küme lig maçlarına diln 

yalnız Şeref Stadında devanı edil. 
miş ve Kasımpaşa ile Doğanspor 
karşılaşmışlardır. Iu.et Muh.ittinin 
temiz idaresiy!e yapılan bu maçı 
KasımpaşaWa.r 6 - O kaza.nmıŞ
lardtr. 

her iki takım oyuncularınrn göstet 
dikleri gayret mezbuhane bir cır 
dişmeden ileri giC.emiyordu. 

Güneşin yaptrğı akınların biri
sinde Melihin çektiği çok sıkr şitt 

Vefa kalecisinin nefi.R bir plonjo1'U 
ile kurtuldu. 

Vefanın yartığr akmlann biri· 
sinde de Mehmedin çektiği şilt CL 

hat tarafmdan kurtarıldı. 

Ve 30 dakika devam eden of\lll 
mtiddetince bu ıki şütten ve \efa 
• .:!yhine ola l 'r kornerdPn htı"ka 

kayde değer birşey olmadı. ve 30 
uncu dakikada takımlar q1fır ..r sı

fır berabere vaziyette iken yağ

murun fazlalaşması hakemi oYllnU 
tatil etirmek mecburiyetinde bı

raktı. 
Bu oyun gelecek hafta tekrar 

b~ştan oynanaeakt.rr. 





il 

içtimai ve 
AhlGki Disiplin 

Türk Milletinin Sahip Olduğu En BüyüJc Kıymet, 

Dürüst Ahlak Cevheri ve Ruh Asilliğidir 

(Batı 1 incide) 

~tatllrktln aaJılee rehberliği •yeeim}e lnırtardığnms mDU kıy. 
metler, fU kadar bin kilometre murabbaı topraktan, şu kadar mil
yon l'ilrkiin. yurdun hakiki aahlbt haline gelmesinden ibaret değll
cllr. Beqeyden evvel Türküo bttytlk tarihi mirası olan ahlik dlslpU
nJ ve fedaklrhk &tefi lmrtulmU§tur. Dünya dolusu mÜ§kWAta karp 
bzaadan lstikl&I l&'ftltl, clhaa harbinin alıWd yaralamu kapanuf, 
Türkün kelleli dtlriiatlöğttne ve tanlsliğfııe olan ln .. en geri ver. 
mittir. 

trakat eski gtlıılerden w hele lıarpten kalan fena miraam ortadan ta. 
mamile silindiğine fht:maı verirsek kendi kendimizi aldatırız. Eski gün. 
lerin ahllkf gevşekliği yalnız bir cereyan ve anane ,eklinde ortalıkta ya. 
eamakla kalmıyor. o gtlnlerin °Kahramanlarmdan,, bir kısmı hlli. orta. 
Jıktadtr. Hlll Türk içtımaf bünyes;nin nizamını, kanunlarını, umum! ha. 
yatın temizliğini tehdit etmekle meşguldürler. • 

Bunlara karşı kanunlar lclr.dir. Kısmen mUnıru zamanlar kendilerini 
himaye ediy-or, kısmen bozıuk fşler·n çok tabii olarak gizli, iabatarz. de. 
tilsiz yapılmam bu gibileri koruyor. Jrakat cemiyet kendilerini birer birer 
tanıyor, hliyor, haklarında llyik olduklan hükmü veriyor. 

N e çare ki, cemiyet içinde harpten B<>nra eski kuvvetini bulamryan 
bir şey var: Abli.ki disiplin ve içtimai boykot ... Kendi menfaatleri 

için cemiyetin menfaaUerini, kanunlannı, nizamlanm baltalamakla meş. 
gul olanları hep-m;z birer birer tanıyoru&. Fakat bu hislerimizi kendimize 
u.kbyo~. İçimizde bUtUn çevrilen fırıldaklan ancak bir açık gözlük öl
çUsile ölçenler ve müsamaha edenler eksik değildir. Hepimiz bu gibilerin 
eı:m llkıyoruz. Klüplerimizde kal'fl karşıya oturuyoruz. Beraberce kadeh 
ve zevk arkadaşlığı etmekte mahzıur görmüyoruz. içimizden biri çıkıp ta 
bu umumt gidişe karşı hareket etmiye kalkışsa gillünç görünmekten kor. 
lruyor. Bunun için hepimiz, içim zi dolduran temiz hislere rağmen bu gi. 
bilerin yüzüne karşı sıntıp geçiyoruz. Hiç dilşUnmüyoruz ki, bu riyakar. 
lığunız. bu müsamahamız; TUrk millet1n )"afatan en kıymeUi cethere, 
dürüst Bihllk disiplinine karşı bir suikasttir. 
Diğer bir lliltunumuzda cemiyetin menfaatlerine, kanunlarına seneler. 

4!enberi düşman vaz yet1nde kalanlardan birinin bayatından birkaç yap. 
rak bulacaksmrz. Bu sınıf insanlar hakkında yazılacak §eyler çoktur. 
ÇtinkU kötülUğün bir nevi, her nevile bera.ber yUrür. Kınlan umumi men. 
faatıerin karşısında: yıkılan evlere. hUkmü muattal bırakılmıya çalışılan 
kaııunlua ait türlU türlU manzaralar görürU.z. 

H edefimiz şaluslar değildir. Hattl temizlik mllcade~s1nin berrak ve 
tesirli olması için tahıslardan bahsetmiye mecbur kaldığımızdan 

4'olayı derin bir azap duyuyorum. KanunlaJ1D h~c1nde yaşıyanlarda~ 
her birinin etrafında onlare mukadderatlarını bağlaımış masum, günahsız, 
temiz insanlar vardır. Bunlarda teessür uyandıracak yazılar yazmak 
~k elemli bir ıeydir. 

f akat diğer tarafta cemiyetin umumt menfaatlerl var. Yaşaınak 
için cemiyetlerin adeta bir .gıda diye ihtiyaç göı 1 iğü ahlikf kıy. 

metler, içtimai f eragatler ve fedaklrlıklar var. Bunları gözönünde tu. 
tarak, bu gibi tufeyli unsurlara kat'fı amansız bir mücadeleye şid<letle 
ihtiyaç vardır. Tuf eyliler her tarafa sokulurlar. Ba.zan bir belediye işini 
ellerine geQ rirler. Bazan vergi dairelerin;n etrafında toplanırlar. Herkes 
için müsavi olması liznn gelen vergilerden kendi müşterileri lehine ;stis. 
ııalar elde etmek için ortalığı bulandırmıya uğr8.fırlar. Ba.zan yürütüle. 
eek hakstz işlerı olanlann önüne düşerler. HakMann aleyhine olarak bu 
ifleri yUrUtmek için akla hayale gelmez dolaplar çevirirler. Mübadeleye 
Ubi kim bilir kaç zengin bunlar sayesinde etabli ves"kas:nı allDJI, gayri 
mübadillere ait olması lhım gelen ne kadar mal kaçınlmıştır! 

Türk içtimat bünyes; zinde, sağlam ve kuvvetidir. Uzuvlardan herhangıi 
birindeki hastalık istidadını defetmek, bünye için işten bile dejı'l.dir. Yal. 

llıZ hastalığın teşhis ed:lmesi ve rahatsızlığın şuurlu bir hale gelmesi, f fa 
yoluna girilmesi için kafidir. Harp ve mütareke günlerinden bilhassa lR. 
tanbulda baki kalan ahllld geveekliğin az zaı::ıanda tasfiyeye uğnyacağı
na hiç şüphe etmiyoruz. 

Tllrk milleti, dUnyaya lSmek olacak vasıf ve iatidatıarda bir millettir. 
Ahlikf dis;plinin daha şuurlu, daha hassas bir hale gelme« sayesinde 

lııu vasıf ve iıstidatlarmdan en büyük verim alması mUmküıı olabilecektir. 

lran Transit Yolunda 
Yeni Bir Köprii 

Erzurum, - Trabzon_;Iran tran 
mit yolu üzerinde, · buradan 82 kilo 

metre uzaktaki Horaaaıı köyü civa 
rmda yeni bir klSprU yapılmafa bat 
lanılmı§tır. Araa nehri üzerinde ve 
110 metre uzunluğunda olan bu klSp 
rtı 142 bin liraya çıkacak, ild senede 

bitecektir. 
EZ 

Alamet Emin YALMAN 

Aıka Gelmiı· 

Balye, CTAN) - Kocacami mahal 
lesinde Efqlu Cemal bir hldi8eye 

aebep olmuttur. Cemal, sarhoş ola 
rak ,ehir klübUne gitmi§ ve tecavüz 

lere bqledığmdan garsonlar tarafın 

dan çıkanlmıttır. Lakin biraz sonra 
tekrar klUbe gelmiş ve tabancasmı 
çekmişt;r. Cemal yakalanmıştır. 

RESiMLi ZABITA ROMANI: No. 
..... -· ......._..,. ..... ,. .. -... - . . . 

TAN -==-=====================~=======================. 

Erzincan Civarında 
T askö.miirii Bulundu 

• 

Grip, Baş ve Di§ Ağrdarı, 

Nevraqi, Artritizm, Romatizma 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

Erzincan odun pazannın bugünkü hali icabında qünde 3 kaıe ahnabilir 
1 

Erzincan, (TAN) - Şehrimizin el yor. Dk zamanlarda odun, kömür -
Ji kilometre garbindeki Karadağda buhranı halkı epeyce korkutmuşsa 

taş kömUrU madeni bulunmuştur. da şehrimize maden kömUrü ge!miye p••••••••••-... ı~---••••••••.; 
Madeni keşfeden Vehbi Sanalan başlaması, havalar oldukça müsait j- Ü 1 1 ~ 

imtiyaz istihsal etmiş ve kömürü ış.. gittiği için köyJünUn odun getire bil. TAi 1 G ZELL K B O Q Ö. J rı fı 
letmiye başlamıştır. Şimdiki halde mes; mahrukat işini yoluna koymuş. J Fl V 

tesisat ;ptidafdir tlerde daha zeng•n tur. Şimdi her gün pazarda odun bu ve ~ r, la r 1 o ... r 
damarlara tesadüf edileceği umulu. lunuyor. Göz boyayıcı -

1 

reklGmlar O 9 1ı:t rrt t)' Arapkirde Yeni 

Kaymakam 
Ankara 

Ve fzm·rdeki 
Arapkir. (T.Am- nçemiz kayma. 

kamhğma tayin edilen Nizımiye kay Lig mc.çları 
makamı Hamj Arıkan gelmiş ve va.. 
zifesine b~lamıştır. (Başı 6 mcıda) 

_, 

Arapkirde Takdjr 

Edilenler 

topu ortaladı lzzet. bu çok müsait 
vaziyette kendisine gelen topu sıkı 
bir kafa vuruşu ile Ankaraspor ka 1 
lesine sokarak takımının yegi.ne 
galibiyet golilnG kaydetti. 1 

Oyunun bundan oonraki çalış. 

ma!arı netice üzerinde bir değişik. 
lik olmadan geçtiğinden maç Har
biyenin 1 - O galibiyetiyle niha
yetlenmiş oldu. 

TabiJ güzel görUnm~e muvaf 
ak olmak için dünyanın en bil· 
ıük cild güıelleştirme Alimi o
an P. Dr. E. WINTER'in formU 
ü mucibince hazırlanan yağlı, 

yağsız ve acıbadem VENUS 
<remlerini kullananlar ömürleri 
ıin sonuna kadar VENUS gibi 
~zeJ ve caziplik alırlar. Masa 
>aşında uydurma ve halkımızı 

tldatan göz boyayıcı rekli.mlara 
inanmayrnız.Terkib, tesir ve kıy
'llet Jtibarile dünya yüzünde 
f{REM VENUS'den daha U.stütı 
Jir KREM mevcu.d olmadığını 

layın halkımıza kat'iyyeUe ar
zederiz. 

Arapkir, (TAN) - Muhasebe. se. 
f erberllk ve köycülük ~lerınde görü. 
len muntazam mescı.ismden dolayı Hu 
sust Muhasebe memuru Mustafa Ka. 
rahana Ma!atya Vilayetinden takdir. 
name gehniştir. 

ilçemiz karakol kumandam ve bö. 
lilk kumandan veı -m çavuş Ali Ural 
da mükellef amelenin sevki, seferber 
lik ve köycU1ük iş1erile -Jiğer cahsma 
lanndan dolayı Malatya valiliğince 

takdir edimiştir. 

Muşta Eczacı Yok ! 
Muş. (TAN) - Zaman zaman sal 

gm bir bal alan sıtmaya karşı açı 

lan mücadele, kadronun darlığına 

rağmen. sıhhiye müdürü doktor Na 
cl Kanşiray ile hükumet doktoru Zilh 

tünUn gayretıerile iyi neticeler ver 
mi.ştir. Sıhhiye .memurlan köylere 
kadar gidip çalışmı,lardır. Fakat. 
bir eczane ve eczacı bulunmaması, 

pek çok mUşkülita yol açmaktadır. 

Zongufdak • Ankara 

Hattında Faaliyet 
Çankın, (TAN) - Zonguldak -

Ankara hattında her gün 16 marşan 
di.z katan işliyor. ve hepsi de kömür 
taşı~r. Lokomotif temin edildiği 
tıakdirde bu hatta günde 40 katarın 
gelip gideceği söyleniyor. · 
Katarların çoğalması kal'818mda 

kazalar da artmıştır. Geçenlerde Zon 
~ dakta bir makasçının eli ve ayağı 
ezilm;ştir. Birkaç gün evveı de Smu 
cak istuyonunda. tren memurların 
dan birinin 8 yaşındaki çocuğunun 

sol ayağı trenin altında ezilmiştir. 

K11tarda ecza dolabı olmadığT için 
rntlşkUli.t çekiJm;ştir. Kazazede ço 
~uk buraya getirilip hastaneye yatı 
n'mnstrr. 

lzmir, 2 (TAN) - BugUn yağ

murlu bir havada devam edilen lig 

maçlarında Alsancak Deınirspora 

galip vaziyette iken şiddetli yağ. 

mur dolayısiyle maç tatil edilmiş. 
tir. Doğan11por - Yam'anlar karşı
laşmas1 1 - O Doğansporun lehine 
bitmiş ve Uçok'ta Ateşsporu 2-1 
mağlup etmiştir. 

Dün Yapılan 

Kır Koşusundan 

Ahnan Neticeler 
Beyoğlu Halkevi tarafından ter

tip edilen kır koşularının ikincisi 
dün Fenerbahçe Stadı ile Kalamış 
arasında yapıldı. Müsabakaya Ga
latasaray, Fenerbahçe, Gfineş, Ka· 
sımpaşa, Pera, Halkevi, Beşiktaş. 
ve Istanbulspor klüplerine mensup 
büyük bir atlet kalabalığı iştirak 
etti. . 

Memleketin dört kıymetli atletJ 
arasında büyük bir mücadele ha. 
tinde devam etti. Ve neticede Gala 
tasaraydan Ibrahim birinci. Beşik 
taştan Artin ikinci, Galatasaray. 
dan &>krat üçüncü, Güneşten Re
cep dördüncü oldular. Ekip itibari
le Galatasaray 12 puvanla birinci, 
Pera 35 puvanle. ikinci, Fenerbahçe 
36 puvanla UçüncU, GUnet 37 pu
vanla dördüncü oldular. 

Birinciliği kazanan lbrahim me. 
safeyi 18 dakika 39 saniyede koş. 
muştur. 

Nureddin Evliya Zade 

Müessesesi, lstan bul 

SAÇ BAKiMi 
GUzellığıo en b;..;nc; ~ft..+tdır. 

N 1 Z A ~ 
Kepekleri ve saç dökWmesini teda· 

vı Pden tesiri mücerreb bir ille(iır. 

kıırt~ 

•• 
tecrübe etmedi. 

Hakikaten tavsiye ederiz. 
Boğaz ve göğüs nezlelerin
de, ökıürükte ve umumiyet
le boğaz hastalıklarında çok 
faydalı bir pa.atildir. Bilhas
sa bu havalarda cebinizde 
bir kutu P ASTIL MIDA T 
bulundurursanız nezleye 

ka"ı vücudünüzü müdafaa 
ebnit olununuz. 

Her eczanede fiyab 25 
kurut. 

Celal Ergun 
Tıbbi Müstahzarlar 

Lôboratuvan 

YENi NEŞRIY AT 

ÇOCUK - Çocuk Esirceme Ku 

Genel Merkezi tarafmdan çıkarılmak 
lan Çocuk ismindeki derpnin 67 ınci 
çıkmıştır 

' ALLO f DOK 1~ IVAA.TN; BİR. -tAAT 
6oNAA MÜtÜN.ÜK.TE G.ÖR.ÜşE8İLİlt. 
Miviz? 

tvCt EN '"SoNUNtll 

\'AK. )\J'flN S~NES.\. 

ô~ü~,V~iı~ı~l~~ 

-M:ALAR.VA.KI ? &U 
g,C.~EMLE~ET H~ST/' 
L16lNIN euR>O" \~\ -

MUL.H IVORUI"\ • 'U ? 
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IST ANBULUN iÇiNDEN RÖPORTAJ: 

Asırdanberi 
' 

Nasoo doğdu? • NasoD yaşadı? • Nasoo battı? 

No. 2 - iKiNCi KISIM Yazan : Ziya Şakir 

Kimil Paşanın J .. vrupaya 
Gitmesi isteniliyordu 

Tam · Beş 
Ömür Süren 
Şekerci Hanı 

Ne zaman, yolum Fatihe dUş 
se, muallim Nacinin, bu 

semtte geçen çocukluğuna dair 
yazdığı hatıraları anarım. Malta 
istasyonunda tramvaydan indik • 
ten sonra. sulu bir kar altında, ilet 
liyoruz. Sağda çamurlu, dar Dir 
sokağa saptık. Burası Malta çarşı 
sı .. Koltukçu dükkanları önünden 
beş on adını yürüyünce, solda bti
yUk, eski bir taş bina gözünUze 
çarpıyar. Meşhur "Şekerci Hanı,, 

burası .. Kemer kapmından avluya 
girince. taş sütunlar, demir direk· 
ter arasındaki sıra musluklarda., 
caketini omuzuna atmış, orta yaş 

Yazan: 1 
Reşat Feqzi 

Halbuki İttihatçılar, memleke
tin o sıradaki vaziyetine ehemmi. 
yet vermişler ... Böyle bir hareke. 
te cesaret gösterememişlerdi .. , 
Çünkü, memleketin vaziyeti, pek 
feciydi. Bütün Ruıneli kıtası dört 
düşman hükUmetin orduları' ta.ra
fından, baştanbaşa çiğnenmişti. 
Bulgar orduları, İstanbul 91.1rları. 
nm önlerine kadar gelmişlerdi. 

Yunan donanması, Çanakkale bo
fazma gerilmişti, Her hangi kil

,• çUk bir hareket karşt8Illda Istan-
• bulu işgal etmek için bUyQk dev. 

let~er tarafından gönderilmiş olan 
~elı~ zırhlılar, Salıpazarı önünde 
dem•rtemişlerdi. Tabiidir ki. böy. 
le b' · ır vazıyet ka.rşrsmda memle. 
keti hercUnıerc edecek 'bir lnti. 
kam siyasetine kapılmak. cinnet. 
ten başka birşey değildi. Ve itti. 
hatçılar da, a.ylardanberi kendile. 
rine kan kusturan muhalif ve düş. 
nıa.nlarına saldırmak cinnetini gö&. 
termemişlerdi. Hatıl, çok makul 
ıve mantıkf bir Biyaset ta.kip et. 
miş1er.. (Babrlli) de yeni sadra. 
zam Mahmut Şevket Paşanm 1'. 
yaseu altında to-pta"an tttihat ve 
Terakki cemiyeti erkanı, umum! 
l>ir af ilanına karar vermişlerdi. 

İstanbul muhafrzlrıhnm bodrum 
kRtında hapis ve tevkif edilen, 
Mal;:ve nazın Abdurrahrrıan Bey 
ile DRhitiye nazrrr Ree;t Bey. esa. 
een Hürrivet ve ltilAf f,rkası ite 
a1Akadar değillerdi. Onun için ke4 
dilerne: 

- Biz, sizi tevlrif etmed~k . An.. 

1 
eak galeyan halinde bulunan hal. 
km hUcumundan muhıf•M icin 
burada muvakkaten misafir ettik. 
Buyurun, Serbests;niz. 

D:ye, tarziye verilerek tahllve 
edilmişlerdi. 

· S abık sadrazam Ki.mil Paşa 
ile ıseyhislam Cemalettin 

Efendin;n de, sessiz sadaBtZ Istan.. 
butdan çıkarak bir mUddet mem.. 
leket haricinde katmalan için ha.. 
her göndermişlerdi. 

Sıra; Harbiye Nezaretinde, Mer. 
kez kumandanlığında misaf"tr olan. 
lara gelmişti. HUrrlyet ve ltilif fa 
kasının bu mUhim şahsiyetleri hak 
landa hiç bir af ve mUsamahanm 
tatbik edilmiyeceği zan ve tahmin 
edilirken, tttihatçdar bunlar hak. 
kında da büyük cömertlik göster· 
mişıerdi .• Tstanbul muhafızı Cemal 
Bey, bizzat Harbiye N'!zaretlne ka 
dar giderek orada mevkı.! olan Ali 
J{P."""'1. ~nmnır.ünPli r,..,.... .. ;ı fl1' 'Rt 

• f<tl'll!' Beyleri merkez kumandam 
ıını Odasma getırtmi3- bunların 
her UçUne de: 

- Şu dakikada., ellmir.desinlz. 
Ba.kknıtzda, en şedit muameleyi tat 
bi~ etllleınize hiç bir mini yok. Fa 
kat h1z, mem.lek .. Jn v&zıyetlni na 
zati dikkate alıyoruz.. Etrafmuzm 
dUtmaniarıa muhat olduğu bir sı.. 
ra.df., . "atandaa,lanmızla uğraşmak 
tstcıruYoruz.. Bundan s:>nra., rrl:na 
ee'bftsiz 9ekilde muhalefet yapmak 
tan sartnıazar etmel· ıartile, sızt 
aerı:ıest bıllS.kacağız. Memleketin bu 
f ell)(etli ıamanmda. bUtiln mUnev 
ver1erin elbirUği ile çalışmaları lL 
zımgeldiğlni unutmayınız. Ona gö 
re hareket edin.iz. 

DeJli§U, 
Bu Uç zat, bilyilk bir korku ve 

heyectn içinde ölUm dakikalarm& 
intizaı ederlerken, haklarında gös 
terilen bu lutufklr!ığa hayret et. 
mişler Ve Cemal Beye hararetli 
bir lisll ile teşekkUr eyleml~lerdi. 

Bun-.rdan Ali Kemal Bey. Avru 
pada hr memuriyet istemişti. Dr. 
Rıza Nll" Bey de, kendisine ki.fi 
derecdebir para ve aylık verilerek 
mesleğtle ait tetkiklerde bulunmak 
tlzere W'iB8 gönderilmesini rica et 
ınişti. 
f GUmdclJ:nell tsman Beye ge1ln.ı 

•A 

- Memlekette, tabü hal avdet e.. 
dinceye kadar, en küçük bir muha 
lefette bulunınıyacağıma yemin edi 
yorum. Bir köşeye çekileceğ'.m. 
Muvaffakıyetinfae dua etmekle va 
kit geçireceğim. 

Diye, din ve namusu üzerine ye
min ederek söz vermişti ... 

GümUlcUneli Ismail Beyin bu ye 
minine inanılmış; derh a ı Rnıı v t> 

edilmişti Dr. Rıza Nur Bey ile, mu 
harrir Ali Kemal Beye de kafi de. 
recde para verilerek; biri Parise, 
öteki de Viyanaya gönderilmi§ıer. 
di. 

•ı ttihatçılar, muhaliflerini b<:'y 
lece pamuk ipliklerile bağ

ladıktan sonra. derhal harekete 
geçmişlerdi. Biribirine dUşen düş
manların vaziyetlerinden istifade 
ederek Edirneyi istirdat etmişler .• 
Ki.milen düşman istilisma uğramış 
olan Rumeliden, hiç olma7.5a kü. 
çük bir parça koparabilmek için 
Londra sulh konferansında da dip 
lomatik bir mücadeleye girişmişler 
eti. 

lstanbul. derin bir süki).net için. 
de idi. Koca Rumelinin, beş gi\n 
zarfında elden çıkıvermesi, mille. 
tin kalbinde kanlar sızan bir yar'l 
husule getirmişti... Herkes bu fela 
ketin, fırkacılıktan geldiğini bili. 
yor ... ihtiras yüzünden memleketi 
bu hale getirenlere lanet ediyordu. 

Itilaf çılarm: birer tarafa sinme. 
leri.. Bunları harekete getirenlerin 
de, memleketi terke.dip gitmeleri. 
halkın şuurlu kısmını memnun et. 
mişti .. Vakıa Ittihatçılarm; bir an 
da memleketi gUl, gUliırtan haline 
getireceğine hiç kimse kani değil. 
dl. Ancak ifil var ki: en iğrenç saf •. 
halara dökülen fırka mllcadelelerin 
den bıkmış, usanmış olanlar: 

- Hiç olmazsa bir müddet, kafa 
mızı dinleriz. 

· Diye, sevinmişlerdi. 

F akat, aradan pek kısa bir 
zaman geçer geçmez, kulak 

lan delik münevverler arasında 
endişeli bir fıSiltı başlamıştı. 

- Itlllfçılar, bazı muhalefet .,;ı. 
esası ile birleşmiş~er.. HUkQ.mPti 
devirmek için gizli bir komite teş
kil etmişler .. yakında, harekete ge. 
çeceklermiş. 

Diye,. çıkan şayialar, işitenlerdc 
· derin bir hayret uyandırmıştı. 

Evvela, bu sözlere hiç kimse 
inanmak istemem.işti. 

- Vatanın maruz kaldığı fell
ket, biltün milletin kalbinde derin 
bir yara açtı. Beşikteki çocuklar 
bile, kan ağlıyorlar. Böyle bir za. 
manda; artık hiikiimet devirmeyi, 
bu yüzden mücadelelere girişmeyi 
kim aklından geçirir. Yalandır. If. 
tiradır. Millet arasında, bu kadar 
hamiyetsiz adamlar bulunamaz. 

Diye, işitilen şayialar reddedil. 
mişü. Hatti., Istanbulun asayiş ve 
inzibatına memur olan (lstanbul 

muhafızı, Cemal Bey) bile bu söz. 
liri dedikodulara atfederek, bunla
rın hakikat olacağına ihtimal ver
memişti. 

Fakat aradan kısa bir zaman ge. 
çer geçmez, bu gafletin pek acı bir 
cezası çekilmişti. (1329 senesi) Ma
yısının 29 uncu Çarşaµıba gUntl, 
Beyazıt meydanında Saka çeşme
si civarında, binlerce halkın göztl 
öntınde. (Sadrazam ve Harbiye Na
zın Mahmut Şevket Paşa) ile ya. 
verlertnden bahriye mülbimi Hil
mi Bey pek feci bir gekilde katle-

dilmiştL 

Maksat, intikam mı? •• 
(HikGmeti devirmek) ml?-

5 
adedimizden hariç olduğu 
içbı, biz burada bu bUytlk ci· 

nayet va.kasının tafsili.tına girle. 
miyeceğtz. Sadece; bu ~e 

hareketin sebebi üzerinde tevakkuf 
edeceğiz. 

Mahmut Şevket Paşa, niçin kat-

1edil~ti? .. 
Bu sual, bir muamma teşkil edi· 

yordu. Ve buna, iki şekilde cevap 
veriliyordu. 

Alikadarlardan bir çokları: 
- ittihatçılar; Babıllide (Ni.

ımı Paşa) yı katlettiler.. Nazım 

Paşa., Çerkezdir. Çerkezler, kan 

güttüler. Nazım Paşanın intikamı. 
m almak için, Mahmut Şevket Pa
gayı öldürdiller. diyorl:ı.rdı. 

Yine alakadarlardan bir kısmı 

da: 
- Hayır .. Mesele, intikam me

selesi değildir ... Babılli baskını U
zerine, şuraya buraya sinen ltillf. 
çılar; son defa olarak talihlerini 

• 1ı bir zatın ellerini yıkadığını gö • 
rUnce. sevinmiştik. Ayaklarımızı 

donduran taş avluda, konuşacak 

bir adam bulamamak endişesi, bi 
zi korkutmuştu. Meçhul adam, biz 
kendisini rahatsız etmeden, yanı· 
mıza geldi. yanımdaki fotoğrafçı • 
nm makinesine dikkatli dikkatli 
bakarak: 

tecrUbe etmeyi kararlaştırdılar. 

Böy~ece, kanlı bir maceraya atıldı
lar ... Onun için bu hareket, bir (in· 
tikam) değil.. Doğrudan doğruya 

(hükfunet devirmek) tir, diyorlar
dı. 

(Arkası Var) 

- Kimi arıyorsunuz, dedi?. 
- Siz bu handa mı oturuyor.su· 

nuz? .. 
- Evet.. Odabaştynn .. 
- Biraz görUşmek istiyorduk. 

•sminin Veli ve soyadmnı 

1 Ergüden olduğunu sonra • 
dan öğrendiğimiz odabaşı önü. 
müze düştü. Avlunun ortasmda, 
ahşap ve pencereleri buğulanm1ş 

Kaloriferli Apartıman 
Bu mevsimde berkesin flddetle 

istediği teY budur. Blnanm lekll 
kitblk olsa da, olmasa da o kadar 
ehmmiyetl yok ama, apa.rtunanm 
ka.löriferH olmasnu mutlaka iste. 
rlz. Ev lşlnlll azalması ve konfol' 
dediğimiz rahat baknnlannda11 ka 
löriferll apartrma.n lstlyenlere bak 
vermemek te kabU değildir. 

Ancak. sağlık bakunmdan da a.. 
caba öyle ml f Yakın vakitlere ge. 
linceye kadar. doğrusunu istene 

niz, beldınlerln de en eofu ev içeri 

sind., dalma afili derce«le hararet 
temin eden kalörlferln iyi leY ol 
duğunu söylerler ve hasta odala.. 
rmda hararet derecesinin değişme 
mesine dikkat edilmesini sdo sdo 
tenbib ederlerdi. Rahmetli hocam 
mangalla ıs111ılan devirde büyümüş 
olduğu lçlın, sobala.n, lÇt-rlenndr a.. 
tet buhmmadığı zamuı dışardan 11o

ğ:uk hava getirirler diye betenmez. 
se de kalöriferler i~ hlrley de.. 
mezdl. 

Basta odalrmda hararet derece. 
slnm değişmemesi hakkında ılmdl 
llk değişmiş bir fikir yoktur. Fa. 
kat h.asta olmıyanlann dalma ayni 
dercede hararet içinde yaşamalan 
haldmıda fikirler ılmdi blraı d~l
f}iyor. Bakınız neden : 

Bilirsiniz ki • insanlar aıumda 
soğukka.nlı denilen ağırb&§b adam 
lar makbul olmakla beraber • tabi 
at lçlınde insan sıcak kanb - hem de 
~k defa kuıı sıcak • bir hayvan 
dır. K8Qmuı hararet dereesl aşağı 
)'Okan, hemen hiç değişmez. L&bo 
ratuvarlarda yapılan tecrübelere 
göre bısam:n kuımdakl harareti ay. 
nJ derecede tutabilmesi için bava 
muhitindeki hararetin • hava ha-

rek .. ıslz ve sakin obnak şarttıe • 
sa.ntlgrat derceslle 24 olması IAznn 
dır. Su içinde bulunursa suyun S8 
derce olmasına lü:ıum vardır. 

Balbutd muhltimizdeki hararet 
derceslnin zamuıdaa zamana ne .ka 
dar farkh olduğunu izaha IUzum 
yoktur. GUnden güne hararet deli 
tlkllil az olsa bile, mevelmlerin ba 
ıvetl anamda fark pek bttytlktllr. 
Bele ı.tan.bulda lal Ye 1U niewlm 
Jerialn harant dereelerl ....... 

kırk derceye kadar fark bu1ond$ 
görtllmüştür. 

Böyle olduğu halde insan yaz de 
mez, kış demez ka.nmm hararetini 
ayni dere00e tutar. Hava sıcak ol 
son, soğuk olsun. rutubet az veya. 
OOk bulUllAUD kanmın hararet de 
recesl değ1'mez. Kışm slC&k su ban 
yoSUDa, yazm Boğuk su bUJyoıuna 
girer, ikisinde de keyif duyar. Bil' 
tecrübede insan oğhınuın çrrçrplak 
oldnlu halde, muhitindeki harare.. 
tin yirmi derece dti'Jmeskıe, halla. 
de hiç bir değişildik g&termeden 
dayandı~ da göriilmüştttr. 

lnsaıım muhitindeki hararet de. 
receslnln değlşmesllle dayanma.ısın 
da • o tecriibede değil, bayaW h.a
yatmda • elbisesinin elbette bir te 
•iri vardır. Pek soğukta kürk gi 
yer, pek sıcakta tW giyer yahut . 
btisbtlttiın çıplak oturur. Fakat oka 
dar tahammwtin yalnız elbiseyle ka 
bU olanuya.cağHu elbette talımfıD e. 
dersiniz. VUoudömttztl o kadar bil. 
yilk değişkllklere tahammül ettiren 
yine vücudömtizde mühim bir Rls 
tem vardır. Sıcaklığa kanjı ter. so 
ğuğa karşı titreme bu sistemin işle 
rlnden ikisidir. 

Bu slstemfo iyl lşlemesl için. da 
ima işlemesi, paslanmaması liıım 
dır. Bu da muhitteki hararetin "" 
~meslle olur. Muhitio hararet\ de 
flşmezse o sistem ftlemez, battal 
olur, Kendi kendine ne ook soğu. 
P., ae de çok SicaP dayanabUr. 

işte k&lörlferin kabahati bizim o 
tabu tahammW sistemimizi battal 
bp götttrmektlr. Muhltı da.ima ay 
ni hararet dereeeslnde tutan kalö. 
rlfer bizim soğuğa karşı tabft mu. 
kavemetlmlzl kırar. K&lörlferU yer 
df'O çıkınca soğuk fena tesirini da. 
ha çabuk yapar. Dalma ayol dere. 
cede kalan yerlerde çalışma kud. 
retinkı bile azaldığı sabit ohmqtur. 
iyi çahşmak lc;iıı de muhittekt hnra 
retln değişmesine lüzum vardır. 

Kalörferlı apartımanlarclao tıkı 
nız demiyorum, fakat oda.ıuzm l!a. 
rarcUnl dalma ayni derce«le tutma 
yııuz. En iyisi oa yedi c1ereefllll"11 tlA. 
ttbıde n aıtmcla ttoer derece ol
mak isen anda·mada ~p 
d~~ 

Iıte buran .. Fatihteki Şekerci hdınan i~den bir lıö,. 

bir odaya girdik. Burası bir kahve 
idi. Bir masanın başına karşılıklı 
oturduk. Veli tepeden tırnağa, bizi 
süzüyordu. Kahvelerimizi içerken. 
O, anlatmıya başladı: 

- Bu han, dedi, Şekerci Hanı· 
:lır. Fakat. burası Şekerciler tara 
fından değil, Fatih Mehmet tara
fın~n yaptınlmıştır. Fatih Istan· 
buld 1453 yılında zaptetm'ş, beş 
on yıl sonra da kendi adına bir csı 
mi yaptırmak karannı vermiş. 
Camie başlanmadan önce. inşaat· 
ta çalışacak yUzlerce amelenin ya· 
tıp kalkmal!lı için. işte bu han yap 
tınlm1ştır. Bu han. o kadar eski , 
bir tarihe maliktir. Aşağı yukarı 
beş yüz senelik bir eser ... 

- Şekerci ismi nereden çrkmış?. 
- Duyduğumuza göre. bu han.-

da 60 yıl evveline kadar Şekerci • 
ler otururmuş.. Şu gördüininUz 
dUkkanlann hepsi şekerci dükkin 
lan imiş.. Sonradan şekerciler bu
radan kalkmı~ .. 

- Şimdi hiç şekerci dükk3.nı 
var mı? .. 

- Hayır .. tek şekerci yok .. Yal· 
mz isimleri kalmış.. Han. Fatih 
camii vakfmdan olmak llZtmge -
lir .. Sonradan BaMm'8. husul!lf el· 
lere ve nihayet timdikl sahipleri· 
ne geçmiş. 

Tarihf banm avlusundaki si· 
~ra dumanlarile dolu ktı

c;Uk kahvede sıcak köşeyi bulmll!5-
tuk. Odabaşı boyuna a.nlatıyordu 
Bir aralık sordum: 

- Bu kahve de bet yUz sene ev· 
vel. amele istirahat etsin, diye ml 
yapıtmış? 

Veli kurnazca gl11dt1: 
- Hayır. dedi. bu kahve sonra 

dan yap1ldı .. Daha yenidir .. 17 yıl 
oluyor Evvelce. hanrn avlusu ta.
mamen aç•kmtş .. ~en yaz. bu ha 
nı görmek. tetkik etmek Uzere, 
Almanvadan tarihçi profesörler 
geldi. Saatlerce hanı gezdiler .. Ken 
dilerine izahat verdim. Sonradan 
Ulve olunmuş kısımlan göster • 
dim. Bu kahve ve hanın Ust katı 
yenidir. Otuz sene kadar evvel, Ab 
dülhamit devrinde burada bUyUk 
bir yangın çıktı. Hanm arka tara· 
f·nla bir hamam ve konaklar vat"
dl. Buna "yedi emin .. bin alan der. 
Jerdi. Bu konaklarda Mekkeli A.. 
raplar otururdu. işte- Araplann o
turduğu bu konaktan çıkan yan • 
gm neticesinde, hanm Ust kısmı 
da yandı, sonradan tekrar yaptı • 
nldı. 

Fatih Mehmedin yaptırd:ğl 
hanm taş avlusunda gezi -

yoruz. Güvercinler, krnk malta 
ta§larmm aralıklarında birikmi' 
yağmur, kar sutarmdan, sivri ga· 
galarile su içiyorlar .. Taş sütnn • 
lu, demir bağlantılı kemerlerin i· 
çinde, parmaklıklı pencereler ka
palı ve buğulu camlarile, insana 
gartp bir his telkin ediyor .. Sırası. 
ra odalar ... 

Odabaşı, izahat veriyor: 

- Her oda.da bir kiracı vardır. 
Harun 103 odası var .. Bir kısmın. 
da aileler oturur. Bu civann esna· 
tı, zanaatklrlan... Kiralar ucuz -
dur .• Odasına göre: 3, 4, 5 Ura.. 

Uç ka.tlı olan Şekerci ııanmda.n, 
bir zam&Dlar, "letan.bul oeJırema.
ııe,ti,, de latif&de etmif.. Uç kattan 

başka, bir de zemin kat var .. He • 
nUz Fatih belediye dairesi yapıl
madan önce, belediye, bu z.emin ita 
tı evrak mahzeni olarak kullanır
mış.. Odabaşı. Veli bunlan söyler
ken, Şekerci Hanının zemin katı -
nm, şimdi de zehirli gazlere karşı 
bir sığınak olarak kullanılıp kulla 
mlamıyacağmı düşündüm. Eğer, 

bu mümkünse, beş yUz Bene önce 
yapılan bu taş binadan daha Dir 
hayli istifade edileb.lir. 

Veliden ayrıldıktan sonra, 
Han kiractlanndan birkaı;ı 

ne konuştuk. Uzun bovlu, zayif, 
garip şiveli birisi şöyle diyordu: 

- Bizim bu civar dilenci yat!.· 
ğıdır .. Vaktile, handa oturan Me
cusilerden oir Arap vardı .. ismine 
Hacı derlerdi. Dilencilikle geçinir 
di. Hacı öldüğü gün. handaki otl-a
smdan torba torba san altm çı

kardılar .. Herkes hayret icinde kal 
dı. Halbuki, onu. bir lokma ekme
ğe muhtaç bilirdik. ı 

Bir başka kiracı şöyle anlattı: 
- Birisi var yine.. ismi llzim 

değil.. Dilenciliği meslek haıtne p 
tirmiştir. Yanmda dört beş çocuk 
var .. Ustübaşr sefil çocuklar ... Bun 
lar. Fatih camii civarmda. Malta 
çarşısrnda sabahtan akşama ka • 
dar di1enir1er.. Kazandıklarmr ~ 
tUrüp ona verirler .. Halbuki, bU 
adamın hali, vakti yerindedir. Bir 
evli oğlu. kızı ve damadı var. Za
bıta, dilencilikle timdi sıla mtı~ 
dele ediyor. Fakat çocuklar bu •, 
nun da kolayını bulmuşlar: Ktl • 
çUk kutular içine beş on şeker, 
"taremela koyuyorlar. satıyor gi
bi yaparak, dileniyorlar. 

Şekerci hanından şiklyetc;I 
otan kiracılar da var. Bun 

lardan biri töyle dert yanıyordu. 
- Han. son zamanlarda bakmı

aız.. Tasarruf olsun diye suım 
kestiler .. On gündür, muslu':tlarda, 
apdesaneterde su yok. Hanın b~r 
mahzeni var. Damda toplanan yaj 
mur sulan buraya akıyor. PiB bir 
mahzendir. Fakir fukara. içT•""" ı. 
çin para ile su alabilir mi? Qar. 
naçar bu suyu içiyor.. Ta.bil, lt11 • 

auzluk pislik ya,pryor. 
Dönüşte, Malta ça1'9•l!lmt11 va.

kan ba§llldan çıktık .. Fatih cami· 
inin arkaamdan dolaşırken, ilikleri 
mize kadar işliyen kuru bir soğuk, 
bu beş asırlık eseri dişandan olsun 
seyretmemize fırsat bıra.kmadL 

\-Hudut lhtilciflarını 
Önlemek için 

Kızılcahamam, (TAN) - Orman 
müfettişlerinden tbrahim G~ü.nUn 
başkanlığı altında hakim Ha4met 
kömürcU ile mUhendis Rıd • 
van Akycnden mtırekkep orman
tan tecdit heyeti buraya gelmiş~. 
Belediye re;si Tahir ve azası lsmai
lin de katıldığı bu heyet, belediye. 
miz hududu içine alınmış olan or. 
manlann budutlanna işaret koymut 
tur. Böylece, köylüler arasmda de

vam eden hudut ihtillflarmm &ınne 
geçme çarelerinden biri yerine getl. 
rllmit otuyor. 



~=--~. ---

10====================================~======================= TAN 

No. 2 

Canlanan ö Ü 
filminde ben ... 

Muallim Nihat, Karacaahmet mezarlığında bir lahidin 
eıiğinde ü.ıü açık evinde .. belki muztarip ve belki 

rahat .•• Hulci.a yaşıyor 

Y eroe eski bir çuval eskisi. Köşe 
sinde kırık bir desti eskisi 

Isırılımış bir taze soğan buruşuğu. 
Çimdiklenm.iş imansız kaşar dili 
mi 
Taş dede çarpmasın diye yuka 

ndan aşağıya bakamıyorum. Za 
ten yukandan aşağıya bakılınca. 

pek okadar bir şey görilnmez. Aşa 
ğıdan yukarıya bakıyorum. Böyle 
si hem korkuyu giderir, hem daha 
iyi görlililr. 

Bir sağ ayak ve bir tek eski ye 
meni eskisi. Kiınbilir hangi iskat 
çı, cenaze peşindeı ı koşa koşa yıp 
nıJ.ıp bıkmış ta atıvermiş. Bu sağ 
ayağın yalnız topuğu ile başparma 
ğı dışarıda. 

Biraz arkada bir sol ayak ve bir 
iskarpin yansı. Bu ayağm büfün 
parmaklanle bütiln tabanı dışarı 
da. 

Iki aşık kemJği üstünde iki ayn 
:renkte tabansız çorap koncu bur 
malarunı§. 

Birinci peygamber ve insanlarm 
ahu babası Ademin bile incir yap 
rağını bırakıp geymJye tenezzül 
etmiyeceği tam dekolte bir dış pan 

, talon. içi olmadığı için tarif etmi
yorum. 
Kuşak mı desem? sehpa ipi mi 

desem? Katır yularından kopanna 
mı desem? Belinde işte öyle bir 
şey. 

Asılacaklara geydirilen gömle 
ğe pek benziyor, amma değil. O 
gömlek dükkA.ndan yeni alınır, te 
mizdir. Giyeni içinden çıkardıktan 
eonra asana verirler, o da çoluk 
çocuğuna bayramlık iç gömJeği 
yapar. 

Sivetere de benzemiyor değil, 

benziyor bibi fakat o da değil. Şık 
bayla'.rla bayanların Karacaahmet 
te ne işleri varki eskimişlerini me 
zarlığa atsmlar da yuvarlak ha 
mur sesli taş ded& bulup kuşansın. 

Frak göm!eği hiç değil. 
Bir şey işte ... Bunun ne olduğu 

i\U sonra kendi ağzından öğren

dim. 

S akalmm bir tarafı bir par
mak, bir tarafı üç parmak, 

bir tarafı da taş yastığa sürüne 
sürtüne hiç parmak. 

B1yığının Uç tarafı posla pala a
rasında. Biri yana doğru, ön aşa
ya doğru, biri çalılaşmış, bir yum
ruğa dayanmaktan. 

Yilzü yanlamasına değil de şa
vullamasına buruşuk, pörsf,ik boy
nu gibi. 

Gözleri, muhakkak ki sonradan 
görmüşlerin gözleri değil. Onlar 
pek aç ve açık olur. Bunlar, iç
ten toka bnziyor. 

Göz bebekleri .. gözleri nasıl mor 
ve çukurlaşmış bir hale içinde 
fse, göz bebekleri de suyu fazla 
kaçmış rakı renginde, donuk bir 
hale ortasında. Fakat bu göz be
beklri, öyle elifine mil çekilecek 
bebeği tenekeli göz bebeklerinden 
değil. Belli ki derinden beydnden, 

hani bir çok insanlann bilm,diği 
yerden bakıyorlar. 

Kıranta kafasının üstünde ne 
burmalı kavuk var, ne çuıgırakh 
külfilı, ne ipekli fes, ne de viziyeri 
arkada kasket. Kıranta kaf asınm 
hem üstünde hem içinde kendi 
yarattığı öyle bir küreia.n var ki 
işbu kelleye pek yakışmış. 

Olü imiş de mi dirilmiş? Diril
miş, dirilmiş de mi ölmüş? Taş 
olmadan mı et olmuş? Kemik 
külçesi olmadan mı insan kurusu 
oLmuş? Henüz anhyamadığım bu 
insan, bir karanlıktı. Evet, kirli 
beyaz göm}eğinden başka her ta
rafı karanhk. Hendesesile, yuvar
lak sesi ile, anasonlu nefesile, sır
tındaki delik deşik knf esile, yüzü, 
dimağı nesile bir karanlıktı. 

G öke merdivensiz çıkmağa 
ha.zırlanmı§ apotrulann 

yağlı boya resimleri vardır. Tatil 
günlerinde kapalı mağazalann ke 
penklerine dizilip satılır. Kafala
rının arkasında sarı yaldızdan bir 
çember pırıldar. Gözleri meçhule 
dikilmiftir. Sağ kolları havaya 
havaya kalkmış, sol kollan yerde 
kalanların başları üstüne inmiş. 
bir acayip Leste ve manzaradır o. 
Güneş dede bu tablonun canlı· 

sına döndü. Başının arkasında gu
rubun son ışık inkisarından kirli san 
bir hale. Dirseğinedek çıplak kolu 
ha.vaya kalktı, sol kolu yere in
di: 

- Yolcu! dedi. Her gün başı· 
ma çullanan şu avanak kubbe şa
hit olsun ki devrik şişemde bir 
da.mla dem yok! 

Sana hı.zır ol! desem, hızır olur 
musun? Hızır olur da bana dem 
bulur musun? 
Dinle taştan irim hikbet eyliyor, 

Boı kadehlerden ıikiyet eyliyor, 
Bir yudum mey sun da can bulsun, iri dil 

Maceralardan rivayet eyli1or, 

Yolcu! kılığın insana, bakışın a
dama benziyor. Ehlen ve sehlen ! 

Mahallina kuvayyis, tafaddalu 
§Uvayya (•). 

- Yanımda rakı yok. Fakat 
para vereyim. 
Boğukluğunda hiç pürüzü, yır

tığı olmıyan bir kahkahadan son
ra: 

- Bakışın adarn dedim amma, 
sözün adam değil. Beni iskatçı mı 
sandın, dilenci mi? Ben ki seni 
kendime bızır ettim; sen beni ha
yata karşı neler ediyorsun yolcu! 

B en zenginim. Bütün bu me
zarlık benimdi. Bana çok 

geldi. Dünya malında gözüm ol
madığı için bütiln servileriımi hır
sız oduncuların baltalarile ölülere 
bıraktım Bana dallanndan geçen 
rüzgarlarla dallarında tUneyen 
kargalar yeter. Bir de sen çrktm 
karşıma. Varlığını içindeki yok
luğumu. bir zaptiye tokatı gibi al
nmıa çalıyorsun! O alnm arkasın
da ne var bilir misin? O alnın· ar--

iNSAN ELi 
(Başı 5 incide) 

ben izah edilmiştir.Fiziyolojik, ana 
tomik aebepleroen ileri gelir. Keza, 
başka başka iş ve mes~ek sahibi o. 
lan insanların da elleri başka baş. 
ka şekiller arzeder. 

Şimdi, pratik hayat için el kuv. 
vetinden daha değerli ve ehemmiyet 
li .olan beceriklilik bahsine gelelim: 
Beceriklilikten anladığımız mana, 
kuvvetin yapılacr.k işe uyması, ve 
tutuı> kavrama emniyeti ve niha
yet te gayeye " ..rmıyan lüzumsuz 
hareketleri vapmamasıdır. Becerik 
li bir el hareke. =ni doğuran duyma 
ve yapma hadiselerini tahlil etmek 
kolay değildir. Beceriklilğin birinci 
şartı, her hareketin gözle kontrol 
edilebilmesidir. Fakat, her tecrübe 
li cen-ah bilir ki, gözün, kontrolü ol 
madan da mesela karın boşluğun.. 
daki uzuvları ameliyat esnasında 
el yordami ile muayene ederken -
el becerikliğini isbat eder. ~armak 
uçlarındaki duygu sinirlerinin bo. 
zuk olmaması da beceriklice bir ha 
reketin yapılabilmesi için şarttır. 

Fakat, sun'i el takılmış kimsı:lerln • de bazan, beceriklice hareketler 
yaptığı vfıkidr. Beceriklilik kısmen 
bir mümarese işi ise de, kısmen de 
bir Allah vergisidr. Fakat, becerik 
sizlik, kvrku ve heyecandan da üeri 
gelir. llk ameliyat yapan acemi bir 
operatör. hele yanında tenkitçi göz 
ler de varsa, titrer. Bu, kuvvet yok 
luğundan ileri gelmez. Titremiye 
mani olmak için, iradesini kullana.. 
rak, daha fazla kuvvet sarfı ile a. 
dalelerini takallüs ettirirse, bu ye 
ni ruhi hamle. titremiyi bir kat da 
ha artırır. Müvazenesiz hareketle. 
re mani olmak için, boş yere sarfe 
dilen fazla adali kuvvetin ise. nme 
Uyat gibi ince bir iş çin lazım olan 
becerikliliği kaybettireceğine şüphe 

yoktµr. 

K orku ve emniyetsizliği orta
dan kaldırmak için en bil. 

yük profesör, zaman ve itiyattır. 

Iforku ve heycan ortadan kalkttk 
tan sonradır ki, hakiki işgörme kn 
biliyeti meydana çıkar. 

Elin muhtelif !"ıareketlere alışa. 
bilntı!Si için evvela meleke ile di. 
mağ ve lsapta reflex yollannm 
meydana gelmesi şarttır. Bu da an 
cak gençlik çağlarında mi\-.l{:in. 

dür. Fazla melekeye ihtiyaç göste 
ren mesleklerde, genç yaşta bll.şlı. 

yanlar muvaffa)t olabilirer. Fakat, 
bütün tecrübe ve terbiyeye rağmen 
ince el işleri görürken, el titreme. 

J!inden kurtulamıyanlann sayı::ıı az 
değildir. Yaşı ilerliyenlerin hemen 
hepsinde. bu el titremesini, ihtiyar 
lığın acı neticelerinden biri ülarak 
her gün görebilirsiniz. 

Ruh heyecanlarının ellerdP. bazı 
hareketlere sebep olduğunu Ja her 
günkü hayatımızda görebiliriz. Din 
leyicilerine, anlatıklarını dal\a iyi 
tE:lkin edebilmek için, hatipleıın La 
zı el işaretleri yaptıkarmı göııiriiz 
Korku ve yalan da ellerin titren·e 
sine sebep olur. Bazan, bir dostunu 
zun el sıkışı da, onun mizacını if. 
şaya kafidir. Tehlike karşısında d:ı, 

.eller bazı ~areketler yapar. 

• ş görmede, en büyük .. ,,m, 
1 hakiki tutma uzvu olan par 

maklar yapar. Emirlerimizi yerine 
getiren uzuvlar parnıaklardır. U
kin parmaklar arasında da, iş gör 
me bakımından mühim bir fark var 
dır. Bilhassa başparmak ile diğer 
dört parmak arasında ehemmiy 
li ayrılık noktalan vardır. Dığer 

.blltün parmaklara karşı hareket et 

kasında başlan agelli, belleri ke
merli, elleri asalı bin bir iklimin 
filozofları var. Hintten Yemenden, 
Tibetten Tahrandan, Atinadan Fa 
tihten geldiler. Beynimin binası

na misafir oldular. Orada kendi 
kütüphanemi tetkik ediyorlar. 
Merhametten bir yumruk, sadaka
dan bir tokatla onları rahatsız et
me yolcu! Ben senden fıtra, ze
kat, iskat ve iltifat dilenmedim 
yolcu! 

Ben seni boşalan srrça şişemin 
içine bızır ettim. HlZlr demişler 

ona. Dile ondan ne dilersen.. Ben 
de senden mey dilenmedian, htZir
lığından mey diledim. Dilendirmek 
hakkı ne kadar seninse, dilemek 
hakkı da benimdir. Paylaşmıya

lım, haklaşalmı, heUi.llaşalmı. 
(Arkası var) 

(•) (Ba yer iyidir, biraz bayuranm) 

manasma ırelir. Berberi ditincedir, 

Öksürenlere ve 

göğüs nezlelerine 
KATRAN HAKKI EKREM 

Müzeler Artırma ve Eksiltme Komisyonu Riyasetinden: 

Yapılacak i§in mahiyet ve 
evsafı 

Köpüklü yangın söndürme alet 
!erinin a.si~iye tahvili. 

Miktarı 

Adet 

135 

Tahmin 
bedeli 
L K. 

270.00 

Muvakkat 
teminat 
miktarı 

L. K. 

20 25 

!halenin nerede ve hangi giln ve 
saatte yapılacağı 

13-1-1938 tarihinde Pazartesi 
gilnll saat 14 de Müzeler Genel 

DirektörIUğilnde. 

Topkapı Sarayı Müzesinde mevcut Hızır markalı Yangın söndürme mak inalannm Asitliğe tahvili hususu açık 
eksiltmeye konmuştur. Olbabdaki şartnameyi görmek isteyenlerin ~füze!e r Genel Direktörlüğüne, Yangın sön 
dürme aletlerini mahallen görmek arzusunda olanların Topkapı Sarayı Müze MüdfirlüğUne. eksiltmeye gire 
ceklerin de eksiltme gününde muvakkat teminat makbuzlariyle Ticaret odasından almış olduklar. vesaiki ha 
milen Komisyon başkanlığına müracaat eylemeleri. (8650) 

BULMACA 
DUNKU BULMACAMIZIN HALLI: 

ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 t INlEIKl•Çin\RlAIK 
2 IAIDIEIT •• EIZIA 3. S\ Els. T•AIL 
4 slt lvllll.Jclfl••IK 
5 HIAfiITJJ•_ı~JE IVIA 
6 KIAIT•lsl•IEIZIAIN 
'l AITl•IEl"TlEfKJ• F 

Veznedar Aranıyor 
T. C. Ziraat Bankası lstanbul Şubesinden : 
Bazı şube ve ajanslarımızda çalıştı rılma.k üzere veznedar alınacaktır 

Taliplerin bilfiil veznedarhkta çalış arak iyice yetişmiş ve her veçhile iÜ
mada Jayik 40 yaşından yukan olma malan ve bankamıza intisap için art 
nılan evsafı haiz b~hınmaları lazımd ır. lsteklilcrin fazla izahat almak & 
zere şubemiz muhasebesine mUracaa tlan . (8680) 

----~-

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanlan 
Muhammen bedeli ilk tem.mat ihale 

CiNS! Mikdarı Lira Lira kuı:ı.ış GUnU 
(Defatir ve kalem 2311 :l.73 32,5 6-1-938 Perşens 

s Y.lm•IK\EIRIEISITIE 
9AFlt• lt••ltlL 
ı KAL TIAK"I IEIZIA . (evrakı mat- 37 be saat 15 de 

l (bua. 

·, 

BUOUNKU BULMACA 

1 ? ~ l 5 6 c R 9 
İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü ile taşra Vakıflar idarelerine IUzumU 

lO olan otuz yedi kalem defatir ve evrakı matbua açık eksiltmeye konulmuf 
tur. !halesi yukarıda yazılı gün ve sa atte vakıflar BaşmUdllrlfiğU binaSIIl"" 
da toplanan komisyonda yapıla~aktıT. Nümune ve §8.rbıamesi her gün Le 
vazını Kaleminde görillebilir. (8508) 

e ~OLDAN SAGA; 

1 - Şarkta bir kasabamız 
2 - Diri olmıyan - Geçmek (arapça) 

3 - Vurdukça tozu çıkmak 

4 - Akıl - Kışın yağar 

S - Bizi doturtan 
6 - Iıarct edau - içilir - Kuvvetli 

irade 

7 - Kaz yavrusu - Nota 
8 - Ilive -Pis (çocuk lehçesi) 

9 - Haykırmak 

10 - ince olmıyan - Peygamber adı 

e YUKARDAN A~AGI: 

1 - Biribirine söz vermelr 
2 - Renk - Iıaret 

3 - Memuriyetlerin itibari dereceleri 
-Babanın yarısı 

4 - Çene kılı 

5 - Salatası olur bir nevi ot 
6 - Somurtgan - Hıicum 

7 - Iıık versin diye yakılır - Bakış 
(arapça) 

8 - Komşu bir memleket - Sual edatı 
9 -; Erkek adı - Emir sigası 

10 - Sıkışık - Iııanbulda bit semt 

t mek mecburıyeti, başparmağa, •: 
ğerlerinden üstün bir serbestlik 
ve kuvvet vermıştir. Beş p:ırmağa 
giden 36 adale ve veterin dörtte 
biri baş parmağa aittir. Başparnıa 
ğı kaybetmek, elin iyi iş göreme
mesini intaç eden mühiım bir ~ 
rardır. Muhtelif "milletlerin, kaza.. 
!ara karşı sigorta kanunlarmdn, hu 
vaziyet nazan dikkate almmr~hr. 
Kanunen, bir kimsenin başparma. 
ğmı kaybetmesi, iş görme kabiliye 
tinin yüzde 33 ünü kaybetmiş olma 
sı diye, kabul edilirken, şahadet par 
mağını kaybetmesi yüzde 15," diğer 
parmaklar için ise yüzde on kabul 
edilmiştir. 

Cerrahlar için en mühim ameli. 
yat, bir in;anın iki kolunu birden 
kaybetmesi hadisesidir. Çilnkü. iki 
kolunu birden kaybeden insan, şah 
si en küçük bir işini dahi bizzat 
kendisi göremez. Kesik kollara sunf 
el takılması suretile birçok tecrübe 
ler yapılmıştır. Jyi yapılmış bir suni 
el birçok işler görebilir. Suni par 
maklar. manivela vasıtasile işler. 

Ağır işler müstesna, suni eller, su 
dolu bir kovayı kaldırabilir. Yazı 
yazar, kibritle sigarasını yakar, bir 
pensle kilçük şeyler kaldırabilir. yal 
ruz başına mükemmelen giyinip so 
yunabilir. Şayanı di1'~at olan nok. 
ta şudur ki, sunt el ile yazı yazan 
insanın yazısı, ameliyattan evvel 
yazdığı yazılann karakter itibari
le aynidir. 

HUllsa el mUhbn bir uzuvdur. 
Ruh, karakter. zekl ve mizacın bir 
ifA.itPJridir. 

- .... ok Devlet Demlryollan ve limanlan işletme U. idaresi llintar1 
Evvelce ili'ın edilmiş olan 1zmir - Afyon hattı üzerinde Turgutlu 19" 

tasyonunda yapılacak istasyon binası ile Alimantasiyon binası inşaatı 
kapalı zarf usuliyle yeniden eksiltme ye konmu§tur 

1 - Bu işlerin keşif bedeli ceman 40,000 liradır. 
2 - Mukavele projesinin 4 üncü madesinde yazıb inşaat mUddeti 

30-8-1938 tarihine kadar temdit edilmiştir. 
3 - İsteklilerin bu işe ait şartna.me, proje ve sair ev:raln Devlet De> 

miryollarmın Ankara, Haydarpa§a, Sirkeci, Afyon ve İzmir vezneleriD" 
den 200 kuruş bedel mukabilinde a1abilirler. 

4 - Eksiltme 19-1-1938 tarihinde Çarşamba gllnU saat 15 de Devlet 
Dcmiryollan İşletme Umum MüdUrlüğil Yol Dairesi binasında topıana· 
ca.k Merkez. biriiıci Komsiyonca yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilımek için isteklilerin teklif mektubu ·ne blrli1'• 
te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 14 de kadar Komit' 
yon Riyasetine tevdi etmiş olmalan laznndır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 3000 liralık muvakkat teminat. 
b) Bu kanunun tayin ettiği ve şart.namede yazılı vesikalar. 
c) Nafıa Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası. (4743) (8724) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden: 
Evvelce ruhsatnamesi alınmış olan müstaııza°rların örnekliklerinin bu' 

dan sonra fabrikaları tarafından ayrı ayrı olarak posta ile doğrudan dok 
ruya doktorlar naımma gönderilmek, iç ve dış etiketlerile ambalft.jlan da 1' 
şil renkte olup üzerlerinde "bedava dağıtılır, doktorlara mahsus nüınıl 
nedir" yazısı yazılı "buluıınnak ve piyasaya satış için getirilen orijinal ~ 
balajlılnrmm en küçüğünden en çok Uçde bir nisbetinde kUçük olmak şgt, 

. tiyle gtimrilk tarife kanununun 4. üncü maddesinin 5. inci fıkrası hükmU1" 
ce resimden muaf alarak vurda sokulması tensip edilmiş ve bu husus ~ 
rük ve Inhisarlar VekfL!etinden gümriiklerc ta.mim olunmuştur. 
Yukarıda yazılı şartlara uygun olmıyarak getirilen örneklik müsteJ' 

zarlar ile fabrika ve müesseseleri tarafından Türkiyedeki Vekillerine tof 
tan gönderilmiş olanlardan "bunlar ~kanda yazılı eekillerde hazırlaıt' 
mış bile olsa" ihtiva ettikleri ilaç nukdarlarının orijinal ambalajlad 
ihtiva ettikleri mikdara nisbetle tayin edilecek kıymeti üzerinden gilinrU' 
resmine tabi tutulacakları ve orijinal ambalaJlı nUmunelerden ancak UA' 
tarihine kadar gümrUklere gelmiş bulunanlarla bu illn tarihinden e.,.,f 
yola çıkmış oldukları tevsik edilenleı:_e ş~diye kadar yapıldığı gibi rntt 
amele olunarak gümrük resmi alınacagı alakadarlarca analfun olmak uz.J 
illn olunur. (8733) 

lstanbul Gümrükleri Baımüdürlüğünden: 
200 adet nagand toplu. tabanca 4443 kilo tayyare ve teferruatı crJI. 

tame]) 3410 kilo hurda demir eşya 2482 kilo muhtelif demir eşya 540~ 
lo aleminyUm, galvaniz, pirinç, kurşun eşya 199 kilo sa.man ve ot r 
meğe mahsus makina 254 kilo ~~~o m~k~~r ve a~mı 290 kilo ~ 
goz ve ziraat alatı 325 kilo sun ı ıpek ıpligı 1244 kilo pamuk mensf eJ 
261 adet akiınUlatör 1085 kilo yün mensucat ve teliı. 5730 kilo de~ 
taşı 12000 kilo demir külçe halinde 4700 kilo elektrik teli için demit ~ 
ru 174 kilo fotoğraf .filmi 3362 kilo sırlı demir banyo 2337 kilo ec' 
kimyeviy· 311 kilo yün ve pamuk ağ ipliği 2376 kilo boyalı cilalı mtıhtl 
lif şişe 23 kilo hasır eerit 664 kilo renkli kağıt 34 kilo elektrik iltüsil 8~ 
kilo oto dış 18.stiği 770 kilo tahta parke 3759 kilo muhtelif boya 4d ~ 
çelik levha 384 kilo lastik ökçe ve levha 1381 kilo dam camı ve a1>a31' 
520 kilo petrol ve asit 461 K. galalit 533 K. boyalı zımpara 1517 K>. ~ 
şanıba 1008 K. Madeni yağ 36 K. kuru sığır derisi 99 K. Sulfat ~ -
hakkındaki satış ilanımız Son Telgraf gazetesinin 18-12-937 günfÜ oJ 
hasında yazılıdır. 1stekli1erin bu gazeteyi okuyarak satışa geıınel 
ilan olunur. Tl. 23219 (8529) ..,,,,,1 

Jandarma Genel Komutanhğı 

Ankara Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Metresine altmış kuruş fiat tahmin edilen va.srf ve örneğ~ u~ 

yüz elli bin metre yazlık kumaş 10-1-1938 Pazartsi gUnU saat onda 
palı zarf usuliyle satm alınacaktır. 

2 - Buna ait şartname dört yüz ellf kuruş karşıhğında korJsyoııd' 
alınabileceği eksiltmesine girmek isteyenlerin (5750) liralık ille temi~ 
makbuz veya banka mektubunu ve şartnamede yazılı diğer belgtleri :.. 
tevi teklif mektuplarmı belli gUn ve saat dokuza kadar komisjOna 
miş olmalan. (4619) (8496) 
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Yeni 

·çocuk Ansiklopedisi 
Salih Murat Faik Sabri M. Zekeriya 

Çocuğunuza birçok kitap alacağınıza 

bir tane alınız. Bütün o kitapların yerini 

doldursun. Ve çocuğunuz için bütün ha

yat müddetince ona verebileceğiniz en 

kıymetli hediye yerine geçsin. Bu kitap 

Çocuk Ansiklopedisi 
C:lir. Çünkü bu eser çocugun mektep içinde 
ve mektep dışında okuyabileceği, her va-

kit müracaat edebileceği, bir kütüpha

nedir. 

Çocuk Ansiklopedisi yalnız çocukların 
değil, büyüklerin, bilha.asa muallimlerin de 
tiddetle muhtaç olduğu bir eserdir. Çün

kü bütün bilgileri resimlerle, grafiklerle 

anlatan biricik eserdir. Hele derslerini 

hayat bilgisine uygun tekilde tertibe mec

bur olan i.Bpnektep hocaları için en iyi 

rehberdir. 

Evinde Çocuk Anıiklopedisini bulun-

durmak bir kütüphaneye sahip olmak de
mektir. 

Çocuk Ansiklopedi.si 2 büyük ciltten ibarettir. Ciltleri sureti 

mahsusada müessesemiz tarafından yapbrılmıflIT. Tam takımın 
fiyatı 7 liradır. Muallim ve talebeye hususi fiyat ve kolaylıkları

mız vardIT. Ansiklopedi hakkında )>ir fikir sahibi olmak istiyor· 

sanız, sağ köşedeki kuponu doldurup idarehanemize gönderiniz. 

Namınıza broşürümüz bedava gönderilir. 

~~~~~ 

1 1 

Yeni 
Çocuk Ansiklopedisl 

Tam eser iki cilttirr. Iki 
cildi de hazırdır. 
Elimizde mahdut mik 

tarda tam takım vardır. 

Tcım takımın fiyatı 

7 liradır. l 
Eksilt cüzleri olanlar 

eksiklerini ucuz fiyatla 
idarehanemizden temin e 
debilirler. 

lstanbulda TAN Neşriyat Evine 

TAN müessesesi tarafından netredilen Ço
cuk Ansiklopedisine ait brotürden bir tane 
göndermenizi ve muallim ve talebeye ait tart· 
lannızı bildirmenizi rica ederim. 

laim: • • • • • • • • • • • • • 
'AJrn: • • • • . .. • • . . .. . . 

YAVRUNUN gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFOTiN NEC~ Ti yedir. Bahçekapı SALiH NECATI 

~ ı'I 

LESiKALSiN 
GRANLJL€ 

Havi olduğu LESlTIN ve 

F'OSF ATLAR vücudü bes
ler. Umumi zafiyet, kansız
lık, genç kız ve kadınların 
neYrasteni yani sinir buh
ranlarının önüne geçer. Ha
riçten gelecek sari hastalık 
lllikroplarma karfı koyacak 
V"Ücudün ilk müdafaa ordu
su olan kanın beyaz yuvar
laklarını çoğaltır. Bu suret
le lESITIN GRANULE kuJ. 
!ananlar TiFO, ZA TOR
REE, YİLANCIK ve AK
Cl<:iER VEREMi gibi sari 
ha.at.alıklara karşı koyarlar. 
Lezzeti çikolata gibidir. Ko
laylıkla su ile yutulabilir. 

:PüRliDLiN 

, 

CelCil Ergun 
Tıbbi MüatahZaTlar 

Laboratr.ıvan 

Zührev1 ve cilt hastalıkları 

,,, Hayri O me 
ılledt>rı sonra Bt>yoğ\u Ağacall 
Hı ~•~ınrhı No 133 fı>IPton ·43!'i~ 

--....~---------------------
Bt Eczaneye Mesul 

1 
En güzel müshil ilacıdır. 
Lezzeti bot, içimi f&Dlpan
ya kadar lezizdir. Kabızlık
tan tiki.yet edenler haftada 
bir defa PORGOLlN alma
lıdırlar. Barsa.klan temiz
ler, mikroplan öldürür, grip 
ve soğuk alma neticesi hi
aıl olan yüksek harareti der
hal dütürür. 

Fiyatı 40 kuruttur. 

ceoaıı Ergun 
Tıbbi Müstahzarlar ' 

Laboratuvan 

~üdür Aranıyor lip ola.nlann şeraiti Gaziantepte dok 

Saçlarınızı dökülmekten koruyunuı 

Saç Eksiri 
1 

K~MOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendi 

Tir. Dökülmesini keser. Kepek 

krl tamamen giderir ve bü 

yüme ka.biliyetini artırarak saç 1 
lara yeniden hayat verir . . Koku ı 

su latif. kullanışı kolaY. bir saç 1 

eksiridir. 

llGI L1Z IANZUI 
ECZANESi 

BEYOCLU - IST ANBUL ........................................... 
Jandarma Genel Komutanhğı Ankara 

Satınalma Komisyonundan : 
1 - Eldeki vasıf ve örneğine uygun olarak on binden on i1ki bin beşyüze 

kadar kilim ve bin iki yüzden bin beşyüze kadar portatif çadır kapalı zarf 
usuliyle aşağıda. yazılı tarihte satın alınacaktır. 

2 - Satın almacak bir kilime (350) kuruş ve bir portatif çadıra (630) 
kuruş kıymet biçilmiştir. Kilime ait şartname (219) kuruş karşılığında 
ve portatif çadır şartnamesi de parasız komisyondan alınabilir. 

! 

~u nu~-;ak effe.'t

he'l zaman öpii./
me y.e ti-;$ık/ı.,, 

KIŞ GELDi, HAVALAR 
SOCUDU. 

Bu sert havalardan vücu· 
dünüzün EL ve YOZ kısmı 
müteessir olur. Buna çare 
her akfam yatarken hakiki 
acıbadem yağından yapıl

mıt: 

Krem METAMORFOZ'la 
yüzünüze ve ellerinize ma
aaj yapmaktır. Yüzdeki bu
l'Ufukluklar, çiller, sivilce
ler, kat'iyyen zail olur. El
lerin çatlamasına mini ola
cak ve yumufaklığını temin 
edecek olan krem META
MORFOZ'u ısrarla eczane
lerden ve ıtriyat mağaza.la. 

nndan isteyiniz. 

Celal Ergun 
Tıbbi Müstahzarlar 

Liiboratuvan 3 - Eksiltınelerine giıınıek istiyenlerin kilim içıin (3281) lira (25) ku
ruşluk ve portatif çadır için de (708) lira (75) kuruşluk teminat ma.kbu- lım••••••••••-ııi 
zu ile şartnamede yazılı vesikaları muhtevi teklif mektuplarını dördtincU 
maddede yazılı gün ve saatten evvel komisyona vermiş olmaları. 

4 - A - Kilim eksiltmesi 19-1-1938 çarşamba gUnU sa.at (10) da. 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN 
UmumJ Neşriyatı İdare Eden; 

S. SALİM 
Mehum Tevfik Doğan eczanesi tor Mecit Barlas adresine yazma:laı-

1ein Jir mesuJ ımüdür ara.uıyor. Ta.- n. da. 
B Portatif çadır eksiltmesi 20-1-1938 perşembe günü saat (10) 

:C4746) (8725) 
Gaz.etecilik ve Neortyat Türk Llmitet 

Sirketi. BasıMııh ver TAN mathı:ııı~ 

I 

SA YANI HAYR ET 
Dl R TEN 

"Makiyajlı,. 
görünmeksizin 

J 

ıia valandırılmış 
· YENi PUDRA 

C!LDDE HEMEN GORONMEZ 
Makiyajı aratınıyan ve hatıııa•mı

yan taze, nermin ve cazip orr sevımli
lik, o kadar ince ve o kadar hafiftir 
ki cild üzerinc;le adeta gördlmez bir 
pudradır. Hiç kimse, yüzünüze baJtın. 
ca gli7.elliğinizin tamamen t~bü ol -

madığını iddia edemez. 
Bunun srrn, yeni "havalandırma,, 

usulü sayesinde temin ve Tok<llon 
• 

pudrası 'da bu usul dairesinde istih-
zar olunmuştur. Gayri kabil zanne -
dildiği halde on defa daha ince, daha 
hafütir. Hemen bugünden "havalan 
dınlmış,, yeni Tokalon pudrasını tcc 
rübe ediniz. Bütün gün, işiniz başın
da çalıştığınız halde, yüzünüz katiy
yen nerminliğini kaybetmiyecektir. 
Bütün gece dansetseniz bile tenini%, 

daima ter ve taze kalacaktır. Yalruz 
Tokalon pudrası sayesinde cazip ve 
sevimli bir güzelliğe malik bir ten 
temin ediniz. , 

I 
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