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2 INCIKANUN 

1937 BASMUHARRIRlt AHMET EMiN YALMAN 

Sancakta Kanlı Cinayetler lşleniyor 

Hak istiyen Türklere hücum edildi 
-

öz Kardeslerimizden 
iic kisi öldü, 

sekizi de yarala dı 
Suat Davaz 
ve M. Viyeno 
Arasında 

,oris, f2 (TAN M,ulıo6i-
1intJen) - Hariciye Heıo
reti Uüsfef011 M. Yiyeno 
ile Büyü! Elçi Suat DoYoı 
6ugün de 11ıun hiı görÜfl'ıe 
yaptı. Ft0m11 Hariciye No-
1111 u. De/6os do SoyYel 
selirin1 lco6ul etti. Hotoy 
iıiyle hinol meıgul o/ocojı 
söylenen loıyelci/ M. llum 
do ,.,,.,,,.. riinü Parise 
dönmüı 6ulunocolclır. 

Almanya, ispanyol 
Fası macerasından 

niçin vazgeçti? 
iNG il TERE - FRANSA 

iki Dev·e·ın Bu Mese!ede Beraber 
Hareketi Hit eri Korkutmu, 

Londra, 12 (TAN) - İspanyol Fası meselesi yüzün· 
den meydan alan gerginlik son yirmi dört saat zarfında 
bir hayli gevşemiş ve vaziyet düzelmiştir. Alman devlet 
reisi Hitler, Yılbaşı münasebetile yaptığı kabul resminde 
Fransa Elçisiyle görüşerek Almanyanın Fasta gözü ol· 

n l'aris Elçimiıle yenitlen lonu- madıj'ına dair verdiği teminat vaziyeti değiştirmiş bulu
ıııfn Fransız Hariciye UüsfefOll Yi- nuyor. Fransa sefiri, bu teminatı hükumetine teblii et• 
,;no (Fransa - Suriye muobedeıi- mek için Berlinden Parise hareket f!tmistir 

ni imıalorlcen) Fakat ahvale vi.kıf olanlann ver. 
~-------- dikleri malftmata göre Faı meselesi 

ingiltere 
bahriyesin
de suif(ast 

ıon derece nazik bir imtihan mahiye. 
tini almJttır. Almanya, İspanya Fa. 
amı eaki müstemlekelerinin iatirda. 
dmı temin yolunda bir tazyik vasıtası 
olarak kullanmak istiyordu. Bu yolda 
yapılacak denemenin muvaffak ol. 
mau içil lnriltere ile Franaanm ayn 
hareket etmeleri klft idi. Akal ta~ 

dirde yani lnılttere Ue Fransa bir. 
Ukte hareket ettikleri ve Almanyaya 
brtı ıeıdWeri a&dlrde bu te,ebbU. 

• 
şayıasının 

ispanya faciasının son r•IM 
resimlerinden 

• •• • • 
ıçyuzu Son keşidenin 

Tam listesi 2500amelenin işsiz kalmış 
olduğu haberi yalan çıktı 
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No. 10 Yazan: MÜMTAZ FAiK 

Istinye Dok 
şirketi ile 

müzakereye 
başlanıyor 

D ün para bor•aıınd a 
· da çok hararetli 

muameleler olmuıtur: A
nadolu tahvüleri 36,40 
tan 37 ,30 liraya yük•el -
miıtir. Arada dok•an ku
ruıluk bir lark vardır. Mü 
m~•sÜ 39,60 liradan 40,50 
liraya çıkmııtır. Anadolu 
ak•iyonlan kuponlarının 
bir haf taya kadar verile
ceği ,ayiaıı üzerine 21,25 
liradan 22,20 liraya fırla
mıştır. Faizlerin de yüzde 
onu bulacağı haberleri pi
yasada iyi bir teıir gös -
termiştir. Türk borcunda 
değiıme yoktur. Piyaıa 
22,85 te açılmış, 22,90 da 
kapanmıştır. Bu hususta 
Paru borsası telgraf /arın 
da biraz düşüklük kayde
dilmektedir. 307 lrankta 
açılan Türk borcu 305 
frankla kapanmıştır. Cüm 
huriyet Devlet Bankası 
hi••eleri 94,5 lirada mua
mele görmüştür. A•lan 
çimento 13,50 de açılmış, 
akşama doğru 13,65 lira
da kapanmıştır. 

inhisar1n getirttiği 
iplikler ilk 
Fiyattan satllacak 

Bir kaçak merkezi 
daha: Amude •• stinye Dok şirketinin satın a-

lınması hakkındaki müzakere 

DiREKTÖRÜ~ BEYANATI 
A fyon inhisarı tarafmd1n pamuk ipliği ithali içİl1 

yapılan teş~b~üsler üzerine bir çok al~kadarl~~ 
idareye başvurarak ıhtıyaçlarını ve alacakları mıktarı bı 
dirmiye başlamışlardır. İnhisar idaresi iplik sıkıntısın!11 

1 önüne bir an evvel geçmek için icap eden bütün tedbıt" 
Amudede Nüfus Miktarı, 

Attarlar ve Manifaturacılar 

!ere gelecek ay başında Ankarada 
başlanacaktır. Müzakereler şirketin 

buradaki murahhas 8.za.sr ve direk -
tör.il ile İktisat Vekaleti arasında 
yapılacaktır. Müşavir fon der Porten 
hazırladığı raporu vekalete vermiş • 
tir. Şirketin buradaki bütün tesisatı 

leri almıştır. 
Uyuşturucu maddeler ı-

______ .._/ 

Hudut boyunda, Fransızlar, hep 
Türk aleyhtarı unsurlardan bir duvar 
yapmışlar ,demiştim. Bizim hudu • 
dun karşısında hanı;i §ehre hangi 
kasabaya giderseniz, tamamiylc bu 
vaziyeti görürsünüz. 

Buralan ismen Suriyededir. Fakat 
Suriyeliden değil adam, asker bile 
yoktur. Büttin hudut kara~rnllan hep 
kaçak Ermeni. Çerkez, K~rt milisle • 
rinden mürekkeptir. Bunlar araların _ 
da Türkçe konuşurlar. Hatta içlerin_ 
de Arapçayı bilmiyenler bile vardır. 

Tasavvur edin ki burada belediye 
reisleri ve kaymakamlar bile vaktile 
bizden kaçmış ıkimselerden ~ilmek • 
tedir • 

Cenupta her vilayetimizin ~arşısın. 
da oradan kaçan kimseler yerleştiril. 
miştir. Bundaki ka11it şudur: 

Çünkü bu gibi adamlar. hududun ö_ 
bür tarafını kanş karış bilirler, sulh 
zamanında kaçakçılık işlerini iyi tan. 
zim ederler ve bir harp olursa o za.. 
man da onların vukuflarından istifa_ 
de edilir. 

Hudutta bir belediye reisinin, bir 
kaymakamın, bir polis müdürilnün 
Arap olrruyan unsurlardan intihabı 

başka ne suretle tefsir olunabilir? . 
MeselA hududumuza yayan 10 da • 

kL'ta mesafede bulunan Kamışlıda 
belediye reisi Mişel Dom isminde bir 
Ermenidir. Kayma~a.m yine Ganim 
Ganime isminde bir Ermenidir. A • 
raplardan ileri gelen kimse yok gtbL 
dir. Bunlar olsa olsa kaçakçılıkta bir 
fı.let olarak kullanılmaktadır. 

İşte, Araplann hudut boyundaki 
r;;ehirlerinde bu !<adar Arap fikda111 
vardır • 

Ve bütiln Kamışlı Fransa fstihba • 
rat zabiti olan bir mUlazimi evve!le, 
bir de Fransız binbaşrsı Berjisin avu. 
cu içindedir .• 

Amude 
Şimdi geçelim Amudeye: 
Amude; Nfüıaybln • Halep şimen • 

düer hattı üzerinde Mardinden gar. 
be doğru ıuzandıkça rastgeldiğiniz ilk 
büyük ~azadır. NUsaybin Mardinin 
biraz soluna düşerse, Amude hemen 
hemen karşısındadır. 

Burası da kaçakçıhk yüzünden git. 
tikçe büyümek istidadını göstermiş • 
tir. 

Mamur, güzel bir merkezdir. ÇilnkU 
bedavadan para kazanmak yolunu 
bulmuştur. 

Amudenin belediye reisi de Tiirk 
aleyhtarı bir adamdır. İsmi Sait İs. 
haktır. Süryanidir. Aslen Mardinm 
Kaltülmerra mahallesindendir. Sonra. 
dan kaçml§ ve buraya yarleşmiştir. 
Mardine giden yollan, dağ yollan~ı: 
buranın topoğrafik vaziyetini pc.~ ıyı 
bilir • 

Suriyeliler, daha doğrusu dostu • 
muz Fransa burada bu gibi adamları 

1 • ? 
kullanmakla ne emeli takip edıyor · 
Bunu Jutfen bize izah edebilirler mi 1 

Evet, diyeceklerdir ki: 
"- Biz kimi istersek kullanmz. 

Bu bizim dahili işimizdir. Ne kanşa • 
bilirsiniz? ... ,, 

Doğru.. Fa.kat bizim kanştığmuz 
yok .. Yalnız buraya eski tabiriyle 
bir "mim,, yeni tabiriyle bir ncr.rta 
koymamıza müsaade etsinler .• 

Türkiyeye aleyhtar unsurlar hu -
dut boyuna yerleştirilirse, bu d~t. 
luktan şüphe etmd~ elbette ki haltkı. 
mızdır • 

Amudede, 285 hane Kürt ekseriye. 
ti ile karışık Lrap vardır. B~ların 
m""""lU nüfusu 1710 dur. Uillteci Kürt 
ı=n hınedir Nüf11ft11 77fı tir. rnr 
h"l"I" SUryanf ve 95 hane de Errr<''" 
ve - rr • 

Süryanilerin adedi 760, Ermenil~ 
rln adedi 380 dir. Bütün kazanın nU. 
iusu 3625 kişiden ibarettir. Ve bu nü. 
.ı.usun içinde Araplar eayı ile göate • 
rilmiyecek lcad:u- a.zdIT. 

Hududumuza yaya olarak hemen için takdir edilen kıymet miktarlan 
5 da~ika mesafede bulunan bu kaza_, raporda yazılıdır. Müzakerelerde ve 
nın manzarası ~a işte bu~ur ... Nere • kalet tarafından rapordaki kıymetler 
de Araplar? Ncrı>tle Surıye kasabıı._ esas tutulacaktır. lstinye havuzlan 

sı ?... haziran başında tamamen iktisat v" H . ., 
anı · ... kaletine geçmiş olacaktır. 
Türık M:ardının karşısında Arap _ __ 

olduğu iddia edilen Suriyenin iki Rekla~ Kağıtları 
mühim merkezi işte bu kadar Arapsız, Belediye, el ilanlarına yapıştırılma_ 
bu Ç{adar Suriyesizdir. SI icap eden damga puluyla belediye 

Hayır, yanlL'J söyledim. Yalnız A. resminden kurtulmak için sinemalar
rapsız diyecektim .. Çünkü bu iki mer. da reklam kağıtlarının mecmua şek. 
kez Arapsızclır. Fakat Suriyesiz de • !inde dağıtıldığını görmUş ve bunlan 
ğildir · menetmiştir. 

Çilnkü biltün Suriye hududundaki 
~~~Loo~ciğul~~e~~ar~~ ============================= 
miştir: Hak yolundan yürilmemek, H ,· f. atı da 
sinsi bir vaziyet ta!tınmai':c, dost gö. ava gaz 1 y 
rünerek, dostu arkadan vurmak, gay. 

ri meşru yollardan para kazanmak 5 o • • 
için kaçakçılığı organize etmek.. para 1 n 1 yor 

İşte hudutta takip edilen politikn 

budur . Tramvay tarife komisyonu. bu ay başı toplanacak ve tramvay ücret-
HakT,rnti itiraf etmek laznngelir • lerinde eheınıııiyetli tenzilat yapacaktır. Bu tenzilatın birinci kıtalarda 

se Amudede büyük kaçal; mağazaları 30 para, diğerlerinde de 60 para olacağı kat'iyyetle anl~şılnıı~ g.i~idi~. ~
yoktur. Fakat Amude kaçağın bir lektrik tarifesinde son yapılan tenzi tat, Nafıa Vekaletıne bıldırılmıştır. 
transit merkezidir. Kaçakçıların ıs • Tasdiki müteakip Şubattan itibaren tatbik edilecektir. 
marlad.ıkları mallar getirilir ve bunlar -------- Aybaşında toplanacak komisyon, 
buradan kendilerine teslim edilir. 

8 
h havagazi fiatlarını da tetkik ve tes -

Kaçakçıların ada.nları vardır. Bun azı in İsar bit edecektir. Havagazi şirketlerinin 
!ar giderler, Amudedcki kaçak ko • sermayesi Fransız frangına göredir. 
misyoncularma, mesela : M d d ı • Fakat, Fransız frangı da düşmüştür. 

_On top ipekli, 1000 defter ~lga • a e e rı Yapılan tetkiklere göre havagazinin 
ra kağıdı istiyoruz. Hangi tarihte beher metro mikabında 40 ve 50 pa-
hazır olur? diye sorarlar? Uc ı aca k r~ tenzil~t yapılacaktır. Şimdi ıstan-

Komisyoncular derhal ya Halebe, UZ IY bul tarafının havagazi fiatleri yedi 
veya müstacelse Resülayne V{! Ka • İnhisarlar idaresinin av malzeme· kuruş on para. Beyoğlu cihetinin fi-
mışlıya sipariş verirler. Mallar bura. sinde yaptığı tenzilat haziran başın yatları yedi buçuk kuruştur. Bu tak 
ya gelir, burada teslim ediJir. da tatbik odilmiyt: bo.9lo.nooolıtıf. Do nİ rtfe ,, ..... :ı,: y-1'.An• h~ .. , .. .,.sı,ı İİnrAt-
Hoş komisyoncuların elinde da.ima zırlanan liste vekftlctçc tetkik edil • leti 6 kuruşa indirilecektir. 

ihtiyat mallar vardır ya. Fakat bu mcktedir. Bu arada bazı değişiklikler 
mallar her zaman açık mağazalarda y:ı.pılması ihtimali vardır. Inhisarlar 
eatılmz. depolarda saklanrr. idaresi, bundan başka diğer bazı mad 

Son zamanlarda burası da yava.q deler Uzerinde de tenzilat yapmak i
yavaş inkişaf etmekte. kendilerini çin tetkikat yaptırmaktadır. Türki • 
hiç tehli~eye sokmadan para kazan. yenin birçok yerlerinde yeniden ba -
mak istiyen açık gözlerle dolmakta. rut depolan inşa edilmesi için proje 
tadır . ler haz1rlanmaktadır. Fransız şirke· 

Bu bakımdan kac:;akçılık için Amu. tinden alınan depolar müfettişler ta· 
. . d~' d' denin istikbali • tabir caızse_ emın .~ · rafından tetkik edilmiş, barut ve ı· 

Daha şimdiden Amufü-de 1~0 du~. ğer patlayıcı maddelerin muhafaza • 
kan attar açılmıştır. 3625 nüfu.o:lu bır sı için kafi görillmemiştir. Biltün vi 
şehtrde 150 attarın manası n-edir?. \ayetlerde asri eurette beton depolar 

Biraz dikkat, bir ufak h~ap va. t .. 
ı çu yaptırılacaktır. dare bunun ıçın ziveti derhal meydana çrkanr · n. 

kU aşağı y:ulcarı 24 kişiye bir attar muhtelif mıntakalara müfettişler 

i bet etmektedir. 24 kişi bir attan göndererek yapılacak depoların yer 
sa ·· 24 tt' d ' h .. n beslivebilir mi? Her gun lerini tayin e ırmekte ır. ergu . .. .. t 
kişi 0 attardan sinamckı, çoroo u, 
kına veya davul tozu alır mı?. 

Havır! .. Attarlarm işi bafı1iadır . 
Onla; sureti uıhirede attardırlar. Fa. 
kat aslen kaçakçılara mal satarlar: 

Krep maroken, ipekli, pamuklu, 
ve saire saire.... . 

Bunlardan başka Amudede 85 ma 
nifaturacı vardır. Bunların da yüzU 
döğmeli bedevi kızlarına ce.yiz. için 
ipt~di kombinezon sattığını her hal. 
de aklımızdan geçiremeyiz. 

zaten buradaki ileri gelen SI11rf• 
mesela Fransız zabitlerinin karılan, 
ve yahut çift c:;u'buk sahibi 7,cnginle • 
rin aileleri bütün ihtiyaçlarını Ha.. 
lepten görürler . 

Şimdi bütün dlişUnceleri bir t~ra. -
fa bırakalım da raıkamların belagatı. 
ne bakalım: 

Kaç Manifatura mağazası vardrr? 
85 değil mi? Kaç nüfusu var: 3625 ... 
Bunu ~ötekine taksim edelim. D:n'ek 

w ..... ıral"I 42 kişiye bir manıfatu 

---------
Bir vatman 
çiğnendi 
Dün, öğleden sonra Beşikta.şta fe-

ci bir kaza olmuştur: 
Arabasını sefere çıkarmak üzere 

Beşiktaş deposuna giden vatman Sıt 
kı, depo önünde dururken Ortaköy· 
den gelen şoför Alinin idaresindeki 
kamyonun sadmesine uğramı~tır. 

Kamyonun altına giderek tehlikeli 
surette yaralanan Sıtkı, hastaneye 
kalrimlmıştır. Şoför Ali, yakalanmış 
tır. 

Büyük bir 
Fırtına var 

Gümrük 
idaresi ile 
Bir ıhtiitif 
Gümrük idaresi ile çikolata fahri· 

katarı arasında muamele vergisi yü
zlinden bir ihtilaf çıkmıştır. Fabri -
kalar Ticaret odasına müracaat et· 
mişlerdir. Gümrük idaresi Holanda 
müstemlekelerinden Amerika yolile 
ithal edilen kakaoyu kavrulmuş veya 
kabuksuz olduğu için iptidai madde 
olarak kabul etmemekte ve mııame· 
le vergisi aramaktadır. Fabr ikalar 
ise gelen kakaonun burada ayrıca 

kavrulduğunu ve bu iş için tesisat 
yaptıklannı, binaenaleyh kakeo ka. · 
buksuz gelee bile tazelendirmP.k içın 
yine kavrulduğunu ileri sürmekte -
dirler. 

Ticaret odası bu işi tetkik P.dccek 
tir. 

Hariçten Lise lmtihan~na 
Girenlerin Müracaatı 

Hariçten lise imtihanına girmek is
tiyenlerden bir grup müştereken Ma. 
arif VekUetine müracaat etmişler ve 
kendilerinin olgunluk imtihanından 
ıetisna edilerek yalnız bakaloryaya 
tabi tutu.lmalannı istemi§lerdir. 

BiRKAÇ 
S.ATIRLA 

Tlca.ret Odaıııı, ~lvl türcarlan • 
nm ~ikiyeti üzerindeki tet • 

idaresi umumi müd~.rü Hami Bir evin 
za Osman Erkan, dun ken· 
d.isi~e görüşen bir muharri· bu·· tu·· n 
rımıze bu mesele etrafında 

şu beyanatta bulunmuştur: camları 
"- Gılınrük tarifesinin 366 A ve 

366/ B posizyonlarına giren ipliklerin 
G. !. R. rejimi dahilinde memleketi. 
mize ithali idaremize verilmiştir. 

Bu iplikleri muhtelif memleketlere 
sipariş ettik. llk siparişlerimiz şubat 
ortalarında elimize geçecek ve iktisat 
Vekaletinin evvelce koyduğıu fiyatlar 
ile satılacaktır. 

Ilerisi, için herhangi siparişle ma. 
im teslimi arasında geçecek müddet 
nazarı itibare alınarak ihtiyacı olan
lıınn idaremize zamanında müracaat. 
lan lazımdı~. 366 A ve 366/ B mad. 
deleri haricinde kalan ipliklerin itha... 
li Iktisat Vekaletinin müsaadesine 
bağlıdır." 

Hamza Osman, müracaatların azal
dığını, bu itibarla ihtiyacı olanların 
hnzır bulunmak için şimdiden idare
ye müracaat etmeleri !azun geldiğini 

ilave etmektedir. 

Bu/ıran yok 
Ankara, 12 (TAN) - Memlekette 

bir iplik buhranı olduğu etrafında 

çıkarılan haberlerin bu sahada spe. 
külfı.syon yapmak istiyenler tarafın -
dan uydurulduğu anlaşılmaktadır. 

Sağlam kaynaklar, talebin ta.mamen 
is"af edildi~ini temin etmektedirler. 

lJÇ TA[EBE 
GRUPU 

GELECEK 

taşlandı 
Evvelki gece yansı, Beyaııtta 1•1 

şııntaşından Kumkapı NişancııSJll~ 
inen yokuş üzerindeki evlerde otıı 
ranlar büyük bir heeyca.n geçinnişl~ 
dir. Bir evin camlarına atılan 40 • ·c 
taşın çıkardığı sesler, bütün bil 
mahalleyi ayağa kaldırmıya kafi ge 
miştir. Nihayet bir müddet sonıin 
Kumkapı karakoluna yapılan bir I.1l 
racaat vak'anın mahiyetini meydaJlS 
çıkarmıştır: 

Köşklü ha marn yokuşunda 21 nll' 
maralı evde Kemal isminde bir adsı0 
oturmaktadır. Seyyar esna!lık yap•0 

bu adamın bir de Mahmutpaşadn "' 
turan kardeşi Cemal vardır. 

Cemalin vaziyeti iyi olmadığı tç111• 
~ık eık kardeşi Kemale gelerek pıı.r' 
istemektedir Cemal, evvelki gec~ 
yine kardeşinin evine gelerek rnuts. 
şekilde para istemiştir. Bir şey kOP8 

ramayınca eline geçirdiği ta.şlarl~ 
evin göze gözüken nekadar camı \'8• 

sa hepsini kırmıştır. Kemalin kar• 
koldaki iOdiasına nazaran: krrtlıı: 
camlar 20 kndardır. Suçlu hakkJild 
takibat aypılmaktadır. 

Yükseliyor 
Dün zahire borsasında bütlln bil' .. }; ; 

bubat fiyatlarında birkaç pa~a Y.ı.l ı1'i 
selme görillmüştür. Gelen yırmı , ,. 
vagon buğday satılmıştır. 1-2 c;a_..AI 

önümüzdeki bahar ve yaz mevsim darlı Polatlı malları yedi kuruş ~ 
terinde ikisi İngiliz, diğeri Avusturya buçuk para, 3.4 çavdarlılar yedi 1' ti 
talebe birliklerine mensup üç grup ruş beş paraya, yumuşak beyaıl • 
şehrimize gelecektir. Bunlar, !stan • 6,35 ve 14-15 çavdarlılar 6,25 kU~, 
bulla Türkiyenin muhtelif şehirle - şa satılmıştır. Çavdar beş kuru' ı+ 
rinde otomobil ve motör gezintileri tuz yedi paradır. Arpa beş on p~f' 

mısır 4.33 ve kuşyemi 12,32 kU 
Yapacaklardır. Bu arada dağ sporla · b 1 t 

tan müsteri u muş ur. J 
rile de meşgul olacaklar ve ınudağ Ziraat Bankası mmr almıya baıfo , 
ile Erciyeş dağına çıkacaklardır. t• 

Ziraat bankası Karadeniz mın ~ 
Sümer Bank imfihan/arımn neticesi · ld w · · vıentlt 

kası köyleri içın o ugu so., ı1' 
Sümerbank, muhtelif şubelerinde mühim miktarda mısır satın alrtl., 

çahştırılmnk üzere memur almak i· başlamıştır. tstanbulda vapur ıeŞll,.. 
çin lise mezunları arasında bir mü. mi muamele yapılmaktadır. PiY8 ~ 
sabaka imtihanı açmıştı. İmtihan ev da mısır miktan azalacağından {i ~ 
rakını tetkik etmekte olan Ankara • ların daha biraz yükseleceği talıD' 
daki komisvon muvaffak olanları tes ediliyor. 
bit etmişti~. Netice yakında ilan e-

dilecektir. Ölümde Kimsenin 
Tıbbiyelilerin çayı Suçu Yok! e9 

Tıp fakültesi üçüncü sınıf talebe- Bundan beş gün evvel Tahta.kııl ,ıı 
leri kendi aralarında danslı bir çay cesedi bulunan Şarköylü Aliye JJ. 
tertip etmişlerdir" Çay Türing klüp fethimeyt raporu, alakadarlara -.. ~ı 
salonlarında verilecektir. Bu ayın 15 miştir. Buna nazaran, CE'sedi eU~ 
inci cuma günü yapılacak olan bu ile tıbbıiı.dliye gönderilmiş bulu/}' 
eğlence saat 15 ten 21 e kadar de • Şarköylü Alinin, çekmekte otduğ\l ~ 
vam edecektir. Eğlenceye trp fakUl hili bir hastalık neticesinde s.ıı.! fJl" 
tesinin bütün profesörleri davetli - öldüğü anlaşılmaktadır. Ceset de 
dir. dilmiştir. . ~ 

ITAkVi~il~HA~ a.şab'l J "'""' d'" u 42 kişi bir ra mağazası uş yor. . . 
manifatura mağazasını besleyebilır 

., 
mı·· • i · 42 

D.. .. nUn bir \{ere: Mesela s zın 
uşu b" . 

ahpabınızdan kaçı her gün ır .. manı: 

Karadenizde bir fırtına hüküm 11Ur 
mektedir. Birçok vapurlar Kavak ve 
Büyükdere önlerinde demirlemişler 
ve Karadenize çıkamamışlardır. Ka
radenizde seferde bulunan vapurla • 
rın, birçoğu da limanlara sığınmış -
ıardır. 

kfklerinl henüz bitlnnemi~tir. Bu a. \J 1 
ym on beşinde karterden ıtelecek yt. 3!şin;::un Bugiinkü hava: YA~IŞLI 
nl fiyatlarda.n .sonra rapor ha.zırla. ~ 

nacaktır• Rasat merkezlerinden alınan ~alü- ı 1 inci ay Gün: 13 ~: 6~ 1 
fatura mağazasına gider de oteberi 

-;atm alır?. P 
O lrıldı> •• .,,..: •• .,• ,..."ve• 1lC'Tl:'._~ nr 

lar sırf kaçakçılara hizmet eden ma 

ğazalardır. 
Bunlardan başka Amudede 5 tene. 

keci. 2 marangoz ve bir eczane, 2 
fınn, 3 lokanta mevcuttur . 

tsta AmudPııin h~.kiki ihtiya.çl::ın 

böyle basit rakamlardan ibarettir. 
Ben yemın ederim ki Amudeden 
Türkiyeye kaçak teneke boru, \<a -
çak pencere çerçevesi ,kaçak ekmek, 
kaçak karbonat veya k~ak pirzola 
ithal e<lüıniyor!. • 

• d likidaı mata göre, bugün gökyüzü ekserıyet. 1355 Hicri 1352 ııııJI' D Un Para Borsasın 8 
b. ~; 1 lP kapalı ve yağışlı aeçecektir. Rii7 Scvval · 30 31 Birincikfl11' 

yona bırakılan aJtmedilı~ ıin ı ~ar Gn.rbı f nııd >lu<la ve K •-ad Gun'' eş." 7 22 - Ogwle : ı2o• 
1 k tahvili ·· ede m ş vı "' . · ' 1 > 

ra ı er muzay de fırtınalı digw er yerlerde §lddeth lk' d'. 14 48 - Akc:ınm. l ' " .. ru 1 i b r de faiz ne na 1 ın ı. ' !1-••. 5 sr 
l:1 e 10 • 

1 
n s e ın ,;rmı be. esecektir. Kar ihtimali vardır. Yatsı : 18.38 - imsak: ., . ./, 

kıllerl Yaptlmışbr. Bu n~,n . . o·· k"" H ~ ~ 
· d • tk"d . yapılM'aktrr un u ava ~ 
~m e tekrar 1 ı a.ı;ı~o n . Dün hava kapalı ve ya~şlı geçmiş.. Hava tazyiki 764: azami sı 
..,_ ._ • .... '

0 'r:..-,,. ,..._. tir. T{ısa fa.!!ılalarla kar yaıinuştır. as~arl 3 deree.P. idi. 
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400 milyonluk Çin 
ülkesinde felaket 

dakikası bekliyenlerl 
Onbin~erce 

alakaları 
vaziyette 

halk dünya 
kesilmiş bir 
bekleşiyor 

ile 

Sanghay, 12 (A.A) - Sianfu'dan avdet eden Tahun~
pao gazetesi muhabirinin neşretmiş olduğu mufassal bır 
rapora göre Şensi eyaletinde vaziyet gittikçe vehamet 
kesbetmekte ve halk arasında şiddetli bir asabiyet baş· 
göstermektedir. 

Siyaset aıemı 

F asta Son Safha 

1 
Halk civar ayaletlere gilç inmiye 

başlamıştır. Şensinin şarkındaki aha 
li dünyanın diğer kısmından tecrit 
edilmiş vaziyettedir. Her türlü muva 
sala kesilmiş ve şimendifer seferleri 
durmuştur. Mültecileri nakletmek i
çin iki yilz kamyon tahsis edilmiş • 
tir. 

KÜÇÜK HARICi 
HABERLER 

B ulgar elçileri arasında 
değişiklikler yapıla • 

caktır. 

• • 

Y unanistanda ekmek fi
yatlarına zanı yapıl • 

mıştır. 

• • 

F ransanın Berİin sefirı 
bir hafta izıııle Parise 

dönmüştür. 
• • 

M acar Başvekili istirahat 
için gittiği Viyanada 

Avusturya Başvekili ile gö • 
rüşmüştür. 

• "' 
E ski Rus ihtil!lcisi Troç

ki Meksikaya varmış, 
Meksiko civarında bir ressa
mın evinde yerleşmiştir. 

Almanya ve 
Fas macerası 

(Başı 1 incide) 
General Yangst şcn'nin kıtaları 

ilç müdafaa hattı tesis etnıişlerdir. militerine, İspanya Fasında serbest. 
Bu ayın başlangıcında bu kıtalarla çe dolaşmak için bir münır tezkeresi 
Nankin hilkümetine mensup kıtaat vermekle gerginliğin yat~masına sa.. 
arasında birkaç kere çarpışmalar ik olmuştur. 

SuriYelilere 
Agyare değil, dosta güven, varlığın ancak. 
Türkün ebedi gölgesi altında barınmak. 
Dört bin senedir Türkün o yer mehdi, meıarı, 
Güller kanatır toprağının kanlı baharı. 
Davamızı ispata ne hacet, şu dakika 

Vur kazmayı, her parça kemik elde vesika. 
Tabi olamaz emrine, amir ona kendi. 
Türkün oku tarihini, her yerde Efendi. 

Sahillere her dalga gelip çarptı mı güm, güm 
Enginlerin avazesi der göklere: "Türküm! ... 

Vermiş ona dağlar deviren kudreti Tanrı, 
Hahıılığa isyan eder iman dolu bağrı 
Halkın koludur Türk kolu, uğraşma bükülmez. 
Yalçın kayanın parçası tırnakla sökülmez. 
Tarihimi §ahit tutarım, sanma masaldır 

1 

Mazi denilen toılu, siyah perdeyi kaldır, 
Bak orda görürsün: bir avuç Türkü cihansuz 
Bir dahiyei harbi kaçırmııtı papuçsuz 

' lskenderun, Antakya mıdır sizlere ülkü7 

ilk hamlede kar§ında bulursun Atatürkü. 

•• 

4/1/1937 Hüseyin Siret ÖZSEVER 
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Nuri Conkerin 
cenaze ihtifali 

bugün yapllacak 
olmuştur. Kanunusaninin birinde ge Hali hazırda siyasi mehafil nisbi 8 
neral Yangstşen komünistlerle bir it bir silkun ve huzur içindedir. Fakat üyük ölü son demferı·nde 
tifak aktettiğini bildirmiştir. Birkaç bunun ne kadar zaman devam edece. 

~;b;;r;.i~~~ı::.:~d::0~:.:-::;~ ğini ki~,~~~~;;;';;ionı-.'T hep şef Ata f Ürk Ü a n m ıştır 

· Eşrefin Mezarta§ı 
E.refi gönnü. değilim. Fakat gö ., 

zilmün öminde hayali, müşteki ıol1.4;ill 
\"e itina.sız bir ~ehred parlıyan iki 
ateşin göz olarak canlanır • 

:E rrf, on de\ rln en kıı\'\"etli hec • 
c.a\' şairidir. \'akti~·le dillmlen kurtul. 
nıak !~·in sara~·m bo~durduğu !\ef'i 
bile onun yanında millıi~ im kalır. ~
ret şah i infialini dej;il, arti tik h~·e. 
canını teshin itin hlc\'edrr bir adam.. 
dır. 

Şimdi bana, hiç te elllhlyetim ol _ 
madığı hnldc kendinden hnhsecJen bu 
n.dn.m kadar zamanının oğlunu i~; ta. 
nıynn pek a:ı gclıni tir. Bunu iste!' 
keramete, 1 ter keskin ıeki\~·a, 1 ter. 
eniz t adiifc hamle<Hnlı. ağlığın. 

da : 
"Gözlerim ebnayı ademden o rütbe 

yıldı kim? 
istemem ben fatiha ,td< çalmagınJar 

taşımı! 

Diyen alrin mer.nr tru,mı çııldılar .• 
X e di~ ehillriz ! ., air hu h~ıdi e)i ha • 
yatında gönnii \'C nnzmr.tmi . Eğr.r 
\ııkunf onu fn dik Mfi~ c, hundan 
}} rdin ruhu mn!ızuı ol a ~ereMlr. 

nura) n kn<lar i) 1. l..iıkin anlıya.. 
mndrğrm nol.tn ela Y. refin mezar ta. 
mm rıe~·e ~·arnyabilccrğidir!. 

Yn.hu ! Bu hrNirdrk ta bir derin 
rendir. Çocuk çalma.k1nn mezar taşı 
çalnıı~ n kadar drttC'efcrl \'8r. Çalman 
ta~ pırlantn ol-.n) c'lı klmhilir ne ka. 
clar teJüo; P.dlllrıll, Amma E refin mi'!. 
7.ar taşı?! Büyük kn a\·ete df'~e:ı; 
değil mi?. 

B. FELEK 1 
• Bir cezacı imzasiyle mektup gön. 

deren okuyucumuza : 

• spanyanın Fastaki ınıntakası· 
1 nın Alınanlar tarafından iş· 

raı edilmekte olduğuna dair neşrolu· 
nan şayialar, Avrupayı, bilhassa 
Fransa ve lngiltereyi bir hayli kor • 
kutmuş, tel!şlandırmış, hatta orta • 
lıkta, ispanya lı!diselerinin ier~inli· 
iini unutturacak derecede yenı ve 
k&buslu bir hava doğurmuştu. Bugün 
Vaziyet taınamile değişmiş, gerginlik 
gevşemiş, ve ilk şayialardan çoğu.· 
nuıı yanlış olduğu. a~la~~la_rak 1e.l.aş 
Ve endişe yerine nısbı sukunet hu • 
küm sürmiye başlamıştır. 

gelerek komUnist propagandası için Paris mehafili Hitler tarafından 
hazırlıklara başlamıştır. verilen teminatı memnuniyetle kar. Ankara, 12 (TAN Muhabrinden) - Memleketin bü-

Sianfu civarında Şanyuana kırk şıladığı halde Alman mat.ıbuatı tara. yük kayıbı Büyük Millet Meclisi Reis Vekili ve Gaziantep 

Hafta tatili icin yazmıç olduğunuz 
şiiriniz o zaman elime J::eldi. LA.kin 
.doğrusunu diyeyim. sulfatolu bir şi. 
ir okuyuculara bir reC'~te tesiri yapar 
endişesiyle ltoyamad '<. Amma son 
mektubunuzda sövlcdiğiniz eczacı. 
lann hafta tatili ihtiyacını ben de si. 
zinlc beraber tasdik ve _ eğer işinize 
yararsa • tas\'İp ederim. Llkin aıiz 
dostum! Bütün patronlar bu husus. 
ta bcrab0 r misiniz? 

Bu değişikliğe sebep olan !mille • 
tin en mühimmi, Almanyanın devlet 
ve hükumet şefi Her Hitlerin, sene
başı resmikabulü akabinde Fransa 
Büyük Elçisine verdiği teminattır. 
J.ler Hitler, Fransa elçisine Alınan • 
y1rnın Fas mıntakasına göz dikmedi 
ğini ve sulhli ihlAI edeçek harekette 
~~ıını!\ak i temedi2ini anlatnıış, bu 

bin kişilik bir ordu gelmiştir. fından Fransa aJeyhinde yapılan şid. Meb'u~u ~~ri Conkerin öl~müne takaddüm eden günler· 
Şanghay, 12 (A.A. l - KomUnist detli hilcumlar. bilhassa Perpignan de geçırdıgı buhranları ve ıstıraplı dakikaları doktorları 

ordusunun kısmı küllisi Sianfu'-'a o- · · d b. s t Cil h · ti " havalısın e ır ovyc m urıye •öyle anlatıyorlar: 
tuz mil mesafede kain Sanyuanda w h kk d d'l 'S' 

kurulacagı a ın a ne re 1 en ya • Nuri Conker, perşembe günü öğle 
1
---------------

çadır kurmuştur. zılar dolayısiyle endişe izhar etmek - ycmefrini Milli Miidafaa Denız uuste. 
Şanghay, 12 (A.A.) - Ecnebilerin o· nı. 

bilha!'!sa Alman • Japon misakı dola tew;NGILTERENIN GORUŞU şar~. Amiral Şükril Okanla yedi. Ye-
yısile Almanların Siınfudaki vaziye . megın ortasında bir fenalık geldi. 

sın. insan Atatürktcn ayrı olursa, 
kendisini öksilz sayıyor. Şef "1P za. 
man gelecek ? 

•• ..... ., .... •Lıı,. 4"o"al~maktadır. İngiliz matbuatı verilen temınatı - Bana bir fenalık geliyor. Biraz 
,.........--..,...:~~------~-._,, "1•i!ıuırsaki ıl~)"J be,;~lı~:~Y4fsth' -u..ı....,ı., ...-lin,--Ai~r.o.-J, ~'4>\lAWo.n kal~ 

...... ıınatı a an t- raıl'Sıı. :.cJJı ıj cerııaı 

Hürmetlerimle ....• 
R. F . HEP ATATURK 

Paı:iQo harek•t •trttfpt•r;-c 

Diğer taraftan ispanya lsileri nl· 
mına Fas ınıntakasını idare etmekte 
olan makamlar da Fasın Alınanlar ta 
rafından işgal edilmekte olmadığını 
göstermek için, Fasın Fra.nsız mınta
kasındakl askeri ataşelerın, ispanya 
truntakasında serbest serbest gezip 
dolaşabıleceklerinl bıldirnıişlerdir. 

smôaki ı.• e ı anın .,u tı ve yata - d B 

Amerı
• kada bahrisi haline geldiğini, tavyare mey . gına uzan ı. u ilk buhran. 

• r da Nurı Conker bayılmıştı 
danının Alman mütehassısları tara. D haJ 5 hh" · 
fından işgal olundulfunu ve bunıda . er 1 ıye Vekili Doktor Re-

Sonra yınc dınç ve ölüm ile pençe
leşen bır sesle: 

- Olmiye nıyctim yok. F'nkat ölüm 
beni alır, gotiırilrse, ne yapalnn, Gi. 
derız, dcdı . S nra bır bardak su ıstc
dı. lçti. Ve ıçtı t n sonra da: 

au•garis,.anda 
Yeni Seçim 

Bu iki hareket Fransayı teskin et • 
nıi v son günlerin korkularını ya-

ş e .. 
lıştırmıya yardım etnııştır. 

k ] Junkers ve daha bnşka Alman tay • fık Sayda~.a haber verildı. Refik 

an ı grev varelerinin kullandığını, Tctuvanda Saydam, N_u_mune hastanesi doktorla_ 

d b. Al h .. ii .. .:ı d nndan Şenfın derhal hastaya koşma a ır ma.n ava uss nun '·ucu c . -
Mişigan (Amerika) 12 - Bir oto. getirildi:iini de haber vermektedir. 51?1 emrettı. Doktor lrfnn, Yusuf 

lT'AI..ıyAYA GÖRE ~ı~et. ve N.eşet Naci de Doktor Şe-
mobil şasi fabrikasında grev ilan e- rıfı takıp ettıler. 
den amele ile polis arasında vukubu- Roma matbuatı ln~lcrenin Fran. BAŞV.I<:KII..lN DERIN ALAKASI 
lan ve yirmi dakika süren bir çarpış- sa ile birlikte hım!<et etmekte oldu. Bu sırada va.z· t Ismet 1 .. .. 

· ·k· ı· w b. d"J-k ed" 0 . ıyc nonunc 

- Bu, en son suyumdur, dedi. 
Bahtiyar olü, son ncfesınc kadaı 

hep Atatürkü sayıkladı. AtatürkU an. 
dı, Atatilrkün seyahatini ve hnrelr.Pt
lerini adım adım takip etti 

Sofya. 12 (TAN) - Dahiliye Nu.ı. 
n Krasnovskı'nin dcdiğıne göre, se. 
çim kanunu btıA"iinlerde tamamile ka.. 
bul edilecek ve ilan olunncaktır. 

Lastik Fabrika
ları şay~ası Cerçi bütün bu hareketler ve bu 

itminan verici taminat, me,eleyi kö
künden hallr.'gcek mahiyette değil
dir. BilAkis, bunlar, babı ancak kı
sa bir zaman için teskin edecek .~e~
birlerdir. Fakat bu muvakkat .suku
het blle bir k!r sayılabilecek bır şey 

ma netıcesinde on Uç sivil ve ı ı po ıs guna ccl ı r.ı. ııt ıyor. Popolo ı de haber ven"Jd" B ..... kan 1 •-"F F ı. aşıı<.. , swın. 
memurıu yaralanmıştır. Roma rnnsa as me.sclesi dolayı. bulda bulunan Dokto Nf.'set Om i 

• 
INI\:JI...AP ÇOCUCU 

di~ .. 
Asıl mesele, Almanvanın mus~em-

feke ihtiyacıdır. Bu ihtiyaç tat'.ııın e
dilmedikçe Almanya, be7ı'e~111ılel va 
?iyeti tehdit etmek vazıyotınde ol • 

d _ .. t rırıiye devam edecek ugunu gos e . 
•. k d' . mı""ıstenıl13ke vermek ıs-... e en ısına .. 
t . 1 'k"de birde korkulu gun 
amıyen ere ı ı 

fer yaşatacaktır. 
B '- Al anya son tecrübe ile anusus m · . 

tı 1 •·kt dir olduğunu bır kere e ere mu e .. d •• 
datıa göstermiş ve kendısı~h?n m~~
temleke esirgeyenlere mu ım ır 
ders vermiş bulunuyor. 

O halde mesele halledilınemiş, yal 

nız yatışmıştır. • . 
O k. b'I' daha ne bıçım fa • nun ım ı ır. 

ııllarına fahit olacağız. 

· ômer Rıza DO~RUL 

Umumi Müfettiş· 
lerin Rapor ıarı 

. ) uınumi mil-
i Ankara, 12 (TAN - b .. 
fettişlerin hazırladığı rapor, ugun 

Fabrika bir haftadanberi grevcile. siyle (hırsız var) diye bağınrkcn derhal A k Jr . . . 1 er n 
. d - k w n araya gc mesı ıçın rtnn-

rın işgali altındadır. Otomobil en· Lon ra sogu kanlılıgını muhafaza e. bula telcfo tt"rd" N Qet Om 
NURl CONKERIN HAY'ATI (Başı 1 incide)'' 

yekfınu 01 ameleye baliğ olmakta
dır. Faknt bu amele yekunu daimi 
dcğıldir. Senede yal:m beş ay \e kışın 

d .. k d" R d . . k t n c ı ı. eı; er C'U. 
ustrisi grevinin iliınındanberi bu a- ıyor, oma a aynı veçhıle hare e ma sab h 'A k ıa· h •-

kt d . d ' . . a ı n ·araya ge ı ve as .... ya 
dar §iddetli bir çarpışma olmamıştı. etme e ır... ıyor. P kkolo ga1..ctesı ilk bak d kt 1 tb•k tt' ~· tc 

l . . an o or arın ta ı e ıgı -
Polis kuvvetleri fabrikanın kapıların- Fransanın n""ılız kuvYetine dayan. davı' us lü .. f k b ld 

d • i · Al . . . "d 1 u nu muva ı u u. 
da nöbet bekliyen ameleye iki kere hü ıgt çın manyanın vazıycll ıtı a Nu • Co k .. .. 1 
cum etmişler ve amele tarafını tutan ile karşılandığını anlatmaktadır. bu il n . n er, pcrşe~be gunu f,l' .E'~ 
} v .. ,..,,.,va m h f'l" t 1 . Al k krızden sonra yıne encr~ısını 
talka karşı gözleri yagartan gazler - .,.., e a 1 ı ve gaze c en • top! b • . 
kullanmışlardır. • rnanyanın ricate mecbur kn.ldığmı amış ulunuyordu. Hatta evıne 

kaydediyor ve Almanyanın Fransa gelen Ismct lnönü ile şen ve miktelı 

Görirg 
Romada 
Londra, 12 (TAN) - Prusya Baş 

\•ekili General Göring Romaya git • 
mek üzere hareket etmiş bulunu • 
yor. General Göringin gerçi tatilini 
Romada geçirmek Uzere gittiği söy· 
leniyorsa da General, daha geçenler 
de tatilini Şarki Prusyada geçirmiş 
olduğundan se. yhatin mühim siyasi 
mahiyeti olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
rada hüküm silrcn bir kanaate göre 
General Göring İspanya mcsele~ine 
ait bir vazifeyi ifa etmek Uzere ee • 
ya.hat ediyor ve bu bakımdan seya • 
hate bilyUk bir ehemmiyet veriliyor. 

Amerikada kış 
Kurbanları 

tarafından bu !<adar azimkArane ha. konuştu. 
reket bci<lemediğini iliıve ediyorlar. 1KINCI BUHRAN 

300 öı..ü Cu~a gecesi saat üçle dört arasın 
Lon..dra, 12 (TAN) _Bugün ls. da bır buhran daha geçirdi ve .Yıne 

panya asileri Malagaya karşı şiddeL bayıldı. Doktorlar başında bcklıyor
ıt bir hava taaarruzu yaptılar. Bu, lardı. Derhal hastadan kan aldılar. 
şimdiye kadar yapılan hava taarruz.. Fa.kat baygınlık cumartesi sabahnıa 
Jannm en mühimmi olmuştur. Bu kadar devam etti. 
yüzden 300 kişinin öldüğü ve yarnlan BUYUK ŞEF 
dığı haber veriliyor. Tayyareler 100 HASTA JLE MEŞGUL 
yangtn bombası atmışlar ve bu yüz. Atatürk, hastanın sıhhi vaziyetiy. 
den şehrin öteberisinde bir çok yan. le çok yakından alakadar oluyor ve 
gınlar çıkmıştır. Bundan bMka asile. sık sık haber soruyordu. 
rin iki zrrhlısı t1ehre 200 me.r.rni a.tml§ Nuri Conker, pazar gUnü sabahı 
bU]unuyor. kendisini gayet iyi bulduğunu söyle

Mısır Kapitülas
yonları 'çin 

di. Evdekilerin mümaanctine rağmen 
yataktan kalktı, elini, yüzünü yıka. 
dı. Fakat hastanın gösterdiği ıın son 
enerji bu oldu. 

SON GUNLEHI 

Doğumu 1297 1 81, Harbiyeden 
çıkışı 1319, Erkfınıharbiye mektebin. 
den çıkışı 1322. 

Meşrutı.>ct iliınında UçilncU ordu. 
da erkanıharp zabıti. Tarablusgar. 
ba erkıinıharp Naci müstear aaiyle 
geçti, orada Deme kuvvetleri erkiı.nı
har fıiye reisliğini yaptı. 

Balkan harbinde Çanakkale boğazı 
kuvvay· ·· b · . ı murettc esı erkiı.nıharbiye. 

sındc bulundu. Harbi umumide evveli\ 
Anafnrtalar grubunda alny kumanda
nı oldu. 

lştc Conk bayınndaki fedakarlığı 
bu _sıraya rastlar. Sonra Şark cep. 
hes~nde 8 inci fırka kumandanlığına 
tayın edildi. 

1918 de Lahey atasemiliteri oldu 
1920 d :; 1 

. e ltalya tarikiyle Anadoluva 
geçti ve Ankara vali ve kumand;nı 
oldu. Sonra Adana vali ve kuman
danlığına tayin edıldi 1922 d B . . · . e er. 
lıne sıyasf mümessil olarak •tti ') gı . 

1~-3 de Kütahya mebusu seçildi. o 
\rakıttcnbcri Büyük Millet Meclisin
de mebus olarak bulunu.} ordu. 

beş ay kı cem'an on ay çalışmakta 
\'e ild ay ancak makinelerin temizlen. 
nıcsı ıçın fabnkaJarda yalnız elli, alt. 
mış amele kalmaktadır. 

lşlerin temizlik zamanı başlamak 
üzere olduğundan ameleye bir ay için 
zaten iş kalmamış demektir. Diğer 
küçUk müesseseler ise işlerinden mem 
nun olduklarından amelelcrini çıkıı.r
mnmı§lardır. Onların dn bir miktar 
amele çıkardıklarım fnrzctsck bile a. 
meJc yekunu bini bile buln.nu. 

Liıstik fabrikaJannm dılcklerini Ti. 
carct Odası, Sannyi müdüriyeti daha 
geçen sene birkaç raporla Jktısat Ve. 
kiiletine bıldirmişti. Fabrikaların şi. 
kô.yctleri iptidai maddelerinden güm. 
rulderdc alman mUterddit resimlerle 
beraber mamul esvadnn aynca alınan 
muamele vergisidir. • oksa lastik a
vak':aplımnın serbestçe ithal edilece. 
ği rivayeti J:atcn doğru değildir. Ta_ 
rifcnin 447 ncl maddesinde yazılı olan 
lastik aynkkaplarınrn ithali eskisi 
gıbi memnudur. .Ancak 449 uncu 
maddede yazılı mcvad klering anlaş. 
masiyle girC'bılir. 

Blı.§vcületc verilmiştir. 
Los - ancelos, 12 (A.A.) - Kar 

fırunası burada 19 kişin.in ölmesine 

Kahire, 11 (Hususi) - Gelecek ni
ı;anda :Montröde toplanacak ve Mısır 
kapitülasyonlanmn ilgasmı konuşa. 
ca.k konferans için hazırlıklar yapıl. 
maktadır. Mısır hükumeti, kapitü· 
ıasyonların ilgasından sonra 12 sene 
kadar vazife yapmıya devam edecek 
olan muhtelit mahkemelere ait tek. 
liflerini hazırlıyor. Mısır konferans. 
ta Ingilterenin tam mUzahareUne nail 
olmak için onunla birlikte teşriki me. 
sai etmektedir. Mısır ancak kapitU-
18.syonlann ilgasıyle dahili bakımdan 
tam istiklaline hvuşacnkttr. 

Pazartesi gecesini rahat geçirdi, fa
kat ertesi sabah birdenbire yine buh. 
ranlar başladı. Buna rağmen ziya
retine gelen Ismet lnönU ile konuşu. 
yordu. Mütemadiyen Atatilrkten bah. 
sediyor ve hayatının son dakikaların. 
da bile hep Büyilk Şefinden bahsedil
mesini istiyordu. 

Nuri Conkcr, ölUrkcn memlekete 
dört münevver ve ülkülü evlat bırak. 
tı. Bunlardan en büyüğü Orhan Con
k r, Türkofıste müşa\•irdir. Mahmut 
Conker lsviçrcde hukuk doktorasını 
yapmaktadır. Ali Conker Bcrlinde 
yfiks k kimya mektebini bitiı :nek il. 
zeredir. En kUçUk çocuğu Kıymet 

Conker de Londrada tahsilini ikmal 
etmektedir. 

Dün Ticaret Odıuıı ile Jş btirosu me. 
seleyi telefonla Iktisnt Vekaletine 
bilrlim1i lcrdir. 

hareketle Binnci Annfnrtalar cadde. 
sini tnkiben Ulus meydanına varıln. 
cak, Atatürk heykelinin önünde b' 
dakika. tevakkıuftan sonra l{amuta

1
; 

~a~desı takip edilecek ve Kamutayın 
önünde de bır dakika dunılacaktır. 
Bundan sonra cenaze Istiklal cadde. 
~ındc otomobile konulacak, CUmhu. 
r~yet caddesini takiben Şehitliğe gi
dılecok VP. oravn defnedil~r.ekHr . 

60 Lira Mesken Zamını sebep olmuştur. 

Ankara, 12 (TAN) - Bal'Cmin u. Yunanistanda Kıt 
~cU derecesi k &r olan meınur. Atina, 12 (Hususi) - Dllnbcri bil· 
~a- ._ k ne a ·ıeceği bakkm tün Yunanistanda tekrar şiddetli kı§ 

• Q, ... en zammı verı • . 
d ki . . a~veka· ba~la.mıştır. Yuna.nıstanm şimal ta-

l :ı. kanun layihası bugil~ H""kU- raflanna çok kar yağdığı gibi Atina 
etten Ka ·1 "ctır u nıutaya ven mı~ · bu ve civanna da diln eecP kesif kar yağ 

atelin teklif ettiği yeni rakaın. mıstır. 
tn.eınurıar icin 60 liradır· 

Bir aralık Ismet Inönü sordu: 
- Gidiyonını.. Bir diyeceğin var 

mı? 

O!Um döşeğinde en bUyilğUndcn 
başka kimseyi dilşUnmiven bu inkı. 
lap çocuğunun işte son ~özleri: 

- Atatürke hUrmeUerinıi vaznr-

CENAZE MERASiM! BUGUN 
YAPILACAK 

Nilmune hastanesinde bulunan ce
naze yarın (bugUn) Hncıbayram en. 
miine getirilerek namazı kılındıktan 
sonra tabut bir top arabasına konu
lacak ve 12.30 da cami mctlıalinden 
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~ahkemelercle 

Kendi kendisini 
şüphe altlnda 
tutan adam 
"Çalmadım, Yakalayacaklarını 

.\nlayınca Kaçmağa başladım,, 
Polis dün müddeiumumiliğe 25 yaşında Göriceli Ne

cip oğlu Şevket adınöa bir delikanlı teslim etti. Vücu
dunu kapatamıyacak kadar eski elbisesinden fakir ve 
düşkün olduğu anlaşılıyordu. Polis müddeiumumiliğe 
eski üç, beş çuval da getirmişti. İki bekçi de meşhut su· 
çu şahidi olarak gelmişlerdi. 
Kumkapıda Tavşantaşı 

mahallesi bekçileri hadiseyi 
ıöyle anlattılar: 

- Biz dün akşam mahal· 
lede dolaşıyorduk. Bu adam 
sırtında çuvallarla aşağıya 
iniyordu. , 

Biz kendilinden fÜphelendik. Dur 
emri verdik. Şevket ıırtmdaki çuval· 
lan yere atınca kaçmıya bqlad. ŞUP-

hemiz arttı. Biz de peşinden yeU.tik 
ve kendisini yakaladık. Bir yerden 
hır1ızlık yaptığına kani olduğumuz 

için de karakola teslim ettik. 
Müddeiumumi Hikmet Sonel, aö . 

ıü ıuçluya verdi. O ağlıyarak ve tit 
riyerek anlattı: 

- Ben fakirim. Yatacak yerim 
)'Ok. Soğuktan ölecektim. Tav,anta· 
tmda Mlthat Pa,a caddesinde gece . 
yi ıeçirecek bir kovuk arıyordum. 

Mithat P&f& caddesinde (1) numara
lı apartımanda oturan ihtiyar bir ka 
dm pencereden bana ae.lendi: 

- Oğlum buralarda ne anyonun, 
dedi. Ben de aokakta kaldığımı ve 
yatacak bir yer aradığımı söyledim. 
O bana acıdı. "Sana birkaç çuval ve 
l'eylm de 9u k&l'Jıdaki yapılan evde 
yat,, dedi. Ben çuvallan aldım. Gidi· 
yorken bekçiler durdurmak istedi • 
ler. Eğer dursaydım beni karakola 
götürecekler, derdimi anlatamtyaca· 
iım için bo1ki beni döveceklerdi onun 
için kaçtım. Ben açım ve fakirim. 

Müddeiumumi, bir polis gönde • 
rerek ıöylediği apartımandaki kadı
nı getirtti. Bu 70 yafında Ahmet kızı 
Şevkiye idi. Hldiaeyi Şevketin anlat 
tığı gibi izah etti. Esuen hiçbir sa
bıkuı olmıyan Şevketin tamamen 
doğru söylediii anl&fllıyordu. MUd· 
deiumumi derhal çuvallan kendisine 
Yererek serbest bıraktı. 

Katay ve 
Nişadır 
Aıırken 
Meşhut suçlara bakan Sultcınah • 

met sulh üçüncü ceza hlkimi dün 
bir kalay hınuzlıtı davuına baktı. 
Hidise ,u idi: 

Tütün rUmrilğünde Vahan ismin
de bir kalaycının dilkklnına diln sa

at 17 de Ahmedaki ile Yorgi isminde 
iki adam gelmi,. Bunlar Vah:ından 

kalay ve nişadır almak istemişler. 

Ahmedaki Vahanı lifa tutmu,. Yor
gi dükkln yuihaneıinin önündeki 
kalaylara bakıyormuJ. Vahan da bir 
aralık Ah;nedaki ile beraber kalayla 
n göıtermek için dıf8J'lya çıkm.If ve 
bir bez altındaki be' .kalkan kalayı 
gösterecekmif. Bezi açınca burada 
d'5rt parça kalay görmüş. Yorginin 
elinde büyük bir çanta bulunduğu i
çin ondan fÜphelenmif. Yorri de 
çantayı yere bırakmıf. Vahan çanta 
yı almı,. içinde kalayını rörünce kal 
dırdığı gibi Yorcinin bqına indirırıi.ş 
ve ytlzünden yaralamış. 

Polis Yorgi ile Ahmedakiyi hırsı7. 
lığa teşebbüs ve Vahanı da yarala . 
ma suçundan yakalamıştı. Mahkeme 
bunlardan yalnız YoTJrinin suçunu 
s11.bit ~ördil v~ k~ndisi.,i Uç ay on beş 
gUn hapse mahkilm etti. 

Bir Nqriyat Davası 
Eeki Ellziz mebuılarından birisi • 

nin varisleri tarafından muhanir 
Hüseyin Cahit aleyhine bir yazıdan 
dolayı dava açılmıttır. Dün. birinci 
ceza mahkemeainde Hüsevin Cahi -
din istinabe suretile lfade;i ahnmıf -

--

41 lira 
35 kuruş 
10 para 

Diln •kt&m geç vakit polis me, • 
hut ıuçlar mllddeiumumtlijine Dl · 
ran Asadoryan ismind\i bir auçlu ce· 
tirdi. Davacun Kumkapıda oturan 
dayısı eczacı Vahram Asadoryandı. 
Vahram Asadoryan yeğenini şöyle 
fiklyet etti: 

- Ben eczanemin UıtUndeki kat
ta oturuyorum. Benim üstümdeki 
katta da yeğenim oturuyor. Dün ıe· 
ce bekçi kapımı çaldı. Eczane kapısı 
nm açık olduğunu söyledi. A.,ağıya 
indim. Paralanmın bulunduğu c:;cza. 
nedeki yazlhanemin kapağını yokla
dım. Kilidinin tornavida ile söküldü
~nü ve paralardan birkısmmın ça
lındığını rördüm. Derhal polise ha
ber verdik. Kimden ,uphelendiğimi 
sordular. Yeğenimden ,uphetenmi,. 
tim. Derhal Diran Asadoryanı ça . 
~ılır. O ıuçunu itiraf etti. Ve de
di ki: 

- Ben dün ak,llm eczane kapa . 
nırken bir dolabın içinde saklandnn. 
Dayım eczaneyi kapattı, gitti. Ben 
dolaptan c;ıktım. Yazlh&nenin kilidi 
ni bozdum. Ve çaldığım paralan dai
remi7.in tavanına ıakladnn. Bundan 
10nra ooliıler ~ttile1'. tavandan ~ah. 
"lan '41 lira 35 kuruş ve 10 parayı 
buldulaT. 

Müddeiumumi ıueluvu nöbetc;i 
mahkem~ve gönderdi. Bustln karan 
verilecektir. 

Müddeiumumiliğe Davet 
tet. C. MUddeiumumlliğinden: 
tıtanbula geldiği anlqılan Kara -

man mahkemeai bumdan Nazımın 
hemen memuriyetimize müracaat et 
mesi 

Tıp Encümeni Toplantıı 
Türkiye Tıp EncUmeninden: 
EncUmenlmiz 13 tklnciklnun ~

,amba gUnU aaat on sekiz buçukta 
Cağaloglu Etibt>a uouıncıa Loplana· 
caktır. Arıu eden hekimler 1,tirak e

debilirler. 
Prof. Niaaen tarafından göğill içe

risinde kan cevelanı üzerinde mihani 
ki tesirleri klinigi ve delaleti hakkın 
da tebliğ yapılacaktır. 

Günet Klübünde Konferanı 
Günef klübünden: • 
16-1-397 tarihine teaadUf eden ö -

nümUzdeki Cumartesi günU ıaat 
18,30 da Bay Hıfzı Tevfik tarafın • 
dan E.debiyat hakkında bir konfe-

YARIN AKŞAM 

MELEK 
Sinemasında 

~ACAnAm AAPSODfs 
Afk, ıUzellik, Musiki, bl.f döndürücü danslar emu.lsiz bir mevzu. 

Baş rollerde StBlLE SCHM1TZ - PAUL HORB1GER 
..__________ Aynca: Paramount Dünya haberleri gazetesi. 

Genç bir 
Tıbbiyelinin 
ölümü 
Tıp Fakültesi ü

çüncü aınıfından 

Adanalı Mahmut 
Nedim, dün vefat 

etmiştir. Tıbbiyeli. 

nin ölümü, ark&J 
da.elan ve kendi
sini tanıyanlar a.
rumda büyük bir 
teessür uyandır. 

mıştır . Cenazesi 
dün öğleden sonra Mahmut Nedim 
kaldınlarak saat dörtte bütün arka. 
daşlannın elleri UıtUnde göz yaşları 

MAKSiM 
LOKANTAve DANSINGl 

. 15 lkincik&nun Cuma açılıyor. 
Ouhulıye serbesttir. Mutedil fiatlarla fevkalAde program 

A ·T TIK 
'Şen, fuh ve açık f&rkı kralı 

KAKIA MENDRI 
Emsalsiz tanıo mümessllesl 

Küçük P O Z E L L 1 
Yeni dans ve şarkı numaralarında 

VERA VANDA CHARLOT 
Cambaz dansözü aynen benz.rl 

ZAZAS 
Taklid 

Her 

BEZOS ve HAV AENLERI 
Me,hur ıitaristler heyeti 

LASKOS Mile CHOKLER 
Şarkıcı Dansöz 

cuDMrteıi ve pazar ~nleri ıaat 17 de 

ile Topkapı mezarlığına defnedilmiş- • •-• 
tir. 

EMSALSiZ MA TlNELER 

Herkes MAKSiM'de Herke• 
• 

YENi NEŞRIY AT 
BEKAR EVLiLER 

Hukuk Gazetesi MONA GOYA - PİZELLA - o.ASA· 
Hukuk guetainin ikinci cilt 17 ve ROCHE - MADELElNE GutT'l'Y 

18 numaralı nüshalan çıkn. ...ır. Sonıuz nefe ve kahkaha. 
Univeraite Ordinaryüı profesörle- Fransızca 

rinden Erzurum Saylavı Saim Ali Di. 
lemrenin Tıbbı Adliye, Profesör Mu1- Pek yakında T Ü R K Sinemasında 
tafa Reeit Belgesayın 1-viçre Federal ~~~~~~~~~~~~~·-•••••••••-
mahkernai kararlanna, Emin Ali • t\ltip Aranıyor•, 
Dunısuyun Deniz hukukuna, Şurayı 
Devlet azatımdan Cildi Or.elin, Profe- Dikkatli, intizamlı lisan ve 
sör Suphi Nurinin, Universite lektör. hesap bilen bir kltibe ihtiyaç 
lerinden E. Bartalini'nin, Ciulio Mon. vardır. Eski yazıtan bilmelidir. 
«erinin etUdlerl, yazılan vardır. Daktllo ile aüratli yazı yazma· 

~EHIR nv -'TRO~f 
DRAM KISM 
Bull'fln 20.30 da 
SCRTVK 

'EHIR T•v-TROSU ~ret kısmı 

~il 1 lıljjjl ıl ,1~ 
Buı.rtin 

20.30 da 
LVKVS HAYAT 
Son hafta 

Vt: ij/lı ~/;/!iü~!~/ ı I 
14 de 

ÇOCUK TIY ATROSll FA T:JI ACt I' 

rana verilecektir. Aza ve dostlarımı· 
zm bu toplantıya ,eref katmalannı 
dileriz. 

lıdır. Maa,ı 50 liradır. Aıkerliği 

ni bitirmiş olanlardan iıtiyen 

ler yazı nümuneleri, tercümel 
halleri, fotoğraflan ile posta ku 
tusu 406 ya müracaat etmelL 
dirler. 

~ .............. . 
lstanbul 5 inci icra Memurlutun. 

dan: Mahcuz, paraya çevrilmesi mu. 

karrer gardirop, balı, seccade, vazo, 

karyola, soba, perde gıbi ev eşyası 
19 - 1 - 937 aalı günü aaat 12 den 14 
de kadar Galatada Azapkapı cadde. 
ai Meyyit yokuou bqında 29 N. lu 
apartımanda açık arttırma ile aatıla
caktır, isteklilerin o gün ve saat~ 
mahallinde bulunacak memuruna mü
racaatları ilin olunur. (29244) 

Yarından itibaren 

ŞIK 
Sinemada 

CRACE MOORE'ln 
en güzel filmi 

MARGARiTA 
1.fk, ihtiJ&m, müzik ve opera fil

mi Bu~n 'Sön olarak 

MAZURKA 
görmeyenlere son fırsat. 

TEŞEKKÜR 
Nuri Conkerın hastalığı ve öl 

münasebetile sevdiklerinden, arkl 
datlanndan ve dostlarından ve 
ta-raftan gösterilen muhabbet 
teselliden dolayı en derin ~ 
duygularımızın arzına muhterem 
zetenizin tavassutunu rica ederi!· 

Refika11 Nedime, büyUk 
Orhan, hemfiresi Oürriye 

Kuyucaklı Yusuf 
Evdeki hayatın menfi fekilde bir tahavvül 

daha geçirdiğini farkeden Yuauf bu sefer nasıl 
olsa her feyi anlar ve Muazzezin korktuğu ve 
beklediği kıyamet ıene kopardı. Fakat annesine 
ka111 bir harp açıp kazanması icap eden bu yolu tu
tarsa. bunun arkasından gelecek olan sadme!ere ta
hammül edebilecek kadar kuvveti içinde saklıyabl· 
lir miydi? MEMLEKET ROMANI -61- SAHAHATTI~ ALI 

Muazzezm yüzu yaglı yaglı parlıyordu. Saçlatl 
pOstekı gibi dol1Lfmış ve yer yer terli yüzilne yr 
pışmıştı. Burun delıkleri genışlemiş gibı duruyot 
ve nefes aldıkça kanatları oynuyoı cıu. Ağzı sırıv 
mıya benziyen Dir şekilde yarı açıktı. Gözlerinı. 
etrafı çtlıiik ve yorgundu. Kaşları hafif çatılnufU. 
Fakat Yuıufu aaıl korkutan bu çehrenin kirli 811" 
rıya benzi yen rengi idi. Yanaklarının eski peınbr 
liği hiç kalmamıftı. Dudakları kabuk kabuktU. 
Araaıra sağ yanağı hafifçe oynuyor ve bu ürpet" 
me kadının yüzündeki aırıtma ifadesini arttırıyor 
du. K&flarınm çatıklığı ile garip bir tezat teşkll 
eden bu gillüf Yusufa tamamen yabancı geldi. I>r 
ha çok eğildi, fakat Muazzezin ağzından yayıl .. 
bir koku onu geri fırlattı. 

Hayır, o hiçbir feyi kendial değift,irem\·ecekti. 
Her geçen gün onu bu balçık yolda biraz daha ile
ri, biraz daha derinlere götürUyordu. Arkuında 
bıraktığı ıahflfn gitgide erifilmez olduğunu farkt!di
yor, artık oradan kendiaine elini uzatacak bırinin 
bile onu kurtaramıyacağmı sanıyordu. 
Şimdi ak,amm olmasmı, 90franın kurulmuını ve 

ya bir yere gitmelerini biraz istiyerek bekliyor, ra
kı kadehlerini daha az yt1s buru9turarak içıyor ve 
koluna gUmU, bir bilezik takan bir erkelin kucağı
na oturmaktan eskisi kadar nefret etmiyordu. 

Geceleri tertip edilen bu llemlere timdi kayma· 
kamm bulup getirdiği birkaç çalgıcı ile jandarma 
bölUk kumandanı Kadri Elendi de iftirake hafla • 
mı,ıı. Buna mukabil Şakirin anneei ıon zamanlar. 
de hiç ıelmlyor, ihtlma.lki, Şahindelerin yeni evi • 
nin IOD günlerde aldığı fÖhreti 9erefile mUtenuip 
bulmuyordu. Ne de olaa Edremidin yerliai idi ve 
aileainln iUbannı dUfÜDUrdü. Şahema ait ej'lence
ler için de, Şahinde gibi hizmete hazır, diğer me
mur hanımları bulmak güç değildi. 

Buna mukabil kaymakam daimi miaafirler ara
ama ıirmifti. Yav&f yav&f vahfiliği azalan Muaz
zeze ,uzun -.k konfel"&llSlan veriyor, onu maatı
nm yan:amı yutan hediyelere boğuyordu. Şakir bu 
hallere garip bir hazla bakıyordu. İçinde bu anda 
hlkim olan hle Muazzeze kal"fl duyduğu 18tek de
ğil, Yusufa kll'fı duyduğu kindi. Bir kere başka
•mın olan bu km nud olaa elinde farzediyor, fa
kat onun kucaktan kucağa dol&Jmasınm Yusuf 
lc;ln ne acı bir talih oldufunu dU,Unerek gUlilyor-
4lu. l,te. eninde 80nunda bu yabanın Yueufundan 
yedili yurnnıfun acmını ~ıkanm,tı. Bu kıza bir 
zamanlar yan bakmuma mtlaude edilmemitti ve 
ıtuailıı .. ll&tlerce JmpaJJyor, Jp.ıcalma alıyordu. 

Zamanı gelsin, daha ileriye de sidecek, hatta ken
diaine verilmiyen bu 1'IZUl ortaya dUftüjünü de 
gorecekti. 

Muazzezin aarhof halinde bile kendini kayma.
kanım batıcı puaeleriııden kurtarımya uira,tığmı 
gordükçe bir zamanlar hakikaten sevmif olduğu 
bu kıza kal"fI bir parça merhamet duyar pbi oluyor, 
fakat arka arkaya gelip onu bir hayli üzmU., olan 
hi.diaelerin hatıraaı, içinde yerleten bir hiddet ve 
artık her 9eyiıı bitmif ve tamir edilecek halden 
çıkDUf olduğu dUJUnceıl onu derhal aoğuk ve 11-
kayıt haline döndürüyordu. 

Şahinde iflerin bu kadar ileri gitmif olmum
d&n biraz f&fll'Dlı,tı. YaşaYJflan evvelkinden daha 
mükemmel olduğu, daha çok takrp takıftırdıfı hal· 
de eıki ahbaplann kendiiine füzumu kadar itibar 
ıöatermedikleriııl, hattı ondan uzakl1.fmıya bak· 
tıklannı ıörünce canı sıkılıyor. Kendi kendine: 

"Bunlar& da ne oldu ayol?" 
Diyordu. Maamafih onlara ne olduğunu ve bir· 

çok doıtlan bu evden uzaklaftıran sebebi bilmiyor 
dejildi. Yalnız bunu kendine itiraf etmek istemi
yor, belki bundan biraz utanıyordu.: Fakat içinde 
ona vicdan aükCınetl teminine yanyan bir kanaat 
vardı ki, ula aannlmıyordu: Bu yaptıklan kızmm 
rahatı ve lef aletten kurtulmuı içindi. Eter fena 
bir ,ey yapıyorlarsa bunun ınea'uliyeti daha ziyade 
Yuıufa, hatta merhum kocaama aitti. Hiç olmaua 
mes'uliyetin büyilk bir mmı! Onlar bu evin atik· 
balini düşünmüş, akıllıca hareket etmt, olaalardı 
9imdi Şahinde ile kızı elin heriflerine dalkavukluk 
edip onlan etlendirmiye mecbur kalmazlardı. He
le Yuauf hayllzlık edeceğine eenelerdenberi bir 
baltaya aap olmut olu veya Muazzeze röz koyma· 
7IP km Şakire verte)'di t&bil vuiyetleri b .. k& tflr. 

lü olurdu. Bunlan dütUnmiyen Yuıufun fimdi her 
hangi bir fekilde mudahale etmiye, kızmıya. uaKKI 

yoktu ve Şahinde damadına kartı fena haı ek et et
tiğine ula kani dejUdi. 

-12-
Yuaut bir gün öileye doğru eve geldi. Soğuktan 

donmu, gibiydi. Kapıyı uzun ınüddct çaldı .• Kim&e 
açmıyordu. Neden aonra içerden bir ayak sesi 
geldi. Tahtalann üatünde sürüklenen terlikler ka
pıya yakl&fb. 

Yuıuf içeri girince Şalıindenin fit gözlü aura· 
tile kal"fılqtı. 

"Uyuyor muaunuz daha yahu?" dedL 
"Aktam geç yattık ta ondan ... " 
Sonra dudaklannı büküp ilave etti: 
"Miaafir vardı da ... " 
"lılanral yakmadınız mı ?" 
"Hayır, aen fU odaya Jir, ben yakıp cettririm.0 

Yusuf gocuğunu çıkaruıadan odadaki mindere 
oturdu. Ellerini hohlıyarak uutmıya çalıftı. Sonra 
dıfan doğru bağırdı: 

"Muazzez daha kalkmadı mı?" 
Şahinde tqhktan cevap verdi: 
"Bilmem, kalkmadı her halde. Stuin geldiğini 

duyea qağı inerdi!" 
Yueuf dofruldu: 
"Gidip bakayım!" dedi. 
Yün çoraplarmm ucun& buarak merdivenleri 

gıcırdatmadın yukan çıktL Odalarının aralık du • 
ran kapıaını ellle itti. 
Kanaı aol taratma yatmıt uyuyordu. 
Yuauf olduğu yerde durakladı. Gözlerini hayr~ 

le önünde yatana dikti, aonra daha yaklaprak onu 
yakından allzdü. 

Amaıı yarabbi! Bu ODUD karım mıydı? 

Bu kokunun ne olduğunu anlıyamadı. Yalnız ııet 
zaman kansının nefesile beraber yUzilne vura' 
koku olmadığını hissetti. Beyni zonklamıya ba9ladfo 
Ellerini uzatıp önündeki bu mahlfiku sarsmak: 

"Ne oldun sen! Ne oldun sen!" diye bağımı-" 
iatedi. Sonra bunu yapamıyacatını anladı. Katr 
sının uyandıiı zaman kendisine müthiş ,eylet 

aöyliyecejinden korkuyordu. Son rUnlerin birÇoJ 

hldiaeleri rUriiltülU bir aür'aUe kafasından ıeG 

Oldulu yere dU,ecekti. Gene yava.f adımlarla dr 
tan çıktı, merdiven ba,ında çöküp oturdu ... 

tki ay ... Tam iki aydır kanama dikkatle ~ 
mıştı. Tahaildarlığa ilk ba9ladığı günün aab 

hatırladı. O zaman da Muazzezi uyurken ae~ 
mifti. Şimdi aradan iki ay değil, seneler ' ' 
ll&llıyordu. Ne olmuştu onun kansına? Onu bu )l.r 

le retiren neydi ? -Hatıralar, dikkat edilmemi, küçük 
biribirine bağlı olmıyan fikirler kaf aaının fçill~ 
dört tarafa koşup duruyordu. Kab on sene e~ 
Muazzeze aöylediği bir sözil, klh birkaç gUn ~ 
evden giderken. Şahindenin kendieine karşı 

tavırlan dU,UnUyor, bilhaua aon zamanlara ait 
takım küçük ve ehemmlyetsil vak'aları hayret ~ 
cek bir vuzuhla hatırlıyordu. 

(Arkuı var) 
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TAN'ın hedefi: Haberde, fi
kirde, her şeyde temiz., dü· 
rüst, samimi olmak, kariin 
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Verem Savasında: 
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Muhtelif Akisler 
Dispanser 
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Propaganda 

YAZAN: Dr. FERHAN YOCER 

nütün :Fransız nt:~riJat vasıtaları 
seferbcrdirler: Biz Sancak üzerine 
asker değil, onlar Sancak dava.o;ı 

üzerine saJısız riva,retln talı!:'it eL 
mi5lerdir. En ba.~t.a 1tıc:,ili2 kamo~·u. 

nu telii~landınnak w §iipheye dfü:iir. 
meık lazımdı. İnı,:-ilter~ lral..-ta nuın • 
daterdir; Akdenhılc.· lıarrş ve sükün. 
cudur. Biz bir taraftan manda hak 
la.rnıa taarruz etmek ~rğınnı a~ıyo -
l'Uz; diğer taraft.an1 Akclenizin has. 

sa.s bir noktasında tehıike n buhran verem mütehassısla· 
lıa,·ası yaratıyoruı • nndan doktor Fer 

remliler için yalnız birer tedavi, 
açık havada istirahat evidirler. O
rada estriket birer disiplin hüküm 
sürer ve hastalar da aynca verilen 
direktif dahilinde disipline riayet 
etmek mecburiyetindedirler. Dev • 

, 

Arka.;;mdan ttaı:ra:ra taalluk eden han Yücer bir kaç gün ev· 
livayetıer çı,ktı: F~sa Suriyeyi hı - vel yine bu sütunlarda 
J"aktığı zaman, Sancağı tta.Iyanıarm Verem Mücadele Teşkila· 
lşgaı edtteğinden kaygllandığmıız . 
için, onu şimdiden atmak istiyoruz. tı,, hakkında bir yazıya 
Fransa ile Tiirki)·e arasındaki ger • başlamıştı. İlk kısımların· 
ginlik, Fra.nsanm Türkiye ile yar. da verem vefyatı hakkın
dnn paktına yanaşmamMmdan ve da bazı maliımat verdi, 
ltaıyaya teveccüh göstermesinden mücadele teşekküllerini 
doğmaktadır • saymıya başladı ve dis· 

Hükumetin yegône sanaforyomu: Heybeliodado 

llalkan antantına '\'Üc1~d verere.k panserleri anlattı. Bugün· arka:nuZT 8ağlanıa bağlamamızm l'te. 
hebi, Asya cihetinde Oımıa.nlı impa - kil kısımda da yine dispan 
l'at.orıuğunu kurmak içindir: Sancal< serler hakkındaki düşün· 
davası bunun bir mukaddimeısidir. celerile beraber sanator· 
AYnİ ka1·nakla.r Sovyet • Türk yomları ve diğer mücade· 

lnün~sebetıerl üzerinde tesir etmek le kurumlarını anlatmak· 
\·e :\lilletler Cemi)·eti muhitlerini tadır. ( *) 
kuşkulandırmak için. arn a~Tf. telkin 

·· t o ispanserlerin esaslı anketler 
\'e tertipler bulmakta. aciz gos er • yaparak hastalara ve mu-
ln~şlerdir • bitine sürekli yardımlarda. buluna. 

nı-,;ıen herkesi çeldnılirmf"k w ~ 
LA• be • bilmesi için devlet teşkilatına bag-

hl"".' um1ımi blr emni;rMıı;izlik Ç('111 n .... lı olmaları lazımdır. 
1<-ine alma'k ve bu ımtttle. Türkiyenin V e r e m .M ü c a. d e J e 

riik'lek menfaatleri t.t>hllh:tye girdiği Cemiyeti ve Kızılay gibi hayır mü· 
hi!ll!llinl \'ererek, Sanca,k dava.~mdald esseseleri burada muavin vazüesi-
8.Zrr!hnb:f , ... at~imlzi kmnalk! ni ifa edebilirler. Zira bizim gibi 

Fa.kat blittin o:nınlann lfli." .-tme - mahdut varidatla geçimini temine 
si için hirk .... ....ıı~ kafi ıteldi. EYVela -... "'u çalışan ailelerin bu gibi hayır mü-.. ~-1·• li''"9n!llrz .2a.zete1erinden coitı. . . :an yaznan ı"tmıuıa.ımı ı~Ja ııırif ı:.·~ro.bıleceklerı yar -
düff"W ~ ne-, be 'W.tlal&nw - dımklila~rl .bul f-u .,..-- 1 . 
J kik t 1 hl]

• ~ katla teş i1t ar a aaı.,,.ete geçme enne 
ta. a o a. f'<'~ıne zerre r . . t k'l d b'I' ft . h manı eş ı e e ı ır. 
inanmadılar. lfer tara :a 'e er me. Bu gibi teşekküllere yardım için 
R"'f-.:ıe 80~1 • ...anır ''erMl bir mm • . . 1 k · 

" IC>lı \;""' ,_ para temını de ancak mem e etı. 
Ju"n Franaa"'a \'a!ktn Sarktaki men _ . . . .1 ··t · · ' "' ·' · mızın servetı ı e mu enasıp ve 
faatıerinl Ye Tiirki:re d°"tluğtmu halkımızı izrar etmiyecek şekilde 
ka)·bcttlrme>kt"n hacka. hir ise ya..ra.. olmahdır. Bir taraftan rnemleke
llımt<'.ağmı anlatmağa çalıştıJ~r. tin müdafaası, diğer taraftan onun 

tn~ıt~re ne anla.,ma t...c~JM.mlz iman için yapılan vergi zamları 
e..4'1ddlr ve bMl"eter ve fitıler i~zı>rin_ halkı yormıyacak şekilde mecburi 
ele olmuc:tur: İngiltere, Türkıyenln vergi tahsiline müsaade etmemek
kom~uJuğunn "e ahit1t"rindcld ~..._ tedir. Btİ uğurda belediye ve hu
lnhniyetinf, ırnkta.n ,.e ~er yerde ta... susi idarelerden daha büyük hiz
tırr; tngilt.er<", Ttirld;vPnın banııı ':e metler beklenebilir. Bazı medeni 
r;ükUııculuğunu, 'fillf"tler Ceminti. memleketlerde. mesela Fransada 
hin en ağır rne!löefe \'e buhranları devlet te~ekkülleri ile belediye ,.e 

içinde öjtrenrni~tir • .. .. h.ususi idareleri verem mücadele-
Jumale d'İt.alianrn, hııtun . Oklı~~a- sıne mecbur kılan kanunlar vardrr. 

l'nnızm ı;iıt>Jce tahlil ettik1enne sup. Bilhassa Profesör Calmctte'in mü. 
hP olınffa.n bas)·aıılan, dost rnem • cadele nazariyesini ihtiva eden 
leketin kendini ll~lf'~~~ren .~'·a~·e~ • dhmanserler ka.nunu şu mealdedir: 
1.-r1 na!iltl tf'laMn Pttı~ıni. ı?ost~rmı!ll. Bir mıntokn,.,,,, müteakıp beş 
tir. Bu yazılardaki ban dll<'katl~r. hl ıe"'° zarfında~! va1tati verem 
~i gerç~kt.en ıntit-€'lıa~!ilffıı ~tmı .. tır .. 1- ve/iyafr 0 muhitin vMati vel!
t.a.Jya ııe miina111ebetlt>rimlzın, bu~n. yat miktarını aşar,,a ornda cin 
~n!m ve tt.alya nıüna.r;ebe.!lerindı>n panser teıiıi mecburidir. 
!:Ok daha iyi oJcluğunu ~o~·letme~t 
1.. ,, İn"'ilt("f'e ile tal~ a 
uzum ,·ar mı · " d 

d iz anlıı.sma!ilm an 
81'asmdaki Ak ~~ .. .. sarahat buL 
sonra vazi:ret busbutun · ' . 
rrıustur • ..ı'i .. k • Mtdiidf'! ut surmP 

Sov~·et1Pri ter k mi7.ah 
ti' ti 'I k ,·ada, anca • .... a~·rf' • •T O!il o • mevzuu 
&ayfalanna yeni bir eglence 

Olahi!ir ' bÖY]f' P.~l'ilZ 
Fransa kamo:runttn di hiikfi • 

~ • 1 d v•ı fııkftİ "en :Yta ara egı • M 1 tenkit e. 
illetlerinin krrta~h·f'('ni.-·" anJasma 
den Ye Tiirkiye ile hernr;lhf mnhar. 
ta.'\"Si~·e eden saı?dtı),I sıt ktılıtk ,·er -
lir ve miitefekikirlf'rlnt 
inekte ohluiru da rnnhıtkl<:ıktıilr . ."f .. t 

"' tesa 11 .- • 
Ban )'azılar aMISında • hakkın _ 

t' w. k y~f'l'I 
ıgınılz ~lontrii mu a 

1 
tf'ri:ı: Rlz 

da bir iki siiz söylem~ !it ı.ta oldu 
~lont:rö konft'rnno;ma. SRJ1C1\ _..ı..,.,.P.Jr 
.ıı:..... k d:n·ıı r.uu ,.,.u kadar sarih hir ha ' ... !rlhi 
·ı · o•du~ı .... 

~· tık ,.e hn husnda ' o; ıneto<l -
tız1ru ma imkanlannı harı ,..., .. 

' 

'ide hıttuU 
an içinde aradık. 1\fontr• hi 

'\'f\]nt7. 
""l".1 tas<lik Ptwi, olnntar. hB 
~' t trn ..,., htrliese. 

a in etrnf'k de~ı • 1 kİ\n 
ıış metoıll:ırı lçinrlP 111Jaı;;nıa im -en 
ı 'bl b r '" arı oldu~unıı anlntına1< gı 

faat elde ettiler . ri ~ık. 
O ıa.man da tahsid rivayetle t ıs 

llıı§ ,.e Tilrldyeye bin türlii nh·e -

S ANATORYOMLAR -
Şcklile birer hastane.. 

yi a n d ı T ı r 1 a r s a da hiç 
bir zaman hastane değildir. Ve-

nat olunmuştu. Sancak davasında 
ha.5ka türlii mU hartket edi~·oruz! 
O va.kit Lo7..an muahooesinl ilı:a f'ı()en 
devletlere nrrliğimiz fmı;atı, işte hu
glin de Fran!>u·a ,·rnnekt.e)·iz. Eğer 
Fransa bunda~ lr;tlfade etm<"z, biz 
iştirak etmediğimJz t.akdlrde a.. 
kim kalacak olan teklifl~r yiiriinden 
~ımetıer Ct"miydl teşebbüsilnii iflas 
ettirecek olursa, hunun akihetlerin. 
den biz mi m.-s'ııl tutulaeaı!ıı? 

Çiinkü ı~ Temps ı:azetf'Slnin ha.,_ 
yazısı ,e·rken hir nikhinJlğin ömrü ne 
karlar az olduı:tınu g()stemıiştlr. 

Quai cl'Orsa)·'i hu ga7..ete idare • 
hanesine hağ'h:rnn t~lf'fon hatlan, L 

caba, bir bozukluk ~iirlinden, kt>li • 
moleri ' 'e cümleleri yanbş mı nak. 
lı>{frf'O r ? 

Rir ha.Re varma~{ a.zrnf ne hir ha' 
den k~mak gayreti, ı:ıfnir1eri yıp • 
ratmaksızm \'C l\Mı i~ffan ettim1tk. 
sizin, daha "" kadar ~a.rpıı:ımda de -
vam edebilir'! '!. 

Fnlih Rıfkı AT AY 

Verem hastanesi: 
Cerralıpa§ocla verem pavyonu 

!et teşkilatına giren halk sanator
yomlarmda uzun bir tedavinin te-

• • Hvn""'h il.111. vu~c 'l.rıt.."':::J .... rcnr vr.. 

duğundan burada üç ay gibi kısa 
bir müddet zarfında müsmir ne -
ticeler veren tedavi tatbik edilmek
tedir. Verem hastaneleri de ve • 
rem mücadele teşkilatında yar -
drmcı rol oynarlar. Zira bu mües
seselere Iıaetalığı fazla faaliyet gös 
teren mahdut miktarda hastalar 
yatırıldığı için hem tedavi evi, 
hem de birer tecrit e"i mahiyetin
dedirler. 

da diğer tıbbi mücadelelerde oldu
ğu gibi pek ehemmiyetli bir vası
ta olarak kabul edilmelidir. Esa
sen verem mücadelesi de mcdiko. 
sosyal bakımdan teşkilat unsurları 
ile beraber bir propaganda mese
lesidir. Bugün mevcut olan içti
mai birlikler, mahfcller. gazete sü
tunları, sıhhi konferanslar, müze
ler. muhtelif vekaletlerin az bir 
fedakarlıkla ha:r.ırlryar.akları sıh -
hi sinema temsilleri ilah ... propa_ 
ganda hususunda çok büyük rol
ler oynıyabilirler .. 

V cremli hasta hayvanların 
sıhhati umumiye üzerinde 

ovnadıkları rol: Bu meyanda bil
hassa veremli hayvanın siitü ve 
eti büyük rol oynamaktadır. Ve
remli hayvanın sütünün veremin 
sirayeti hususunda bir ehemmiye
ti .haiz olduğunu unutnuımalıdır. 

Profesör Calmette, Bret.on ile 
yaptığı bir tecrübede hararetle fü-
tlilruıu.u:» ~~-vıp. ~ıolh.ıvt•l,.rınrn da. 

hi tüberküloz karhalarrnın faaliye
te geçmesinde amil olduklarını bir 
çok defalar ispat etmişlerdir. Sağ
lam bünyeli in~anlar bu suretle 
kaynatılmış bir sütün göstere
ceği melhuz bir tehlikeye muka -
vcmet edebilirlerse de şiipheli bir 
vücudün bu kadarcık ihtimama 
tahammülü yoktur. Gerek mezba. 
halarda kesilen ve gerekse silt ve
ren hayvanlıınn fazla zayıf ve 
verem şiipheli göriildükleri zaman 
tüberkülin muayeneleri ile hasta
lrklarınrn tesbiti iyi netfoeler ver
miştir. 

A şı: B. C. G. denilen verem 
e.şısmın bugüne kadar gös -

terdiği tecrübt>lere nazaran ve-
rem mücad.,JesiııdP at için pek 
emiı' bir istikbale malik olduğu 
ümıt edilmektedir. Ve bu aşının 
tatbıkinden vcn•ın miicadelcsinde 
bü/ük istifadeler beklenmektedir. 
Bt.ı pek yenı aşı bütün ailelerimize 
~u.lrle1ı şayanı tavsiye görüldüğü 
için bunun hakkında kısaca bazı 
mJ\lumat vermeyi faydalı gördüm: 

B. c g. aşısı verem basillerinin 
oldiirülıncmiş, fakat sun'i birta. 
kım vasıtalarla vücude zarar vcr
miy~cek bir hale getırilmiş şekil
!eri.dir. Binacnaleriı daima taze 
~! .. r:ık kullanılmı-.sı la11mdır. Ya . 
.1; ihzarındarı itibar~n nihayet on 
glin zarfında sarfedıl mesi icap e· 
der Ve diğer aşılar g:bi fazla mik
tarda ihzar edilip bir şehirden di. 
ğer 1:-ir şehre nakli, eı.şının bayat
lan &sına ifebebiyet wrmektcdır. 

Verem aı;;ısının hususıyeti çocu
ğıın dünyaya geldi~ günde11 itiba
r~:ı nihayet on güıı zarfında tat
bik dilmesidır. Aşı k!içlik ampul
ler ıçerisindt. hazırıanınıştır. Ço • 
cuğnn sütüne doğd ıg.ı gllniln ü
C,Üfü ii VC) d rdli<ı •:.i günü bir 
-ımpul aşı kırılıp kar.şbrılarak cm
zj:-nw zamanından )arım saat 
ev\'el içirilmek sur ·til~ verilir. Bi
r.ac·naleyh &şıııın talbikı gayet ko
:a vdır. Ve iic; defada verilir. Aşı
nın bu suretle içirilrnesi çocuğun 
midPsinde hiçbir yorgunluk husu. 
le gl'tirmcdiği gibi sınhati lizerin
de cc marazi hiçbir alaim göster
ını;z Bir milyondan fazla çocuk 

Hasta muhitindeki sağlam in .. 
ııanların himaye.si suretile müca -
dele mevzuumuzun esasrnı teşkil 
eder. Zira hastaları tedavi suretile 
mikrobun imhası da sağlam un
surları korumak içindir. Burada 
verem vefiyatında oldukça yekiın 
tutan çocukların himayesi için ço
cuk bakım evleri başta gelirler; 
çocukları veremli annenin babanın 

' veya veremlinin muhitinden uzak. 
laştrrmak zaruri değil, hatta mec
buri olmalıdır. 

'Mes'ut hır tesadüf 

Üsküdar Çocuk 

A rmand Delille'in yaptığı. bir 
istatistiğe nazaran \'erem

li muhitten uzaklaştırılmak sureti
le tecrit edilen ve himaye gören 
çocuklarda vt>rem vefiyatınm yüz
de kırktan yüzde o.ı e indiği gö. 
rülmüştür. I.kon Bernard meşhur 
veremci Grancher'nin adını taşı • 
\•an çocuk aile pansivonlarmda ve
~emli çocukları tecrit ve himaye 
surelile çok bUyUk muvııffakıy;t. 
ter elde ettiğini zikretmiştir. 

Maarif sıhhiye teşkilfttı için klil
tUr bakanlrğrnın vermlıı olduğu 
ehemmiyet pek yerinde olmakla 
beraber ihtiyaca gayrikifidir. 
Gen<; talebelerin vereme f'n müsa
it olan bu tahsil çağında gerek 
aileleri arasında \'Cyahut kendi ar· 
kada.şları arasında f'nfektc olma _ 
maları için azamr jJıtimam lazım
drr . 

Bununla beraber kUltllr bakan
lrğrnın yarının annelerini bugün 
mektep sıralarmda verem miicade· 
lesinde faal birer uzuv olArak ye· 
tiştirmesi lazımdır. Anneler yaJ. 
nrz kendi hıfzrssıhhalannı değil. 
çocuğunun hıfzıssıhhasmı ve ko. 
ruma çaresini de bilerek yetişme

lidir. 
Verem mUcadelesinde propagan-

,, 

Üsküdar lstanbulun eıı sevdiğim 
köşelerinden birıdir. Bilnıem kö -
şe kelimesini yerinde ıni kullan -
dını?, Çünkü Üskildar keııdl başına 
bir alem. Bir insan oııun tarihine 
girse bitmez tükenmez fasıllar gö -
rür. Derin derin düşünecek ve mü -· 
tehassis olacak mevwlar bulur. Şu
rasını buras1111 gezse dolaşsa gi.izel
liğine doyum olııııyan çeşmeler o1e 
medreselerle manzaralar karşısına 

çıkar. Hasılı bir artist için yalnız Üs 
küdar bütün ömrünce yazacak, çize
cek, ve boyıyacak ıııevzu hazinesi -
dir. Bu sebeple ben lstanbulun Ana-

dolu yamacındaki bu mana rolü par 
çasına çok alaka duyarım. Ve gele
cekte yükselecek nıanıur lstanbulu 
dlişl.inürken hayalim, onun üzerinde 
Üsküdarı eıı ıtına ile ıniitalea edile
cek bir dilıın diye göri.ir. Fakat şeh

rimizin (estetik) bakıtnından zengin 
olan bu noktası maddi hayatı itibari 
le maalesef hayli fakirdır. Orada bir
çok aziz yurttaşın yorgun varlığını 
barındıran ınnğ111uın bucaklar1111 pek 
çok görürüz. Ve mahrumiyet içinde 
eziyetli bir ömür süren hayat maz 
lumlarına karşı insanlığın bize ifa 
nı emrettiği asil ve yüksek vazifelerı 
daha k.olaylıkla duyarız. Geçen gün 
kıymetli bir tesadüf bu nıülahazaları 
zihnimde canlandırdı. Ve gönlüm& 
bir lı!z ve saadet harareti verdi: Ne 

oldu diyeceksiniz? işte söyliyeceğiın. 
Fakat onu anlat111adan evvel onun 
kurucularına teşekkür etmeyi borç 
bilmeliyim. CördüğUnı ve şimdiye ka 
dar görmemiş olduğuma esef ettiğim 
şe; şu: 

Usküdar Çocuk Bakımevi ... 
Şu üç mütevazi kelime içinde 

yurdumuzun nekadar büyük acıların 
dan birinin devası var ve ayni za -
manda memleketin nekadar hayati 
meselelerinden bir tanesi!· 

Usküdar ıskelesıne çıktığımız za
man karşımıza bir mimari nefısesı 
halinde yükselen ve ustalar ustası 
Sinanın eserlerinden olan A.bideyi bi
lirsiniz. işte onun yanındaki nıedre
seyedi r ki, istikbale doğan yeni Türk 
yavrularını koruyacak yuvayı kur
muşlar. Hem de nasıl temiz, nasıl if
tihar edılecek bir dikkat ve vakuf -
la .. Evet, Avrupanın kilinik, sıhhat 

yurdu ve saire nevinden birçok mü
essesesini görmüş, oralarda ıztırap 

ve tedavi saatleri yaşamış olanlar 
çabucak hakikati teslim eder. 

Bu Üsküdar Çocuk Bakımevi - o 
iddiasız hali içinde • hiç onlardan a
şağı bir manzara göstermiyor. BilB· 
kis! Bir defa o ne ruh açıcı temiz • 
lik ! Saniyen bizim medrese gibi, şu 
gibi bu gibi birçok metin fakat nıet
nık binalarımızın mimari kıymetleri 
hiç bozulmaksızın nekadar faydalı 

f'-~ -_ --B=~=g-=u_:~_d_--_e---~-u- j 
Sokakta Gargara 

Londrada, deh~etli bir grip ..ı • 
gını hüküm 8Ürınekt.e olduğundan, 
doktorlar herkesin, günde birkaQ 
defa gargara ~·apara.k, hu müz'iç ,.e 
hatta miihlik hastalığın mikropla • 
rmdan konmmasını, hiikümt-t ,·ası. 

ta.fjiyle halka emrettinnisler. 
Londra faal bir şehir, lngUizJer de 

faal bir miJleıtirler. Gün on iki sa.. 
at. evler ho!;!ahr, sokaklar ise adam 
almaz. Biiyiiklii, kiit,"iiklli, kadml , er 
ı .. ekli, biitiin şehir ahnlisi oradan ora. 
)"a iş p~inde koşarlar . 

Bu ,.azi) et karsısında. ı:clin de, 
gargara emrini tatbik ettirecek va • 
fdt huldunın. . 

l..akin, Londralılar, ayni zamanda, 
hiikfımetin ~mirlerine de ft.aatkar. 
dırlar. O halde? Çaresini bulmuşlar; 
eeplt'rinde mikrop öhfüriicii mayi 
ilolu birer şişe, garp;aralanm sok&kta 
gi<lerken )'apı~·orlanmş ! 

Ra handlsl gazetedt'I okntluğnm 

zaman. önre hana mtinast-hetsl:ı ,.e 
g"iilünç ıtihl ı:eldi. Sonra dfü•iindUm: 
Bu emri HTen J,ondra helt-dlrMI, ,.e 
vnhut ki sıhhat müdürliiğ-ii, bana 
knlıN& sadece halkın ha.c;ta.lıktan 

korunmasını dii,.linmemf.;tir. Bu ı .. in 
içlncle n hu tedbirin altında diğ-er 
soS)'RI hir hastalığın tecıa,isf gihl ay. 
nca hlr kast daha olması pek muh • 
tfllleldir . 

Filh:ık'1ta, ~inde hir kaç d.-fR, sık 
srk a~ınıla ~arı:ara lmhındunnıya 

mPchur tutıılan imınnlnr, "okakta <hı. 
rup ta hlrihirlrrt,rJe konuşmrya, -.1 • 
yasi df'dil•ndu )"RJnnı)·n \'O hinnetice 
manen 1.-hirlemni)·e, liliilmlyf', ka. 
hırlanmı,rR ,·atdt ,.e fı~ııt bulaml)'&. 
ca,Jdar, rahat edeeekh~rdir • 

Zira bu ınmanda, ı-n zorlu ı:rfp !!al. 
j!TT1Jnılan ela mtmr \'t"' miihlik olan 
diftr hir cınl~ın. halkın, hilertk. bil .. 
mi)·trf'k. uhıorta potiHka h:ıhlslı>rlne 
kansmMı \'e t>snı:ıen, ~'dı,.ıuli lmhnuı 
dola\"lsh·lr mııJrn,·empt\ndf'n hlr hay .. 
ti kavlwtnılo.; htılunan dhnnit \'e Ac:;a.. 
brn ii7erinlfo hozuru, yınrandrncı, 

yeh; ,·erlri f<>sfrlrr ~·ıınmnsıihr. 
Rn hakmHlan, gnr"':tl'rınm da. hilt ... 

"" ı:iht fnzih>t i tf'rhl,r<'tka rM nlıfoıt'tınu 
kn hııl rtrnt>k , ... T ,onclra oolr.diyeslnl 
takdir etmek Y'"';,,,1" olur . 

E. Ekrem - TALU 

üzarinde yapılan tecrübe}('r aşmm 
hiçhir suretle zararlı olmadığını 

göstermiştir. Fransada verem 
mücadele komitcsınin yaptığı bir 

tecrübede çocuklardaki verem ve
fiva tının yüzde' 2 ı nisbeti yüzde 
3,5 a indirilmiştir. Memleketi .. 
mizde bu aşının oldukça mtişkli
latla teminine rağmen her ailenin 
bu hususta ınUte:rnkkız olarak ye. 
ni doğ'nn çocuklarına tı:ıtbiklni di· 
lemek en büyUk cmelinıizdir 

("') ilk yazı 9 tıtrihli sayımızda. 

bu sayfatfadır. 

işlerde kullanılabileceğine bu ıııOes· 
sese deierli ınisaldır. Oğrendıiıın• 

göre oraya senede bınlerce Türk ço· 
cuğu getiriliyormuş ve bu suretle 
günden güne sayısı artan vatan ev
ladı yoksu il uğun, hastal ığııı, bilgisiz 
fiğin afetlerine karşı muhafaza ve 
müdafaa ediliyormuş. Doğrusu bu • 
ııu görüp zevk duyınaınak. iftihar et 
ınemek kabil değildir. Müessislırini 

samimiyetle tebrik ederim • 

Her ziyalı ve glizel şey, insanda 
yeni bir hayriıı doğumu için üınit ve 
arzu uyandırır. Bende de aynen öy· 
le oldu .. Üsküdarda ve deniz kıyısın· 
da bir saıl'at mücevheri vardır ki, 
bugün tanıaın'le bakımsız ve unutul· 

muş bir halde durur ve metrukiyeti 

içinde kendisinin bir gi.in değerini an 

lıyarak ona lfızımgelen ihtimamı gös 

terecek vukuf ve iktidar sahibi elin 

himmetini bekler: 

Şeınsi Paşa cami ve medresesi! 
Boğaz üzerinde orası kadar dikkate 
değer ve sahıle giizellik verir bir 
nokta daha yoktur. Acaba yukarıda 
bahsettiğim müesseseyi kuranlara 
teşekkürlerimi tekrarlarken sah fa. 
ki mühim bedianın da hiınnıet ıe 

intizar etmekte -olduğunu söyle~em 
yanlış bir hareket mi ederim? Kat • 
iyyen bö)lla zannetmiyorum! 

MELEK CELAL 
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( SPOR J 

Arif pehlivana Par~ste 
"Yalcınkava,, divorlar 

Arif şimdi de 
F ransızşampiyonu 
Deg1anla güreşiyor 

Pariste Türk güreşçisi olarak müsaba
kalar kazanan Arif pehlivan bu Pazartesi 
akşamı en çetin imtihanlardan birini geçi
recektir. 

Arif pehlivan Fransızların en başpehli
vanı Duglan 'la tutuşacaktır. Evvelce de 
haber verdiğimiz veçhile, Arif pehlivan 
Fransızı yendiği takdirde Avrupa serbest 
güreş şampiyonu ol;:ın Rııle-ar Dankolof'la 
güreşecek tir. 

Fransız gazt::ledleri bu gtirt:ş ınuna~ebe· 
tile, kendi şampiyonlarına fevkalade ihti· 
yatlı güreşmesini ve Türk pehlivanının şa
kaya gelir takımdan olmadığını hatrrl::ıtı

yorlar. 
Türk pehlivantna lakap takmı~lar 

Fransızlar Arif pehlh·ana lakap takmışlardır. Şimdi 
lkseri gazetelerde Arif pehlivanın ismi lakabile anıl -
maktadır. Bu lakap ta "Yalçın kayadır,,. Fransızların 
böyle bir lakap takmaları için Arifin orada nf'kadar iyı 
bir tesir bıraktığı meydana çıkar. 

Arif in an/affığı af hikôyesi 
Fransızların en iyi güreşçilerile karşılaşacıık olan 

'.Arif pehlivanın hayatile daha yakından alakadar olan 
muharrirler Türk pehlivanından memleketine ait şu 

güzel hikayeyi naklediyorlar: 
Bizi mmemlekette yalnız para için güreşmeyiz. Dahıı 

~iyade güresmek aşkile iddia ile tutuşuruz. Hatta size 
b~ımdan geçen bir hikayeyi nakledeyim; bizde baş gü
reşlerine bazan para konulamayınca at, kısrak, dana, 
öküz, koyun gibi mükafatlar korlar. Bir gün baş güre
a;ine konan atı kazanmıştım. Fakat ahınm olmadığın • 
dan başkasına devre mecbur kaldımdr. Sizin bu taraf • 
tan rahatlığım var. Verdiğiniz mUkafatlar para ol
duğundan her tarafa götürülmek kolayl ğı oluyor. 

ALLO! 
ALLO! 

Bundan on beş ay kadar evvel ve altıncı Balkan 
..ıyunıarıııın lstanbuıda yapılışından on, on beş gün 
,,011ra, bır gün matbaadaki odamda otururken o za
manki adı l 'ürkiye idman Cemiyetleri ittifakı) oları 
spor teşkılatımızın n-ıuhasebe işlerıne bakan Bay 
(lekai) içeri girdi. Ben o vakitler daha atletizm fe • 
uerasyonu reısı .olduğum için bir hesap işi görüşınıy~ 
gelınış sandım. Araınızda şöyle bir ınun;ı11Are ce • 
rey an ettı: ZeKai dedı k ı: 

- Sızınle bıraz goruşebilir ıniyiın?. 

- Hayhay. 
- Kapıyı kapıyalLın! 
Kapadık. O devam etfo 
- Teşkilat reisi Bay Azız Akyürek gözlerinizden 

öptü. Balkan oyunlarının tertibindeki gayretinizden 
dolayı çok müteşekkirdir. Yorgunluğunuza mukabil 
nekadar tazminat istediğinizi sornııya beni memur 
etti. Kendisi gelemedi. Ne isterseniz size bir çek o • 
larak verilecek! Dedi. 

Ben bu teklif karşısında şaşırdım. Ve şu cevab ı 

verdim. 
' '- Ben amatör bir adamım. Türk sporuna yap

tığım bütün hizmetleri sırf bir manevi haz için yapa. 
rıın. Benim için en büyük mükafat kendilerinin te 
veccühleridir. Çok teşekkür ederim. Ben para al -
ınaın.,, 

Bu sözü söylediğim adam hala Türkspor Kurumu 
nıulıaseoesinde çalı~nıaktadır. Ve dürüst bir genç 
olduğunu bilirim. Bu yazdıklarım yalansa derhal tek 
zip etmesini bekliyorum. 

işte istemeden, aramadan ayağıma kadar gelmiş 
ve şüphesiz 500 liradan aşağı olmaması çok muhte -
mel bulunmuş olan bu yuvarlak hediyeyi reddetmiş 

olan ben ve benim gibiler için spor işlerini tenkit ed i 
yoruz diye (bunlartn çenesini teşkilatın kasası ytJ -
ruyor. Ancak bu kasa bunların çenesini kapatır) tar
zında iftirada bulunan bir gazete var. Bu ~azetenin 
adı maalesef "Cumhuriyet,, tir. 

Arif in güreJeceği aclam1n kıymeti 
Arif pehlivanın pazartesi akşamı 

güreşeceği Fransız pehlivanı pek kıy 
metli ve çok tecrübeli bir şampiyon
dur. Avrupa şampiyonluğunu Bulgar 
darbımeselini Avrupa spor<'ularına 

raz geçkin olmasıdır. Bulgarla Fran 
11ız iki senedenberi on güreşten fazla 
yapmışlardır. Fransız şampiyonu Bul 
gan evvelce sık sık yenerdi. Fakat 
bir sene daha ihtiyarlayınca, Bulgar 
güreşini bindirerek A vnıpa şampiyon
luğunu aldı.Maamafih Bulgann Fran 
sızı yenmesi pek kolay olmamıştı. 

Üç devrelik güreşin bir devresini 
Fransız geçkinliğine rağmen parlak 
bir şekilde kazanmıştı. Diğer iki dev 
reyi Bulgar kazanabilmek için çok 
11ıkıntı çekmişti. 

İngiliz Tenis krah 
Amerikahyı yendi 

Fransız şampiyonu Parist: yeti~ -
memiştir. Evvelce Kanadada idi. Ve 
güreşi Amerikalılardan öğrendiği i· 
çin çok oyun bilir. Deglan Kana.dada 
iken onu mağlüp eden kimse çıkma
mıştı. Kanadada yenmedik adam bı
rakmıyan Fransız bir zamanlar "diin 
ya şampiyonu .. olarak tanryorlardı. 

İşte Arif pehlivanın Avrupa şam
piyonu Bulgardan evvel giireşcceği 

ve en tehlikeli imtihanını geçireceği 1 

tampiyon böyle bir adamdrr. 
Arfr pehlivanın muvaffak olma -

eına ve yine "TUrk gibi kuvvetli,, 
darbımisilini Avrupa sporcularına 

tekrarlatmasına dua ediyoruz. 

Eıref Şef ile 

lzmirde Lig Maçlan 
İzmir - Yapılan lig maçlannda 

~tay - Bucayı 5·0 Göztepe - Burnu 

Tayı 3-0 Altınordu - Demirsporu 6-0 
ve günün en mühim maçı olan Kar

fıyaka - 1zmirspor müsabakasını Kar 

ııyaka 4-3 kazanmışlardır. 

Ankara Futbolcularının 
Turnuvası 

Ankara, 12 (Tan muhabirinden) -

Ankara futbolcüleri memleket için.de 

geniş bir turnuva tertip etmişlerdir. 
Ankara şampiyonu Gençler Birliğı 

başta olduğu halde bUtün klüplerin 

tltirak edeceği bu turnuvadan elde e.. 
dilecek gelir, tamamen Adana feli
ketZP.delerine &:"Önderilecektir • 

1 Milyon Frank Kazandı 
Amatör teniscilerin en kuvvetlisi olan İngiliz şampiyo· 

nu Perry'nin ilk profesyonel maçını Nevyorkta Amerika
lı meşhur Vines'e karşı oynıyacağını haber vermiştik. 

Attığı torpil gibi toplarla büyük bir şöhret kazanmış 
olan Amerikalı Vines'e karşı oynadığı maçı 3,6 - 7 ,5 -
6,3- 6,4 kazanan İngiliz teniscisi Amerikalıları hayran 
bırakmıştır. 

~·porcu 

Güzeli 
Bu genç kız, Amerikada. Nev Or -

leanlı Mis Gladiatir. Kıs tatilini ge-

Bu maç hasılat cihetinden de bü -
; ilk bir muvaffakıyetle bitmiştir. 

dütün biletler satılmış ve bir gün ev 
vel piyasada bilet kalmamıştır. Oyu 
nu 18,000 kişi seyretmiştir. 

Maçtan evvel bütün tahminler A· 
merikalının lehinde idi. Buna rağmen 
lngiliz temkinli ve şuurlu bir oyunla 
Amerikalıyı mağlüp etmiye muvaf • 
fak olmuştur. Oyun başlarken iki te
nisçi üzerine tutulan bahsi müşte -
rcklerde Amerikalının tarafını tutan 
Iar ek~eriyeti teşkil ediyordu. lngili 
zin kazanacağını iddia edenlere Ame 
rikalıyı tutanlar dört dolara yedi do 
lar veriyorlardı. 

İngiliz Perry profesyonel olmrya 
razı olurken 40 miisabakahk bir kun 
turat imzalamıştı. tngilizin mukave • 

lesine nazaran maçların umumi hası 
!atından yüzde otuz yedisini Perry 
alacaktı. 

Hasılat fevkalade olduğundan Per 
rynin hissesine iki milyon franktan 
fazla düşmüştür. 
Amerikalı Vinesle Perry araların

da daha otuz dokuz kere karşılaşa • 
caklardır. 

İngiliz şampiyonunun amatörlilk • 
ten profesyonelliğe geçmesi için mü 
him bir ta'<lif yapan Amer~ah orga 
nizatör ilk maçtaki hasılatın büyük· 
lliğüne bakarak iyi bir iş yaptığını 

gazetecilere bildirmiştir. 

çirmck üzere İsviçreye gelmiş , kar 
ve kış sporlarında güzellik birinci -
!iğini kazanmıştn. 

LUiCi 
PiRANOEl lO>'""'""""-
C E Vi R~N 
;ORAHiM NOYİ <: 

B ize garip gelecektir, amma, 
Amerikada kaplumbağala.. 

nn uğurlu olduğuna inanan bir 
çok kimseler vardır. Bununla be • 
raber, yine Amerikada bu tılsım. 
lı kuvvet ve kudretinden haberi o
lan kamlumbağanın da bulunma • 
dığını söyliyeyim. 

Mister .Mi~kovun, kaplumbağala. 
ra ~m derecede itikat eden bir 
arkada.~ı vardır. Bu adam borsacı. 
dır ve her sabah işine gitmeden, 

beslediği bir kaplumbağayı salo • 
nun orta.sına , halının üzerine ko • 
yar ve göz kesilerek seyreder: E. 
ğer ha;> van hareket ederse, o gün 

·- (fJJ > .. • .. 
borsada külhyetli miktarda vura • 
cağına, yok eğer hayvan başını ka. 
buğunun içine çeker de vür~me~ 

reddederse, o zaman zararın eli ku
lai;'lnda bulunduğuna inanır. Oııa 

göre tedbir alır. 
!nanılmıyacak gibi geliyor bu iş 

!.'lize değil mi?. Dahası var ... 
Bizim Mister Mişkovun arkada. 

şı, 'bu uğurlu, falcı kaplumbağa • 
sının hareı'cetlerine göre adım uy. 
d u rt"f11 ...._, _...... .,_ a.t "....,....._ ..... ,,.. ., 

sında haklı çıktığını arzeuersem yL 
ne olamaz ... dc ı mısınız .. 

İşte bu a 'rnda._<;ı ,Mister }.fü;ko. 
va kanlumhafralıınn ff!:ril"tı" .. ;T1e 
dair gösterdikleri kehanetlere da
ir bir hayli maı:;al okuduktan son. 
ra dostunun elinden tuttu. ve can. 
lı havvan satan bir mağazaya gn. 
türdü ve bir kııplunıh~"'a satm a. 
larak ona hediye etti. Bunu tıhsım 
gibi sakla, sana uğur getirir .. diye 
de ~ıkı sıkı tenbih etti. 

~füer ML5kov, tuhıo f tuhaf his. 
terle, elinde hediye kanlumba.Ynsı 
evine doğru acele c<lel"l-en. soğuk 
kabuğunu tnşa benzettiği hnyva • 
nın dört avağ-ım avucunda gezdir. 
m"k . ve hirden ~ıvnnı kTVnm. bir 
r2.rlibe yüzünü andıran minnik 
kafasını çıkarmak ihtimalini dil. 
şündü. 

Eve o-elin tf' hl\vvıını h\T''!ıir ih. 
timamla salondaki halmm üzerine 
koyunca, kıziyle. oğlu, bu yeni mi. 
safiri pek toe öyle umurs::ımadılar. 
Haddi?.atinde. ı::anki küçülnıiiş te 
büyümüşler hissini veren. ba:bala. 
nnın parlak ve fır fır dönen gö7.. 
1°riyle tezat teşkil eden bu donı·lc 
gözlü çocuklar hiçbir şeye ehem • 
miyet vermezlerdi. 

Çocuklar. lkücük hav~·:ına l'>ir 
kaç dakika baktıktan sonra. hah
nm Uzerine oturmuş. boş yere bu 
inatçı hayvana başını çıkartıp ye. 
ni yuvasını seyrettirmiye çalışan 
babalarına döndüler .. 

Derken, oğlan, baba.smm uğraş. 
malanndan sanki sıkılmış, ı:ıabır -
sızlanıruş gibi, hiG bir teklif ve ~e -
kellüfe lüzum görmeksizin, ayagını 
kaldırdığı gibi kaplumbağanın sır 
tına bir tekme indirdi . 
Minnac~ hayvan, tekerl~ndi ve 

müvazcnesini bulmıya çalışarak 
hemen dört ayağını, bMinl ve kuy. 
nığunıı lcalesinden dışarıya çıkar. 
dı ... 

K aplumbağanm bu teliışh ça 
balanma.sı, kızın hoşuna 

gitti ve paslı bir tekerleğin çıkar. 
dığı gıcrrtıh bir kahkaha konardı. 

Bu çocukların, kaplumbağaya 
atfedilen uihır ve talih hası:;aların. 
dan, vasıfl:rmdan haberleri olma. 
dığı, esasen böyle bir şeye kulak 
bile asm!ldrkları apaç~tı. Onlara 

göre, yerdeki bu hayvan, td<ıme 

atılmadıkça harekete gclmiyen, a. 
lcJade oyuncaktan başka bir şey 
deği ldi . 

Mister Mişkov, bu halden bitta.. 
bi müteessir olarak, kaplumbağayı 
bu sıkıntılı vaziyetinden kurtardı. 
Hayvanı düz<>ltti \'e mnhzun mah. 
zun ağır yürüyüşünü seyre koyul. 
du. Adeta şuursuzcasına, bir, halı. 
daki hayvana, blı u 
t>akıyordu. • 

Birden, taşa benziyen ~caplum • 
bağa ile, donuk, cansız gözlü, bu 
büyümüş mahlN:dar, yani çocuk • 
!ar arasındaki esrarlı benzeyişi 

!arketti. Ve onlara. hazin bir gü. 
lümseme ile bakarak, bu hayvan. 
cağızı neden eve getirdiğini. ve tı. 
hsrmh kudretine niçin inandığını 
anlatmanın boş bir emek olacağı. 
na büsbütün inandı. 

Filhakika, kendisi btr kaclar 
genç görünmekle beraber. çocuk • 
lan sanki asırların birer müsteha. 
~esi, tır'cı kaplumbağa gibi buru • 
şuk \'e ihtiyar yüzlü idiler. 

Mister Min'covun hayata dair 
bilgileri de pek kıttı. Dokuz sene. 
denbcri evli olmasına rağmen, na. 
sıl o1du da hangi giı.li kaderin eli. 
Q~ böyle bütün tavrı ve hareketi 
muammalı bir kadınla evlendiğini 
bir türlü anlayattıamıştı. 

Hakikaten onun kocası olmıya 

ne suretle muvaffak olduğunu, a. 
dım adım nasıl takip ettiğini, gön. 
!ünü kazandığını. her an onun ca. 
nını sıkmaktan niçin ~corktuğunu 
bir türlU anlata.mıyacaktı ve daha 
hala da karısı, porselen gibi soğuk 
gU1..elliğinin perdesi arka~ına giz • 
lenmiş, harici Q.!ik ve ihtiras dün. 
yasından tamamiyle elini eteğini 
çekmiş bir halde kendisi için bü. 
tün esrarını muhafaza ediyor, bir 
Sfenks manzara.•n arzediyordu. 
Mister Mişkovun gün geçtikçe da. 
ha fazla şaştığı bir nokta da böy. 
le bir kadının kendisi gibi ruhu 
daima gen<: ve herdem ateşli biri • 
siyle nasıl olup ta hayatını bağla • 
mıya karar vermiş olması idi • 

B ununla beraber, bu dckuz 
senelik evlilik hayatında 

anlaşılmaz tıynetli karısının bir 
bahane ile boşanacağı düşüncesi 
Mister Mi.şkovu az Uzmemiş, kor. 
kutmamıştı. Bu korkusu evlendik. 
l~rinin daha ilk günü başlamıştı. 
Zira, karısını ne suretle kendisi. 
le evlenmiye razı ettiğini hatır. 
lamış ve onun evlilik gibi bir mef. 
bumun manasını layıkiyle anlayıp 
anlamadığını. takdir edip etmedi. 
ğini kat'iyetle ~estirememişti. 
Tanrıya çok şükür ki, kansı ev. 

lili~n ne dem.ek oldıığunu anlamış. 

(_ 

~t 

tr. İlk bir kıilan, sonraları da 
oğullan oldu. Şehirde bir h~ 
neye gidip te birkaç ay yattıV 
eonra dönen Madam Mişko\' ti 
seferinde kucağında ihtiyar. 1" 
ML~uk suratlı bir çocukla ,d 
<., nmüştü • 

M ister Mişkov olduğu ytlJ 
sallanmış: Hah! .. deaıt 

ti... Nihayet llcanm emeline mu.J, 
fak oldu ve bahaneyi icat etti .. ıJ 
kin ben ona pabuç bırak~ 
ğım... Hemen kalemi eline atrof 
gayet nazikane ve edepli bir ıild' 
la. karısına, hemen eve dönebil; 
ğini ve onu bu kadar 11.,
küstah hayvanı scJ..cağa ataca,_ 
yazmıştı . 

Nihayet. kaplumbağayı ne df • 
ye eve getirmişti. Hayvanı ye,
~ötürmek daha hayırlı diye d~ 
dil ve bu uğur timsalini yerdeıt ., 
larak mağazaya doğru seğirtti.1' 
va icararıyordu . 
Mağazanın açık olacağı şilpıJ 

Mi. Amma, yine bir baş vuraca)Oı 
Lfı:J~in dükkan da neredeydi ya!" 
Tamam 49 uncu sokağın köşelid' 
deydi.. !şte ... Lakin, çok geç ~ 
~· ı.. Dilk~anm kepenkleri vfl' 
tan indirilmişti ..... 

Şimdi ne yapacakb ?. ? Ha)'\'
bUtün gece ayazda bırakmak ... Sf 
olamazdı .. O srrada geçen bir o~ 
mobil aklına dahiyane bir fikir P 
tireli. Otomobili çağırdı. İçine atl" 
dı. Kaplumbağayı otomobilin içit' 
de ve bütün geceyi NevyorJcu ~ 

caktt.. . j. 

L akin geliniz görUnUz 
Mister Mi.şkov hayvan!_,. 

çok severdi.. Onun için masunı 'otl 
kaplumbağayı yalnız b~ma nt11 ' 
~adderata teslim etmiye vicd~ 
razı olmadı. Hayvancağızı daha W 
bir yere terketmeliydi. Taksi, şi!O
di iki tarafı çiçek tarhları ile ~ 
!il Park Avenüden geçiyordu. }Ji"' 

ter Mişkov, keyifli keyifli gUlUOl' 
se<li ve otomobili durdurdu. 11-

lndi. kaplumbağasını ç.içt« tat f 
larmdan birinin içine yavaşça kD 
du. Daha henüz yola düzülme; 
mişti ki 50 inci caddeden bir p0l 
ensesinde bitti. ve çiçekler a~ 

:rrı• " ne sakladığını sordu. Yoksa, rrıJ" 
tüm a! .. Zaman '-tötü ... Bir~ }l9' 

falan mı oraya kaydmlıverd~ . 
ni? .. Mister Mişkov kendi dıh~ 
bir lilıavle çekerek, bomba o:,._ 
lan işi olmadığını, çiçeklerin bit 
sına da. gayet munis ıküçUk ~ 
kaplumbağay1 bıraktığını .<>yl ıJf 
Polis. mühim bir iş yapıyor11' ... 

Jl'leı..
gibi, bu semtler, hayvanlara 
nudur ,efendi.. diye gUrledi. tf 

Mister Mişkov, tıöz anlarnS.Z· ~ 
dinlemez polise meram anlatJl'l t>" 
<;alışarak anlattı ki: Bu kapluJl'l dfl 
ğaya haddizatinde bir hayvan v' 
nemez.. Daha ziyade hayvanla 
ortası birşeydir. ıl 

Sonra bir takım ailevi sebe~., 
dolayısiyle bu hayvanı böyle · ...1 

• . d d' J.Y,,., ketmck mecbunyetm e ır.. 19' 
zamanda, kaplumbağaların sa:,., 
lerine uğur getirdikleri d~ ~~ 
lüm ... Onun için daha istikbal~_,,ı 
lak olan polis efendi bu ha~ )Si' 

alacak olursa kendisi için pelt 
yn-.lı olur... bıt.1"' 

Sonra. bilgiç, bilgiç ona edi 
rak: Size hediyem olsun ... d ,,fll 

Polis, böyle şeylere kulak si ifo 
lardan olmadığı belli ki. haytr·~IJ' 
temem dedi ve zavalh adaı:nt ~t1' 
zundan yakaladığı gibi cad 

çıkardı ... · c•~ 
Mister Mişkov, ne yapa 

§imdi?. f." 
Canım, diye dUşUndU, ~ 

nm, bunu bir kavga çıt< fıı 
diye bahane yapryor. aC-
ğer bu akşam kaplumbağa)'l ,,~ 
ıa.ın. yarın başka bir bahs1'~1 

LArka.sı 10 unoU 
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HATIR AL;x:R~ı~ 
Korgeneral Ali 

Yemen çöllerinden 
anayurda akseden 

gurbet sesler~: 
Adı Yemendir, gülü ~imendir •• 
Giden gelmiyor, acep nedendir? ... 

K orgeneral Ali Salt, her l!la• 
tırında Mehmetçiğin kah

ramanlığı, yenilmez azmi dol~ o
lan hatıratına şöyle devam ettıler: 
1 nen gelen Yemen şeyhlerinin 
bize karşı emniyeti gitgide art
maktaydı. Lahiç, bunlar için ade
ta bir transit merkezi olmuştu. 
Büyük şeyhlerden birçokları Lahiç 
civarında yerleşmek istiyorlardı. 
' Ben, buna müsaade edince: . 
r _Yalnız bir şartımız var, dedı-

ler. l _ Nedir, şartınız? diye wrdum 
, _ Lahiçe her girişimizde, toplar 
atarak bizi selamlatacaiuıınız ! .. 

1 lngilizler, bu sultan .taslakları
nı avlamak için gilzel bır Ul!IUl bul 
m~lardı. Onları Adende bü~k 
tezahUratl& karşılar, şereflerıne 
toplar attırırlardı. 

) Şeyhler, tngiliz mUstemlekesi~
öe yerleşen bu adeti, bizde de tesıı 
etmek istiyorlardı. 

1 Arzularını, gUlilnç bulm.akla be
raber, reddetmek için bır sebep 

görmedim. . 
I _ Peki! .. dedim, istediğıniz ye-

rıltılan, ilzerine üşüşünce, bakır 
tencereler, birer pert.evsiz gibi u
zaktan düşmanın gözlerini kamaş. 
tınrdı. 

İngilizler bu parıltıyı görilnce, 
hemen toplannı çevirir, koca koca 
mermileri sa vurmıya başlarlar. 

Z aten Mehmetçiğin istediği • 
de o ... Bazan yarım, bazan 

bir saat, fasılasız savrulan bu gül
leler o kadar gelişigüzel atılırdı ki 
siperlerde kimsenin burnu bile ka-
namazdı. 

İngilizler ateşi kestikten sonra, 
Mehmetçikler sevinç çığlıkları ko
pararak güllelerin düştüğü arazi ye 
dağılır, patlıyan mermilerin par • 
çalarım toplarlardı. 

Sa it 
Yazan· 

SALAHA TTIN 
GONGÖR. 

ı-ine getirilecektir. 
t Elimizde, ta Kanuni Silleyman 
zamanından kalma, üzerinde "A
meli Recep Usta" yazılı birtakım 

Patlamıyan m e r m i 1 e r i de 
tehlikesiz surette ac;ıp boşaltma .. 
nın ilmini Ôğrenmişlerdi. Mehmet. 
çik bu zahmete boşuna mı katla
nırdı sanırsınız? .. Hayır! Üzerine 
tevcih ettiği bu gUlleler, onun için 
dilnyanın en bereketli yağmuru 
idi. Toplanan mermi parçalan, 
yüksek fiyatla pazarda satılır, pa
rası erlere dağıtılırdı. YemPnliler, 
bunları, eritip ------------ı dar söyliyeyim 

kau. 1- 1• Ostfe: Korgeneral Ali Sait ki, içlerinde 15 -

' eslfi kaval toı:ılar.ı r:dr.. ~ t{>~ 
Jan, mUUıkUn mertebe tamfr ettl-

.ı.n.an, ~u.ıç, sa -
P

an Mb1. 'Reyler ı 1 A fJJ... 20 altınla mem -
!!>• "Y .bl! ıı;aç sene evve • __,,n .ı.u: tekeflerlne Cl5 -

yaptrkla:n ıçm- YemenJe ceyhlerclen biri. nen neferler var 

'erek dumanlı barut a~bilecek bir 
hale getirdik. .ArtıJc,. bız de Arap 

merminin de, tıp. a s -
kı kına ve kahve Korgeneralin kol/eksi- dı. 

Jeyhlerini toplarla selamlamıya baf 
lamıştık.: Her şeyhin rütbe ve 
mevkiine göre top ~ttınyordum. 
Bö ·lelikle, birçok eskı hasımlarımı 

yonunclan) y emende Türk 
gibi, Lahiçte gün· şehametini 
lUk piyassaı vardı .. '-----------·• 

~ rd n emrinde tutmıya mu-
%1 o unu , 
vaf!akıyet hasıl oldu. 

~ K danlığm başlıca has -uman . h . 
al ndan birı cep eyı 

s arı B d b 
ı" ~betli" kılmaktır. en e. ~-

rag .. k" düşmanla bılfııl 
nu duşUnere • d 

Mehmetçikleri kazan ır-
harbeden C h L 
mak •olunu tuttum. ep e ger 

~ il hizmetinde bulu • 
alnde, men~allerl varsa görsUn
na.nlar, ne b de idi Cep-
ıerdi H r •ey, cep e . 

· e ,. abat yaşamalı, 
lıede kim varsa, r 

bol yiyeceğe ka.vuş -
bol paraya, 
malıydı. d 

1 1 rim hayatların an son 
Asker e • 1 DUşman kar 

'::! mnundu ar. 
uerece me •a o kadar alış • 
9ısmda bulunmı} b"rlni geri-

dı ki içlerinden ı ' 
mışlar • i kansız hale gel-
ye göndermek m 1 r bile cephe-

. ti Hastalanan a ' 
mış . korkusile, hastalık-
den ayrılmak Bundan ba•-
1arını gizliyorlardı. danların emir 
ka, San'adaki kuman bulup kaçı • 
nef erlerl, bir yolunu na karışıyor-

' b"zi kı"ler arası yor, ı :n ·n san'ada.n kaçıp 
lardı. Bır gU • i~e· 
gelen bir Mehmetç g • · t"m Bu. , demış ı · 

..c 

1 - Niye geldın . . . ak var! •• 
rada düşmanla çarpış~ bükerek: Mehmetçikler. bu yUzden epeyce 
l Mehmetçik. bO~un Bıktım gay- kazanç temin ettiler. 
r - Olsun ef endım .• ya gazi .. di- ~ 
ri! .. Ya şehit oturun, ı A dendeki harekatımız, tekrar 
ye cevap venniştİ· !erlerim ede}im: 1800 kişi ile yapıl 

1 Bol gıdaya. ~avu.ş~::~lar. IçlC-: mıştır. Mütareke ilan edilip te 
çarça.buk gelışıp top demir pazılı ordularımız, cephelerde l!lilahınr 
rinde altınıı:ı kadar, 

1 
r l!lık sık, teslim etmlye mecbur olduktan 

pehlivan yetişti· Bun ;~da Mlan sonra da biz, bir müddet La.hiçte 
kumandanlarının kat"Ş mukavemete devam ettik. 
lar gibi güreşirlerdi· Nihayet çekilmek için kat'f e-
~ "ğl yemek mir alınca, İngilizlerle bir anlaş· 

E 
rlerln en sevdı hergUn rna yaptım. Ve adeta muzaffer 
keşkekti. }ieınenar :Meh • bir ordunun başında cebri yUrii. 

' keşkek kazanları knyn ı;a geçip yUşle girer gibi Adcne girdim. Fa. 
nıetçlkler, karavana bS.Ş kat İngilizler, ikinci bir emirle, bi-
atıştınrlardı. nlUk işi, zi Mısırdaki esirler karargahına 

Erlerimin başlıca gU 
1 

gülle 11evkettiler. 
dUşmanı şaşırtıp. üzerler ~~ Man- Neferlerim, temiz kıyafetleri, 
l'ağdırmaktı. Bakınız nası · El- dolgun vUcuUeri, sıhhatli yUzleri 
ga manga, siperlere girerl~ gu- ile Mısırda herkesin hayretini il-
lerine, birer bakır tencere ~-'~ pa· zerlerine çekiyorlardL Size şu ka
lleee uzatırlar. Yakıcı ,un.,.-

son oıaraK temsil eden sa -
yın komutanın, harp hatıraları bu
rada bitiyor. Müsaade alarak or
generalin yanından ayrılırken, adı 
Yemen, kendi yaman olan bu kor
kunç Tilrk mezarı hakkında kafa
mın içi, acıklı şeylerle dolu! 

Yemenden şimdi ne kaldı? •. Bir 
acıklı halk türkUsünden başka: 

Adı yemendir, 
Gülü çimendir, 
Giden gelmiyor, 
Acep nedendir? .. 
Kışlanın içinde, 
Redil se•i var, 
Baktım çanta•ınaa 
Acep nesi var 
Bir çift kundurayla 
Bir de lesi var ..• 
Adı yemendir, 
Gülü çimendir, 
Giden gelmiy •, 
Acep nedendir? •• 

Sahte 
Şahadetname 
verenler 
Sahte mektep şehadetnameleri tan 

zimi işi, zaman zaman mevzuu bahso 
lan bir hfldisedir. Son defa. yine bir 
şebekenin bununla uğraştığı tesbit 
edilmış, Emniyet mUdürlilğU, yaptığı 
tahkikatı bitirmiştir. 

Ziyaettin isminde birlsl ile diğer 
iki kardeşi suçlu olarak sorguya çe
kilmişler ve lfızımgelen tahkikat ev 
rakı hazırlanmıştır. Bunların sahte 
şehadetnnmelere tahsil derecesine 
göre bir fiat koyduklanda tesbit 
edilmiştir. 

Muallimlere Bugünkü 
Konferans 

Muallimler için hazırlanan meslekt 
konf eranslann sonuncusu bugün ve. 
rilecektir. Bu ayın yirmisınde Maa
rif Vekaleti ilk tedrisat şube mUdUr
lerinden Fuat, Universite konferans 
salonunda biltUn muallimlere bir kon. 
ferans verecektir. 

ll _____ K_a_d_m_ı_a_r __ N_a_s_ll __ iş __ B __ u_ıu_r_? ____ ı 

Kücük Yasta · sci 
olan bir kızcağız 

Gece işi 
çocugu 
yıpratır 

bitirir 
B abam biz çocukken ölmüş. 

Anneme benden başka iki 

Yazan: 
SUAT 
DERViŞ, 

, evlat daha kalmış. En büyükleri 
ben olduğum için annem beni da. 
ha on Uç yaşında iken kolumdan 
tuttu. Doğrudan doğruya şokola 
fabrikasının kapısına götürdü. O 
giln yemeğimiz yoktu. Annem 
tahtaya, çamaşıra giderdi. Bir hnf
ta iş bulamamıştı. Bu hırsla be
ni yanına almış, yağmur yağıyor
du. Çamurlu sokaklaf'dan, arsn • 
lardan geçerek fabrikanın önüne 
geldik. Annem içeri mUracaat et
ti: "İş var mı?" diye sordu. Ce. 
vap verdiler: "Büyüklere iş yok, 
çocuklara var." Beni aldılar. Bir 
zaman çalıştım. Sonra tensikat 
yaptılar. On beş kişi çıkardılar. 
Ben de bu on beş kişinin arasında 
idim. Bunun üstüne annem gene 
beni yanına aldı. Bu defa bir kur
dele fabrikasının kapısına gittik. 
"Pazartesiye gel" dediler. Pazar -
tesi gUnU işe başladım. Sabah ye
dide işe başlıyorduk. Akşam yedi
de paydos yapıyorduk. Günde on 
iki saat çalışıyorduk. Ynnm lira 
gündeliğimiz vardı... Uzun zaman 
böyle çalıştım. Sabah gUn doğma.
dan evden dışarı fırlıyordum. Ak
şam bitkin dönüyor, 01ü gibi dö-

iki genç kıı bir halt fcıg6hı ba§tnc!a 

pğ dfüı\!Y.ordum. 

O n Uç yaşımda işe başladım. 
Şimdi on dokuz yaşında-

yım dünyamı görmeden, durma • 
madan çalıştım. 

Bundan ' iki buçuk sene ev • 
vel çalışmayı gece işine döktüler. 
Sabahleyin saat altıda işe gıdı .: 
yordum. Öğle üstü on ikide eve 
geliyordum. Bir parça bir şey yi
yip hemen yatıyordum. Tabii bir 
şey yiyip yatmam biri buluyordu. 
Bundan sonra saat beşte beni uy
kudan uyandırıyorlnrdı. Akşam al
tıda yeniden işe giriyordum. Gece 
on ikide dönUyordum. Gene yat
mam, uyumam bir, bir buçuğu bu
luyordu. Ben bir makineden be
terdim. Ya çalışıyordum. ya uyu
yordum. Annemle, kardeşlerimle 
bir çift söz konuşamıyordum. Ge
ce işine başladığımız zaman alt -
mış kiloydum. İlk senesi bu hale 
tahammUI ettim. Fakat gitgide, 
ne takatim kaldı, ne ta.ham. 
mUlüm. Altı aydanberi lse pek 

Resim: 13 

Fıkra: 13 

Üzüm i~çileri 

zayıfladım. Şimdi kırk Uç kilo-
yum. 

• ş bnşrnda dizlerim tutmaz 
1 oldu. Altı lira veriyorlar 

haftada dıye tahammtil etmesini 
çok istedim amma.. başım dönU
yordu. Kaç kere baygınlıklar ge
çirdim. Kalbim durmadan hızlı 

hızlı çarpıyordu. Yatağa yattığım 
zaman da, yataktan kalktığım za
man da, uykudan uyandığım za
man da, işte çalıştı{;'lm zaman da 
hep böyle kalp halecanı içerisinde 
idim. Gözlerim kararıyordu . Ba
yılacak gibl oluyordum ... Birkaç 
kere iş başıma gece işine taham-

Hoca bir tarlada yorulup bir ceviz ağacının gölgesine uzanmış ve 
gözü yerde yatan koca koca helvacı kabaklarına ilişmiş ve: 

"- Yarabbi! Hikmetinden sual olunmaz amma! Şu koca koca yemişi 

yetiştiren şu cılız saplara bak. Ağacına göre yemiş versen olmaz mı?. 
diye düşünürken ağaçtan başına bir ceviz düşmüş, Hoca hemen elini 
açıp: 

- Şükür ki Allahım bu kabağı ağaçta yetiştirmedin! Yoksa şimdi ha
lim nico olurdu. Diye dua etmiş. 

mtil edemediğimi söyledim. Aldırış 
etmedi. Patrona gittim, yalvardım 

"Beni gündUze alınız" diye, olmaz 
dedi. O kadar fenalaşmıştım ki 
nihayet doktora gittim. Doktor: 

"Kızım, sana zafiyet gelmiş. Ge
ce işinde çalışamazsın." dedi. Ge
ne uğraştım gündüze çevrilmek 

için. Patron gUndüze çevirmedi. 
Ben de ölmektense işi terkettim, 
çıktım. Şimdi evimde oturuyo
rum. Çok iyi ve usta bir işçiyim. 
Fabrikadan eve haber yollamışlar: 

"Gene gelsin diye". Fakat "Eğer 
gece hizmetini isterse gene gel .. 
sın" diye. Ben de gitmiyorum. 
Şimdi erk k kard şim bir dokuma 
föbrikasındn çalışıyor. Onun ka • 
zunclle knnnat ediyorum. Dinleni
yorum. Toprak altında gömillil 
kalmış ta dUnyaya yeni doğmuş 
gıbiyim. Yavaş yavaş adama ben

ziyorum. Vücutça da iyiyim. Çar
pıntılarım da geçti. Başım o ka

dar şiddetli dönmüyor. Velhasıl, 
tamamile iyileştim diyc.mczsem de 

oradaki halimden burada yüzde 

doksan iyiyim. 

G ece işi amelenin ca.nınr alnn 
bir ıştir. Hem bclkı kuvvet

li erkekler böyle on iki saat ça
hşmıya tahammül ederler. Fakat 
bizim gibi körpe kızların bu ka
dar zahmete böyle ağır blr işe ta
hammUllcri yoktur. Bir insanı 
böyle çalıştırmak, gözönUndc ha • 

yatına kasdetmcktir. lş saatleri • 
nin sekize ineceği filtin söyleni ·or
du. Hani lş Kanunu çıkmıştı Ne
rede bu lş Kanunu ... Ben kendi ca
nımı çalışmamakla kurtardım. 

O da tabii bir zaman için. Fakat 
benim gibi yapamıyan binlerce 
kızlar bu şekilde çalıştırılarak '''P
rnndınlıyorlar ..• Bizlere günah de• 
ğil mi? 

B u çocuğun sfülerinl bUvt\k 
bir merhametle dınlerken 

kendi kendime: "Snnnvf mllfc>ttış
leri nerelerde" diyordum Fabrika
lara hic;bir tanesi uğramıvnr mu? 

lş. fakir halkın ve amelenin hn-

' yatıdır. Vf' fakir hnlk işi hayatı 

gibi sevmelidir Çalışan tabakayı 

ö!Umden korkar gibi işten kor
kutmak hatadır Bunu ynpanlnra 
mani olmnk 1 zırıdır. 

o. 



s 

Niksarda Pirinç 
Ekiıni Artıyor 

Yeni mahsul 300.000 
kilodan· fazla 

Niksar, (TAN) - Tütün gibi nefasetiyle kendi.sini tanrt.mıya namzet 
bulunan ve Uzerlnde fenni vasıtalarla çall§ılan mıntakam.ı.z nınhsuliıtın _ 
dan biri de pirinçtir . 

Birkaç sene evveline kadar klrmızı rengiyle emsalinden tefrik olunan 
Niksar pirinçleri, şimdi tohumlann ın ıslah edilm~ ve getirilen fırça 

makinelerinin faaliyete geçmiş olması sayesinde ,kendisine malums bir 
parlaklı1tla ve ayni uı.manda. lezzet le temayüz etmektedir • 

Soğuktan 
her şey 
d9nuyor 
Kızılcahamam, (TAN) - Kazamız 

dahilinde kış, şimdiye kadar eşine 
tesadüf edilmemiş bir şiddetle de. 
va.m ediyor. 

Çeltikler bu mevsimde harmandan 
f a;brikalara. taşınmakta ve geceli 
gündüzlü Çall§ılmaktadır. 

İstanbul piyasalarında aranılan 

N i k s a r pirinç mahsulü bu 
sene Uç yilz bin kilodan fazladır. ö
nUmUzdeki sene istihsalatın yanın 

milyon kiloyu aşacağı ümit olunu -
yor. 

Soğukpınarda Yeni 
Elmalar 

Bursa - Eskiden pek meşhur olan 
BurM elmalarının günden güne cins 
itibarile bozulduğıu görillduğünden, 

Soğukpın::r nahiyesi köylüleri ağaç • 
lannı iyi cins bir elma ile aşılamış • 
lar ve ilk mahsulU bu yıl almı§lardır. 
Yeni mahsul fevkaladedir. 

Adapazart Belediye Reisi 
A. Abasıyantlc 

TA ıi 

·-~-...... · · ala -u1\ 

Adapazar1na Sapan
ca gölünden iyi ve 
temiz su getiriliyor 

Adapazarı, (Tan) - Şeker fabrikaları fİrketi, Adapazarının çok verim 
U olan topraklannda pancardan başka soya fasulyesi de ektirmek için 
!aaliyete geçmiştir. Bu fasulyenin yağından sanayide istifade edilmek
te, aoya yağlan bilhassa Alma.nyada rağbet görmektedir. 

Hemen hemen bütUn mahsullerin idrakine ıpüsait olan Adapazan 
ovaeında, noya fasulyesinin de pancar, patates, mısır ve cümhuriyet 
buğdayı gibi tam bir bereketle yetişeceği ümit olunmaktadır. Bu tak
dirde, köylü için çok verimli bir kazanç kaynağl elde edilmiş ola
caktır. 

içme suyu 

Belediye reiı5imiz A. Abaeıyanık,Adapazannın elektrik i'ini tabU 
yoluna koyduktan sonra, en mühimiş olan içme suyu mescle11ile uğra~
ınıya başlamıştır. 

Nafıa Vektıleti buraya iki su 

Kızllcahamamda 
meydana çıkarllan 
mühim bir yolsuzluk 

mühendisi göndermi~, bunlar lazım
gelen tetkikatı yapmışlardır. Mü -
hendisler, raporlarında, Adapazarı 
su tesisatı projesinin ana hatlarını 
da tcsbit edeceklerdir. 

Tasavvurlara göre, Adapazarının 
içme suyu Sapanca gölünden alına
cak, MalmUdUrü tepesinde yapıla • 
cak depolarda filtre edildikten eon
ra kasabamıza taksim olunacaktır. 

Kızılcahamam, (TAN) - Maliye veznesile Ziraat 
Bankası veznesinde yapıldığını bildirdiğim suiistimaller 
tahkikatı devam etmektedir. 

Mütekaitlerin ma~ cüzdanları ellerinden alınarak tanzim edilen fe. 
konto senetleri üzerinde sarf muamelesi yapıldığı halde, bunlar sene
lerdcnberi (Havale yok!) cevabile savsaklanmııı ve bankadan alınan 
paralar, iki, üç memur arumda taksim edilmi1tir. 

Suyun depolara çıkarılması içln 
Çark mesiresi başında. yapılacak te
sisat sayesinde Sapancanın suların· 
dan kuvvci muharrike olarak ta 
istifade edilecektir. 

lçinde soba yanan odalarda bulu. 
nan sular bile donmaktadır. Evlerde 
kaplar içinde bulunan yemeklerin. 
turşu, reçel kavanozlannın üstleri 
iki, liçer parmak buz kaplamakta, 
çoğu da kınhp parçalanmaktadır. ----------------- Nihayet ma~ eahipleri münferi-

Belediye reisimiz, Ada.pazannı kı 
sa bir zamanda temiz içme suyu

na kavuşturml\k için her çareye 
başvurmaktadır. 

Vaktinde ihtiyatlı davranıp fazla T f e O e k 
odun alanların bile mahrukatı tüken e ennı ıyı ışı 
miştir. Hararet derecesi ekseriyetle 

den ve müçtcmian hükumete müra
caat ederek neden havale gelmedi· 
ğini sormuşlar, hcsaplanna bakıl
muı1 l~in malmtidürü bunlardan 
cüzdanlarını istemiştir. Mütekait
ler, veznedara müracaat ederek etiz· 
danlarını istcmisler. fakat "Kaybol

Sfof yapılacak 
Kocaeli mıntakası futbol fampl

yonluğun u senelerdenberi muhafa
za etmekte olan sporcularımız, ken
di emeklerile ortaya çıkardıkları 
mezarlık bozmnı s~a taslağında 
çalışırlarken, burasının kınmen ~um. 
hurlyet alanına ayrılması ve kısmen 
de -yapnacak l>hrn ttamelttebe tah
sis edilmesi yüzünden son zaman -
la.rda bu çalışma sahasından da 
mahrum olmuşlardır. 

Sıfınn altında 18 - 20 ye kadar 

dUşUk bulunuyor. d kt • t• 
Yüksek köylerde kış daha fazladır. ve o or IS ıvo--

Köylüler buraya gelemiyorlar. Yır- il::·. A .ı 
tı<:ı hayvanlar dağlama ve yoliarda f 

eürü ile gezmektedir. 

Bu yıl Üzüm 
Daha çok 
Para getirecek 
lzmir, - Tariş UzUrn Kurumunun 

mthstiklerine göre, 936 - 937 mahsul 
mevsimi bidayeti olan 20 Ağustos 
936 tarihinden 31 Birincikanun 1936 
ak§a.mma kadar lzmir limanından cc· 
nebi memleketlere ihraç edilen çekir
deksiz kuru üzüm miktarı 51.1 il.100 
kUodur. 

Yine UzUm Kurumunun günlUk 

grafiklerine göre, fiyat va~atileri 

§UnJardır: 

7 numara Uzüm 13,5 kuruş, 9 nu. 
mara. 16 kuru§, 10 numara 19 kuru§. 

Burdur yolu bitiyor 

Burdurun güzel bir manzarası 

du, bir istida ile zayiinden cüzdan 
isteyiniz .. ,. sözlerile kaI'§ılaşmışlar. 

dır. Birçok kimselerin yeni cüzdan 
istemesi kaza malmUdürUnUn şlip

he."inl uyandırmış ve tahkikata baı;ı

lanmasma sebep olmuştur. 

I htilôs meydana çıkıyor 
Bu sırada Eğriba.ş köyünden ma

lul Ali ve Abdi, veznedarı aıkıştıra
rak cüzdanlarım i.stirdada muvaf· 
fak olmuşlar, bu cüzdanlan tetkik 
eden malmüdilrü, sahiplerine istih· 
kaklarınm verilmiş gösterilmekte 
olduğunu anlamıştır. Bunun üzeri· 
ne tahkikat derinleştirilerek ıuiisti· 
mal ve ihtilas meydana. çıkarılmış· 
tır. 

Cüzdanlar Ur.erinde yalandan mu· 
amele yapılarak bankadan çekilmiş 
olan para 500 liradan fazladır. Ma· 
!iye veznedan ayrıca kasadan 600 
kfümr lira, damga pulundan da 1300 
lira ihtilAs etmi~tir. 

Veznedar tevkif edildi 

Evvelce vilayet tarafından Çark 
mesiresi yanında spor sahası yapıl
mak üzere alınan kUçük yere önün
deki tarlanın da ilA.vesi için geçen 
yıl belediye bütçesine istimlak tah
ei~atı konulmuş, ıpor bölgesi de bu 
istimllke yardım isln tahsisat ayır· 
mıştır. 

C. H. Partisi vilA.yet kongresine 
mti,ahlt olarak gelen Parti Gençlik 
Bürosu Şefi Meb'us Rahmi Apak, 
lzmite gönderilecek olan mUtehu -
eısa, yeri ha.zırlandığı takdirde, 
Adapazarı stadı projesini yapmak 
için buraya da gelmesi hnkkında 

talimat vereceğini \'adctmiştir. 
İzmit Valisi Hamit Oskay, epor 

bölgcei bütı;esindeki iııtimlAk tahsi
Mtınrn derhal gönderileceğini ve 
me7.ktır "erin fıtJtimlfı.klnln eUr'atle 
bitirileceğini, tzmite gelecek mtite-

Bozöyüğe 
Kurt!ar 
İniyor 

B ozöyük, (TAN) -
Soğuklar devam e· 

diyor. Kasabomııın Tekke 
mahallesine lwrflar inmİJ, 

a~çı Kara lsmailin tahta av· 
lu içindeki koyunlar1nı par· 
çalamak için, tahtaları sök· 
meğe baılamıılordır. Patır· 
dı üıerine uyanan bekçiler, 
ate1 ederek kurflart kaçır· 
mı1larc:lır. 

Bir gün evvel de diğer 

bir avluya giren /r.urflar, 'o· 
ban Mehmec/in önünden gü· 
pegünclüı bir keçiyi kapmıJ· 
farsa da atılan si/6h sesle· 
rinden korkup keçiyi bırak· 
mı1lar ve kaçmı~larc:lır. 

· ·----------..-.--...... _.... 

Bir köy 
düğününde 

iki kişi 
yaralandı 

Bilecik, (Tan) - Ktlylil nahfy-• 
bağlı Şükraniye köyünde yapılmaktl 
olan düğünde at.t:Ş etrafında otururlaf 
ken, Ali oğlu Hüseyin kuşağında bUıı 
lunan küçük çaplı bir tabancayı çıe -
kip havaya ateş etmek istemiş, !v 
kat, henüz ~ekerkcn..patlıyan tabaJlof 
canın Mıı r.w u.n ıı da:;.Jnı}un.'lf 
Hüseyin oğlu Must.a.! .-rı1e -:SUlcyrt\ll\ 
oğlu Eyü'oiln birer bacaJdannı şdctr 
rek geçmiştir . 

Bu yaralama bir kaza eseri oJdıJ• 
ğu için müşteki yoksa da zabıt• 
tahkikat yapmaktadır. Ya.raJılat' 
memleket hastnnesine yatırtlmışl81 • 
dır. 

T erkehaliUer Köyünde Bit 
Yangın 

Bartın - Terkebalillcr köyünde' 
Hileeyin KillUk oğlunun, içinde 3 blJI 
kilo ııa.man ve 1600 bağ mısır bulU • 
nan ambarı geceleyin yanmıştır. 

Kasten ateş verdiği anlaşılan ayrtt 
köyden Omer Çınar oğlu damadı ~ 
yakalanmı§tır. 

ha!!lısı da bizzat Adapazanna geti
receğini gençliğe müjdelemiştir. 

Buna bakarak, büyük bir epored 
kütlesine malik olan Adapaz:arınıf 
yakında iyi bir etada kavuşacağııı• 
bükmeylemek llzımgeliyor. 

Halbuki geçen senenin fiyat va.sa. 

tileri 7 numara 13,25 kıuru~. 9 numa
ra 14,5 kuruş, 10 numara 16,5 kuru§ 

idi. 

ı Tefenni, (Tan) - Burdur vilayetine bağlı bulunan kaeabamız, 1282 
tarihinde kaza merkezi. olmuştur. Fakat, aapa bir yerde bulunduğu için 
fazla inkişaf edememiştir. Ancak 3.200 nüfusu vardır. Kend~ine bağlı 
bir nahiye olan Karamanlının ntifusu ise 3.600 dür. 

Elektrik tesisatımız gerçi mevcuttur, fakat ıslaha muhtaçtır. 
Tc.fenninin taş ve kum hastalıklarını i:>i eden meşhur bir ıuyu vardır. 
Kasabamızın, 300 sene evvel Karaman civarından gelen bir Yörtik 

Orman idaresinin emvali mazbu· 
tası için depozito olarak ıandığa ya
tırdığı 350 küsur liralık şimendifer 
tahvilatı ile ceza evleri ekmek mü- 1 
teahhidi Seyit Ahmedin depozitosu 
için bıraktığı Ergani madeni hisse 
senetleri de - mukabillerinde mak
buz kesilmiş olmasına rağmen - be
lediye tahsildarı Mehmet tarafından 
bankaya terhin edilmiş gibi göste
rilerek ikraz yapılmıf, bu suretle dı> 
para çekilmiştir. 

Bozöyükfe T alebeve Yarc!ım 1 
62 - 65 bin ton tahmin edilen bu 

eeneki rekolteden memleketimizde an
cak 13 • 14 bin ton stok vardır. Bu 
miktarın yeni mahsul senesine kadar 
kamilcn ihraç edilmiş olacağı §Üphe. 
eiz görülüyor. 

Uzilm mahsulümüz, fiyat farla se
bebiyle, bu 8eJlC memleketimi~ geçen 
eeneklnden fazla para getirecektir. 

Tarla 
YUzDnden 

Cinayet 
Manisa, (TAN) - Hamzabeyli kö

yünde Sait oğlu 328 doğumlu Feraç 
ile Bayram oğlu 65 yaşında Kadri, 
paylaşamadıkları bir tarla yUzünden 
kavga etmişler, 6:5 lik ihtiyar çifte 
Ue Fcracı öldilrmü§ ve kaçmıştır. 

Kadri, bir müddet !onra yakalanıp 
&dlcyeye tesllm edilmi§ti:-. 

afireti tarafından, eıki ve meşhur Temizoptom beldesinin tahmin! en
kazı üzerine kurulduğu anlaşılmaktadır. 

Burdur yolu IA----
Eskl bir kaza merkezi. olmasına Altınova 

rağmen kuabamız flmdıye kadar 

Burdura kötU bir yolla bağlanmıf Nah . es J 
bulunuyordu. Burdur Valisi AbdUl· l y / nae 
~alik Sava,, 72 kilon.~ tre uzunlu· Ram uk E' / _ı'm ı· 
gunda. olan bu yolu mukemmel bir K 
hale getirmek hıtemlf, yolun kısmı 
hamı yapılmıftır. Kıt ,ıddetini kay 
bedince, geri kalan u kunm da. inşa 
olunacaktır. 

Dokforsuıluk 

Kasabamızm mühim mahrumiyet· 
!erinden biri, doktorsuzluktur. As
keri doktor Adnan, hayırlı mesaisi
ni sivillere de teşmil ederek bu yok
ıuzlurrun acılarınr dindirmive çalı • 
ııyor. Geçen gUn Burdurdan bura· 
ya vali ile beraber bir doktor gel
miş, gerek burada ve gerek Kara
manlıda 300 den fazla hastayı mua
yene etmiştir. 

Altınova - Edremidin 12 kilo • 
metre cenubunda kain nahiyemiz 
elektrikle tenvir edilmiş bul'1nuyor. 
&>lediyenin varidatı pek yerinde ol -
f'"ıRmal!lına rağmen caddeler ve eo • 
kaklar taşla döşenerek temiz bir ha
le getirilmıştir. Hükumet konağı kar 
şı~ında bir park, başka yerde de mez 
baha yapılmıştır. 

Araz;i gayet mahsuldar oldığu için 
n-ıhiyemiz halkı umumiyetle çiftc;i • 
-tir. Ve en çok tUtUn ekilmektedir. 
Bu !'!ene tütilnlerlmlz 70 • 80 kunı~ 
~atılmrştır. iki aeneden~ri pamuk -
çuluğa da başlanılmış ve iyi netict· 
ler ıı.lınmıştır. 

Hükumet veznedan Mustafa A • 
y~lı tevkif edilmiştir. Banka ve~- 1 nedan Mehmede de işten el çektı
rilmiştir. 

Senelerdenberi devam eden bu sui. 
istimallerin ciheti maliyeye ait kıs
mını Malmi.idUrU Abdullah Karayi
ğit. Ziraat Bankasmı alA.kadar eden 
kısmını da banka müfettişi tahkika 
devam ediyorlar. 

lıtanbul Bahçıvanları ve 
Turfanda Sebzeler 

lzmir - Istanbul bahçıvanları, 
fa;zla miktarda turfanda sebze ve Ye
r1i§ gön.lcrilmesi zararlarına yol aç. 

·ğı için hu se,·kiyatm ınen'i hakkın. 
rla Adana ve 1'.mir vilAycı•.lerlne mU
nıcaatta t·ulunm~lardır. 

Salô.hiyettar zevat, bU talebi ltabu 
l~ imk!n rörememişti ... 

~ 

B ozöyük, (TAN) - Merkez Okulu himaye heyeti, fa·~ir tôleb;f 
hergün sıcak yemek vermektedir. Bu ,ocukların ekmeğini ki' 

reste tüccarı Hakkı Batumi temin e.ı.miştir. 

<: k r a ·r MI d ..f 1 üçük çor •,,.ra kurıduracı H11sar- t.:ı·· . 

Mehmet Çengelli ayokkabı vermek gibi bir eseri şefkat gösteruıı)· 
dir. 

Yukarıki resim, Merkez Okulunun sıcak yemeğe kavuıan kimH5İı çV' 
.:uklorile öğretmenlerini bir arıda gösteriyor. 



TAN 

KIŞLA. DUVARLARI ARKASINDA 

No. il YAZAN: ZIYA ŞAl<IR 

Arlık, lk.i Ordu Şiddetli 
Muharebeye Girişmiş 

ve Amansız Bir 
Bulunuyordu 

Muavtyenin bu isyanı, (Ali) yi çok 
müteessir etmişti. lalam arumda 
kan dökmekten aon derecede içtinap 
eden Ali, Muaviyenin isyanmı tes
kin edecek tedbirlere haf vururken, 
b8.fka bir mU.,külit ta bafgöstermif· 
ti. KU.fe ve Bura halkı, Aliye mü
racaat ederek valilerinin azillerini, 
~e onlann yerine (Kurey9) kabile
linin en meşhur erkanından (Tal· 
ha) ile (Zübeyr) in tayin edilme
lerini istemişlerdi... Ali, bu iltizam
kirane talebi, reddetmt,ti. Bunun 
llzerine • o zamana kadar Aliye doat 
\re sadık olan • (Talha) ile (Zübeyr) 
derhal meıleklerini değiştirmişlerdi. 
EwelA Meklteye ve aonra da fraka 
firar eden bu iki adam: halkm Ali
~·" olan muhabbetini, kolayca ada· 
\'et ve isyan tekllne çevirmiflerdi. 

Oç Jcuvvetli isyan cephesi 
Ayni zamanda, eaki bir hicran ve 

infial dolaymile, (Hazreti Muha~
b\ed) in zevcelerinden, (Ebu Bekı
l'in kızı Ane) de asilere iltihak 
ederek, Alinin hilUetten iskatı için 
faaliyete geçmişti. 

rek hatıraama hürmet etmedin? ... 
O, ümmetinin bir kılma bile hata 
gelmesini istemezdi. Halbuki sen; 
onun burır.:ı ümmetinin, kanlar için· 
de can vermeıine sebebiyet veren
lerle birleştin ... Yarın, ruzu mahşer
de, onun huzuruna hangi yüzle gi. 
deceksfn ? .• 

Ay!Je, ellerini yüzüne kapatarak: 
- Ke,ki. (ÜmmU Selme) nin na· 

sihat:erile amil olıaydım (1): bu an 
da kalbimı atetıer içinde yakan fU 
acı nedameti duymazdım. 

Diye feryat etmifti. 
Ve.. bir daha böyle iflere k~ • 

mıyacağma dair Aliye IÖZ vermif; 
M:edineyı çekilmifti. 

(CemeJ • Deve) harbi denilen bu 
mul:areobeden sonra, Ali, Asi Mua
viyeye blr den vermek için Şama 
doğ.-u ilerlemişti... Muaviye de Ali· 
ye ıw-,1 büyük bir ordu ile hareket 
etr' ;,., İki haaTm ordu. Şam yolu ti. 
zerin4e, Fırat nehri kenarında 
(Saffeyn) mevkllnde kartı k&rfıy& 
gelmlftl. 

Ali; burada. da birdenbire harbe 
girl,mtyerek, htllfet makamına kar
'' l!ıyandan vaznçmeai l~ln Muavi· 
yeye mektup «öndermilti. Fakat 
Muaviye, bu teklifi ,recfdetmi•ti. 

Ali ikinci defa olarak: 

kaldıtı için; ilk biatin sakat bir a -
dam tarafından yapılması, bazı 

kimseler tarafından met'um adde
dilmitti. 

(2) Bunlardan (Talha), bir tarafa 
çekildiji zaman, (Anı) nln adam
larından (Mer .. ·an): 

- Asileri (Osman) ın katline tlf
vik eden, sendin. Sonra da onun ka. 
nını dava ederek bizi buralara re· 
tirdin. Şimdi de Alinin sözleri Uze • 
rine, bir tarafa çekildin. Bu alliklı

jının cezuını ıörmelisin. 

Diye, uzaktan onun üzerine bir 
ok çekmif. Talhayı f9hit ıtmifti. 

(ZübeJr) ı &•lince; o da muharebe 
meydanını terkederek müteessir bir 
halde Medlneyı avdet •derken, yolda 
eski hasımlarından (Ömer bin Cer. 
mur) tarafından bastırılar~ batı 

kesilmif •• Bu kesik ba,ıa kılıcı (A
li) ye ıetirilmlfti. (Ali), Zübeyrin 
kanlı başını ıörUr &örmez son de. 
recede hiddet ve heyecana ıelmit; 
katilin bqını bir kılıç darbesile uçu
ruvırmişti. 

dar hUfuneUe ~yordu. 

Genç ıubaya: nöbetçiyt göate
rerek: 

- Beklediğin nedir? diye aor
dum. Cevabını bekliyorum.. de· 
elim. 

Subay emretti: 

- Söylesene... Burada ne ~k· 
liyorsun? 

- Nöbet bekliyorum romuta.. 
nım! 

- Nöbeti kimin lçln bekliyor
sun? 

Mehmet, artık bWbUI kelilmlf
ti. Her aorulana derhal cevap bu· 
luyordu. 

- Nöbeti yurt için bekliyorum 
gomutanım! 

- Yurt nedir? 

- Türk bayrağınm dalgalandi· 
At her yer, yurttur romutanım! 

- O halde bu nöbetj kimiıa 
için bekliyorsun ? 

- Yurt için bekliyorum ıomu
tanım!.. 

- Nöbet beklerken, dtlpıaa 
answn üzerine hücum etae, ne 
yaparsın? .. 

- Düşmanın releceif vana p. 
receJ'i de var, romutanım ! Sibı· 
güm, ne güne duı:uyor.. efendim, 
işletirim binci ... 

- Ya dU,man, senden daha 
çabuk davrauır da ıilihıru elindea 
alırsa ... 

N öbetçinin ytizU al bir çuha 
gibi kızardı: 

Ali bu ıuretle Uç kuvvetll isyall 
teph.;.ile ihata edilmifti. Bütt1n bu 
layanlan doğuran hırs ve menfaat 
olduğu için bunlan telkin etmek 
kolay değildi... Nitekim, bu hare • 
ketıerden vazgeçilmesi, ve. beyhud~ 
Yere islim kanmm dökülmemeli 
için Ali tanımdan edil~n nuiha~e: 
1-igbir tesir husule getinnfll'!Ştı. 
l.tilttefı\ uiler, büyük bi~ ordu 

(Arkall var) 

(3) (Ayfe) Aliye muhalefet mese 
inine (OmmU Selmı) yi de iftirak 
ettirmek istemişti. F:akat bu akıllı 
kadın, AYflY• iftirak etmek föyle 
dursun; hattl onu bu fikirden vaqe 
çirmek için bir hayli nuihat vermif 
ti. Fakat Ane; (Ali) ye olan ffki bir 
infialine mqlOp olarak intizam hl• 
lerinden vaz ıeçemımifti. 

Ayağım bastığı toprağa ıanii mıhlanmııtı, çelii bir heyle/ gibiydi •• 

- Esker elindeki ıilihı, veri ml 
gomutanım! 

- Ya. düşmanlar bir değil de 
(1) Aliye, en evvel (Talha) biat 

etmifti. Bu zat'" bir 4<olu, -Uhud 
harbinde aldıjı yaradan- çolak 

topbynrıılr AliYt' kar~ hü,·lıma geç- ==========================-=-==-==-===-=-======-=== 
lnitle't'Jl. ._.......... .. -....ssrs~-------.,......... 

Ah, rufbat ktr etmiyen muha- s AGLIK o·· Gu·· TLERı· 
Bir Nöbetci 

birkaç kiti ile .. 
- Gene de va. 

mez 'l'f •mutanım .. 
- Vermez de 

ne yapar? .. 
- Altalta, flit. 

tiste bofulur ıo
mutanmı.. Şehit 

olana gadak' .•• 

ut ve muıısı-im•'?r:nt kal'fl mttdafa· /':\ 

aya ~bur ki~~ DePh,~al;t;op~l~a~-,~;;;~~5===;;;:;;~~~~~~~~=~ii;tf dığı bk !ii ki- u tum -Sen tekille ..... .._41 ... •llıi 
Ja~t 

Fakat Ali, birdenbire harbe kal

kıfmamıttI. Gene blttakttn itillf 
çareleri aramıya baf.l&Dllftl... Dllf· 
ır.ıan ordusunun ~Jlllla ~Jt. 
Talhayı çağırmıt: 

_ Yl, Talha! .• Ben, hillfet ma
kamına cebren Jtçmedim. Hattl, 
Ceçmek te ı.ıtemediın. Benden daha 
ehlini bulunıanuı, o makama onu 
l'eç~ en evvel be.il biat edeyim, 
dediin. Fakat lider Jll"&r ettiniz. Bu 

BuıtJnlerde en çok itittitfmiz 
bu kelimenin ati manuı ne et.. 
mele oldujunu, bilmem. hiç merak 
ettiniz mi? 

yoraun ol1nlar onunla daha ça.. 
buk zehirlenfrler, Bafka bir dok
tor da: "Orlp hutallifnın c;oklu-
tu fikrimizle pek fazla çalıftıit • 
mızın cezasıdır." demlf. ikisi de 
hakh, fakat havayı da hesaba kat· 
mak tartlle. 

.. uslanın& ytlklettinlz .. 
agır yttkU, om delil 
~a en evvel biat eden, leD 
lllWiıı ! (1) Şimdi necleA ban& mu
halefet ediyonuD 1 Beyhude ~ere 
lallm kanının dökUJmeaine 1ebebiyet 
ı>ennek Jattyonun ! 
1 Diye~ 

Talha, bu .asıere verecek cevap 
L. • ._ ___ ....... sovnuna uıJr olan kı. 
uwa~-· ,,-tan.fa tırlatarak 
bcmı ~ılunp bir A.-~ ... Uı- c .. lnde 
derin bir teaUr ve WAeaaU&"" ~ 
ordunun prlllne çekllmiY8 
kalDllftl. 1 -'· Ona Ali, Zübeyre ele 181 en~· 
. uellfr .asıer IÖyle
la bu auretle m .asJeırden çok 
1n1tti. Zübeyr de, bU 

aıtıtee.1r oı.ut: c1avamdaıı vu-
- Pek &il.. Bell avdet ediyo -

&'içiyorum. Kekk;:!ı ]larp mevkiini 
l'lun demlt ve d 1ılJıDÜft Kekte 
lerkederek deveain• Jıarektt etmit
lattkamettne dotnı 
ti (2), .......loıclakl BJnevf• 

l'akat, muhalif uı-
ler uumdın: kA~ym. 

- Alinin llf~ • .:.. .... td!r. Jü· 
Oanıaımı katllDde ..--;;.~ 
tfUert, kitap ve .uaaft biJAki1 
ltatıetmut ~ID U • 
ll!lU...•ha pterdL 

~:.-:veı.u bir f~ ~
~ -
t Ott/11 6irihirl,,.. ~~ 
. Artık, um ordu ~nlll ordu .. a.a bir harpten 90nra, etıPifU. 
IU bllyilk bir plebe ~ n bir 

~ ordunun ·~· AIL berinde ... .... llllf"I-. 

- Manası ne demek olursa ol· 
ıun, bir adı da enfluenza, itte o 
murdar paçavra hutalılt! ... 

Diyeceksiniz. Fakat uıl mana
'"" da ötrınlrseniz. yatakta 0 

paçavra ha.ta .. tınm verdiif atn
lardan rahatsız oldukça, belki bi· 
raz ROlersinfz de rahatsızlıtmız 
hafifler. CUlmenln en mtır hat ... 
lıklarda bile fayduı oldujunu el. 
bette bilirsiniz. 

Zaten. ırı.,P.r ne demek oldu
lunu Sami Bey de IQptin"'e .ay .. 
ler: (Kedi vı saire pençesi tırnak .. 
h hayvanlar hakkında) pençeyi 
atıp c;abuk kapmak. pen91yle Y•· 
kalamaic, diye izah eder ... OörU .• 
~rıunuz ki erip alında llmf bır 
tabtr deiUdir. ladece bir te,bih 
&iSıterlr: • Bu hutalık lnıanı bir· 
denbire yakaladıtı, birkaç saat i· 
çlna ,,....ını pçlrdltf '9in, k• 
dinfn pen911lne rec;im;t91lnı .,_. 
zetmitfer, Buka bulatık hasta • 
lıklar bulqtıktan ıonra meydana 
c;tktnc•f• kadar blrkac ~. bazen 
blrçek &Unl•r p;titi halde erip 
bulqınca. Uo 1Ut. birkaç uat. en 
ton lnrk •kfz saat 10nn insanı 
bird..,f;f,.- yetcalar. btltOn vUeu. 
dUnU paçavraya ttvlrlr. Yatata 

yap'"""' #ff>I yapar. 
..._lıtm tOrfO tOrlO tekHt...I 

olduftr halde bOtOft hutalartn it· 
tlftk ettikleri noktA ltuttur: Umu
Mf ktnkltlt, v~ ..,_~ ~ 
IUk t;enr. yatakta zorla kalkar, 
bir taraftan w;ı tarafa :urla dlMI' 
bf~ 

o.ne blltOn «rfııt '-ttahlnnm it· 
tffak ettikler! bir ftOlml dııtha var
dır: Sinir merkezlerl llzerlne t-lr 
etmesL Bunu da ltatyanler enflu
•za diyerek anlatrntttar. Bu de. 
bfllnı.,ts ki, t:eelr tlmektfr. Sinir
fer O.rtn. te9fr. Dlıı. huzuruna ge~ rta,e.tle 

Alt. .,..,. hnrm-l .. 
...,.ıladıktaiı aonra: ~u ore
._.;- Yl, Ayte! .• SeD, !lll tdf,n. 
.._. en •vem seneieriD ,.ırser- ve 
~ fJlen rtlzclrlardan JD1lba· 
-~e titrerdi. .• Nip oeUll 

8Uf"dan dnlt1vı ~ip ha-tfllıfına 
'" enwc tıl'tutıt.,re;r ""11.:'fllter .,... 
yinftriie ooft 4'1i.War .... doktor. 
bu h.st.riltn telııfrl lclft -tlltfr W. 
hf rl" demle. Onun k;ln •lnlrlerl 

luılJnlerde oldutu clbl, arkuı 
k•ilmiyen Yatmurlu. aUnlfılz 
ıOnlerde çıojalmuı elbette Mbep-
aiz detildlr. Yajmurun, rutube • 
tin. havanın birdenbire dejitme
tinin onu nuıı arttırdıfını biltmi· 
yorsak ta ıun.,ten, 11caktan ve. 
aqık havadan ırip mikroplarının 
telef olduklarını biliyoruz. 
Hutalrlın ,.killerini U%WI uza. 

dıya anlatmıyacqımı tahmin •· 
derelnlz. En çok ıap.. akcitere 
-ve nef• borularına m.,..,lat olur. 
Klmiainln mid11inf ve barsakfarı· 
nı rahabız eder, klmlıinln alnlrle
riM musallat olur. 

Hanıi f9kli olursa olsun, alı de 
tutulursanız. aman, kendi kendini
zi tedaviye kalktfmayınız. MUıhll 
ıraq almak zararlı olablllr. At• 
k&rfl alacatınız hafif bir ua.; bile. 
kalbinizde zaten bir rahatsızlık 
varsa. yahut pek yorıunsanız. 
tehffkell bir bay,ınlık yapabilir. 

Hata of unca, en lylll hemen 
hefclmln1ze haber vermektir. Bu -
nu yapmazsanız, hl9 olmazsa kendi 
k"'dlnlıe Ulç almayınız. Hekim· 
ilkte ilk kaide zarar vermemektir. 
Kendi kendinize hekimlik yaprnı· 
ya ıcatkıtınca bu ilk kaideyi hatır· 
1şma1tımız. insan kendi kendisi· 
nln vUcudunu ~llemlyeoetinden 
herhansi bir llAçla zarar verebUlr. 

Onun için ıizln kel!ldl kendinize 
yapaeatınız "'· ate,ınız az da ol
sa ttemen yatata ılrmek, umumf 
ıunklık ve derman11Zlık -pc;inclye 
kadar yataktan kalkmamaktır. 
Yatak odanıı'" •10alchltnı mute • 
dfl bfr derecede tutarak, •tk 81k 
hevatancftnr. fakat hava oereya • 
nından k,,,unursanız hattallfm lh
ıtıtttarsnchut tcurtulursunuz. Elbet
• WtmlMSnlldir tn'le hutalrlt· 
rmt UhffkMI ktndftfmt. ..... 
lhtllltlanndan Heri pllr, derler. 

B lr n~I ile konllftum! 
Nuhkuyuauna çıkan ioif

U yoku,lu geniş çaymn ilerisinde, 
çelik bir heykel gibi, duruyOrdu. 
Yalnız emanet edilen sahayı de
fil, btltUn vatan hudutlarını bek· 
ledifhıin en kat'I teminatı, ufuk
lan gözetllyen baklf(amlda güne .. 
'8 tutulmut bir yalm kJbç gibi 
parltyordu. Ayağını bUtJiı top
rağa aankl mıhlanJDJfU. Adım 
adım yaklqırken onu, profilden 
daha iyi ~ebiliyorum. Guaba 
utr.mı. bir ulan da, kaf]anm 
ancak böyle çatabilir, eeld lnaan
laruı taptığı bir mermer put ta, 
ancak, bu kadar hapıetli görllne
bilirdl. 

N 6bet Yerlnd~ Mehmetıe ko· 
nutulmu. Ben bunu blldl

flm için korka korka yakl&flYO
nım. Ayak ıelleribtf duydufu ~al
de bqını çevirmedi. P'abt o ka
dar fazla sotculmu~um ki, niha
yet bana dofru dlSndil: • 

- Ne ı.ttyon helllf8rl!. 
Biraz evvel nöbetçi De 1erbeltçe 

ve yalnnı bqmıa konUflllak ic;in. 
komutanmdan mUHade almıetım. 
Orada ikimizden bafka kimle 
yoktu. 

- Seninle konUfllUY& geldim 
• h9D1ferlm! dediın. 

iki k&fDUD ara yerbıdekl çizgi, 
birdenbire derlnlettf. SoramadıiJ 
blr ıuaı cenpllnin kafur l~e ta
kılıp kaldılnıı hluedlyordum. Bir 
lkl yutkunduktan llODr& clddiyetl
nl bosmadaa: 

- Benimle ne konupcatm ! 
dedi? 

- Soracatma, una... Burada ne-
yapıyorsun!. • 

İçinden benim için beUd fU 
116&lerl ~lrlyordu: 

- Amma, manum adam.. Böy. 
le f8Y de IOl'ulur mu f 

l'akat, ~ ne pelrdtllnl 
belU etmedi. Beni, bUyUk bir 
dikkatle tepec!en tırnata kadar 
dztlyordu. 

• • 
YAZAN 

Sa 1tihallın 
Günf!Ör 

O ıırada, subaylardan biri. ya 
nmub gelmifti. Nöbetçi 

er, lmjrini klU'flSmda görünce, 
ferahladı. Bana, artık e1ldli ka-

Sat eli tutetlnde .- ôkıutU ._ 
aol elinin parmaklarlle kilçUk bir 
hesap yapmıya lllaum t6rdt1. Son
ra, bafmı kaldırarak: 

- Evel Allah, dört kifiyi al• 
tıma alınn gomutanım ! dedL 

Bunu söylerken, bir yandan da 
sUngllaüne hücum vaziyeti vel'lliie 
ye çalışıyordu. 

Vatan kapılannm ya~ bek• 
Mehmetçiğe. bugün. her devintea 
fazla emniyet edebiliriz. 

., '/l~S ~/ıl. 
TIQNAK CİLASI 

Açık Arttırma lliru. 

Be'ed ye Su'ar idares·nden: 
İdaremiz depolarında mevcut 20000 adet boı çimento 

çuvalı açık arttırma ile satılaccıktır. 
1 - İstekliler bu iı için tanzim edilen şartnameyi P8" 

rasız olarak levuım servisinden alabilirler. 
2 - Arttırma 25 İkincikinun 93 7 pnü sut l 5 de 

Taksimde İdare Merkez binasında yapılacaktır. "193., 

a Yalım 57 
murafla 100 kilommo:ra 7 
kitiJi rahat rahat altüNa. 

muotlu 
MERCEDES - BENZ 
tenenüh otomobilleri seldL 

LUka .. Konfor "' Sirat 
Tabkn Bahgeal brt1m No. 
"IS ~""md 'l'e1et'llf adretd· l'>I· 
seı • latanbul, Telefan: .0.831. 
ı\dreeinw yUDU&, k&ta1oi ıon 
derelim. 

1 
IataDbul 8 lacfl icra Memurl~ 

dan: ~ ~ karar ve.. 
rüea hane 4l)'UJ 18 lrlnunUl&lıl 911 
t.aribine teudlf eden p&u.rteii cUntl 
aat 12, 13 raddelerinde Fatih Sara. 
f&nebaımda Horhor cad4'81 1~ N~ 
lu konak tin.i1nde blriiıcl açık arttır~ 
muı yapılacak, kıymeti muh1UD1""' 

nesinin % 75 bıt bulmadığı taJccU, e 
ikinci açık arttırmaamm aYJrl mahal 

ve 1a&tte 19 klnunuanl SUS7 salı gtı. 
Suallml tekrar etmlye mecbur 

oldum. llehmet.olkte pne cevap 
yok. 

••--------• • ni1 y&pılacafl llln olunur. (29246) 



ıo===================================================== TAN 

Tavvare Pivangosu bitti 
"45 bin lira kaıanan No: 

27938 
15 bin lira kazane1n No: 

12255 
12 bin lira lcazanan No: 

26247 
10 bin lira kazanan Noı 

27242 
3000 lira kazanan No: far: 

25244 
28648 

1000 lira kazanan No. !cır: 

1.70 
22355 
26904 

36481 
On bin liralık mükafat kazanan No: 

13847 
500 lira kazanan No. lor: 

155 966 1394 1414 
1721 2051 2227 3018 
4267 4301 4385 4582 
4753 6005 6066 6836 
9879 10072 10859 11192 

11409 11653 11703 11971 
13051 14749 15252 15363 
15872 16558 J 6649 17 458 
1784 7 18767 18891 19961 
20404 21233 21575 22839 
22992 23167 23686 23839 
24644 24818 25801 26011 
26668 27175 29266 30100 
30369 30149 30834 30885 
~5172 35244 36676 37102 
37140 37223 37308 37480 
38048 39188 39675 39691 
39826. 

200 lira kazanan No. far: 
802 986 2111 4572 

J128 5980 6840 6858 
7483 7565 8090 8199 

8740 10053 11155 11691 
12289 12480 12729 13253 
13522 13522 13610 24213 
14 735 15405 15538 15611 
16526 16545 17580 19420 
19909 20197 20414 20802 
21291 21997 22285 22408 
22573 24086 24109 25221 
25278 25385 25817 26400 
26774 29865 30111 31903 
32663 34378 35000 35761 
36269 36940 38999 39217 

100 lira kazanan No. far: 
154 444 778 1077 

1202 1288 1712 1830 
1967 2410 2499 2716 
4918 6430 6624 7103 
7382 7420 7445 7483 
7489 7772 7958 8526 
8704 7938 9634 10848 

10903 11250 12093 12114 
13130 14025 14823 14893 
J6829 17328 17732 17780 
17850 17918 18246 18593 
18747 19945 20054 21457 
22373 22467 23066 23384 
23493 24832 25158 25397 
25575 25819 25988 27M8 
28180 28193 28382 28748 
29112 29141 29571 29722 
29728 29858 30222 30311 
30630 30691 30759 31152 
31215 31784 31883 32321 
32842 32996 33395 33644 
25219 25320 35665 35808 
36306 36570 37417 37829 
37840 38677 38813 39756 
39901. 

50 lira kaıanan No. /ar: 
11 60 177 

406 407 466 
481 542 612 
761 898 1104 

1119 1128 1208 
1513 1707 1943 
1983 2057 2074 
2327 2421 2536 
2579 2730 2882 
3286 3473 3663 
3782 3788 3995 
4:s.'30 4~64 4686 
4916 5154 5312 
5592 5658 5685 
5970 6052 6163 
6306 6454 6604 
6673 6678 6771 
7044 7117 7143 
7264 7488 7534 
7562 7602 7704 
8128 8433 8522 
8828 9571 9613 
9750 9762 9907 

10120 10162 10228 
10472 10495 10570 
10743 10877 11150 
11245 11280 11303 
11397 11460 11!'576 
11715 11823 11875 

379 
472 
706 

1117 
1224 
1946 
2312 
2576 
3054 
3723 
4117 
4:702 
5462 
6957 
6248 
6610 
6795 
7147 
7541 
7997 
8566 
9744 
9942 

10452 
10675 
11186 
11381 
11654 
11967 

45 bin ·lira 27938 
numaraya çıktı 

Tayyare Piyangosunun üçüncü ketideıi dün ta
mamlanmıştır. Dün ve evvelki gün kazanan nu· 
maraları tam bir liste halinde ve ııraya konul· 

mu§ olarak neşrediyoruz: 

12010 
12379 
12779 
13195 
13519 
13766 
14142 
]4702 
15009 
15717 
16278 
16519 
16564 
16786 
17120 
17516 
18180 
18859 
]9126 
19!'162 
19828 
20139 
20822 
21228 
21491 
21882 
22535 
22935 
23317 
23479 
24053 
24317 
24637 
25106 
25558 
25835 
26154 
26431 
26611 
27387 
27811 
28081 
28635 
29442 
29652 
30070 
30670 
31059 
31414 
32300 
32337 
32718 
33161 
33336 
33652 
33946 
34416 
35037 
35223 
35425 
35702 
36146 
~6411 

37046 
37230 
37857 
37220 
38450 
38556 
38774 
39687 

12069 
12574 
12796 
13327 
13651 
138'19 
14172 
14804 
15031 
15764 
16315 
1652 o 
16G13 
16831 
17425 
17792 
18427 
18945 
19205 
19501 
19896 
20139 
20750 
21303 
21617 
22001 
22620 
22963 
2340·i 
23586 
24107 
24438 
24683 
25273 
25587 
25899 
26167 
2650 8 
26770 
27446 
27887 
28197 
28838 
29159 
29787 
30281 
30848 
31149 
31809 
32314 
32431 
32823 
33167 
33400 
33675 
34081 
34486 
35070 
35284 
35133 
35974 
36301 
36419 
37110 
37400 
37917 
38310 
38475 
38653 
38994 
39694 

12230 
12581 
12943 
13503 
13667 
14016 
14240 
14830 
15176 
15859 
16346 
16537 
16620 
16910 
17455 
18098 
18480 
18971 
10225 
19651 
19923 
20489 
21012 
21454 
21649 
22092 
22757 
23149 
23ill 
23664 
24305 
24481 
24750 
25357 
25659 
25922 
26242 
26517 
26941 
27501 
27896 
28505 
28877 
29547· 
29849 
30472 
30955 
31179 
31944 
32330 
32477 
32979 
33196 
33585 
33684 
34260 
31967 
35085 
35309 
35497 
35983 
36350 
36807 
37125 
37517 
37948 
38434 
38528 
38711 
39405 

39997. 

12349 
12629 
13193 
13514 
13765 
14114 
14619 
14970 
15532 
16237 
16409 
16560 
16707 
17113 
17512 
18115 
18559 
19060 
19431 
19730 
20089 
20591 
21134 
21476 
21785 
22131 
22819 
23344 
23479 
23902 
24322 
2·i565 
2-1778 
25553 
25773 
26009 
26269 
26542 
26333 
27681 
28078 
28609 
29273 
29643 
29902 
30531 
30965 
31241 
32097 
32333 
32524 
33014 
33329 
33592 
33890 
34300 
34982 
35137 
35332 
35623 
36079 
36393 
36909 
37166 
37822 
38167 
37436 
38546 
38739 
30661 

5941 
6053 
6279 
6641 
6737 
7182 
7441 
7758 
7973 
8159 
8344 
8610 
8865 
9111 
9109 
9656 
9961 

30 lira kazanan No. far: 

10027 
10533 
10782 
10980 
11614 
11934 
12261 
12481 
12740 
13251 
13678 
14018 
14370 
14453 
14523 
14745 
15095 
16269 
16507 
J6822 
16902 
17172 
17409 
17697 
17898 
18101 
:18249 
18617 
18715 
19037 
19483 
19584 
20083 
20103 
20318 
20526 
20932 
21159 
21439 
21623 
21919 
22434: 
22918 
23104 
23300 
23722 
24119 
2526 1 
24455 
24661 
25055 
25431 
25563 
25757 
25858 
26276 
26444 
26665 
26887 
27129 
27424 

7 10 63 137 
233 309 671 
701 792 935 

941 1021 1028 
1115 1126 1175 
1464 1484 1522 
1580 1620 1644 
1788 1802 1897 
2036 212~ 2171 
2218 2259 2295 
2460 2577 2680 
2813 2855 2913 
2991 3016 3042 
3187 3209 3221 
3389 3446 34 79 
3588 3603 3643 
3679 3687 3834 
3866 3875 3918 
3957 4001 4031 
4354 4366 4450 
4675 4 703 4 769 
4977 5208 5214 
5293 5361 5391 
5442 5634 5691 

179 
732 
852 

1095 
1292 
1571 
1738 27518 
1051 27953 
2211 28226 
2415 28479 
2810 28665 
2983 28975 
3185 29231 
3308 29437 
3557 29822 
3678 30010 
3847 30436 
3956 30722 
4119 31128 
4499 31780 
4902 32242 
5291 33508 
5398 32870 
5823 33258 

5965 
6075 
6448 
6671 
6883 
7245 
7457 
7875 
7993 
8201:1 
8356 
8667 
9036 
9167 
9460 
9667 
9976 

10042 
10567 
10871 
110Gl 
11657 
11939 
12277 
12516 
12887 
13373 
13685 
14103 
14387 
14486 
14543 
14774 
15177 
16303 
16627 
16923 
16918 
17359 
17508 
17779 
17968 
18109 
18290 
18624 
18777 
19062 
19533 
19621 
20094 
20107 
20384: 
20602 
20947 
21337 
21475 
21631 
21983 
22451 
22925 
23253 
23363 
23743 
24170 
24272 
24543 
24789 

• 25070 
25458 
25573 
25783 
25942 
26335 
26492 
26689 
27009 
27HSO 
27434 
27775 
28013 
282·15 
28490 
28924 
29039 
29333 
29444 
29918 
30151 
30190 

31006 
31195 
31799 
32266 
32516 
32892 
33270 

6004 
6123 
6516 
6684 
6906 
7360 
7687 
7899 
8041 
8330 
8511 
8773 
9083 
9264 
9489 
9774: 
9995 

10259 
10669 
10871 
11607 
11685 
12021 
12350 
12640 
13134 
13460 
13686 
14164 
14410 
14507 
1455') 
14825 
15744 
1ô377 
16709 
16858 
17096 
17374 
17547 
1'7836 
17984 
18175 
18108 
18637 
18857 
19149 
19540 
19792 
20096 
20200 
20420 
20753 
21097 
21338 
21483 
21770 
22111 
22433 
22976 
23268 
23481 
23941 
24193 
24283 
24613 
24981 
25177 
25488 
25591 
25809 
26142 
26368 
26521 
26706 
27039 
27170 
27497 
27778 
28117 
28293 
28605 
28950 
29164 
29383 
29640 
29964 
30182 
30503 
31017 
31544 
31856 
32385 
32688 
32956 
33i78 

6038 
6159 
6586 
6718 
6976 
7440 
7756 
7922 
8142 
8343 
8597 
8830 
9101 
9277 
9617 
9922 

10020 
10415 
10769 
10918 
11607 
11842 
12177 
12402 
12740 
13242 
13568 
13703 
14299 
14431 
14516 
14669 
14880 
16009 
16496 
16800 
16873 
17159 
17394. 
17570 
17892 
18036 
18181 
18425 
18641 
18919 
19173 
19583 
20013 
20102 
20234 
20465 
20873 
21142 
21388 
21487 
21799 
22370 
22889 
23042 
23292 
23576 
24000 
24215 
24359 
24641 
25040 
25378 
25512 
25597 
25827 
26207 
26387 
26582 
26876 
27045 
27223 
27498 
27805 
28128 
28347 
28655 
28970 
29183 
29390 
29685 
29995 
30376 
30640 
31023 
31706 
31859 
32397 
32840 
33198 
33488 

33531 
33780 
34103 
34384 
34656 
34859 
35161 
35321 
35510 
35890 
36181 
36435 
36617 
36722 
36878 
37149 
37234 
37670 
37820 
37958 
38248 
38431 
38715 
38956 
39308 
39457 
38652 
39946 

33543 
33814 
34151 
34388 
34698 
34899 
35218 
35437 
35714 
36158 
36222 
36487 
36658 
36728 
37044: 
37171 
37453 
37766 
37877 
38022 
38308 
38599 
38756 
39166 
39315 
39467 
39656 
39985 .. 

33646 
33929 
34152 
34404 
34728 
34920 
35220 
35443 
35798 
36164 
36251 
36495 
36695 
36810 
37094 
37221 
37543 
37810 
37952 
38039 
3~320 

38599 
38915 
39192 
39353 
39526 
39790 

Mükafat kazananlar 

33779 
34008 
34185 
34474 
34752 
34926 
35222 
35458 
35862 
36171 
36416 
36571 
36719 
36870 
37120 
37224 
37546 
37810 
379155 
38120 
38374 
38690 
38919 
39197 
39397 
3!'.1585 
39830 

Keşideden sonra çekilen 40. numa
raya. 20 bin liralık mükafat çıkmış ve 
her numaraya beşer yüz lira d~milş
tür: 

966 
4385 

11192 
15363 
19961 
22992 
26011 
30369 
35244 
37480 . 

1267 
4753 

11409 
15872 
20404 
24644 
26668 
30419 
36676 
380,i8 

1394 
6005 

11653 
16558 
21233 
24818 
27175 
30834 
37102 
39670 

2227 
10859 
15252 
17421 
21575 
25801 
29266 
35172 
37140 
39826 

Bliylik 
ikramiyeyi 
kazananlar 

Dün bir muharririmiz 45 bin lira
lık ikramiye kazanan talihlilerle gö
rüşmüştür. 

Büyük ikramiyey;i kazananlar ara
sında, Beyoğlunda, für modistra y~ 
runda çalışan Virjin ve Madlen adla. 
rında iki fakir kız da vardır. 

Bunlar, kendilerine piyango düştü
ğünü öğrenince, bunu "Nazara gel
mek korkusiyle'' bir müddet gizlemi. 
ye ve heyecanlarını zaptctrniye ça
lışmışlardır. 

Ha tt! bir aralık, gazetecilerin ken
disini ziyarete geldiğini öğrenince te.. 
JAşla: 

- Hayır! Burada kimse yok! Biz 
ikramiye kazanmadık! diye bağırış · 
mışlardır. 

Fakat tam bu sırada bayi elinde 
bir yığın para ile odadan içeri gir -
miş: 

- Müjde bayanlar! lşte paranızı 
getirdim! demiştir. 

lki talihli kız, bu sefer arlık in -
kardan vazgeçerek, hemen paralara 
sarılmışlardır. 

Talihlilerden Madlen, gazetecilere, 
artık modistra işlerinde ~lışmıyaca
ğım söylemiştir. Fakat, talih arka
daşı Virjin: 

- A... Neden çalrı,mıyaca.J<ımı~ız, 

yine eskisi gibi modistralik ederiz .. 
Belki de bir terzi atölyesi açarız! de
miştir. 

Fakat, ço!{ geçmeden tekrar heye
cana kapılmışlar bayiin getirdiği pa
ralan nereye saklıyacaklarını şaşır -
mrşlardır. 

Diğer talihliler 
Kadıköyde Muradiye mahalle!inde 

12 numarada oturan tahıııildar Galip 
Toplar da kırk beş bin lira. kazan • 
mıştır. 

Galip Toplar dün kendisine ikra -
miye çıktığını piyango çekildiği bir 
sırada öğrenmiş ve hemen bir oto -
mobile atlıyarak gişeye gelmiş, ik · 
ramiyesini almıştır. Sofiya ve Kri -
santi isminde iki ortak ta ayni ikra -
miyeyi kazanmışlardır. 

Taksimde Çaylak sokağmd:ı 6 nu
marada oturan Manek ta günün ta
lihlileri ara!ındadrr. 

Çakmakçılarda bir dokuma fabri _ 
kasında çalışan ("' 1) amelenin mUş -
tereken aldıkları bilete 10 bin lira 
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Ya Limanlarımız YaŞileplerinıit 
.. . [Başı 1 incide] kiımet .~er .. tarafa. n~sıl yeti~~? tın 

lar yukselıyor. Bu yükseklik fiyatta- Ataturkun feyızlı Önderlıgı al~ 
ki ucuzluğu yutuyor, kömürün eski d~ çalışan !nön~ ve arkadaşlarJ·1e satış fiyatlarını da aşıyor. Fazla ola zı ço~ şey ı~t:mıye aı.ıştırdılıı:·: ·• 
rak ta memleket kömür sıkıntısı çe- leketın hakıkı ve mUstacel ilı ) . 
kiyor. halinde görünen her şeye derh~l ~ 

Soruyoruz: Niçin? .. Anlatıyorlar: re buluyorlar. Birtaraftan deni! 
Dünya yüzünde vapur buhranı var. kası kurulurken, diğer taraftan pıe. 
Bizim şileplerimiz zaten az ... Mevcut. leketimiz toprak altından kurtS~ 
!ardan bazıları da memleket haricin lan madenlerimiz sayesinde yenl 
da iş alıyorlar. Çünki..i Ereğliden kö- viz kaynaklan temin ederken •. ts_Jll 1 

mtir yüklemek külfetli bir iş: Nöbet tnönü. Celal Bayar, Ali ÇetınJ\S)5 
beklenecek, sonra çok iptidai vasıta- gibi azimli, muvaffakıyetli de~·ıet ~· 
larla yük alınacak, vakit kaybedile· damlanmızın memleketin denız nas· 
cek ... Hem kömürün üzerine bütUn liye sistemindeki acı boşluklara ~ 
bu masraf biniyor. Hem de şilep sahi. zamanda çare bulacaklarınıı şüP 
bi memnun kalmıyor. etmiyoruz. 
!nanılmaz bir şey amma do~ru: !s- Üç nevi ihtiyaç 

hnhnlıbn hir "'"t'e U7.Rkt~ bıtlunan • lk ihtiyaçları ~öyle hülfi53 
t' 

Zonguldağa 4000 tonluk bir şilen bir 1 de biliriz: d 
senede ancak on iki ~efer yanabill • 1 - Ana demiryolu hntıarın 111 

\'Or. Cünkii orada nöbet bekl("mek nize vardıg~ı noktalardaki limanlaf'lll<I ' . t' 
iptirl"li vasıtal::ı rla yol R ı mak, t~btn • bilhassa Ereğli. Samsun. Mersın , 
bulda ayni şe1dlde boşaltmak laırm.. manlannm vücuda getirilmesi, ts ~ 
Netice ol;ırak bir vapur şu bir gtin _ tanbul limanının da geniş ve 

86
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lük mesafedeki kömür limanımJza vasıtalara malik bir liman halinde 
ayda bir ~eferden fazla yapamıyor. kişaf ettirilmesi. 1 ı.. 
Koca gemınin bütiin umumi masra- 2 - Mahsulümüzü harice nal< e 
fr bir ~ı>~edeki on iki sefere :vımmo- mek için ecnebi şileplerine bağıa.ıı•; 
luyor. Lımansı?.lık, vapursuzluk, va. m:ıyız. Dünyanın herhangi bir yer , 
sıtasr:ı:hktan doğan boşluğu. evimizde deki buhran bizi şilepsiz bırak~'p! 1 
kömiir yakarkPn. fabrikalarımız, e • lir. O zaman mahsulümüz vakıt ' 
lclürik santrııllar1mrz çahı:::rrken lırr zamanında mahreçlere yetişeJJl~' 
gün. cayır cayır ödüyoruz. S:!nelerden Bekler, bozulur, fazla ardiye . v~~ 
berı hav:ıva ~iden fazla paralarla Gerek bu iş ve gerek sahillerınıız , 
kimb~lir ~aç liman v:oınrlırdr! Mem _ naklive ihtiyacı için hususi teşeb~~· 
leketın mühtaç oldu<Tu muntazam ler faydalı olabilmekle beraber . 
"'ilc>n filosu kaç defa vücuda getirile na da istinat edemeyiz. Milli bir ~. 
bilircH? lep filomuz bulunması bir zarure:, 

Yapalım demek kolay, fakat... tir. Bu iı;;e bir a?. ewe~ sa:rımakk!irt 

A sırlarca ihmalden sonra mem- ~ı~dır. z~.t.en. bo:ı.:~e. bır fılo, narsJllll 
lekntin jhtivarr çok. hazır na ıçın verdıgımız dovızin ve . pa 

ra~r az ... Her vatandaş. her gün: memlekette kalması demektıı:· 1 
"filqn !?C" r'lıtha miihim. hPmr>n "~ . 3 - Şilepçiliği inhi~ar ha.~ı~~ ~t· 
palrm!,, iddiasında bulunabilir. Hü • mrya sebep yoktur. İhtıyaç bu~~k ııd 

Hikaye 
( t?pr;,uı 9 ıSı:ıg] 

mıyaea.ğı, böylelikle mahkemele. 
re dlişm.iyeceğimiz, ne maHlm '! ... 
Ve hayvanı daha hali. elinde wta. 
rak hızlı hızlı evine doğru yürü. 
dil. .. Karısı eve dönmüştü .. Salon _ 
da oturmuş, kitap okuyordu. Mis. 
ter 1fr·,1~ov hiçbir söz söylemeden 
diz çöktü ve nisbet veren bir josL 

le kaplumbağayı halının ortasına 
koydu. 

B u hareketinin tesiri pek c:a. 
buk görüldü. Kıı.dm hid • 

dctle ayağa ~talktı .. Odadan dışan. 
ya fırladı .. Bir kaç dakika sonra 
başında şapkası, sırtında manto • 
su olarak içeriye girdi ve, hakime, 
senin, kaplumbağayı bana tercih 
ettiğini söyliyeeeğim .. dedi ve ka. 
pıyı hızla kapıyarak evden a~Tıldı. 

Ve sanki. bu sözler ve kapının 

çıkardığı gürültü hayvanın ruhun. 
da bir ihtizaz vücude getirmiş gibi 
kaplumbağa dört ayağiyle, kuy _ 
ruğunu ve '.<üçücük. Meta gülüm. 
siyen yUzünil soğuk kabuğundan 
dışarıya çıkardı.. Ve şimdi ta'lla • 
miyle uyanık bir halde, odanın 
içind~. rahat rahat, kolay koJRy, 
hatta hızlı hızlı emddemiye bao.;la.. 
dı. 

Bu hali gören Mister Mişkov 
şaşkınlığını saklıyamadı. Ka.plu.m.. 
bağa, kendisine bir -,eyler söyle _ 
mek istiyordu. Birden ark ıd;ışının 
sözlerini hatırladı: Ka pi um bağa 
harekete geldi, ytirlidil mü, işler 

yolunda gidiyor, deınektir ... ~e 
bomboş odada: 

- Uğurdur, uğurdur... dıye 

haykırdı .... 

çıkmıştır. 

12 bin liralık ikramiyeyi Akay i -
daresinin Burgaz vapurunda kama • 
rotluk eden Hakkı kazanmıştır. Hak
kı, Etmeydanmda küçük bir evde o
turmaktadır. Kantar"' Hakkı, dün 
izinli günü olduğundan evinde hulu-
nuyormuş. 

Karısı, çuval dibinde kalım son kö
mür parçalarını mangala. koyduğu 81-

rada bayi, içeri girmiştir. 
Karı koca, ikramiyeye kavuşunca, 

son derece sevinmiıtl~rdir. 
Yenişehirde Dereboyunda oturan 

Karnik, Samatyada, elektrik şirketi 
memurlarından Bedrettin, 12 bin ii. 
ra, Bankalar ddesinde 12 numara
da Mişel 10 bin lirı. kazanmışlardır. 

Inhisarlara gidecek yerde bugun 
sebep dolayısile şilep tedarikederrıi)t~ 
Türk vapurcularına yardım etıUe 
icap eder. 11, 

Birincisi 15 seneden eski ~dJep ~d• 
namaması hakkında kaydin bir ırıU 1 
det için tahfif edilmesi, şilep euıin ~ 
iyi halde olmak şartile yolcu vaP !1" 
lan gibi ömür haddinin 25 seneye J 

·'dv~ lağrdır. Harpten sonra bir mu 
işsizlik buhranı devam etmi' ve j'; 
ni şilep yapılmamıştır. 15 yaşm 
genç şilepler az ve çok pahalıdır. 

!kinei8i d+-bir. :miktar i;vLşileP,-'i 
dariki hususunda d?:ı;izin e~i~gt ~}. 
mesidir. Şilebe verılccek doVlZ, " 

ilA1'"' müş ve kaybolmuş sayılmaz, b ~e 
yeni döviz doğurur. Komşumuz , 
müttefikimiz Yu~oslavya ve yurı\, 
nistanın en mühim döviz kaytl8 t 
tarından biri, milli mahsulleri bit:~ 
dıışarı taşıyan veya hariçte na.:kll~ 
işleri bulan milli şileplerdir. . f1Ş 

Şimdiye kadar geçirdiğimiz bUt it 
tecrübelere bakılını1a memlQ.kette tı 
ihtiyacın ciddi ve müstacel oln1~ 
derde v; zamanda çare buluna.<:$S" 
ümit ettirmiye kafidir. İktisadi )l'ıı: 
yatımızdaki zindelik ve hareket, 1 
man ve vapur ihtiyacını ilk safa ~, 
kardığı gibi, limanlarımızın yapıl~ 
sı ve milli yük nakliye filornuıı;,ş 
vücude gelmesi de iktisadi hayat iÇ c• 
taze ve geniş bir kudret menıbrıJ 
lacaktır. 

Ahmet Emin YALMAN 

- ------Sancak ta ~an•ı .. t 
cinayetler ışlenıY~ 

(Başı 1 incide 

ratta bulunmuşlardır. ~ 

Bitaraf mü§ahitler Beylanda. i1'~~ 
kesif bir halk kütlesi mUşahitJel'ı 
bulundugu binar .. ı civarında toplll~ 
rak "yaşasın Atatürk, yaşasın J\l 1 

' takil Hatay!" dıye bağrışnuşlat 

tezahüratta bulunmuşlardır. & 
Müşahitler ikincikanunun .onll~t· 

günü Reyhaniyeye gelmişlerdır. r:rnr• 
yetin Reyhaniyeye geleceğinden ı11ıl' 
ler haberdar edilmemişler, buna ~ 
kabil Suriyelilerin hazırlanJI1s' tf. 
çalışmışlar ve Sancak hududu . ~~i) 
cinden topladıkları 300 surıY ıcıı' 
Reyhaniyeye getirmişlerdir. F'• iJıl 
Türkler heyetin geleceğini on dıı\t 
evvel haber aldıkları halde ııe~f' 
karşılamışlar ve heyet azasiyle gö j(1' 

müşlerdir. Halk bu sırada ~1lt8 f!JJ 
mızı istiyoruz. istiklalimizi istıY0 1~ ··~er 
diye bağırmışlardır. Bunun u U 
dışarıdan getirilen 300 yabancı 6

16' 
rinde sopa ve tabanca olduğu tı!J 1rd 

Türk halka hücuma başlamışJsl' ·c
bu harekete hükumet milisleri d;~ 
tirak etmişlerdir. Milis kurnııfl 
Türkler üzerine ateş açtırmış ve ı:ı 
Türk ölmü.cı. ve sekiz Tilrk yartı18 
mr§tır. 
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PERLODENT 

hılıt O.lryd• ıı lhnaılın ltlıtmı U. idaresi liılır1 

,.-............................... ~ 
Hayvan Sahiplerine. 

Süt veren ve beaiye konan h&JftDlar için müb=m bir rıda 
Yerini tutan p&JIC&I' kuru küıpe ıinden elveritli bir fiatla al~ 
iıt ·yenler BahçekaP1 Tq han 46 DUJDaraya müracaat ettın. 

Avrupaya Talebe 
Gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Ensti
tüsü Genel Direktörlüğünden: 
1 - Maden Jeoloiu yetiştirmek iizere müsabaka ile 

Avrupaya "10" talebe t?.hsile gönd--=· ılecektir. İsteklile
rin aşağıdaki şartlan ha it olınası laT.ımdır . 

A - Türk olmak. 
B - Maden ocaklannda çalıpb!Jecek kabiliyette ve 

E&hhati tam olmak. "Sıhhi muayer.e Ankarada ynpda
caktır,,. 

C - Lise mezunu olup Fransızca. Almanca, ~nFJizce 
di1Jerden birisini okuyuı• yazabilmek 

D - Yaşı 18 den aşağı 25 den} ul\an olmamak 
2 - Müsabaka irnti!,~m Ankaı ada M. T. A. Enstitü

sünde 1 Şubat 193 7 ~ünu yapıla~alr'rıı. Açılacak m:iata· 
baka imtihanında kaz::tnmış olmak•a beraber gönderile
cek talebelerin ihraz c:ttıkleri derece itibarile "' 10'' ara
sında bulunmak şarttır. 

3 - İmtihan: Riya,.iye "Hendc!W cebir", Hayvanat, 
Nebatat, Jeoloji, fizık, kimyadan v" yukarıda yazılı dil· 
!erden birinden yapılacaktır. 

4 - Tahsile gönder~Jecek olan far. ileride tah!il .,,ud • 
detleri kadar mecburi hv.mete tlbı oJduklarmdan. bu hu
~u&ta mükellefiyetlerini ttvsik etrr.ek üzere bir taahhüt· 
name verecekler ve bumın içinde rr.meber kefil göstere
ceklerdir. 

5 - İıtiyenlerin nüf u, hüviyet ciizdanım, :ıüsnühal 
varakasını. mektep ,ehadetnamesin. veya bunların tas
dikli birer suretlerini. 4 kıt'a fotoğnt ve dPek"elerini 28 1 

l ' 93 7 Perşembe &ünü _.kıamına kıt dar Ankarada M. T. 
A. Enstitüsü Genel Dfre<törlüfiine göndermeleri ve 29 ' 
ı 1 937 Cuma günü sıhhi muayeneleri yaptırılmak üzere, 
öğleden evvel Bay Hasan apartımanmdaki Enstitü Daire-
sinde bulunmalan ilan oJunur. ( 2 ~ 18) ( J6 7 4) 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 
llYATtK 

afrdal'I TESKiN 
ve Lule eder. 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Kara köy Köprtıbqı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

- zade Han. Tel. 22740 --

Merain Pertembe Poıtaıı 
Yalnız bu haftaya mahıuı 

olmak üzere SADIKZADE 
vapuru 14 1 37 Pertembe . 

br. 

lıtiklil Tabimi 
iyi bir tekilde Olman Bey matba· 

f 
umda baarlDllf ve ıatıf& çıkanlllllf
tır. En doğru takvimdir. Tevzi yeri 

~an Bey mıtbauıclJr. Karlleriml· 

Bundan yUr 1e11e evv iki latanbulu t kmll lbld teri aaraylın, cami· 
leri, çetmeleri, 10kaklan ve melirelerile nuarlarda canlandıran Ceıkl ı.. 
tanbuJ albUmU) methur reuamla11n tablolarından alınmış birçok reaim· 
lerle doludur. Müverrih 'hmet Refik, yudJiı bir mukaddime ile al • 
bilmdekf tabloJann hanrf devirlerde ve hangi ressamlar tarafından ya • 
pıJdığını çok güzel tasvirlcrlle anlatmaktadır. 

y E O İ G O N l~are~anesi tarafından gayet ne-
fıı bır ıurette hanrlanmı•hr• 

Sahf yerleri: Ankara caddeı"ndeYED/GVN talıf mağazuı, ve 
Anadoludaki umum YEDIGON bayileri. 

Fiyatı 25 kuruttur, 
htanbulda Ankara cad~ ıinde YEDICON gazetesi idarehant'sinl' 25 kU • 
ruşluk posta pulu ıönderenlere derhal bir albUm göııderılır. 

1 lnhiaarlar Umum Müdürlüğünden 1 
8.000 Metr.e Band Saksunya saat 14 .. Örnegı var " 
S..000.000 Ade Mantar &ailt 15 

1 - Y ukanda cins ve miktan yazılı ikı kalem malso
me tartnameleri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır 

2 - Pazarlık 1 S 1 9 31 tarihine rasthyan Cuma gimU 
hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mübayaat Subeaindeki Alım Komisyonunda yaıulacak
tır. 

3 - İsteklilerin şartnamelerini atmak üzere herrün 
pazarlık için de tayın edılen ıün ve saatlerde o/o 7 .5 cu
venm, paralarile birlikte adı ceçen Komısyona ıelme
leri. ..3620" 

# 

istanbul Gayrimübad ller Komisyonundan: 

BEK r.ozANEDE ABAYIN~IZ~ ıe tavsiye ederiz. 
.-; _______________ iiiiiiiii _______ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

D. No: Semti ve mahall.U &oklft EmlAJc No: CiMI ve hlllffl Hlaeyeclre 
muhammen K. 

1939 

4l'ıH 
4813 

4817 

4823 

4870 

TITa 

.u-r-1 tUlbentçi 
HtllaJllettin 
BIJGIJU.~ ... ,. 
Oütlclal' )luratNll 
VakUdar Sellm•uı 

suyilkçartı 

suyUkçartı 

Fener xarabaf 

Yenikapı , 

Blnbqı Mehmet 
Miroğlu 

KilrkçWer 

E. Fener Balat 
caddeai 
Y. Mllnelp&f& 

Yemı, lakeleal 

E. KW. 
Y. Hacı Elbey 
E. Kahve 
Y'. Kır kahve1l 
Kuyulu bal &!il 

Salmatomruk 
caddeat 
E. fstavrlnoa , 
T. Palamat • 
& DIVarcı 
Y. Drftrcı Adeln 
nTenebel 

E. 41-49 
Y. 46-41 

B. • 
Y.11 

J:. 2Y. 2' 
Mahallen 

26 
Z. I Y. 8 

E. 69 Y. 7 

23 

84 metre ana 

115 metre ana 
Arta ve barakama 
9/18 hl& 
BodrUmh&n altkat 

4:50 Açık art· 
tırma 

" 

H 

" 
100 ,, 

kAıtr oda 200 
20 UttUnde iki kat odalan 

olan klglr dDkk•nın 
33/300 hl& 

" 

E. 1 T0-1 'f2. 
174 

Y.188-188-
190/1 

E. 9 Y. 7 

E.28 

E. 1 
Y.U 

eı • 8.41 

B S1 
Y. 41 

u 

1159 
T.69 

Bir tavuk~u ve bir 
ba)ıkçt pdllderlndeıı 
mtınkallp bugttn 9T 
Metre arA 
Vtttncte oda1an 
olan Jrlılr dtllr· 

100 
" 

" 

k&am ıcKT ıno ıeao Ka,.tı 
sarf 

l80 Acık art· 
tırma 

htL 
1TI metre aru. 

40 " 
1100 Kapalı 

sarf 
100 Acık art· 

tmna 
100 

" 
.. 

meakull• • ... mUMIGe,..... çrltanbmfbl'. JhaleJIİ'I Z/1 t3T tarihine 
Tukarıcta evafı yasılı ~ Babf mUnJıuıran pyrlmilbadll bonalllladD". 

dftten Pazarteaı ,onu ..-t ı 

• 

o 

KUMBARA BIRE 
1000 

TARLADIR 

-- •• 
~ 

. ,4 -.. , .,. ~ 
_.. - ,,ı 

.. ,,,. -"' ı, • • ' ı..t. ı 

• 
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1935 
1936 

lam basım te radyoda çe ik 
GENEhAL Elt C fR,C 
ettı ve KLllandı. 

ıcad 

da bütün dGnya ya taammUm 
ettirdi. 
de GE NER! l ELECTRiC'in fen. 

A vrupada daima birinciliği 
madalyalarla kazanan ve 
diplomalarla tasdik olunan 

H SAN 
DANTOS 
Diş Macunu 
dişlerin ömürlerini uzatır. 

Çürümesine mani olur. Diş 
etlerini kuvvetlendirir. Mik
roplan öldürür ve diş mine
sini bozmaz. En temiz me
vaddı iptidaiyeden yapıl -
mıştır. Terkibinde asid ve · 
knt'iyycn tahriş edici mad-
de yoktur. Çok nefis men

ta esansı vardır. 
iki misli tüp 20 kuruştur. 

HASAN diş 
Fırcaları 

Gayet sert ve kat'iyyen dö
külmez. Yumuşak cinsleri 
ve çocuklara, büyüklere ve 
kadınlara mahsus zarif çe
şitleri vardır. Aspesi ve an
tiseptik hassalarile tema -
vüz etmiştir. 

HASAN DEPOSU: 
İstanbul, Ankara, Be
yoğlu, Beşiktaş, Eski-

şehir. 

1937 rıl tetkikatı radı·onun en son 
harikf smı yaratn.ağa muvnf
fak olmuştur. 

BU NEDiR? 

Ayar ve tashih cihazıdır 
Bu cihaz; sesin otomatik bir tarzda mükemmelen işitihnesini temin eder. G E N E· 

RA ELECTRt· C'inbutetkikatısemeresiolan1937 FOCUSED TONE 
serilerile radyonun muvaffakıyetini hazırlıyan pişdarı addolunabilir. 

GENERAL ELECTRlC'in "FOCUSED TONE,, 

Usu ü, radyonun yanhş 
ayarını düzeltir 

Radyo istasyon ayan ve buluşunda 1 Oda 9 kişi 

hataya düşer. Fakat, "FOCUSED TONE,, 

tertibatı GENERAL ELECTRlC radyo

ları sizi hayrette bırakacak surette hatanızı 

otomatik olarak tashih eder. 

1 
her akşam, sabah saat 7 ye kadar General Electric Company' nm kuvvetli merıceıini dınleymiz. 

Sclı t d 31,48 metre Kc. 9530 · 
ennac a y: 19,56 metre Kc 15330 

. 1şaret Elektril{ sesi (10 milyon voltluk elektrik sarfiyatı) 
Merkez1eı.:~tf şekilde takdim edilir: (tlıis is the National Broadc asiting Company G. E. c. and w 
2 X AD an intcrnational Station of thc GENERAL ELECTR !C Company Schennactady ;New -
york) 

Satış merkezi: Beyoğlu, İAtiklal Caddesi No. 28 
Telefon: 43849, Telgraf: DEK A W E - İstanbul 

ZAYI: Istanbul ithalat Gümrü. 
ğilnden aldığımız 4 39 sayılı ve 28 • 
4 - 936 günlü ayniyat makbuzunu ka
zaen gaybettik. Yenisini alacağımız. 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

lstanbul, Kauçuk ve kablo fahri. 
kası T. A. Ş. 

İstanbul 1 inci Ticaret Mahkeme· 
sinden: .Maliye hazinesi tarafından 

Marmara sefinesi kaptanlarından 

.Mehmet Ali aleyhine açılan davadan 
dolayı ilanen tebliğ edilen davetiye
ye rağmen müddeialeyh Mehmet Ali 
kaptan gelmediği için hakkında hu
kuk usulil muhakemeleri kanununun 
muaddel 398 inci maddesi mucibince 
gıyap karan verilmiş ve dava gıyap 
kr.rannm tebliği için 10 . 3 - 937 çar
şamba eaat 14 de bırakılmıljtır. Müd. 
deialcyh Mehmet Ali kaptan yukarıda 
yazılı günde mahkemede ya bizzat ve
yıı.hut bir vekil göndermek suretiyle 
isbatı vücut eylemediği takdirde gıya
bında muhakemeye devam olunacağı ... 
kanunu mezkiırun 401 inci maddesi 
mucibince ve 141 inci :maddeye te\'fL 
kan ilanen tebliğ oulnur. (29291) 

TORK KROM 
ANONiM ŞiRKETiNDEN: . 
Şirketimizin hissedarlarından olup 

deruhte eylemiş oldukları senpaye 
hisselerinin tediye edilmiyen bakiye. 
sini henüz tediye eylememiş olanla
rın işbu bakiyenin bedelini tediye ey· 
lemeleri lüzumu şirket esas rnukave. 
lesinin sekizinci maddesi hükümleri. 
ne tevfikan ilan edilmiş idi. 

Hissedarlar işbu ilana rağmen te
diyesine mecbur oldukları mebaliği 
tediye eylememiş olduklnn gibi baJti 
ye borçlarını tediye eylemelerini da. 
veti mutazammm şirket esas muka · 
velesinin 9 uncu maddesi hükümleri -
ne tevfikan yapılan birinci ilan ü -
zerine de yine tediyede bulunmam~ 
olduklarından işbu ilan tarihinden ı
tibaren bir ay zarfında ifayi deynr 
daveti mutazammın bulunan işbu son 
ilan şirket mukavelesinin ayni 9 un. 
cu maddeai hükümlerine tevfikan L 
lan olunur. 

Türk Krom Anonim Şirketi 
idare Meclisi 

Is. Asliye ı inci Hukuk Mahkeme
sinden: 

Recep Hulusi, Nesibe, Celiıl, Hüse
yın Zeki vesaire tarafından Çakmak. 
çılarda büyük Yeni handa alt katta 
12 No. da Parsih Çiloğlu aleyhine a. 
çılan oda bedelinden bin lira .alacak 
davasının yevmü muhakemesinde a. 
demi icabetinizden dolayı hakkınız
daki muhakemenin gıyaben icrasına 
ve muhakemenin son safhaya geldi • 
ğinin tasrihiyle bu baptaki gıyap ka -
rannın mahkeme divanhanesine ta -
lik ve gazetelerle de ilanına ve Yev -
mü muhakemenin 19 • 2 - 937 tari • 
hine müsadif cuma günii saat 14 d~ 
icrasına karar \'erilmiş olduğundan 

-------------------------------------·--- yevm \'e saati mezkiırda mahkemeye 
~ "" TIFOBIL ~ • 1 

Dr. IHSAN SAMI 
Tifo ve paratifo hastalıklarına 
tutulmamak için ağızdan alınan 
tifo haplandır. Hiç rahatsızlık 
vermez. Herkes alabilir. Kutusu 5-•••• 55 kuruş••••• 

-ZAYi - (2670) numaralı Ankara 
ıııcmurlar kooperatif şirketinin hisse 
acnedini zayi ettim, yenisini alaca
fmıdan eskisinin hUkmU yoktur. -
Emekli Albay lbrahlm. 

istanbul Liman işletme 
idaresinden: 
İdaremiz için lazım olan ( 5 O O) adet ahşap ızgaranın 

açık pazarlığı 15/ 1/ 1937 Cuma günü saat 10 da Şefler 
Encümeninde yapılacaktır. 

Bunun teminatı (500) liradır. . 
Fazla tafsilat ve şartname için Galatada Haydar Ha

nında Fen servisi şefliğine müracaat olunması. ( 138) 

gelmenize ve aksi takdirde hakkınız
daki davanın gıyaben intaç edileceği
nin bir nüshası mahkeme divanhane. 
sine talik olunan gıyap kararının teb. 
liği makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (29238) 

Sahıbı Ahmet tı;mm \' Al.MA1'1 _ 
Umumı Neşr.vntı idare "'.eten: 

S. SJ\1.IM 
Gazetecilik ve Neşrı J at rurk l.lmitet 
Sirketi. Basıldığı yer· TA~ rnatbaRsı 

' • 

ADYOLiN 
Diş~erin abıhayatı ve 

diş!ere saldıran 
mikropların azrailidir! 

R R 

o 
• 

A 
D 

• 

Ein1erce ağızda ebedi bir ilkbahar yaşatmaktadır. 
Oi§lerinizi günde iki defa onunla fırçalayınız 

ve bu neticeden emin olunuz. 

advor 

Ansızın yakalıyan ağrılat 
[- Y aln z t>ir kaşe :::.-------

• 
1 

almakla deı hal 
izale edilebilir 

• 
1 p • 

1 N G R 
Bütün ağrı, ıızı ve ııtırablarm 
panzehiridir. Gripin varken 
dit, bat ve romatizma ağrı -
ları çekilmez. Gripin nezle ve 
gripi geçirir; harareti düşü -
rür, hastalıkların önüne geçer. 

• 
1 


