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YENi ÇOCUK 
Ansiklopedisi 

Bu kuponları toplayınız. 10 kupo 
na kar.tı Yeni Çocuk Amiklope
diıini 1 % kurut. alabilir.iniz. 

Hariciye Vekili bugün Partide izahat verecek 

Fransa Bizden Yeni Teklif istedi 
Hatay Davamzz 

Ayın 21 inde Cenevrede 
tekrar görüşülecek 

Atatürk 
Ankara ya 
Dô.ndüLer 

Ankara, 8 (A.A.) - Cenu
b" Anadoluda seyahate çık -1 

bulunan Atatürk, HükCı-
mış . b •• 
metin daveti üzerıne ugun 
saat 13130 da Ankaraya av -
det buyurmuş ve Çankaya 

köşkünde icra vekillerine ri
yaset etmiştir. 

Fransanın 
Düşman Fransa 
btplomasısı 

Altmef Emin YALMAN 

Ankara, 8 (Başrnuhar
ririmizden telefonla) _ 
Fransa ile olan ihtilafnnıza 
ait vaziyette dündenberi e
saslı bir değişiklik Yoktur. 
Fransa Başvekili M. Blu
mun istirahat halinde bu
lunduğu, bu·--'1an ~<?layı bi
ze vadetti~• teklıfın geri 
kaldığı bununla beraber 
Sancak meselesinin dosya. 
larını tetkikten geri durma-
dığı söyleniyor· . . . 

Bizim, Fransız Başvekilının htis-
.. . tine itimadımız vardır. Buna rıunıye .. 

mukabil Fransa Hancıye Nezareti-
ne ha~ a\'ıı.ıtucu, menfi zümre ha;k. 
kında itimat besliyemiyoruz. Bunun 
lçin ortaya :ınUSbet, ık.at'i ve Prensip-
} rl . . ...gari haddıne muvafık bir e mızın""' 
._ ,.,...,,ini çıkmcrya kadar 
t\onuşma u;µ•• 

Fransa ile :ınualla~ d~~. milzake
re vaziyetini bedbınw• bır gozJe gör. 
ınekte devam edeoegız. 

Enf rika oyun/art 

Fransa hariciyesin~ her ta.rafta 
devam eden entrika oyunları, 

bu bedbinliği teyit edecek mahiyette-

dir. b. . j 
Her tarafta çirkin ır nevı urnaı. 

eıİık devam ediyor. Her memlekette, 

hassasiyetine uyacak sillh. orasmm . i .. h 
lar kullanarak, aıeyhım ze şup e ve 
tereddüt saçmıya çalışıyorlar. . 

Fakat Fransızların yaydığı bütün 
Yanlış haberler, hilkil.mSUz kalryor. 
Çünkü dogrosu, ayıti memleketlere 
ait mecralardan duyuluyor. 
Ş.. h tereddüt uyandırıcı teı. up eve i . .. t . 

kfnlerde istenen tes rı gos emuyor. 
ÇUnkU Tilflkiye ciddi ve sağlam 9Ulh 
8iyaseti her tarafta kafi derecede ta
!llnmıştrr. 

Muhakkak olan bir 11eY varsa, 0 da 
Framıız diploma.sisinin Till"k dostlu. 
funun büyük kıymetini anlamamış 
olmasıdır. Eğer Fransızlar, son l5 
llenede Türkiyede olup biten şeylere 
akıl erdirmiş olsalardı .davamıza ku
laklarım tnktyacak. gözlerini yum~
eak, bunu dilnyanm nazarm~.a ~ 
fe uğrqa.cat yerde bizi sukunetle 

[Arkam 10 uncuda] 

Fransa, Hatayın 
istiklal gayretini 

Muharrir diyor ki: "Monfrö meselesi ltalya ile 
Türkiye arasında halledilecektir.,, 

boğmıya yelteniyor Yazı şöyle devam ediyor: "Türkiye, ltalyaya karşı 
soğuk bir husumet gösterdi. Halbuki Yunanı 

lzmire sa~dJran ltalya değildi." Ankara, 8 (TAN muhabirinden) - Her haft~ sah gü
nü toplanan Parti Meclis Gr upu, yarın (bugun) saat 

Roma, 8 ( A.A.) - lngliz - ltalyan itilôlına 
tahıiı ettiği S A L A H l Y E T T A R ba, -
makaleıintle Giornale d'ltalia gazete.i muhte -
lif Akdeniz mzıelelerine temas ettikten sonra 
Boğazlar hakkında ıunları yazmaktadır: .. 

"Montrö meseleıi ltalya ile Türkiye ara:;ıntla 
doğrudan doğruya hal/olunacaktır. Türkiye 
siyaseten anlafllmaz sebeplerle ltalyaya kar,ı 
ıoğuk bir husumet ve emniyetsizlik göstereli. 
Bunun yanlış bir ıiyaret olcluğuncla hiç fÜphe 

yoktur. Çünkü Yunan'ı iz.mire saldıran ve kan 
ihtilaflarını tahrik eden ltalya değildi. Keza 
evvelce Türkiye hakimiyetine ait olan Anado-

11,30 da toplanacaktır. Grupta Dış Bak~n~mız, .. Paris 
Büyük Elçimiz Suat Davazla Fransız Harıcıye musteşa
rı Vienot arasındaki görüşmeleri izah edecek ve Fransız 
Başvekili Blumun Sancak meselesini bizzat tet~k etmek 
Üzere yaptığı vadin teyit edildiğini bildirecektır. 

lu topraklarında yerleşen de ltalya değildir. 
Makalenin bu son cümlesinden - İskende
run ve Antakya 'nm kastedildiği anlaşılı· 
yor - lnııiltere ve ltalyanın Akdenizdeki müna
ıebatının tavazzuhu diğer devletlerle Akdeniz. 
münaıebatının inkİfafına yol açacaktır.,, 
Gazete, ltalya. Yunanistan münaıebatımn da 
mükemmel olduğunu kaytletmekteclir. . . . . 

Hariclye \' ekilimiz, Fransa ile 
görii.~m~erimiı.e esas ola~ak olan 
teklifimizi de gnıı,t.a oku~·acakhr. 

Bu nota, yann Parise gönderile
cektir. 
"" ..,/ c , __ 1... ... "'ô-'""- T:"-._ .. ._..._ ..... 

bir kısım matbuatı da '<lehil oldugu 
halde, birçok memleketlerde davamı 
zm meşruiyeti etrafında neşriyat ya 
pıldığmı ve salahiyetli mahfellerin 
bugtin ayakta duran bir ahitle Fran 
sanın mükellefiyetlerini yerine getir 
mesinin liızım olduğunu bildiriyor. 

Ankara, 8 (A.A.) - Anadolu A • 
jansının mevsuk membadan haber 
aldığına glire, dün Fransa hariciye 
müsteşarı Vicnot ParJs büyük elçi • 
ıniz Suat Davazı davet ederek uzun 
bir mUlakatta bulunmuştur. Çok dos 
tane bir şekilde cereyan eden görüş· 
nıe esnasında Vienot, istirahatten Paris Büyük Elçimiz 

Suat DaYaı [Arkası 10 unouda) 

Müşahitler Hatayh 
kardeşlerimizden 
şu cevabı aldılar: 

"Biz Türkleri İstiyoruz!,, 
H 8 (Hususi) - Köylere Türk halkını tehdit 

umus, b 0 tl T I 'f 1 
ve tazyik için dağılmıf olan za 1 

•• eh~İ rnı ~ser vk-~' ı~t-
rine devam ediyorlar. Bunl~r mu~ad.1~. e~e artı oky u e
rin naaıl bir tavır almaları lazımg . ıgını anlatma ta ve 

ı __ · ha k tt bulundukları takdırde mallarından ve 
a-uı re e e .... · . .. l k d' l 
cani d vazgeçmeleri icap ettıgını ıoy eme te ır er. 

arın an HAK SESi: "BiZ 

•• • f .frama Haticiye Naztn 
M. Delbo 

TURKLERI lSTIYORUZ!" 

Humus, 8 (Hususi) - Müşahitler, 
Reyhaniye civannda Yenişehir kö -
yüne geldikleri zaman müşahitlere 
refakat eden kumandan Bono, heyeti 
kendi adamlarından Şaban namında 
birinin evine misafir etmiştir. Müşa 
bitlerin bir hainin evine misafir e -
dildiğini haber alan köyün Çerkez 
gençleri toplanmışlar ve müşahitleri 
ziyaret etmişler, içlerinden fransızca 
bılen bir zat vasıta.sile, bu mmtaka
da Arap bulunmadığını, hepsinin 
Çerkez ve Türk olduklarını söyle -
mişlerdir. Kumandan Bono söze ka
rışarak köylerde Arapların da bu -
ınduğunu iddıa etmişse de gençler 

kumandanın ispat edilmiyen sözleri-
[ Arkası 10 uncudaj 

Nuri Conker 
Ağır Bir Kriz 

Geçirdi 
Conk Bayırı Kahramanının 

Vaziyetinde Salah Vardır 
Ankara, 8 (Tan muhabirinden) -

Meclis ikinci Reısi Nuri Conker, dün 
bir anjin puatrin krizi neticesi bir • 
denbire hastalanmıştır. Conkerin ra 
hatsızhğı çok derin bir teessür u -
yandırmıştır. Atatürk, hastanın sıh 
ha tile çok yakından alakadar ola ., k 
hatJnnı sordurmuşlnr, meclis reisi 
Abdülhalik Renda ile vekiller ' bir 
çok meb'uslar kendisini ziyaret et
mişlerdir. ugl~den evvel tehlikeli sa
atler geçiren Nuri Conkere bir kon -
si aayon yanılmış ve ııun'i nefes 
\'erilmiştir. lstanbuldan Dr. Neşet 
Omer tayyare ile "nkaraya çağırıl • 
mıştır. Akşama doğru hastanın sıh 
hi vaziyetinde maı.sus bi: salfılı gö -
.-UlmüştUr. 

Adananın Kurtulu~ bayram tncla, kurfulu~unu bek/iyen 
Anfakyammn sembolü 

İstanbul 
Limanının 
Tevsii 

Adana civarında 
çok mühim Eti 

eserleri bulundu 
Dünkü posta ile gelen Taymis gazetesinde okuduğu

muza göre, Liverpol Üniversitesi namına Adanada hafri· 
yat yapan Nielson arkeoloji heyeti, tarihi değeri haiz yir
mi sahayı tesbit etmiş bulunuyor. 
Yapılan araştırmalar Ceyhan neh- - ----------

rinin sağ kıyısında olan Sereklide e-
Ankara, 8 (Tan muhabirinden) - hemmiyetli neticeler vermiştir. Bu -

Malt ve teknık tetkikler için mcr~l~- rası Missisten birkaç mil ötededir. 
ketimizc gelmiş olan maruf lngıhz Adana Müzesi Müdürü Yalman Yal
mUhendisi Sir Aleksandr ~!t, bilh~- gın şimdiye kadar bilinmiyen Eti ki
sa Istanbul • nnmm tevımne ve dı- tabclcri ve heykelleri bulmuştur. Bu
ğer limanlarımızın inşas~a ai~ işlerle rada bulunan bir heykel "kötülUk 
de alakadar olmuştur. Sır. Gıt, ln - eden sihirbaz" adını taşıyor. Abide. 
giltere milli bankasının lngıltere gre'' nehrin büyük bir kıvrıntı noktasın
teşkilatının ve diğer 60 şirketin fen daki kayalığa hakkedilmiştir. 
müşaviridir. Bir işin sağlam ve karlı . .. .. . 
olup olmadığı hakkındaki tavsiye1e- B,, Hukumdar hey~eh 
rine Ingiliz mali müesseselerince çok Burada bir kahin - hükümdarın 
kıymet verilmektedir. Aleksandr tabii hacimde heykeli göze çarpıyor 
Glt'in memleketimizdeki tetkikleri ve bu eser Etilerin payitahtında gö
Ingiliz sermaye ve teşebbüsün mem- riinen diğer eserlerin tislübunda ya • 
leleketimiz işlerine olan alakMma ye pılmış bulunuyor. Bu çeşit eser, 
nf bir delfl teşkil etmektedir. LArkası 10 unouda] 

Veremliler 
için 300 
Yatak işi 

Ankara, 8 (TAN muhabi
rinden) - lstanbul Verem Sa
natoryomunda yatak sayısının 
300 e çıkarılacağı hakkındaki 
:neıriyat dolayısile ala keder 
makamlar, tahsisatsızlık yü
zünden bunun ancak önümüz
deki sene tatbik sah.sına ç .. 
karılacağını söylemiılerdir. 
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No. 8 Yazan: MÜMTAZ FAiK 

Fransızlar Türkiyeye 
karşı iktlsad i bir ta
arruza geçmişlerdir 
Hududumuz Boyunca Kurulan 

Büyük kaçakçı Pazarıarı 
r Bu kadar adi ve bu kadar feci iş

lerle uğraşan bu sefil adamın her 
halde kaçakçılık işlerile de alakadar 
olması gerekti. Çünkü bir top ipek
li kumaş kendisine nur topu gibi bir 
Suryani güzelinden daha çok men -
fa.at temin edebilirdi. Ve nihayet ka
çakçıların toptan mallan etrafa sür
mek için böyle aşağılık adamlar kul 
lnndıklan muhakkaktı. 

- Ya, dedim, demek güzel kadın-
lar var? 

Alt dudağını Ust dişlerile ısırdı. 
- Ne demezsin, diye homurdandı. 
- Ne millet bunlar? .. 
- Islamı da var, Süryanisi de, A-

rabı da ... 
- Gizli mi? .. 
- Gizlisi de, açığı da ... Fakat gör! 

Beğenmezsen o zaman söylersin ... 
Herifi bin müşkülatla başımdan 

savdım. Maksadım şöyle o gün et • 
rafta bir tetkikat yapmak, herifin 
ne matah olduğunu öğrenme~ ve ken 
<limi emniyete aldıktan sonra kaçak
~ılann içine girmekti. 

- Akşama filanca kahvedeyim. 
Oraya gel. Sakın gelmemezlik etme .. 
dedim. 

Herif: "Hiç öyle şey olur mu?" gi
bilerden gözlerini oynattı. Sonra a -
yağındaki meıiruplan sürilyerek u
zaklaştı gitti. 

ikinci Fasıl 
Cenup Hududu 

Şimdiye kadar size cenup budu -
dundaki kaçakçılık hakkında bir fi. 
kir vermek için ufak bir mukadde -
me yaptım. Kaçakçıların takip et -
tikleri bazı usulleri, dalavereleri bir 
iki kalem oyıunu ile çizmiye çalıştım. 
Sizinle beraber bundan aonra yapa
cağ.ınuz hudut gezintimizde vaziyeti 
daha iyi anlamanız için burada hu
dudumuzun öbUr tarafındaki çalı§ -
malara dair biraz esaslı malUmat 
vermeyi zaruri görüyorum ... 

Ben hudut boyunda dolaştığım za
man Fransızlar burasını zerre kadar 
tahkim etmemişlerdi. Daha doğru -
11u tahkim ctmiye lü2'JUm görmemi3 -
lerdi. Bizim hudutta, herhangi bir 
hadise çıkarmak istemediğimizi ve 
çıkarmıyacağımızı pek ala biliyorlar
dı. Onların fikrince ne kendilerinin, 
ne de Suriyenin böyle bir tahkimat 
ycpması ve masrafa girmesi fayda
sızdı. Fransızlar biliı;kis !ududun, 
bizim tarafımızda hudut muhafaza 
askerleri tarafından muhafaza edil • 
mesinden son derece memnundurlar. 
Çünkü bu suretle herhangi bir vak
anın daima önUnU almak mümkün • 
dür. 

Hudut mıtıhafızlanmız:, oradan bi
ze kaçak eşya gelmesine nasıl karşı 
koyuyorlarsa, bizim tara!ımızdıın da 
o tarafa bazı kaçak cşyanm gitmesi
ne o kadar mani olmaktadırlar. Bu
na rağmen evvelce de yazdığım gibi 
hudut geniştir. Arada hiçbir tabii 
çizgi yoktur. Birkaç hudut taşının 
öteye beriye dikilmiş olmuından 
başka. hududu ayıran hiçbir emareye 
tesadüf edilmez. Bazı yerde mesela 
Kilisin garbında olduğu gibi arazi 
arızalıdır. Burasının daimi bir su -
rette kontrolil elbette gUçtUr. Sonra 
kaçakçılar yaman adamlardır. Teş -
kilatla hareket ederler. Bu teşkilatı 
resmen Fransız ma.kamatı siyanet e
der ve bundan şu netice çıkar ki 
Fransa. bu hududumuzda iktısadi bir 
taarruza geçmiştir. Bu taarruzun 
mahiyetini size bundan eonraki ya -
zılanmda bUtün tef emıa.tile a.nlat • 
mıya çaJ,:şacağım. 

Evet, Fransa cenup hududumuzda 
!ktısadi bir taarruza gec;mi§tir. Güm 
rük duvarlarından gWice aşan yol -

lar bulmuş, topla, tüfekle yapamıya
CTJğmı piyasalarımızı gayet sinsi bir 
şekilde işgal etmek yoluna saparak 
yapmak çarelerini aramıştır. 

Evet, belki ben hududu gezdiğim 
zaman Fransanm hudut boyunda 
mühim miktarda askeri tahkimat ve 
tah,idatı yoktu. Buradaki Suriye 
hudut karakolları birkaç Çerkez, A -
rap, Kürt ve Ermeni milisinden iba
retti. Bunlar da hududa hazan 25 
kilometre meııafcde laf olsun diye, 
daha doğrusu kaçakçıların işlerini 

bir dereceye kadar kolaylaştırsınlar 
diye ikame edilmişti. 

Halbuki M.ıl tahkimat ve tahşidat 
bu karakolların arkasındadır. Ve bu 
iktısadi ve mail bir tahşidattır. Ve 
Framıa bunu sistematik bir surette 
yapmaktadır. 

Vaziyeti izah edelim: 
Suriycnin en büyük pazarlan bu

rada bizim hududumuzun karşısın -
dadır. Halbuki bu pazarlar hiçbir za 
man Suriyenin müstehlik pazan de
ğildir. Hudutta küçük kasabalarda
ki büyük manifatura mağazalarının 

ve depolarının hikmeti vücudünü, 
kaçakçılık için değilse, başka ne 
ile tefsir etmek kabildir? 

Küçücük kasabalarda bu kadar 
rr.ağa.zaya ve manifatura eşyasına ne 
!Uzum vardır? !pekli kumaşlan o
rada y~yan bedevi Araplar mı gi
yeceklerdir? Hayır. Bütün bu kasa-

' balar, bu pazarlar cenup hududu-
muza doğrudan doğruya yapılan ik
tısad! taarruzun menzilleri, karar -
gihlandır. 

Şimdi bu §ehirlerdeki nüfusun, 
mağa.zalann, işliyen sermayenin, 
FraMız ve Suriye teşkilatının en 
ince teferruatına girmeden evvel hu
dudun vaziyetine §Öyle kabataslak 
bakalım: 

Fransızlar, hududumuzda tam Nu
!aybinin kaI'§l8ında yeni bir şehir 

kurmuşlardır: Bu şehir Kanuşlıdır. 

Kamışlı, Nusaybinden yaya olarak 

10 dakika mesafededir. 4.450 nüfusu 

vardır. Bütün nüfusu tamamile Tür 

kiyeye aleyhtar unsurlardan ibaret -
tir. Kamışlı mühim bir kaçakçı pa
zarıdır. 

Nusaybinden garba doğru hareket 
ederseniz, burada ikinci bir kasaba 
daha görürsünüz. Bu Amude'dir. 
Amude hemen hududumuzun üzerin
de gibidir. Burada da tamamile Tür
kiyeye aleyhtar unsurlar vardır ve 
mühim bir kaçak merkezi de burası
dır. 

Mardin §İn-endif er hattının Nu -
saybin - Halep hattına bağlandığı 

Derbesiyenin yansı bizde, yarısı 

Fransızlardadır. Burası da bir ka -
çak depoer.ıdur. 

Biraz ilerde ResUIAyn da iki kı -
snndır. Burası da bir kaçak deposu
dur. 

Bunlardan başka diğer mühim ka
çak merkezlerinin isimlerini sayıyo -
rum: 

Zoho, Andiver, Derik, Urfanm kar 
şısında Telebyaz, Arappınar, Carab -
lus, Antebin karşısında gene Carab· 
lus, Azaz ve nihayet Meydanıekbez. 

BütUn buralara baştanaşağı Türk 
düşmanı unsurlar yerleştirilmiş, bu 
sayede hem Türkiyeye karşı iktısadi 
bir taarruza geçilmiş, hem de mane
vi bir hudut seddi vücude getiril -
miştir. 

Niçin bu teşkilat? .. 
Oralardaki çıplak bedevilerin ipek

li ihtiyaçlarını, sigara kağrtlannı, 

patiskalannı, ampullerini temin et
mek için mi? .. 
Hayır, bütün bu teşkilat Türkiye 

piyasalarına saldırmak, Türkiye pi -
ya.sa.larmı sinsi bir şekilde fethetmek 

TAN t1 - ı - ınso -
Küçük 

f okak 

Serserileri 

Müstakbel istanbul 
1
dört kısma aynhyor 

PARA BORSASINDA 
CANLILIK VAR! 

v. ukarıdaki resimde, lıeniiz mek 
tep çağında iken, sefaletin 

kurbanı olarak dilencilik etmek ınec 
buriyetinde kalan küçük bir çocuğu 
görüyorsunuz. 

lstanbul belediyesi 400 den fazla 
dilenci toplattırdığı şu sıralarda, bu 
küçük çocukları da herkese avuç 
açmaktan kurtarmanın inıkaıılarını 

bulsa çok yerinde bir hizmet etmiş 

olur. 

iki ye.ni 
radyo 

istasyonu 
Aı.~arada kurulacak olan iki rad

yo istasyonundan orta dalgalı ietas
yon havadis ve konser n~riyatı ya
pacak. kı.sa dalga ile çalışacak ikinci 
istasyon da ecnebi memlcJcetlere ya.. 
pılacak neşriyata tahsis olunacak
tır. 

Yeni istasyonlar kurulduktan son
ra, şimdiki Ankara istasyonu mUna. 
sip bir yere nakledilecektir. 

Mülga 
Darüifünün 
Talebeleri 
Rektörlüğün bir tamimine göre; 

tahsillerine mülga darülfünun zama
nında başlayıp ta üniversitede sö
rnestrlerini devam ettirmiş olan tale. 
'btler, sömcstrlerini bitirdikleri tarih. 
ten itibaren iki sene zarfında mezuni
yet imtihanlarını venniye mecburdur 
lar. DarUlfilnundan sömestrlerini 
nakledip te muayyen mUddet zarfm
d:ı. imtihanlarını venniyenler hakla. 
nru kaybedecekler, isterlerse üniver. 
siteye yeniden başhyabileceklerdir. 
Bu tamimde, sömestrlerini mülga da.
riilfünun zamanında ikmal ettiği hal
de, o zaman imtihana girmemiş olan 
talebenin vaziyeti hakkında hic; bir i. 
u.h mevcut değildi. Eylül mezuniyet 
imtihanı devrr.sinde, bu vaziyette o. 
lar. talebenin imtihanlara kabul edil
miş olması, tamimin bir nevi tefsiri 
neticesidir. 

Şubat devresi mezuniyet imtihan-
larına da. bu vaziyette olan talebe 
girebileceğine göre, bu tefsirin şü. 
müllli bir manası olduğu anlaşılıyor. 
Maa.mafih, sömestrlerini üniversite • 
de devam ettirmiş olan talebenin -
bir iki sene hastalık gibi ciddi sebep. 
ler müstesna - teşkilat dördüncü ıre
nesini idrak ettiğine göre, edebiyat 
fakültesi gibi devam müddeti dörtse. 
ne olan fakültelerde imtihan hakkını 
1938 senesi haziran imtihan devre. 
sinden sonra kaybedecek, ve bundan 
sonraki mezunlar araemda mülga da
rülfünun talebesi bulunmıyacakt:Jr. 

Bu takdirde, sömeslrlerini eski .teşki
latta bitirip te meruniyet imtihanı 
vrrmemiş olanlar için nasıl bir hattı 
h&reket takip edileceği henüz tesbit 
edilmemiştir. ----
Navlun ve Yolcu Tarifeleri 
Deniz Yolları idaresinin yolcu ve 

navlun tarifelerini tesbit edecek ko
misyon, mart ayı içinde toplanacak
tır. 

içindir. 
Şimdi bu piyasalann vaziyetini 

teferrıuatiı~ \'e rakamlarla ayrı a;Tı 
tetkik etmiye başhyalım: 

Proienin Son 
Şeklini Veriqoruz 

D ün kambiyo borsasında fevkalldelik görül -
meınekle beraber bazı hisse senetlerine ha -

raretli alıcılar çıkmıştır. Türk borcu 22.90 liradan 
açılnıı,, fakat 22,85 lirada kalmıştır. Anadolu tah · 
villerinin fazla satı'ı olnıu,, otuz Hkiz buçuk lira -
dan muameleler yapılmıştır. Akşama doğru 38,15 li
rada kapanmıştır. Mümessil hisseleri biraz düşmüş 
41,65 liradan 41.40 liraya inmiştir. Merkez banka · 
sının hisseleri sabahleyin 93 liradan muamele gör 
nıüş ve öileden sonra 94 liraya çıkarak o miktar ü
zerinde kalmıştır. Pariı borsasında Türk borcu üze
rinde on gündenberi devam eden yükselme cereyanı 
formu, gözüküyor. Dün Paris borsasında evvelce 
311 frank olan Türk borcu 309 franga düşerek iki 
frank fark gösternıiştir. 13,35 lira olan aslan çimen
to hisse senetlerinin satı,ında alıcı çok ve muamele 
fazla olmuştur. Bunun sebebi şirketin bu sene her 
hisse senedine iki lira temettü verebileceği haberi -
ııin piyasaya yayılmasıdır. 1932 senesinin yüzde beş 
faizli hazine bonoları lizerinde 46 liradan muamele 
olmuştur. Erzurum - Sıvas tahvilleri 95 liradan sa
tılmıştır. 

Ş ehircilik mütehassısı Prostun hazırladığı &\'an. 
proje ü.zerinddd tetkiklu bitirilmiştir. Aldığı

mız malumata röre, lstanbulun müstakbel pllnı, san'at 
ilim, ticaret ve seyyah şehri olarak dört esıuı üzerinde 
hazırlanacaktır. Imara ba.şlarurken 'ehir, bu dört esa
sa göre bazı parçalara ayrılacaktır. San'at ve ticaret 
sahasında da ikinci ve üçüncü derecede bazı ta1tsimler 

1 
yapılacaktır. En mühim mıntakalar şöyledir: 1 

San'at. küçük ve büyük sanayi nimile ikiye, ticaret. 
küçük ticaret, iç ticaret, yaş ticaret, transit ticareti 
olarak dörde, seyyah. güzel manzaralar, eski eserler 
itibarile ikiye, ilim,eski eserler ve mektepler diye ikiye 
ayrılacaktır. 

Esaslı mmfakola' 

Bunlardan sanayi için Haliç mıntakası, büyük sanayi ' •---------------------·ı 
~~&kı~~~Uharicigihl~hk ____________________________ _ 

dışı, iç ticaret için Haydarp8'a, tran 

sit ticareti için Yenikapı, umumi ti-. Haz·ıne malı fabrı·kayı caret için Galata • Fındıklı eabası 

yaş ticaret için Sirkeci mmtakaları 

:ıü~:::ıa:ö~~~~t:~~!ued~:r~::i~ satışa çıkaranlar 
şiklikler yapılacaktır. 

Tarihi abidelerin etrafında park • h k k d k • k • k t 
lar açılması, Florya, Boğaziçi, Yalo- a 1 n a 1 ta h 1 a 
va gibi yerlerde seyyah toplulukla • 
nnr tatmin edecek tesisat yapılması, 
A\Tupa tren hattının geçtiği yerler
de esaslı bir tanzim faaliyetine giri
'ilmesi gibi işler pl!na alınması bel
libaşh esaslar arasındadır. Avrupa 
hattının aonu, Sirkeciden Yenika -
pıya nakledileceği i~in İstanbul ci • 
helindeki imar faaliyeti daha kolay
laşacaktır. Haliçte bir amele mahal
lesi kurulması ve Eyüp, Edirnekapı, 
Topkapı mezarlıklarından başka di
ğer tariht kıymeti haiz olmıyan me -
zarhklann ka.ldınlmuı da takarrür 
etmit gibidir. 

Halk operetine 
5 bin lir~lık 
Yaraım ediliyor 

MaJWm saJıiplerile aralarında çr. 
kan bir ihtilaf yüzünden 11aJonu ter
icetnilye mecbur tutulan Halk Opere
tine belediy~ yardım edilmesi ika.. 

rarlattmlmı§t.Ir. 5 bin liralık muave
net içm Şehir Meclisinden mUıaade 

istenecektir. 

Operet heyeti, Uç temsil vermek 

üzere dün Buruya gitmiştir. BurM
da.n döndükten 11onra, heyet, Yeni 
şark Sinemasında temsillerine de. 
vaın edecektir. 

Buğday 
• 

pıyasasın-

da yükseliş 
Dün Zahke Boraasmdaki alış ve

rişler biraz canlanmıştrr. Avrupa 

telgrafları buğdayın üç puvan yük

seldiğini bildirmektedir. Bu yüzden 
piyasa evvelki güne nazaran ve buğ. 

dayın cinsine göre 2 - 5 para ara.

smda bir yükseli, göstermiştir. 6,21 

buçuk para olan sertler 6,25, un ça.v

da.rlılar 6,32 kuruşa. satılmıştır. 13-
14 ça.vdarlıla.r 6,17 kuruş, 6- 7 çav. 
darlılar 6,25 ve 4 - 5 çavdarlı pulat
lı mallan 6,35 kuruş tutmuştur. ı-2 
çavdarlılar iae yedi kuruş beş para
dır. Çavdar :S,35 \kuruşa kadar piya.. 
sa.da alıcı bulmuştur. 

Mil!i Emlak ve emniyet müdürlüklerinin firarilerden Ohanes Aram 
Camimciyana ait Galatada Nevşehirli Muz sokaklarında eski 6 ve 

yeni 64/ 68 numaralı konserve fabrikasının hazineye geçmesi llzım gelir. 
ken uydunna bir Ohanes tarafından satılığa çıkarıldığını görerek tahki· 
kata b~ladrklannı ve milli emlak müdürlüğünün de fabrikaya el koydUııt 
ğunu yazmıştık. Bir gazete bÜnun çok eski bir hadise olduğunu ve tabak. 
kuk etmiyen ihbar üzerine dosyanın emniyet mUdürlüğü mahzenine kal· 
dınldığmı ya.zmı§tır. Halbuki, hadise yazdığımız gibidir ve tamamen y .. 
nidir: 

Millt Emllk mUdUrlUğünUn •317 -----------
dOııl!lyaeı bu sahtd<A.rlığı tMbit etmiş. 
tir. Üç ay evvel EmliıJt Müdürlüğü 

Ohanea Aram Camimciyanm firarl o. 
lup olmadığmı emniyet müdürltiğün
den 4 tkincit~rinde aormuşt~. Mü. 
dUrltiğiln numaruı (31005) dir. Em
niyet müdürlüğü ,Emlii..k müdürlüğü. 
.... n,.. "--'·-----'""' h\,..;"'~ ... ~ .. "";;;ı;;.,.1ii 
ğilne...ha.vale. eBajş ve bu müdürlük 
konserve. .f abrikasmm sahibi Ohanee 
Aram Camimciyanm 1338 yılmda 
Fra.nsaya kaçtığını ~it ederek 
Emlii..k Müdürlüğüne bildirmiş ve on
dan sonra da fabriicaya hazine namı
na el konmuştur. 

Dün tııtl!hiye<ttar bir zat hldise 
ha,lckında bir muha.rririmize demi~
tir ki: 

Kanun1 takibat 
- Konserve fabriica.smm 11a.hibi 

Oha.ne8 Ara.m C3.IT\imdyanm firari 
olduğu polis tahkikatile anlaşıldığı 
ij;in fabrikaya hazine na.mma el kon

muştur. İşde sahtekA.rlığt görülenler 
hakkında da kanuni ta.kibatm yapı. 

tacağı tabiidir. 
Milli Emlak Müdürlüğünde.Jri 4317 

numaralı doeyada baro riya.setince 
bir sene müddetle a.vu~atlıRtan me
nedilen avukat Andre Primin kendi 
fotoğrafile iki sene evvel verdiği bir 
beyannamede bu fabrikanın Beyoğ
lunda Çukur çeşmede 25 numarada 
oturan Ohanes Aram Camimciyana 
ait olduğunu söylemiş ve bu fabrika.. 
nın eatılmumı istemi§tir. Halbuki 
milli emlak müdürlüğü polis va.srta
sile Ohanesln firar ettiğini tahkik et
tiği için bu satışı durdurm\14 ve tah. 
kikata başlamıştır. 

Haliç Şirketi 
Hissedarları 
Tr>nİnn191"\,,/nr 

Eski Hi.liç Şirketi ti~darları 1 
Martta umumi bir toplantı yapmıya 
karar vermişlerdir. Bu . toplaııtıda 
şinketin vaziyeti hakkında kat'i bir 
karar verilecektir. Bazı muhtaç hi9-
sedarlar bu işin bil'I neticeye bağlaD. 
ması ic;in alakadarlara müracaat et
mişlerdir. Bunlar fazla 'beklemek· 
tense §irketin tufiye işine başlama • 
smı ileri 11ürmüşlerdir. Diğer taraf
tan bazı \drru;eler de belediye ile olan 
ihtilaf kat'f bir karara bağlanmadık· 
c;a şirketin tasfiye edilemiyeceği kL 
naatindedirler. Bunlar tasfiye için 
evvelce belediyece haciz altında bu
lundurulan vapurların kurtarılmasI• 
nı lüzumlu görUyorlar. 

Bir kısım hissedarlar belediye ile 
olan ihtilaflan ha:kkmda açılan da. 
vanın kendi lehlerine neticelendiği 
takdirde i~letmeyi yeniden ellerine 
almR~ tasavvurundadırlar. Hatta za
rar· ziyana uğradıkları için blediye 
aleyhine zarar ziyan davası da aç~ 

caklardır. 

mele suretile Ohanestn firaıiliğinl 
kuvvetlendiren ikinci bir vesika elde 
etmiştir .Ayni zamanda HUs~yin A
ğa mahallesinde Yeşil sokakta bira
partıma.n ve otel de bulunmuştur. 

Bunlar hakkında da tahkikata 
başlanmıştır. !ki sene evvel verilen 

Ohonnes muhayyel midir? beyannamedeki Ohanesin muhayyel 
Alakadar daire dün tapudan tek- bir adam olup ~lmadığı, y~ksa. bu 

rar tahkikat yaptırmış, firari Ohane. namda ba.,ka. bır ad~mm fırarl Oha
sin baba.sının Niste ve anneli Anna.- ı nes yerine mı kondugu aynca. araş. 
nm da Pa.riate olduklarını tnbit et. tınlmaktadır. 

\TAkViit\lil~HAVA] 
1

- 9 tkinclkiaun 
Cum&rUı81 

Bugünkü hava: Y AGIŞLI 

On senelik 
Yenı bir yol 
Proqramı 
Belediye, 939 senesi başındall tat- Rasat meıkezlerinden alman ha-

bik edilmek üzere on senelik yeni ve berlere göre, Karadenizde bir hafta
m ühim bir yol programı hazırlamak- da.nberi devam eden fırtınanın ıiddet 
tadır. Belediyenin her yıl ka.nalizas- lenmesi muhtemeldir. Şark villyetle. 
yona verdiği para. ile esasen yollara rinde kar ya.ğı,ı bir kaç gün daha 
sarfettiği tahsisat birleştirilerek yol Btlrecektir. Ege havaliainde hava, 

1 inci ay Gün: 9 Kasım: 63 
1355 Hicri 1352 Rumi 
Şevval: 26 27 Birinci kanun 
GUneş: 7,26 - Oğle: 12.21 
!kindi: 14,45 - Akşam: 16,58 
Ya~ı: 18,35 - lmsA.k: 5,39 

• kı.smen ~Jik geçecektir. faaliyeti genişletilecektir. Bu pro 
gramı hazırlamak üzere belediyede Dünkü Hava hararet 5 derece olarak kaydedHmiş 
\'alinin riya.eetind~ topl1U1tda.r yapıl- Dün, hava tazyiki 760 milimetre, rüzgar saniyede ~ metre .Ur'atle ~ 
maktadır. 1 saat onda lzantl hararet 10, _asgari mıştir. 
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Kocasına Halis suyu rakı . 
Söveİı kadın d• 

Mahküm ıye satan adam 
Oldu 

Dün Sulfanohmel Sulh Birinci 
Ceıa hôlcimi lcocanna halcaret eden 
Seniye adlı bir kadmı mahkum etti. 
DaYaet Alôeddin ıikôyetini JÖy/e 
onlatmııtı: 

- Bizim Asliye Altmcı Hukuk 
mahkemesinde bir muhakememiz 
vardı. Mahkeme salonunda bana 
"Verem" diye halcoret etfi. AYu
koflar ve mübaıirler de ~ahiff ir. 

Bundan sonra h6kim bir aYukat
la bir mübaıiri ıahit olarak dinledi. 
Seniyenin suçunu sabit gördüğü 

için 3 9ün hapse ve üç lira para ce
zasma mahkum effi. 

Beyazıfta 
Geçen tuhaf 
Bir hadise 
Mahmut isminde birisi dün sabah 

dükkandan aldığı bir ibrikle aptest 
bozmak için Bayezit camisinin heli.
sına gitmiş. Aptesa.ne bekçisi Ahme
din kansı Fatma, Mahmudun kırk 

para vererek kendisinden ibrik al
mamasına muğber olmuş ve ona 
seslenmiş: 

- Niçin dışardan ibrik getiriyor

BUn, demiş. Mahmut sıkı3ık vaziyet
te olduğu için buna cevap vermemi§ 

ve işini bitirip çıkarken de apteaa.ne
cl Ahmedin kendisine kilfür ettiğini 
işitml§tir. Bunu sormak isterken 
hemen Ahmet süpUrge sopasını, ka-

Dün mc']hut suçlara bakan Asliye DördlincU Ceza Mahkemesine HU
seyln isminde bir MbıkaJı suçlu verildi. Davacısı da Beyoğlunda balıkçı
lık yapan Marko idi. Reis Markoya davasını izah ettirdi. O ~yle an
lattı: 

- Ben dün akşam dükkanimda idim. Hüseyin yanıma sokuldu. Ben 
müskirat inhisar idaresinin fabrikasında çalışıyorum. Fabrika bana pa
ra yerine rakı veriyor. 
Evde altı çocuğum var. Bunu sa-1---------------

tacağırn, onlara ekmek parası götü
receğim dedi ve cebinden çıkardığı 

140 kuruşluk bir Bilecik rakı şişesi
ni de gösterdi. Ustünde bandrolu 
vardı. 100 kuruş istedi. Ve nihayet 
50 kuruşa bıraktı. Ben paralan ve
riyordrJm. Çıre.ğım gözile: .'Alma" 
diye işaret etti. Ben parayı masa • 
nın üstüne bıraktım. Şi§eyi açarak 
muayene edecektim. Hüseyin yirmi 
beş kuruşu kaptığı gibi kaçtı. Ben de 
kendisini polise yakalattım. Meğer -
sc çırak, Hüse_yinin böyle suyu rakı 
diye sattığını biliyormuş. 

Reis suçluya söz verdi. O: 
- Bunların hepsi yalandır, bay 

reis. Ben ne bu adamın dükkanına 
gittim, ne de yüzünü gördüm. Iftira 
ediyor, dedi. 

Mahkeme, müzakereden sonra 
HUseyinin bu gibi işleri yapıp yap -
madığırun tahkikine karar verdi. E
ğer Marko bunun suyu rakı diye .sat
tığını biliyorsa o vakit suQUn mahi
yeti değişecektir. Şimdiki halde suç 
hulüs ve saffetten istifade ederek 
dolandırmak mahiyetindedir. 

Bir iht ıas 
davasına 
bakılıyor 

Mahkumiar 
Zonguldağa 

Gö"nderiliyorlar 
Adliye Vekaleti bazı mahkümlan 

Zonguldak kömUr şirketinde çaltş
tmnıya karar vermişti. Vekalet, şim 
dilik Ankara, Bursa ve lmrali hapis
hanelerinden marangoz, yapıcı ve 
demirci gibi 30 kadar mahkumun 
Zonguldağa gönderilmesini kararl~
trımış ve bu üç hapishane müdür
lüklerine tebligat yaptırmıştır. Mah
kUmlar birkaç güne kadar Zongul -
dağa gide~kler ve orada mahkfım -
lar için barakalar hazırlıyacaklardır. 
Okbaharda muhtelif hapishanelerden 
buraya 100 kadar mahknm gönderi
lecek ve çalışmaları temin edilecek • 
tir. 

Kumar 
Ognaıken 

Yaka/andılar 
Dün me§hut suçlar mild.deiumu • 

miliğlne bir kumar hadisesi geldi. 

Necmettinle Rahmi isminde iki ar -
kada§ dün Alemdarda Vehblnın ıu -

Dün ağırceza nıa.hıkemesinde bir 
ihtilas davasına başlandı. Suçlu böl· 
me.sinde mevkuf olara~ belediyenin raathanesinde (pişbirik) denilen ku

man oynarlarken yakalanmışlardır. 

J 
GÜLMEK, DOYA DOYA GÜLMEK ..• 

EGLENMEK ..• KANA KANA ECLEN MEK 

ı• .....-,. ~ ~ . İSTEYENLER .•• BUGÜN 

ı:-- ı.....J I ~ Sınemasına koşuyor 1 
LOREL • HARDl1 

COCUK HIRSIZLARI 
1 O kısımlık büyük komedi filminde 

T Ü R K Ç E KONUŞUYORLAR. 
Ayrıca: .. Adan~:nı~ ku:ıutuş ba':~mı, Yapılan şenlikler ve teıahürat. İzmir tu.z istasyonları • Tuz tabri • 
kası, Turkçe sozlu ve ızahatll hadısat filmleri. Paramount Dünya havadisleri. 

' 

~--~~~~~~~~--~~~--~ ............ 
BUGUN T O R k S iNEMAS INDA 

YILMA YAN ADAM 
(Fr,ansızca) PAUL MUNI - BETTE OAVIS A?k, ihtiras, dehşet 

"Ben bir pranga kaçağıyım,. filminden yüz defa daha güzel ve büyük. Hiçbir kadın 
a.,kı için bu kadar milthiş facia yapmamıştır - Hiçbir erkek ihtirası lçin bu derece 
~iddetle hareket etmemiştir. Erkek ve kadın mücadelesinin, 1.fkın en canlı bir 
nümunesi • Her kadın onun için çıldırırken diğer bir kadın onda.n kurtulmak 
için ölüyor Bu kadar deh~etli ve meraklı film görülmemiştir. nlveten: Ekler dün-

ya haberleri. 
~ .......................................... ., 

GÖZLERiN BUGÜNE KADAR CÖRMEDICI, KULAKLARIN HiÇ DUYMADICI BiR SANAT. ao . 
ZELLIK - ve DEHA ABiDESi 

z; G F E 1. D ~L,flfLLA~ 
Filmini MELEK ve SAKARYA 

sinemalarında görenler hayran kalıyorlar ve böyle bir filmin nasıl yapıldı&ını biribirine soruyorlar. 
DiKKAT: Filmin fevkal9.de uzunluğu dolayısiyla bu program hiçbir ilave yoktur. 
Seanslar :MELEK: 2 • 4,15 - 6,30 - ve 9 da SAKARYA: 2,15 - 4,30 • 6,45 ve 9 da 

YENi NEŞRlYAT 

Yeni Edebiyat 
Genç şair Neriman Hikmetin (Ye

ni Edebiyat) ismi altında neşrettiği 
ede'bi ga7.etenin ilk sayısı dün çirtı. 

Bir san'at ve fikir gazetesi çıkar. 
mıya teşebbüs eden ilk münevver 
Türk kadını olma~ srfatile Neriman 
Hikmeti tebrik ederiz. 

Bu güzel gazetenin ilk nüshası üs
tat Hüseyin Cahidin, romancı Peya
mi Safanın kıymetli ya.ztları ve genç 
şairlerimizden Samim Atav'm Ah. 
met Rahmi Ozansov. Halit Gan"i 
Vahdet Gültekinin şiirleri süslemek-
tedir. 

Çin İtalyan ve Özbek edebiyatına 

~--••••Altın sesli kadın, Almanyanın bülbülü ••••••llıı. 
Berlin ve Dre.sd' Operası me,hur muganniyesJ 

M ARl A CE BORAT l 
ınevzuu, bilhassa kendisi için yazılan 

BEYAZLI KIZLAR MEKTEBi 
(Maedchen in Welss) 

filminde pek nefis farkıla.r ta.ganni ediyor. 

S , .. , HE n Pek yakında tı.ıl ft sinemwnda 

~YILDIZ-.. 
SINEMASINDA 

DM1ELıLE DARR!EUX'ntin 
en güzel filmi 

~~ .• uıu a a' A ı h.U~ı 

DRAM KISM 
Hu akşam 

nsı Fatma da takunyasını kapınca 

Mahmuda vıurmıya başlamıştır. Mah 
mut kulağının arkasmdan ağırca bir 
yara almış ve Cerrahpaşa Hrustane -
sine gönderilmiştir. Hastane yedi 
gün sonra tekrar muayenesine lU
zum göstermi§tir. Dün Ahmetle ka 
tısı suçlu olarak meşhut suçlar mtid 
deiumumiliğine getirildiler. Müddei
umumilik kat'i raporu alınmak üze
re davayı meşhut suçlar çerçevesin -
den çıkardı ve tahkikatın tamikı için 
suçluları polise iade etti. 

Alemdar civarında yol ve lavha ver. 
gileri tahsil ve tahakkuk memurla
rından Necati İsmail ve Ahmet var
dı. Reis iddianameyi okuttu. Suçlu. 
lardan Necati ile İsmail vergilerin 
dip koçanlarına daha az para almak 

Şoför Rahminin muavini Ethem ban ait etütle "Amcara caddesi ve yeni 
ko tutmaktan, kahveci Vehbi de ku- mecmualar,. adlı bir röportaj ve da-

KADINlAA 
KllJBD 

20.30 da 
SV'RTUK 

11.f.l k'JUKL AR: 60, •'- ...... "'' 
ŞEHID Tıvı "'"DOSU Operet krsım 

mar oynatmaktan suçludurlar. Id- ha bir çok güzel yazılar vardır. 
dıaya göre h&dise şöyle olmuştur: Erkek üstatların bile ede'oii bir Genç kızların gizli hayatını 

gösteren enteresan film. 
ııımııııııııı ~· 

111 . ..111 ili 

Bu akşam 
20.30 da 

LV'KVS BAYAT 

" Türk Sözü" 13 Yaşında 
Adanada çıkan "TUrk SözC." refi

kimiz 13 yaşına girmiştir. Tebrik ve 
muvaffakıyetlnin devamını temenni 
eyleriz. 

Necmettin ile Rahmi iki lirasına 

suretile 1077 lira ihtilas etmişlerdir. kumar oynamıya karar vermişler ve 
Necati aynca 68 lira zimmetine ge- parayı da kazanana. vermek üzere 
~irmiştir. Ahmedln de mühim mik- Etheme verm~ler. Sivil memurlar 
tarda para ihtilas ettiği anlaşılıyor. bunu görmüşler, iskambil kağıtları 
du. Bundan sonra reis Necatiye söz ve taştahta ile beraber suçluları cür
vardi. O ihtiliısın İsmail tarafından mU meşhut halinde yaka.Ianu~lar. 
yapıldığını söyledi. İsmail de suçu ar Vehbi: "Oyundan haberim yoktur"; 
kada§ına attı. Ahmet te inkarda bu- Ethem de: "Ustam bana benzin al-
lundu. Mahkeme şahitlerin çağrıl· mak için iki lira vermişti" diyor. 
ması ve makbuzların tetkiıld için mu. Da vayı, bugün mahkeme hallede -
ha!.<emeyi talik etti. cektir. 

mecmua <:tkarma~tan ürktükleri şu 

sırada küçük ve genç bir kIZin gös. ~--••••••••••" 
terdiği cesaret takdire layıktır. Yeni 
doğa.n Yeni F.debiyat gazetesine u
zun ömür ve muvaffakıyetler dile· 
riz. 

lspartada "Gül Yurdu', 
Jspartada, cumartesi günleri çık· 

mak tizere, Gülyurdu isimli bir ga
ıete intişara başlamıştır: Tebrik ve 
muvaffakıyetini temenni ederiz. 

MEV LO T 
Merhum Siirt saylavı Mahmut 

Soydan'ın ruhuna ithal edilmek üze 
re 10 İkincikanun Pazar günti öğle
den sonra Mat 2 de Maçkada Teşvi
kiye camisinde mevlöt okutulacak • 
tır. Arzu edenlerin gelmeleri rica o
lunur. 

Merhum Mahmut Soydan ailesi 

istihzasına llyıktı. 

Vtı 

111111111 l 14 de 
cocınc ·ı ·n ATRO~U FAT:AAerK 

OLOM 
Eski Serasker kapısı süvari daJ • 

resi başkatipliğinden mütekait Ha • 
lit Erol dün gece sabaha karşı öl • 
müşttir. Cenazesi Çamlıcadaki kö9 • 
künden kaldırılarak o civardaki me
zarlığa gömülmüştür • 

Bir müddet daha dUştinUnce dünyada da hiçbir ye
re bağlı olmadığını hissetti ve içten içe bu kadar 
yabancı olduğu bu hayatta kendi.sini birçok kayıt
ların ku~atmasına, ondan istediği gibi hareket ıw.· 
kanlarını almasına müUıiş içerledi. 

• 1 •• 

:;~Kuyucaklı Yusuf 
Yusuf: "Ne yapmalı?" diye düşündü. 
Bu sefer bu "ne yapmalı!" ıuali bir bardak zehir 

gibi kafasından vücuduna doğru döküldü. Bir müd,. 
det evvel yine onu işgal eden düşünceler bugünkü 
dertlerinden çok farklı idi. Bugün ilerisini, hayatı. 
nın alacağı istikameti, meel~ğinin kendine uygun o. 
lup olmadığını düşünmüyordu. Bugün çaresi bulun
ması icabeden feyin bir gün beklemiye bile tahalllıo 
mülil yoktu. 

-9-
0ldukça serin bir teşrinievvel günü aKşamı,cıört 

günlük bir ayrılıktan sonra, eve dönen Yusuf atını 
bağlamak için arka tarafa dolaştı. Burada evin 
bahçe duvarına bir kapı açtırmış ve bahçedeki dut 
ağacının yanına ahır kılıklı bir yer yaptırmıştı. 
Hayvanın eyerini alıp yem torbasını ağzına taktık
tan sonra içeri girerken kendisine kimsenin l."..Lrşı 
çıkmadığına hayret eW. Fakat vakit daha erkendi 
ve evdekiler her halde komşuya gitmişlerdi. 

Yukarı çıkarak soyundu. Kollarını ve b~ını sa
bunla yıkadı. Fena halde kamı acıkmıştı. Mutfağa 
giderek tel dolabı karıştırdı. Bir bakır sahanın di
binde bir parçacık kıymadan başka bir şey yoktu. 
Taşlıktaki yeşil sandığı açtı, buradan biraz ekmek ve 
tulum peyniri alacaktı, fakat kurumuş bir kabuktan 
başka bir şey bulamadı. Bo, torbalar bir kenara yı. 
ğılmış, duruyor, eadece bir bulgur torbası, yan açık, 
ortada kabanyordu. 

Yusuf tekrar mutfağa dönünce ocağın kenarında 
bir tencere bulgur pilavı durduğunu gördü. Orada 
asılı duran kaşık torbasından bir tahta. kaşık alarak 
soğuk tencerenin başına oturdu. 

Karnını doyurduktan sonra yukarı çıkarak oda.. 
daki mindere uıandı. Ortalık kararmıştı. Kansını 
merak etmiye başladı. Yakın komşularda olsalar mu
hakkak Yusufun geldiğini mahalle çocuklarmdan 
duyup gelirlerdi. Her halde 8.fafı çartıd&ki memur 
ailelerinden birine gitmı. olacaklardı. 
Kapıda bir anahtarm döndüğUnU duydu, pencereye 

koşarak aşağı baktı, yüreği aevinçle hopladı. "Gel
diler!" dedi. 

Kendini zaptetmese 1.f8.ğl koşup kammı kucaklı. 

MEMLEK ET ROMANI - 57 - SABAHAT'flN A LI 

yncaktı. Şimdi onun sesini duyuyordu. Muazzez hay. 
ret dolu bir sesle: 

"A ... Anne, Yusuf gelmiş, bak'UUl a, hayvanı bah-
çede ... " dedi. 

Sonra: 
"Yusuf!" diye bağırarak yukan koştu. 
Kendisini merdiven b~mda bekliyen kocasının 

boynuna atılarak: 
"Biz. eeni bugün beklemiyorduk amma, benim içi

me doğmuş her halde .. Gittiğimiz. yerde hep, haydi 
anne, gidelim artık, geç oldu! dedim, durdum. De. 
mek sen, beni çekiyormuşsun!" 

Yeldirmesini çıkardı. Yusufa dönerek: 
''Karnın açtır, ben gidip sofrayı kurayım!" dedi, 

eonra Yusufun bir şey söylemesine meydan verme
den yavaşça, başı önünde ilave etti! 

"Bir şey getirdin mi Yusuf? Evde yiyecek bir şey 
yoktu ... " 

Yusuf şaşkın bir halde doğruldu: 
''Evde ~iyecek bir şey yok mu?" diye sordu. 
''Hayır Yusuf, var tabii, biraz bulgur pilavı var, 

sen yoldan geldin de, belki doymazsın, canın başka 
şey ister diye sordum. Amma gelirken bir şey getir
medinse artık istemez ... Bir daha dışarı çıkma! ... 
Biraz turşu koyarım, pilA.vla birlikte çok güzel gider. 
Sen otur, ben seni çağınnm, olmaz mı?" 
Koşarak gitti. Yusuf olduğu yerde, mıhlanmış gi

bi kaldı. Köylerde ekmek peynir. yoğurt, yumurta 
gibi şeylerle kann doyurmıya. alıştığı için biraz ev. 
vel aşağıda yediği bulgur pilavı ona hiç bir şey dil-

şUndürmemişti. Fakat şimdi Salahattin Beyin evin
de olduğunu hatırlayınca sade bulgur pilavının ya
nında hiç bir şey olmadan, \'eya birkaç biber turşu. 
su ile bir bulgur pilavının, bu evde eskiden pek yen
mediğini acı acı hissetti. Demek o korktuğu günler 
başlamıştı? Demek gtililnç bir tahsildar maaşına ka
lan bu aile sade bulgur pilaviyle karın doyuranlar 
sırasına girecekti. 

Boş tel dolap, boş torbaların yığıldığı yeşil san
dık gözünüıı önüne geldi: "Ah, nal'lıl olur? Nasıl o. 
lur ?" diye dişlerinin arasından mırıldandı. 
Yumrukları imkansızlıkla sıkıldı. Hiç bir çare yok. 

tu, hayatları belki daha kötüleşecek, fakat asla daha 
iyi olmıyacaktı. Yusuf, sırtında ne büyük bir mes'u
liyet taşıdığını şimdi yavaş yavaş anlamıya başlıyor 
ve bunun altında eziliyordu. 
Aşağıdan doğru mırıltılar duydu. Şahindenin per

de perde yükselen sesinin yanında Muazzezin yal. 
varmıya benziyen sözleri duyuluyordu. Fakat konu. 
şulanlardan bir şey anlamıya imkan yoktu. Yusuf 
kapıya yaklaşınca Muazzezin: 

"Anneciğim, Allah aşkına sus!" dediğini işitti. E
liyle kapıya sarılarak dişlerini sıktı: "Ah bu kadın!.." 
dedi. Sonra ona kızmıya hakkı olmadığını, Şahinde
nln böyle yapmakta bilsbütiln haksız &ayılamıyacağı. 
nı düşündü. Kadın damadının evi doyurmasını pek 
tabii olarak ister ve kızını böyle bir kocaya verdiği 
için elbette üıUlürdü. Alıştığı hayatı yaşatabileceği. 
ni aklı kesmeden bir kaymakam kızını, hem de kaçır 
mak suretiyle alan erkek, kaynanasının her türlti 

Fakat ortada yapilaca.k bir fey de yoktu. 
, Yueuf bütün vücudunun demir çemberlerle sarıl. 
dığını zannederek kımıldadı. Yilzü pie bir feyin ilze.. 
rine tükürüyormuş gibi tiksinen bir ifade almıştL 
Bütün bu sıkıntıları kendine li.yık bulmuyordu. San· 
ki içinde ayrıca ya.şıyan bir bqka Yusuf vardı ve 
o, bu ekmek para.aı ic;in çırpınan, fakir köylülerden 
vergi almak için bağırıp çağıran zavallıya istihfaf. 
la bakıyor ve ondan iğreniyordu. 

Gitgide artan ve gitgide maddileşen bir bulantıyı 
geçirmek için Yusuf tekrar geriye, odaya döndü ve 
pencerelerden birini açtı. 

Bu aralık 8.Jağıdan Muazzezin seai duyuldu. 
"Yusuf, sofraya gel!" 
Ağır ağır merdivenleri indi. Havalar ıerinlediğ1 

için, iki yerde ate~ yanmasın diye yemeği mutfakta 
yiyorlardı. Bakır sininin ortasında bulgur pilA.vı 

tenceresi duruyordu. Herkeein önüne birer parça ku. 
ru ev ekmeği konmu,tu. Yusuf: 

"Ben geldiğim zaman birkaç kafılt pilav vemistim. 
iştiham kapanmı,!" dedi. 
. Şahinde garip bir ıuıu,ıe: 

"Aç olsan da, bugünkü yemeklerimiz lttah aça
cak gibi değil!,, dedi. 

Muanez gözlerini, altemli, fakat keskin bir bakışla 
annesine çevirdi. 

Şahinde yine ayni garip tebesaUmü muhafaza ede-
rek: (Arkut var) 
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TAN 
Gündelik gazete 

BAŞMUHARRI RI 

Verem Mücadelesini Arlırmalzyzz 

Ahmet Emin YALMAN 

TAN'ın hedefi: Haberde, fi
kirde, her şeyde temiz, dü· 
rüst, samimi olmak, kariin 
gazetesi olmıya çalışmaktır. 

IGiin°Ün Mesdeleri 1 
Fikir mecmuası çıkarmak 
ne demektir? 

İkide bir blıe tariz ederler: 
- Gazetenize ağırbaşlı, ciddi fikir 

\'e san'at yazılan koymuyorsunuz, 
insan gazetede yenJ birşey öğrene

nıiyor. 
Bu okuJ'llCul.ara gazetenin kitap 

ve mecmua olmadığmı anlatamazsı-

nız. 

A.nlıyanlar olur.ıa onlar da mec-
tnualard.an şikayet ederler. 

_ Memlekette fikir mecmuası 

yok ki! Mevcut mecmualar hep h~
km a'ja~ hislerini okşıya.ea.k neşn-
yat ile dolu. 

Bu bedbin, ist.tımMi bitmiyen, fa-
kat istediği yapddrktan sonra ~ 
nıemnun oınuva.n oktıJ'llCuya en ıp 

cevabı "Yeni Adam,, sahibi İsmail 
Hakkı veriyor. 

İsmail llakl<ı tJniversite hocalı-
ğnıdrut !,;ekildikten ı;onra hn.yatmı 
tnecmua.."lma ha.'!rettl. Ü~ ~enedir b~ 

'k "çin yapmadıgı 
tneemua~, ye.~tma 1

• • • ,. • 

fedakarlrk ıkalma.dı. Şımdi Yenı ~-
d d .. düncü ~ra.~ına. girdi. tsmaıı 

am,, or . bir fiki 
Hakkı bu vesile ile bizde r 
nıecmua.'31 ~ıkarmıanm ne demek ol-
duğlınu şöyle anlatJyor: 

d b. boc: zanıanında, ca-Ara a ır, T • 

Vereme karsı 
seferberlik 

NASIL 

yapıln1alıdır? 
Yazan: 

Doktor Ferhan Yücer 

y irmi sene evveline I - Veremli hastaların muhi
tinde ve cemiyet içinde oynadıkla. 
rı rol. 

Il - Veremli hasta hayvanların 
umumi sıhhat üzerinde oynadık
ları rol ve ibraz ettikelri tehli
ke. 

Bu esası çizdikten sonra mev_ 
zuumuzu daha vazıh şematize e. 
debilmek için mU<:adele taksimatı
nı şu şekilde gösterebiliriz: 

7 - Hastamn himayesi: 
A - Dispanserler 
B - Sonatoryomlar 
C - Verem hastaneleri feş

kilôtlarile kaimdir. 

- Makarna Doktoru 
Bazı inMnlar vardır ki, ölüp g1. 

derler... Aradru. seneJeT g~er .. Gö

milldüklerl mezar dümdüz olur .. Sa.ğ· 
ken oturduklan semt, sokak, ev or
tan kalkar .. Nesilleri tlikenir .. Mey
danda hiç bir izleri kalmaz. 

Öyle lke.11, gUnUn birinde, bundan 

~ otuz, kırk },l e\'\'el ağrılarmdan çık
nuş bir söz, bir nükte birdenbire ha,.. 

trra gelir .. Ve o adam, o anda, o nük
te sayesbıde canlanır, rahmetle yA.
dolunur. 

Bu kabilden olmak Uxere, benim 

baba.mm eski ve kıymetli do tlann
dan bir Şerruıt Molla Bey vardı. Hem 

hekim, hem de hakim idi. Başında 

koca sanğı ile, o vaktin değerli etıb

ba.'lmdandr. Kulf"li hastanesinin ser

tabibi idi. Yaz, kış, Büyük.adada. otu
rurdu. 

KafMı, zekbmı lstia.ba k8.fi gelmJ

yece'k Mnırdrnız. \'akit \'akit, o kes

kin zek3, knJın dudaklannda.n \'eci

ze \'e nükte halinde ta...,ardı. 

Bir gün, kendisini atır bir ha~ta. 

nm ~·anına çağrrmışlardı. Şemsi ~fol· 

la. gitti, orada kendinden önce gelmiş 

ti~ka bir he.kim ile karşılaştı. ~loııa 
bu mesleJctaşım rvvelden tanıyor, o. 
nun çok aciz, eahiJ ve bu aciz ve ceh· 

il nisbetinde iddialı, rnağnır olduğu

nu da biliyordu. 

nınız istediği zarnan, y~ne ~anınız 
. d' •. b' mevzua daır, bır ma· 

kadar verem teda
visinde ancak veremlile· 
rin tecridi ve hazan da, 
birkaç talihliye isabet e
den, sanatoryomda açık 
havada istirahatle iktifa 
ediliyordu. Bugün vere
min ilmi sahada kazandı
ğı müsbet fikirler ve yeni 
nazariyelerle gösterdiği 
inkişaf, inkar edilemez. 
Halbuki bütün dünya is· 
tatistiklerine göz gezdiri
lecek olursa her sene ar
tarak ilerliyen verem vefi
yatı bilhassa mücadele 
sahasındaki organizasyo· 
nun kifayetsizliğinden ile
ri gelmektedir. 9 3 2 sene· 
sinde Fransada yapılan 
bir istatistiğe nazaran se· 
nevi verem vefiyatının 
miktarı yüz doksan bini 
aşmaktadır. Umumi ölüm 
aerecesıne olan nısoetı de 

2 - Ha ta muhitindeki sağ
lam insanların himayesi ve c/ola
yısile cemiyet unsurlannrn vika
yesi: 

f>.i/<.tor Ferhan Yücer 

Hastayı muayene edip ~bıediğinl, 

ne teşhis koyduğunu, hangi il~lan 

tertip eylediğini sordu, ve gördü ki 

hepsi de ~·anır , hepsi de boştur. Fe
na halde kızdı, adamcağızı eşek so

dan gelinciye kadar payladı \'e kol'· 

du. 
ıste ıgı ır 'k ... 
k 1 ak orada fı rınızın a-a e yazın , 
tını istediğiniz gibi koşturmak 
çok eğlenceli bir şeydir! .••. on~ 
ben de yaptını çok. Fakat bır fı
kir gazetesi sahibi olduğunuz 
var mı, yardımsız, sUbvanslyon • 
suz bir fikir gazetesi çıkardınız 

~ 

mı hic hayatınızda? Mürettip pa
rası, ı<agıt parası, Kıış~ ,., .. , ...... .,.,.. 
lunnıadığı zaman çekilen aıkmtı

yı çektiniz mi hiç? Çocuğunuz gi
bi büyüttüğünüz bu temiz ideal 
ve kültür eserinin sinema artist _ 
!erine süzülen gözler tarafından 
ejder görür gibi görüldüğUnü gör
düğüm zaman çektiğim azabı çek-
tin iz mi hiç? .. 

öyleyse bilemezsiniz siz: bir fl-
k" azetesl çıkarmak nedir? öy. 
ır g • d" d" . 

1 e anlıyamazsınız. or uncü eys . . b 
yılının ikinci nüshası ıçın u sa-
tırları yazarken ne acı ve ne yor
gunluk duyuyorum ben! E.ğer be
nim istirabıtnı anlamak ıstersen 
arkadaş beni dinle demiyeceğinı 
sana,. b~ninı yaşadığı.':' .dört yıllık 
aza ın yalnız bir gUnuni.l yaşa., de-

rim sana. 
"Bütün bu mücadele hayatında 

bana en acı gelen şey nedir, bilir 

nı ... ? Ku"ltu··r adamının kör ve 
ısınız. 

nıuannlt al~kasızlığıdır. Bu kül • 

tür adaınıı sizin eski talebeniz, 
nıeslektaşlarınız. Sizi görünce ha
tırınızı sorar, tıattA çok gariptir 
ki, hemen daima: gazete nasıl gi
diyor? sualini sorar, ve memleket 
te takdir yok, der, fakat asıl alaka 
sız habersiz ve menfi olan kendi 
ruhudur. ÇiinkU arkad~:. hoca., üs 
tat gazetesini çıktığı gundenberi 
b' k eline alıp okumamıştır. 
ır ere k" 

Bu adam ne öğretmen, ne ultür 
d. kt" U e de kUltiir adamı o • 
ıre or , n .. 

laınaz, IA.kırdı ebesinin blrıdır o! ... 

* • 
Öğretmenlerin dillerini 
düzeltelim 

Yeni diJ hareıketinden sonra. bizim 
ağretmenlerin dilleri çarpıldı. Doğru 
diirüst konuşup yazmasını unuttu
lar. Onlann unutmMI birşey değil, 
fa.kat QOcuklanmıım dillerinl ve ka,. 

falanm peltekJeştiriyorlar • 
İşte si7.e bir misal : 

yüzde yirmi beşi geçiyor. 
Fransa gibi esaslı teşki
latlara malik olan bir 
memlekette umum ölüm 
Yekununun dörtte birini 
verem teşkil ederse mem
leketimizin veremden o· 
lan zayiat miktarını daha 
Yüksek tutmak zaruridir. 
Arnerikalılar, Fransa da 
Yaptıkları bir istatistiğe 
nazaran her 4 - 6 dakika
~a bir kişinin veremden 
oldüğünii J.rÖstermişler • 
dir. 

V erem mücadelesinde eeas it.. 
tihaz edilen unsurları araş. 

t~rıtken önce veremin ne şeklide 
sırayet edip bir hutayı öldürdüğil· 
nU kısaca tetkik etmek, sonra da 
b~ sirayetin önüne geçebilmek i
çın Çarelere teveesül etmek mUca. 
de.lenin eeasınr teşkil eder. Vere. 
rnın irsen intikal ettiği hakkında. 
kat'i deliller serdedebilmek için 
~alen üzerinde uğraşılmakta oldu
gundan bugünkü mücadele esası, 
a~cak hastalığın doğduktan eonra. 
sıraYet va.eıtasiyle g e ç t i ğ i 
ni kabul etmiş ve o şekilde tedbir. 
ler almıya baslamıştır. 

"P rofesör Grancher" bir yazı. 

sında veremli muhit içinde yaşıyan 
ço~uklar için şöyle diyordu: 

Zaman gelecek ki, radikal teş· 
kilatıar veremin eriterek soldur
duğu o hasta vücudun halen sağ
lam kalan tohumunu ondan ayı. 
racak, o çok kliçilklere yeni bir 
hayat bahşedecektir." diyordu. 

S irayette esas olacak biri
birinden ayrı iki şekil gös

terebiliriz: 

la doludur. 
"Örnek psl<olojfsl, yeti,klnler e~

tlınl Atatürk genc;Hğhıln devrim ill
ktisünttn dlldliği vasıflaırla ya,şama-
sı., .. ,, 

Ödeırnişte Türkç.e öğrrtrnenl Ham
di A:unan adında çalı kan bir genç 
var. Köycilliik har~ketl ,.e kö~·Jünün 
ka11cmma.'iı halkkında kıymetli tet
kikıer yapmakla meşgul. Bu genç 
t.etJldklerinJ blr araya getlrerd~ bUro
&ürler halinde neşrediyor. Bu bilro
ti ii merak edip okumak istedim, 
mümkün değil. 

Daha ileri gldemoolm ve eseri ka
pamıya meebur oldum. 

Et11er şöyle başlıyor: 
"Türk denim! u.a.ıqJ 

Öğretmt>nlerimlzln dillerlnl çöze· 
Um. On.la.n bu kelieme halden Jıwta.. 

ba§anlar. ralun. 

A - Çocuk bakım evleri 
B - Maarif sıhhiye teıWôfı 
C - Propaganda cemiyet -

teri i/6h.. teıekküt.'ere ihtiyaç 
göstermelcteclir. 

1 - Hastanın himayesi: Bu gi
bi hastalar daimi şekilde verem 
Ud.bU.1 1.rJ. u..&.. .;.'1 ...... ~ L~t..~lc:.a.ı.. • .1.u. • Du. 

vaziyette alınacak tedbirler doğru. 
dan doğruya bizzat mikropla mü
cadele demektir ki, verem mikro
bun un görüldüğü yerde imhası i
le kaimdir; ve hastayı tedavi esası 
da buna istinat etmektedir. Mikro
bun ürediği mahaJli kuvvetlendirip 
üreyemiyecek bir hale getirmektir. 
Bu esasa yardım eden mücadele 
teskil!tının ba;ıında dispanserler 
gelmektedir. 

D ispan!'ler nedir, nerelerde a. 
çılrr ve nasıl olmalıdır? 

Verem to.Ucadelesini derin esas-

yetini kontrol için her şeyden ev. 
vel onları arayıp bulmakla mükel
leW··ler. Bu, bulma keyfiyeti şu 
şekiıde cereyan eder: Evvela sey
yar hastabakrcılar hariçteki tara
ma ameliyeleri vasrtasile hastalık 
merkezlerinin araştırırlar. Dispan
serlerin tedavi altında bulunan 
Jla.8taıarı ela icabı halinde bunl:ıra 
yardım ederler. Jkinci şekilde di
ğer hastalarda hariçteki doktorlar 
tarafından gönderilirler. Binaena-
leyh mecburi ihbar keyfiyetinin 
bu husu~ta biiyilk bir ehemmiyeti 
vardır. Birçok memleketlerde bu 
mecburi ihbar şekli ancak ve sade_ 
ce istatistik tanzimine yardım ile 
iktifa etmiştir. 

Memleketimizde disnarıs~rlerln 
adedi iMiyacımrza kafi derecede 
çoğaldıkça ümit Nleriz ki bu ihhar 
keyfiyeti esas rolUnU bihakkın ifa 
etmiş 0lsun. 

3 - Dispanserler ha~tnlar ne?.. 
elinde hem tıbbi, hem içUmat me
dlco - sociale anket yapmakla 
mükelleftirler. 

Seyyar hastabakıcrlar içtimai 
anketlerini aile efradı üzerinde ve 
ikametgahları hakkında tıbbi an-

ketlerini de hastalığın menşei hak. 
kında ve aile içerisindeki verem 
vefiyatı üzerinde ve halen içinde 
yaşadıkları sıhhi şerait hakkında 

yaparlar. Binaenaleyh bu hasta
bakıcıların ifa edecekleri hizmet
leri bakımından ehemmiyetlerinin 
derecesi pek aşikar bir surette an~ 
laşılabillr. 

4 - Dispanserler ayni zamanda 
diğer hususi teşekküllerle beraber 
müşterek birer yaroım evi, disip. 
lin evi \'e lU umu halinde birer te
mizlik evi olmalıdırlar. Binaena
leyh yukarıda zikrettiiYim şu kısa 

malümatla kıymetli ellerin idare 
ettiği esaslı bir dispanser teşkilıL 
tının memleketimizde verem tahrl. 
batına karşr kovahilecek en emin 
bir vasıta oldu.:Yu ilk hamlede na
zara r.ıı.rpar. Bu kadar favdnh 
hizmetler gören dispanserlerin e
hemmivl'tlerlnl arttıran hususiyet 
lerden biri ve en bac:ta geleni de 
masraflarının azhğtdır. 

(Muharrir. bundan sonraki yazı_ 
sında yine dispanserJpre temas et. 
nıekle beraber verem rniicadele 
teşkil~tının dicrer unsurlarını göz
den geçirecektir.) 

Fa.kat hunun la da kalmadı; ona 

bir de Jıi.l{a.p t.a:k1ı: "Doktor kuru»o 
kı I., 

Zanllı adam, muhitte sür'atle • 
lem olan bu adı öfünclye ka{lft.r ta.,,J.o 
dı. Molla, neşeli zamanlannda onun 

ağzmda.n komlk rN;eteJer tertip eder, 
önüne gelene yayar•lı. 

- Oa.nım ! Neye bu kadar ta.kıJı.. 

yorsun, fUka.raya? 
Diyenlere de: 

- Neye takrlnuyaym.,• llerff trp 

dol<foru değil, palana doktorudur ••• 

Derdi. 
Bu sabah ga1.dclerrle bir Meksl· 

kaJı'nm, Los Angeles Üniversitesine 

müracaathı, makarna pisirmf'kt.e 
emsalsiz meharet sahibi olcluğuna 

ileri SÜJ'C'J' ,·,, doktorluk ünvanı ista
dtğini oUuyunr.a ıtoşrühtiya.ri Şemel 
Mollayı \'e <loktor "Kunı~ıla,, yı h.,. 
tırladrm, ve her tiw ine de rahmet o
kudum. 

E. Ekrem - TALU 

lahtadan 
i[ahlar 

lar Uzerilide araştıran Profesör 
Kalmet, bu mücadelenin blitun 
ihtiyaçlannı kavrıyabilecek dis • 
panserler teşkilatını düşünmüş ve 
ilk eserini de Lille şehrinde 1900 
tarihinde vücuda getirmişti. BilL 
hare veremden milyonlarca kur. 
ban veren btitUn medeni memle. 
ketler bu esası kabulde tereddüt 
etmemişlerdir. Dispanser haddiza
tında bir haetane demek değildir. 
çünkü koğuşlarında hasta yatıra... 
m.a.z. halbuki yevmt konsillta.syon-

Iarında verem teşhisine medar ola
bilecek bugünün en asri vasrt.aıarı

nı istimal ve tatbik suretiyle has
talığı en tez teşhis yapan, veremli

leri adım adım takip eden, elde 
mevcut vasıtalarla muhitini koru
ma çarelerini araştıran, hülaaa da
hili teşkilatı ile ayrıca bir de hari
ci teşkilata malik olan bir mües. 

sesedir. 

Gazi Osman Paşanın 1 ürbes . 

D ispanserlcrin dahili teşktl!t 
korlarını doktorları, hasta

bakıcrları ve muavin memurları 

teşkil ederler. Harici teşkilat u-
zuvlarını da (infirınieres visitenses) 

yani seyyar hastabakıcılar teşkil 
ederler. Bu suretle bilyUk bir hu
susiyet arzeden dispanserler: 

1 - Verem milcadelesinde mer. 
kez vazifesini görürler. 

Hastalar evlerinde yahut hasta
ne veya sanatoryomlarda tedavi e
dilsinler, dispanserler hastaları sı
kı sıkı takip ve icabı halinde onla. 
nn ihtlyar,lannr teminle mükellef
tirler. Binaenaleyh dispanserler 
hastalarına azami i!!uhulet göste
ren birer şefkat evi olmalıdırJe.r. 

2 _ Dl!panl!!erler haetanrn va.zi-

Pilevne kahramanı Gazi Osman 

Pa~a türbesinin harap olmakta ol
duğuna dair yaptığımız neşriyat ü

zerine merhumun mahdumundan a -
şağıya dercettiğimiz mektubu aldık. 

Son aldığımız malumata nazaran 

Osman Paşanın türbesini tamir et

meyi bir kadi?"3irın8lık vecibesi sayan 

Evkaf ldaresi bu işi üstilne alacak • 
tır. Bu karardan dolayı zaten imar 
faaliyetini memnuniyetle gördüğü -
müz Evkaf idaresini takdir ederiz. 

"Babam Gazi Osman Paşanın şah
sını ve hatırasını tekrim vesilesile 
insanlığtn en yiiksek dııygıilaruıdan 

olnn kadirşinaslığı ikaza. matuf yazı· 
l.arımzı min,ıetle ve fiikran.Uı oku
dum. 
Kararında hafa olmı11an m.ahke

mei zaman, babam hakhnda hük
mfüıü vermi{r tıe onu, mım.ffip oldıtğıı 
biiyilk ve ~erefli mmetin çok değerU 
bir kanıa:ıet ve fazilet abide3i olarak 
tarihe nuıl etmi~tir. 

ltfnnevi mtml,;ii her WrW. yıpranma 
vo eskimeden mua.f isB de dünyada 
kalan son maddi hatıra.smı, yani 
mezarım, harap olmaktan korumak 

için 8arfettiğim.iz emek mezarın 
- kattci kubbesi üstiindeki kurşımla- , 

ro varıncıya kadar • muhafazasma 
kô.fi gelemedi. 

Babamr.n mezarının gilnd n giine 

harap olup bakılamamasından doğan 
teessür ve ıatırabım 8izin civanmer

da.ne yazınızl,a haf i{ledi, beni bir neb. 

ze müteselli ettiniz. Size ~kra.n va

zifemi ifa için bu birkaç aatırı yazıp 
gönderiyorum." 

Hüseyin Abdülkadir PİLEVNE 

• 
Adana F elaketzedelerinden 

Birinin T eıekkürü 
Adana seylapzedelerinin maruz kal 

dığı acı faciaları dilşUnerek yardım
da bulunan şefkatli Ulu önderimiz 
Atatilrke VP. kıymetli şeflerimize ve 
bu hususta .naddi yardımlarda bulu 
ne.nlarla kalben teesailrlerimize işti
rak eden ulu milletimize tUkenmez 
aa.ygılanmr sunarım. 

Adana Seyllpzedelerinden e,ı 
ile dört yavrusu yok olan 

belediye zabıta memuru 
Mehmet Batur 

Bunlll.r Mala'bar yeNtler1n!tı to • 
temleri ,yani mabutlarıdır. Malabaı 
yerlileri bunlara taparlar. Bu tahta· 
dan oyuncaklara ili§enlerin cezası a· 
teşte yakılmaktır. 
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G~ Saray 
• • 

- Besi klas 
iki takımın muh-

teliti bugün 

sahaya çıkıyor 
Romenler de kuvvetli 

Roman yanın birinci sınıf prof es yon el 
klüplerinden olan C. F. R. bugün ilk ma· 
çını saat 14,30 da Taksim stadında Gala
tasaray · Beşiktaş muhtelitile yapacak. 

Romanya takımma karıı bugün ve yartn göreceğimiz 
muhtelit oyuncu/art karştlıklt bir maçfo 

Evvelce bildirdiğimiz gibi, geçen sene Fenerbahçe 
Güneş mubteliti Bükreşe gitmiş ve orada birinci maç
larını sahayı dolduran binlerce kişinin takdirini kaza -
nan teknik bir oyundan sonra 2-1 galibiyetle neticelen
dirmişlerdi. Fakat saha ihtilafı yüzünden ikinci maç 
yapılamamıştı. 

----------------------- 1 içlerinde müteaddit beynelmilel 

F Ut b O 1 aA.•ı em ı• n de 1 oy~ncular bulunan ve ekserisi Ma • 
carıstandan Romanyaya hicret et -
~iş birinci sınıf Macar oyuncularını 

Avusturya - Fransa Maçı 
ihtiva eden bu takım on beş gün ev
vel 3 maç yapmak üzere Hayfaya git 
miş ve orada yaptığı maçların hep· 
sini kazanmış vaziyettedir. Bu ayın yirmi dördünde Pariste yapılacak Avusturya · 

Fransa milli takımları oyunu F ransrz futbolü için mühim 
bir dönüm noktasıdır. 

Kendisile görilştüğümüz kafile 
reisi, takımının kuvvetli olduğunu 
ve 15 gün evvel çıktıkları bu turne· 
den mağlup olmadan dönmek bi -
rinci gayeleri bulunduğunu söyle -
mektedir. Demek ki, Rumen takımı 
kuvvetli oynivacaktır. 

Malumdur ki Fransızlar da milli--------------

Teniste 
Milyonluk 

takımlan ve futbol idaresi için bir 
tek seçici kabul etmişlerdir. Gaston 
Barrcau ismindeki Fransız tek seçi
cisi, ilk defa olarak milli takını kad
rosunun ve oyuncuların bütün mes'u
liyetini yüklenmiş olacaktır. Bu iti . 
barla Fransızlar yeni kabul ettikleri 
bu usulün iyilik veya fenalığını bu 
maçla da ölçmek vesilesini bulacak • 
lardır. 

Fransız tek seçicisi tabiıa.ten az ko
nuşan ,meramını gizli tutan bir mü
tehassıstır. Gazetecilere beyanat 
vermeyi, hedefini izah etmeyi sev • 
mez. Bu yüzden Fransız gazetecile • 
rile arası pek dostane değildir. 

A vustıuryalılara karşı çıkaracağı 

milli takım kadrosu için 18 oyuncu 
çağırmış olan Fransız tek seçicisini 
Fransız milli takımının eski kaptanı 
bir gazetede tenkit ediyor ve diyor 
ki: 

- Bir Fransız milli takımı için 18 
oyuncu fazladır. 
Fransız tek seçicisi 18 O}"Uncuyu 

hesaplıyarak yapacağı kadroyu Vie
ner Spor klübü önünde bir defa tec
rübe edecek, ondan sonra hakiki kad 
rosunu tesbit edecektir, 

• 
'Almanya ıampiyonası 

Almanya futbol §8.lllpiyonası maç
larında en heyecanlı oyunu geçende 
Berlinde yapılan Nuremberg - Herta 
arasında yapılmıştır. 

Maçı Nurembergliler 2 - O kazan· 
ınışlardır. Fakat bilhassa Herta ka· 
lecisinin resimde görillen bir şekilde 
gol yerken bir müdafiin adeta kale 
içinden topu çevirmesi pek heyecanlı 
olmuştur. 

Almanlarm tek seçici vaziyetinde 
çalışan antrenörleri Oto Nerz de bu 
maçta hazır bulunmuş ve Alman mil
mi takımının ilerde yapacağı maçlar 
için bazı namzetleri Nuremberg ta • 
krmından seçmi§tir. 

Afyon güreşçi
leri hoca 
istiyor 
Afyondan bir kariimiz bize mek -

tup yazarak bölgelerinde şimdiye ka • 
dar Tür ki yenin Dinarlı Mehmet, Ya. • 
rımdünya Süleyman gibi tanınmış 

pehlivanlar yetiştiğini ve bu spora 
çok müstait amatör gençler bulun -
duğunu bildirmekte ve federasyon -
dan bu mllstait pehlivanlara teknik 
öğretecek hoca gönderilmesini rica 
etmektedir. 

Kazançlar 
Ingilizlerin, hatti dünyanın en 

kuvvetli tenisçisi olan Perry profes -
yonclliğe geçti. Ondan evvel profes· 
yonel olan Amerikalı Vines'le Nev • 
yorkta ilk defa olarak karşılaşacak
tır. 

Perry Holivuttan: Nevyorka gel
miş ve idmanlarına başlamıştır. 

Bu iki profesyonelin maçı için halk 
müthiş bir alaka göstermiye başla • 
mıştır. 

Perry'nin Amerikalı ile olan pro
fesyonel sahadaki ilk çarpışması bir 
dubl maçta olmuştur. İngiliz oyun. 
cusu çiftler maçını kaybetmiştir. Fa
kat asıl ehemmiyetli ma<: Perry'nin 
Vines'le tek başına oyruyacağı maç
tır. Bu müsabaka için piyasaya çıka
rılan bir milyon franklık biletler ki
milen satılmıştır. 

Bizim takım 
Bugün Rumenlere karşı çıkarıla · 

cak Galatasaray • Beşiktaş muhteli
tinin ne şekilde kurulacağını bilme -
mekle beraber her iki takımın bu -
günkü kadrolarını gözönünde bulun 
durarak kuvvetli bir takım çıkarmak 
kabildir. Kalede Avni ve Mehmet A· 
li biribirinden ıı.ytrl ooiJpmiyp.rp\c de
recede bu mevkiin ehlidirler. Müda
faa hattı için Hüsnü ve Lütfi tered 
dütsilz bir şekilde bu mevkiin birin· 
ci namzedidirler. Son zaman. 
larda Beşiktaş müdafaasında oynı
yan Faruk ta bu mevki için hatıra 
gelirse de onu haf hattında oynat • 
mıık daha münasip bir şekildir. 

Merkez muavin için son oyunlarda 
canlı ve bitmek bilmiven enerjisile 
her tarafa yetişen Salim en müna • 
sibidir. 

Hücum hattında zevkle oyunla • 
rmı se)Tettiğimiz Hakkı siyah - be • 
yaz takımın liklere iştirak eden son 
kadrosunda merkez muavin mevkii 

Perry ile görüşen bir gazeteciye 
Ingiliz oyuncu~:- şunlan söylemiştir: 

_ ilk maçımda çift olarak Vines'e ni işgal ediyorsa da onun Salim ka-
yenildim. Fakat çift maçın neticesi dar bu batta muvaffak olacağını tah 

·· · d ğildi 1 min edemiyoruz. muhım e r. .Aııı oyunumuzu 
kar§ı karşıya. göstereceğiz. Yan haflara sol taraf için Feyzi 

_ _ _ ve sağ taraf için de Faruk, (müda. 

Yunanistan Dünya Kupasr faada oynatılmadığı takdirde) en iyi 

na İştirak Edecek mi? teridir. 
1938 senesi haziranının 4 dündeu - Hü

0

cum hattı için muhtelif şekil . 
19 una kadar Pariste yapılacak olan ıer düşünmek kabildir. Fakat ~e 
dilnya futbol şampiyonasına dahil en mülayim gelen iki şekil şöyle ola· 
olup olmıyacağıru şubata kadar bil • bilir. 
dirmesi Yunan federasyonundan 1 Necdet, Hakkı, Gündüz, Şeref, 
taıep edilmiştir. Eşref 

Yunanistanın bu maçlara iştiraki- 2 Necdet, Rıdvan, Gündüz, Şeref, 
ne dair şimdiye kadar bir karar itti-ı Eşref 
haz edilmiş değildir. Şazi TEZCAN 

• 

TAN - Son zamanlarda eski kud. 
retinden bir hayli kaybeden milli ta. 
kımımıza eleman bulmak için bir mU.. 
teha.ssısm Anadolu ic;ine gönderilme- Almanya ıompiyonası maçlaflnda Nuremoerg ku,-f:5İ ö ün-·.J 
• ı,.,ı,, muvafık olacaıh kanaatin=-d""'eyız"""·~· .__ _____ çok muvaflakı etli bir korner enstantanesi 

B ir arkadaşım anlattı: 
Onu küçük ve basık bir 

meyhanede tanıcl.!m. 

Ht:men g-Ozüme çarptı. 

O gözüme çarpmasa ve kendi. 
sinden bahsedilmiye değmese ni. 
çin şu satırları yazayım? ... 

Yoksa küçük ve basık meyhane. 
lerde yalnız ona mı rastlanır? O. 
ralarda nice adamlar vardır. La. 
kin onların hepsi de sanki bir tek 
adamdır. Hepsi de analarını, ka... 
rılarmı ve çocuklarını geç vakte 
kadar kapı veya pencere önünde 
bekleten insafsız adamlardır. 

Lakin o bambaşka bir adamdı. 
Çünkü bir taraftan şu kirli ve kö. 
til masa başında yavaş yavaş ve 
8.deta yudum yudum rakısını i -
çerken, bir taraftan da kanser 
hakkında en son yazılmış olan bir 
kitabı dikkatle okuyordu. 

Saçları ağarmış ve tel tel ol • 
muştu. 

Gözlerinin altı morarmış, yil • 
ziintin derileri sarkmıştı. En çok 
elli yaşındaydı, lakin yetmiş ya • 
şmda görilnüyordu. 
Başka yer olmayınca onun tek 

başına oturduğu masaya yaklaş • 
tım: 

- Şuraya oturabilir miyim? 
niv" ı::t\l"f\ıım 
Gözlerini yarım yamalak kitap. 

tan ayırarak hemen cevap verdi: 
- Elbet... Masanın hepsini ki -

ralamış değilim ya. .. 
!ki taraf ta ne k a d a. r 

çekingen ve sessiz olurlarsa olsun. 
lar, içki masası başında, arkadaş 
olmak ve karsımızdakilerin kötü 
taraflannı bir tarfa savurup iyi 
taraflarını görmek pek kolaydrr. 

llk bakışta bir idam mahkumun 
dan, bir timarhane kaçkmından 

farksız olan bu adamın da yalnız 
iyi tarafını görüyordum: O da e
lindeki kitabı büylik bir dikkatle, 
satırlan Uzerinde hazan üç, dört 
defa gidip gelerek okumasıydı. 

Kitabına ikide bir gözüm kayı . 
yordu. 

Gelişi güzel de olsa ayni satır -
lar üzerinde gözlerimizin birkaç 
saniye için ayni zamanda yaptığı 
gezintiler bizi biribirimize yaklaş
tırıyordu. 

Gözlerini kitaptan ayırmıyarak, 
çatalını mezeye uzatmıştı, fakat 
yanlışlıkla benim tabağıma rast. 
lamıştı. Bunun ancak son saniye
de farkına vardı ve kendisinden 
hiç umulmıyan bir incelikle: 

- Af buyurunuz! Şimdi değiş
tiririm. 

Diyerek tezgaha doğru seslen • 
di: 

- Garson, buraya {!el! .. 
- Rica ederim. bırakınız 
- Yok, bu yanlışlığı düzeltme-

liyim! 
- Her halde bir şey ödemek is

tiyorsanız, H\tfen bir kadeh içki. 
mi kabul ediniz! ... 

Bir iki saniye duraladı. Fakat 
boşalmış olan kadehini hemen dol
durmama engel olamadı. 

Ve içtik ... 

O nunla a't'Psıra bu bası.k ta
vanlı, küçük yerde, sıgara 

dumanları içinde ve içki masası 

başında buluşuyorduk. Her de • 
fasında kanser hakkında çıkmış 
olan başka başka kitapları elinde 
görüyordum. 

- Bir kuruntuya tutulmuş ol. 
malı ... Kimbilir kendisinde kanser 
olduğunu mu sanıyor? 

Diyordum. Çünkü böyle birkaç 
kişiyi tanıyordum. 

Fakat yüzünde hiç bir hastalık 
veya kuruntu sezilmiyordu . 

Kim olduğunu, ~~ ?Ş 'yaptığını, 
nasıl geçindiğini hiç söylemiyordu. 
Ben de damdan düşer gibi sorma
yı doğru bulmadım. Fakat çok gü. 
zel konuştuğunu, ona hatırlatmak 
tan kendimi alamadım. 

Sonra hemen: 
- Doktorsunuz, değil mi? 
Diye sordum. 
Başını salladı-

- Hayır ... Doktor dei?:ilim. Suç
suz bir mahkumum ... Eğer böyle 
olmasaydım, zannettiğiniz gibi ola· 
caktım. Buna babamın ölüsü ba. 
şında yemin etmiştim. 

.., ' .., - ...... . 
Ytizümün, bUvük bir meraka dü. 

şenlere benzediğini görmüştü. 

Merakımı gidermek istediğini 
sezdim. 
Umduğum gibi oldu ve anlattı: 
- Ben henüz on bir ya.,c;ınday

ken babam öldü: hem de tamam 
Uç yıl bütün varını hastalığının 

şifası uğrunda harcadıktan, sancı. 

dan ve ağrıdan kı~narak, boğu. 
1-.--.ı. ıu .. :u:. 'Dn;;."""''"';ı" lr ... "'aa• 'UP• 

dı. Onun ç ktiği açılan gördükçe, 
bu hastalığın ne korkunç bir bela 
olduğunu tam manasiyle anladım. 
Kimbilir böyle ağrı çeken, sevgi
lileri yüzüstü bırakarak ölen ne 
kadar zavallı vardı. Doktorların 
"bunun şifası yoktur. Ölecek. 
tir!" dedikleri kulağıma çalınmış. 

tı. Bunca korkunç hastalıkların 

şifası bulunmuş ta nicin bunun bu 
lunmamıştı? lşte o günlerde ken
di kendime yemin ettim. "Doktor 
olacağım ve kanserin ilô.cını bula. 
cağım!" dedim. 

R akısırtdan birkaç yudum iç
ti: 

- Mektepte en çalışkanlardan
dım. Dersleri çok kolaylıkla öğre. 
niyordum. Fakat babamın ölü
müyle beraber yoksuzluk başla. 
mıştı. Kitaplarımı alamıyor, iyi 
giyinemiyor ve yiyemiyordum. 
Sınıfımızda zengin çocuklann şa
tafatlarına hayrandım. Hem de 
bunlarm hemen hemen hepsi de 
tembeldi. Hele içlerinden biri 
mektebe; iki Macar atının koşul. 
duğu stislü bir konnk arabasiyle 
gelir. onunla dönerdi. Sırmalı el. 
bise giyen kırmızı fe~li arabacıdan 
başka yine sırmalı elbise giyen 
kırmızı fesli bir adam onun çan
tasını ta.şırdı. Onun Abdülhami 
~in paşalarından hirini oğlu oldu . 
ğunu sövlemişlerdi. 

Kendi kendime: "Ah, bunlar gi
bi varlık içinde olaydım . Öğrenmek 
için neler lazımsa hepsini de ko. 

!aylıkla alırdım. Her halde dok. 
tor olur, babamın ölüsü başında 

ettiğim yemin yerini bulurdu" di
yordum. Çünkü yokluk yüzün . 
den mektebe güçlükle devam ede. 

biliyordum. 
Pek uzak bir hatırayı karanlık

lardan çıkarır gibi gözlerini süze. 
rek düşündü ve devam etti: 

- Uzatmıyalım. talih gülmiye 
basladı ve hocam bana paşa ço. 
cuğuyla beraber derse calısmamı 
ve ona yardım etmemi .cıövledi. 
Bir tUrlü icten arkadaş olamıvor
duk. Fakat bir saray kadar bU. 
yük olan. kinde b"lki Uç yüz kisi. 
nin barındığı konağa bile girip çı
kıyordum. Arkadaşımın altından 

bir saati vardı. Hele ona bayılır. 
dım. Onun tıkırtısını kalbimin 
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üstünde duymak başlı başına bir 
saadetti. Çalışırken masamızın üs. 

.,t.iine koyardı. Bir gün arkadaşını 
dışarı çıktığı sırada saati cebime 
koyup ta zincirini göğsüme doğrU 
sarkıtmaktan kendimi alamadını. 

Arkadaşım bunu gördü; fakat 
bir şey söylemedi. 

K arşımdaki adamın sesi ha.. ' 
fiflemiş ve titrek bir hal 

almıştı: 

- Ertesi sabah arkadaşım gel .. 
medi ve üç zaptiye birden sın ıfa 

girerek beni aldılar. Bir karakol& 
götürdüler. Posbıyıklı bir komi. 
ser. elindeki kırbaçla üstüme yü .. 
rüdü: "Çaldı~ın altın saati nereye 
sakladın? Çabuk söyle!" diye ba.• 
ğırdı. Yalvarmalar, yeminler fay. 
da vermedi. Kırbaçtan her tarafım 
çürilmüştü. Korkunç bir ağrı çe· 
kiyordum. O sırada gelen iki zap
tiyeden biri: "Sabahtan beri dövil. 
yoruz ; anasiyle kardeşi de inkar 
-.:ı:..,.""'...,l">r' 1 ,,,:aA..1: f .-.. _ .-. __ _,..._.., '--

p m a ı. Boğuştum. Boğu~tukça 
dövüldüm. AnamlA kardeşimin 
kurtulmaları için suçlu olmaktan 
başka çare yoktu. "Çaldım, fakat 
daha sonra korkudan mektebin 
kuyusuna attım' 'dedim. Birçok da 
yaklar daha yedim ve hapse atıl
dım. Saat şiiphesiz kuyuda bulun. 
madı. Birkaç ay sonra çocuğun 

lalası tarafından çarşıda satılırken 

görüldü. beni serbest bıraktılar. 
Fakat anam yediği dayaktan öl· 
müş, kardeşim kaybolmuştu. ü .. 
zerimdeki hırsızlık damgası beni 
çamura attı. Suçsuz bir mahkum 
oldum. Fakat ne çıkar?.. Ben 
yine çalışıyorum ve pek yakında 
kanserin ilacını bulacağım. Bu 
hnst-ılıi!'ın babadan çocuğa geçtiği 
ni sö\·lüvorlar. Ben ona tutuldu. 
ğum zaman babam gibi ağndan 
kıvraıımıvsıl"ı:ığım ve pek çabuk şı.. 
fa bulacağım. 

Anado1uda 
kar akış 
faciaları 

Trabzon, 8 (Hususi) - 26 KA.ınl' 
nuevve1den beri fasılasız kar yağı• 
yor. Zigana ile Hansiköy arasındaıd 
şosenin 4 kilometrelik kısmı tama • 
mile kapanmıştır. 
Karın fazlalığından bir han çök• 

müş, bir kadınla çocuğu enkaz altıJI 
da kalarak ölmüştür. ErzurumdaJI 
verilen malumata göre, bir postt 
kamyonu Erzurum - Trabzon yo • 
!unda kara saplanmış, içindeki ~S 
yolcu güçlükle kurtarılmıştır. ı;ı.it 
kadın yolcu donmuştur. 

Asılsız Bir Haber 
Ankara, 8 (TAN) - Ancı! k ıcs• 

nunu projesi hazırlandığı hakkındl 
bazı İstanbul gazetelerinde çıkıı' 
haberin aslı yoktur. 

Ankarada Bira fabrikası 
Ankara, 8 (TAN) - Ankara ot• 

man çiftliği idaresi bira, Malt trrı-1 
edecek büyük bir fabrika yaptırıyot• 
Fabrikanın inşaatını tskoda mücsS" 
sesi deruhte etmiştir. 

"Öz Dilek" 3 Yaşında 
Lüleburgazda çıkan Özdilek ret! ~ 

kimiz 3 yaşına girmiştir. Tebrik e
der ve muvaffakıyetini dileriz. 
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MUM4MDA MLA RIM 
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l-IATıRAGART , -
• ORGENERAL 

ALI SAiD 
Vaktile Yemende 

kırk ay Lahiç 
Sultanhğı yapmıştl 
A skeri Sura azasın· 

dan Orceneral Ali 
·sait, içiiçe geçilen üç ge
niş salonun sonuncusun· 
dan bana seslendi: 

1 _Buyurun! .. Burada-

yun! . . . k tü"' 
1 

Golf bıçımı spor os .. -
mü içinde, daha genç go
rünen değerli Orgeneral 
masanın üstünde duran, 
büyük bir tabakayı uzata· 
rak söze başladı: 

1 _ İçinden bi~ 
alın ve üzerindeki 
okuyun! .• 

. 
sıgara 

yazıyı 

l 

T
abakanın kapaiına baktım, 
Hiyeroglifi, andıran kar

gacık, burgacık bir arapça ile fU 

imza vardı: ,. 
"Euultan AJımedillfadıl 

1 
Orgeneral izahat verdi: 
- Bu tabakayı bana Yemende 

iken hediye ettiler. 
"Ahmedillfadıl" Lahic:'te aultan-

Yazan: 

Salahattin 
Güngör 

._ ______ ... ,._.. 1&&2 - .... 

hk eden bir adamdı. Daha sonra, 
bis de, (La.hiç) e girdik. Ve tamam 
( '4>) ay orMJ. ptdık. 

--=~=.....JA... aiitaPeke oluncıya ..kadar ••• 
ltUJPPLI •nM:U t:llit 'Is, "•da 
'ili" muhuarar alt1aa almlftık. 40 
ay mtlddetle lN ~ biricik 
hlldmlydlk. 

rgene~oı v file Y emeaôe }9 uncu 
ilcen Yemen ıeylıleri onmntlo 

Arap kabile refalert; bir aralık 
bana Lahiç Sultam actinı dahi ver
diler. Sultan, onlarca taaaIUit e
derek hUkmUnil ~ten adam de.. 
mektir. Beni de, Lahiç Sultanının 
mevkillıe cebren muaalllt olınu, 
f a.rzediyorJardJ. 

La.hiçte kaldığım müddetçe, Ye. 
men ,Ara.plan arasında Unvaıımı 
JUydu: 
·~dUl' ee~uı· Osmant Ali 

Sait pqa, dlme lkbalehu .. " 
Generalin• yemende geçirdiği 

yıllara ait bana çok enteresan teY
ler anııttacafml daha baflangıçta 
keffetmiftim: 

ı _ Demek Generalim, La.hiçte 
kırk ay ıUreD bir ıultanhğınız da 
var .•• 
1 Orgeneral. gUlUmledi: 
t• _ Evet! Kendi arzumuz hillft. 
na bir ıultanlık ki, ılze, hikaye eL 

miye değer! ı 

l A U Salt. "Sultan AhmedUlfa. 
dıl" m tabakumdan bir ai

kara daha uzattıktaD ıonra, an
latmıya bafladı: 
1 _ Ben fD'k& ınımandanı ola. 
rak Yemene gittiğim .zaman, Seytt 
·Mehmet tdrlll, ()imanlı htikftmetL 
ne k&rfl ilyaD bayrağmı yeni aç. 
mıştı. ldrilt, uzerine yUrtiyen kuv
vetle birlikte, harekete geçtik. 
:Aslr ve Yemen cihetlerinden bi. 
zim ordu, dal cihetinden hükilme. 
te mutt olan tmam Yahya taraf. 
tarlan, l&hll cihetinden gambot,. 
larm tarama ateffyle Seyit Idriıi, 
iyice mklftJrdık. Asi idris, ltaı
yanlardan aldıfı toplarla, Aair sa.. 
hillerinl mtıdafaaya çalışıyordu. 
Ben. ldrisl, Yemen cephesinde, BI· 

ıa.tmmya memur kuvvetlerin ku
mandam idim. MUndemeler 4.5 
ay kadar devam etti. Aldığım e. 
mir tızerlne san'aya döndilın. Bu 
-nq tmntytaq ep A2'8q U"lltJ:> •pv.ım . 
lunuyordu. 

l 
O amanlı ordusu. ba&tanbaşa 

leferber edildi Fakat ae
ferberllği, yemen kolordusuna tef 
mD etmediler. ÇUnldl. anavatan .. 
dan Yemene ne al1lh ve cephane, 

ne de erzak, para göndermek mUm 
kUn değildi. 

Yemendeki kuvveti, kendi hal
lerine terketmiye mecbur olmut
lardı. Cihan harbinden evvel, Ye. 
mendeki yedinci kolordunun buğ. 
daYma, hatta (un) una kadar, bil
tUtı erzakr, merkezden gönderilir
di. Harp b8'1aymca, bütün yar
dıntlar, kesildi. Yemen kolordusu. 
nun, ancak iki aylık unu ve bir 
aylık m&afı ödiyebilecek parası 
Vardı. 

İngilizler, harp ilanı akabinde, 
Perim adasmm karJısmdaki Şeyh 
Salt kalesini bombardıman ede
rek buraya asker ihraç ettiler. Bu 
hareketi yapmaktan makıatlan, 
Hint kapılarından biri olan BabUl
ınendebi tam emniyet altında bu-

Uhlç Sultanı Afi bin fadl 

lundurmaktı. 

O vakit, ben, merkezi San'ada 
olan 39 uncu fırka kumandanıy. 

dım. 

Dev~drebildiğim kuvvetler ve 
bir kısım Arap kabileleriyle bir
lilrte, Sanadan Ta.azdaki liva mer
kezine, oradan da Bablllmendebe 
gelerek, Şeyh Sait kalesini ve ara
zisini kurtardım. 

İngilizler, bundan sonra, birçok 
defalar, BabUlmendepteki mevzi. 
leriınizi ve Muha civa.rındaki as
kerimizin ric'at yollarmı tehdit 
ettiler. Fakat iklimin mUsaade
ıizliği ve susuzluk yUzUnden malt
satlanna muvaffak olamadılan 

İngilizler, bir gece yanın yine 
Babülmendebi bombaidımana b8.f· 
lamışlardı. 

Y emende Moza adı verilen su
lak bir yerde, ihtiyat bir 

bölüğümüz vardı. Bu küçük bö
lük, Mendeptekl arkadaşlarının 
yardımına yetişmek için hemen ha
reket etti. Hava o derece sıcak 
ve bunaltıcı idi ki, her gtın sekiz, 
on nefer, güne, çarpmasından ölil. 
yordu. 

Mehmetçikler, yan yolda, bir 
kuyunun baf!D.a baygın bir halde 
yetifmişlerdi. Fakat zavallılar, bit
kin bir haldeydiler. Hele bir Meh
metçijt bilirim ki, ölmek Uzerey. 
ken, boynuna aaılı tüfeği, yanında. 
ki arkada9ma uzatmrt: 

- Hasan, kardefim ... Allah q
]ana, al şu tüfeğimi! Millet, devlet, 
emanetidir ... ou,man eline geçme
ıin. YU.Zbqı Ali Beye götür, ver .. 

Diye yalvararak ruhunu teslim 
etmişti. 

Müsabaka 
kuponu 
No.9 

KADJNLARA ERKEK 
KiRALIYAN ADAM 
---------------------~--------------------

8 ir Gecelik 
Kavalye? er 
kimlerdir? 

Avrupayı hayrete düşüren bir müessesenin müdürü 
Fransaya geldi. Bu müessese "kadınlara birer gecelik 
kavalye kiralıyan iş evidir,, erkek kiralamayı bir meslek 
haline koyan ve Amerikada, İngilterede çok muvaffak 
olan Amerikalı Fransız gazetecisine bu şayanı hayret 
işi şöyle anlatıyor: 

- ismim Tek Peckhamdır. Amerikalıyım. Parise A· 
merikada başlayıp çok muvaffak oluğum ifi kurmak 
için tetkike geldim. 

Ben yalnız çıkan, kocalan evlerinde yorgun olduğu 
geceler namusile eğlenmek ve gezmek istiyen kadınla· 
ra, namuslu, kibar tavırlı şık erkekler kiralarım.._. Şaş • 
mayınız bu garip görünen işe başlarken bidayette Ame· 
rikada bile müşkülata maruz kaldım. Fakat ,imdi 
birer gecelik kavalyeler lngilterede ve Amerikada mes
lek sahibi olmuş insanlar haline gelmişlerdir. 

Size kiraladığım centilmenlerin nasıl gençler olduğu
nu anlatayım, bir kere hepsi namuslu, kibar tavırlıdır· 
Iar. Kadınlardan menfaat bekliyen jigololara hiç benze· 
mezler. 

Esasen ben, "kiralık erkekler,, mUesseseme alacağım 
taliplerin abli.ki ve içtimai vuıflanna ve kıymetlerine 
pek dikkat ediyorum. Şatafatlı ve rengi çok göz alan 

Namuslu lc.aômlara kavalye Mra fıyan müesseseyi 
icat eden aJam: Amerikalı T eti Pelc.ham 

kravatlar ve elbiseler giyecek kadar 
zevki düşük talipleri dahi reddedi • 
yorum. Gecelik kavalyelerimin hepsi 
eıki ve yüksek familyalara mensup 
gençlerdir. 

Kiralıl< erl<eAlerin 
gecelik. liyalları 

Bir gece lokantasında, bir dans 
yerinde, bir tiyatroda gezdirdikleri 
kadınlara hakikaten güzel ve neşeli 
dakikalar yaşatan kiralık kavalye • 
terin fiyatlannı 300 frank olarak ta
yin ettik. 

Yalnız bunların barlarda gezdir • 
dikleri kaduun cebinden eefahat et· 
melerine mani olmak Uzere pek sıkı 
allıamlar- ..... ,.. • • 

Kiffllılc erlceA/efln 

benzemez. Aşkla aevifmiyen fakat 
~ürmetle ve derin itiyatlarla biriblr
lerine bağlı olan karı kocalar çok 
nes'utturlar. Amerikan erkekleriniıa 
iş adamı vaziyetinde olanlarmm ek
•erisi eğlence yerlerinde uyurlar. 
'.;ündUzün yorgunluğundan gecenin 
leç saatlerinde somurgan olurlar. 
Amerikan kadını spor tipinde bir ka
dmdır. Bir e~kekle gezdiği vakit mut 
laka hissi bir rabıtayla bağlanmak 
aklma pek gelmez, bu itibarla koca
lan da kadınlan da memnun eden 
gecelik kavalyeler her iki smıfın ra. 

. hatmı ve saadetini temin etmiştir. 

fransıı e.rW/eri 
mfilılf' lfı""""" 

Evet billyorum, bir AngJo saır-
tlisiplini erkeğinde nadir bulunan 8fk erkefl. 

Bir kiralık kavalye gezdiııpe Uc ' eğlı:nce ve kavalye erkeği kıymet • 
retinden hariç olarak kadmıiı kes& 
sinden 9ampanya ve aaire gibi pa • leri Franap erkeklerinde euM.8 

halı meşrubat içemez. Kiralık kaval· mevcut olduğundan bu mesleğin P .. 
ye bir kere gezdirdiği kadınla bir da riste yürUyemiyeceğini söyliyecekal-
ha gezemez. Elbiseleri pek efendice, niz. 
koyu renklerde ve en yüksek terzi • Ben de tasdik ederim ki, bir ll'rane 
lere diktirilmlftir. Yemek yerken, sız centilmeni kadınlan eğlendirmek. 
masada bir kadına yer verirken, ko- meşgul etmek ve gezdirmek hUlutı-
nu,urken velhasıl her hareketile ha· larmda olduğu kadar lfıkane hu • 
kiki bir centilmen olmJY& mecbur • bıhallerde bUyük bir tekniğe sahip • 
durlar. Esasen o cinS erkeklerden tirler. Bunun için kiralık kavalyeler 
seçilmişlerdir. Franaada pek tutunamazlar. Fakat 
Acayip müessesey) Kavalye Dtrılıyan ıık ve ıoril Pariste açılacak beynelmilel ıergl do 
neden açmıı? l<aılınlardan bir tip layısile kiralık kav;lyelerimJ Fran • 

Bu müeueseyi bir ihtiyacı karşı • ya, dans yerlerine gitmeyi severler. mz topraklarında ilk defa tecrtibe e-
lamak üzere açtım. Amerikan ve İn Erkekle kadınlar arasındaki bu deceğim. 
giliz erkekleri aleUimuuı iş anyor • ~ark ic:timal zaruretle bizim mesle- o •ergi yUzUnden binlerce Amerl-
lar, geceleri erken yatıp sabahlan ği d ğ t 
erken kalkmay:r ve evini ferah ge • 

0 
urmu, ur. kalı, yüzlerce İngiliz kadını ışık teb• 

çindirecek kadardan fazla para ka· Ameril<on lcotlınları rine dökülecektir. Gündüzleri koca-
zanmayı severler. koca/annı ıevmeı/er mi? larile meşherleri gezecek olan kadm 

Halbuki Amerikan kadınlan da Bir Amerikan kadını izdivaç tel • lar geceleri de kiralık kavalyelerle 
geceleri gezmeyi, ıinemaya. tiyatro. kisinde ltir Avrupalıya kat 'iyyen Parisin eğlence yerlerlnl dolapıcak• 

-===-™; -- =ı1ardır. 
Resim: 9 

Fıkra: ':I ... 

Bir l>ün Hocaya hirisi bir toiof ofmıf. Hoco Ja berili yal.olayıp 
Kadıya götürmüı. Kısa hir mubak.emerlen sonra Katlı: 

- Bunun ceıo11 hiı altsedir. Hoyôi git gelir/ Jiye ıafen tanıdığı 
olon toiaf afonı sovmıı. Hoca uıun müddei be/Jetliii halde müteco
viıin gelmetllğini görünce Kadıya yo/JOflp: 

- Katlı Elendi/ Bunun cezası bir akçe tleğil mi? Ben softa 6ir to
iof atayım da oiçeyi getirince sen alırsın/ deyip Kadıyı tokatlamıı. 

O zaman bu itibar Parilte de la • 
sanlan ürkütmeden yerle,ebillr. 

Hem dtlşünün ki, bu kadmJar t&o 
sadUfen veya cemiyet hayatı icabl 
olarak önüne çıkan erkeklerin belki 
tabiatlerini kendi meziyetlerlııe mu
"8.fık bulabilirler. Fakat ,ekillerinl. 
aaçlarmm renklerini, kıyafetlertnl 
beğenmiyebillrler. 

Halbuki kiralık erkeklerde büttla 
yykarrdaki evuf oldufu ifbi, her 
renk ve her tekilde nilmunelerl de 
vardır. 

Onivertitede Bir Y olıuzluk 
Kendilerine açıktan ve gayrimetnı 

menfaatler temin ettikleri iddia.sile 
müddeiumumilik, üniversitenin eıkl 
kltiplerinden Emanuel JW ile Jak 
Notemberg hakkında takibata başla 
mıştır. Suçlular, bir iki güne kadar 
mahkemeye verileceklerdir. 

iki Milyon Kart 
Posta, telgraf umum müdtlrltlfl 

1 

dahili ve harici muhaberatta JruDa. 
nılmak 11.zere damga matbaumda 2 
milyon kartpostal butnınaktaclır. 
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Müreftede bugüne 
kadar beş petrol 
kuyusu açlldı 

1 I 
ElalİZin 

imar ve 

inşa 

Faal'yeti 

Yaralı bir dişi domuzla ~ un'i 

ipek 

bu[uşan Bigalı avcı Fabrikası 

1 inşaatı 

Araştırma İşi 
Devam Edecek 

MUrefte, (TAN) - Yedi, sekiz 
aydan beri devam eden pet • 
rol a.rqtmnala.rmda.n milis • 
bet veya menfi bir netice a
lınmış değildir. Bazı kuyularda pet. 
rol emarelerine tesadüf edilmiş, fa
kat bu işaretler petrolün mevcudi • 
yeti ve zenginliği hakkında esaslı bir 
netice vermemiştir • 

Şimdiye kadar açılan bef kuyunun 
yalnız birisinden havagazi çrkmıf, 

diğerlerinde bu ga.ze de tesadüf e -
dilememiştir . 

Araştırmalar devam ettiği için 
bundan sonraki kuyularda petrole 
tesadüf edilmesi muhtemeldir. 

Müreffe iske/e:iı 

Mürcfte iskelesi bundan bir mild • 
det e'\-vel şiddetli fırtına yUzUnden 
parçalanmıştır. Bu hal eşya ve yolcu 
nakliyatını güçleştirmiştir. Şimdi 
bUtUn nakliyat, sandallar vasıta.siyle 
yapılmaktadır. 

Fakat denizin çok dalgalı olduğu 
zamanlarda nakliyat imk!nınz bir 
hale gelmektedir. Bu iskelenin sür'at 
le tamiri temin edilecektir . 

Kütahyada 
Yeni Bir 

Meyva Fidanlığı 
Kütahya - Meyva istihsalatını 

arttırmak ve meyva keyfiyetlerini 
ıslah etmek için vilayetimiz dahilin
de bir fidanlık tesisi Ziraat Vekale
tince münasip görülmüş, bağçılık ve 
bahçivn.nlık enstitüeü direktörü pro
fesör doktor Gleisberg bu maksatla 
fehrimlze gönderilmiştir. 

Mütchasıs, yeni fidanlık için, vila
yete ait fidanlık ile bunun yanında 

ki 100 dekar araziyi münasip gör • 
müştUr. 

Zirat Vekaleti, muhasebei hususi
yeye ait fidanlığın devri ve diğer a
razinin istimlaki için lazım gelen 
muamelelerin yapılmasını vilayete 
bildirmiştir • -----

!Yiaraşta Bir Bayi Ö!dü 
Maraş, (Hususi) - Memleketimiz 

de senelerdenberi gazete bayiliğile 

me~gı.ıl olan Mo~tafa Ça\-u.ş kt8a sü

ren bir hastalıktan sonra ölmüştür. 
Mustafa Çavuş Diken soyadını almı§ 

tJ. Memleketinde okuma zevkini ve 

kolaylığını vermek hususunda feda • 
klrlık yapmış, lsta.nbulda ne§redilen 

ycvmt gazete ve mecmuaların hepsi· 

ni getirtip satmakta bulunmu§tu. 
Mustafa Çavuşun idare ettiği ticaret 
hane oğlu Ahmet taraf mdan işletil • 
mektedir. 

Selçuk Muhtarına itten 
El Çektirildi 

lzmir - Selçuk muhtarı Halil 
Dem irk ol, köy parasından ve Ef ez 
antikiteleri duhuliye paralarından 
700 liradan fazlasını zimmetine ge
çirdiği için, işten menedilmiştir. 

Yeni muhtar intihabatı yaptlmıf • 
88 da yolsuzluklar görüldüğü için 
seçimin tekrar edileceği söyleniyor. 

Mezar Başında 
Dururken Öldü 

•· .. 

1 

Arkadaşları hayvanı 1 
güçlükle ö!dürdüler 
Biga, (TAN) - Yakacık köyü civa· 

nndaki ormanlarda 50 avcı birleşerek sil· 
rek avı yapmışlardır. Üç gün süren bu av· 
da on beşten fazla tavşan, 12 domuz, 2 
karaca ve 3 te çakal öldürülmüştür. 

Canavarların kuyrukları ekim işleri 
memurluğuna; etleri de İstanbula gönde· 
rilmiştir. 

Av esnasında hafif yaralr bir dişi do· 
muz, can acısile, avcılardan Ahmet oğlu 
Mahmutlu altına almış ve kalçasından 

ısırmak suretilc yaralamıştır. 
Azı eliti olmıyan ve pelr. fe feh/ilr.eli yora açt:tmı· 

y1:1n bu yabani molı/ülr., Malımudu clereye lr.aclar yu

varlamıı ve nihayet, avcılarclan Muharrem forafm· 

clan dirhem lr.urıunile ölclürülmü1tür. 
Birkaç torba ela kek/ile. alvamağo muvetffalc. olan 

avctlar, gelecek lıof ta Bekirli köyü ormanlartndo 
bir tarama yapacaklar ve bole.la fohumlar1n1 yere/en 

çılr.onp yemekte o/on conovorlarm kökünü lcesmeğı 

_., 

: 

S sümerbank tarafından Genıli kte yaptırılrruu<ta 0111.n sun1 lpel< 
fabrikası in,aatı hayli ilerlemiştir. Yukariki resinı, fabrikanın 

bugünkü vaziyetini gösteriyor. 

ispartada istasyon 
yolu inşaat. da 

1 
uğro~acaMordlf. 

lı..ültıir Par/<1n modern sinema opera dairesi ~ 
-----ı ligacf a beyoı su/ bu yıl bitiriliyor 

ElaA zı·zde bı·nalar b- !ı•r __ ı 6orecla her sabah yüılercı *öy· ı· sparta, (Hususi muhabirimizden) - 20 metre ge-
lü, kilosu 8 lr.uruıa, süt namına be- nişliğinde olan istasyon yolu bu sene ikmal edile-
yoı su sofmalr.forhrlar. Bu lıal, ı•· cektir. Bu caddenin etrafına, şehir imar planına göre 

renge boyanıyor hircle belecliye teJlr.il6tı yaptfalıberi belediyenin hazırladığı modellerde bahçeli evler inşası 
devam eclip gitmektedir. düşünülmektedir. Bu şartla ev yapmak istiyenlere, ora· 

Belediyenin slitleri muayene ede- !ardaki arsalar ucuz ve taksitle verilecektir. 
E liziz, (TAN) - Atatilrk okulunun inşaatı bit.n:ı.,iş ve derslere 

~anmıştır. Bu ıkültUr müessesesi, Elazizde mUhim bir boşluğu 
doldurmuştur. 
Bqlıca caddelerdoo yapılar yeknesaklaştırılmakta, ayni renge boyan

maktafur. Atatilı~ ve General lsmet caddelerindeki binalar biribirlerine 
tamamile benzetilmiş, bunlar hep kurşuni renge boyanmıştır. 

Fındık müs
tahsll:erine 
Beyanname 

Giruun, (TAN) -
Valimiz F eyya:z; 

Bosut, fındık mü.tahsil -
/erine hitaben bir beyan -
name ne,rettirmiftir. Bu 
beyanncımede fındıkları · 
mızın verimini artırmak 
için eıaılı tedb•rlere ihti
yaç olduğu bildirilmif, 
gösterilen ihmal ve lakay
diye iıaret edilmiıtir. 

Beyannamede fındık · 
lıkta her mevıimd e yapı. 
lacak İfler 16 maddede 
bildirilmi,tir. Kasaba ve 
,ehirde oturup ta köyde 
bahçeıi bulunan ve zira
atle me,ıul olmıyanlar 

lındıklıklannın bQfına bir 
yardımcı göndererek yar
dımcı ile imar ve ihya e
ıaılarını fart kofan bir 
mukavele yapacaklar, 16 
madclede zikredilen iıle
ri vaktintl e yaptıracaklar 
tlır. 

lwtenilen emek ve bakı· 
mı fındıklığa vermekten 
imtina edenler veya vak
tinde yapmıyanlar hak • 
kınchı f ınclık talimatna • 
meıinin cezai hükümleri 
tatbik edilecektir. Bu ta
limatnamenin köyde tat -
bik ve takibi iıleri ile ih
tiyar heyeti ve muhtar · 
lar me,gul olacaklardır. 

Elaziz sokak ve caddeleri çok 
muntazam bir plana tevfikan açıl • 

mıştır. Geniş yollar müsavi ve mu

vazi bir ~ekilde biribirine bağlanmıt 
bulunuyor. Şehirde bir tek çıkmaz 
sokak bırakılmamıştır. Şimdi kı~ 

münasebetilc yol ve kaldırım inşası 
faaliyeti durmuştur. Buralarda ya -
zın toza, kışın da çamura kat'i bir 
set çekilebilirse, yurdumuzun hiç • 

bir tarafında bu derece muntazam 
ve sıhhi cadde ve sokaklar bulun • 
madığını iddia eylemek, mübalağa 

olmryacaktır. 

önümüzdeki iş mevsiminde bütün 
Elaziz yollannrn parke döşenmesi 

veya şose haline getirilmesi için la· 
zımgelen tedbirler ittihaz olunmu, • 

tur. 
Vamık GEZER 

Ziraat 
Vekili 

izm:rde 
Bekleniyor 
İzmir, - Burnova ziraat mektebi 

müdürü Hilmi Omay ve muallimler. 
den Kılıç, vukubulan davet üzerine 
Ankaraya gitmişlerdir. 

cek aleti bile yoktur ve belediyeye U TESlSATI ·.-....... ------....-
1
...-----

vaki olan bunca şikayetler hiçbir ee- Yeni su tesisatı yapılması Kütahyaya 
mere vermemiştir. 

Sütçülere sorulunca bunlar bele • için hazırlanan projenin 346 
diye kontrolünden korkmadıkları bin lira sarfile tatbik edile· tem 1·z S 
için "Güğümleri çalkarken biraz su bileceği tahmin olunmuştur. U 
kattıklarını!!" bilaperva itiraf et - Fakat, bunun daha az mas· getı• rı· ı ı·yor 
mektedir. i rafla yapılacağı anlaşılmak· 

Nezle salgmı var tadır. 
Kasabamızda iki haftadanberi 35 bin lira tahmin edilmiş bulu -

müstevli bir şekilde nezle devam et- nan beton boru kısmı 12 bin liraya 
ınektedir. Hıuıtalığın girmediği ev yaptrnlrnı~tır. Fond boru kıanundan 
hemen hemen yoktur. 102 bin lira bedeli keşifli parçanın 

Yakaladıklarını bazan birkaç gün 48 bin liraya yapılabileceği anlaşıl -
yatağa bile düşüren bu müz'iç has- mu, ve bunun için, belediyeler ban
talığın, sabahları devam eden sisler kasından beş senede ödenmek üze
ve intizamsız havalardan ileri geldi- re borç alınması kararlaştırılmıştır. 
ği !'Öylenmektedir. ASRI STADl'OM 

Nezlenin musaplan, büyüklerden Bir spor meydanı vücuda getir • 
ıiyade küçüklerdir. Fakat, yavru.. mek maksadile, yeni ist~iyon yolu 
lar bunu ayakta geçirmekte ve üzerinde 33 bin metre murabbaı a • 
ınühimsememektedir. razi istimlak edilmiştir. laparta stad 

Bayi Z~ynel Ağanm çarşı içinde· yomunun projesi, Ankara stadını 
ki dükkanında.tam 90 kilo barut bu- yapan İtalyan Viyetti Viyoliye ha • 
tunmuştur. zırlattırılmıştır. Stadyom 60 - 90 bin 

Barutlar hükumetçe mu1'adere e· lira aarfile meydana getirilebilecek· 

Kütahya - Buraya demir boru ,; 
larla sıhhi ııu getirilmesi işi kuvve• 
den fiile çıkmak üzeredir. 

KündUkorendcn Hisardaki depo ~ 
!ara ve oradan Küçükçarşı caddesi 
boyunca boru ferşiyatını ihtiva eden 
birinci kısım inşaat, 91 bin liraya 
ihale olunmuştur. Şarbay Ethem 
Yücel. mukavelenamenin imzası için 
yakında Ankaraya gidecektir. 

Karamanda 4 
Kişiyi Kurtlar 
Parçaladı 

dilmiş, bayi hakkında tahkikata baş tir. Karaman (TAN} - Tipi dlnmf.f .. 
!anılmıştır. Yan rnurafı Parti merkezi, yan- tir. Yollarını kaybederek kurtlar9 
K~abamıza. merbut köylerde sı da huııusl muhasebe ve belediye yem olan dört kişinin cesetleri par .. 

mevcut ve eahip~iz köpekler ·tama· tarafından verilmek ıuretile yapı • çalanmış ve dağılmış bir halde bu· 
men itllf edilmiştir. lacak ve 33 metrelik yüzme havuzu, lunmuştur . 

tenis, voleybol, futbol ıahalarile ko· Soğuklar devam ediyor. Termo .. 
şu pistini, atlama yerlerini, mUkem- metre, sıfırın altında sekizi gösteri· 
mel tribünleri, l!loyunma ve giyinme yor • Kocasını --ı 

Boğmak 
isteyen kadın 
!zmir - Çora.kkapıda Tabak A.h • 

met sokağında oturan Ahmet, çok -
tanberi araları açık olan karısı Ay
,e Arifenin kendisini boğmak iste • 
diğini, geceleyin uyurken birdenbire 
boğazına sanlıp üstüne çıkarak bas· 
tırdığını iddia eylemektedir. Ayşe 
Arife yakalanmlf ve tahkikata baf· 
lanılmı,tır. - ----
lzmirde Bir Hırsız Şebekesi 

yerlerini ihtiva edecek olan bu atad- ------- ---
yom inşaatı bef ıenede bitecektir. 

Bozöyükte 
Kadın Hakim 
Bozöyük, (TAN) - Anic:a.ra Hu

kuk Fakültesinin 935 aenesi mezun
la.rın<Ian Bayan Mukaddee Bozöyük 
sulh hukuk hakimliğine tayin edll
mif ve bir milddet evvel gelerek v&
zif eıılne başlamıştır. 

Seyrekte Bir 
Kız Yandı 

Manisada 
Yol İnşa 
Faaliyeti 
Manisa, (TAN) - HUklı.metönU • 

Muradiye camii caddesinin hük\ıınet 
konağı ile merkez polis karakolu a
rMındaki 4~6 metrelik kısım ile yi
ne hükumet önilnden Şehitler sem· 
tine doğru uzayan bir kilometreliılı 
yolun parke döşenmesi işi, 31 blıt 
178 lira ile münaka:ıaya kGnuımur 

tur. 

Niksar, (Tan} - KMaba.mızda ca:::::oıı:::::=========;::,:=:: 

Zeytincilik kongresinde verilen ka. 
rarlara istinaden Millet Meclisine, 
zeytinciliğlmizin inkişafını temin e
decek bir layiha verileceği, bu ayın 
15 inden evvel Ziraat Veka.Ietinde 
yapılacak bir içtimaa, memleketimi
zin muhtelif yerlerinden çağırılan 

ziraat mütehassıslarının da iştirak 
edeceği haber verilmektedir. Bu top. 
lantıda, yapdacak yeni zirat teşki. 
llta dair kararlar verilecektir. 

tzmir - İki aydanberi Buca, Bor 
nova ve Karşıyaknda birçok hır.uz • 
!ıklar yapan 9ebeke meydana çıka • 
nlmış, Ezineli Ali oğlu Halil, Kava. 
lalı f-ımail oğlu Tahir yakalanmış • 
tır. Bu iki hırsıza yataklık eden 
Kıı.valah Zeynep, Afyonlu Ahmet oğ 
lu Pehlivan Yu~uf ve Osman oğlu 
Kadri de tutulmuştur. 

Meneınen - Seyrek köyünde Bay 
rarn kızı be' yaı,ında Melek, evde 
kimae bu!uı1madığı ıtrada mangala 
diitmU, ve yanarak ölmü~tür. Mele
ğin dikkataiz ana ve babuı hakkın· 
da taVibat icr& olunmaktadır. 

Maniaad& birçok imar işlerinin bl" 
riblrinl takip etmesi beklenmekte • 
dir. hazin bir 01Um vak'aııı geçmiştir. 

Mahallesinde ölen bir kadının ce
nazesinde bulunup kasaba haricin • 
deki mezarlığa giden İ8mail imıinde 
biri, !Pdın tam mv.ara ~ömUlilrken, 

kalp eektesinden ölmüştür. 
Cenazede bulunanlar, ölüyü göm 

dükten ııonra boş kalan sala İ5mai -
lin cuedini koymu,ıar ve evine ıö
türmi\şlerdir. 

• 

Ziraat Vekili Muhlis Erkmenin 
mezkur içtimadan sonra lzmire ge
lip mühim tetkiklerde bulunacağı 
haber vP.rilmelctedir. 

HUkumetönü • Şehitler yolu Uzerf
M dtişen Za.hire Borsası belediye tıı
rafından kaldırılarak hazırhınp., ~-~ 

ka bir ye"'P. n-kledilecPlctlr. 
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Kureyş Kabilesi, Birçok Hususiyetleriyle Bedevi 
Kabileler Arasında Temayüz Etti 

Kerbela vak'asmdan asırlarca ev
l'el, • aslen (Hitit) ırkına mensup 
bir Türk olan - (Azer) in torunu, 
ve (İbrahim Peygamber) in oğlu 
(İsmail), daha çocuk yaşında iken 
baba&r tarafından (Hicaz) a getiril
miş; arada (Cerhem) ismindeki ka
bilenin reisine emanet edilmişti. 

İsmail; bu. genç Türk asılzadesi, 
fikren ve ruban kuvvetli bir şahsi
yetti. Çarçabuk Arap lisanını öğ
renmiş .. Misafir olduğu kabile erka
nına kendini sevdirmiş .. Kabile er • 
kanından birinin kızı ile evlenmişti. 
Bu suretle de, kabile arasında mü -
him bir nüfuz kesbetmiştl. 

Kôbenin inıast 

Aradan seneler geçtikten sonra. 
Peygamber tbrahim, oğlunu ~iy~re
te gelmişti. tsmailin, .. orada ıktısap 
ettiği mevkii görür g~rmez: o. vazı
yetten istifade etmek ıstemışti. Fı • 
rat sahillerinde neşrettiğ_i ~eriatin, 
Arabistan bavalisinde de ıntışar et-

ın . i . ogwlu lsmail ile beraber 
esı çın . 

• . d' (Kabe) denilen - (Mabed) ı 
şım ı d' . 

inşa etmiş.. lsmaili de, ken ı şena-
tinin neşrine meb'us ve memur ede
rek gene Fırat sahillerine avdet 

eylemişti . 
M b t imdi Mckke şehrinin bu -
ae , ş 't' V b 

lunduğu yere inşa edilmıs ı. .e u 
mabedin yanma yerleşen l~maıl de, 
derhal işe girişmişti. (Surıye). den 
(Yemen) e kadar yayılan o genış sa-
hadaki kabileleri, bu yeni mabedi 
ziyarete ve babasının şeriatini kabu
le davet etmişti. 

Bu suretle mabet, derhal kudsiyet 
kesbeylemişti. Ve, kamikn kesme 
taşlardan _yapıln\lf' olan bu dört kö. 
teli m&'bede (Beytullali • AUahıri e
vi), ismi verilmfşll 

Artık, senelerin muayyen zaman. 
Jarında, Arablstanm her tarafmdan 
akm akın gelen halk, bu mukaddes 
ınakamt merasimle ziyaret etmekte-

lerdi. 
tsmailin mevkii de deği,mlfti. Pe-

derinin telkin ettiği şeriati neşrede
rek insanları hidayat yoluna eevket-
tiği için, o da (Peygamber) ler 81-

rasma geçmişti. 

Kurey~fer ve Kôbe 

lsmailin on iki oğlu dünyaya gel
inişti. Bunlardan birinin adı (Ku
rey4) idi. seneler ve 8:9ırlar .~eç ik. 
çe, (Kureyş) in de zürny~ti tur~miş; 
bunlar da bir kabile teşkıl etmışler _ 
di. Bu kabileye de (Kureyş kabilesi) 
denilmişti. TUrk babadan ~e Arap 
anadan vücuda gelen bu kabıle halkı; 
ahllk, adat, zerafet ve k~.barhk gibi 
bir takım hususiyetler gosterdikleri 
fçin, diğer bedevf Ara.P. kabileleri &

hamda temayüz eylemışlerdi. 
(Klbe) ve (.Beytullah) denilen 

Jnabedin muhafazasını, (Kure~) ka
bileei deruhte etmişti. Ve mabedin 
kudai tin' muhafaza hususunda, ye ı ril ... +ı 
büyük bir gayret göste mıy:-': Ka. 
bilenin riyasetine dalın& lsmaılın en 
büyük hafideleri tevarüs etmiş.. Ve 
böylece, asırlar geçmişti. 

Nihayet, Mili.dm 450 inci yılında, 
!ınnailin hafidelerinden ve Kureyş 
kabiİeai rei.alerindeD (Kusa.y) ismin-

deki zat, (K&be) civarında bir mamu 
re vUcuda getirmek istemişti. Bunun 
lçin evveli. (KA.be) yi yeniden tamir 
ettirmiş.. Sonra da, oraya kendine 
blahswı bir saray yaptırarak bu su
retle (Mekke) şehrinin esasını va
reylemişti. Bunu gören Kureyş zen. 
ginlerinden bir çoktan da, konaklar 
ve evler yaptırarak buraya gelip yer_ 
leşmlşler; çöl ve çadır bayatından vaz 
geçerek şehir hayatına girmişlerdi. 

(Kusay) bu suretle orada bir 
medeniyet temeli kurdukatn sonra, 
kendisinin CMekke hlkfmi) olduğunu 
llln etm1'ti. Böylece de, Mekkede 
bir nevi (hUkt\met) vücuda gelmişti. 
Halkm Hak ve lhtiyaçlan dU9UnUle
rek bir takım kanunlar y&pıldıktan 
90nra, ilk defa olarak halk - ve bil. 
hassa zenginler - Uzerine vergiler 
tariıedilmi9ti. 

Mek/cede umran arltı 
'<Xuaa.y), uzun ııeneler yap.mı§; 

gerek şehri ve gerek kabilesini, çok 1 cağını muhafaza ... 
iyi idare etmişti. Her sene, muayyen AbdUldinn biraderleri de, şu vazi-
zamanlarda (Kabe) yi ziyarete ge- feleri deruhte eylemişlerdi: 
len <Hacı) lann fakirlerine yiyecek- 1 - Mekkenin • pek mühim olan_ 
ler ve içecekler dağıttığı için Hacı- su işlerine bakmak. 
lann adedi arttıkça artmış; Mekke 2 - Halktan, vergi toplamak. 
şehri de gün geçtikçe ehemmiyet ve 3 - Toplanan vergiyi icabeden yer 
umran kesbeylemişti. !erde kullanmak. 

(Kusay), Miladın 4so inci yılın- Bu taksime nazara?, i~lerin en mü-
da vefat etmişti. Yerine, en büyük him kısımlarını •. ~bd.~:dann birader-
oğlu (Abdilldar) geçmişti. o da. hiç leri deruhte .etmış er . . . 
bir taraftan bir muhalefet ve itiraza .. A~adan, yıne .seneler geçı;'ıştı. A~
uğramadan yı'rm· k dar tıbkı duldinn kardeşı (Abd. Menaf) m og-

, ı sene a ) büt" h 
müstakil ve tek başına bir htiküm _ lu CA:bdül~~ , un a.klarmı ?i-
dar gibi (Mekke hakimli2i) makamı- raden (Haşım) e terketmış; kendısı 
nı muhafaza eylemişti. °Fakat onun işten çekilmişti. 
vefatından sonra, vaziyet birdenbi- (Haşim) , ticaretle iştigal etmek -
re değişmişti. (Hakimlik makamına teydi. Kendisine tevdi edilen işi, bü _ 
tevarüs) meselesi etrafında, Abdili- yük bir memnuniyetle kabul etmiş • 
dlrm oğullariyle biraderleri arasın- ti ... O civardaki kabilelerin fıkara ve 
da, eiddetli bir ihtilaf başgöstermlş- zuafasiyle Mekkeyi ve (Kabe) yi zi
ti ... İşte: o tarihten itibaren. islami- yarete gelenlere karsı gösterdiği ne
vetin zuhuruna kadar.. ve iı!ıllmiye. zaket, cömertlik ve alicenaplıkla da, 
ti~ zuhurundan da bugüne kadar .yUı derhal büyük bir şöhret iktisap eyle. 
mılvonlarC'.a insanın arasına gıren mişti. 
nifak ve §].kakın başlangıcı olan, 

Haıimin ölümü o meş'um (a i 1 e r e k a b e t i). 

(Mekke hlkimliğine tevarüs) yüzün
den çıkan: ve kıh"1ara kadar daya
nan bu ihtilaf. nihavct (hakimivet. 
hak ve va7.ifelerinin taksimi) ile hal
ledilebilmişti. 

Haıim ıölıre# kazanıyor 
Taksim, şu suretle icra edilmişti. 
Abdüldlnn oğullan b~lıca şu va

zifeleri kabul etmislerdi: 
1 - (Kabe) ye ait umura nezaret. 
2 - (Kusay) ym yaptırdığı sa -

rayın (Daıiilnedve) denilen kısmm
da kurulan mecliste. halka taalhlk 
eden hUkt\met işlerlvle. iştigal. 
3- Mukadııiıe9.-dd~le•a•rp ean 

Bu sebeple de, herkes tarafından 

sevilerek uzun zaman vazifelerini 
muvaffakıyetle idare ettikten sonra, 
vefat etmişti. 

(Hhim) in vefatiyle işler, oğlu 

( AbdUlmuttalip) e intikal eylemişti. 
Bu zat ta, tamamiyle babasının ah
ilki meziyetlerine malikti. Eline ge
çen parayı. kimilen fakir ve acizlere 

sarfederek halkı memnun ve hakkı 

ho,nut etmiye çalıştığı için, gerek 

Mekkelilerin ve gerek kabilelerin pek 

büyük hürmet ve. muhabbetini cel
betmişti. 

.......,,_........ ·- ..... •• ..._..,._ .... ........-ı 

SAGLIK ÖGÜTLERi 
LOKMAN HEKiM 

Kaplıca Suyu Nasıl Tesir Eder? 
Caıetelerde elbette okumufsu • 

nuzdur: Yalova kaplıcalarına ai • 
decek olanları daha ziyade te,vik 
için yeniden fedakirlıklar yapı -
lacakmıf. Yol parası azaltılacak. 
orada yemek ve yatmak ucuzlatı· 
lacakmı,. 

Yalova kaplıcalarına flmdiye 
kadar yapılan himmetlerin bUyük 
lüfUne göre, bu sefer bildirilen fe
dak&rhkların da yapılacatına •ÜP• 
he etmemeliyiz. Bunlar hep hal • 
~1 "• en önce lstanbulluların sal 
lığı için yapıldığından hemferile -
rimiz bu fedaklrlıklardan dolayı 
onları yapanlara minnet bailama
lı 'ie o fedakArlıklara karfı kaplı
caya daha ziyade rajbet ıösterm• 
lidir. 

Kaplıcayla tedavi usulU dUnya
da bilinen tedavi usullerinin en " 
kisidir. Bundan dolayı olacak, dün 
Yanın her tarafında en ziyade ral 
bet gören, en ziyade tatbik edilen 
tedavı usulU de budur. 

Fakat, kaplıca suyu nasıl tesir 
ediyor da bu kadar çok ralbet gö
rüyor? 

Birtakım nptik adamlara so • 
rarsanız kaplıcanın tesiri sırf ku
runtudan ileri gelir derler. Oku • 
nııya. tUtsUye, muskalara inanan
lar onlardan iyi olur, derler, kap 

ilcanın iyi tHirine inananlar da 
kaplıcalarda hastalıklarını kaybe
derler ... 
V&kıa kaplıcalardan birçofunun 

&üzeı manzaralı, herkesin ho,una 
gidecek yerlerde bulunması, tabi
atin gösterdifl IOtuflara illve ola
rak oralarda etlenmek, pzmek, 
~· vakit ıeçirmek için tUrlU 
tUrlU tertibat alınması o Hptik •· 
damların fikrini ilkin haklı gibi 
ıösterlr. 

Tabiatin kurdufu, insanların ill 
ve ettikleri 0 1uıellikler vlkıa kap 
lıcaların iyi tesirini kolaylqtırır • 
lar. Keyif, ~lence, vakti hoK& 

ıeçirmek her hastalığın tedavisi
ne yardım eder. Fakat kaplıcala
rın tesiri yalnız öyle değildir. 

Kaplıcaları insanlar daha eğten
ce yerleri yapılmadan bulmuflar, 
hastalıklarını oralarda tedavi et
mlye bqtamışlardı. Bunun en iyi 
delili bizdeki kaplıcalardır. Yalo -
vadakinden başka hemen hiçbirin
de eğlence yerleri olmadığı halde 
her yıl bizde de kaplıcalara binler
ce halk gider ve fayda bulurlar, 
Bursadaki kaplıca yerleri bile ta
biatin ve antika eserlerin gUzelli
linden bqka. Adeta sıkıntılı yer
lerdir. 

Kaplıca tesirinin kuruntu olma 
dığına bir delil de hayvanların in
sanlar gibi kaplıcalara girerek has 
talıklarını tedaviye çalı,maları -
dır. Hayvanlarda da kuruntu ola
cağı lnklr edilemezse de, hiç ol -
mazsa insanlardakinin ayni olma
sa gerektir. 

Bir delil de kaplıca suyunun 
kaplıcadan ayrıldıktan bir mUd -
det sonra ldeta ölmesidir. Onun 

içindir ki, kaplıca suyu ancak ye
rinde tesir eder. Bazıları bunu kap 

lıca sularındaki radioaktivite lıas -
sasına atfetmlşlerdi. Halbuki böy
le otmıyan kaplıca suları da ayni
le ötekiler gibi ölürler. 

Demek oluyor ki, kaplıca suyu 
ldeta canlı bir ,eydir. Vlkıa bu 
canlılığın nereden geldiiinl henüz 
bilemiyoruz. Bunu izah için mey-

dana çıkarılan nazariyeler de in -
sana kanaat veremiyorlar. Birçok 
ilim adamları kaplıca sularının na
••I tesir ettiğini anlamak için ça
lışıyorlar ve •lbette muvaffak ola
caklar. 

Şimdilik kanaat getirdiğimiz 
f8Y 'udur ki, kaplıcaların tesiri ku 
runtudan ibaret değildir. Onların 
hastalar Uzerinde gerçekten iyi te 
ı1rleri vardır. 

B ölUk komutanı: 
- Paydos! diye bağır. 

dı. 

Talimden dönen erler, buna: 
- Sağ ol! diye karşılık verdi. 

ler. 

Duvarları Arkasında 

Kışlanın içi, bir
kaç dakika zar -
fında erlerle dol -
du. 

O sırada, arka 
arkaya dizilmiş 

bir takım su fıçı -
lan gözilme iliş -
mişti. Yüzbaşıya 

Orduda Erlerin 
Kitap Sevg~si 

sordum: 
- İsterseniz, size de bir bar. 

dak doldun.ıp versinler!. dedi, bi
zim erler taze Tomruk suyu getir
mişler ... İstanbul halkının yalnız 
adını duyduğu bu güzel sudan Se. 
limiye kışlasının, erleri, bol bol is
tifade ediyorlar. 

Göz alabildiğine kadar uzanan 
ılık dehlizlerde dolaşırken kendi 
kendime: 

- Acaba, bu taş odalan ve kış
layı nasıl ısıtırlar? diye düşündüm. 

K afamdan geçeni, Yüzbaşı 
Sezai Atillaya da açtım. 

Yüzbaşı gUlümsedi: 
- Vaktile, hiç şüphe yok ki, bu. 

rada her gUn bir orman yanarmış! 
Şimdi ise, Zonguldağm ala Liı.va
marin kömürleri sağ olsun... Her 
sobaya birkaç kürek atınca, kışla
nın içi hamam gibi ısınıyor." 

. . . . . . . . . . . 
Selimiyenin, bir bUyUk kUtüp. 

hanesi olduğunu bana söylemişler
di. Kurmay başkanmm refakatin
de. burasını da gezdik. Kapıdan i. 
çeri adım ataratmaz, benzerine an
cak bazı resmt dairelerde rastlanan 
geniş camlı ve içi yiizlerce kitapla 
dolu bir kütüphane gözUme ilişti. 
KütUpanenin üzerinde kalın bir y&
zı ile şu sııtırlıır var: 
"Yangında, ilk evvel kurtarıla. 

cak!" 
Orduda. kitaba verilen kıymetin 

derecr~ · · bu bir satır yazıyı oku

yarak da anlıvabilirsiniz. 

K oca kıslada Allah korusun, 
yangın t ehlikesi başgöste

Teeek olursa, erler. her şevden ön. 
ce kütUpane Odasına girecekler 
ve ellerine geçirebildikleri bütün 
kitaplan. ateş hattından dışarıya 

çıkaracaklar! ... 
Fakat erlerde kitaba karşı o ka

dar sevgi var ki böyle bir emre pek 
te lilzum olmasa gerek ... 

Mehmet için kitap, cümhuriyet 
kışlasında vefalı bir arkad8' yeri
ne geçmiştir. Kütüpanede. han. 
gi kitaplara yer verildiğini öğren

mek istedim. Anlattılar-
- Meslek kitaplan başta gelir. 

Ondan sonra. erlerin umumi bilgi 
seviyesini yükseltecek eserler .. . 
Memleket coğrafyaları, tarihler .. . 
Ve bunlar arasında motörlU vası. 
talara dair mah'imatla dolu muh. 

telif kitaplar ... Askeri talimatna
meleri filan tabii saymıyorum. 

Türkiyede çıkan bUtün meslek! 
mecmualardan ktitilpanemizde bi. 
rer tane bulunduruyoruz. Eksik 
olan tarafımız, gazete ... Ne olur, 
İstanbul gazeteleri de her giln bize 
birer sayı gönderseler!.. Erlerin 
okumıya olan hevesini size tarif 
edemem. Kitap, gazete, mecmua, 
ne bulurlarsa, okumak isterler. 

Hele "Efradın ders kitabı" adın
da bir kitap vardır ki, erlerin elin. 
den düşmez!" 

KUtUpaneden sonra, bir başka 

bölük komutanının odasına uğra
dık. Burada, yüksek bir masa Uı. 

, 

Bölük subayı,çavuılara vazife veriyor 

···--Yazan: 
Salahattin 

Güngör 
••• 

tünde gümüş bir kupa duruyordu. 
Üzerini okudum: 

"933 yılı bölilkler futbol birinci
sine hatıra kuoadır!" 

O rduda spor hareketlerine de 
önemli bir yer verilmiştir. 

Erler arasında, fut bol de olsun, 
yüksek atlamada olsun, mukave. 
met k09usunda olsun, kolay kolay 
kmlamıyacak rekorlar tesis eden
ler var . 

Kışlanın hamuru içinde yoğu. 

rulduktan sonra Mehmetler, adeta 
çelikleşiyorlar. Pehlivanlıkta et
len yok. Her bölUkte aransa bir 
kaç pehlivan çıkar belki de ... 

Kurmay Başkanı Albay Neri. 

mania, dol8'ırken, bir bölilk ko
mutanı elinde defterle k&rfımıza 

çıktı. Albay, bu teaadUften isti. 

fade ederek, bölük komutanının 
defteri hakkında bana izahat ver
di: 

- Bunun adına (Talim prog. 
ram defteri) derler. Her bölük ko
mutanı, talim müddetinçe bu def. 
teri yanında bulundırmıya mecbur
dur. Talimde erlere, hangi talim. 
leri göstermişse; deftere kayde
der. Göstermediği talimler varsa, 
onları da işaret eder! 

A lbay, bunlan saytedikten 
sonra, saatine baktı: 

- Oooo... Yemek zamanı gel. 
miş! ... 

Ve ben, k!fladan ayrılmak için 
mUsaade istediğim zaman; bırak
madı: 

- Yooo ... Bak, bu olmaz, dedi, 
_yemeği birlikte yiyeceğiz! 

Subay lokantaamın yemekleri, 
tam kı9 tertibi: Etli nohut, yumur. 
talı makarna ve helva! ..• 

1 

1 
1 

1 . 
1 

jAmerikada 
Kadın Polisler 

Mis Katerin Şirin Amerika abrta
sına iltihak etmiş bulıunuyor. Ulli· 
versite mezunu ve henüz yirmi yedi 
yaşında bir genç olan Mis Katerin, 
tabanca kullanmakta son derece hü
nerlidir. Zabıtanın yaptığı endaht 
talimlerinde 25 yardadan beş kur • 
şun atmış ve dördUnU isabet etür • 
miştir. .. 

Allahm yarattığı tabii vı saf 
ç.ocuk ııdalart. 

Pirinç, yulaf, mercimek, buf
day, irmik, patates, mwr, arpa, 
çavdar, ttir:IU, badem. 

HASAN özlü 
unrarile 

cocuklannızı besleyiniz ve bU
yütUnüz. Vıtamıni ve kalorisi 
bol olan bu özlU unlanndan is -
tediklerini ve sevdiklerini bık -
tırmıyarak değiştire değiştire 
yediriniz. Çabuk büyürler, ça _ 
buk diş çıkarırlar. 

1/eri emrini alan bir er 11çramıya lıaıırTamrlen ... 

Hasan markasına dikkat. Başka 
marka verirlerse almayınız ve 
aldanmayınız. BUtUn eczaneler 
ve bakkallarda bulunur. Hasan 
deposu, latanbul, Ankara, Be
yoğlu, Be,ilrtq, Ellkftehir. 

·~------·' 
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Hariciye Vekili bugün 
Partide izahat verecek 
J. (Başı 1 incide) 

Clönmesl yaklaşan Başvekil Blumun 
Sancak meselesinde her iki tarafı 
tatmin edebilecek bir çare! tesviyeyi 
telkin için Fransa hariciye nezaretin 
ce hazırlanan proje ile hükumetimiz 
den de teklüimizin daha etraflı bir 
ifadesini muhtevi olarak istediği pro 
jeyi bizzat tedarik edeceğini beyan 
ve doktor Arasa Blumun bu husu! 
ta vaki olan vA.dini teyit etmiştir. 

Hükômetimiz tarafından verilecek 
proje hariciye vekaletince hazırlan -
mış olup Parise gönderilmek üzere • 
dir. 

Müzakere kesilmedi 
Paris, 8 (A.A.) - Alman istihba

rat ajansı bildiriyor: Dıfişleri Ba -
kanlığı mUsteşan, dün, yakın şark -
taki Fransız kuvvetleri kumandanı 

General Oesinger ile müzakerede bu
lunmuş, bilA.hara Türkiye bUyUk el • 
çisi ile Ud saat konu,muştur. 

Türk matıbuatının Sancak mesele 
!indeki şiddetli neşriyatının, mUzake 
relere devam için havayı çok güçleş
tirdiği tebarüz ettirilmektedir. Sanıl
dığına göre, Fransa ve Türkiye bil • 
kflmetleri, bilahara doğrudan doğ -
ruya müzakerelere başlamak Uzere. 
müzakereleri Milletler Cemiyeti Kon 
seyinin ictimama kadar talik etmek 
hususunda mutabik kalmışlardır. Fa 
kat herhalde milzakereler katedilme 
miştir. 

iki loraf/J fekzip yapddı 

Londra, 8 (A.A.) - Röyter bildi
ı-iyor: 

TUrkiyenin İskenderun meselesin
den dolayı Milletler Cemiyetinden çe 
kileceği veya asker tahşit etmekte 
olduğu hakkındaki haberlere İngiliz 
mahafilinde itimat edilmemektedir. 

Paris, 8 (A.A.) - İyi malumat a
lan Fransız mahafilinde İskenderun 
Sancağında asker tah'idatı yapıldı
ğına dair çıkan haberlerin kat'iyyen 
esa!SIZ olduğu ve ne Türkler tara -
!ından ve ne de Fransızlar taratın -
dan askeri tedabir ittihazı asla dU • 
,unUlmediği beyan edilmektedir. 

Havas Ajansı HalaycJal<i islik/öl ha-
reketini nasıl tevil ediyor? 

AntaJ•şa, 8 (A.A.) - HavM A
janı ı bildiriyor Türk akalliyetinden 
bir ıkısmmm tahrik teşebbüslerine 

rağmen, ~hlr, normal va.ziyetinJ 
muhafaza etmiştir. 
Bazı unsurlar, tezahürat y~prnı 

ra n grev ilin etmeğe teşebbüs 

etmişlerse de bu husustaki ga~·ret
Jeri mu,·affaık ohnamıştır. Çarşılar 
umumlvetle mutat faaliyetlerini 
muhafa.u etmişlerdir. 

' Milletler Cemiyeti tarafmda.n 
gönderilen komiflyon, tetldkatma 
denm ederek Tür:dye • Suriye hu
dut mmtakssım gezml5tir. 
Uzkiye, 8 (Hususi) - Antakya -

da yeniden ihdas edilen sebeplerle 
bi~ok Tüı'!<ler mahkemeye s~vke

dilmişlerdir. Türıkler hakkındaki 

takibat devam ediyor. 

Cenevreye göre 
Cenevre, 8 (A.A.) - Havas Ajan-

9ı bildiriyor: Milletler Cemiyeti ma
hafili, Iskenderun meseleainin Millet

ler Cemiyeti Konseyinin müzakere • 

!erinde sıraya konulmasından evvel, 
Türkiyenin Cemiyetten çekilmesini 
veyahut enerjik siyasi ve a.skeri ka

rarlar almasını gayrimuhtemel te -
18.kki etmektedir. Mumafih, eğer 
tatmin edilmezse, Türkiyenin kendi 
hattı hareketini tamamen değiştir • 
mesi muhtemeldir. 

Türk mahafili, Reisicümhur Ata • 
tUrkün Sancak Türk ahalisinin Su • 
riyeye ve umumiyetle Araplara bağlı 
kalmaaını menetmiye azıneylemi§ 
bulunduğunu bildirmektedir. 

Türk murahhas heyeti, muhtemel 
clarak Sancağın gayriaskerl bir hale 
getirilerek, Türkiye ve Fransa tara -
fından birlikte garanti edilmio bir 
"Suriye - Ltibnan - Iskendenın muh
tar devletleri federasyonu" te§kil e
dilmesini ilerl sürecektir. 

Fransa, Sancalc meselesini itina ile 
tetkik ec:Jiyormuı 

Paris, 8 (A.A.) - Havas Ajansı 

bildiriyor: Dış işleri Bakanlığı müs 
teşarı Vienot, dün, saat 18 den 20 ye 
kadar dış işleri bakanlığında Türkiye 
Büyük Elçisi Suat Davaz ile görüş -
müştür. 

Salahiyettar bir membadan öğre -
nildiğine göre, Vienot1 Türkiye bU • 

yük elçisinin nazarı dikkatini, Türk 
matbuatında görülen bazı makale
lerin, Sancak hakkında bir Türk -
Fransız anlaşmasına mani olabilecek 
mahiyetinin şiddeti üzerine çekmi§ -
tir. 

FranSiz hükumetinin bu meseleyj 
itina ile tetkik etmekte olduğu vel 
Tilrkiyenin de ayni tarzda bir tet -
kikte bulunmasını görmekle bahtiyar 
olacağı bildirilmektedir. l 

Vienot ve Davaz, müzakerelere de 
vam edilmesi hususunda mutabık 

kalmışlardır. Fransız hükf1meti, e -
ğer Türkiye de böyle bir teşebbüse 
mütemayil ise, Cenevreye 18 Kanu -
nusanide toplanacak konser içtimaı
nm taliki hususunda müracaatte bu
lunulmasını kabul etmektedir. 

Lonc:J raya göre 
Londra, 8 (A.A.) - Havas mu • 

habiri bildiriyor: iyi haber alan bir 
membadan öğrenildiğine göre, Tür
kiyenin Londra Büyük Elçiliği mU.s
te§an, Sancak meselesinin çabuk bir 
surette halli için lngilterenin Fran
aız hUkf1meti nezdinde tesir etmesi -
ni Wep zımnında, bir kere geı:en 
hafta, bir kere de dün, dış işleri ba
kanlığı ile temasa gelmiştir. 

Oğrcnildiğine göre, Ingiltere hü -
kümeti, Paristeki lngiliz bilyUk elçi
si Georges Clerck'e, Tüarkiye büyük 
Türk noktal nazanrun Fransa dış 
elçisi müsteşarının bildirdiği tarzda 
i§leri bakanlığı.na bildirilmesi için ta
limat vermiş, fakat Türk esbabı mu
cibesini kendisine mal etmemiştir. 

Söylendiğine göre, lngiltere Dış 

l§leri Bakanlığı, Türkiye büyük elçi
liği milsteşarına, Türkiyenin endişf:"

lerinin mübalağalı olduğunu bildir -
miştir. 

Resmi mahafil Türkiyenin, mese -
lenin bu derece çabuk bir surette hal 
linde ısrar etmesini sürpriz ile kar§ı
lamaktadır. Zira, Türkiyenin itiraz 
ettiği Fransa - Suriye muahedesi, 
tatbik mevkiine üç seneden evvel gir 
miyecektir. 

Parisfe büyüle bir lelô1 uyanmıı 
Roma, 8 (A.A.) - Paris gazete -

leri Iskenderun mıntakasında Türk 
kuvvetlerinin tahşit edildiğini mu • 
habirlerinin iş'aratına atfen yazmak 
ta.dırlar. Ayni zamanda reisicümhu
nın riya.setlerinde Vekiller Heyeti -
nin de fevkalade olarak toplandığına 
dair haberlerin ve işgali askeri sure
tile bir emrivaki yapmak ihtimalinin 
Pariste büyük telaş uyandırdığını bil 
dfrmekte ve bu haberler Uzerine he
men Ingiltere hükumetinin istimza • 
cma teşebbüs edildiği ve Ingiliz 
mandalannın yakınlığı hasebile Jn • 
gilterenin hadiseye lakayt kalamı
yacağının Umit olunduğu da zikredil 
mektedir. 

Giornale d'ltalia gazetesi bu ha
berleri naklettikten sonra Eko dö 
Pari gazetesinin Türkiye tarafından 
lskenderuna verilen ehemmiyetin 
Fransız mandası Suriyeden kalktık
tan sonra bu havalinin ltalya tara -
tından işgal edilmesi endişesinden 
Heri geldiği hakkındaki yazısındnn 
bahisle bunu mezkur gazetenin fena 
niyetine atf ve reddetmektedir. 

Fransanın 
Düşman Fransa 
Diplomasisi 

(Başı 1 incide) 

dinlemiye ve anlamıya çalışırlar, bi

zim haıkild maksadırnızuı Fransız 

milleti tarafından duyulmasına im. 

kln verirler ve kendi kendilerini bü
tün dünya karşl81Dda bu §ekilde t~
hir etmezlerdi. 

frQnsıı rrilletine en büyük 
c:Joiflulc 

T Urk gazetecileri, Fransız dip -
lomasisi hakkındaki açık ve 

aamimt tenkitlerile Fransız milletine 
en büyilk bir dostluk gösterdiklerine 
kaildirler. Çünkü, zaten Fran.sada da 
bütün aklı başında insanlar, eski dip 
lomaal ıusullerinin ıslahı ihtiyacına 

tamamiı. inanmı15lardır. 

Franm diploma.sisinin eski B&bıi.
ll) ye .mahsus (oyalayıcı) ve (sUrtln. 
dürikU) usullerden kurtulması, dün
ya sulhU ve istikrarı i,.1

- çok kıy

metli bir değiJiklik olaca.ktır. Biz, 
bu diplomasiyi çok yakından tanıyo-

Yakında Sinemada 
göreceğiniz bir yüz 

Amerikada ormanlar içinde yeni 
bir kabile keşfedilmiştir. Bugüne lca
dar dünyanın meçhulU olan bu kabi
lenin adı Aparai'dir. Bu ka'bilede hiç 
alrşılmamış bir gü~llik tipi vatdrr. 
Bir sinema şinketi, şu resmini gör. 
düğünüz kızı kumpanya hesabına 

angaje etmek istemiş, fakat kabile 
reisi buna muvafakat etmemiştir. 

Bununla beraber şirket yükseılc bir 

para ortaya koyduğu için bu Aparai 
güzelini yakında beyaz perdede göre

ceğimiz muhakkaktır. 

lngilizlerin şampiyon 

gemisi kalafata cekildi 
Fransızların yaptıkları dünyanın 

en büyük ve seri transatlantiğine 
karşı İngilizlerin denize indirdikleri 
meşhur Kuin Meri gemisi havuza 
konmuştur. 

İngiliz gemisi, Fransız gemisinin 
kazandığı "mavi kurdela., yı almıştı. 
MalO.mdur ki, "mavi kurdel!,, Atlan 
tik denizini en çabuk geçen seyyah 
vapuruna verilen şampiyonluk aliı. -
metldir. 

İngiliz gemisi şampiyonluk kurde-
10.sını kazanmak üzere makinelerini 
ve kazanlarını hayli zorlamıştı. Faz
la olarak geçende İngiltere sahilleri
ni altüst eden büyük fırtınada açık 
denizde bulunan Kuin Merinin maki 
ne tertibatı ve bazı iç kısımları yer
lerinden oynadığı için havuzda dil -._. 
zeltmek zarureti hasıl olmuştur. 
Kazanları yerlerinden çıkarılıp, 

tamir edilen İngiliz gemisinin tami -
ratı bitmiş ve tekrar seferlerine baş 
lamak üzere olduğu bildirilmiştir. 

Geminin bu havuzdan sonra biraz 
daha sürat kazanacağı mütehassıs -
!arca iddia edilmektedir. 

Maarif Vekaletinin Bir 
Tedbiri 

Ankara, 8 (Tan Muhabirinden) -
Bazı orta mekteplerle liselerde müf
redat programının tamamen tatbik 
ve ikmal eclllemediği görillmtiş, ted
birler alınmıştır. Bundan sonra, mu 
allimler, programı sırasile takip ve 
tamamen tedris edeceklerdir. 

Üniversitede Stenoğrafi 
Kursu 

Galatasaray lisesi stenografi mu
allimi Benaroya, Üniversite Rektör
IUğüne müracaat ederek talebeye 
stenografi dersleri vermek istediğini 
bildirmiştir. Latin harflerinin kabulü 

sekiz seneyi geçtiğine göre, bugün 

Üniversite talebeleri arasında Arap 
harflerini tamamen unutmuş olanlar 
çcktur, ve bunlar derste not tutmak 
hususunda müşkUlat çekmektedirler. 
Mösyö Benaroya haftada iki ders 
yapacak, dört ay sonunda imtihan
larda muvaffak olan talebeye bir ser
tifika verecektir. Kurslara devam e. 
deceık talebe ilk ay için iki, diğer ay
lar için de birer lira vereceklerdir. 

Rektörlülk tarafından esas itibarile 
ka.bul edilen bu teklif bütün fakillte
lere taminı edilmiştir. 

1 

ruz. Kartımızda kat'l ve sarih bir 
teklif görmediıkçe, Fransa ile müsbet 
ve ümit verici bir müzakere yolunda 
olduğumuza inanamıyacağız. 

Ahmet Emin YALMAN 

Kuin Meri son sür'atle Okyanusu 
a§ıyor 

Pedagoji Enstitüsünde 
Hazırlık 

Pedagoji Enstitüsü profeeörlüğü -
ne tayin edilen Sadrettin Celalin aais· 
tanlığına Refia Uğur tayin olunmuş
tur. 

EnstitUde okutulacak derslerle AV 
rupadan getirtilecek profesörlerin 
sayısı tesbit edilmektedir. 

Su Baımamaıı İçin .. 
Fazla yağmur yağdığı zaman su 

basmaması için Eyüpte ve Aksa.
rayda olduğu gibi Usküdar mıntaka
sında da kanalizasyon tesisatına set
ler ilave edilecektir. 

Maltepe Kanalizasyonu 
Maltepe belediyesi kanalizasyon 

yaptırmıya karar vermiş, buna ait 
hazırlıkların yapılması için belediye
ler bankasından beş bin lira ödünç 
para istemistir. 

Sıvaı Postacıları Arasında 
Değişiklik 

Sıva.s, (Tan) - Posta ve Telgraf 
Başmüdür Muavini Hamdi H&di Öz
ay Isparta posta ve telgraf mUdür -
lüğüne, posta ve telgraf müdürü Hay 
ri Sade! Çanakkaleye, telefon baş -
memuru Edip Erdem Erzincan mü
dUrlüğUne, Muamelat müfettişi Fah 
ri Kutluay Maraş mUdürlUğüne, pos 
ta. 9aşkatibi Ahmet Başara Srvas 
posta ve telgraf müdür muavinliği
ne. milfettiş Ali Rıza Ünsal Srvas 
posta ve telgraf merkez mUdUrlUğU 
fen m1lfettişliğine terfian tayin edil 
mişlerdir. 

Müşahit!er Adana civarın· 
Hataylı kardeş- da çok mühim 
lerimizden şu Eti eser~eri 
Cevabı aldılar Bulundu 

(Başı 1 incide) 

ni red ve cerhetmişler ve: "Biz, 
Türkleri istiyoruz." demişlerdir. 

Reyhaniyeden geçerlren yollarda 
rastgeldikleri bir köylüye müşahit • 
ler, Reyhaniye ahalisinin hangi soy· 
dan olduğunu sormuşlardır. Köylü 
ahalinin Türk olduğunu söylemigtir. 
Kumandan Bono burada da işe mü
dahale etmiştir. 

VERGI IŞKENCESI 

Halep, 8 (Hususi) - Müşahitler 

heyeti, Kırıkhan yolu üzerinde Ağa 
köyüne muvasalat ettikleri zaman 
istihbarat zabiti tarafından ıkarşılan
mışlardır. Heyet köydeki ahaliye: 

"- Bu saz.lardan yapılmış evlerde 
nasıl yaşamaktasınız? Rutubetten 
müteessir olmuyor musunuz? Hükiı· 
met, sizin sıhhatiniz için ted'"'ir al
maz mı!,, gibi bir takım sualler sor
mu§lardır. Verilen cevaplar şunlar

dır: 

"- Hükumetten hiçbir yardım 
görmedik. Bizden ancak f azlaaile 
8.şar vergisi alırlar. Onun için bu 
hale düşti.lık. Ev yaptıracak halimiz 
kalmadı. 

Hükflmet Krr:khanda.ki Ermenile -
re kinin tevzi eder, bize böyle bir 
yarclnnda bulunmaz.,. demiflerdir. 

ANTAKYA BELEDIYE 
HEYETININ MENFI 

PROPAGANDASI 

Hama, 8 (Husust) - MUşahitler 
Jskenderunda bulundukları zaman 
ellerinde Suriye bayrağı ile heyeti 
karşıhyan Halepli Alaeddin, Sala -
haddin Baki ve avenelerini kabul et
mişlerdir. Heyet, bunlarla birkaç sa 
at kadar görüşmüştür. Bun.dan sonra 
Rum Ily·..ı Rasat, Bazil Balit ve Er
meni Haylk Balyandan müteşekkil 
belediye heyeti, miışahitleri ziyaret 
etmişlerdir. Bunlar mUp.hiUere Şa
ma tAbi olmamak ve müstakil San • 
cakta Fransız mandasının devam et· 
mesini ietediklerini bildinni§lerdir. 
Bu sözler! işiten Şamlı mutasarrıf, 
vaziyetten çok müteessir olmuş, Ha • 
lepli AlA.eddin ve Bakiyi heyetin ya
nına sevketmiş, belediye heyetinin 
sözlerini tekzip ettirmek istemiştir. 

SURIYELI JANDARMALARIN 
YAPTIGI CEBRI !ŞLER 

LA.zkiye, 8 (Hususi) - 1skende • 
run civarındaki köylüler, müşahitle 
rin şehre geldiklerini işittikleri za • 
man şikayetlerini anlatmak için ka
fileler halinde yola çıkmışlardır. Yol 
başlarını tutan jandarmalar köylU
leııi, şehre bırakmamışlardır. Halkla 
jandarmalar arasındaki mücadele ta 
bahtan akşama. kadar sürmUştür. 
Halk mümessilleri telgrafla vaziyeti 
müşahitlere anlatmışlar ve dava.la -
rını izah etmişlerdir. 

TEHDIT, TEDlilŞ 

Uzkiye, 8 (Hususi) - MU,abit
ler Antakyaya geldikleri zaman me
salihi hassa zabiti AbdUlgani Türk • 
men ile Avukat Hayri, halka Sanca
ğın Surlyenin pa.rça.sı olmadığı hak
kında tezahüratta bulunulooğu tak • 
dirde en ağır oezalann tatbik edile -
ceğini bildirmiştir. 

MÜŞAHlTLER ANTAKYADA 
Halep, 8 (Hususi) - Müşahitler 

Antakyada iken yalnız be2ediye rei· 
si Ethem ve mahalli hükumet reisi
ni ziyaret etmişlerdir. 

HALKIN TEZAHÜRATI 

Hama, 8 (Husust) - MUşahitler 
heyetinin !!adece mandater memur
lara ve mahalli hükf1met erkanı ile 
temaslarını temin etmek için uzun 
zamandanberi alınan tedbirlere rağ
men yeryer halk, tezahilrlerde bulun 
maktadır. Bu tezahürlere mlni ol -
mak için miisetllh kuvvetler yeniden 
faaliyete geçmişlerdir. Sırf bu mak· 
satla Kanunusaninin Uçüncli gllnil 
Antakyaya kuvvetli bir jandarma 
müfrezesi gönderilmi~tir. 

Sancak meselesi Milletler Cemiye
tinde tekrar görüıülecek 

Ankara, 8 (A.A.) - Anadolu a • 
jansının istihbarma göre, Türk hU -
kiımeti, Fran!!IZ hUkiimetiyle bllittl
fak İskenderun meselesinin Mllletler 
Cemiyeti Konseyinin 21 tkincikanun 
nıznamesine kounlma.sı için icabe 
den teşebbüslerde bulunmasını ra • 
portör Sandlerden rica etmiftir. 

(Baeı 1 incider 
şimdiye kadar Torosun cenubunda 
keşfoluna.bilen biricik eserdir. Heykel 
sakr''tdır . .Sırtında togaya benw1:rcn 
bir elbise vardır. Ellerln\n :.rini iba
det halinle imi~ gibi kaldırmış bulu
nuyor. Fakat onun bir ilah heykeli 
k&rşısmda durduğunu gösteren bir 
iz keşfedilememiş bulunuyor. Heyke· 
lin kafaaı arasında bir ana ilahenin 
remzi görülmektedir. Hiyeroglifik 
birtakım yazılar, hükümdarın isminı 
tesbit ediyor ve bu yazılann halli 
bekleniyor. 

M ilôftan on üç astr evvel 
Nehrin taşması yüzünden bu yazı

lann ancak tam '>lmıyan birtakım 
kopyeleri alınabilmi§tir.: Şimdiye ka. 
daı alınan neticelere göre bu hüküm· 
darın adı Urkhi - Tr •ıp'tur. Ve Mi
llttan on üç asır evvel hüküm sür
müştür. Fakat isim, §imdiye kadar 
malfım olan hükümdarlar arasında 
gorülmemektedir. 

• Büyüle. bir ıehir 
Bu iz üzerinde bir hayli taharrlyat 

y&pılmış ve neticede Etilerin en eaki 
devirlerine ait son derece büyük bir 
şehir meydana çıkmıya ba.şlamı§lır. 

Profesör Ga.strang'a göre burası, Ar· 
zova şehridir. Vaktile bir cenup dev· 
!etinin merkezi ola.n bu §ehrin mev· 
kii şimdiye kadar tayin olunamamıt
tı. Fakat bu cenup devleti Etilere 
kal"il meydan okuyor ve onlara re • 
kabet ediyordu. Burada abidenin, y& 
bir ittifak, yahut bir tabiiyet devri
ne ait olduğu anla.şılıyor. 

Kayseriye lc.aclar 
Bu keştiyatm yapıldığı sa.ha ya.km 

zamana kadar Yarsuvat adını t&jı .. 

yordu. Klisiklerin Anaza.rba oehri • 
nin enkazı içinde olan Ana varz& kö
yU gima.le doğru bir günlük mesafe • 
dedir. Eski bir a.ra.ba. yolu Feke ta
rikile Ta.raus geçidinden Kayseriye 
ve Eti devletinin merkezine usan • 
maktadır. Bu auretle Etiler devle • 
tinin, Suriyeyi almak için Mısırla 
çarpıştığı sıralara ait askeri ve al • 
yasi te§kilit bir hayli aydınlanmıt 
oluyor. 

T arsusun eski limanmc:Ja f aaliye# 
Kış mevsimi dolayıaile p.rk ova • 

sındaki faaliyet tatil edllmit bulu
nuyor. Fakat heyet Anchiale t l • 
meşgul olmaktadır. Buruı Tarauaun 
e1ki limanı idi. 

Taymis bu münasebetle yudığı bir 
başmakalede sarfoluna.n emekleriıa 

verdiği şayanı takdir neticeleri kay • 
detmekte ve tarihin bu emekler _. 
yesinde a.ydınla.ndığını anlatmakta .. 
dır. 

Liman idaresi 
Teşkilatında 
Kolaylıklar 

lktıB&t Veklletine geçen Liman 
l§letme !da.resi lstanbul tüccarların& 
birer airküler göndermietir. ltletme 
idare.si tüccara her tUrlü kolaylıkla.
" gösterecektir. latanbul ve Gala· 
tada ayrı ayn yerlerde yapılan mu· 

amelat bundan sonra Galata rıhtı • 
mında muamellt bürosunda yapıla • 
caktır. Şubat ayı içinde bütün lda.rt 
bürolar Merkez Rıhtım hanına nak • 
!edilecektir. Yalnız iç ticaret mu~ 
melltma ait bUro gUmrUk ticareti 
dahiliye mUdilrlüğU bilrohl.n gibi ts
tanbulda kalacaktır. Galatada çalı • 
şacak büronun iıml "işletme Servisi 
.Muamellt Gişesi" ve I!!tanbulda ça· 
hşacak büronun ismi de "lç Ticaret 
Muamelat Gişesi" olacaktır. Husu • 
si antrepolar, halı bölmeleri gibi yer 
lerin icar bedelleri de bundan böyle 
idarenin merkez vezneaine yatırıla • 
caktır. 

idare Amirleri Hakkında 
Bir Tamim 

Dahiliye V~lletinden villyete ge. 
len bir emirde, idare lmirlerinln e"I· 
!erde dahi poker ve mümuil oyunlar 
oynamamaları, bu gibi eğlencelerin 
cereyan ettifi toplantrl&rd& bulun
mamaları blldirilmi§tir. 
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N O M a ı Burdurun en • --- Soğuk ve Rutubetli hanlarda 

E K O D O Büyük ihtiyacı Gri1J, Nezle, Boğaz olmamak 

Çivi fiyatlar1ndaki ......!~ proaram ~~~~~ -Buramuonır. 
•• k eıı·sı•n sebepler•ı Ofle netrlyatı - Sut 12.30: lerl, "Öğretmenler Birliği" yerine 

Y U S P1lk1& 'l'Ui'k muaiki.t; 12.50: Havadis bir oocuk okuma ıaloniyle k11abL 
13-06: Pllkla hafif mu.tk; 13.25 • 1' mızın en büyük ihtiyacı olan bir il. 
Muhtelif pllk neeriyatı. nema bin&11 yapılmuı muvafık ola-

Tüccarlarla fabrikatörlerin ara- Plt:"-"":1=.ı-;-ı~~~: ~=ı1an~~b:.:.ı:: 
b 

yatl'OBU komedi kıamı tarafından bir fmı dütllnerek Öğretmenler Blrllii 

ve 90lukaJ11nlıiJndan kol'UlllMlc 
'91n 

AKRIDOL 
kullanınız. Akrldol, bul&fıcı 

hastalıklaran alınmasına ml • 
nl oldutu ıibl boiaz ve ba • 
demolk lltlhaplarını da pek 
9&tiuk ıeçlrlr. 

d k. an 1 a cm ama z l ı g" 1 n se be i temsil; 20: Türk musiki heyeti; 20.30 blnUl!ll Halkevine devretmifler, iL 
$ 1 n a 1 Y Münir Nurettin ve arkadaşl9.n tara- nema blnuı hakkındaki kararlarml 

a1ıl Yerli fabrikalarmuzm imalatı fazla olduiu hal • fmdan TUrk muaildai ve halk p.rkı- da bf\c:Unnitlerdir. kutusu 70 kuruftur. 

Ç ivi pah ~.,;t aıa.mıyorlar .. Ayvansaray, Halıcıoğlu, Balat, Fe- lan; 21: Saat ayar.ı: Orkestra; 22: Vali, bundan çok memnun olmut ~~~!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!~!!!!!~/ 

HER ECZANEDE BULUNUR 
16 tanelik kut&.mu 35. 40 tanılllc 

de tücc~ ~lmUf bet fabr lkamız varken piyasada çivi buluna- Ajana ve bonıa haberleri ve ertesi ve linema için Partiden dört bin ll- _ 
ner ve Be,tktaf bir türlü aöylüyor, fabrikatörler bafka türlü.. Hakikat günün programı; 22.30: PIA.kla solo- ra1Jk ta"8isat ayırmıştır. 
mıyor. Tüccar """ ,.lvl yi aöker derler amma·, bu ı..t. ata • , __ 23 SON -

ki ivi pabalılanm!fbr· 'lt" • • ,, OT- ğil' uu-; : • T ha 
fU • ç .. _ ........ ır Çivi alabilmek için çivilenmemek kabil de ... • bmit ve rab7.on Sıh t 
lann bu sözü benuu-,;.i edenler aru mda göze görünür bir rekabet var • •. •• •• •• Müdürlükleri 

Kapalı zarf uauliyle eksiltme ilam. 

Nafıa Vekaletinden: 
Küçük boy çi:eri arı da kaim çivile re nazaran ucuzdur. G unun proSJl'&m ozıı Trabzon (TAN) - Şehrimls Sıh. 
dır. Bunların yatı aruı _ - - SPntonllı komerter: hat müdürü Fuat Şahinler lzmlt sıh· 1 - Eksiltmeye konulan iş: Diyarbekir .istasyon tesl-

Llkin inpat çivilerini ~S:~utu- ~·Ar-.cvıvı 1 .. 15 Pari1 P. T. T.: Senfoni; 22.15 hat müdUrlUğUne, Tunc;ell sıhhat mü satından olan İataıyon ·Urfa kapısı arasındaki yolun in· 
araamda bir anl•9ma ınevculüyorlar.. B o R s Post Pariziyen: ltalyan eserlerinden; dUrll Cemal Mahir de Tra.bson ııb- taatıdır. 
ııu ttıccarlar açıkça = aat19yeri 23.1~ l.Aikaemburl= Senfoni. hat mtıdUrltlğtlne tayin olunmutlu'-
Fabrikalann mUJte~k azbpdan ba· ~~ u u•snor bfıt k ........,, dır • Kqif bedeli 81021 liradır. 
açacapıı fiya.tıarın a Vekl 8 bUNctKANVN ClJ)IA 0 2 - Bu işe ait evrak ıunlardır: 
hisle ytıkseltilmeai için tküa&t • 13.10 Bilimi= PWı komerl; 11 C '/d • · / A- Eksiltme prtnamesi 
letine bafvurdUld&rJDI anlatıyor~:~ , • , CI' ca, Münib: Eğlenceli hafta IODU neori. l ınız B - Mukavele projesi 
Fabrikalar bu aynı on dokusun• - - yatı; 17.0:S Qatrava, Prag: Hafıf or-
dar baz denileD çivi ldloeUDU 13 :: A '.. • • • • keatra; 17.lS V&J'IOV&: Elllci karna. ölmüş mü ? C- Bayındırlık işleri cenel şartnamesi 
çuk kuruf& verirlerken,~ ~~bu S~erlin -;;:_ -;;::_ val havalan; 18.15 BUkree: Küçük D - Fenni tartname 
llOnra aatıfl durdurmutl . i OD ı Dolar 124.25 124.25 radyQ orke.trUI; 18.30 Koakova: VQŞllJOT mu ? E - Ketif hulisa cetveli 
ki ge sene ayni çivilerıD f yatı ıo Franaq Er. 114.- 111- K·-··'- kamer· 18.M Buda-+•: ı ' F - Pro;e. 

çen ta komisyon zo Lıret 120.- 12~.- - ._.. ' r'lf- " 
kuru, lm1'· iki kurut Avrupa "' aeı"ıu ır. u - ~.- Çigan orkeeıruı; 19 Frankturt: ı.. İstiyenler bu evrakı 405 kuruş bedel mukabilinc!e Sose 
;:rirıermif. fi ~.!':d~ııneeınt : ~:;'::' tr. 5~~:= ,r:;_ kert bando; 20.'6-LahSırpti: Şarkılı kon- ve Köprüler Reisliğinden alabilirler. 

demirin ya l Yerli tel ıo Lewa 20- ,.... etr; 20.50 Belgra.t: havalan, 3 - Eksiltme 25 1 937 tarihinde pazartesi ciinü sa• 
~=,_~be~iy~;narbeıtmı.. biz 1,F~~.ıov0 "'o· ~::.: ~ 0tu;~· d•:·1:~ .. ~:~~ ~!: at 16 da Nafıa Vekaletinde Sose ve Köprüler Reiıiliği ek-

._ı .. ntselnıealni la • 1 S•lını ıo.- ,, - ra-w• ve aO -"94A ~·,,.-· 'ltm K • -..1----da k palı f 1. 
de çivi fiyaUarmm ıWbuııı piyasadan ı Mark ıs.- :::: 21.15 Kolonya: Orkeetra. eopran. te- sı e omııyonu uuwıı a sar uıu ıyle yapıla• 
tlyorus diyorlar. ta göre. atok ha- s!.!,oti := n- nor; 21.20 Viyana: Muaiklll, l&IU caktır. 
yaptıtmuz tetkik• fabrikalarda yığıl ,,, w' '" _ ... - neşriyat; 22 VarfOV&: OrkMtr&. l&l' 4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 530 t lira 
linde tel ve çtvtnln ııerbirincle 2-4 bbı '!':,r llwroa• :: ~~·: kı; 22 ı>raı: Fok orkeetrası; 22.20 05 kurutluk muvakkat teminat vermesi ve Resmi uete-
mı, durdutunu ve 0 pt'iyyetle ld. • Atta ıoss- •036·- BudaJ>ett.e: Radyo ealon orkeatruı; nin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfi· 
sandık mal oldufuD J!»len ~vlnln llulmot ıu.- 145

- 2'ı.20 Stokholm: Klasik dana parça. kan müteahhitlik vesikası ibraz etmesi lazımdır. İstekli· 
dia etmektedirl- pahalıdir. Ve C •it ı •, lan; 23.30 MUnih: Gece ınnatklll; lerin teklif mektuplarını üçüncü maddede yazılı saatten 13 buçuk kurut aıenut.Pn hlll ft· 23.30 Viyana: Radyo orır.tıuı; 
~:olarak ~mlllld 11temek te ;:4,:ıs ııt,;.7 ııt,;35 2t.lO: Clp.n ba.DdOBU. bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mu· 
ehe=~ tetJdke 4eter b1r lf va ~ :::=::, :~= Operalar 1 kabilinde vermeleri muktazidir. Postada olacak gecık-
zty~. BrilkMI ._7144 .,71sı 22 Roma: HJ)efne" opera& meler kabul edilmez. (2273) (85) 

• Atı.n. u.u a.ss Yapmaık ve gençllfln blltUn ta- ----------------------
Fwlwllocıhınlf ıoilo• noıon c.n..... s..... s.45• Operllllıır• ••ffnl tktlsap etmek için Hlsum iktisat VekaA letı· iş da· · 

l'abrtb*l• itiraf ediyorlar. m • ıoı,. 't:~. ~::~. 12.ıo BerHn: ~ 1m aıtıt" ı. olan can1ı ve bealeyici UD8Ul'lan- re Si 
't'et aram-da 'bir birlfı9Dle vardJr, Ve =erdim J2,715 a.na uhneler; 12.80 Pl.1'l • 2...'r 11'1 noklanlyetfnden dolayı ölme- Üç''ncu·.. ölge Amı·rı·gv. de 
bu 'blrf....,ı --- kMetL .kal = ~:= 1.:m Çllk Evli" opetetE 1• ıpah"1n olan bfr c4lt, buı:un.t ~ 1 1 n n : 
dir 7 1Niiirft 11D111'. 1!Jrf emdi w Günde en az ti-. ıtu"i ç .. 1-tıranlardan ba·'--·'- u •• ....__ 
1 VU'IOft 4.4S ylci 11118Uliar, flmdi bllytlk bir ltt- ın fllM9 ...-n.1ı11a - ._. 
tabflmek lçJD-;apWL ••* wlrlle- BaclaPett 

1
0::42 ıoa.4141 na ile tntfhap edUmfıf genç hay- ziraat ve çiftçWk illeri, denis ve lıaya illeri, bir ailenin 

tin ele ..... _... aldık diyorlar. ::;:t sU4'10 sU470 vanlardan istihsal oıunm ktadır. keneli efradı ve yakın akraba1*ile bir arada evlerinde 
~:~arcı~ b:!°:!dık~ == 2!7:' 2!::'' Bunlarla beslenen bir cilt; ~çle- yaptıktan iıler müstesna her türlü iı yeri sahiplerinin 
vark• çeldllbyon için bUden ayni s.ısas usas 

8 1 ._ tir ve tueletfr. Viyana ttntftnl. doldurmakla mükellef olduktan beyannameler kaYnıa• 
tıy&tla mal afmak letlyorlar. Verml· 1• Ao11 af lL3; B..ıau: Pl,ano kameri; teel profeeörtl ~ktor Stejskal ta· kamlıklarca allkadarlara dafrtılmlktadır. 

Zira mılar Jdl09unu 15-18 lnı Aaadol• ı " u 1ıapoa ktlllı 11.55 18 V&11<>va: Şarkı, keman (hafif ~~~tdil:ın!':u.uf&::~ İlin tarihinden itibaren bir hafta zarfmda kendilerine 
yorm-da toptan ..ayortar. Bla E ı it • 111 pal1Mar> ; 19.15 Viyana: Yeni halk :aı h&kkı ;: .;y\lık fedlklrlık· henüz beyanname gönderilmemiş olan iı yeri sahipleri r;: bir maıua ~-=== Aaadol. ı";;9u ..,_ _.. suo aıuıaıan: 20.20 Btlkret: Viorica An larla Tokalon muew18rce tembı varsa bunlann müeuaelerinin bulundpğu mahallin ka,-
bltalara .. tacü w-- llerka Ben .. • .._ pi tarafından IU'kılar; 20.s> Viya- edilmlttJr, makamlıklanna müracaatla beyanname alarak doldura 
yecettz dl:=· da &1" a)'l'I c!lnl• • I ı ı i • ' • • I • ' aa: Piyano ile l'ruım ve Yunan ha· Blocel, tabir edilen 'b1l canlı hO- malan lizımdır • 
.!!: iki bir de halk oephMlnden :;:..•n c. 12,t:: = :!. Kllnllı: lUcJıard Staab ceyreter hfUAaaaı, ,.ınm pembe Beyanname vermiyenler v.eya yanlış dolduranlar hak-
bu iti ::: ed.-"« kolaybkla anla· aı .... Brnnam ı 11.- • rengindeki Tdralon JıNmlnde bu- kında İş Kanununun buna aıt hükUmleri mucibince der-
nz ki· ttsccarl& tabrfkallSl'_~da ••• •..aldıll 1 Junmaktadır Hastanelerde 60 • 10 hal cezai takibata geçileceii ehemmiyetle ilin olunur. 
blrtbtıiı .,an bir "meıuaa ay K d• 20.30: Budapeote; 21.10: Bllkreti · u.iDde ( 106) 

e çarp akt&dJr· J'ak't her en ır 28: atmholm; 28.30: V&r10va (pllk) yqlanndaki kadınlar ya.- -------- ------- - -------guq.. IÖM ç&l'Plll e"' llsllndır ki, - ı>-.. D. • ..._ •u Bel t palan tecrilbelerde 6 hafta sarfm. _, dilfO!dD .. 29...,: ..... ~~peeı.; .-: ıra 

feYd8D llJYYW 1 ~ ııattl fulull• çl- z~raatl cpl&k>· da btıtt1n burueukluklarlD san ol- Sultanabmet UçUndl Sulh Hukuk 
:=:Ve bllt0n .tok mn· ıl dutu görtllmtlfUlr. Her aqam, Mahkemesinden: Mehmet IWfttl ft 

eudthıthı imal. ve İttthlÜ murafı &J. 1 1 h p • Ser • • yatnıudan evvel pembe renginde- İbrahim Sami ve Ali Rahminin f&YI• 
... --ıtr ,Avrupacla de a a ana Pli nmıs. Siz an ve mtıetereken mutMarnf oldü. 

nl olmamak J&llll!.::ı:...ı 1-ı aylık Bu ..... ıunbarcla hriltt acdaeü ki Tokalon kremini kulla lan latanbul Sultanahmette Dtvan • 
m1r flyaUarmm ~....:-,. nveUd MU htaÇ bl1JllkT'f1el lel'liJe iftirak vulyet1. uyurken, o; cildlnbl bealer ve pnç Yolunda Firuzağa mahallemde eald 
ı,tlr. Halbuki bU ıuv--;-CUI& mal at tetkik lGiD tıllkl1 olunan......,.. lettlrir. Serian buıılfUk1*1&1'1 lA. Cebecibafı ve J'8lll Oebecllel' .a1m 
ı.tlb..ılt e1>ette 1d ~ nlJl&Yet .,. Ktncllr ft tJarmUI .Amıpa ve beJ· mJE lık taplan&rak ...,ı tallmatn....._ le eder ve bir kaç hafta arfmda da •ldl31müenw ve yent ıo numa 
olmQftur. Nlteldlll :O. .tok çlYI atlmlJet fl,:.,. DU&r&ll )'lllalektlr· 1ı1J11 tetkik etmekte " lfUrak ,.U. lrendfnhd b1rP 1ene pn01e1D'll ralı altı oda ve bir Andık oduı ve 
rlldlll saman elde tarlercle IGyltl latihal pek iptidai o1dulUD- tlDi mGlütn e1'emektedlr. &6recebinia. GUndl1I 1Qln (yal· Uç 10fa ve tıç mermer lıel& ve bir bO.. 
bulundulUJıu f~ daıı=tlDill mlthmda sana• -; • m> beyu J'9lllhıdekt ToblOD ytıt odun ve kömtlrllk w bir lmmm 
Jorlar. ~·.... anamı ret X.dir tohumlan Romaclaki Tıcaret Hqr kreınlni knllanm& SlJlh tJID1trl ~ döteli mutfak ve bir mermer 

l'abrlkatörlerl• ıtt~ - · ecek timi& '419'&& ve bir ~ ve bir kuyu ve bir 
t.abnq l1d tarafll1 blrU fe- amm clab1 111 ran4naM verebil ettir, açlk me1ameleri kapatır " bahoeyt ve derununda elt'tiıik ıe.1-
~ lcln h8:ıal'llll lll1K .tmek Jl clDllerdm olmul veıa;:::;: TOr~ ile bı)'I. ~da tlcart • aert bir cildi beyu1&tıp tatlı- .. ıım havi bir bap nimkAcir hanenin 

8llllclır anlıP" ~ ile tilooar ==--m.Minde sorhak uıı,ma m.Ulakenlertne lftlrü eden lafbm' ve )'UIDUl&tu'· lzalel ıuyu zımnmda funıhtu teb.r· 
la • Kapsa kOJ11blneSOll lfe illa kendir ,.... r.tanbal Tlrlmlll mtldtırtl Bupd Zl· ri1r ederek mGsaY9<1e,- vuolunmuo. 

bu':::::: :!ı,.u. idaN et- :== .. ı:= )'aPIDl1& a· JIDDl andaid YUlf..ı bittJtlndm ı.. lıtanhul Umum Manifatu· :b::.-u:==~ = 
~ cWıa mtıDallP __,.. ttl~ ıv YWmlt ve Wcinw.n beti••• tpbula a.U bndlalae bl1dlrlJmlt racılar Ye T uhafiJ'ecil• BiriDcl açık arttmnuı 1 8 811 ta
~ 11 .. 111

aftb !Jdll&l Vtkllt tır. Jlemllkettmt• badir Wtib• ttr. ftOlll& ticaret •Ut&YlrUliu ta- müstahdemini Batlmnl•iın• rlblDe mt.dif Cal'IUllk stml mt 
thahl de m~ eh~ tetkik lltı 4,5 • 8 mil10D kUo Jmdardlr. Ba. y1D olun&ll BaUl llltlaat aU'f&kkatea dan: H ten 18 ya kadar ten olUDMl.ktlr. 
eGecetme ~ na 15 • 1 )'lls bin kllallU .Alman,a '" r.tanbalda oahfmaktadır. Supiıl Zl· l-1--937 tarihinde akdedilen • Kıymeti mubammenenm yUsde yet • --illiillliiiimiiı_liiiiiil_-.ımmi-• 

ftlphe A «lHlfR lqlltereJıt Uuq otunm&kttAID'· llL ,anma~• 1011N lta1Ja7a si· De1i1ı kongremlmde eberiyet ıı..t ol- mit beflDl bulclulu takdirde o gUn llntıı P11'•11B,_.,an ~ blacü· 
L • tebüm ele ,..ıt ip w orpnJarm l· clecekdr· mldığmdan mezkOr koDIJ'8Dill ıT- lhalel kat'iyyeel yapılacaktır. BuL lardJr. MUteraldm vergiler borçlan 

• • - ---- melinde kullamlmaktadJr. TUrk ken- 1 1937 l4Uf edm Puar madıiJ takdirde • 8Clll uttn'anm ldılp«lnde Jdllldarlara w delley. 'bf f d·ı n dlrlerlnden hariçte w numaralı iplik H ha Tohumlan ~ - tarihine t• taalılıUdtl bü1 b1ma1ı u.ere mtısa- ve vakıflar munu muclblnce veril-• a e 1 e lifi :vapddJtı halde ı.tadNJdakl Tiril a~ ~ ,antt Aat 10 da, httrlJS ftl'ÜUI yede Clıll bel gb mtlddetle temdit .. m.t - plen 30 8ellelik tavil be. 

D •• • ı ' fabrlkul uaml tltı aumar&JI bclar Atyon mm da yetlftlrl1 • ile, BeJıollu 8url1e pOlcl 12 mıma· dilerek lıklncl açık arttırmuı 18- deli ve ihale pulu ve tapu muraf1an oviz perm 1 erı lpllk yapmUtadır. l'abt ba kadar- melde olan bıth.. tohumlarmdan nıda bulunan cemi)"8tln ınerk..ıne 8--981 tarihine ınt1ladif Pertmıbe mQfterlJe &ittir. Arttırma eartııame-
cık bir it IPI ful& amele kulanmalr AJmaa IU&JÖ lgiD mtlba,..ı ,apl· ,.ımeı.rtD1 dileriz. gUnil saat 14 ten 16 ya bdar icra 81 ltl>u Dln tarihinden itlbarm mah-

K&nunuantntn birJnCl ,azı~ mecburiyeti bud olmakta ft randı· maJrtadır. AJmınJar Tllrk h"fh .. to- kdmıcak ft o gUn en ook arttnna keme divanhanesine talik kılmmJI. 
lti>aren bankalarda kalJDlt olan man ybde mk ıaolman ~· bumlarml tercih etmektedirler. Bat- ı.tanbuı tidııci tııa. Memurluiun- ihale e4Uecekttr. tll'. 
ti& permileri ipt&1 ediJmiltir· Ktmbl. Babald ecmelli ~ 14 a- bat tohumu Gseıtnde muameleler dan: MUtUa Civan Yakupyanm lla- İpotek ahlbi aJIGllrldula .,_. a. Talip olanlamı kıymeti muhamm .. 
10da ba 1lalllı J9dl llldl )'Dl bdU' mara:ra kadar lpllk ,apdm&kttıdn'· be.fla!!Ufbr· Dl1n honada kilon wma plan Bazlnenhı br.anç veır- llbdarlamı ~ pyrlmenkul U1e- nenin )'t1zde yedi buçutu nlapetmde 
bıu'-'Mle topıı"Nllbi. gaehlJO;: Bundan dolayldlr Jd ıerll blld1rle- ıuo kurUf& .. tlf olıDUftur, Pi olarak l9tectill 213 Llrtmm 5 lncl rlııdeld hülmm. ........ flls n pey akçeebıl hlmllen 0 itin ve au.tte 
'-inde Uçer .,. a1tıp.r &Yhlr rlaıilln ..ı&hı ıumJe1ııeıtknlwln l~ maya kayıt ve kabultıne lflla idare- murat& dair ~ lclcllalanm 9'l'&la Emln&ıtınde Gtllbenkyan lıanmda 
PlnuW \Wllmiye 'hlll•ndıjl için b· maddeleri arumda mtlhlm bir JllfNtd ma mDtterl bu)ac&kta'. 11gtjut ve 11nce karar ftl'ileret Sıra defteri ba mtlçttelerile 20 sOn lçlnde bildirme- Sultan•hınet Ucttnctı 8uJlı Hukuk 
labaıık arbmfbı'. Dövis ~ al. tacak " l1lraç nlabetl artarak Al· ZlrMt Vekl1etleri DncUr ltl1le ~ mretJe dllaeltildiil blllmDM bere 111'1 ııllJDdır. 4Jad lıaJde haklan tapu mahtteı:wl ~ 936--3' 
inak lçüı eüim di ... ~ tu ,__.,_.. pt,..ıarmd& dal- bldanJDlll'll olm&kta41rlar. tlln alUJ1ur. l29131l •lcUlerlle l&blt olmıdıkça l&tJa bede. numara De m8n.caatJan 111.ıı "''Wıua 
...... mallft,,...... ,.. 
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1 ırç 

Dişlerin ve Diş etlerinin hayatıdır. iki misli büyük 20 kuruş 
Diş fırçalarının serti makbuldür. Mesina nevinin en fevkaladcsinden yapılan Ha.san diş fırçalarlle temizlenen dişlerin ömrü uzun olur. Dünyada ı:ıevcut ?ütün diş ~ü.stahzaratını 
en mükemmeli olan DANTOS diş macun ile ve diş suyu ile birlikte istimalinde dişler inci gibi olur. HA SAN ve DANTOS markasına ve ismıne dikkat edınız. HA 
deposu. İstanbul, Ankara, Eskişehir, Beyoğlu, Beşiktaş. 

Ansızın yakalıyan ağrılar 
Yalnız bir kaşe 

Almakla Der
hal izale 
edilebilir 
---- -

GRiPiN 
Bütün ağrı, sızı ve ıstırapların 
panzehiridir. Cripin varken diş, 

b~ ve romatizma ağrıları çe -
kilmez. Gripin nezle ve gripi ge
çirir; harareti düşürür, hasta -
lıkların önüne geçer • 

( 

( 
• 1 

• 

• 1 
- . . .( . . : . . ' ~ -

Sergilerde eser teşhir 
eden Ressamlara 

,~ ................ . 
Deniz Yolları 
lŞLETMESl 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

.. _zade Han. Tel. 22740 ---

1 rabzon postaları 
Pazar, Salı 12de Perşembe 16da 

izmir sür'at 
postası 

Cumartesi 15 te 

Mersin postaları 
Salı, Perşembe 10 da kalkarlar. 

Diğer post ılar 
BARTL.~ 

.t.zM.tT 

- Cumartesi, Çar 
şanba ıs de 

- Pazar, Sah, 
Perşembe 9,30 
da 

MUDAI\'YA - Pazar, Salı, 
Perşembe, Cu • 
ma 8,30 da 

BANDJRMA - Pazartesi, Salı, 

Çarşan ba, Per -
şen be, Cumarte
si 20 de 

KAkABICA - Sah, Cuma 19 
da 

AYVAT ·IK - Salı, Cuma 19 
da "Salı Posta • 
sı gidiş ve dö -
nüşte Lapseki 
ve lmroza da 
uğrar.'' 

T ,·abzoıı ve Mersin postalarına 

kalkış günleri yük alınmaz. 

Güzel San'atlar Akademisi · - .. rıFosıL... -1 
Dl•rekto•• rıu•• 9- u•• nden • Tifo ve paratifo hastalıklarına 

• tutulmamak iQin ağızdan alınan 
tifo haplarıdır. Hiç. !11hatsızhk Oksu·· renlere. İkincikanun yirmi ikisinde Atinada Yunan hüJl'umeti vermez. Herkes alabılır. Kutusu • 

..... "" 

o 

BIRE, 
1000 
VEREN 

.TARLADlR 

--· 
.. , d. 

- . ı!/ 

Dr. IHSAN SAMI 1 
bütün Balkan devletlerinin iştirak ettiği bir resim sergi- ~~~~~~~~-55-ku_r_u_ş~~~~~~~~-------------------------------------
si açacaktır. Bu sergiye iştirak etmek istiyen ressamların 
jüriye arzedilmek Üz.!re beğendikleri eserlerinden üçer , _______ ,. __ , ____________ " 

tanesini en geç 12 İkincikanun sabahına kadar Güzel DA İ M Q N 
San'atlar Akademisi Müdür Muavinliğine makbuz mu
kabilinde teslim etmeleri. "8 3" 

ur ava urumu 
Büvük Piyangosu 

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

Büyük ikramiye 
45.000 Liradır 

Ayrıca : 15.000, 12.000 10.000 Lirahk 
ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) lira

hk iki adet mükafat var dır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 lkincikanun 937 günü akşamı

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

iktisat Vekaleti iş Dairesi 
Üçüncü Böfge Am~rliğinden: 

3008 numaralı İş Kanununun hazırlık faaliyetine baş
lamak üzere 14/ 12/ 936 tarihinde Dördüncü Vakıf ha· 
nında muvakkaten yerleşen ve merkezi İstanbul olan İk
tısat Vekaleti İş Dair; si Üçüncü Bölge Amirliği bugün
den itibaren Galatada Voyvoda caddesinde Bozkurt ha
nındaki dairei mahsusasında faaliyete geçmiştir. ( 106) 

a;anıbı: Alıwet tmJn k'AIMA..N • UmUJIU Neşrıyatı ıdare eden: t;. SALü> 
GazeteciJiJ ve Nearivat l'Urk Utnitet 8i.ı1tetı. BaaıJdııh ver r AN aıa tbaıuıı 

Pilleri, 
Fenerleri 

ve bilhassa 

DAiMON 
Ampullarmda 

En parlak ziyt 

kuvveti vardır. 
Her yerde Daimon markasını ısrarla iıtey:niz. 

Umum depolar: Tahtakale 51 No. lu Poker tıra• bıçakları 
deposudur. İzmirde: Hüsnü öz ödemi,li. Sulu ı han civarı 

' No. 28/ 29 

Torbah Kaymakamlığından: 
Göçmen Hayvanatı için iki yüz yedi bin kilo kuru ot 

ve bulunamadığı takdirde iki yüz doksan sekiz bin beş 
yüz altmış kilo Saman eksiltmeye konulmuştur. Eksilt
me müddeti 30/ 12/ 936 gününden başlıyarak 1011/ 937 
tarihi akşamına kadardır. Eksiltmeye iştirake talip o· 
!anların ve şeraitini anlamak istiyenlerin Torbalı İlçesine 
müracaat evlemeleri ilan olunur. "7 4" 

YtDIOUN 
t• .ımt1•n 

.... ,,..., "'titr 

Bundan yüz sene evvelki 1stan bulu tekmil abideleri, saraylan, caIJll• 
leri, çeşmeleri, sokakları \'e mesirelerile nazarlarda canlandıran (eski 1r 
tanbul albümU) meşhur ressamlarm tablolarından alınmış birçok resiıtl .. 
!erle doludur. Müverrih ..! hmet Refik, yazdı~., bir mukaddime ile al" 
bümdeki tabloların hangi devirlerde ve hangi ressamlar tarafından ya 1 

pıldığmı çok güzel tas,·irlerile anlat maktadır. 
•• 

Y E D ·• G u N İdarehanesi tarafından gayet 11e
fis bir surette hazırlanmı~ttf• 

Satı, yerleri: Ankara caddes;ndeYEDIGVN •ah~ mağazası.~· 
Anadoludaki umum YEDIGVN bayileri • 

Fiyatı 2 5 kuruttur, 
lstanbulda Ankara caddesinde YEDICON gazetesi idarehanesine 25 ıcıı' 
ruşluk posta nulu gönderenlPrc dPrhal bir albün:ı e-önclerilir. 


