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Sartları 
1 

Ahmet Emin YALMAN 

Ucuz memur pahalıdır. Ç°.k 
miktarda memur t'.Z ıt 

~ıkanr. 

Yeni Müzakerelere Delbosun Fırtına Marmarayı Ve 
Ankara Ziyaretini Müteakıp Limanı Altüst Etti 

lngiliz devlet hayatında. mühim va 
~eler görmüş olan "Sir Henry Bun
bury" nin iddiası budur. lngiliz dev
let ada.mile Ankarada buluştuğumu· 
zu evvelce anlatmıştım. Kırmızı lam
lba.ıarm işareti hakkında söylediği 
sözleri de yazmıştım. 

İngiliz misafirimizin memurlar hak 
kmdaki bu görüşU uzun tecrübelerin 
mahsuIUdür. Kendi memleketinde 
binlerce memur kullanan dairelerin 
b~a bulunmuştur. Verim bakı -
mmdan türıu türlü tecrübeler yap -
mı§, muvaffakıyetli yolu ondan son
ra bulmU§tur. Az maaşlı, çok miktnr 
da memur kullanmak yolunu tutan 
bazı yabancı ınemleketıerin vardık -
lan neticeleri de gözden geçirmiştir. 

• ngiliz devlet adanunm kana -
1 atince rucuz memur o kadar 

pahalidır ki, mukadderatına tam mi. 
na.sile sahip olan, eski usuller içinde 
körükörüne bocalamak halinden ken 
dini kurtaran hiçbir memleket ucuz 
nıemur kullanmayı göze alamaz. Bu
na kudreti müsaade etmez. 

Biraz dijşünecek olursak "Sir 
llenı-y Bunbury,, ye hak vermekten 
kendimizi alamayız. Bir memura va.
~adıği :muhite gttre geçtiıecek bir ms 
~ vermewk netiı'.A na nııy.? O m.a 
:ınu,- her §eyden evvel kendi haHnl 
dUştınllr. Sıkıntı ve borçla Mif!f: 

Başlanması Muhtemeldir 
Hatayda işl<ence devam ediyor, Türkleri kaçmıya 
mecbur bırakmak iç·n binb1r tedbire başvuruyorlar 
Ankara, 6 (Tan muhabirinden)

Hatay meselesinin son şekli alması 
üzerine hükumetimiz ciddi tedbirlere 
başvurmuş ve dört gün evvel Fransa 
ya. bir nota vermişti. öğrendiğime 
göre, bugün de, Fransa ile aramızda 
münakit bir muahede, cümhuriyet 
hükumetimiz tarafından fesholunmuş 
tur. 

Feshedilen mukavele, 1926 da Anka. 
rada, Suriyeyi mandası altında bı! - . 
lunduran devlet sıfatile F:-ansa ile 
Türkiye arasında aktedilmiş olan ve 
dostluk ve iyi komşuluk münasebet· 
Jerini iki devletin kefaleti altına ~o
yan vesikadır. HükUmetimiz, fes'h 
kararını Fransaya bildirirken, muka 
velenin bazı hükümlerinin bugün ar
tık tatbik kabiliyetini kaybetmiş oldu 
ğunu ve bazı maddelerinin de tefsir 
edilirken iki hükfunet arasında anldŞ 
mazlıklar doğurduğunu kaydetmiş -

tir. Fraruanın Ankara Büyük 
Hıırir.hmmiz. Türkiyenin, bugünkü 

ahva.1 ve şanlar t!alilttmle:yaptıab!te- ~l~W B. Pon.aı. 
cek §QA•., 'llrdltiYeJl#t 'bba~ her 'mrldyeyi aiyareti mukarrei' lRll• r• 
zaman lmade biılundutwıu ela •Yfle& ll'ransa barılciye nasın Detboı, Parile 
illve etmiştir. lki devlet arasmda ye döndükten sonra tespit e.dileceği zı n 
ni bir mukavele hazirlanıak Uz~re nediliyor. 

ta sonunda Fransız erkanıharbiye re 
isinin riyasetinde askeri bir heyet An 
karaya gelerek Türk erkaniharbiyesi 
le temaslarda bulunacaktır . 

Milletler Cemiyetinin 29 mayısta 
Hatay için ittihaz ettiği karaı-lar ica 
batından olan bu temasın başlangıç 
tarihi olarak 14 t-irincikanun tespit 
edilmiştir. 

Adana, 6 (Tan muhabirinden) -
Hataydan gelen haberlere göre, Fran 
sız delegesi Roje, yeni fesat dolapla 
n çevirmekle meşguldür. Hafayda in 
zibat o kadar ağır bir şekle gelmiştir 
ki, :resmen değilse bile fülen örfi ida 
re hüküm sürmektedir. Maamafih 
Fransaya verilen son nota, Türkiye
nin bu meselede nekadar hassas cav 
randığını göstermiş ve bu vaziyet ma 
halli hükumet adamlarına tesir yap
maktan uzak kalmamıştır. 

Hala göz yumuyor 
Anayasa tatbik mevkiine geçtiği 

halde Suriyeli olan ve Hatay ile hiç 
blr.ItJaia~....- ınllh 
lllkfml Wrk ·ıfii.tdıni, j~ ko
mutanı Abdurrahman Kuan, tapu 
memuru Sati Fe~ahi, polis komise
ri Sabri Hatvani, zabıt katibi Hasan 

Birçok Vapurlar, 

Antaly~da Bir 

Bozcaadaya Sığındllar, 

Gemi Karaya Vurdu 
~ - . 

Ahırkapı sahillerini döven büyük dalgalar 
Birkaç gündenberi çok şiddetli bir purlannn seferleri ~k müşkülat.la 

lodos fırtınası Marmarayı altüst et- yapılabilmiştir. Fırtınaya rağmen 
mektedir. dün YalovA postası kalkmış, Ada se-

Fırtına zaman zaman müthiş bir sü ferleri de yapılmıştır. Yalnız Köprü· 
ratle eserek bu küçük denizde seyrü- Kadıköy hattında. çalışan vapurlar, 
seferi tehlikeli hale sokmuştur. suların iskeleye basması yüzünden 
Kadıköyüne vapur uğrıyamadı 12,40 tan sonra Kadıköyüne uğraya. 

Lodos fırtınası, dUn en şiddetli dev mamışlardır. 
resini bulmuş, bu yüzden Akay va- (Arkası 8 incide) 

Delbos • Beck Mi.ilakatı Evinde rahat ve saadet bulamaz. '1': 
zerin~ ruhi bir ıtUfliyet ve alakasız -
lık çöker. lş saaUU1fde işlerle meş
gul olur veya oli.ır gibi görünür. Fa
kat tabii llleyli, az ve fena l.7 çıkar -
mak, üzerine hiçbir mesullyet almıya 
n.k ve ka.f asını işlet.miyerek her §eyi 
~aş.kasından sormak, paydos çmgıra
gına kadar vaktini iyi veya kötü <iol
durnıa.ktır. Bunun istisnaları da elbet 
te Vardır. Az bir maaşa rağmen feda
karlığı ve dürüsUUğü muhafaza e .. 
den, kendi sahasmda. memlekete fay
claıı olan memurlara her tarafta te:dUf ederiz. Fakat istisna, kaideyi 

Fransa Dış Bakanı, 
B.Celal Bayar ŞehrimizdelstoyadinoviçRomada Sulh için iş Birliğine 

k·ı· . . . Yugoslavya D• 

:müzakerelerin ne zaman başlıyacaği Ankara, 6 (TAN Muhabirinden)
lienüz tayin edilmemiştir. Bu tarihin öğrendiğime göre, önümüzdeki haf- (Arkası 3 üncüde) 

Başve ı ımız, Dun· Franco HükOmetini Çahşıyoruı, ıyor 
ııtıaz. 

nUna. karşı ahlaki mukavemeti za.
l'lf ınemurıarı da hesaba katmak la-
2llndır. Bu sınıf memurlar yüzünden 
halkın işini gördürmek için verdiği ;:u vergiler büyUk yekunlar tutar. 

lstanbula Geldi Tanıyacak 

ru kolay yapmak, bir işi çabuk ve 
l"a. Yavaş çıkarmak, devlete ait bir 
lllellfaati bir bahşiş mukabilinde sat
ll:ı.aJt veya halka ceza yazıp yazma -
:;ıa~ Yolunda birçok memurların elin- , 

Milli Müdafaa ve Maliye Vekilleri, 

Yarın Akşam Ankaraya Dönecekler 

e lınkanlar vardır. Halk; sayısız, 
:uğıa.k kanunlar karşısında cehalet 

1 
U:Yar. Zayıf seciyeli memur ve onnnt h.alk arasında mekik dokuyan tu-
eyıı unsurlar, milyonlarca devlet 
~arasnun heder olmasına yol açarlar. 

aha fenası da ,balkın hükumete kar 
§ı sevgi ve saygı mı sarsmıya sebep 
<>lurtar. umumi hayatta tam bir em
lıi Vet kuruımasına meydan bırak -
llıaz1ar. 

Q emek ki, ucuz memur hem u
d mumiyctle verimsizdir. Hem 
.;. Umumi hayat için bUyUk maddi ve 
~evt zararlara sebep olabilir. 

rim·U~dan başka ucuz memurun 'le- • 
ın ının az olması miktarca çok me -
A ur kullanmak zaruretini uyandınr. 
r ~ verımu çok memur aynca bir bet tt lierkes işi biribirin'n UstUne a-

B. Celal Bayar, Köprü iıkelenne çıktıktan sonra 

nt. lpuou elden kaçar Bu kadar 
me"lluru idare etmek için derece de-

ı~ecf' şefler bulup getirmek lfızımge-
ır Netice •t'b · · · · 

h ı ı ante ıdare ma\{önes~ne 
Udutsuz "IU lar 0 hareketler dolar, çarh-

boşuna <!&ter, . 
Memleketiınizde~ılan bütün tec 

='beler de lngilizin ıtörUşlerini hak
~karmaktadır. Haı.rlkt ihtiyaca gö 

(Arkası 8 incide) 

Başvekilimiz B. Celru Bayar. dün 
saat 11,40 ta refakatlerinde Hususi 
Kalem Müdürleri B. Baki bu'unduğu 
halde hususi bir trenle Ankaradan 
şehrimize gelmişlerdir. B. Celal Ba
yar, Haydarpaşa istasyonunda Dahi
liye Vekili ve Parti genel Sekreteri 
B. Şükrü Kaya, Vali Muavini. Emni

yet Direktörü, Hük\ımet ve Parti er
klnı tarafından karşılanmışlardır. 

Başvekilimiz, Dahiliye Vekili ile 

birlikte lstanbula geçmiş ve Perapa
Ias oteline inmişlerdir. 

Şehrimizde bulunmakta olan Milli 
Müdafaa Vekili Gene.-al Kazım Oz.alp 
ve Maliye Vekili B. Fuat Ağralr da 
bir müddet sonra otele gelerek B. 
Ce!il Bayş.rı ziyaret etm;§lerdir. 

Başvekilimizin, §ehrimizd .. bir iki 
gün kalmaları muhtemeldir. Maliye 
ve Milli Müdafaa Vekilleri yarın ak· 
şam Ankara.ya döneceklerdir. 

Roma, 6 (TAN) - Yugoslavya 
Başvekili Stoyadinovig, bugün bura
ya. gelmi tşir. 

M.ılis kuınandlUU Unifonnasiyle ve 
yanında Kont Ciano .olduğu halde Sto 
yadinoviç'i trenden inerken mutat me 
rasimle Duçe karşılamıştır. 

Ecnebi d :plomatıan istasyonda ha.
zır bulunmuştur. Duçe Madam Stoya 
dinoviç'e bir buket takdim etmiştir. 

istasyon civarı Yugoslav ve Ital· 
yan bayraklariyle süslenmiştir. 

ilk görü1meler 
Stoyadinoviç öğleye doğru ilk siya 

si mülakatlarına başlamıştır. Saat 
10,30 da 20 dakika kadar Kont Ciano 
ile görüşmüştür. 

Saat 11 de Mussolini tarafından 
(Arkası 8 incide) 

F. Bahçe: 4 J 

Besiktas: 2 , ' Fenerbabçc ile Beşiktaş arasındaki 
dostluk maçı dün Kadıköy Stadında 
oynandı ve Fenerlilerin 4 - 2 gale
besiyle neticPlendi. 

Romen Trikoler takımı da dün Ü -

çüncü defa olarak Tak11im Stadında 
Galata.sarayla karşılaştı. Maç, bitmek 
üzere iken şiddetli yağmur yüzilnden 
yarıda ve berabere kaldı. 

Bu maçların ve Bayramda yapılan 
diğer mUsabakalarm tafsilatı spor 
•yfamızdadır. 

Varşova, 6 (TAN) - Fransa Ha.
riciye Nazm Delbos, dUn akşam 
Fransız sefaretinde şerefine verilen 
ziyafette bulunmuştur. Polonya hari 
ciye nazırı tarafından bugün bir öğle 
yemeği verilmiş ve iki nazır bu ak -
şam Krakova hareket etmişlerdir. 

Delbown sözleri 
Fransa sefarethanesinde gazeteci-

leri kabul eden Delbos, Polonya dev
let adamlarını, bilhassa meslektaıp 

Beck ile Fransada çok iyi bir hatıra 
bırakmış olan Mareşal Smigly-Ridz'i 
görmekle bahtiyar olduğunu söyle
miştir. Nazır, Beck ile yaptığı husu 
si görüşmeler hakkında bir tahlil ya.
pamıyacağmı, bu işin misafiri bulun· 

(Arkası 8 incıde) 

Nankin de Japonlara Geçiyor 

Japon kıtaları, şehri 
bombardımana başladı 

Şan6hay civarındaki Japon siperlerinde 
(Yazısı 3 üncü sayfada) 



Yazan: 
rAli Haydar Mithat 

L J ercume ve ııttibas 

hakkı mahfuzdur.] 

G~;;··~~i~~·-r SEHRiMiZDE BAYRAM. 
Tamır Gorecekı • _ 

Galat.'\ KuJesinin daimi ~uret- ı YA G MU R L U G EÇTI 
te sen ahlar tarafmda.n zıya.ret • -
edildiği göz önünde tutularak bu 
ranm güzelleştirilmesi \'e ~ule.- t 
ni.n tamami) le meydana çıkan!- ı 

Yeni Orman 
Fakültesi 

Binası Bitti 

General lgnatiyef Gizli Bir 
Harpte Rus Ku~andanı 
Vazifesini Görüyordu 

ma.'iı için mm'Zii bir plan hazır- ı 
lanmıştır. Bu plfln Nafia Vekale-
tince tasdik edilir edilmez tatbik 
edilmiye başlanacaktır. Pliina 
göre, kulenin her tarafm(laıı en ı 
az ) Uzer metrelik saha içinde ı 
bulunan bütün binalar istimlilk ı 
olunacak, kuleye giden esas yol- ı 
lar asfalta, diğer yollar parkeye 

! çenilerek yeniden yapılacaktır. • 
ı Kule de, restore esasına göre yep ı 

l yeni bir hnle gelecek §okilde ta- ı 

Büyükderedeki orman fakültesi I· 
çin yapılmakta olan yeni binanın inşa 
atı bitirilmiştir. Binanın dahili eksık 
leri de bir iki ay içuıde tamamlana -
cak ve talebe şubatta yeni binaya geç 
miş bulunacaktır. 

Ankaradaki yüksek ziraat ensti • 
titsüne bağlı olan fakültenin kadrosu 
ile tesisatın büyültülmesine karar ve 
rilmiştir. Şimdiki halde fakültede 60 
talebe okumaktadır. Bu kadro 200 e 
çıkarılacak ve fakültenin bu suretle 
her sene 100 mezun vermesi temin e
dilecektir. -14-

B abam Fransız konsolosha
nesinden çıkarılıp hükUnıe

te teslim olununca lzmir kışlasına. 
hapsedildi. 

Ertesi gün Izmirin manzarası 

yirmi dört saat içinde tamamile 
değişti. Burası askeri işgale uğra
mış bir yer halini aldı. Her ta.raf 
askerle kuşatılmıştı. Sokaklarda 
dolaşmak yasak edilmiş, dilkkln
lar kapatılmıştı. Şehrin bütün ha
yatı durmuştu. Abdülhamit halkın 
nümayişinden çok korkuyordu. Bu
nun önünü almak için böyle sıkı 
tedbirlere başvurmak ihtiyacını 

duymuştu. 
Tevkiften bir gün sonra AbdUl

hamidin şahsına mahsus bir va
purla, Adliye Nazın Cevdet Pa
§a ve maiyeti ve yeni lzIDir vali
si lzmire gönderildiler. Orada bir 
isticvap yapıldı. Ayni vapurla Mit
hat Paşa latanbula götilrWdU. (Di
vanı Ali) kurulacak diye birkaç 
gün mahpus olarak bekledi. Sonra 
Yıldızda muhakeme adı altında bir 
komedya başladı. 

Bu komedyanın iç yUzU en bil
yük bir facia idi. Adım adını iler
liyen facianın bu son perdesini 
hazırlıyanlar arasında, en büyük • 
rol Osmanlı hanedanı ile Çarlık 
Rusyasındadır. 

O smanlı hanedanının kendi 
menfaatini milletin menfa

atinden ne kadar ayrı saydığı mü
taıe1'e günlerinde açık bir suret
te meydana çıkmıştır. Yeni Türk 
neslı '6unu kendi gözierile gôrmUş
tür . .Memleketin istiklalini ve var
lığını 'Ylkmak istiyen ecnebi kuv
vetlerle hanedan ayni cephe üze
rinde elbirliğile çalışmışlardır. 

Abdülizizin son senelerinde ay
ni manzaranın çok acı şekilleri var
dır. Tanzimat hareketinin yarat
tığı uyanıklık ve terakki istidatla
n Çarlık Rusyasını korkutacak bir 
yolda idi. Nesillerdenberi gözüne 
kestirdiği kurban, dirilecek, hasta 
yatağından kaikacak, elinden ka
çacaktı. Bu istidadı mutlaka yık
mak ve Türkiyede taassubu, ceha
leti, geriliği, istipdadı hakinı kıl
mak lazımdı. 

Bu maksatla Türkiyeye Generaı 
lgnatiyef adında bir sefir gönder· 
dıler. Bu general, Türkiyede aefir
lik etmemiş, gizli bir Türk - Rus 
harbinde kumandanlık vazifesini 
görmüştür. Günün birinde Rus or
dularının çarpışacağı bir düşmanı 
içeriden yıkmak ve mukavemetsiz 
bir hale getirmek için büyük bir 
muva.ff akıyetle çalı~mıştır. 

G eneral lgnatiyef, Mahmut 
Nedim Paşa isminde bira

dam elde etmiş, sarayın da yeni
lik cereyanlannı yıkmak husu
sunda ayni hedef eri takip etmesi 
sayesinde adamını sadarete kadar 
~ıkarmış ve her tUrlü yıkıcı faali
yetleri kurmuştur. Bir aralık re
zalet son perdeyi bulunca Mahımut 
Nedim Paşa düşmliş ve nefyedil
miştir. Fakat Abdülhamit tahta 
gecip yerini biraz ısıtınca kendisi
ni getirtmiş ve General lgnati
yef'in planını yürütmek vazifesi
ni ona vermiştir. 

Hanedanla Rusların müşterek 

bulunduklan bu plan, saraya kör 
kortine bende olmıyanlan ortadan 
kaldırmak ve milli bir inkişa
fın blitün tohu.m ve istidatlarını 
yok etmekti. 

Bunun için daha ilk hamlede 
lithat Paşa memleket haricine teb'it 
edilmiş, bUtün iyi kumandanlar işba 
tından uzaklaştırılmıştı. Yeni ku
rulan milli askeri teşkilattaki ruh 
Ruslan rahatsız ediyordu. Bu kuv
vetler harpten evvel dağıtılmıştır. 

mir edileooktir. t 
Etrafta bü) ük bir park' ve 

ı meydan açılacak, me) dana ba
$ kaın hinnlann ön kısımJan ile 
ı yükseklikleri meJ daom erefine 

1
: t uygun bir sekle soktunılacaık

• tır. ilerde tatbik e<lilecek olan 

f
t ~~h;~I~:~:::k m::i ;~~I:~ ı 

ı c1ejtMiremiyecektir. ı 
i ............................ .. 
ı-==-

1 Karadenizde 

Mahmut Nedim Pa,a 

M ahmut Nedinı Paşa Midilli
deki menfasından getirti

lerek kafasına uygun adamlarla 
beraber giili bir heyet halinde bir 
sene çalıştınlınuştır. 

Rus harbinden sonra bir aralık 
bir memuriyetle Rusyaya giden 
Rauf Paşa Abdülhamide Rus Ça
rından şu nasihatleri getirmiştir: 

1 - Kanunues~i ortadan kalk
malı, 

2 - Padişah müstakil ve hakim 
kalmalı, 

3 - Abdülazizin hal' işine karı
şan,ardan hanedan nmnına inti
kam alınmalıdır. Mademki bunlar 
Kanunuesasi namına harekete 
geçmek istidat ve iktidannda ol
du klnrmı bir defa ispat etmi ler
dir, hanedanın rahatça memle'ke
te sahip olması, bunların tamamen 
ortadan kaldırılmasına bağlıdır. 

Bu nasihatlar Abdülhaımidin mi
zacına çok uygundu. Tereddütlerin 
dağılmasına çok hizmet etmiştir. 
Zaten halk arasındaki rivayet er 
Abdülhamidi rahatsız ediyordu. 
Rus hezimetinden dolayı halk mı
rıldanıyordu. Sultan Muradın Lr
tık şifa bulduğuna ve tahtın onun 
hakkı olduğuna dair sözler vardı. 
Suavinin riyaseti altında birtakım 
yeni fikirlilerin Sultan Muradı kur
tarmağa teşebbüs etmesi Abdi.ilha
midin vehi.m ·ve tel8.şını ayaklandır-
mıştı. 

K ati bir hareket lazımdı. O 
surette ki hem Sultan Mu

radın ve yenilik taraftarlarıı ın 

korkusu ortadan kalksın, hem de 
halkm şikayetini uyandıran fena -
lıklar da onların üstüne yüklctilsin. 

Bir taşla iki kuş vurabilmek .çin 
yalnız hal' davası kifayet etmez
di. Başka bir ip ucu bulmak lazım
dı. Bunun için Mahmut Nedim Pa
şa çok uğraştı. Nihayet Abdül"ızi
zin katli davasını icat etmek sa
yesinde işin içinden ~ıkıldı. 

Iste Yıldız sarayında, Malta 
köşkünde Mifhat Paşa ile al"ka
daşlannı gfıya muhakemeye ha
zır'anan divan, bu tertiplerin mah
sulü idi. Mahmut Nedim Paşa bil
tün bir yalan ve fesat sistemini bir 
sene1ik çalışmalar sayesinde düz
müstü. 

(Arkası nr) 

Bü_yükdereye Otobüs 
Ocreti Ucuzluyor 

Taksım ile Bilyükdere arasında iş-
liyen otobüslerin halktan aldıkhn 
bilet fiyatları pahalı görülmüş, şımd 
otuz kuruş olan bu ücretlerin 25 ku
ruşa indirilmesi kararlaşmıştır. 

Bu tenzilat yakında tatbik edile
cektir. 

Diğer taraftan belediye, alakadar
lara tebligat yaparak, bundan son
ra, yeniden otobüs işletmek veya 
mevcut hatlara otobüs ilave etmek 
için müsaade verilmiyeceğini bildir
miştir. 

Serseri Mayin . 
Dün deniz ticaret mlidürlüğUne 1 

Romen bandıralı ve Prensiyer Barbo 
Şitirbey isimli vapurdan gelen bir teJ 
sizde Karadenizde büyük bir mayin 
görüldüğü haber verilmiştir. 

Vapur telgrafında, mayini Boğaz -
dan otuz mil açıkta, 41,39 derece ır.rz 
şimali ve 29,03 derece tulu şarkide 

gördüğünü, siyah, silindire benziyen 
cinsten iri bir mayin olduğıınu bil -
dirmektedir. Deniz ticaret müdlirlil
ğü, vaziyetten blitün gemi kaptan -
larını haberdar etmiştir. 

Değerli bir 
Tagyarecımizin 
•• 

Olümü 

- .. .... ı.,m ::stu~an 
lstikliı.l harbuıdc "lopçu Salim,, a

·dı ile şohret kazanan en eski tayya
rccilcrımızden mutekaıt Albay Salım 
Ukuçan, bayramm bırınci gtlnıi Yeşil 
köy. istasyonuna gelirken kalp sek
tesinden ôlmUştür. 

Merhum, ordunun ilk tayyaı ccilc· 
rindendir. Biıtı.in hayatı memleket 
uğrunda fedakarlıklarla geçmiştir. 
Meşrutiyetin ilanı için çalı~1nış, Bal· 
kan harbine girmiş, umumi harp~c 
vazife almıştır. 328 senesinde tayya· 
reciliğe giren Salim Ilkuçan, çiırük 
bir tayyare ile Mısıra uçmıya muvaf
fak olmuştur. 

Umumi harpte Batuma giden bir 
vapura tayyaresile beraber binen top 
çu Salim, vapurun batması üzerine 
tayyare müfrezcsı kumandanı binbaşı 
Azmi tarafından bir cenaze alayı pro 
gramı hazırlarımış ve cenazesi Edirne 
lrnpı şehitliğine götiırülerek merhum 
General Şükrü Nailinin yanına defne 
dilmiştir. 

Ondan sonra Yel'-]ilköy ve Eskişe· 
bir tayyare mekteplerinde müdürlük 
etmiş, Milli Müdafaa Vekaleti muba 
'laat komisyonu reisliğinde bulunmuş 
ve nihayet albaylıktan tekaüt edil -
miştir. 

Topçu Salim için, Hava kurumu 
başkanı Ismail Hakkı ile Yeşilköy 
tayyare müfrezesi kumandam Azmi 
arafınd n bir cenaze alayı programı 
hazırlamnıs ve cenazesi Edirnekapı 

şehitliğ"ne götiirülerek merhum Ge
neral Şükrü Nailininin yanına defut"'
dilmiştir. 

Cenaıı:esine ar'kada.,1an tayyarı>ci· 
!er ve Hava kurumu mensupları işti 
rnk etımiş ve mezara biri Hava kuru 
mu diğeri tayyareci subaylar adına 
iki çelenk konulmuştur. Ailesine ve 
vakmlarına taziyetlerimizi bildinriz. 

Bu sene 1eker bayramı, yağmurlu "e kapalı geçti, buna rağmen 
bayram ;yerlerinde çocuklar kendilerine eğ!ence buldıJar 

Talebe yeni binaya geçince. eski 
bina, intifa enstitüsU olarak kullanı
lacaktır. Ayrıca bu binanın arkasına 
talebe pavyonları da yapılmaktadır. 

Fakilltenin bulunduğu bentlerde, 
odun sanayiini alakadar eden bütün 
sanayi şubelerinin birer nilmuneel 
kurulacaktır. Ilk olarak küçük mık
yasta bir kağıt ve bir de kereste f ab 
rikası kurulacaktır. Bundan başka, 
memlekette, inkişaf ettirilmek iste
nilen odun sanayii işile alakadar ol • 
mak üzere, fakütle mezunlanndan 
her sene bir gnıp talebe A vnıpaya 
gönderilecektir. Fakülte dekanlığına 
itüi. profesörü Meyer Vegelin tayin 
edilmiştir .. 

Tahsil Edilemiyen 

Belediye Vergileri 

Bilhana ilk günü, bayram yerleri hayli kalabalıktı. lfte, bu 
ruimJe de çocuklan eğlendirerek para toplıyan 

Belediye muhasebesi 932 yılından• 

beri birikmiş veya herhangi bir s&o 
heple tahsil edilememiş olan belediye 
vergi ve resimlerinin bir listesini ÇI• 

karmış, bunu beeldiye §Ubelerine gon 
dermiı;ıtir. Belediye tahsil şubeleri bu 
listelere göre mmtakalan içinde bu
lunan kimselerden bakaya kalan bu 
resimleri istemiye ve kendilerine o
na.r gün mühlet vermiye ba§lamıştır • 

Bu mühlet zarfında eski borçlarml 

bir çil~ görüyoruz 

Galatadan Kavağa Kadar 

Sahil boyunda 2 kattan 
1 k 

ödemiyen veya evvelce verdiğıne dair 

O mıvaca ____ e ~ --ı-ı. ..... söa~yonler~~n 
•J bu ,gibi vergi ve :reslmler hacız yoluy

la alınacaktır. Bu arada en ziyade go
bina ve apartmıa'ftlar bUlunabilecek- ze çarpan yol vergilendir. 932 denbe-

yüksek bina 
Şehircilik mUtehassısı Prost, Gala

tadan Kavağa kadar giden yolun 25 
metre genişliğinde açılmasına karar 
vermiş, avan projeyi buna göre yap
mıştır. Prost bu yolun Galatadan 
Kuruçeşme ile Arnavutköy arasında 
ki kız kollejine kadar olan kısmının 
içerden ve kollejin önünden Rumeli 
kavağına kadar uzanan kısmının da 
deniz kenarından gitmesini kabul ·et 
miştir. Yol Galatadan Kavağa kadar 
asfalt o_ıacak ve istimlak iç yolun 

her iki tarafından, sahil yolunun yal 

nız bir tarafından yapılacaktır. 

Bu yola rastlıyan binalara gelince, 
sahil tarafına düşen kısmında apar -
tıman ve apartunana benziyen yük -
sek binalar 'katiyen bulunmıyacaktır. 
Burada. ancak bodrum katı hariç, ıki 
şer katlı binalara izin verilecektir. 

Yolun ?iğer kısmında dörder katlı 

Bir Genç, Kadın 

Yüzünden Yaralandı 
Evvelki akşam, Kumkapıda bir ya

ralama hadisesi olmuştur. Bir gencin 
ya.ralanmasile biten bu vakanin taf
silatı şudur: 

Kumkapıda lsmail Safa sokağında 
oturan Hamit, aylardanberi beraber 
yaşadığı metresi Faika ile evvelki ak 
şam geçimsizlik yüzünden kavga et
miştir. Bu arada Hamit kadını ada -
makılh dövmüştür. Bu sırada Faik:ı
nın eski dostu Eşref araya kanşmış, 
Faikayı dövdüğü için Hamidi tehdit 
ederek bıçakla muhtelif yerlerinJen 
yaralamıştır. Eşref, yakalanmış, Ha
mit tedavi altına alınmıştır. 

Alman Spor Naıırı 
Almanyanın gençlik ve spor nazın 

Boldur Von Chirochı -yanında genç
lik nezareti memurlarından 9 kişi da 
ha olduğu halde bu ayın 8 inde, bir 
tayyare ile Bağdattan Ankaraya ~e
lecektir. 

Alman gençlik nazırı ve yanında -
kiler, Ankarada bir gün kaldıktan 
sonra ayni tayyare ile latanbula ge
lecekler ve bir gUn de burada kala -
caklardır. 

tir . . .. 
· ri muhtelü sebeplerle yol vergısını o-

Şifli • Ayazağa demiyenlerin sayısı sekiz bini aşmak· 
yola için proje 

Şişli - Ayazağa yolunun genişletil- tadır. 
mesl ve modern şekle sokulması hak 
kındaki proje de bazırtanmışt.rr. Bu lnhisar.larda Yllhk Teftİf 
projenin biran önce tatbik edilebilme 
si için belediye gelir a.ramakt&dır. Bu 
projeye göre, yol şimdikinin bir mısli 
derecesinde genişletilecek, iki tarafa 
yaya kaldımnlan yapılacak, otomo -
bil, otobüs gibi motör:lü nakil vasıta 
larına ait gidiş geliş yolile at ve ara 
ba gibi motörsüz vasıtalara mahsus 
gelip gitme yollan biribirinden ayrı
lacaktır. 

937 biltçesile bu yolun yalnız Ş'İş· 
1i - Mecidiyeköyü kısmı yapılacak 
ve 938 bütçesile de diğer kısımları 
tamamlanacaktır. Bu çeşit yol şehri 
mizde ilk defa yapılmaktadır. 

Kiliste Karasinek 

istilası 
Kilis, (TAN) - Bugünlerde Kilis 

te şimdiye kadar görUimemiş bir ka

ra sinek istili.sı vardır. Geçen yıllar 
da belediye, bir kilo siri.ek için muay 
yen mikdai'da para vermek şeklinde 
bir mücadele açmış ve bunun hayli 

faydası görtimüştü. Bu sene de ayni 
şekilde mücadele açılması isteniyor. 

YURTTA HAVA V AZIYETI 

Memleketimizin her tarafında ha
va ekseriyetle kapalı ve yer yer ya
ğışlı geçmektedir. Rüzgarlar, Şarki 
Anadoluda sakin kalmış, Orta Ana· 
doluda, Ankara ve Kayseride fırtına 
olmuştur. Diğer mıntakalarda muh
telif istikaımetlerden orta kuvvette 
esmiftir. 

Divanı muhasebat başmlirakibi Fa 
ruk Işık, ve mürakiplerden Muhtar 
Emem ve Şahin Atamer şehrimize 
gelmişlerdir. Divanı Muhasebat mUra 
kipleri, her sene olduğu gibi, inhisar 
lar umum mildürlilğünün yıllık he • 
saplarını tetkik edeceklerdir. 

B ayramm birinci gecesi Çini~~ 
da kumada sıra almak yuzundeıı 

kavga çı'kmıştır, Ihsan. Nurettin ve Meh
met ismındc uç kışi takunyalarla biribırle 
rlni yaralam11lardır. 

• •ı ktısat V ekileti Teftiı heyeti reitıl 
H üsmi Yaman dun Ankaradan ıch

rimize gelmi&tir, Burada bir iki gun kala-
caktır, , 

• 
C ibalide oturan 14 yaş~da Muzaffer 

isminde bir kız, Yeşıltulumba bay 
ram yerinde salıncaktan duşerek baıındaa 
yaralanmıştır. 

• B eşiktaşta oturan Nakiye isminde bir 
kadm Aksarayda vatman Ahmedin 

idaresindekı tramvaya binmek isterken dü
ıerek kolundan yaralanmıştır, 

12 ncı ay Gün: 31 
Arabi: 1356 

Kasım: 30 
Rumı: 1353 

Şevval: 3 Ikinciteşrın: 24 
Güneş: 7,12 - Oğle: 12,05 
Ikindi: 14,28 - Akşam: 16,42 
Yatsı: 16,18 - lmsilu 5,24 

akşam üzeri tekrar yagmur başlamıf'" 
tır. Rüzgarın saniyede sürati 6 met• 

Şehrimizde Hava reyi bulmuştur. Saat 14 te hava ta> 
lstanbulda hava ~amamen kapalı yiki 750,5 milimetre, en düşük sühu

geçmiş. öğleye doğru kuvvetli cenu- net 11,4, en yüksek sühunet te 17,2 
bu garbi riizgıin ile karışık yağmur santigrat olarak kaydediLmiştir. 24 
t>Wamıştır. Sonradan yağmur din - ı saat zarfında metre murabbama dü 
mit, hava kısmen açııntıştır. Fakat, şen yağmur miktarı 7 kilogramdır 
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Madridi almak için'~ 
~ranco, Ordusunun 

Üçte Birini 

Lindberg Amerikada 

Feda Etmesi Lazım 
Bir lngiliz Gazetesi: Bugünkü Vaziyete Göre, 

Harp air Sene Daha Uzayabilir, Diyor 
Londra, 2 (Daily Herald gazetesinin Barselon muhab=ri ya

zıyor) - İspanya harbi cümhuriyet hükumetinin büyük bir gay
retle yaptığı hazırlıklara ve Franco'nun faşist devletlerden temin • 
ettiği geniş yardımlara rağmen ıHah kuvvetile kazamlmıyacak
tır. lki taraftan birinin de askeri bir zafer kazanması muhtemel 
değildir. Cümhuriyet hükumetinin muvaffakıyeti, gıda ihtiyacı
nı temin ederek sivil halkı besliyebilmeaine bağlıdır. Bunu yapa

madığı takdirde mağlup olması muhakkaktır. Aksi takd;rde 
cümhuriyet hükumeti sonuna kadar mukavemet eder ve asileri 
yener. 

Cüınhunyet hükfunetinin Aragon C 
v~ Madrit ~cphelerile umumi kara!'-ı 1 r F....::.-~~"""'"!i~ .......................... ~ ......... 
k8.hlanru zıyaret ettikten sonra edin r k . v 
eliğim kanaat budur. ve l L\. 0 ğ Q n 

Bugünkü vaziyete göre, hükumet, 
açlık tehlikesine karşı gelmek ıçın 
her tedbiri aLmıştır. Fakat, halkı bes 
leme şartlan iyi değildir. Hükumet 
bu işi muvaffakıyetle başardığı tak
dirde harbi bir sene daha uzatabilir 
ve o zaman da hangi tarafm galip ge 

Tayyareci ile karısı uç sene evvel /ngiltereye vardıkları zaman 

leceği anlaşılamaz. 

Bugün Madrit o kadar kuvvetli bir 
surette tahkim edilmiştir ki, Franco 

• v 

iki Çocugunu 

ln9ilterede 
Bıraktı~~ 

nun burasını zaptedebilmesi için hiç Ne\.'York, 6 (A.A) - Tayya-
olınazsa ordusundan üçte birini feda reci ı ... indberg ile ze\.·cesi 1935 te 
etmesi lô.zımdır. mgUtereye gittikleri zamandan 

Fakat bu fedakarlık iyi bir netice beri lLk clefa obıra.k A\T'1~an 
verse bile muharebe Ispanyanın di-
ğer cephelerinde bütün şiddetini mu- huraya dönmüşlerdir. Miralayın 
haf aza. ederek <1evam etıecektır. Ala iki ooooftdngilterede kalmışlar-
l:on cephesindn Ön 'l.'Sl:r.i.vAt. hu merket; dır. 
dedir. Franco, burada da ancak çok 1 Bu seyahat okadar gizli tutuJ-
ağır zayiat mukabilinde bir muvaf-

ıııuştur, ki Nevyork polisi bile 
fakıyet kazanabilir. 

Harp bakımından zaman hükfune- geldiklerinden haberdar olma-
tin lehinedir. Fakat iktısadi ve bilhas mıştır. Tayyareci ile zevcesi ka-

sa gıda meselesi bakmnından hükıl- s·noma artisti Celd Koğanm evlen- ı raya çıktıkları zama hiçbir polis 
m~ aleyhindedir. diğmi haber \'erıniştik. Bu resimde, memuru nhtuoo gelnıemiştir. 
ltın eşru lspanyanm elinde bulunan Ceki)i yeni kansı ile beraber görü- Vapurdan çıkarl{en Lindberg 

~in ~::~in.nı~~~~r ~evamını te- yonız. gazetecilerin sorduklan suallere 

B 
Madrit, 6 (A.A.) _ Attlee ve Noe cevap vermek istememi~ \'e fo-

Bır Gazeteci 
Yugosiavyadan 
Çıkarı , ıqor 

Belgrat, 6 (A.A) - Reueter Ajan
sını~ ve Nevyork Herald gazetesinin 
muhabiri Hubert Harrison üç gün 
zarfında Yugoslavya topraklarını ter 
ketmek emrini almıştır. 

Avala Ajansmm b:Idirdiğine göre 
bu gazeteci lngiltere ve Amerikaya 
"Kasde müstenit ve yanlış .. haberler 
verdiği için tardedilmekteclir. 

Hubert Harrison 13 senedenberi 
Yugoslavyada bulunmakta idi. Yu
goslavya - lng:liz - Amerikan klü 
bünün ikinci reisi idi. 

Geçen Temmuzda Harrison bir tart 
tehdidine maruz kalmışsa da Stoya
dinoviç'in müdahales' üzerine. Yugos
lavyada oturnuya devam edebilmişti. 

---o-.aker, General Miaja tarafından ve- KISA HABERLER toğra.fçılara arkasmı dönerek 
?'il len öğle yemeğinde hazır bulunmuc: ze\·cesiyle birlikte derhal kendi- Filistin Komünistlerinin 
nrdır j • Brendizidc bir Ingiliz deniz tayyıırcsi B 

• duşmuş, dbrt kişi yaralanmıştrr. Yaralıla•. lerini beklemekte olan bir oto- eyannamesi 
Baker, bir nutuk söyliyerek amele qan biri Uzalt Şarktan dönen ha\·a marc~ali nıobilo binmiştir. Kudüs, 6 (A.A.) - Filistin korrıü-

l>haıtisinin ademi ımüdahale sistemiİe Sır Jon Salmond'dur. id ; nistJeri bir beyanname neşredere.l< 
~r .,..,_ .. d 1 tm' 1 ~ Pres eaıt Harding \'apunı ~ h • th' h k 

1 llÖ\1} .._,ıan muca e e e ış O ı.lugunu • Birkaç Polonya şehrinde "10 kadar bitlerindem birinin söylediğine şa sı te ış are etlerine mani o un 
. ,· enıiş ve şunları ilave etmiştir. k<ımu"'nist tevkif edilerek Bercza'ya sevke- .• • ala .

1 
k masını ve mem1eketin taksimine kar-!s gore nur y ı e ansı Noel'den 

Panyol milletinin, şüphesiz amele dıl::ı şlerdir . şı kütlelerm seferber hale get;rnme· 
Paıt· sonra Ameri:kadan ayrılacaklar- 1 ısinin zaferile netioelenec~{ olan e Leviathan ismindeki Amerikan gemisi 1 sini ıst.emiş erdir. Kcı"lllinist!cr şiJn-
geıecek intihabata kadar mukavemet soo bin dolara bir IngJiz şirketine sa-

9 
_d""!ı~r·~~~~~~~!!!!!iiııeııııi!~~~ 1 diye kadar asilerin siyasetini takip 

tdecp;;· · ·· •t ed · .,.. ' etmekte idiler. -bını umı erım.,, ul.rışıır. ı 

. Ckneraı Miaja, dünya hürriyetleri-

Nankin de 
Japonlara 
Geçiyor 

Londra, 6 (Tan muhabirinden) -
Uzak Şarktan gelen en son haberlere 
göre, Japon kıtalan Nankinin yakın 
:arma kadar sokuımuşlardır. 

Nankin üze~ıne ilt rlf'lllP~le olan 4 
Japon kı~lundan biri,jn öncüleri bu 
•ÜJı Nnnkin c.vnrn.da bulunan "Kı-, 
~ıltepe .. y~ Jnpoıı bayrağını d kmiş· 
' erdir. Şunyatsen bu tepede gömü1ü 
dür. Uç mil mesafeden şel ... in bom-
'lrdımanına girişilmiştir. 

Nankinden hildirlniPine göre. 
Japon LayyarelPri öğleden son 
ra Pukow'u bombardıman etmiş!cr -
dir Şehirde yer yer, büyük yan~n -
lar çıkmıştır. Her taraf. ateş içeri:; in 
dedir. 

Japonya namına söz söylemivP sa 
liihiyettar bir zat Nankinin 35 kilo -
metre cenubu şarkisinde kain Ku -
yung'un zaptedildiğini söylemiş ve 
hükümet merkezinin de yakındt dil 
şeceğini ilave etmiştir. 

Beynelmilel mıntakada 
yeni hadiseler 

"Reuter Ajansının bildirdığine ~ö
re, tüfek ve rövclver taşıyen iki J::ı.
pon polisi beynelmil<'l mıntnkanm po 
listne haber vermeden Nnrıking Ro 
ad'da tn~liz tabiivetinde bulunan ha 
zı kimselere ait olan Greateastern o
teline gelerek hepsi de Çinli olmak 
üzere üç erkek bir kadını tevkif et -
mişlerdir. 

Mevkuflar HonE?keve götürülfl"'1~ş-

1er ve bir saat kadar sorguya çekil -
dikten sonra serbest bırakılmışlar -
dır. 

Japon no\\sleri im'tivaz mınt.nkası
na Bund'dan ginnislerdir. Bindikleri 
iki otomobil sevrisef Pr isaretlPr;ne e
hemmivet vermeden süratle sokaklar 
dan g~mistir. 

Za-:;ıned.ldiğine göre Japonlann bu 
hareketi canları istediği zaman mın 
takada müstakilen tedbir almak niye 
tinde bulunduklanna bir işarettir. 
Diğer cihetten Japon kıtalarının in 

~liz müdafaa mmtakası civarınd:ı 

bağlı bulunan 200 Çin kayığım zap -
tetmiş olduktan bildirilmektedir. 

Gizli Bir 
Plan mı? 

Roma, 6 (A.A.) - ltalynn gazete
leri lngiltereye atfettikleri gizli bir 
plan etraf mda şiddetli neşriyat yap
maktadır. 

Bu plfuıa göre,i:ıgiltere münas:p 
bir zamanda, Filistini ilhak edecek ve 
Asor ad:ılarını da k-:ndine }{arşı bir 
üssü havai olarak kulllll!ılmaması i
çin işgal eyliyecektir 

:ın Zaferini temin etmek üıere ls
ıınyanın son nefere kadar mukave

ınet edeceğini temin etmiştir. 
f Barseıon, 6 (A.A.) - Milli müda-
aa nezareti tebliğ ediyor: 

lki M ühim S e yaha t 
g"Asi tayyareleri büyük bir faaliyet 
b 

0
stererek tayyare meydanlarınr 

lc~:~ardnnan etmiye t~ebbUs etmiş 
ır. 

a ~ıirnhuriyet avcı tayyare filoları 
s~ tayYarelerini dağıtınışlardıt. 

.. ıtkubulan muharebede asilerin üç 
a.Vc• t 
,, ~yYaresile bir bombard1ıMan tay 
.. aresı düşürli· ·1 .. tlir cu· h tiv muş • m u -
tı~ ~l tayYarelerine bir ;ey olmamrş-

81 ~elgrat, 6 (TAN) - Reuter ajan 
,.... nın bildirdiğine göre Yugoslavva "'en , . . 
hı:ı.k~raı Franco hükumetini tanıdığı 
?n• ... ındıı çıkan bir haberi tekzip et
tilı~ır. Yugoslavya, Franco hükiımt-
- ~alnız ticari münasebetlere giriş 
"'1 ıstıı-. 

Arl!ffQrnda 
A :1 .. lkiyelilerin Çayı 

Mul~i ar~, 6 (Tan Muhabırinden) _ 
""e efiYelı gençler, bu seneki mezunlar 
~ r ıne b ·· de b' ugun saat 16 da Halkevin-

ça dır danslı çay tertip etmişlerdir. 
Y a eski bir ··ık· , •?ekili' . mu ıye.j olan Adliye 

v mız Ş .. k · 
l!Ör u rU Snracoğlu ile Profe-
lan:e talebeler bulu?muşlardır. Top
" çok n.:şeU olarak dört saat de-
anı etmiştir. 

F mnsa Hariciye Nazın 1\1. Del
bos Bt>.rlinde Almanya Ha

riciJ·e Nazırıyla göriiştükten soo. 
ra Varşo\"aya gitti. Ve orada mü
him konuşmalarla meşgul oldu. 
Fransız Nazırının <'bllıa sonra Ro
manya~,., Ronınnyadnn sonra da 
Yugoslavyayı ziyaret etmesi bek
lenmektedir. 

Bu zi:varetlerin hedefi, Fra.nsa
mın Şarki A vrupadnki kadar Orta 
Avrunadald dostluk'lanm yenUe-• 
mek ve sağlarnlaınak. ayni 1.a.man-
da faslst cephemin hu dostlardan 
birini veya bir kaçım lm.7..anarak 
kuvvvetini arttırmasına karşı gel-
mektir. 

Fransa Hariciye Nazmının bu 

maksatla seJ"Shat ettiıtl sırada bu 

seyahat de.reoosfnde mUhlm sa~,la

bilecek ikinci bir seyahat te Yugos-

lavya Bıaşveldl! ve HariciJ·e Nazın 
Doktor Stoyadino\·iç'in faşlo;;t ltalya 

bii)iiklerlyle ı:öriişmek Uzere Ro-

maya gitmesidir. 
Fransa Hariciye No.1..ırmm Yu

go~lavyaya gelmek üzere ol<luğu bir 

smıda Yugo~lavya ~vekilinin Ro 

............. ........................ .... . ................... 
1 YAZAN : ÖMER RIZA. DOGRUL j 
··································· · ~~ ................ . 
maya, yani l<"ransa), em çGk rahat
sız eden iki faşist devletten birinin 
merkezine gitmesi ilk bakışta 90k 

garip görünür ve M. Delbosun se
yahatinden umduı;;'lı neticeleri elde 
edemiyeceği hissini verir. 

F akat, hiidise ilk bakışta a.n
Ia.~ıla.cak kadar basit değil

dir. Bunu anlamsk i~hı Yugosta.\·

ya Başvekilinin Roma seyahatio
den maksat ve hedefinin ne oldu
ğunu tespit etmek gerektir. 

Yugoslavy•a ile ltalya ara.'tm

daki münasebetler bayiiden tıayU

ye düzelmiş ve ltalya Hariciye Na 

zın Kont Cianonun Belgradı ziya.. 

retf esnıasmda Od tarafın miinase-

betlerini kuvvetlendiren anlaşma.. 
lar immla.nmıı;tır 

Daha sonra Yugo§lavya Başve

kUi Garbi A \TUpa merkezlerini zi

yaret etmiş, orada da hara.retle 

ka~ılanmış ve .nihayet Kont Ciaıto 

nun ziyo.retiııı iadeye karar ver
miştir. 

Yugoslavya Başvekili realist bir 
devlet adamıdır \'e Yugoslavya, iki 
devlet gr-upooa yani Küçük Antant 

ile Balkan AntantıM. snnsıkı bağlı 
ol.a.n bir devletir. Yugosla\•ya bu iki 
antanttan herhangisini.n ~özülmesi
ne amil olmaz, bilakis tak\;yesme 
amil olur. 

Vaziyet bu bakımdan tetkik edil 
diği t.akctirde kar,:ıla.,a.cağımız en 
esaslı ve en meraklı nokta: Roma
da Yngostavyaya antikomünist pak
ta iltihak teklif edildiği t.a.kdirde 
Yugoslavya.um buna karşı a.lacağl 
vaziyettir. 

Acaba Yugosb.\-ya. yalnız ideolo
jik bir esasa daya.na.o devlet gnıpu
na katışmak ister mi! Yugosla\'}·a.. 
da komünizme karşı sevgi beslen-

mediği ~üphe götürmez. Falmt bu 

hareket yalnız Yugoslav~'ayı aJii
kadar eden bir iç politika mesele
sidir. 

Y ugosla\'yanın h~ mesele yü
zünden antikoınüni~-t pakta 

kabsa.rak Cenubu Şarki A\Tupayı 
lta.ıyaoın veya Alnıanyarun, yahut 
ikisinin h8.ktm nüfuzuna maruz bı
rakmak l<;tenıesi hi!;bir veçhile bek 
lenemez. Böyle bir hareket BaJkan
lann hayati menfaatine uygun de-

ğildir. Yugosla\· milleti de dahil olmak 
üzere bütün Balkan inlHetleri Bal 
ka.n menfaatini herseye üstün . tu
tan bir \ıtzİyettedirler. Balkan dışı 
bir nüfuzu, Balkan Yarımadasında 
ha.kim kılacak bir \'aziyet almak bu 
8İya.seti altüst eder. Yugosla\'ya ise 
hiçbir vakit böyle bir harekete ön
ayak olmaz. 

O halde Yu~osla\")'a ile ltalya a
rasındaki anlaşmanm Balkan siya· 
seti ve Balkan menfaatleri üzerin· 
de makus bir tesir yapmasını bekle 
memek ya.nhş bir tahmin teşkil et
mez. 

Hatta M. Delbosun seyahati hak 
kında da eyni mütalMlyı yürütmek 

\'e Ra.lkanlann artık heı:şeydeın 

el''\'el kendi menfa.atini diişünerek 

\'e üstün tutarak dosthıklannı ona 
göre idare ecleceğini ... öylenıek müm
b--Undür. 

J 

Nasrettin Hoca meriıum uzun bir 
yoJcuJuktam sonra bir kasabaya in
miş. O sıralarda da Ana.domda kıtlık 
varmış. Ba.knu~. o "'-a.sabada halk yi
yip içiyor. Kıtlıktan enunare yok. 
Hoca meınnuıı olmuş. O da yemiş ıç
ıni) ve söz arasında demiş ki: 

- Bak ne iıia ! Sizın kasabada kıt
uktan eser yok! 

Hemon cevap \'ermişler. 
- Hocam! Bugün Bayram da on

dan böyle halk bol ~iyip .çiyor. 
- \'a..'Ul! Demiş Hoca; ne olurdu 

hergün Bayram yapsalar da Ummeti 
!Uuhıunmet bol bol yiyip içse! 
Doğrusu üç gün -bizim için iki 

gün- rahat ettiydJi. Ne sabahlan 
erken kalkmak, ne akşamlan geç \'a

kit i~ ba.o~mda kalmak; ne aat, ne da.
kika! Boş durmak rahat ~ey vesse
liim. Ne olurdu. hergiin Ba.~Taın ol
saydı da Unımetı Muha.nunet rahat 
et eydi! 

Bayram hakkında hemde hala yaı?ı
ynn, çoculduk int.ibalarmıdır. 

Bu intibalar arasında Şeker Bay
ramı, şen, se\'imli ve eğlencelidir de 
Kurban Bayramı -Arife günü mele
yen koyun sesleri arasında- hazin
dir. 

Kimbilir, belki de kan döküldüğün
den dolayı, 

Küçiikliiğiimde ;:;eker mıyraınmda 
Bayram yerleri kunılurdu. Bizim 
Usküdarda <Bitli Kfihtane) denilen 
bir yerde salmcaklar kurulur ve her 
çocuk mutlaka bir kere oraya gt
rlerdL 

Pek küçüktüm. Sanınm Sonbahar
da bir Şeker Bayranu idi. Beni de 
Ba)Ta.m yerine gönderdiler. O zaman 
çoculdarm en büyük zevki eşeğe bin
mek idi. Ben bu ze\ıkin esası ne oldu
ğunu kestiremiyorum. N edeıı eşeğe 
binmek bir zevk te.~kil ediyordu. Bel· 
ki de öteki çocuklarm fevkinde bu
lunmak. Ne ise efendim! O bayram 
ben de bir bi~.are e;?eğe bindim. Za
ten o zamanlar bayram çocuklar içdı 
ınekadar eğlenceli ise, sabahtan tık
şa.ma kadar <1urmadan çocuk ta§ı~"all 
eşekler i.Çin de ok"'!lda.r işkeınoeli idi. 

Dedibrim gibi bir biçare eğe bin
dirdiler beni. Bayram, bir gün ewti 
yağan yağmurlardan dola), Ç&l\}Qf:" 
1u idi. Karaca.ahmet caddesi denfJea 

bir çipil deryasından eşek altta 
ben üstte geçerken, eşeğin kolanı 
gevşe)ip eyer kaymaz nu? Eğer çe
vik davranıp eşeğin kulakla.riyle be
raber ba§uıa sarılıp sarmaş <lolaş ol· 
nıasaydrm, Bayra.mlık urbamla be
raber ~munı dü ecektim. 

Her Şeker Bayramı, yeni giyını, 

çocuklar rn !:a.murlu yollar gördük!;e 
bu vakayı hatırtamn. 

Eşeklerle samimi temasım o zar 
mandan haşlar. 

Aranuzdaki mlinasebatnı samimi
yeti balnnundan ben de, eşekler de 
o günleri zevkle yMctsek yeridir • 

B. FELEK 
Bayram münasebetiyle beni hatır

ıamı§ olan okuyucularıma candan te-

şekkürlerimi sunlırım . 

\ uahede 
f eshed idi 

B. F. 

(Başı 1 incide) 
Hüsnü, mübaşir Mahmut Neou ı.ı: Ha 
tayın diğer ıinıntakaJarındaki Surıye

H memurlar hala vazifeleri başında 
bulWlmakta ve Türklere ellerinden 
gelen bütün mez.alimi yapmakta ve 
buna karşı mandater memurlar tara
fından göz yLLmulmaktadır. 

IskenderWl, 6 (TAN) - Hatayda
ki maliye müdürü Hasan Ccbbare 27. 
11. 937 tarihinde Hataylıların bil
hassa Türklerin maliyeye olan borç 
!arını behemehal ve haczen tahsil i
çin bütün tahsil memurlanna kati e
mir vermiştir. 

Bu borçların listeleri evvelce ha
zırlanmıştı. Ş~mdi bu listeye dahil ve 
haciz kararı verilen elli liradan faz.a 
borçlulann borçlarını tahsil için bay 
ram ertesi menkul ve gayrl menkul 
mallarının satışa çıkarılacağı anla -
şılmıştır. Bu tazyikin içyüzü Türkleri 
1.deta Halaydan kaçmıyn icbar et • 
mek ve bilhassa kendilerini rejime 
muhalif unsurlara iltics.ı ettirerek da 
ğ1tılmalannı temin ir,in ötedenbrıi 

tertip edilmekte olan oyunlara berı
z<::r yeni bir oyun olduğu muhakkak
tır. 
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Burdurda SAKARYA Sınemasında M~rı1<erlleıerde 
• Oduna Narh 
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elegin Cebindeki 
aat, Sahibinin 

Hayatını Kurtardı 

Y edı Kumar Kondu 
Endamlı, sevimli ve hareketli küçük yıldız 

SHiRLEY TEMPLE 
Genç mesleğinin en güzel ve Fransızca sözlü 

Me,hut Suçlar Müddeiumumiliği dün, Murat ism~nde an altı 
Yatında bir çocuk hakkında tevkif kararı almıttır. Suçu öldürme 
maluadile tabanca atmaktır. Davacısı da Karagümrükte oturan 
Mehmettir. Mehmedin karısı Muradın da halasıdır. Hadise şöyle 
olmuftur: 

Dün sabah Mehmet Karagümrük gazinosunda otururken Mu
rat içeri g· rmiş, hemen arka cebinden çıkardığı bir tabancayı 
Mehmedin üstüne çevirerek: 

--, - Al cezanı, demiş ve patlatmış-

A 1 k 
trr. !kinci kurşunu sıkarken kahve-

V an 1 r e n dekiler tarafından Muradın eli tutul 
muş ve tetiği çekememiştir. 

O~ • 1 d • • D • Ilk kurşun Mehmedin paltosunu, u ' e n 1 z e yeleğini delmiş ve saatine saplanarak 
kalmıştır. Eğer saat olmasaym•ş, 

Y 1 d kurşun tam kalb ne girmek suretile U Va r a n 1 feci bir akıbet e•:ığuracakmış. Saat sa 
hibinin hayatını bu suretle kurtarmı~ 
tır Hadise yerine derhal polis yctış. Cibalide Bıçakcılar camii karşısında 

oturan seyyar çorapçı Süleyman dün 
sabah Eminönünde Val·de r&nmın ö
nündeki boş mavnalardan birisine 
çıkmış, balık tutarken bir aralık can 
sız bir halde denize yuvarlanmıştır. 
Bunu görenler Süleymanın serseri 
bir kurşunla vurulduğunu sanmışlar. 
bir taraftan polise haber verilmiş, dı 
ğer taratan da mo.vnacılar denize at
Jıyarak Süleymanı cansız olarak de
nizden çıkar1·11şlardır. 

Müddeiumumi muavinlerinden Ke
mal tahkikata el koymuş ve belediye 
doktoruna cesedi muavene ettirmiş
tir. Süleymanm kalp sektesinden öl
dükten sonra denize düştüğü anlasıl 
mış ve gömülmesine müsaade edil • 
miı;tir. 

Kalabalık Arasında 

Kcybolan Cüzdan 
Nezahat ismir.de bir kadın dün 

Ş hzadebaşında bir tiyatroya girer
ken cüzdanının kaybolduğunu farket 
m=ştir. YapıJan araştırmnda lbrahim. 
Isa. Hakkı ad~' on birer vaşmdaki Ü<' 

<:ocuğun cüzdanı aş•rdıklan, içinde
kileri aldıktan sonra h">ş keseyi de 
bir kenara attıkları anlaşılmıştır. Fa 
kat küçük yaramazlar oradan kaç -
mışlar, nolis on1ar:, evlerinde yakalı
yar'l k mür1r1eiumumi"iı7e vrnniışt:r. 

Sultenıı~met sıılh U,.flnrfi ~f>?.ıı hq. 
kimi huırlin kürtik suçlular hakkında 
kararını verecekı.ir. 

~RTUGRUL SADI 
!'EK TlYATROSU 

Bu gece: Bakırköy 

Miltiyadi sinemas•nda 
(Karısından Korkmı -
yan Erkek yoktur) 

miş ve 16 yaşındaki mütecavizi ya
knlıyarak karakol& getirm ;ştir. 

Beri yandan Mchmedin akrabasın
dan Ali hadiseyi duymuş ve b:çağını 
sıyırarak karakola gelmiş ve orada 
Muradı öldürmek istemiştir. Fakat 
pol:s kendisini yakalamış ve Murada 
bir §CY yapamamıştır. Polis iki taban 
ca ile beraber suçluları müddeiumu
miliğe vermiştir. Murat kendis:ni mil 
dafaa ederk~n :JUnları söylemiştir. 

- Mehmet 18 senedenberi halamın 
kocasıdır. Halamı bizimle görüştür -
mUyor. evimize göndermiyor. Ben 
bayram münasebetile evlerine gittim. 
Halamın elini öpecektim. En'ştem, 

heni kapıdan kovdu. Ben de müte~
sir oldum Kendisinden intikam al
mak istedim, demiştir. Suçlu Sultan 
Ahmet sulh üçUncU ceza mahkemesi
ne ver.imiş, hakim Kamil suçlunun 
sorgusunu yaparak tev.kif etmiştir. 
Adliyeye getirilen tabancalardan i
kisinin patlamadığı, anlaşıldığı için 
mUddeiumumil'k Muradın evinde a
raştırma yapılması ve asıl patlıyan 

tabancanın meydana çıka:-ılması için 
evrakı po~:se iade etmiştiı. 

---~---

Mevludüşerif 

29 Birinciteşrin 1937 Cnma günU 
Şişli Sihhat Yurdunda pek genç ya..
şmda gözlerin; kapıyan Eı1ekli yar

bay Mehmet RUştfi kızı Şeref Gen -
soy eşi Bayan Mürşide Gensoy'un 
kırkıncı güne tesadüf eden 7.12.1937 

Sah gUnü Beyoğlu Firuzağa camişe
rüinde öğle namazını mlitea.ı.-Jp ruhu 
na mevl\ıduşerif okunacaktıı. Her -
kesin gelmesi rica olunur. 

-Şaşkınlıktan birden bire verecek cevap bulama-

mıştım: 
- Enişte mi? Diye kekeledim; nedemek ? .. 
_ Evet beni ona istediler. Babam da razı oldu. 

- Ya sen?. 
- Tabii ben de!. 
Baş ma bır yumruk yemiş gibi oldum. Titriycn 

Dir sesle: 
- Ya' dedim. Ve başka bir şey söy emedim. 

Suçlusu 
Mahkemede 

Sultanahmet üçüncü ceza hakimi, 
dün bir kumar oynama ve oynatma 
davasına bakmıştır. Suçltilardan be
§İ: 

- Evet biz kumar oynadık. Kah
veci de marka verdi. Mano tuttu. 
Şeytana uyduk, demişlerdir. Kahveci 
ile çırağı ise: 

- Hayır, bunlar katiyen bizim 
kahvede kumar oynamadı ,,.r. Biz de 
kendilerine kağıt vermedik. Bunlar 
bizi zararlandınoak için iftira edi}'\Jr 
lar, iddiasında bulunmuşlRrdır. 

Suçlular şunlardır: Edirnekapıda 
N esrişah mahallesinde 48 numaralı 
evde oturan seyyar satıcı ve sabıkalı 
Rasim. Ayni maha11ede oturan Ziya
eddin, Mehmet Ali, Burhan, Saba -
hattin, kahvec Ali ve çırağı Veli. 

Hakim evvela Rasim torguya çek 
mış ve şu cevabı almıştır. 

- Evet, bay hii.kim, diln Alinin 
kahvesine gittik. Kılıç oynadık. Bizi 
oraya götüren arkadaşımız Ziya idi. 
B ze Alinin çırağı Veli, beşer kuruşa 
marka dağıttı, yüzde beş kendisi alı
yordu. Hattiı. Ziya kaybetmişti. Eşar 
bını Veliye yüz kuruşa verdi, yerine 
20 marka aldı. 

Bundan sonra dinlenen Ziya da: 
- Ben Ali ile dargındım. Dün kah 

vesine gitt.k. Bayramlaştık. Sonra da 

'kılıç oynadık. 130 kuruşum vardı. Yu 
tuldum. Eşarbımı Aliye vererek 20 
marka aldım. dtmiştir. D!ğer suçlu
lar da ayni şekilde itirafta bulunmuş 
hır, ve: 

- Neticede herkes verdiğini aldı. 
Zararsız çıktık. Dem şlerdir. 

Kahveci Ali kendisini şöyle mUda,
faa etmiştir: 

- Bay hakim, Ziyaeddin bizim 
kahvemıze bir ı.enedeııber· gelmezdi. 
Dayısı ve yahut kardeşi bizim karşı
mızda bir kahvehane açtı. Dün e:,.ka
daşlarile beraber bizim kahveye ~!
diler. 
Sarhoştular. Ceplerinden de bir şı~e 

rakı çıkarmışlar. Çırağım Aliden ka 
deh istemişler, ben müsaade etmedim 
Hem bizim kahvehanemize bu gibi 
gençler değil, daha ziyade yaşlı adam 
ıar gelirler. 

Ziya içeri girerken masanın 
us:Une eşarbını bırakmıştı. Onu ben 
atmadım. zıya akrabasına para ka
zandırmak için cürüm tasni ediy .)r 
ve arkadaşlarına da itirıı.f ettiriyor. 
Bunların oyun oynamadıklarını tam 
100 kişi ile isbat edeceğim. 

çırak Veli de ayni şekilde şeyler 
söylenıiş bundan sonra hakim şahit -
ıeri çağırmıştır. Hadisenin yegane 
şahidi cambaz Hasan kumar oynayıp 

Burdur, (TA.~) - Kasabamızda 
hayat glin geçtikçe pahalılaşryor. 
Bilhassa yiyecek fiyatlarmda devam 
lı bir artma görillüyor. Birkaç SE>..ne 

evvel tereyağın kilosu 45-50 kuruş -
ken bugün orta derecede bir yağ 100 
kuruştan aşağı alınamamaktadır. 

Odun sıkıntısı kısmen ortadan kalk 
nııştır. Fakat, fiyatı yüksektir. Bu 
yüzden belediye odunun kilosuna bir 
kuruş narh koymuştur Odun kömü
rü de 3-4 kuruştan fazlaya sablamı
yacaktır. 

Halk, yiyecek maddeleri üzerinde 
de böyle bir karar alınması temenni
sindedir. 

iyi •u getirilemiyor 
Elde elli bin liralık tahsisat mev

cut olduğu halde kasabamıza fenni 
şekilde su getirtilmesinden şimdilik 
vazgeçilmiştir. Bunun sebebi, tahlil 
edilen sulann iyi çıkmaması, iyi su
lann da uzakta bulunmasıdır. 

Geçen sene. çocuk bahç,esi ve park 
yapılmak Uzere beledivece istimlak 
edilen yer kUcük geldiğinden. bu KIF 

mm aaağısmdaki bahrelerin de istirr 
lii.kine başlanılmTştır Tikbaha.rda ço 
cuk~anmız güzel bir bahçeye ve oyun 

1 
yenne kavuşacaklardır. 

Aksarayda Belediye işleri 
Ronya Aksarayı <TAN) - B~le· 

diye, buğday pazannı tel örgülerle 
muhafaza altına almıştır. Böylece 
mahsu1ün telef olmasına mevdan ve
rilmiyeccktir Berberlerin kirli sula
rını sokak ortalarına dökttikleri, aş. 

çıların ve kahvecilerin temizliğe pek 
dikkat etmedikleri. vıkık diikkiı.nla -
nn umumi süprUntUltlk haline geldi
ği görUlüvor ve belediyece bu halle
rin de önüne geçilmesi bekleniyor. 

-..o- -

Aksaravda Mahkeme 
Kadrosu Dar 

Konya Aksarayı. (TAN) - 90bin 
ı üfuslu ~azamızın mahkemesinde an 
"a.k Uç zabıt katibi bulunmakta ve 
katip ba.şma bin dava dosyası düşmek 
•cd:r Geceleri saa.t ,seR"tW .Kaaa:r."'.J'Y\u 
bakemelere devıım edildiiTi halde 
l{adro darlığı vüzünden, islerin önü 
alınamamaktadır. 

n---
V ~,lrköoriiAC! 

Cocuklara Yardım 
Vezirknnrü <TANl -Kazam1z knv 

makamı Thsıın GUrenin de yardımllE> 
'ıirn~ve hevetlPri tar.ıf·rııfan merke1 
ve Gazl l11•nkıı1hırmclaki fııkir talehe 
-lon &4 ,. ' elbise ve ayakkabı veril· 
rnistir .. 

0ynamadıklan hakkında malumatı ol 
madığını söylemiştir. 

Bundan SJnra, kahveci Ali müda
faa şahidi göstermiş, hakim bunların 
çağrılması için muhakemeyi talik et
miştir. 

Ç i N - Ç i N (Şanghay'ın Yetimi) 
Büyük ve ktiçtikleri memnun ed ecek ve hayrette bırakacak bir filin 
llaveten: PARAMOUNT JURNAL ve MlKE MA VS Çocuklara ten 

'ilatlı fiyatlar: 25 kuruş - Shirlcy' in hediyeleri dağıtılacaktır. 

Yarın Akşam 

S O M E R sı ne mas 
Sinemanın en büyük 2 yıldızı 

VlCTOR FRANCEN ve GABY 

MORLAY'ı şaheserlerin en güzeli 

En zengini ve en fazla hareketli 

teş Gecesi 
Dramatik filminde takdimi münas ebetile 

GALA MÜSAMERESi 
liQbir vakit unutamıyacağmrz bu film için yerlerinizi evvelden aldırınu 

........................................... ' 
Yarın akş :1.m En sevimli, en ideal 

çift artist 

MELEK 
Sinemasında 

W!LL!AM POWEL 

M.YRNA LOY'u 

;inemanın en nü~te'i.. .. Eğ'e- celi.. .. ve ihtirash ... 

KC CAMIN iŞi ÇCI~ 
Fransızca sözlü film inde tekrar göreceksiniz. 

Nişan , .... --. ---~ 
ve ':.:Wıe=:::u::us:~~~~~ FA K 1 R T L E RE. 
Bay'1smail Malfır Balcıoğlunun kızı ~ULLO~~in ,.ll(c operetı 
ve Stileymaniye ortaokulu beden tor- (Fransızca, Y da 
biyesi öğrtıtmeni Bayan Ismet Balcı- r D A "' Sinemasında 
oğlu ile emekli adliyecilerden ve mü-
derrisinden Bay Ali Fevzi Ayn oğlu 
ve Istanbul belediyesi Karaağaç mU.. 
esseseleri ayniyat muhasebecisi Bay 
Lutfi Ayın nişan merasimi dlı ~k·. 
şam Parkoteli salonlarında her ikı 
taraf m akraba ve dostları arasında 
yapılmıştır. 

Taraflara saadetler dileriz 

lst.Rnh11l Belediyesi Şehir Tiyatroları 

ım~r.ıı; DRAM KISMI 
• llill 1lıi saat 20,30 da. 
1\' ~ı \111 B U Y U K H A. L A rımlı 4 perde komedı 

----- - -
ederek: 

_ Nalan biraz hasta, dedi. Doktor Dhami BeY.i 
çağırdık. Gürültü etmeden çık .. 

_ Ne oldu Nalana? · 
_ Uşütmtiş galiba!.. 
_Ey, sonra? •. 
- Sonrası bu! .. 
onu fazla din'emeden merdiveni ikişer ikişer çıli

tıın. Nalanın odasında mırıltılar vardı. Ortalığı tu
haf bir ilaç kokusu kaplamıştı. 

O gece rüyamda hep o menhus suratlı ihtiyarı 

göPmüştüm. Nalan onun evinde, onun yanında! .. Ya
rabbi, o güzel Nalan, o sevgili Nalan bu ihtiyara mı 
eş olacaktı?. Yalnız 0 gt.ı.ce değil, birçok gece.er bu 
düşüncelere saplanarak uykusuz kaldım. Nihayet 
bir gün Na.an bahçede yanıma geldi. 
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Çantamı bir tarafa fırlatarak kapıdan içeri gir· 

dim. Nalan karyolasında yatıyordu. Gözleri kapa· 
ıı, dudakları kuruydu. YUzünU hummalı insanların 

ateşli rengi kaplamıştı. Doktor Ilhami Bey bir re
çete ya1.:nakln meşguldü. Başını ka dırarak dalgm 
dalgın beni süzdü. Bu adam bir senedenberi · bizim 
aile doktorumuz olmuştu. Otuz yaşlarında kadar, 
uzun boylu, kumral kibar bir erkekti. Karyolaya so
kuldum. Gözlerindeki yaşları titrek ellerile silmeğe 
uğraşan büyüka.~eye yavaşça sordum: 

- Düğünüm haftaya olacak, dedi. Hem burada 
değil, o adamın evinde ... 

_ Bunu neden merak ettin? dedi 
- Bilmem hatırıma geldi ... 
_ Telaffuzu kadar manası gUzel değildir .. 
_ Her ne olursa olsun, öğrenmek istiyorum .. 
Eline bir değnek aldı. Toprağın üzerine şunları 

yazdı: 
Nalan = Nale eden, inliyen .. 
- Şimdi an'adın ını? •. 
DüşUnUyordum. 
_ Peki sana neden bu fena ismi koymuşlar?. 
_ Da~~a ağlasın, inlesin diye olacak .. 

şit sazı çok gllzel çalmasını öğrenmiştim. Bazan ala
turka, ba.zan da alafrangayla uğraşıyordum. 

Ah Nalan! Arnımızdaki sıkı dostluğun tılsımını biz 
bu musiki saatlerinden almadık mı? Ruhlarımız bi
ribirine, altı sene içinde, hep bu nağmelerle kaynaş
madı mı?. Ne olurdu, ne olurdu biraz beni anlasay
dın? .. Ne olurdu başkalarına verdiğin saadetin bir 
parçasını bana vererek yıpranan gönlUmlin ağrısı

nı hafifletseydin .. Hayır, hayır! Ben bütün bunlar
dan da geçtim. Bana vereceğin saadet yalnız gözle
rimin seni göreb'Lmesi olaydın. Ona bile razıydım ... 
Fakat bana bu kadarcık saadeti bile çok gördiin ... 

- Ne oldu Nalana? Birdenbire mi hastalandı? .• 
- Oyle oğ Uım.. Ah söz dinlemez kız.. Ben bili-

O günün hayali gozümtin önüne geldi. Nalıin be
yaz ar içinde bir me ek gibi karşımda şekilleşti. Ve 
bu melek çok uzaklara gidecek, bir dahn geri dön
miyecekti. Onun yokluğunu düşündüm. Birhkte ge
çirdiğimiz tatlı zamanlar, eğlence ve musiki saatle
ri aruk b tecekti demek?. Hayır, hayır! Bu haksız
lığa isyan etmek istiyordum. Gözlerim yaş arıa dol
muştu. Ona eller mi uzattım: 

_ Böyle şeyler söyleme!.. .. .. .. 
1 

Ona dargın bakıyordum. Yuzumu el erinin ara- ' 
sına aldı. Yanaklarımı ve dudakıarımı hırpalıya hır-

. . . . . . . . 
Bir akşam üzeriydi Mektepten yorgun argın koş

ke dönmüştüm. Merdivende Vesime karşıma çıktı. 

Tel8.şla basamakları atlıyor, sararmış yüzünde bü
yük bir üzüntü göze çarpıyordu. Yolunu keserek 
sordum: 

yordum zaten .. Dün terli terli iki tabak dondurma 
yedi.. 

- Fakat dün akşam bir şeyi yoktu .. 
- Nasıl yoktu? Başım nğırıyor, midem bulanı-

- Nalan! Gitme! .. dıye yalvard1m. 
- Neden? Gidersem üzUlecek misın? 
- Hem pek çok!. 
- Beni çok mu seviyorsun?. 
- Her şeyden ziy&.de ! .. 
Bırdenbire beni kollannm arasına alarak erktı. 
- Sen UzUlme, ağlama! Bir yere gidecek deği-

lim .. Seni kandırdım ... 
O zaman daha ziyade ağla.mağa başladıım. Bil

mem neden, gözyaşlanm o kadar boldu ki, her za
man en ufak bir vesileyle akardı. 

Artık üzüntüm sonsuz bir sevince dönmtiştü. Bir 
gün ona isminin manasını sordum. Güldü: 

palıya öptü 

• 
Yıllar ne çabuk geçiyor.. hesap ettim: lstanbula 

ge'eli tam altı sene olmuştu. Evet, altı sene .. Artık 
o eski cılız, küçük Kenan değildim. Boyum çok uza
mıştı. On dört yaşında olduğum halde birkaç yaş 
daha büyük görünüyordum. 

Bu altı senenin içinde hiç bir gün derslerimi ih
mal etmemiştim. lptidaide olsun, Rüştiyede olsun 
beni daima sınıfın en çalışkan talebesi diye göste
rirlerdi. RU§tiyeyi bitirince "Kuleli" ye geçecek
tim. Babam gibi asker olmak istiyorduım. 

l{eman. piyano, tambur, mandolin gibi birkaç çe-

- Ne var? Bir şey mi o'du? .. 
- Hiç! Merak edecek kadar değil .• 
Elimden kurtulmak istediğini anhyarak ısrar et-

tim: 
- Söyle ne var? 
- Vallahi.. ne bileyim .. geçecek elbet ... 
Kolunu sarsarak bağırdım: 
- Söylesene canım .• neden saklıyorsun? .. 
Sabrı tükenmiş gibi pufladı. Sonra üst katı işaret 

yor diyen kimdi? 
- Sabahtanberi böyle dalgın mı? 
- Hayır! iki saat evveline kadar değildi. 
Başımda bir fenalık vardı. Nalanın hastalığı ba· 

na geçti denilebilirdi. içimde bir ezginlik, gırtlağım· 
da bir yanma .... 

Doktor talimatını verdikten sonra ertesi sabah 
geleceğini söyliycrek çıkıp gitti. Azmi Bey fazla 
kederli görünüyor, büyükannc ile Vesime ağlıyorlar· 
dı. Ben yastığın üzerinde dağılan sarı saçların ara
sında hareketsiz duran bu bitkin yüzü dalgın bakış
larımla seyrediyordum. 

(Arkası var) 
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TAN içtimai yardım arzusu hepimizin ruhunda vardır. Fazlamızdan bir 

GiindeDk Gazete kısmile baıka vatandaıların ihtiyacım karıılamayı kim istemez? Fakat: 
---0- • • TAN'm hedefi: Haberde, ftktrde, 

lıer fe1de t.emiz, dürilat, umımı 
olmak. kariin gueteld olmıy& 

çahfmaktlr. 
--<>-

-ABONE BEDEU -
Tilrti)o9 ...... 
1400 Kr. ı ... .. Kr. 
750 • 1 A7 1500 • 
400•SA7 •• 
150 • ı A7 - • 

llılletlenrul ... ktDlaclllla dlllll obm-

ICTIMAI YARDIM iSLERi 
TESKILA TCI BiR DIMAG 

7811 - ...... lciD S0..16-t-S.S indir. 
Abone bedeli ...-.ıtr. Adna ~ 
• ......... Ceftp lcia ......... n ıo 
bnatlü ,.. llheei ......... . 

Gueteci olmanm l»ir fena 
tarafı ftl': HeraWı bir

kaç kiti brtnma çıkar, •İse 

1 

presi olmıyan bir derdi anla· 
GUNUN MESELELERi! m: it bulamemıfbr. Günden 
_ _ stm• ayatı l»iru daha bJDUt 

1 t -L.·lcla br Ye dütmiftür. Satacak bir-
i a.... teJi blınamıfbr. Tutumc•k 

Çoc'* Bahçeleri ,.n JOlltur. Callfllll)'a huır
dır. Elinden tutan ol1& memle-

.&.ab..yı zlyvet ettlğbıls ..... 
plAah bir~ eserleri her kö- ketin her yerine gider. Fakat 
tecle ytldlattse güler. Ymltefdria her ortada böyle bir rehber yoktur. 
tan.fmda kttçttk yavrular illa hava Nereye b&f YUl'IDUfl& iatiakal 
..... thtlyaçlan döplntilallll. femlıll tlrmUttür. 
•ötel• buırlıumuttır. 

lafmlbalda, bu noktada da büyük 
im pllnmblı vanbr. Jıleeell Moda 
~ ortumda birçok kWfetle 
~ mahm bir oyun yeri ya
plnuftır. BalbvM bu çayır zaten ço
ealdarm hava a.lmesma ve oymma
.._ mtlaalt bir yerdir. Civar evleır

den bfrNcaJan ela btlytlk, ldlçtlk 
bahoelerl ..-dır. Buna rağmen ntl· 

Bu aa.yıaız milracaatçılara kal'fı 
elinizden ne gelir? Ellerine birkaç 
k\ll'Uf verseniz belki de bununla 
birkaç saat iein hayatlannı uza. 
tacaklat, fakat sonralı daha kara 
bir "kil alacak. Kendi kendilenne 
hürmetleri Ualacak, ruht dilfkUn
ltlk duyacaklar, çahpna kabiliye
tini kaybedecekler. 

f1l8 keuletl M olan, merked ohmyan Halbuki böylelerine yardmn 
bu noktaya ylnnl bin Ura para sarfe- it edinen, Yol gösteren l>ir 
dllerek bir çocuk balıeesl yapdnuttır. tefekkUl olsa bu zavallılardan ço-

Bum karşı tehrlıa en kealf yerleri tu kendi kendilerini kurtaracnk
lom ba Uıtiyaç tamanıOe lhımle ut· lar. Batkalanna yük olacak, ce
l'&IDJttu'. Nlşantafl ve Ştt11 tan.nan- . miye~ dÜflllan bir muhit yetişti· 
.. yüksek yüksek apa.rtnmılannda recek yerde, faydalı bir vatandaı 
blaleree Ule dar bir saha içinde yap- haline gelecekler. Memleketin ıu 
)'or. Bunlllnn binletce çocuğa ~ veya bu tarafında böyle tecrilbe 
BfıfM alaeU hloblr yer yoktar. Ço- görmUt. il idare et.mit o' gun ill· 

euk a,ra.balarmclaa mtlrekkeıp kame- aa.nıara veya mektebini bitirmiş, iş 
ler, tozlu, topraklı. gtlriiltWti cadde- bulurum diye lstanbula gelm~ 
IMde dolaşmak zanıretlnde kalıyor. gençlere mutlaka ihtivaç var. Fil
• tarafla.mı sokakianndan hepsin- kat ihtiyaç içinde bulunan bu itt• 
ele &•it ölçüde tramvay, otoblla. .anlarla memleketin filin ve falan 
fnbt, ~ ~fi ..._ -.. JYinde kendı1erini bekliven bot
llıtinıalleti de eklik değildir. Soğµk luk~ araStnda kopru llunu;~ı. td':ililc ---...-sna IO~ ~ mhcaat ~ ve ""* ,ok. 
~ldar, yol ~U'lllda ha• ~re- Akam eYin191 ıeldfftıııfs ••"•arı 
JQaJanna ...,.uz kalmakta, kolayca yemefinfli te;niz rahat o1lll'&k Je· 
~ almaktadırlar. yetnf'aıfn(I J)i;ma ınınu dft..ttnmeık 

Düa bl'lyilkçe çoCa1da.r için sokak mer.bıırivetfn; duvaramwz ki bu sa~ 
oyan meydaıu halinJ alıyor. Çoaııkla- nf,,Pdq ke,.,~fn;p.f! va'km muhitte ve 
l'BI lst.er lst.eımez •kaktaa oyan yeri bUtı1n 1"emJe1rPtt11 d"'"~'ne CA1"e a
diye ~tlfadeye lmlJopaalan ıeUp ge- """''yan ,.,. hllRta. lclz. volrıııuz 
een lcuı elbette l'&laat.uzhktlr. Bun- anp1,.r VP fert'"" var. Hıı'Y'ltta 
~~ bıat-ka çocuk t.a tozlu, gtlrllltültt, att•ihnT!JI he1' sdmıda RU hı krbt
muw•1-•-• le kll1'8tlıl8trrn'Z ki, OrUdR bflvi}k 

-.uJ( eoka.klaıda hava allnlık ve 
eğleı&ınek ihtiyacını lm.rtrlamıyor. bir bof1uk var. Bafka memleketler 

Belediye ihtiyacı cluymuıttar. NI- bunu görmilfler, içtimai hastalık
lllllt&§lnda ve diğer yerlerde oyan lann mA.ııasınr kaVl'l.lllJllar. Bun
llleydanı lnu:mak t..VV111'1111H1M1 .. larm antıne geçınek. teşhis etmek, 
-.elerdmberl ........utyor. Falcat or- tedavi etmek yollannı aramqlar, 
t.da bir plAnlr oaJıtına obnUW ve resmi ve hususi te,ekk1lller kur. 
~ lhtty~ belmmndan _..,. muşlar. 
lollllladıf için işler aeneleroe tuav
,.. halinde kalıyor. 

Behrtn yllksek apartnnanlar te)dln 
., •ttfus teklstiftt sabuı o .... civar
larda ~ için nefes alacak bU 
Jet lıtlyaenu duymamak ve bunu lh
.._. etmek brdmnmdaa htaabal, bll-

U... dtlnyada ""' ohmnın bir -.fnltr. 

Esrar lptlkt11ndan 
kurtanlması isin 

Btıytıkadada küçük Kara Mehmet 
'°kaimda oturan Margarit ilmhıd 
:ır kactm polise bqvurarak, doatu 

QJ'eyyanm esrar kullandığım, ODU 

- huyundan vazgeçirmek için kendi 
llııe )'ardım edilmeeini latemlttir. 

Bunun berine Süreyya yakalan • 
lllJI. Uaerinde 5 gram eerar bulunmq 
tur. Süreyya, earan Remat laminde 
~en aldığım aöylemif, onun evin 

de arama yapıbnca, 215 gram -. 
l'lı' Çılrm!fbr. 

1' :ııa laıından Yaraladı 
a.dıköyUnde Kurbağalıda tatocak 

la.nrıda oturan 15 yaşında Ahmet ie
llıbıde bir çocuk, oyun yüzünden çı
:aıı kavga neticeslııde Haldun imntn 

eki bir arkadıflDJ tqla bqmdan 
~ttır. 

Aıa•ıircle• Ynarla••IJ 
Gureba hutaııeainde oab1an be1tç1 

keıımet, )'elli yapılaa pavyonun&· 
lan8örUndeıı dUeenk muhtelit yer. 
lel'lnden ağır •urete Yaralannuttır 
.. ebmet. tedavi altma alnumatır. . 

B izde devlet tetkilltı ıç;nde 
ihtiyaç resmen kabul 

edilmı.tir. Saflık Bakanlığmm bir 
adı da Içtımal Yardım Bakanlığı. 
dır. Fakat bu içtimai Yll!'dmıa alt 
faaliyetler pmdilik yalruz r~ınen- . 
leri yerleştirmekten ibaret kabJor. 

Saflık BakanlıfınıD muhteıtr 
hastalıklarla mücadele etın&k Ve 
ferdi hutalılc tedavi etmek yolun. 
daki if1eri de biç töh•iz birer tilr
Hl içtimai yarmmctır. it Kanunu. 
mm huırlacblı faaliyetlerde de lo
timal haatabklara k&l'fl konı:vucu 
tedbirler mahiyeti vardır. hbt 
bir ütem halinde içtimai 1U'dmı 
hentta hayatımıu pnıemittlr. 

Kızılay da bu yolda mllhim bir 
rol oynuyor. ll'akat bu bJmetU 
mU11188eD!k'"' faall1etl daha siya. 
de harp huırhfma, tevbl&de l
fetıere aittir. BeJ'llnkl hayatın 
devamlı surette husule Ptirdiil 
birçok yaralar aahtpemclir· 
oıam, )'qDl tıerıem•. haatahk, 

kua, auç, iflrizlik, ticaret itinde 
zarar gibi ttlrUl tilrltl sebep. 
ler, her gtın yeni bqtall binlerce 
aileyi normal hayatına devam fm. 
kl.nmdan mahrum brra)ayor. Bir 
ailenin itiyat edindfii .evtyeden &· 

ptı dtipneei, kendine göre bir f• 
llkettir. Falt&t c1t1tkttnJtlltln bu km. 
mı cemt,.ıı allkadar etmu. Bu iç
timai hldlaeler arumda cemiyeti 
41lf8ndtlrmelll lbım gelen meeele, 
bir mım vatandqlarm arhhatleri· 
ili mtuyacak derecede ft miktar
da yiJe09ktell, gi,ecekten, hava-

iST ER 
yanlar arumda tava.aut tetekldll
lerl kurmak bun1arm en mWıim
lerinden biridir: Bu aayede pek 
gok yaralar kökünden tedavi edil
ID.İf olur. 

Evleri ziyaret ederek sefaleti 
yakından tetkik etmek ve çareeini 
aramalr ta paradan ziyade bilgi 
ve teşkillt işidir. 8ugiln vakit1eri
ui ne yapacaklannr bilmiyen ft 
kAlıt oyunJaıile 6ldllren birçok 
bayanlar vardır kı içtimai yardım 

~ı'lnndan geçmeı; ve gün&- b• 
kaç saatlik zamanlarrnda içtimai 
yardım te"ekkilllerinde f&hrl ola
rak çalrımıağı seve seve kabuJ e· 
de,.'er Bunlardan bir çoğu. her· 
h~ldP rp ... :vete favdah olmak has· 
retini duyan ins'lnlardrr Bu bu
ret klft de,...f'PdP uvanmam'!888 
'-·•"' '>unu uyandmmak mUmkiln· 
dllr. 

içtimai yardan bareketini. eski 
usul amatörJUkten kurtararak iler
letmek ve içtimai btınyenin devam
b bir vazif eai haline koymak için 
ou ihtiyacı duyan ft usulle çabe
maa nı bilen bir teekilltçı clima
fın bap geçmesine lllzum vardır. 
Böyte olpa ~1ltçı dimaf'ar 
her memlekette uclır. Mevcuttan 
son hadde kadar istifadeye çabf
mak li.zmıdır • 

Dolıtor Relik... Yeni teltnife uygun gönüllü içtimai 
yardım te,lıilcitına en iyi bir bClf olabilir 

Benim batınına bu vazife 
için en evvel doktor Refi· 

ğin adı geliyor. Eski Sağlık Veki· 
li, 15 senedenberi lı:uriuğu ve iler
lettiği vazifeye sthhat aebebile ve
ya d · ğer herhangi bir sebeple de
vam etmediğine göre verimli di· 
"llıt~dan. uım,U e\1..,.,. .. 

nın §iddetlerine k&l'fl korunmak 
iınklııından mahrum kalma. arı ve 
vücut bakımından tedrici bir ölU
me dogru gilmeleridir. 

811 aevi yoboluk, yalım bir 
çok vatandaşların bakaamı 

ve sağlığını tehdit etmekle kal
maz. Çölde veya dilnkil hayat 
tartları içinde Y&flYan bir insan, 
sefalet ytızünden belki de ruban 
düekilnltlk duymudı, Hatta mah· 
rumiyeti, ruhan yilkaelmeğe vası
ta bilen bir insan tipi bile vardı. 
Bugünkü şehir hayatında maddi 
yoksuzluk mutlaka bir nevi ruhi 
dU,kUnlük doğurur ki bu hal ce • 
miyet için en teh ikeli bir nevi ruh 
.maliryasıdır. Türlü türlü fena ih
tilltlara yol açar. Yoksuzluktan 
serserilik, sarhoşluk, dilencilik, ah
l!ld dilfkilnlük, suç ve cinayet is
tidatlan doğar. Hapisanelere yem 
olan vatandaşlarm çoğu yoksuz
lar içinden yetifir. Bunların hapi· 
aa.neye düşmesi de diğer vatandat
larm canma, ma'ma rahatma teca
vüz neticesinde olur. 

Demek ki bir kısmı vatandql&
rı, sefaletin devamlı ve lnzl kay· 
naklanna kartı himayesiz ve yar
dmısız bırakmak; cemi,et bOnye
ai için tilrlil ttlrlQ tehlikeler doju· 
nıyor. 

Hele bizim vuiyetimiıde bir mil· 
Jet için nüfus en bliyilk kıymettir. 
Dıf&fJdan TUrk muhacirleri ge
ti.rtmeğe bttytlk ehemmiyet veri· 
yoru.z. Artıyor muyuz diye otlfus 
aa.yımlarınm merakla bekliyo
ruz. Sayımızı lnzl belllara k&rll 
korumak, bir defa baka mueleei· 
dir. Sonra bu 1&yıya dahil olanlar
dan bir miktarının faal vasiyetten 

çıkmam, cemiyete ytlk veya dtlt· 

man bir hale dfl.,.,- aynca bir 
içtimai llU'&l'dır. 

Oyle olduğu halde neden içti· 
mal yardıma kıymet vermiyonıs? 
Bunun da modem bir tekniği. bir 
uulil kurulmuttur. Bunu öfren
meyi ve aramızda tatbik etmeyı 

aeden it edinmiyonız? 

•çtimal yardımı bir para ~ 
1 eeleai 1&yaıılar ve bundan 

dolayı acele işlerimiz araamda bu
na sıra gelmediğini aöyliyenler var· 
dır. Böyle dUftlnenlertn ııatırma 
mutlaka lWm Qll•palar pUyar . 
G&sterile dayanan teılkldl• mem· 

leketimizde birçok faydalı faa1iyet
lere engeJ oluyor içtimai yardım· 
dan makaat göeteril değildir As 
pa~ ile ı:ok fayda temin etmektir. 
Meml kette bu eau Uaerine lell
yen, eline geçen paranm ylU.de yU
ze yakın bir mfktamu asd maksat 
için sarfeden içtlmat yardım ıe.ek· 
kilileri kurulacak olursa halk seve 
seve bunlara yardım eder. tc:timal 
yardım meyil ve arzusu hepimizin 

ruhunda vardır. Fazlammd&n bir 
Iusmile bqka vatandaşlann ihtl· 
yacını karşılamağı kim ı.temez ! 
Fakat ticaret haline gelmiş dilen· 
cmf; teşvik etmekten hepimiz kor
b.rz. 

Merhamet"mizin bir do1ıtndmcr· 
lık mevzuu olmasma tahammU1 et· 
meviz Ancak kars•mtr.da hakiki 
yaralara karsı verimli bir konuna 
ve tedav• faaliveti ~örftn!ek seve 
seve yardmı eden vatandaf!ar çıok 
olur. 

Bu sahada az para ne yo. 
pılacak işler çoktur, BllttlD 

memleket içinde ipizlerle le arı· 

memleketi bqka wt'trda is1 ffade 
ettirmeğe mec't>uroüf. Mem1eket 
l)unu~~ '?_a~ ,pl~ flltıyebiJir. 

Oolttör Retttc. memleketimlıde iç
tima! yardım fikrinin başına ~ 
melidir. Biltüıı dağılmıe kuvvet
leri toplamahdır. Yeni gayelere a
lüa ve emniyet uyandırmalı, hal· 
kı yardımcı bir kuvvet haline ge
tirmelidir. Yeni teknife da)amr, 
müspet gayeler ar&". göeteı iften 
kaçar az para ile Ç<Jk le görtır yol
da g6n0 IU içtimaf yardan tefki· 
lltı yaratma'ıd r. 

'lu yolda bir bilgili çahpıa 8' 

'V(şinde TUrkiyede btrçok içt imı 
ııerUere çare bulmak. binlerce va
tandafl kendi kuvvetile yilrür bir 
hale getirmek mUmkilndür. 

Doktor Reliğin canlı eeerlerini 
~rdifi yolla bir yaratıcı ft I· 
dareci kudretten ba kadar btlyilt bir 
botlutu doldurmak lçlıı istifade 
edememek. memlebt bellaom& en 
bllytlk bir kuvvet im'afı olur. 

Beyoifunda Hilaeyinağa mahalle· manlannda bir araya geldikleri 1&· 

nde Paşabakkal sokağmda 31 numE onun sobası, nuılsa bozulmWJ Mek 
rada Sırrı iınzalile yudıyor: ~.ep idareai, bu sobanın tamirine har· 

''Belediyemizin yeniden bin elek· •anacak parayı lüç te hakkı olmadı· 
trik llmbasi koyduracağmı pııetenis halde talebeye ödetmiye kallayo• 
de memnuniyetle okuduk. Bu yeni ve bunun için de 82 im talebeye mtıe 
lAmbalardan biriainin de Plsabe»a.J terek bir ödeme cezası kesiyor. 

1kaılnıa konulmumı ~ ÇUJı Ucretıi bir mektepte bu çeoit Me· 
ktl, bul'88J geceleri kadınlarm yalım me wnıltlntın tatblla ne dereceye ka· 
baflarına geçemiyecekleri kadar ka· iar dofnıdur!" 
ranlıktır. Ustelik bitififinde Ziba llO- • 

ıcatr bulundufu ic;in çok defa uygun CEVAPLARIMIZ • 
9US hldiaeler de oluyor. Htllba. bu • 
'"okaft ınıd·nlıttmsk bfrrnlf bak'Tm1&1'· 
11.n fsv~l\h n'arttlrtT,. Rlo1~~irr 
, .. _,.. dikkatini celbetmenbi rica ~ 
~eriz.." 

M.. A. Kab imaaUe mektup 16nde 
en okuyucumua: 
Şlklyetlnlzi llyfkiyle anlryamad k 

Adresinizle beraber etaba vazıh ola· 
• rak bilcttints. 

.,_ .... ,... """"ft'"" ...... ,.,, • 
Nlcln Tal ... &ede11 ı~tenlyor? Bll)'Wradada kahveci BDmU Demi-

Bir okuyucumua sonıyor: re : 
"lılac;kad& hu.ewd bir mektep var. Şiklyetinim. dikkat.e cleğw bir qıe· 

KDmı bu mektebe Cidiyor. Orta ve aeleye tema. ediJO!'. "lu huausta .nl
tiae Jnamma devam eden 82 Jm ta- kadar makamlarm nazan dikkati ceı. 
lebeei var. Çocuklaım t.eneftua 1&· bedilmittir. 
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lem insanlar 
Patatese Benzerler. 

M ualin mahiyeti ~ te IOJ
lmcUği gibı deitJdir amma 

böyle bellenu,ız, böyıe aoyliyellm: 
~ytuıa Şamb orta olmuşlar. 

Koca bir tal'laJI Mlriİp IOpn ek• 
mltler. Solu 1*1'•P kemale 811-

llÜlo Şam1ı ~ytua eormat: 
- llahaı,utia alblu Dil laterıdJI. 

tlıltüaümUt 

Şeytan yemyeşU tarlaya balap 

nı..atlk utmat: 
- VsttlDU •terim. 
Ort.ağl tarlayı biçip aopam sap 

laıau Şeytana vermlt. Bat soğaa· 
lar ela keadlae kalıp kir etmlt. 
~yı. rma halde lçerlemif. Er
teel 11e11e yine ort.k olmllflu. Brı 
Mfer buğday ekmlşler. Bald&.r 
bo7 verip kemale erınlt. Ortağl 1' 
••rm111: 

- Altım nn istenin, u.tt1• .... , 
Bu sefer $eytanm zekisi kabar 

nuı, Şeytanlığı tutmoe: 
- Artık dClJ..na yattoramazsm, 

baes fışfış! demlf. Ustü senin ol
sun, altmı isterim. 

Ortats buğdayı biçip a1mJt, pt111 
küllü kökleri de Şeytana kahmt1 
UoüncU sene yine ortak olmut
lar. Artık ne soğu ekmişler ue 
baid&Y. Eaglaarla patlıcan ek· 
.... er. llü•IU toplama "8.ktl gel 
mlf: 

- Söyle bablnn Şeytaa .,._ 
tma ! Aitim mı isterslll iisUlall 
mllf 

-Ba seter akıllandım. Var n 
talalıjmıı topladım. Ne aitim ....,_ 
rlm. ne ttstüntt. Ortumı 1sterm. 
ortamı! 

Bu masal hayatta çok u teY• 
beazeülebllditl için pek llOfl'mA 
gitmez. 

Fakat patatese bemlJ• ......_ 
lann bikiyeıd ook bcJllllDA glderı 

Elen fUosoflarMMlMı biri den.Is 
lıenarmda bir uyaya otwm111t 
k•d.I halince vakit geçiriyonnot
Blr ............. O.üade clarmq. 
Kafll•ln başmdakl adam hlddn 
lenmiş, mozofa çıkışmış: 

- Be ~l Niçin ayap kalJr,. 
.adaf 

- Otunm* lst.edfilm lota. 
- Bana neden itibar etmtıdiat 
- Kim olduğuna bilmedi~ 

deL ' - ae. methur takemderl ~ 
ılD toraamaon tor.uııayum! t 

- Şimdi lalo ..,... kelkmem. t 

- Vay! Molaf 1 
- Çllakti dedemden .......... 

lleoek bir ıeyln yok. Bam lnNal• 
patatese benzerler, ite yaray- 6' 
dl topnpa içindedir • 

Ba blkiyenln tadıM vana ... 
için, şlmdl sbe birkaç guete a.. 
ndlsl örneği uydurup vereyim: 

Oı•ıek: L 
"Vüılera11 saHaaatı senlyyedea 

kalallt.or paşanm dadısınm km ve 
httkemayı beaamı zameneclea Abı. 
dlllatır bMnıtlerlaln .,...... .. 
ouapna gellnln eltisi, ve &"' 
JnmbeğaMlenlea taelraaı ....._ 

- Jl'latu efendinin kaymvallde
.. ve Yağkapanı marpuç kalemi 
laıtebellladen FMtepeta Beyla ... 
te,..ı. ft Şirketi BaJl'IYe .. 
cbbJI mttt.elaüdllllllh çm1'M'fllılll 
11111 ortaaea geUal ve ildeb&JI ld-
1'111111 sevllibtanmdu Bay Alla 
Gladtbdlın ab'M•W ÖYftJ görQm. 

- .... batı -~dan ilice GQI. 
alim Huım mttptell olduğu derdi 
denllapMlrdea rehayap otam.,.. 
rall yetmll Mis y&1J1Dda lrtibal 
darlbelm eylemiştir. Muhterem .. 
Del oelDelerlae aabn eemll ~ 
ve .&Dm rahmet eyleaiD dertll. 
Oelt•zeel metbur alem olu (-) 
marka ot.omobllll cenue ..,.... 
De b119118f aile makbenelne detm-

laDMaktır "" 
Ornek: O. 

.. &.bak emlrtilthn~ra1arc1ır Enet. 
roncuhaşı Dde ve evkafı baın. 

11111 bamlaeı re si Mercan pqı le 
biraderi tahsisatı a'lyP vll7.era • 
elan ve eakl sllferayı haltı vall '• 
ve rtlthel hali rlcallndflt merh
Sannaa Beyle berntlı'MI eahlılc ..,. 
U maavlalerladeıa Tonton ,... ... 
.net mtlkernmelerl ve topeu lrol 
............. DurıRm Beym lmym 
te,..a N&llle Bammefeadlnfn to-

(Arkası 7 ıncıde) 
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Trikolar - Galatcuaray takımlan mas-tan evvel birarada 

Bayram Maçları 

Dünkü Müsabakada 
Fe~er, Beşiktaşı 

4 • 2 MaglUp Etti 
F enerbahçe - Betiktaş arasındaki dostluk maçı, dün, Kadıköy 

8tadında oynandı. Çok tiddetli bir lodos f ırtına.sı yüzünden Ka
dıköy ile Köprü aruındaki vapur seferleri intizamını kaybettiği 
için ıtat, maçın ehemmiyeti ile mütenasip bir kalabalık toplıya
mamıf b. Saat 1 S te Betik~ın hücumile bqlanan oyuna takım
lar fU kadro ile çıkmıtlardı. - ı BEŞIKTAŞ: 
ııl"!!!!!!!!!!iii~~!i!!iiiiii!!!!~~~~iiiii!ii!~ a Melih - Nuri, Hüsnti - Riht, 

f 'anslz'af Bülent, Fuat- Hayati, Rıdvan, Hay 
dar, Şeref, Eşref. 

B b 
FENERBAHÇE: era ere Necdet - Sedat, Orhan - Esat, 

Angelidis, M. Reşat, Naci, Şa.buı, Na 

1/aıdı JQ r mık, Bülent, OrhaA. fi ı [, Hakem Şazi Tezcan. 

Herkesin lta.lyan takmu lehin 
de düşündüğü Pazar günl.."ii ruü
blm beynelmilel ka.rşılaernıada 
ll'ransaz mllli takımı ltaJyaniıarla 
sıfır sıfıra berabere kalmak 
muvaflakıyetinl göstenmşler
dir. 

ltaJyaıılar daha 1~1 ve daha 
seri bir oyun oynarnışlardD'. Fa
kat Fraasız müdafaası h.aklka

ten mnslperane ~ sayı 
yapılmasına mini olmuştur. 

Oyun hristeld stadyomda 
elQ bin kişilik blr kalabalık ö-
ntlnde oynammştır. 

Beşiktaşlılar çik kuvvetH esen tilz 
gan arkalarına almış bir halde der -
hal tazyiki ele aldılar. Ve Fenerbab
çe nısıf sahasında oynamıya başla -
dılar. 

Sekizinci dakikada Hayatinin or
taladığı topa bir Beşlktaşla iki Fe -
nerli mildafi bir arada çrktılar. U • 
çünden kurtulan top demarke vazi -
yette duran Şerefin önilne düştU. 

Şerefte rahat bir vuruşla Beşiktaşm 
birinci golünü yaptı. Oyun yine Be -
şiktaş tazyiki altında devam ederken 
17 inci dakikada Hayatinin ortasm -
dan istifade eden Eşref kafa ile Be -
şiktaşm ikinci sayısını yapmakta ge· 

~=~==~~=~~==~~· cikmedi. 

Trikolor· 
Galatasaray 
Maçında 

Romanyadan gelen Trikolor takı· 
mı ilk maçını bayramın birinci günü 
l:şli takımı ile oynadı. Şişli takımını 
idman ettiren Jzmirli Vahap takımı· 
ıım ortasında oynuyordu. Fakat Ro
manyalı futbolcüler Vahabı sıkı bir 
Jr,ontrol altında bulundurarak rahat 
hareket ebmesine mani oldular ve ne 
ticede 2-1 galibiyet elde edebildiler. 

T rikolor • Perta maçı 
Bayramın ikinci güniı Romen takı· 

BU Peralılarla oynadı. Esasen kuv· 
vetli bir kadro ile seyahate çıktığını 
Dk maçta da gösterememiş olan Ro
manyanın bu vasat takımı Perahla· 
rm canlı çalışmalan önünde 2-0 
mağlup oldu. 

Trikolar - Galatcuaray maçı 
Dün Taksim stadında ıçlinciı ma

çını Galatasaraya 'carşı oynıyan Ro
men takımı sahanın çamurlu ve ş.id
det'i esen lodos rüzgi.rınrn tesiri al
tında kendi oyun larını çıkaramıyan 

Ga atasaray mahacimleri önünde şöy 
J,. bövle b=r müsabaka yapmıya de· 
nm ediyorlardı. ikinci devrenin son 
d.ikika.lanna kadar sıfır sıfıra bera
berlikle giden maçı çıkan şiddetli sağ 
aak yUzUnden hakem on dakika evvel 
tatil etti. Maç tatil edildiği vakit iki 
takım sıfrr sıfrra be-raberlik vaziyet

rini muhafaza edivorlardı. 

Fenerliler, bUyUk bir sayı farkile 
yenilmek ihtimali zuhur edince şaşa· 
lar gibi oldular. Fakat, bu uzun sür
medi 35 inci dakikadan itibaren on 
1ar da hticumlara başladılar. 

37 inci dakikada, Namık Nacfden 
aldığı deriı\ bir pası güzel kullinarak 
Hüsnü ve Nuriyi atlattı ve yavaş lıir 
şiltle takımınm birinci golUnU yaptı. 
Bu suretle. ilk devre 2-1 Beşiktaş le 
hine kapandı. 

Fenerliler ikinci devreye rüzgan 
arkalarına almış olarak çıktılar. Ye 
ilk dakikadan itibaren Besiktaş kale 
si önüt)deki tehdit edici faaliyet gö. 
zükmiye ve goller biribirini takip et
miye başladı. 

Dördüncü dakikada Naci, sekizinci 
dakikada Bülent ve kırkn'icr dakika 
da Şaban vasrtasile üç gol daha ya · 
pan Fenerliler maçı 4-2 galibiyetle 
bitirdiler. 

Bayram maçlan 
Bayramda yapılan Uğ maçlann • 

dan en ehemmiyetli karşılaşma Gü • 
neş takımı ile Fenerbabçeliler ara • 
sında oldu. 

Beşiktaş sa.hasında yapılan GU -
neş - Fener karşılaşmasını gören • 
ler maçm 4-2 neticesine hayret et -
mekle bera her bu neticenin tabii iza 
hmT da ovı.ınun bilhasea ikinci devre 
sinden ç•karmış oldular Fenerba~~ 
taraftarlan da GUnes hUcum hattı • 
nm elde ettiği dört golü iki tarafm 
gösterdikleri oyum.ın haklı bir se • 
mer.,U olarak telakki ettikleri için 
san llcivert kadro için endişeye ka -
pıldılar. 

Şeref stadında Güneş kllibU:nUn i
kinci devre cıkardıiı ovunu ~ören bi· 

Beykoz - Bc:.fİktaı maçında 

taraflar şimdi kendi kendilerine so · 
ruyorlar: 

- Acaba GUneşliler her zaman bu 
oyunu oynıyabilecekler mi? Yo!:A! 

Fenerbİıhçe gevşed'ği için mi onlar 
~çrldılardı ? ... 

Fener taraf tarlan da: 
- Bizim takım yorguıı görUnUyor. 

Galibiyeti yüzde altmışa yakın olan 
bir maçta bu kadar gevşerlerse tiğ 
:maçıan.ilerledikçe haliaal& aa~" 

- Yoksa bu hal geçici bir zaaf mı 
dir? ... 

Bitaraflarla. Fenerbahçe taraftar -
lannın sordukları bu suallerin cevap 
tarını şimdiden vermek mUmkUn de
ğildir. Bunlan ancak gelecek hafta· 
ki karşılaşmalar belli edecektir. 

BqilrlClf • Beykoz maça 
Güneş - Fenerbahçe oyl,lnundan 

evvel yapılan Beşiktaş - Beykoz ma 
çı da galibiyeti yilixie seksen be'de
nen beyaz siyahlıların 1-1 beraberliği 
ile neticelendi 

Beşiktaş talmnının beraber kal·~m 
da, Beykozluların gayretinden fazla 
beyaz siyahlıların şahsi oynama w: 
kendi başlarına gol çıkarma arzwJtn 
i..mil olm u.ştur. 

Son zamanlarda tekrar yUkselmi
ye başlıyan ve eski oyunlannı hatır
latacak manevra.tar yapan sol iç Şe
ref bazan hücum hattında yalnızmıf 
gibi hareket ederek pas vermek veya 
umumi vaziyete göre hareket etmek 
taraflarını hiç dUşUnmedi, Beşiktaşm 
diğer meşh'l.lr oyuncuıan da; 11asıl 
olsa biz Bykoza birkaç göl atanz, ~m 
niyeti ile krymetıi dakikalannı boş 
çalımlarla geçirdiler. Hakemin maçın 
sonunu Hin eden düdüğü işitilince 
kapıldrklan o cereyanın içinden sil· 
kindiler. Fakat artık hakem maçı bi 
tirmiş ve Beşiktaşlılara da sonrada.n 
ak.ıllanna gelen şeyleri tatbik etmek 
i.mkinı kalmamıştı. 

Bayramın ikinci günü Taksim sa -
hasında yapılan Galatasaray - Vefa 
maçını san kırmızılılar 4-1 · kazandı 
tar. • 

ilk devreyi 3-0 bitiren Galatasaray 
ıııar ikinci devrede bir gol daha çıKar 
dılar. Vefalılar da bu devrede bir gol 
atmışlardı. Neticede 4-1 san kırmızı 
lılar galip geldiler. 
Bayramın ikinci gün\: Fener stadm 

da yapılan SUleymaniye - Topkapı 
maçında SUleymaniyeliler 2-0 galibi 
yeti temin ettiler. 

Muhtelif sahalarda oynanan ikinci 
kUme maçtan şu neticeleri verdi: 

Altınordu, Doğansporu 5-0 la yen 
di. 
Davutpaşa ile Karagümrük sıfır 

sıfıra berabere kaldılar. 
Taksimde oynanan latanbulapor -

EyUp maçı lstanbuinporlulann 6-0 
galebesile bitti. nt devreyi 2·0 kaza· 
nanlstanbulsporlular ikinci devrede j 
gol daha çıkararak atlı gol atmıg ol· 
dular. 

1 ı-ı ı. 
.W er kadının bir marifeti var 
1 1 dır. Bazısı eşsiz ev kadını 

olur. Bazısının pişirdiği yemeğe 

doywn olmaz. Kimisi çocuk yetiş
tirmekte yektadır. Oteki yün fa. 
nill ve siieter örmekte ustadır. 

Alice Rollins'in ise koca.lan yatış
tırmakta üstünlüğü vardı . Karısı

na ve evine ilelebet dönmemek ka· 
rarile kapısını parçalarcasına çar
parak, hemen şimd icik. plir ateş 
fırlıyan bir kacayı ele aldı mı idi. 
Ona tatlı tatlı konuşur. Allem eder 
kallem eder, herifi neşeli neşeli 

gü dlh·ür. Ve tıpış tıpış evine gön· 
derirdi. 

Güzel değildi. Yüzünün göze ba
tar bir secıyesı yoktu. Silik te de
ğildi. Buğulu ve belli belirsiz bir 
yüzdü. Kendisile bir restoranda, 
pembe ve yumuşak bir ışıkta kar
şılaştınız mı, kirpiklerinizi kısıve
rirdiniz. Ve en hoşunuza giden yU
zU onun yüzünde göriirdünüz. Tu-

1 

~:i:~:~: b~~:~ E R K E G-E 
Saçlannı da on-
düle ettirmezdi. • UYGUN 

sonra devam et
ti. "Bak Charles 
ı.na söy .. _ ·eyim. 

Ma tsonlar beni 
Sakın onu erkek 
peşinde gezer bir erkek ve koca av 
cısı sanmayınız. 

Meseli. kom~ulannda Mister 
McKenna vardı. Karısı biblo 

budalasıydı. Fildişi oyması bir epir 
c;upur buldu mu idi, hemen satın a
lıp, eve götürür. Ev zaten bunlar 
la doluydu. Ne yoktu? Fildişi fil -
ler, kediler. fareler. ördek1er. kaz
lar, domuzlar, karabataklar masa
ların konsolların Uzerlerini kapla,. 
mtştı. Meseli. McKenna bir kib
rit kutusu, bir kitap anyor değil 
mi? Ne kadar dikkat etse, bunla
nn en azı dört beşini devirir. On· 
ları ayak Uzeri koyayım derken bu 
girintili çıkıntılı ufak tef ekler par
maklarına takılır. herifin tepesi a
tar. Ve bir 6firültüdür kopar. 
McKenna, yemeğe Alice'e misafir 
geleceği zaman Alice yemek masa
sının üstüne ne çiçek vazosu, ne 
tuzluk, velhasil dUrtUlünce devri
lecek bir şey koymazdı. ÇünkU ada 
mm bir şeyi a~virerek zıvanadan 

çıkması ihtimali vardı. 
Sonra yine komşu ardan Mister 

Gibson vardı. Kansına her ne za. 
man 'bu a}{şam nereye gidelim?" 
di·ıe sorarsa, karısı mutlaka "ne 
bileyim "lereye istersen,, diye ce
vap verirdi. Netice şuydu ki Gibson 
geceleri hiç dışan çıkmryordu. Ne 
zaman .\lice'e telefo nederse, A
lice iki biri yok, hiç savsalamıı.z, 
11i~i şu ve şu saatte şurada bekle
rinl. derdi. Ve adama cenneti bah· 
şetmı.ş olurdu. 

Hep böyleydi. Mesela Misis 
Gardener olur olmaz za

manlarda kocasından dolma kale
min iisterdi. Mister Edward'ın ka
nsına gelince onun derdi de e-

lektrik I§ığının boşuboşuna yan
maması idi. Oda oda kocasının ar
kasından gider, adam daha oda

Yazan: 

Sally Ben son 
Çeviren: ı 

.... ~:. -~~~~~-~~-~~· .. .! 
zorlamakla, itmekle başa çıltılır iş 
değil,, dedi. Kalabalık seyrekleşin
ce, onu bir masaya davet etti. Ali
ce "oturup, rahat rahat bir yürek 
yüreğe konuşahm" dedi. Bu hal kı 
zın çok hoşuna gitti. Çünkü asıl 

sevdiği şey, yapmacıksız ve göste
rişsiz konuşup dertleşmekti; yal
nız adamr tannmadığı için sizi tanı
mıyorum galiba dedi. 
''Ben kendimi takdiım edeyını Chş.r 

\es t"nchlll'ct sizı t>en tanıyorum am 
ma. adamakıllı bir koca avcısı ıntiş 
siniz. 

Kız şaşaladı. 

- Hayır a canım, şaka için söy 
lüyorum. MPthinizi çok duydum. 
Kanınla sizin komşunuz Mist•?r 
McKennanm kansı kız kardeştir

ler. 
- ·Siz pek evli bir adaıma benz·~

miyorsunuz. 
- Bittabi kanımda~ o kadar 

memnunum ki. evli olduğumu ba· 
na duyurmuyor, sanki bekarmışım 
gibi bana hürriyetimi tattırıyor. 

- O! Fevkalade! Yani kendisi 
hakkında böyle konuşmanız fevka 
kaladedir demek istiyorum. 

Tam o sırada yanlanna ~e.li~ 
tel gibi çevik, sınırlı 

bir kadın geldi. Ateşli ka
ra gözleri vardı Charlesi gö
rünce "hah buradamısın .• dedi. Ve 

(Bridge)e davet 
ettiler, sen gelmiyeccğini onlara 
söyle." 

- Ha, Mis Pollins size takdim e
deyim. Bu kanm Helendir. Dinle 
Helen şiımdi sizin hakkınızda konu
şuyorduk. 

Helen Alic'e "Nasılsınız?,, diye sc 
runca yine kendi kocasına dömTek 
"sen söylediğimi duydun a. Unut
ma Matsonlara -;idemiyeceğini söy
lemey i unutma" dedi. 

- Baksana Helen, gitsek fena ol 
anaz. Onlar Rudge'i iyi oynuyorlar. 
Hoş bir vakit geçiririz. 

- Ben sana ne diyeceğini söy
ledim a. Gelemiyeceğim diyeceğini 
söyıiyeceksin vesselam. Onlar bi· 
zim yerimizi tutacak oyuncu bı..lur 
lar. Artık oraya gidememek mecbu 
riyetindc olduğunu mazur göstPr
ımek için bahane bulmak senin lıoy 
nunun borcu oldu. A yavrum, za
ten gelemiyeceğini onlara ben ..ıöy 
lediım. Bak onlar ta şurada birkaç 
~ .. .::. ... oLcllc uı.uruyurtar.. Onlu..r:a 
git te i<?i dü:rı:ılt , b o.,: ı•nl"'"'" ,.._ 
kartmadan düzelt amma. 

Z ıvallr Charles masaların a· 
ından Matsonlann i.şga et

tik.eri masaya doğru yollandı. !ki 
kadın ya•nız kalınca Helen Alice ·e: 

- "Biliyor musunuz neden git· 
mek istemiyorum, çünkü Charles'iıı 
tuhaf tuhaf adetleri var. Bir cüm
leyi tutturur. Ti. oyunun sonuna 
kadar artık o sözleri tekrarla~11p 

durmaktan ne bıkar ne usanır. ıioğ 
rusu "zıddıma gidiyoı artık" dı:di. 

O akşam Pritchaedlar Alice'i ye
meğe alıkoydular. Alice dikkat t
tiği bin bir şey arasında Helenin 
cigara paketi açmak tarzı en ziya 
de nazan dikkatini celbetti. Paketi 
cartadak yanmdan yırtıp açıyor

du Halbuki paketin bu biçim a,. 
çışını gördükc:e kocasmm kanı te. 
nesine sıçnyordu. 

dan çıkmadan evvel elektriği sön- -

1 
-

düriirdil. Netice şu oldu ki adam 

az ka sın uyurken de ne kadar elek-
trik varsa hepsinin yanık kalınası
nı istiyecekti. 

Karabükte Spor Hareketleri· 

Mister Edwara mahsus gazete
sini '>kur gibi yapardı. Ve sanki o
kumağı bitirmişmiş gibi yavaş ya

vaş koltuktan kalkardı. Alice an
lattığına göre daha henüz bir a
dım .ı.tmamışken, kansı birden ye
rinden hoplayıp, elini düğmeye 

dayarınış. Alice Mister Edward'ı 

davet ettiğı zaman ampullerde 

gölgelikler bulunmamasına çok dik
kat ederdi. 

Alice gece odasında kendi ken

dine kalınca evlendiği zaman koca
sını çok iyi kullanabileceğini dUşU
nUr, ve "hele dur bakayım ne ya
pardım?" diye, kocasına yapacağı 

muaımeleyi bir tasarlamıya uğra
şırdı. Şöyle yapayım da, beğenmez, 
öyleyse böyle yaparım der. O da 
hoşuna gitmez, bir tarafa atar. Ve 
böylece şu olmaz, bu olmaz derken 
hiç birşeyin olmryaca;ma karar ve 
rir, ve hiç evlenmemiye niyetlenir
dL 

Bir gUn bir kahveye girerken, 
kalabalık arasında yakışıklı 

ca bir gençle kendini srkqımq bul
du. Adam "sabretmek l&zım. Oyle 

Karabük ıpor klübü oyuncuları birarada 
Karabük (TAN) - Burada ~u.rtı-

lan spor klübilniln faaliyet sahası 
gittikçe geniş'emektedir. Fabnka in 
şaat• dolayısile memleketin her köşe 
sinden birçok sporcu gençlerin bir a
raya geldiği KarabUkte bu klübüıı 

tesisi çok büyük bir ihtiyacı karşı -
Iamıştır ... Yapılan intihabatta klüblio 
idare heyetine istasyon mildUrü Bed 

ri, Ali Işık, Atıf, Hurrem seçilmiş -
!erdir. Klübün spor faaliyetlerinden 
başka fikri faaliyete de ehemmiyet 

vermesi <arar altıııeı alınrnı~tır. 

Müteahhit Nuri Demirağ .{C'nçll-
te yenı bir bina yaptıracak1ır. 

--o--

Çankırıda Tayvare 
Modelcilik Kursu 

Çankın, (TAN) - Oğretmenler i-
çin "tayyare modelcilik .. kursu açıl -
mıştır. tık tedrisat müfettişlerinden 
Hikmet tarafından idare edilen kurs 
bir ay sürecektir. 26 öğretmen kı.ırsa 
devam etmektedir. 
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Bir Veremlinin Hatıraları : 

Kitap Okumak Yasak, Fakat 
Tavla ve KGgıt Oyunu 

Yasak De~il.. _Niçin ? •• 
Geçenki yazıyı okuyup ta 

~endi kendılerine: 

''l'e.ld.. Bu verem haataneainde 
llUil ,atıyorlar? Her gt1D caııhı-

1'&1 figanlar arasında durulur 
mu?" diye soranlar olacaktır. 

Fakat bunu soranlar, her halde 
rahat bir llıoltuğa gömWmüt ve 
kanımı iyice doyurduktan aonra 
eline gazetesini alıp f()yle bir göz 
atanlardır. 

Bu merdivenin alt ba11mağmda 
olan'ar ille: 

., Adam sen de, karnmm elaya· 
calı ya ona bak. Yanı bqmda ba
ğıranlardan, inliyenlerden ölenler· 
den l&Da ne? Sen ııcak 1f1DJ ye
meğe bak!" diyeceklerdir. 

SUıe korkunç ve fena gtidken 
benim için pek ill munia ve rahat 
olabilir. 

Elbette kl tsviçrede, Leman 
gölilne nazır sanatoryom· 

tarda, en mükemmel bir konfor 
içinde dağ havasım ciğerlere ıin
dirmek bir hasta için hasrettir ve 
gayedir. 

Buna erifemiyeıı talihstz1er el
bette ki nasiplerine rıza ~-mek 

• mecburiyetindedirler. On'ar için 
benim vattrğmı hastanede yat
mak bile bir bahUyarhkbr. Ne
den mi? Dı~er yazılarda anl:ıttı
IJ!ll ~ evvell. Mvle bir yerde 
yabldığ.nı bilmek llzmı. Bunun 
lchı de az ~k münevver veya ~k 
göz olmah .. Saniven. fnrmaı;tele
re ıuşina bu1unmalı .. Salisen, ö' me
dett önce oraya Jetişebilmeli .•• 

Hastanede ruhi ve dimafl ihti· 
'8.çlan tatmin edecek hiç bir VlUH· 

ta yok. Vaktile on bet günde bir 
llbtema oynatırlannış.. Fakat ben 
orat.~~e!k elleın~ 
ec:er~~dim. Kuhtelif mUraca • 
atlarmur n .... aıle ~ • at 
defa sinema geldi. 

KMapanesi yok. Kür haricinde 
,onde bir iki sa.at kadar mUtalea 
JBP8bilecek hastalar mevcut. Ki
tap ve kütüpane ölWere bile lbur
dır. Bu noksana Heybeli aaııatoı-
7omunda da rast adım. 

Halbuki, lntaniyedeJ>ukuıdu
ğum BJralarda, geceleri bir 

~ok hastaların poker oynadıkları· 
nı, ve bu yibden nicelerinin ateş
lerinin yükselip rahatıalandıklan· 
Ilı gördüm. Bundan idareyi haber
dar ettikae de önUııe geçilemedi. 
KUttıpane noksanma mukabil ida· 
re, hutalar eflenıin diye tavla ile 
tombala kiğıtlan alımf.. Halbuld 
tavla oyunu sağlam adam1an bile 
heyecanlandırır, ve bq ağrısı ya
par .. Buna nud mUsaade edilmiı 
oldu~ hlll hayrettevim. 

l:mruJ intaniyede d6rt ay yat
inak hakkına maliktim. J'akat Od 
&y yattıktan IODra çıktım. 

Oradaki intibalanmJ, mOphe -
delerlml gllnU gtıntlııe y&m111 ol
aam kocaman bir roman ve yahut 
bir "ldlailei faciat" olurdu. 

Saracıkta srra'adıfmı dört 
Hrllik yazıda, yurdun bir 

hruma dokunmak, ve binlerce 
lıaıetanm halini llst8n körO bile ol-
1& detmek iatedlm. c;tınldl - ben 
de dah;J aldufum halde - meml• 
kethnl•td veremlielt, ba hasta • 
lıiı ne lefahetlıa.neı.rde. ne rakı 
lh•l&larmda ve ne de qlfteleriJr 
kotJamıda a1mtftır. ... 'ek tolu h&
)at mleacleleeinde lllDala aecbur 
~ bl•mak'arm ~inde ~k-
Jn._.. - UmarlarmdaJd bm -
llniıııtur. 

Baıta. hıuıtal&T'TD c;oiu vtnnı .. 
otua Yat aramdadır demfttim. Bu 
~ ""•1 VUT. eas't ftdren1erjn J>I. 
!'er J1lnıfe, birer kalbe Ye tatb ta· 
h~'"""'-"'e uhin olacaldan pek ta
'btt"tr. ("' ..... .,,,. hfr hutan"Tl. kadın 
0 '-"n ewirek nlsun. ett QOk huret 
Wrt;tt eey qlr mvkklir-. 

Halbuki, veremliııin en bftyllk 
dlemımlarmdan biri qttır, cimi 
bayattır. Bununla betaher bir ve
'-11 aelmm JallJ&blllr ml? 

TlllJUDıYor. 

• Modern Nnatoryomlardan birimle fiinef banyom 
alan uerem hatalar 

Yazan: 
Faik Berçmeni 

Gerek verem hastanesindeki, 
gerek ısanatoryoındaki has

taların çoğu bu umumi kaidenin 
dıimda kalamıyor!ar. Haata kızlar 

ve erk"' kler aramnda - hastane
deki ve 1&Datoryomdaki aıkı inzi. 
bat ve takayyllde de rağmen - Dai 
mf bir münasebet ve ahbaplık var
dır. Her iki ein8 en ldlçük bir fır
sattan dahi istifadeyi kaÇlnDiyor. 
Çoğunun sevgilileri ölüyor ve bazı. 

lan hastanede ve 18D&toryomda 
ba.şlıyan bu mtınaaebetıerini bir iz.. 
divaçla nihayetıendiriyorlar. Ne a
cı bir izdivaç! 

Yeni Prenses -ı 
~.aheaberg 1 

Bazan da hastabakıcılar, hem
şirelerle hastalar arasında bu gı'bi 
allka ve muhabbetler peyda oluyor. 
Bu da but& ile ona bakanın za. 
mantat IMAINuft tftllltle ..... 'fa 
lıpnictiıf, y~ütli ittit cet· 
mektedtr Bll'lsi tı~ Ghınıa~ 
sun ve ne halde bulununa bulun
sun, - hlll - Ademle Havvalık
tan kurtulan yok .• 

A'f11Bf;al'JUm .,.:ıur prelW ~-
--.., bir tiJstro yıJddlle evlMdl. 

itte,... ....... Ştarbember ba Ur 
........ A8d adı Nen Gregor'clar. 

Yattığım hastanede idare, im 
hastalan .erkek lıastalara glSstE>.r
memek için azami gayret 41arfe 
der. Fakat bu gayret bofadır. 

ÇünkU daima "minareyi çalan kı· 
bfını haslrlar,, •'veyahut azmin '?liD 

den bir eey kurtulmaz., fehvaamca 
her iki taraf beyninde on doku· 
zuncu &.Sra yaraşır pl~tonik qk· 
lar eklik değildir. ' 

Yeıirköpri: d ı Bir 

kaçakçılık 
Vezirkö; 11 (TAN) - Jandanna 

1 ve Inh:sarıar takip memurlan, 1'afkl 
le mahalleainde oturan mübadil Salih 
oğlu HiJminin evinde arqtırma yap
mışlar, M destede 3640 varak eiprt. 
klğıdı, 100 gram yaprak ttıtnıı. biri' 
ıtuı, bir Oemanh mıvııeri ve bir broV 
ııik tabancam bularak .mtıaadere et· 

Patatese Benzerler. 
(Bqı :5 incide) 

l'lllllanun Wldeel t8erayl ..... 
aedm n "Şbnetr tanldar" Ue 
"F.....-.acarkea,, ldtaplarm8 
mllelllfl aa,.. 1'41dfe 8epldll De 
(artdıdama4ra ......... ..,... 
raa) Bar Semaver llamanJHD al· 
ld.h tlnalerl l'marald&J"" ...... 
larlllda ve pm kibar davetlll• lnl
IUl'allda. yapdnuftlr. TanffJJlll 
bltm• ....... ....Wıer cllerlr· 
GtWde ...... mlnıldlep .. ,. 
ler ......... B. Olman ('1Mtal .. ,. 

gıb, 8. Aka Göndtla. B BalU l.fd· 
ft Cimert, B. Hbamettla Nulf 
l'epedelea, B. Klrollu B. Kara
gk, B. ltacrvat, a, ll'alu o. ruaa 
veaalre bulunm111JlardıT.,, 

ll"llomf De ~; ball IP•"h' 
pat.e.e bemerler. 

AMGlbtiils 

HAFTANIN RESiMLERi 

lapan ordum için ~alı 

haırlıyan Japon luulınlan 

Çin .. Japon h«rbinden en yeni bir raim: Şanglwıy cilHll'lllÖ 
Çinlilerin ıerlıettilıleri bir köprünün tel örp.ü 

Japon mülraeleri IGl'almtlan ••-,ar 

Saihd te,•bbiiaiine manız hlaa 
Mmr BGfOelıili Nalaa Ptlfll 

6ir to,,lantula nutaJı söyliqor 
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Şiddetli Bir Lodos Dal9ası De:bos - Beck 
Mülakatı 

(Başı 1 incide) 
duğu Beck'e ait olduğunu ve münar 
sip gördüğü takdirde onun bu husus 
ta beyanatta bulunabileceğini söyle
miştir. 

Fırtına Marmarayı Ve 
Limanı Altüst Etti · Diğer konuşmalar ve bilhassa Fran 

sanın Varşova sefarethanesinde yap 
caJc derecede tehlikeli olmadığı için tığı görüşmeler hakkında Delbos şun (Başı 1 incide) 

Kadıköy yolcuları, Haydarpaşaya 

çıkarılmışlar, bir kısmı da Usküdar 
yolu ile gitmek mecburiyetinde kıı.1-
mışlardır. Dün saat 16 da Yalovadan 
kalkan Pendik vapuru, müthiş bir de 
niz yemiş ve ancak bir saat teahhür
le Köprüye gelebilmi~tir. Yolcular 
bir hayli tel8.ş ve korku geçirmişler
dir. 

Dün akşam saat 19 sulannda fır
tınanın şiddeti büsbütün artnuştır. 

Haydarp3şadan saat 19,10 da hare· 
ket eden Akay vapuru, Köprilye an· 
cak 45 dakikada ve çok güçlükle gel 
miştir. Haydarpaşadan kalkan vapur 
lar, Kumkapı önlerine kadar gittik· 
ten sonra KöprU istikaımetini tuta -
bilmişlerdir. 

Boğaz seferlerinJıe 
Akaya nisbetle Boğaz seferleri da· 

ha az intizamsıilığa uğramıştır. Lo
dos yüzünden balıkçıların tabiri ile 
orkoza akmıya başlaımış, yani su· 
larm seyri istikameti, Marmara -
dan Karadenize doğru deği~iştir. 

Bunun neticesi olarak Boğaza kalkan 
vapurlar, Boğaz iskelerine daha sü
ratle ve vaktinden önce gitmişler, her 
iskelede fazlaca beklemişlerdir. 

Buna mukabil, suların mukavemeti 
dolayısile küçük. büyük bütün Boğe.z 
vapurlan KöprUye 15-20 dakika ge
cikerek gelebilmişlerdir. 

Lodos fntması, en fazla Beşikt.:ış 
ve Ortaköy sahillerini hrrpalamtş, dal 
galar. iskelelerin üstilnden aşarak 

bütlin kıyıyı su i<'inde bırakm1ştır. 

Birçok vapurlar da Beşiktaş iskele· 
sini tutamamıslardır. Dün Köprtitlen 
saat 15 te kalkan bir şirket vapuru, 
Beşiktaş iskelesine yanaşmak için 
bir hayli çalışmış, fakat, bu tehlikeli 
tecrübeden çabucak vazgeçmiştir. Us 
kUdara uğramıyan ve Usküdar yolcu 
larını aktarnna suretlie Beşi~a bı
rakan Boenz vapurlan da doğrudan 
<lrı~ruva Köprüye gelmişlerdir. · 
Usküdar yolculan. ayni biletle Köp· 
rUdcn UskUdara geçirilmişlerdir. 

limandaki kazalar 
Fırtına, Boğaziçindeki su cereyan

larına da tcs:r etmiş, bu yüzden bir 
vapur kazası olmuş.tur: 

Holanda bandıralı Hennes vapuru 
Rumelihisarmdan geçerken baş tara· 
fını kuvvetli bir su cereyanına kap
tırmıştır. Vapur bu suretle sahile 
doğru şiddetle sürüklenmiye b~la • 
mıştır. işin farkına varan süvari ge· 
miye sürat vererek akıntıdan kur -
tarmak istemiş, bütiln gayrete rağ· 
men gemi. hızla Zeki Paşa yalısının 
rıhtımına diişmüştUr. 

Çarpışmada vapurun baş tarafı 

yaralanmış, rıhtım da ehemmiyetli 
surette hasara uğramıştır. 

GE-minin yarası seferine mani :>la-

Henmes vapuru denize çıkmıştır. ları söylemiştir: 
Şirketi Hayriyenin 74 numaralı va "Shautemps ile birlikte Londrayı 

puru, dün saat 13 te Beykoz iskelesin ziyaret ettiğimiz zaman Fransa ile In 
den kalkarken, suların tesiriyle sahi- giltere arasında samimi ve derin bır 
le doğru sürüklenmiş ve Beykoz Par tesanüt mevcut olduğunu görmüş -
kının motör iskelesi Uzeıine bindir-- tüm. Uc; küçük itilaf memleketine 
mi5tir. Bu çarpmada iskelenin yalnız hareketimden evvel Von Neurath, 
birkaç kazığı kırılmış, vapura birşey Berlin istasyonuna gelerek beni bü
olmamıştır. yük bir ne7.aketle selflmlantıştı. Bun.. 

DUn sabah saat 5 te Arnavutköy lardan sonra Polonyayı ziyaretim ba 
önlerinden geçen Dorya isminde bir na büyük bir kuvvet ve itimat verdi. 
Italyan Balıkçı gemisi de Akıntıbur- Fransanın ittifaklarını kuvvetlen lir
nunda Elektrik Şirketinin 1 numara- mek idn bütün kuvvetimizle çalışıyo 
lı kablosuna takılmış ve kabloyu boz ruz. Fakat bu ittifakların idame ve 
muştur. kuvvetlendlrilmesi kimseye mütevec 

Bunlardan başka limanda ve sahil- cih değildir. Biz kuvvetli olmak isti
lerde ufak tefek bazı kazalar olmuş. yoruz Cünkii şimdiki vaziyette diln 
fakat, bunlar hafif atlatılmışhr. yadn zaif olmak sözünü geçirmemek 

tir. G{>rek Polonvanın. gerekse ziya-
Y olda bulunan vapurlar ret ed('ceı?im d"i?er memleketlerin bi 

Denizyollan idaresinin Ege, Antal zim gibi düşündüklerinden eminim. 
ya, Bandırma ve Tayyar vapurları Biz dUnyanm sulh kinde yaşaması 
dün akşamki fırtınayı yolda yemişler için teşrfki mC'sai etmek istiyoruz 
~r. ''Ege,, nin bugün saat 12 ~e Ka- Halihazırda biraz ağır olan havayı 
radenizden limanımıza gelmesi bek - berraklandırmak ve A vrupada ger -
lenmektedir. · ginliği izale etmek istiyoruz.,, 

"Antalya,, Bartından 14,30 da, Bükrcş, 6 (A.A.) _ Fr.u.sız hari-
"Bandmna, ,vapuru B~ndınn~dan ciye nazm Dclbos avın sekizinde bu· 
6.30 da "Tayyar,, da lmrozö.an ~aat raya gelecek ve on birinde Belgrada 
17 de geleceklerdir Fakat, f1rtma yü lıarPkC't c>.rle~c>ktfr. 

zünden bu son üçünün gecikecekh\rl --------------
anlaşılmaktadll'. 

Bugiln limanımızdar.· Karndenh e 
saat 12 de "Karadt:niz,, vapuru, Jz. 
mite 9.30 da "Kocaeli,. vapuru, Ban· 
dmnaya saat 20 de ''B:ı.ndrnnn,, va
puru, Mudanyaya 8,30 fü• "Bursa,, 
vapuru, Karabigaya 19 da "Tayyar,, 
vapuru, Mersine stH:ı.t 1~ da "Anafar
t.a,, vapuru kalkacaktır. 

Lodos fırtınası, yalnız balıkçılara 

yaramıştır. Dün sular köprü önlerine 
sürülerle balık getirmi.'?tir. Bilhassa 
Çinokop denilen lüfer yavruları o ka
dar çoğalmıştır ki, fırtınaya rağmen 
köprü altmdn yüzlerce balıkçı birik
miş, tenekeler dolusu çinQkop avlan
mıştır. 

Geçenlerde Ge1ib~lu civarında ka
raya oturan Boishane vapuru lodos 
fırtınası yüzünden henüz kurt.anla • 
mamıştır. Alemdar ve Hora tahlisi
ye gemilen, 'kazazede vapuru çekecek 
leri sırada fırtnuı. başlamış. bu yi.i7. 
den ameliyat müşkiilata uğramıştır. 
Diin. geminin hamulesi boşaltılmış • 
trr. Bugiinden itibaren yarası kapatı 
!arak, geminin o•urduğu kayalar te
mizlenecek ve vapur çekilecPktir. 

Bozcaaclaya sığınanlar 
Bozcaada, 6 (Tan Muhabirinden)

Dört gündenberi devam eden şid
detli lodos fırtınası yüzünden Akde
nize açılamıyan muhtelif memelketle 
re mensl.ıp gemiler, Adamızin öniin 

de demirlemekte ve fırtmadap kendi
lerini ancak bu suretle muhafaza e-

de bilmektedirler. 
Bilhassa şilep!erirı hlç biri açık 

denize çıkmak cesaretini gös· 
terememişlerdir. Bugün Adamıza itti 
ca ederek demirliyen şileplerin sayı 
sı 9 u bulmuştur. 

Bir Alman vapuru 
Antalya, 6 (Tan muhabirinden)

BütUn Adalardenizi ve Akdenizde 
oldu~ gibi burada da şiddetli fırtı
na devam etmektedir Arpa almak ü
zere limanımıza gelC'n Alman vapur 
şirketinin Manissa ismindeki büyiik 
bir vapuru bu gece kayalıklara çar 
pa çarpa sancak kısmı delinmi~tir. 

Kazazede vapurun imdadına koşan 
Konya vapuru, altı delinmiş olan 
gemiyi sahilden uzaklaştırmı.ştır. Fa
kat, vapurun süvarisi su .alarak bat
mamak için gemiyi civardaki kum • 
luklarm birine yan olarak o
turtmuştur. Bununla beraber vapur 
bu vazivette büsbütün tehlikeye düş 
müş oluyor, 

Manissa gemisi, sigortalı<iır, 35 mü 
rettebntı vardrr. Bunlardan 23 ü hii
kfımetçe iase edilmiş ve istirahatleri 
tE"min olunmuştur. 

Bu kazadan başka fırtınanın şidde
tinden maden şirketine ait bir motör 
de batmıştır. 

Geminin vaziyeti fenalaştı 
Antalya. 6 (TAN) - Karaya otu

ran Alman vapuru, yı.na devrilmiye 
başlamıştır. Makineler istop etmiştir. 
Telsiz bozulmuş, baş ambara su dol-

Yugos:avya 
Franco hükume
tini tanıyacak 

(Ba.:iı 1 incide) 
kabul edilmiş ve kendisile üç çeyrek 
saat görüşmüştür. 

Dostluk tezahürü 
Belgrat, 6 (A.A.) - Stoyadinovi

çin Romayı nezaketen ziyaret etme
sinin 25, 6, 1936 da imza edilen !tal 
yan - Yugoslav itilaflan sayesinde 
siyasi ve entellektilel sahada elde e
dilen müspet neticeleri tetkik etımiye 
bir vesile teşkil ettiğini yarı resmi 
Movoste gazetesi yazmaktadır. 

Bu gazete şöyle diyor: 
"Başvekilin Italyayı ziyareti ara

daki dostluğun tezahürü noktasından 
da ··h· d" mu ım ır.,, 

Yugoslavya F ranco 
hükumetini tanıyor 

Rma, 6 (A.A.) - Havas bildiri 
yor: Mussolini - Stoyadinoviç mü 
zakerelerinin istihdaf ettiği teşriki 
mesai siyasetinin birçok veçheleri 
vardır: · 

1 - lktisadi .. lki memleketten biç 
biri diğer bir devletle olan münase 
betıerinde ötekinin zararına olarak 
hareket etmiyecektir. Mühim ticaret 
müzakereleri yapılacaktır. Dahilf bir 
iktısat komitesinin teşkili tetkik olun 
muştur. 

2 - Siyasi. Stoyadinoviçin ziyare 
ti bir takım siyasi mahkfımlann ser 
best bırakılmasını intaç etmiştir. Bu 
tedbire karşıhk olmak üzere Dalmaç 
yadaki ltalyan ekalliyetleri hakktn.da 
da mümasil tedbirler alınacaktır. 

3 - Akdeniz vaziveti hususunda 
Mussolini ile Stoyadinoviç bu vaziye 
ti gözden geçirmişlerdir. Yugoslavya 
nın Franco'yu tanıması takarrür et. 
nıiştir. 

4 - Komünistliğe karşı müdafaa 
meselesine gelince, bugünkü vaziye
tin değişeceği tahmin edilmiyor. 

Hiçbir mukavelenin imza edilmiye 
ceği söylenmektedir. 

Roma, 6 (A.A) - Resmen teyit 
edildiğine göre Stoyadinoviç'in Roma 
ziyareti münasebetile Mussolini Ve
nedik ve Juliana vilayetlerindeki halk 
tan sürgüne gönderilmiş olan siyasi 
mahkumların serbest bırakılmasını 

emretmiştir. 

muştur. Dalgalar vapurun saçlarını 

dövmektedir. Vapurun kurtarılması 

için yeni tedbir~ere b~vurulmuştur. 

Serikte tufanı anclırır yağmurlar 
Denizde başhyan fırtına karaya da 

sirayet etmiş ve hayli zararlara se • 
bep olmuştur. Şehirde birçok elek • 
trik ve telgraf direği rüzgann şidde 
tinden kırılıp devrilmiştir. Ağaç üs
tünde bulunan külliyetli miktarda 
portakal ve limonlar dökülmüştUr. 

Serik kazasından gelen malumata 
göre. buraya yağan şiddetli yağmur· 
lar korkunç b!r tufan halini almış bu 
lunuyor. Kazada hükumet binasının 
birinci katı kamilen su altında kal· 
mıştır. Vali ve polis müdürü derhal 
faaliyete geçmişler, kazazedelere yar 
dım tedbirleri almışlardır. • 

Yazan: 
ALI RIZA SEYFi m Ak DENiZ KAPLANLARI 

Şimdi gecenin karanlığı içinde, kıçlanndan başlarmn kadar kızıl alev

lerden bir gömleğe bUrilrınıUş sekiz tane gemi ortaya çıkmıştı ki, bunların 
sekizi de doğrudan doğruya İspanyol donanmasının Ustüne geliyorlardı. 

Forsa Hasan büyük bir heyecanla Tannyann kolunu çekti: 

- Delikanlı, ateş gemileri, ateş gemileri!. Oh ne iyi akıl ettiler .. Dokun· 
dukları İspanyol gemisinin vay haline' · 

Zift, katran ve reçine "gibi parlayıcı maddelerle doldurulmU§ olan bu se
kiz e!ki geminin göklere yükselen ale vlerilc yaklaşışı gerçekten yürek titre 
tecek kadar korkunç ve büyük bir gö rünüştü.Ispanyol gemilerinde,iki gün 
önceki savaş gürültülerini bastıracak bir yaygara. çığlık başlamıştı. 

Ne gülle, ne kılıç ile karşı durulaımıyacak olan bu yeni düşman karşı
sında İspanyollar kaçmak, ne olursa olsun kaçmaktan başka bir şey dü
şünememişlerdi. 

7-12 937 

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

icabında 9ünde 3 kaıe alınabilir 
Taklitlerinden ıakmmız ve her yerde ısrarla "GRlPlN,, isteyiniz. -# ~ 

1 K A Ş E 1 

MED AL .. INA 
Grip, Bat ve Dit Ağrıları, Nevralji, Artritizm, Romatizma 

BAŞMAKALEDEN MABAAT .. 
Verimli 
Çal.şmanın 
Sartları 

Çektiği ıstırapların 
mes'ulü kendisidir 

1 
(Başı 1 incide) 

re kadro kuran, memurlarına bulun- • 
dukları muhite göre geçinecek ma • 
aş veren, sıhhatlerini ve yarınlarını 

düşünen daireler daima yilksek ve
rim almışlar, yüksek maaşlar verme 

!erine rağmen işlerini eski usul dai
relerden ucuza mal etmişlerdir. Emni 

yet esası üzerine işlemiye, çabuk iş 
çrkarmıya ve mesuliyeti dağıtmaktan 

kurtarmıya da imkan bulmuşlardır. 
Verimli çalışma programile açılan 

yeni devir için tabü gaye, idare maki 

nesinden lüzumsuz bütün hareketleri 
hazfetmek, salahiyet ve mesuliyeti 
kurmak, geçinmiye kafi maaş al1r, 
az memur kullanmaktır. Bu yola gi
dilecek olursa. gö:cüh~ooktir ki, mov ~ 
cut memJr unsurları, iktidara gôre 
seçilmek, devamlı kurslarla inkişaf 

ettirilmek, çalışanların ve iktidarlıla 
rm ilerleme yollanın serbest •e açık 
bulundurmak şartlarile bütün kadı o 
tarı maksada uygun bir şekilde dol
durmrya kafidir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Deniz itleri Müsteıarı 
Ankaraya Döndü 

NEVROZİN 

Kaşelerıni tecrübe etmiş olsaydı 
ona cehennem hayatı yaşatan 

bu muannid baş ağrısından 
eser kalmıyacaktl. 

NEVROZİN 
Bütün ıstırapları dindirir, baş ve 
ulş ağr:Jlarilt: UşUlmokten rnilt.e
vellid ağrı, sızı ve sancılara karşı 

bilhassa mü~ssirdir. 

NEVROZİN 
MldeJ1i bozmaz. 
kalbi ve böbrek· 

leri J10rmaz. 

J 

icabında günde 3 
kaşe ahnabilir. 

Birkaç gündenberi şehrimizde bu
lunan lktısat Vekaleti Deniz Işleri 
Milsteşan Sadullah Gilney, dUn, muh 
telif işlerle meşgul olmuş, bu arada 
Bostancıya giderek mendirek in.şaa -
tmı tetkik etmiştir. 

isim ve markaya dikkat. Taklit
lerinden sakınınız. 

Deniz lşleri Müsteşarı, dün akşam I 
ki trenle Ankaraya dönmüştür. 

~ No. 47 E Ressamı: 

MONlF FEHİM 

Gemilerin demirlerini kaldırmıya da vakit yoktu, demir balattan bal
talarla kesildi, yelkenler kaldırıldı, kürekler suya atıldı ... Her kaptan li· 
mandan açılma derdine düşmüştü. Bu, "gemisini kurtaran kaptandır., 
şeklindeki atalar sözilnün ak.la getirdiği bir hengame olmuştu. 
Artık gece, alevlerden, gündüz gibi ışıklanmıştı. Deniz büyük, kızıl bir 

ayna gibi parıldıyordu. 
( Arkası var ) 
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No. 32 Yazan : Ziya Şakir 

Fırkanın kurulması için 
hazırlıklar bitirilnıişti 

DamaL b e.rıt .Paşa ı:ıunu hısseı.ler 
eLw::.l, IttınaLÇiıaı ın ınuhitındeu çe 
kuuıış, ıımaı ytl cıızı pırııc.laımı..I{ lS· 

tıuadı go:steren, ( Pre.ıs Sabahat
tin Hey ı in taraf.na geçmlşü. 

Ittılı:ıtçılar, evveta onun bu ha 
reketine ehemmiyet vermemişlerdi. 
'Fakat bu haris adamın; bir taraf
tan muhalifler arasında sivrilirken, 
diğer taraftan da Şehzade Vah
dettin Efendi ile pek sıkı bir müna
sebet tesis ettiğini görür görmez, 
artık onun a meşgul olmak lüzumu 
nu hissetmişlerdi. Çünkü Vahdet 
tin Efendi, Ittihatçrların nazarın· 
da daima şüpheli bir şahsiyetti. 

Yalnız kendilerinin değil; meşruti 
yetin de düşmanı idi. (31 Mart) va 
kasının katillerinden ekserisini köş 
!künde saklayacak ve anlan m0{$hul 
semtlere kaçıracak kadar meşruti
yet dii§manlığı göstermişti... Böy· 
le bir adamın, Damat Ferit Paşa gi 
bi haris bir muhalefet ile bu kadar 
sıkı münasebette bulunması, sade 
ce hısımlık ve akrabalığa atfedi
lemezdi. Onun için İttihatçılar bu 
vaziyeti inceden inceye tetkik et
nıişler; Vahdettinin Damat Ferit 
Paşa vasıtasile cemiyet aleyhinde 
bir rol oynamak istediğini öğren
nıi.şlerdi. 

Damat Ferit Paşa, hemen her 
nıuha!if kuvvetle az çok temas 
iha.sıı etmişti. Hatta, zevcesi Medi· 
ha Sultandan çektiği paraları, mu· 
haliflerin kalbur üzerine gelen · 
Z\ltnresine ziyafetler vermeye; on
ları nıuhitine toplayarak kendini 
methettirmeye sarfe !emişti. 

Oyle bir gün gelmişti ki; artık 
lledilia Sultanın Baltalimamndaki 
alısmm selimlık dairesi, muhalefet 
elebqılannnı hususi bir mahfeli 
haline gelmişti. Bu hususi mahfe
lin belli ba§Iı gediklileri de Tekir-
d - ' agı mebusu filozof doktor şair 
ve siyasi Rıza Tevfik Bey ile' Deb-
:ıı mebusu Basri Bey, ve - o ta
t e kadar, henüz karakterini or-

Talat Paşa: 

halifleri bayrağı altına tophya
cak bir fırka teşkiline ugı a~ıyor
duk. Artık bu te§ebbüsüımüz kati
yet kespetti. Bütün hazır ıklan
mız bitti. Birkaç güne kadar, fır
kam.ızı resmen teşkil edeceğiz .•. 
Başka bir fırka teşkil etmektense, 
bizimle birleşiniz. Bize müzaheret 
ediniz ... Bunu, kabul eder misiniz? 

Denilıni§ti. 

Mukabil teklif, Damat Ferit Pa
şaya cazip gelmişti. Çünkü, bu 
teklif edilirken verilen izahata na
zaran yeni fırka, büyük kuvvetle
re istinat etmekteydi. Hiç şüphesiz 
ki lttihatçılar bu mıtazzam kuvvet 
karşısında dayanamrya~klar .• W 
kaç gün zarfında; siyasetin ikbal 
sahasından, idbar çukuruna yu -
varla.nacaklar .. bütün hakimiyeti, 
yeni fırk'aya bırakacaklardı ..• Ye
ni fırka hakimiyetini . ilan ettiği 
gün, artık bütün emeller tahakkuk 
edecek .. lttihatçıların kendisinden 
esirgedikleri (sadaret) mevkiine, 
hiç şüphesiz k.endisi geçirilecekti. 

Ayni zamanda, Debre mebusu 
Basri Bey de Sadık Beyin sözleri
ni kuvvetlendirmişti... Baltalimanı 
saray·nm gediklileri arasında bu 
lunan Ba!<ri Bey, Damat Ferit Pa. 
şanın üzerinde mühim bir tesire 
malikti. O günlerde Arnavutluk 
dağlarını kan ve ateşe boğan, bir 
çok masumların felaketine sebep 
olan isyan1 bizzat tertip ettiğini 
idd'a evıemek suretile (secaat ar
zeden) Basri Bev. kendisine bu 
kanh ihtilii Jin gi?.1i serl"'E'rdesi. ve 
.Arn::nrııtluğun mümessili pozunu 
vermişti. 

B u zatın .. rivay~tine ~aza
ran bugun kendı emrı e is

yan eden Arnavutlar; yarın kısa 

bir i.şaretile evvela Manastır, son
ra Selanik üzerine yürüyecekler . 
cemiyetin oradaki kuvvctlerdni ıs
kat edecekler; sonra da lstanbula 
gelerek lttihatçılığa ebediyen ha
time çekeceklerdir. 

Damat Ferit Paşa; bu palavra
ları pek büyük bir sühulet ve mem 
nuniyetle dinliyor .. Basri Beye ade 
ta esatiri bir kahraman sıfatı ve
riyordu. 
Sadık Beyin teşehhüt miktan 

Debre mutasarrıf ve kumandanlı
ğı zamanında onunla ahbap olan. 
ve muhalefete baş1adıkları günden. 
beri de bu ahbaplığı artıran Basri 
Bey; şimdi de giz' ice teşkilatı ile 
uğraşılan Hürriyet ve ltilaf fırka
sının bizzat kendi fikir ve reyi ile 
teşekkül ettiğinden bahis ile Da
mat Ferit Paşa nazarındaki mev -
kiini bir kat dabşı büyütmekte idi. 

(Arkası var) 

1 E K o N o M i 1 
SonBirHafta Tiiccarların Miiracaati 
içinde ihraç z h. b d l 
Ed·ı M 11 a ıre or sasın a a ı-

ı en a ar 
Sonteşrin ayının son haftas~ içinde 

Istanbul gümrüklerinden A vrupanm 
muhtelif memleketlerine ve Ameri
ka, Mısır, Suriye, Filistin ve Iraka 
ihraç ettiğimiz cinsleri değişik Türk 
mahsullerinin kıymeti 2 milyon 687 
bin 700 lira tutmaktadır. Ihracat mev 
siminin başladığı iki aylık zaman i
çinde en. fazla ihracat son haftada 
olmuştur. İhraç olunan maddelerin 
başında yaprak tütünü gelmektedir. 
Inhisar idaresi ile tütün tticcarlar1-
mızm sattıkları tütün!erden bu haf-

ta yüklenen kısım 1,585,384 lira tut 
muştur. !kinci derecede razmol deni 
len ince kepektir ki, miktarı 443,975 
liradır. Uçüncil olarak yapağı ve tif 
tik gelmektedir. M'ktarı da 274,453 
lirayı bulmuştur. Diğer mallar sıra
sile şunlardır: 

Taze ve tuzlu muhte~if balıklar 
54.997 lira. keçi kılı 45.139 lira ham 
afyon 52,101 lira. tuzlu barsak 43.100 
muhteH tuzlu ve kuru hayvan deri
leri 56 5?0 lira. vün hah ~3.455. içba 
dem 12,725. susam 11.134, paçavra 
11.035 ham keten 10,513, ceviz kü
tüğü 7200, kuş vemi 7049. fmdrk 

6760. yumurta 6685. köspe 6527. kes 
tane 5234, kemik 4200 kitre 3101. iç 
ceviz 2515. incir 1880, Türkçe gra
mofon plağı 702. a~fac c;ember 405. 
ırtillaç 200. boynuz 200, taze elma 
161, Amasya bamyesi 106. çu1luk ku 
şu 96 lira miktannda ~mrük beva
yannemeleri üzer:nde kıymet göste
rilmiştir. 

-0-

lsviçreden Mal istekleri 
Isviçreden portakal, Çekoslovakya 

dan ketire, mazı, çöven, somak, Ham 
burgtan hububat ve sebze tohumu, 
Italyadan balmumu istekleri vardır. 
Bu firmalar Türkofise müracaat et
mişlerdir. 

nan binde iki re~min 
indirilmesi isteniyor 

İstanbul zahire borsasında satılan maddelerden alınan binde iki 
borsa resminin binde bire indirilmesi için tüccarlar Ticaret Oda
sına müracaatta bulunmu,Iardır. Ticaret Odası bu meselenin esa. 
lı tekilde tetkik edileceğ'ni kendilerine bildirmittir. 

Tüccarların dileklerı şudur: 

1

-
Borsa muaınelelerınden alınmakta M 1 olan binde iki nisbeti evvelce t>inde u va z a a 1 

birken borsa sarayı yaptırrlması mak 

.sadile bu n ' sbet binde bir misli artırıl T • • t • • Ek • • 
mış ve o zamandanberi de epeyce pa· u u n 1 m 1 
ra toplanı."llıştırFaka'", borsa sarayı ya 

pılmadığı halde binde iki resmin a- Mene d 
1
•1 ece k 

lınmasrna devam edilmektedir. Hal -
buki, Mersinde alman resim b:nde bir 
ctr. lzmirde ise büsbütün başka bir Memleketimi7.de iki senedenberi 
usule göre borsa resmi alınmakta- tütün istihsalatı normal bir vaziyet 
dır. lzmirde on çuval buğday bir ton almış, rekolte vasati olarak 60 mil
itibar edilmekte ve çuval b?:}ına beş j yon kilo üzerınde tesbit edilmiştir. 
kuruş. yani tonuna 50 kuruş borsa lnhisarlar idaresinin piyasalarda 
hissesi ayrılmaktadır. ıldığı tedbirlerle köylü mahsulünü iyi 

Bu suretle bazı maddelerin tonuna fiyatlarla satabildiği için tütün müs-
100 - 140 kuruş isabet etmektedir tahsilleriımizin vaziyetleri de çok iyi• 

k. orta hesapla neticede hepsi binde dir. 
bir nisbete gelmektedir. Ancak,mem:eketimizde tütün ziraatin 

Yurdun başlıca borsalarında hep ie müstahsil haricinde bazı kimsele
binde bir resim alınırken Istanbulda rin tuttukları muvazaalı ekim köy!U. 
binde iki almmaı::ını fazla gören tile- nün haklı olarak şikayetine yer aç. 
carlar bu işin kendilerini zarara sok- mıştır. 
tuğunu iddia ediyorlar. Bir ton buğ· Bazı mutavassıt tütün alıcdan ve.
dayın. un, kepek halinde her muame- ya komisyoncuları iyı tütün yetiştir
le görüşünde binde iki resmin müker ren mmtakalarda bazı müstahs;ller
rer olarak alınması karşısında bu za le ortaklama tütün ekmektedirler. 
rann devamlı olduğu ileri sürülmek- Piyasalar açıldığı zaman, bu muta.
te ve ticaret odasrnın bu işi alakalı vassıtlar, evvela muvazaa suretile 
tetkiklerle istenilen şekle bağlıyaca- ekmiş oldukları bu tütünleri satmak
ğı ümit edilmektedir. tadırlar. Alıcılar, ekseriya bu tütün-

lerle ihtiyaçlarını kapattıkları için 
asıl köylünün mahsulU elde kalmak
ta veya pıyasadak hararet kaybol· 
duğu için çok ucla\ fi~aUa satılmak
tadır. 

Köylüye Tohumluk, Pulluk 
Izmit. (TAN) - Vilayet. köylilye 

Cümhuriyet buğdayı tohumu dağıt -
mıya başlamıştır. Tohumluklar köy · 
lünün ayağına kadar götürülmekte -
dir. Ayni zamanda köylüye pulluk t.a 
verilmektedir. 

Adapazarında Pancar 

937 rekoltesinin Ege mıntakasmda 

~Y.a k0Ymamış olan - Sait Molla 
gıbı §ahsiyetlerden mürekkepti. 

Zihninde bu hesapları yapan Da
mat Ferit Paşa teklifi kabul et
miş.. büyük bir gurur ve azamet
le: 

Çocukları Soğuktan Koruyunuz 

lzmit, (TAN) - Adapazarında l:Yu 
sene 22 bin ton pancar istihsal ··e 
bundan 150 bin lira vari.qat temın 

edilmiştir. 

ki satışlarında da ayni hal görül· 
müştür. Egenin en nefis tütün yetiş 
tiren mmtakalarında tüccar ve kum 
panyalar hesabına bu sene anlattığı
mız şekildE' ve muvazaa suretile bir• 
kaç milyon kilo tütiln ekilmiştir. Alı· 
cı firmalar evvela hisseleri bulunan 
bu tütünleri iyi fiyatlarla satın al-

D amat Ferit Paşa, her gün 
sofrasında bulunan adam.

lamı kendisini bol bol methüsena 
etnıesinden o kadar kuvvet ve ce
laret almıştı ki; - yine onların 
telkini ile - artık başlıbaşma bir 
fı:rka teşkiline karar vermişti. 
. lik düşünce, Mebusan Meclisin
~e, nıebusla.rdan mürekkep muha
lif bir fırka vücude getirilecekti. 
Sonra bu fırka - bizzat kendi te
Bir ve nüfuzu ile - Ayan Mecli
Binde de hareket ve faaliyete giri
lecek ... İttihatçılar devrilecek •. ken 
disi de kolayca (Sadrazam) lık 
lneırkiine geçecekti. 

Bu karar verildikten sonra; Da
!rıat Ferit Paşa Baltaliınanı sahil 
88.raymda parlak bir zivaf et ter
tip etmiş; Rrza Tevfik .Bey vası
tasile Lutfi Fikri Bey, Rıza Nur 
:bey gibi birkaç mühim muhalefet 
kahramanlarını davet ederek, bun
larla müzakereye girişmişti. 

Bu davet ve müzakere, öyle bir 
tanııı.na tesadüf etmieıti ki; o sıra
da, (Hürriyet ve ttilaf Fırkası) nm 
~kili için, onlar da gizlice faali
l'etlerine devam etmektelerdi. 

Lutfi Fikri Bey ile arkadaşlan, 
kendi gizli teşebbüslerinden hiç 
hahsetmiyerek. Damat Ferit Pa
l§anın teklifini kabul ediyor gibi 
görUnmUşJer: 

- Pekfili... böyle bir fırkanın 

~~kiline biz de taraftarız. Fakat. 
ıraz düşünüp taşınalım. 

Demişlerdi. 
~ünmüşler, ve taşınmışlardı. 

Darnat Ferit Paşayı da fırkaya al· 
lnaYı kararlaştırmışlardı. 

. Birkaç gün sonra; Damat Fe
tit Paşaya bu karar tebliğ edil
iniş: 

- Paşa hazretleri!. Biz, gün
lerdenberi cahsıvorduk. Btıtttn mu-

- Hay, hay ... Fırkanrza müza
hereti vadediyorum. Sizinle çalış
mayı kabul ediyorum. 

Diye cevap vermişti. 

B u mülakat, böylece hitama 
e.'"lllişti. Fakat Damat Ferit 

Paşanın içine bir kurt girmişti. Mu
halefet cephesinin büyük serdarları 
olan Prens Sabahattin Bey, Şerif 
Paşa, lsmail Keınal Bey gibi mü
him şahsiyetler. bu yeni fırka ile 
al8.kadar 01urıarsa: acaba kendisi
ne tercih edilecekler mi idi? .• 

Bu endişeye kapılan Damat Fe.. 
rit Pa~a; meseleyi daha esaslı bir 
noktadan halletmek istemiş.. hu. 
susi bir ziyafet daha tertip ederek 
bu sefer de yalnızca miralay Sadık 
Beyi davet etmişti. 

Yemekten sonra, Damat Ferit 
P8.$a maksadını Sadık Beye izah 
etmiş: 

- Eğer Prens Sabahattin Bey, 
Şerif Paşa. IsmaiJ Kemal Bev fır-

• kanr?.la ali.kadar ise .. ben. fırkanı
za girmek istemem. ÇUnkÜ onlar
la cahsmak istemem. 

Demişti. 

Sadr.k Bey, Damat Ferit Paşa
nın endişesini derhal keşfetmişti. 

- Ne münasebet, Paşa hazret
leri? •. Bugünkü giz1 i çaJı.c:ımam1z

dan, onlarrn hic biri haberdar de
~ilrHr ır,. kenri:Jprhıin frrkıı,,~ ıılm. 

mas1 hakkrnda hicbir söz de geç -
memistir. Emin olunuz ki. bu 1lç 
zat. ne buırtin ne de varrn fTr1camı
za giremiyeceklerdir. Oyle kimse
lerle çalışmak benim ;çin de müın
kün olmıyacak bir şeydir. 

Diye cevap vermişti. 
Sadik Beyin bu sözleri, Damat 

Ferit Paşanın endişesini teskin et
mişti. 

Soğuk, hele lstanbuldaki gibi, 
rötubetle de ka.nşık oluna türlü 
türlü hastalıklara sebep olur. Nez
le bir hasta.ilk sayılınasa da, boğaz 
lıastalıkla.nıım türlü türlü şekilleri, 
bronşitler, zatürree, mtüloonp ço
cuklarda en ziyade bu mevsim-

de meydana çıkar. Yemekten son
ra çocuk soğuğa karşı gelince mi
desi ve barsaklan da bozulabilir. 
Vücut terli iken üşüytuıce rttma

tizma oı}(:luğunu da bilirsiniz. 

Bunlardan başka, soğuldan el
lerin, ayaklama ~tlıa.dığmı, çocB-

ğun burnunun, kulakla.nıım kızar

dığını da şüphesiz yeni öğrenmi

yorsunuz. Bunlar Dkin ehem

miyet.siz şeyler sayılsa da soo.radan 

!;OCuğon derisi üzerine bir iş aça

bilirler. 
Çocuklan soğuktan korumak 1-
~ vasıtalardan birincisi tabli ka
bnca giydirmektir, ayakabmın da 

sağlam ve su geçirmlyecek surette 

olması şartlle. Fakat çocuk, elbi

sesi, bayramdaki gibi, yemi de ol· 

sa paltosunu çııkarır, tekrar giy
meği istemez, yahut unutur. 

Bereket versin ki tabiat çocuk· 
lara soğuktan kornn.mak için iyi 
bir bassa vermiştir. Çocuk daima 
hareket ister, koşmağı, oynamağı 
sever. Bunlar da kendisini soğuk
tan konımıya yararlar, ancak ço
cuğun hareket etmediği, koşup oy
nıya.maihğı zamanlar da olur. O za 
manfa.rda yine üşür. 

Onun için çocuğon iyi giytıunlş 
olmasma., hareket etmesine de em
niyet göstenniyerek oınu soğuğa 
karşı daya.nmağa. alıştırmak tazım· 
dır. 

Soiuk su dökün.menin soiuia 

karşı moka.veme~ ne kadar hiz
met ettlğlınJ elbette duymuşsunuz
dur. Fakat ~elerin pek çoğu bu iyi 
WBlta.yı tatbikte t.ereddüt ederler. 
Sabahleyin çocuğu hamam yerine 
sokup ona soğuk su dökündürmek 
aykm bir Şey gibi gelir. Halbuki 
asırlardanberi hekimlerin tecrübe
l?ri bu_ usulün iyiliğini ispat etmiş· 
tir. Soğuk suya alışmak, çocuğu &ı
lıştırmak, şüphesiz, birdenbire ol-

maz. Hama.nı Yeri iyice ısıtılarak, 
ilk günleri ılık su, gltikçe da.ha a.z 
ılık, daha sonra soğuk su dökillü.r

se çocuk on on beş günde buına. aı
bşır ve soğuğa karşı mukavemeti 
çoğalır. 

Çocuğun beslenme tammıı da 

soğuğa karşı mukavemetinde e
hemmiyeti vardır. Kış mevsiminde 

çocukları en iyi koruyacak gıdalar 
yağlıca Yemeklerdir. Yazın çocuğa 
daha ziyade sebze yediriniz, fa.kat 

kışın 80iııkıa.rda yağlıca et parça
ları kolay hazmeder. insanı soğuk
yağbca çorbala.r içirmekten kork

maymuı. Büyükler için bu yemek

lerin ha.zm.ı güç olsa da çoeuğmı 
genç QZuvlan kış mevsiminde oo· 
aln kolay hazmeder. lnse.nı soğuk

tan en lyt koruyan gıda yağdır. 

Çocuk Ya.ğh etleri. balıklan 'it'\'· 

mez, Yemezse tereyağı yedlnnız. 

Tereyağı balla, reçelle birlikte ek

ruek üzerine sürillünce onu yemek 

fsh•miyen çocuk azıtır. 

Hqı.n çocuğa bahtiyağı da :çlre
blıineniz, bunun t~lnt1Pki vitamin
lerd"" dolayı ço<'oS:o.u hem daha 
ko'ag büyümesine, t:ıem de soğuğa 
luıı?;ı daha iyi dq,,·anmasma hlz
mt.t etıni~ olursonm. 

mışlar, geri kalan köylü mahsulüne 

Bulgaristana karşı müstağnı bir tavır takmmışıar-

1 
drr. 

Sattık arımız Bunun üzerine Ege mmtakası müs 
tahsilleri Başvekal~te telgraf çek-

Ve Aldıklarımız rek şikayette bulunmuşlardır. 
Türkiye _ Bulgaristan arasındakı Hükfımet. müstahs 1 aleyhıne olan 

ticaret işleri seneden seneye ınkişaf bu hadise ile çok yakından alakadar 
etmek kabiliyetini göstermektedir ::>!muş ve şimdiden ı:>onra .~uvaz~a yo 
Bu inkişaf daha ziyade başlıca itha- ı lu ile tütün ziraatinin önune geçılm~ 
IAtımız olan odun kömürü. şeker . tut si için alakl}darlara emir vermu~t r. 
kal, peyn·r, canlı hayvanlar, gliserin Yakında alakadar vekaleferin ~ 

1 üzerindedir. Odun kömürü ıthalatı tirakile bır koınısyon toplanarak tu-
mızm hemen tamamı Bu!garistanda ün zıraatimız bu gibi köylüyü zara
yapılınaktadır. Kömür ithalatı 1935' ra sokan vazıyetlerden kurtararak 
senesine nazaran 1936 senesinde kıy bir nizam altına koymak için icap e
met itibarile yüzde 61,2 ve miktar i- den tedbirleri görüşecektir. 
tibarile yüzde 56.7 nisbetınde fazla- o - -
!aşmıştır. Şekere gelince; 1935 sene
sine nazaran 1936 da kıymetçe dört 
misli ve miktarca beş misli fazlalık 
olmuştur. Tutkal ithalatı da ayni se· 
nelerde iki misli artmıştır. Yalnız can 
lı hayvanlarda bir fazlalık olmamış. 
trr. 

1936 senesinde 309 bin lirahk kö
mür. 135 bin liralık şeker, 7100 Lira 
lık tutkal. 5400 liralık canlı hayvan 
55.800 liralık gliserin ithal edilmjş 

buna mukabil Bulgaristana 53.500 li 
ralrk meşe palamutu. 145.200 balık 
ve havyar. 24,300 meşe palamutu hu 
lasası. 73000 balmumu. 2700 liralı1' 

fındık. 9600 liralrk kuru incir, 260<' 
kuru üzüm. 500 tiralrk nebati bova
lar, 160b lirahk çöven gıbi maddeler 
ihraç olunmuştur. 

Bunlardan başka az miktarda ze~ 
tin. zeytinyağı, fıstrk, süpürge otu to 
htıımU vardır.Bulgaristan memleketi
mizden bol miktarda deri, halı, kesta· 
ne, bahkyağı, paçavra, portakal, su
saın, pamuk alırken 7-8 senedenbe· 
ri bu maddeleri almaktan vazgeçmiş

tir. 

Bahk Az Çıkıyor 
Şehrimizden balık yüklemek üzere 

limanımıza gelen dokuz Jta!yan va
puru ile beş Yu .• ar motörü her gün 
az miktarda tutulabilen balıkları yük 
lemektedirler. Havalann :odoslu de-
vam etmesi beş gündenberi balık tu
tulmasına mani olmuştur. Koy ve 
siper!i sularda az miktarda palamut 
tutulmaktadır Fakat. gelen vapurlar 
l'riyeste için 5-6 yüz bin ç ft pala
mut alabilmek ümidile bekledikleri 
ıçirı bu hafta tutulacak bütün balık
ların kolaylıkla satılacağı ümit ı>.clil

me ktedir. 

Yunanistanda Petrol 
Dedeağaçta ınütehassısıaı ~a fm-

dan yapılan petrol araştırmalarında 
930 metre derinliğinde bir petrol ta
bakasına ras~gelindiği haber veril-
mektedir. · 

Makedonyada Vardar mmtakasın
da bulunan altın madeninin de elli 
sene müddetle işletilmesi için iki ma 
den şirketine imiyaz verilmiştir. 



o - TAN 

Oltide Yeni 
Çalışmalar 

L Olti (TAN) - Erzurum vili.yeti-
ISTA1'"BUL RADYOSU nin ileri ve bUyUk kazalanndan biri 

Oğl ıeşrıyatı: olan kasabamızda, kaymakam Fevzi 
s~at 12,30 Plakla Türk musikiı., 12,SO Haımurcunun çalışmalarile, Halkevi

Havadis, 13 OS Plakla Türk musikiai, 13,30 nin bilhassa içtimai yardım ve kül-
Muhtelif plik neşrıyatı, 14 Son, tür verimleri artmıştır. 
Akşam neşrıyatı: 

Saat 18,30 Plakla dans musikisi, 19, Ço- Köy odalanna AtatUrkün imzalı fo 
cuklara masal: Bayan Nine tarafından, 19, toğraflan merasimle dağıtılmıştır. 
30 Konferans: Beyoğlu balkevı namına ıs- Halkevi genç•eri (Şehirkaya) köyüne 
maıl Hami Danışment (Yazınm teşekkülün giderek güzel bir temsil vermişlerdir. 
de Türkler .n . rolu, .ı 9,55 Borsa habe~ıerı. Kömürlil nahiyesinde yeni bir hU-
20, Turk klaııık musıkısı: Okuyan Nun Ha _ Şeh' k k" 
lil, Keman Reşat. Kemençe Kemal Niyazi, kfımet konagı, Kosur, ır aya oy 
Tanbur Durriı, Nısfiye Salihattin Candan. l lerinde beşer BJDıfh ilkmektepler Ax· 
Ut Sedat, Kanun Vecihe, 20,30 Hava ra-ı dosta nUmune. kara.kolu yaprlmIŞ ve 
poru, 20.33 Bay Omer Rıza tarafından arap merasimle açılmıştır. NUmune kara
ça söylev, 20,45 Vedia Rıza ve arkadaşları koluna Ankara Zafer ab:desinin bir 
(S, A,) 21.15 Milino Scala tiyatrosu dram • At ıu· kUn k .... n .. oı bir re 
eopranolafmdan Madam Letitya Anuşka resmı ve a r ço f>~ 
Piracc ni tarafından konser: 1 - Verdi'nin: simleri de •merasimle asılmıştır. 
Aida, operasından, Ritorna Vinçetor, 2 -
Puccini'nın: Madam Butterfly operasından 
Un bel di verlremo, 3 - Cherubini'nin: Ave 
Maria, Morso aralarında stüdyo orkestrası 
ilgili parçalar çalacaktır, 22, ıs Ajanı ha
berleri, 22,30 P •·:ıa sololar, opera ve ope
ret parçaları, 22,50, Son haberler ve ertesi 
eünün programı, 23, Son 

ANKARA RADYOSU 
Oğle neşriyatı: 

Saat: 12,30 - 12,SO Muhtelif plak neşri 
7atı. 12,SO - 13,lS Pllkla Türk musikiai 
'\'e halk şarkıları, 13,15 - 13,30 Dahill ve 
ha id haberler, 

.Akş .n neşriyau: 
18,30 - 19 Muhtelif pllk neşriyatı, 19 

- 19,30 Türk musikisi ve halk şarkıları 

(Servet Adnan ve arkadaşları) 19.30-19,45 
Saat ayarı ve arapça neşr yat, 19,4S-20,1S 
Türk maaikiei ve hallı: prkılan (Müzeyyen 
ve arkadqları), 20,15 - 20,30 Sıhhi konuş 
ma: Bn. Fahire (Çocukta kemik hastalrfı) 
20,30 - 21 Plikla danı musikisi, 21 -
21,15 AJans haberleri, 21,10 - 21,55 Stüd 
yo salon orkestrası: 1 - Massenet Man.6ı, 
2 - Canille Morena, La Gitanella, 3 - Ar 
nold Milke. SolJanka, 4 - Ferd Fauer, 
Spezialetaten, 

Gilnffn Program OzO 
SENFONiLER 

--<n 

Maraıta Fidanlık 
Maraş (TAN) - Yeni gelen or -

man başmühendisi Sami, belediye 
reisinin yardımile, çeltik fabrikası ci 
varında bir orman fidanlığı vticuda 
get'rmiye başlamıştır. Burada bilhas 
sa f·stık ve çam yetiştirilecek, ileride 
cadde ve meydanlar bu ağaçlarla süs 
lenecektir. 

BULMACA 
l ? ~ l 5 6 • 8 9 10 

1 

i •ı j. 
6 

9 

•ı 
1 

e SOLDAN SAGA; 
ı - Her yere konar - Uzuv 
2 - Titreme - UzUm veren ağaç 
3 _ Deniz kuvveUeri kumandanı 

4 - Genitlik - Bir kış yemişi 
5 - Bahtiyarlık 

6 - Doğnı yola gitmek 
7 - Yakalamak için yiyecek at -

malt. 
8 - Ehıt oir hayvan - Bağışlama 
9 - Şenlik için yapılan kemer 

10 - Kırmızı içki 

e YUKARDAN AŞAGI: 

1-Cefa 
2 - Komşu memleket 

3 - lsim - Usttlnden geçmek · 
4 - Kapı önünde bulıunur - Kıy 

metli maden 

5 - Ahşap inşaat malzemesi 

6 - Uzun sopa - Aylık 

7 - Akdenlzde bir lngiliz adası

Nota 

8 - Nezir - Erkek 
9 - Kadm ismi - Fasıla 

10 - Nota - Taraflar. 

lehzaclebatı TURAN Tiyatrosu bu ıece 
20,30 da Sanatlrir Natit ve arkadaf]an: 
BAR DUSKUNU Komedi 3 perde. 

22 Varıova: Senfonik konaer (Pfitzner, 
Braıu-~. Sauer. Liszt), 

JIAFIF KONSERLER 
a,45 Pa ·- Kolonyal: Plak konseri, 7, · 

10 Berlin kı .. dalgası: Sabah konseri, 
(8,15 Devamı) 9,20 Paris Kolonyal: Plik 
konseri, 10,15 Berlia kJSa dalpsı: Genç 
'\'e ihtiyar için eııenceler, 10,30 Paris Ko 
lonyaJ, Keza •• 11,50 : Keza 15: Keza, 13 
Bedin kısa dalıa11: Hail musiki (14,15 

Sa;n Baycinlanmıza tavsiye; ~ 
Adet z.amanlannızda seve ee9e kullanacağınız FEMIL ıizlere 1 SIR 
hem ııhhat ve nete ve hem de rahatlık verir. 

Eczacı K&zım Can 

~ .... ) t~~...-.. : ~ PJa-11111 
(14,H'iaome. muttisi) 14,15 Pa-

ris Kolonyal: PlikJ'kolili'l. 15: Devamı. 
ıs.ıs Berlin bsa dalıası: -~üçük a1qam 
eilenceleri, 16,45 Bedin ima dalpsı: Or 
kestra konseri (17.45: l>eYanu) 11,15 Var 
....,.: Orlıeatra (Verdi, Kockert, Lanner) 
ll,50 Berrlin k11a dalaısr: Hafif mlllİki 
19,05 Berlin bsa dalgası: Hafif musiki. 
19,05 Pqte: Radyo orkestrası, 19,45 Bük 
rq: Büyük bestekirlarm pWdarmdan 
20,10 Liypziı: Eski danslar. 20,15 Bük 
reş: Radyo orkestrası (Sark tabloları), 
20,40 Viyana. Peşte: Miifterek nqriyat 
(Hafif musiki) 21.20 Brüno, Praı: Kan 
ırk koro konseri, 21,35 Bükrq: Yeni Fran 
•ız m111ikisi, 22,45 Bükret: Hafif musiki 
nakli, 23,30 Liypziı: Koro konseri, 23, 
45 Peşte: Mendelssohn, Scbubert, Vidor, 

OPERALAR, OPEu:rLEB 
20,15 Praı: Operet uvertürleri, 22.15 

Berlin kısa dalıası: Verdinin (Aida) ope 
rasından ııahneelr, 

ODA MUSiKiSi 
18,15 Berlin ima dalarsı: Yayli trio 

(Saman) 11.15 Biikrq: Oda mullikisi ku 
arteti (Beethoven) 19,20 Llypziı: TriYo 
konseri, 22,10 : Bükrq : Düo opera mu 
8ildsi, 22,35 Praı: Piyano uiyosu ve ku
artet konseri, 

i&ESITAl..LER 
9,15 Berlin kııa dalpsı: Zimbal solo, 

ıı,30 Berli.. kısa dalp11: Piyano (Ro
bert Schumamı), 18,20 Pqte: Batı Ame
-rik şarkıları (Plik), 18,30 Praı. Brüoo, 
Bratislava: Otto - piyano ile ıonatlar. 
19.10 Praı: Küçük eolist konseri, 19.25 
Bakreı: RoD)llns •arlrıları. 19.45 Berlin 
ima dalcası: Şarkdar, 21 Uypzıı: A~ 
ker tarlrılan. 23,15 Varoova,: Şarkı pWr 
lan, 

DANS MUSiKiSi 

23,lS: Praı, Brüno vesaire, 23,20: Vi-
1ana, Graz, 23,30: VarlOVa, 

lzmitte Rıhtım 
Izmit, (TAN) - Belecııyenin yap

ın makta olduğu rıht·m inşaatı ileri
! mektedir. Birinci ve ikinci kısımlar 
ikmal edilmiş, Uçüncti kısmın yapıl

a ına b ş1anmıştır. Bu in.,aatın se-
ort da ve m'lha'le arıuıı nd~ki 

hk nrla oprak k'\meleri-
g'b· şehrf' 

1 
Ar zi 

• • • 
Muhammen ~eli ile miktar ve evsafı aşağıda yazılı 1 gurup malze

me 15.12.1937 çarşamba günü saat 10,30 da Haydarpa.şada gar binası 
içindeki aatınalma komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alına
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ~ttiği vesikalar ve hizasm
da yazılı muvakkat teminaUarlle birlikte eksıltme günü saatine kadar 
komisyona nıUracaatlari li.zımdır. 

Bu işe ait lfllrtn&meler Haydarp~a.ds gar binl.BJ içindeki komisyon 
tarafından paraaız olarak dağıtılmaktadır· 

ı - 7000 kilo pis gaz 7000 kilo petrol muhanımen bedeli 1610 lira 
muvakkat teminatı 120 Ura 75 kuruştur. (8066) 

•••• 
Devlet Demiryollan ve Limanlan birinci işletme MüdUrlUğU tarafın

dan Hayd~ garmda yaptırılaca1t aşağıda Muhammen bedel ve mu
vakkat teminatı yazılı ampilifikatör tesisatı kapiılı zarf usuliyle eksilt
meye konmuştur. 

Eksiltme 20-12-937 Pazartesi günil saat 15,5 da Haydarpaşada Gar 
binası içinde birinci İşletme Komisyonunca yapılacaktır. 

İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat mektubu 
ve kanunun tayin ettiği evrak ve vesaikle teklif mektuplarını eksiltme 
gühü nihayet saat 14,5 a kadar Komisyon Reisliğine verilmiş olmalan li.
zmıdrr. 

Bu işe ait mukavele Projesi ve şartname ücretsiz olarak Hayda.rpa
şada Yol BaşmUfettişlif:nden almabilir. (8156) 

Muhammen bedeli 
Lira 

Ampilifikatör tesisatı 1500 

Muvakkat teminatı 
Lira 

112,50 

Yolcu vagonları Elektrik tenvi~ab i;lerinde yetiftirilmek üzere San'at 
Okulu E'ektrik Şubesinden mezun 15 Elektrikçi imtihanla alınacaktır. 
Taliplerin mektep şehadetname aslını veya tasdikli suretini istidalaruıa 
bağlı yarak Ankarada D. D. Yollan cer Dairesi Reislifine müracaat et
meleri. ( 4428) ( 8133) 

lstanbul Jandarma Satınalma K6mlsyonundan : 
.L aauı.ı.ı oeueu J.1a ı.eminat 

Miktarı Cinsi Lira K. Lira K. 

18000 kilo Am ballj çen beri 
'0000 adet AmbalAj çemberi tc;kuı 

3420.00 
117.00 

3537 .00 265.28 
1 - Jandllrma iht'yacı ic:in cin si, miktarı tahmin bedeli ve i k ~ 

n m· 1·~ar vukRrda yazılı iki kalem ambalaj malzemesi aç1k eksiltme 
·1e tın 11 naraktır. 

Mü~ünden 
1 Q!Q§J) il 

1 - Şartnamesi ve nümunesi mucibince 6'000 kilo sik1op çenberi 
pazarlıkla satın alınaca.ktır. 

il - Pazarlık 14!XIl/937 tarihine rastlayan Salı günU saat 14 de Ka
bataşta levazım ve mUbayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

m - Şartnameler parasız olarak sözü geçen Şubeden almabi1ir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen g1ln ve saatte % 7 ,5 gü

venme paralariyle birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(M.) (8000} 

• • • 
I - Şartname ve nilmunesi mucı'bince 15000 kilo bel ipi pazarlıkla sa

tın alınacaktır. 
ll - Pazar1ık 9-XIl-937 tarihine rastlıyan Perşembe gUnU saat 16 da 

Kabataşta Levazım ve MUbayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

Ill - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabi
lir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gUn ve saatte yüzde 7,5 gü
venme paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. 

(8020) 

Taksi Otomobili ile Otobüs Sahiplerinin 

Nazarıdikkatine 
Taksi ve Otobüs talimatnamelerinin hükümlerine tevfikan 1Şubat1938 

tarihine kadar arabaıanndaki adi camlann dağılmaz cama tahvilleri, aksi 
takdirde ldi camla mücehhez taksi ve otobUslerin çalışmalarına katiyen 
izin ven1miyecefi hakkmdaki encünıen karan işbu vesait sahiplerine e
hemmiyetle illn olunur. "B" "8081" -----
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Ticaret Kaleminden: 
Fabrikalar ihtiyacı için: 300 ton söğüt çubuğu satın ahııacaktır. Istek

Ulerin 3-KAnunuaani-1938 tarihli Pat.artesi gUnU saat 14 de % 15 te
minatlariyle birlikte Ankarada - As keıi fabrikalar Umum MUdürlUğU ti
caret kalemine nıUraeaatları. 

Şartname: Her gtın saat 13.30 dan 15.30 za kadar tstanbulda Fm
ti, kJıda Askeri Fabrikalaı· Yollama MüdiirlUğUnden, Ankara.da Ticaret 
Kaleminden parasız almabilir. (441R) (8125) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma 
ve ~ksiltme Komisyonundan : 

Bakırkoy Emrazı Akliye ve Asabiye hastanesine lA.zrın olan 2000 adet 
yatak çartafı ile 1250 adet nevresiın açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve tçtimat Muavenet MUdtırUlğtt bi 
nas•nda kurulu konıisvonda 8-12-937 gUnU saat 15 de yap!lacaktır. 

2 - Muahammen fiat: Nevresim 212 çarşaf 113 kuru§tur. 

. ,Y. AlttVA 
Beyoğlu, Altmcı Daire 

--• Belvü apt. No. 2 --•• 

- Dr. lhıan Sami - \ 
TiFO Aşı · sı 
ruo ve paratifo hastalıklarına tu 
tulmamak için tesiri kat1. muatt
yeti pek emin taze qıdır .Her ecza 
"lede- bulunur Kutusu451runıştur 

I
Dr. Suphi Şenses .. 
ldrar yollan baıtalıklan miltebas111 
Beyoğlu Yıldız ainemuı karşı 

• m Leklergo Apt. Tel. 43924 .. 1 
·siL 

ı t- O''c'kn iki heyetin 
m a. rye zama,rıda i~'erl bit'rermiye 
-eeği anlaş lmış, iki heyet daha ayrı
larak gönderilmiştir .. Şimdiıye kadar 
ytızde ktrk niabetinde mektum arazi 
)'11.ZIJdrğr s<sylenilmektedir. 

2 - Eksiltme 13. 12. 937 pazar test giinU saat 15 te Gedikpa.fadaki 
ıandarma satrnalma komisyonu b=n asında yapılacaktır. 

3 - Şartname ve nttmuneleri bergiln adı geçen komisyonda görU
lebillr. 

3 - Muvakkat garanti: 368 lira 25 kuruştur. · 
4 - istekliler tartname ve niimuneyi tıergiln komisyondan görebUirler. 
5 - İ!tekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı ka l 

nunda yazılr belgeler ve hu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
Banka mektubu ile birlikte belli gtin ve saatte komisvona t?elmeleri. 
(7891) 

AONATiZMA 
~UMB.A~ ,, ,, 

4 - hteklUerin eksiltme gün ve saatinde ilk teminat mektup veya 
makbuzlan ve 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarile birlikte komisyona 
gelmeleri. (8035) 

• IY.ATllC VJ BUTU .. 
•iDDBTl.i AG•l•A•I 
r••Kllf trafS.Al.e IE•E• 



Gözlerinizi muhafaza etmek 
için bol ışıga ihtiyacınız var
dır. Osram ID bu ihtiyacını· 

11 tatmin eder. Asgari istih· 
tik temin ettigi cihetle daha 
bol ıeıgın tedarikini teshil 
eder. Göderiniz dahi muha-

faza edilmiş olur. 

• 
Dekalümen liliıbaii -sart bir istibll"k temin eder. 

PARICEA
SEALOMATIC • 

MA A 
KALEMLICI 

....................... ............ ~ ........................ ................... ....... .. , ....... ...... 
,... .............. "'-1 ,..... ... 
..,.._ ...... klerl.,,;. 
............... an.. ............... ..,. ...... 

1 ftb Slhh Arlı 
ve k 1111111 Ko111lsyonundan : 
~ JDalaulU 11: B8'beUacla Saaator)'Olll birinci pa~yoa11Dda 

1'P1'9eak tamirat iti. 
Dllf 1'ıiM1ll : ı• .. rr ~ 
ıı~ı onzıtl: 111 ııram. 

. ~ ... .,,.. birilaea. l&yVGDUllc1a ~ olan tunl-
nt tli 9ttk ......... ~. ; 

1 - E1aı11tme a.12-181 glbıtl aat 1'.SO c1a CalaJollımda Stblıat ve tç 
tlmal Muavenet Mt'dUJ'ltllU bin-..ı.nda kurulu komfeyonda yapdae· ı -r. 

2 - ı 'tme baymdırJık illeri genel hulUll ve fenni prtna 
meJeri E ve ~ bm&euiY e)bana mlteferrl dlter evrak laJmiqoll
daD ırıırm.ı.ıur. 

8 - ~Bir cad ...,. alt Tlcant Oda8a w.lbllJla 149$) l&Jlh b
.... ,..ı w.- w tia ... .._, l8001lnlık il~ dair N 
~ a1mJ1 ol4uJl1an ~ ....arulJle muvalbt P' 
t.atl llidtRm ftJ& 1llDIEa ~ 1*llkte 1'eUl lllD - ...u. kO
llillJ16& ...... ( .. ) 

Cünlcü ASPiRiN seneler
denberi her türlü so§ukal

gınMclar1na ve a§nlara karıı 
tesiri pımaz bir ille olduc1unu 

isbat etmiştir. 

A S P 1 R 1 N in tesirinden 

emin olmak için lütfen E0 mar· 
kasına diklcaJ ediniz 

Ea --nı ......... 19 

...... utm,Ye ..... 

IDGrlllnün bt't iJla. 

m. Galüaleri zayıf olanl• 

a Yikaye edici telirl ..,... 

• lçwdıt-...mem I ..... .._. ••••h lala._ .... 
~ cırüadwa it fiıll~ .... ,.. ..... ... 
mtl1tWD .... ......_ •i .....,,.,_. filaJI temba .... . 

Kat'iyyen 
lht~ yar lama yan 
"•dının sırrı 

4S yqmda olduiu halde ,a.tln
de hiçbir çbgl. hi;bir buratuk 
,oktur. 

Cllcll .. JmD1LPk 98 bir ... 
kıpnki gllııl kmcunmchır. Adeta 
bir Jıarika! l'abt, bunun da femal 
bir İsahJ VU'dlr: o da; vı,._ u. 
nivendteıd prof.ar& doktor St.ejl 
bl'ln p.yamhaJret btfl o1aa 
''Blocel,, nam cevherin aUıramim 
teairldlr. "Biocel". )'111DU11k ,. 

bunJiwı•na lılr cilt için p,.ı et • 
sem pnçJltfn tabii w kı)weUl bir 

--· Bil cnlllr, .......... 
be rengindeki Toblon kremi t.er-

ldbinde mevcattur. Sis aıur• o 
clJdinlll beels 98 pnçl11t1rlr. Bu 
aNtJe - aWı dalla pnç ola • 
nk .... '" JlillnOJ!dMI dsgl 
-~~ g&anbb. aa.ms ~ beyu 
.....,....., <,.,_> Tokalon ne. 
mi Jnıllannn& Blltlln aiyah ben16t 
rJDls ...... ft ehdtnirJ beyu1abp 
1 ı ete• w m 189 ımGJelmll 
oltiWi& 

ÇlrJdla t4Dden ~ dalla 
PDt I&''" ...... tue w wmll 
bir )'ilse malik olmak için mut.,.. 
hakiki cl1t '1D81D'U o1aD Talrf ... 
1Ereml.ml JmJJanmk 

MI 

P ET ROL N 1 Z A M 
Ktpeldel1 ft llÇ cllldlbDetlDl W.. 

91 .- tmtrt mtlcerreb blr tliqdsr • 

ZeNff H 
1- Modeli 

Dı e.ld ve blltb .Adrib 

- - ful& nlbet balan•· JOClur. SatJt 19ri: Yalml, 
BQal1uDda B•KD zmı.. 
~ 

ROFILAKSI 3 
lelsoğukluia ve Frencı·c1en ......... Zevkimi 

.---ADEMi iKTiDAR __ _ okşıyan 

ve llLGEVŞ GiNE KAIŞI 
...... 

HO O R 1 N 
TaWetlerL Her ..._nede .... ,,.... 

--(Poeta katuaa) 1255 HolmDl»in Galata letaalnal --il 
1 , • .....,. ..... ~ ... : ol .. 

Yeni tamir edilip 29-11-183'1 Puarteıd lbll Od baçuk eenelilr lean 1ra ZARD'. SAGLAll RA8SA8 
,.ıı IUf uu'lle ihale ec1ftece1i • ., ... llln ecHl"'lf o u AJledcllD tepe. ıa 1ı1111111 ......,_ lm·nr ql& 
llndeki Belodlye SiNEMA BINASJ - ihale ll1dl ptlrf1en arftu' 2'90 18 Jdbafl Mcmdo. 
aamaralı arttırma ekalltme kanununun bu bıqıtakl tadfablla llJIUD _. o.pa..a: lult•nh•m••. &a.-. 
rlllmedif: den 9ezk6r binanm 1.5 Dunuevvel 1117 tarlhmdllD il Maym Bu L 
ıtH.O tarih ne kadar lld - bet 11111'* a1blr lmn 1t Blrllld'rkan 193'l -a:;Pl!Pi!l ... -l!l!All!IP•--~ba-... -,.-A-IM~~ 
l9h atini e&at t•.80 da 1baJe edUrat 0... 1IDe kapalı mf -W. tek· U.umt N9'MV1ltı idare IDdea: 
iV artbııınaya ~. Bir •G9Uk lcv ICID mall.._ bedel 4.000 1. AIJll 
llndır. Talip olllllarm • flrtD&llleJI _._. t-. mallmU _.._ .._.. a. ... " Ntı1ftJSt ?lrlE Um• 
lein X.,. Belldl'9 m,wu.. :mllr_.tlm illa otmar. (ati) 8lrlret.l Buudıll ,... TA mat!'tQll 

dıD tim. Bıtı&ıl t "tDlll 
-- 1ılr ........... 

1llr wthmıtle t· ,..., iTi 
Çok kl,Jmetll bir ...,... pin• 
dlr .............. ,a'mlllr 
tGaa1ml.avwıdlwllllell olar. 



Grip ve f\:ezle . ile litlin ağrı ara karşı 

Gripini tercih ediniz 
Çf nkü b·r tek kaşe a!ırakla hastalığı der eder ve f erlemes·n·n 
önüne geçmiş olursunuz. B;r tek kaşe ''Gr p~n,, en muannid 
baş,· diş ve romat~zma ağrılannı, üşütmeden müteae.1.d s nir 

ve ada e ağrılarını izaleve kif dir. 

Kal'i Tesir Seri Şifa 
Bfr kaşe 11Grlpin., çok kısa zamen"Gr'p~n .. bu yaQmurlu ve soQuk ha

valarda vUcudUnüzU hastahktardan koruyacak en 
kuvvetli ıl&çbr. 

da sı~i ratıat ve sıhhate kavuşturur. icabında, gün
de 3 aded alabihrsiniz. . 

. 
Taklit er nden sakınınız ve her yerde ısrara G R i P ı N istey n z 

• Bi R K A 

EOKA 

-·• Mahmut Ragıp uıua'un ...... 
1938 yılı Muhtıralı 

TAK ViMi RAGIP -15 ine. Yıl 
Tüm maltmatı, en alim ve en lahla o1arat ~. S.-

1-lll bilmell l&maplen pul ve na idi vamt.alan tarlfeel. maate, ._. 
ltııfs••bbap v. a. ,e aid en eeulı lııUgilerl Bati-. •· ....,. 

lll1llltır& Plllfeleri.'Ve-hesap cetvel lerl de ~· 
V!Jana'cla P1"t nefis marette Neılan en.,. 911&,.t tabhmtını, 

"9 m IOD ppdua ~ ga.tıım 'l'll1dye barituı eklen;. 
lldftir. 

Ktvcad1I bitmeden~- .......... tmit taftlye ·-.... 
---• Fifab. ciltli olarak 31 lmrattur ___ _. 

SATIŞ YERi: Kaaaat Kitabni 
~ 

DZiPEK PALAS 
OTEL ve LOKANTASI 

S 1. z E Smetl •lıwda otelde çıkartı!an 
halla 'l'EREYACI ile J&PJlmıt 

• _. y•a ..... r llcmrlaMaktadtr. Lttfen tecrliH ediniz. 

----· d i No. 7 '.. 24384 1 ---
..... .-...... KATRAN HAKKI EKREM 

irketl Hayriyeden: 
Sayın yo cufa( ıztn nazarı d kkatine : 

1-U blrklnun 181 tarihinde mer'lyyete ~ bir ayhk fevbl&
cle tiD'Mtb ünninu brt:i!aniım id.u"8l merkeziye kontrol mtkllri
,..U tle \apre ~ AeJerlnde ..ı.-a •nm olunm&ktadrr. 
BirlDCi Ye 2 llCI klmmlarla IQ1.ı w mart lat aylan için Pqabahoe, 
seykos. Yeaiköy, ',rarabya. Kireçburllu. Bll1'lkdere, ~. Yenim& 
bllle 'fe Kavuıara kadar ıenmıat nl9betl Jlzde 815 da tO a Çlkanl
JP.Jlbr· 

1 - ı tnrlttmua 87 ababmdan ltlbareD Hanına, Baıacü • Uüll -
dardall ..._.. ,. Kıbat .. ı " 8ef1ktat ve n Kabatqtu Barem, 
a.ıecak ve O'lkldar'a tek bilet ftyatlan 2 l8f kurut temU edtlnltttl1· 

Tren .. vapurda. eviniz• ve IPüzde 
Muhakkak Wr kap 

Buhuıdwaımz. 

nbul Sıhhi Müesseseler Artırma 1 ış geldi, ~ E Z L E den ko ununuı7 1112' •·GRIP-IAl·Dll 
ROMATiZMA YE lliitiin A&RILARI e Eksiltme Komisyonundan: 

TrUıom :m8cadele reilliği için aatm almaeak olan m kalem cerrahi allt 
eblltml18 konuımu,tur. 

1 - Bbiltme 8-12-1931 gU.ntı saat 15,30 da Catalollunc1a Sıhhat w 
--~ Maawnet lıllklllrlQitl binuıııda kurulu komi8JoDda ,.pılacübr. 

t"- lılubammeıı flat: 1388 lira tO kuruftur. 
Jıluvakbt pıuti: J02 lirar 7~ kuruftur. 
ı.tekJUer f&l1Dame ve li8teJi herglln komiayoııda ~. 

,._ fltekHJer cad ...,. ait Ttcaret oduı veeikuiyle 2'90 aydı ka· Nale • Grip w bunlardin dojaeak vahim. teıJHkeU haat'tlddırm &dl 1 
Jui1ı belpler ve bu ife 19 tAır muvakkat garanti makbus veya ne aeome"lt anoik OOla:N'l'AL )Nllanmakla bblldlt-. lteft. flClaneden 

.... mektuba ne birlikte belli sna " 1&&tte komiqolla plD:ae1eri avıa ~ l'f,atı p,et ucmdur. · 
) .......... ~ ... -

~OYA 61Ll 
MIY İ Cl" M. 
KOCAM TıLCFOll 

E.TDi ... "'"' 
"~™~-· 

0 I o 100 geçir:r. 
Kalll ve Riclıyl •omaz. 
lo ..... tJ1nc1e 3 kClfe aı.-.. 

Takltlerlllcl•n salanm ve Jter ,.... 
~ SEFALIN, arayınız. 


