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No. 14 Yazan: MOMT AZ F AlK 

Talebenin 
ölümü 

tahkikatı 

TAN 

Yeni gemilerimizin 
inşasına başlandı 

20 - 1 - 937 --
313 ._ 326 
doğumlu ye· 
dek subaylar 

11 •• Kaçakçı kadına 
Adliyede 

M üdcleiumumilik 52 
nci ilkmektep ba, -

muallimi taralınclan dö -
vüldüğü icldia eclilen tale

Dahili Taksi matta Yapılacak 
Değişiklikler T esbit Ediliyor 

. Ü•küdar A•kerlik Şu · 
be•inden: .. 
1 - Şubecle kayıtlı oları 

ve hariç ıubelerde kayıt· 
lı olup vazileten lvtanbul· 
ela bulunan topçu ve mu· 
habere •ınılına mennıp Y'
dek yar•ıibaylardan 313 
ila 326 doğumlular dahil 
1 Şubat 931 J e topçu '" 
muhabere kıtaatına ilti · 
hak etmek üzere •evk ~i 
leceklerinden muamele 
/erini yaptırmak için 24 
ve 25-2. kiı.-937 günler. 
Ü•küdar aıkerlik fubesi· 
ne müracaat etmeleri. 

randevum var be Recebe ait tahkikat ev o enizyolları idaresi için Almanyanın Krup tezgah-
rakını kültür direktörlü - larına ısmarlanan altı vapura ait projeler hak-

A J 7 J B B · D ğünden getirtmiş ve mua- kında fabrika mümessillerile idare arasında yapılmakta 
UGmLGYUGn İrİ eni İg._ er vinlerden Hikmeti bu işin olan müzakereler bir haftaya kadar bitirilecektir. 

tahkikine memur etmiş - Vapurların dahili taksimatında ye 

Bir Arka Jaşına Devredı·yor miştir. Evrakı tahkikiye niden tadilat yapılmasına karar veril. U4 yalnız bir fikciyetname -
miştir. Bunun için de Denizyollan 

ve dudaklarının tizerı'ne put cribi dı'- den ibarettir. lclari nok • . . . 
De~işacek 
Sokak 

' Mardinin yan sokaklarından biri
sinde evvelce tayin olunan bir dük -
kan kepenginin önünde bekliyorum. 
Kaçakçı kadına randevum var. 
Sabahın saat on biri. Kadın tam 

on birde burada olacak. 
Beş dakika geçti. Kadın yok. 
On dakika geçti kadın yok! ... 
Bir çeyrek, yanın saat oldu kadın 

yok: .. Artık sabırsızlanmıya başlı -
yorum. Fena halde canım t;tkılıyor. 

Mütemadiyen sigara içiyorum. Yer, 
sigara izmaritlerile doldu. Beş aşağı 
beş yukarı dolaşmıya başlıyorum. 

Biraz daha bekliyeceğim ve on -
dan sonra kaçakçı kadına da, kaçak 
kumaşlara da veda edeceğim. Fakat 
yakaladığım ipucunu da bir türlü 
kaybetmek istemiyorum. 

Bu vaziyet içinde ne yapmalı? .. 
Hava sıcak. Güneş beynimi ka • 

vuruyor. Beynim kafatasım içinde 
hazırlop yumurtaya dönüyor. 

Yol tenha. l<"'akat gelen geçen de 
eksik değil. Kfıhke lbezinden pantalon 
giymiş kasketli köylüler geçiyor. Bi
risi yukarı gidiyor, birisi aşağı gidi
yor. Fakat içlerinde değil siyah çar -
şaflı ve eli çıkmlı bir kadın, alelade 
başka bir kadın bile yok.. • 

Ne kadınsız sokak burası Yarab • 
bi... 

Nihayet hiç olmazsa bir saat bek
lemiye karar veriyorum. Ve yine bir 
sigara yakıyorum ... 

Uzaktan üzerinde kahke bezinden 
bir pantalon, başında şapkanın ilk 
giyildiği günlerden kalma bir kas • 
ket taşıyan, beli kuşaklı iri yan bir 
adam bilirdi. Etrafa acayip acayip 
bakıyor. Siyah böıderi, adeta sürme 
Ji kirpikleri arasında fıldır fıldır dö
nüyor ... 

Yol oldukça geniş olmasına rağ • 
men adeta bana sürünerek geçiyor. 
Ve geçerken de yavaşça fısıldıyor .• 

- Uzaktan arkamdan gel.... 
O znman derhal vaziyeti anlıyo -

rum: 
Kaçakçılar dUşUndüler ki, belki ben 

kendilerini bir faka bastırabilirim.Bu 
şekilde bir tuzak kurar ve bana ka
çak mal satarlarken kendilerini cür
mümeşhut halinde yakalatabilirim. 
Eh insan oğlu bu! İnan olmaz ki ... 

Onun için böyle bir mane\Ta ter· 
tip ettiler. Etrafta pusuda kolcu o -
Jup olmadığına baktılar. Ve kontrolü 
daha uzun müddet devam ettirmek 
için şimdi beni arkalarından sürük
liyorlar ve mütemadiyen etrafı kollu 
yorlar .. 

YUrUdilm. Beyaz kiihke bezinden 
pantalonlu, siyah gözlil, eiyah kir -
pikli esmer delikanlı yirmi adım ka
dar önden ilerliyor. Ben de arkasın
dan sanki kendi halimde bir adam -
mış gibi dalgın dalgın yürüyorum ... 
Dar bir sokaktan saptı. Aşağı pazar 
yerine doğru ilerlemiye başladı. Et
rafına, arkasına hiç bakmıyor, belli 
ki, vaziyeti çaktırmamak istiyor. 
Derken yanımda bir başka adam pey
dah oldu ve geçerken usulca dedi 
ki: 

- Öndeki adamı bırnk. Beni uzak 
tan takip et! ... 
Kaçakçılar bu suretle beni birin -

den diğerine de\Tederek izlerini kay· 
betmek istiyorlardı. Birinci adam u
zaklaştı kayboldu. Ben şimdi ikinci 
adamın peşine dUştUm ... Beş dakika 
kadar dar sokaklardan yUrUdUk. O 
sokaktan saptık. Bu sokaktan saptık. 
Nihayet çok tenha bir yere geldik. 
Bir köşebaşını döndük ve siyah çar
şaflı bir kadınla karşılaştık: 

Fakat bu kadının elinde ne bir cr
kın ne bir bohc;:a vardı. Yanıma yak
laştı. Bir elile yüzündeki peçeyi da
ha ziyade kapıyarak tek ~özle bana 
baktı. Sonra göğsünden bir küçük 
paket cıkardı: 

- lştc ! Dedi, ve bir sürU kuma§ 
nümuneleri uzattı. 

Tamam bu kadın benim diln ak
~nm o batnkhane gibi yerde gördU
ğtlm kadındı. Sesinden anlamıştım. 

- Sen misin? Dedim. 
lşaret narmaemı çarsafiyle örttü 

•· d idaresine Almnnyadan getırılmış olan 
kerck cevap verdı' ·. ta an yapılan tahkikat ev k mütehassısın da fikri alınmaktadır. 

- Sus!!.. ra ı mücldeiumumiliğe Buna rağmen mukamele imzalandığı 
Etrafta çıt yoktu. Yalnız oenı bu- gönderilmemiştir. Hikmet ı'sı'm/erı· 

k S k · için gemilerin muhtelif kısımlarına 
ra'-'a kadar getiren adam sokak ba- evra ı amatya mer e.zı -" .. el · ~ ait parçaların inşasına başlanmıştır. 
şmda bekliyor ve geleni gideni ta- ne gon ermıf ve çocugu Belediye harita şubesi, değiştiril· 

'lk d I d Vapurlar, yakında kızağa da kona- 2 - Bu •ınıllara men· 
sup olup ta birinci madde 
de yazı!ı doğumlulardarı 
ümrük muhafaza te1kille· 
rinin kıt' alarında ünilor · 
malı olarak çalııanlarla 
hariciye memurlanndan o 
lup ta memleket hududu 
'ı,ındakiler ve tahsil, ti · 
caret ve •air mak•atlarile 
yabancı illerde bulunan .. 
lar ve memleket içimi• 
•erbe.t çalıfanlarla .tai•· 
nı bitiripte terhiı eJilmif 
olanların iki seneyi geçntl 
mi, olanlar bu davete 6el· 
...,;vf!cekf erdir. 

rassut ediyordu. Fakat rrelen giden ı e a muayene e en mesi kararlll§tınlan ve milli olmıyan 
Q d kt · t · t• p l. rak teknelerinin yapılmasına girişi. de yoktu. 0 oru ti emıf ır. o u sc/.ı{ak ve mahalle isimleri hakkında 

· tı0daı" t hk.k t b.t. d.k lecektir. Bu vapurlardan başka be. Kumaşlara baktım, kimisi yollu, ıp a ı a ı ı ır ı • harita üzerindeıki tetıkiklerini bitir -
kimisi çiçekli, kimisi dallı idi. Ve he- ten •onra dosyayı bir iki şer bin tonluk Uç biiyük gemi ile A. miştir. Buna ait rapor, bu işle uğ _ 
men hepsi de bu civar halkının zev· güne kadar müdcleiumu · kay ve lzmir görfezine ait ikişer va- ra§an komisyona verilecektir. De -
kine göre boyanmıştı. 1 miliğe tekrar göne/erecek- purun inşa ihaleleri de yapılmak il- ğişmeleri lüzumlu görülen mahalle 
Kadın: 1 ,;,., zeredir. Bunlar için bir Alınan ve ve sokak isimlerini ihtiva eden liste 
- Hangisinden istersen ondan te· I bir de lngiliz grubu ile müzakereler şubat ortalarında Şehir Meclisine ve-

darik ederiz dedi. Ve ilave etti: •

1
k

1
• yapılmaktadır. Yakında bu gemile- rilecektir . 

"- Yalnız biraz çabuk ol... rin mukaveleleri de lkıtısat Vekaleti. Tarihi kıymeti olmıyan bütün 
Bir tanesini gösterdim. Ü?.erine le fabrika mümessilleri arasında im- Hacı, hoca, paşa gibi lakapları t.ı. 

bir iğne soktu. lkincisini gösterdim. h • 1 e z.alanaca ktır. 1 şıyan mahalle ve sokak isimleriyle 
Onun da üzerine bir iğne soktu. Z e 1 r en m Ankara vapuru Hamburga gitmiyor Tilrkçe ol~ıyan bütün adlar deği§ti • 

- Bundan şu kadar top ötekinden k rilmE-~tedır • 
bu kadar top, berikinden şu kadar va 'ası Denizyolları Idaresi tarafından, ------
top! Dedim... lim.anlarnnızdan yükllyeceği ihracat 

Hepsine ayrı ayn işaret koydu. Dün şehrimizde iki zehirlenme va- mallariyle Hamburga gönderilmesi 
Ve sonra kumq parçalarını tek - ka.<11 olmuştur. Sarnatyada Kasap 

rar göğsüne yerleştirerek dedi ki: Dyas mahallesinde Yokuş Çeşme so-
- Bugün . veya yarın size teslim kağmda 29 numaralı evde oturan 30 

düşUnUlen Ankara vapurunun bu se

yahatinden va..zgeçilmiştir. Buna se 
bep, Karadeniz, lstanbul ve bilhassa ederiz. yaşlarındaki Saniye yediği balıktan. 

- Nerede?... •

1 

Paşabahçe şişe fabrikası amtlelerin. lzmir limanlarında biriken ihracat 
- Siz ona karışmayın. Biz sizi hu- den Mehmet açık kalan havagazi mus mallarına ait nakil işlerinin temine. 

luruz. 1 luğundan çıkan gazden zehirlenmi§- dilmiş olmasıdır. 
- Xerede bulursunuz?... ler, hastaneye kaldırılmışlardır 
Kadrn gayet ciddi bir sesle Şimdi vapurun tamiratı Kas?!ll · 
_ Siz ona karışmayın dedim ya... paşadaki havuzlarda yapılacaktır. 

Biz !'Iİ:ı:i bulurU?;, Dive tekrarladı. Pasa İJarda Maamafih ileride tekrar sıkışık bir 
- Ya iskambiller?... '.! \'aziyet hasıl olduğu takdirde ihracat 
- Onlar da o zaman hazırdır... du••kka""'n mallarımızın kendi vasıtalarnnızla 
Ve kadm bunu 11öyledikten tııonra 

hızlı hızlı ilerlcmiye başladr. Karşı· nakli isin tktmat VekA.leti ihracat 
dan bir adam geliyordu. Ona çarpar açılmıyacak / mallanmızm nakli işini, gelecek sene. 
gibi geçti. Anladım ki kumaş nUmu • den itibaren esaslı bir ,ekle koy~ 
nelerini ona verdi. Sonra sokaklar- Beyoğlunda ve bilhassa lstiklll ve Avrupaya ısmarlanan yeni gemi. 

dan birine saptı ve kayboldu. caddesindeki apartıman lkapılariyle lerimiz geldikten sonra ecnebi mem. 
Ben Mardinin bu kenar mahalle

pasajlarm methal ve geçit kısunla - leketlere muhakkak surette seferler 
sindeki taş evlerin dıvarları arasın-
da mahpus gibi idim... la.rında vitrinler veya ufak dükkan-
Etrafımda kimse kalmamıştı. Be- lar bulunduğu malftmdur. 

ni buraya kadar getiren adam da Bu gibi umumi yerlerde vitrin ve-
meyda nda yoktu... ya ufacık dükkiı.nlarm bulunması be. 

Bereket versin Mardin büyük bir lediyece doğru bulunmanuştır. Bu, 
şehir değildir. Ana caddeyi bulmak halkın hem .girip çıkmasını, hem de 
gayet kolaydır. Nerede olursanız o- yangın çıi<tığı takdirde itfaiyenin 
!unuz mUtemadiyen yukarı çıkarsa- va.7.ifesini güçleştirmektedir. 
nız caddeyi bulursunuz. Halbuki belediye şubelerinin bunu 

Ben de hemen öyle yaptım. Ve so- menetmesi için elinde bir talimatna· 
kakları kıvrılarak yukan doğru çık - me yoktur. Bu ~.ıbarlaa daimi en -
mıya başladım... cUmene müracaat edilmiş ve apar • 

Mardin sokakları.. • i tnnan kapılariylc pasajlara vitrln 
Eğer Ma.rdine gelip te bu l'IOkakları konulması, ve dükkan açılmasını ya. 

görmezseniz Mardini imkan yok ta- sa ~edecek bir karar istenilntlştir. 
nıyamazsınız. Encümen bu teklifi esas itibariyle 
Burası bütün eski medeniyetlerin muvafık bulmuştur. Buna ait tali -

biribirine kenet olduğu bir yerdir. matnaıre ha7..ırlanılmaktadır. 
Bu 111okaklar insanı tarihin gayyasına 
götürUr. Evler biribirine o kadar ya. 
kın ve o kadar biribirinin içindedir 
ki, l'lokaı::ı 11ncak insiyakınrzla bulur
sunuz. ÇilnkU sokak mıdır. yoksa bir 
evin avlusu mudur tereddüt edersi· 
niz. 

lşte birkaç çocuk yalınayak başı 
kabak sokakta ve yahut evlerinin av 
!usunda oynuyorlar. 

Bir kadın yere çömelmiş elinde bir 
tokmakla bulgur döğilyor .. Yabancı 
görünce derhal bir tek gözünü ka -

Yeni Kurulacak Vali 
Muavinlikleri 

Dahiliye Vekiıleti taşra için ye
ni bir teşkilAt projesi hazırlamakta -
dır. Bu projeye göre, bir Ucaç vilayet 
bir mmta.ka sayılacak, merkezi va • 
ziyette bulunan şehirlerde mansup 
idare heyetleri teşkil edilecektir. Bu 
arada, vali muavinliklerinin sayısı 

arttırılacak, 40 a çıkanlacaktır. Ay -
rıca 30 za yakın ikaza teşkil edilecek. 

pıyor ve bir tek "gözlU bir heyula ha- tir ·• 
!inde !izi süzüyor. Kızılay Cemiyetinin 

Ac11vlp eokaklar. Arapsaçı halin· Teşekkürü 
de biribirlne ~irift olmuş "okaklar ... 

Burada bütiln bilyük Şark şehir -
!erinde olduğu gibi mecralar sokak
ların ortasında açılmıstır. Sokaklar 
iki tıırafa doğru yUkselir. Ve ortala· 
n c;ukurlaı;;ır. YaiYnııır vağar.1a b11 • 
r~dan akar, su dökillU~ buradan 
gider ... 

Mardin sokaklan ... 
Bu sokakların altı bırzan hirer tu. 

neldir. Evden eve geçilir. Sokakların 
altında bazan bilyilk !Ofalar, avlu . 
lar vardrr. Buralarda çamasır yıka

KT7.Jlay ( ~Cemiyeti Gen«-1 l\lerke -
rlnclen: . Adana felaketı..edelerine 

yardım olmak üzere A.sıkerl fabrika.. 
tara mensup subay, mühendis, işyar. 

usta ve işçileri evvelce verdikleri 
(1500) liraya zamimeten bu defa da 
aralannda topladıkları (396) lira 
(37) kuruşu Genel Merkezimize tes

lim etmişlerdir • 
Kızılay Cemiyeti bu hayırsever 

yurtdtı1'la.ra teşekkürlerini tekrarlar. 

nır. Buralarda bulgur çeki1lr ... Ru· iki kaçakçı ile bana kaçak kumaşları 
ralarda yoğurtlar uman yastrklaı gösteren kadında ... 
içinde kurularak, katılanacakların - . Acaba bir daha bunlan nerede gö
lçinde kurularak, katılanacaklan za- rebileceğim? Daha doğrusu bunlar 
mam bekler... bir daha beni nerede bulacaklar? 

Mardin sokaklanndan yukan do~- Sokaklardan geçerken hep önUme 
nı çıkıyorum. Etrııfıma bakıyorum. yeni bir adamın çıkacağını ve ha. 
etrafımı görüyorum. Fakat aklım. na istediğim kumaslan verecei!ini 
fikrim hep beni burava kadar S?~tiren ıımuvonıırı ..• 

ihdas edilecektir. Bunun için şimdi

den tetkikat yapılacak ve gelecek se
neye kadar görülen ihtiyaçlara göre 
bir program hazırlanacaktır. 

Profesör 
Peiers 
Geldi 

Felsefe şubesiyle açılması takarrür 
eden pedagoji enstitüsünde tecrübi ru 
huyat dersini yapacak olan Profesör 
Peters dün şehrimize gelmiştir. Per
şembe günU Maarif Vekaleti erk8.niy
le temas etmek, ve enstitüye ait ba -
zı meseleler üzerinde görüşmek üze. 
re Ankara.ya gidecektir. 

Tıbbiyelilerin ikinci çayı 
Tıp Fakültesi talebesi, bu sene me

zun olacak staj sınıfı talebeleri eere
fine Maksim salonlarında bir çay ter-
tip etmişlerdir. 4 Şubat pereeın1:_c 
günü yapılması kararlaştırılan bu eg. 
lence saat 14 den 21 e kadar devam 
edecektir. Çaya Tıp Faki.iltR-'ii profe
sörleri de davetlidirler. 

Denizyolları 
Memurlarına 
Zam yapddı 
Denizyollan ldaresinde 1337 sene

sine ait kadrosunda gemilerdeki kap. 
tan, zabitan ve çarhçıların maaşları. 
na za.m yapılmıştır. Bu zam süvari
lerde 40 ikinci kaptanlarda 10, mü-' . 
!azim kaptan ve ç.arhçılarda da beşer 
lira.dır. Az maaşlı memurlara bu sene 
znm yapmak mümkün olamamıştır. 
Bunlara da gelecek sene bir miktar 
zam yapılacaktır. 

Bundan başka idare kadrosunda 
mühim bir değişiklik yoktur. Yalnız 
Samsun acentesi mernurlanndan Dur 
sun, lstanbul acenteliğine tayin edil. 
miş ve lstanbul acenteliğinde de bazı 
değisikHkler yanılnustır. 

Oturan 
vapur Otelde 
kurtanhyor öf en kadın 

Britanya otelinde 2 ay ha.sta Y'., 
İki gün evvel Çanakkalede Har - t ktan iki dSJll 

mankaya mev:kiinde karaya oturan 1 sonra, evve gUn ölen Ma 
7000 tonluk İtalyan şilebinin Saroz Violanti hakkındaki tahkikat ueri" 
ve Alemdar tahlisiye gemileri tara • tilmiştir. Kadının yeğeni Kor)~ 
fmdan kurtarılmasına çalışılmakta • ve yeğeninin arkadaşı Ibroski tart' 

dır • fından öldilrllldUğilne dair vlla id-
Geminin oturduğu yer fazla kaya.. diala.r teeyyüt etmemiıtir. 

lıK olduğundan kprtarma ameliye -
sinin bir haftadan fazla silreceği an- Tahkikatın neticesine göre, udflı 
l~ılmaktadır . <Aeeliyle ölmllştUr. Maa.m.a.ffh ,,,/ 

Şehir Meclisi 
Şubatta 

Toplanıyor 
Şehir Meclisi bir şubat pazartesi 

günü saat on dört buçukta toplana -
caktır. Azanın davetiyeleri dünden 
itibaren gönderilmiye başlanılnuştrr 
Şubat devresi bütçeye tahsis edil. 

miş olduğundan içtima müddeti bir 
aydır. 

Belediye daimt encümen tarafın -
da nkabul edilmiş bütçeye kısım kı • 
snn ve derhal matbaada bastırılmak
tadır . 

Bu suretle bütçenin müzakeresi 
geç kalıp ta içtima deVl'esinin mart 
ortalarına kadar uzatılmasına mey • 
dan verilmiyecektir . 

üzerinde morg henUr raporunu .,.(fil' 
diği ic;:in kat'i netice, bir iki gUne ~ 
dar belli olacaktır. 

BiRKAÇ 
S.ATIRLA 

~ 

Z ını.at Ranlwn, mliba.dD ~ 
vesikaJanrun lklnd ku~ 

lanna kıymf'tlerlnin ytbde ~ 

nishetlnde para. vermJye devall' ; 

mekte<lir 

• 
F rancela ,.e ekmek narhl t11 

hafta müddetle ipka. ~ 
tir • 

• 
F lo~·a - Plaj yolunmı 8.81..rt r 

larak ln~ı mUnak.uay• i"' 
: nulmuştur • 

• Kurtuluşta Bir Ev Yandı B efodl~·e, m«-rkez n ~ut>el~ 
Kurtuluşta Eskişehir mahallesinde telefon görüşmelerini 1616", 

KUçUk Akarca sokağında 35 numara- mnk için tedblr aJmıya ka.rar ~el 
dıt oturan Madam Soviçenin odasma • tir 

mış • 
kurduğu sobadan yangın çıkmış, ev . 
kfımilen yandıktan sonra söndürül. •. .. ~o _ _.2 k• ti' 
tür. R f!ktorluk, l..DIW~r!lltl"Ue • 

1 
lehe cemintlerinin ıil'.~ 

tlilmf"Si ü1.erine t.al~benin not_ lı;ıvıf 
Fakir Talebeye Y ardıınlar ,.e hari~ten gelecek ecnebi taıe~ 
Mekteplerdeki fakir talebelere ya a~rla.ma nzlf~i Ue meş~ul ol" , 

pılacak yardnnlann esa:ılarını tesbit lb:ere ayn ayn birer büro t
etmek Uzere oumartesi güna Valinin mlştlr • ~ 

reisliğinde bir toplantı yapılaca1ttır. ~~· ~ 

fTAkVi>t\il~HAVAJ 
Bugünkü Hava: KAPALI 

Bugün hava sureti umumiyede ka. 
palı ve kısmen yağışlı geçecektir. 
Karadeniz sahillerinde kuvvetli bir 
hızla esecek olan rüzgarın sür'ati sa. 
atte beş kilometre olacaktır. Karade
nizdeki fırtınanın tekrar şiddetlenme
si ihtimal dahilindedir. Orta Anado. 
ludaki kar yağışının bugün de devam 
etmesi muhtemeldir. 

Dünkü Hava 

. . Gun" : 33 K ....... 74 1 ıncı ay asuu. 
1355 Hicr: 1352 Runıi 
Zülkade: 7 7 IkincikSJıU: 
Güneş: 7,22 - Oğle: 12,2 
!kindi: 14,55 - Akşam: 17,~ 
Yatsı: 18,45 - Ims!k: :.:.., 

caklık en çok 7, en az sıftrıll al~ 
bir santigrat olarak kaydedl il' 
rüzgar yıldızdan hafif surette esIJ'I 

Dün, barometre 762 milimetre, sı. tir. 
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Sahte çek 
ve havaleler 
Zingal şirketi muhasc'bcclsi Cev

det, sahte çek ve havale ile şirketin 
beş bin lira kadar parasını dolandır. 
dığı iddia.siyle tevkif edilmişti. Cev
det dün müddeiumumiliğe müracaat 
ederek serbest bırakılmasını istemiş, 
fakat bu talebi reddedilmiştir. 

Müddeiumumilik, Cevdet hakkın -
dil.ki tahkikatını derinleştirmektedir. 
Çekler ve havaleler Uierindeki imza. 
lar ehlivukufa tetkik ettirilmiştir. 
Ehlivukıuf çekler üstündeki imzaların 
Cevdete ve hayaledeki imzanın da 
şirketin müdürüne ait olduğunu t~ 
bit etmiştir. Halbuki mUdUrün böy
le sahte bir havaleye imza •atmıyaca. 
ğı tahmin edilmektedir. Bugün şir
ket müdürü davet edilerek kendisin
den izahat istenecektir. 

Arabacı 
Mahkum oldu 
Yakup isminde bir arabacı Gala.

tada Mahmudiye caddesinde 10 yaşın 

da Naciye isminde bir kızcağızı ara
banın altına almak suretiyle ölümilne 

sebep olmuştu. Asliye üçüncü ceza 
mahkemesi dün bu facianın muhake
mesini bitirdi. Arabacı sekiz ay hap. 
se mahkum oldu, aynca çocuğun va
risine de (100) lira tazminat vere. 
oektir. 

Bir Muhtarın MahkUmiyeti 
Şamlıla.r köyü muhtarı Halil,, kö. 

yünde gayri kanunt bazı hacizler yap. 
tığı iddiasiyle asliye üçüncü ceza 
mahkemesinde muhakeme ediliyordu. 
Mahkeme iddia edilen suçları sabit 
gördüğUnU için kendisini bir ay hapse 
ve Uç ay memuriyetten mahrumiyete 
mahkfun etti. Ayrıca 30 lira da ağır 
para cezası verecektir. 

tit;HIR fi\' ATROSl 
DRAM KLSM 
Bu akşam 

20.30 da 
YABA..~ ÖRDEK 

6.UL'J UKLAX: 60, .(J Au~ 

"Mal canın yongası 
d v ·ı .d. ? egı mı ·ır . ,, 

"Benim yerimde siz olsanız 
kovalamaz mıydınız, Bay Reis?,, 

O ün asliye üçüncü ceza mahkemesinde bir yaralan 
ma davasına bakıldı. Suçlu Hamalbaşında bak· 

kallık yapan Karnik oğlu Nişandı. Y erç isminde bir 
çocuğun yaralanmasına sebep olduğu iddia ediliyordu: 
Reis bunun nasıl olduğunu sordu: 

- Bay reis ben çoluk ço-,....--------------
cuk sahibiyim. Kolacı idim. Ha· c·ız 
İş olmadığı için gazete bayi· 

~~~ ve manavlığa başla- konulan 
Fakat sermayeyi kediye yükletrni-

ye ba.şladun. Gizli bir el sergime ı•nekler 
musallat oldu. Her gün kırk elli ku. ' 
ruş kazanacakken, her gün bu kadaı· ? 
içeriye gidiyordum. Meğer Yerç is- ne rede • 
mindeki çocuk, ben dükkanda iken 
yavaşça sergiye gelir portakal, li- Büyükadada Balıkçı mahallesinde 
mon, mandarina çalar kaçarmış. O 6 numaralı evde otıuran Yani ile ka
gtin yine gelmiş, portakalları eline nsı Mersina, Bal~ı Rum hastancsi
almış. Ben görüverince, pabuçlarını ne 900 lira borçlu imişler. Hastane 
bıraktı, ellerindekiler:ini yere attı, ka. namına Aleko bu alacağı takip etmiş 
çıyordu. Ali Osmanm arabasının al- ve nihayet icra dairesinden bir ka
tına düştü, yaralandı. Siz olsanız rar alarak Yaninin 9 inek, bir dana, 
kovalamaz mıydınız, bay reis? Mal ca beş at ve 3 eşeğine haciz koydurmuş 
nın yongası değil midir? ve bunları da yeddiemin olarak YB.-

Bundan sonra müddeiumumi evra. m ile Mersinaya teslim etmiştir. le. 
kı tetkik için istedi. Muhakeme de ta- ra dairesi haciz edilen hayvanları 
lik edildi. satmıya gittiği zaman hiç birisini bu

lamadığı için karı kocayı asliye i
Bir Kadın Yanarak Öldü kinci ceza mahkemesine vermiştir. 
Çengelköyünde Tatlabaşmda 11 Dün 'b~nlarm muhakemesine başları_ 

numaralı evd t 80 1 d dı. Reıs, Madam Mersinayı sorguya 
e o uran yaş arm a k . ti 'I d Th ~ . çc mış . ı' a am ,u)tanbullu oldugu 

Elem, mangalın devrilmesi yüzünden ve burada büyüdüğü halde türkçe k0-
çıkan yangında feci şekilde yanmış, nuşmuyordu. Müddeiumumi Ferhat: 
kaldırıldığı hastanede ölmüştür. _Burada doğmuştur. 55 yaşına 

Romik Naşidın 
jubilesi 
Senelerdenberi halkı güldüren (Ko. 

mik Şehir) Naşit bu ayın 26 ncı ge 
cesi Şehzadeba.şında Turan tiyatro
sunda., kendi teşebbUsil ve sahne mes
lckdaşlarm.m yardımiyle bir jübile 

girmiştir. Mutlaka türkçe bilmesi 
lazımdır. Ve biliyor da ... tledi. Ma
dam bilmediğinde israr etti ve tereli. 
manla dinlendi. 

Hayvanların kendisine değil kocası 

Yaniye teslim edildiğini söyledi. YA.· 
ni de "hayvanlar kayboldu" dedi .. 
Davacının avukatı, Yaninin hayvan
lan Pendikte inekçi Hasan isminde 
birisine sattığını ileri sürdü. Mahke. 

verecektir. Şehir Tiyatrosundan Ha. me icra dosyasını getirtmek için mu

zon ve Vasfi Rızanın da iştirak ed~ hakemeyi talik etti. 

. .. ~~ ,. . - . 

~a:d.~y -o 
Bugünkü program 

İstanbul : 
Öğle neşriyatı - Saat 12.30: 

Plakla Türk musikisi; 12.50: Hava
dis; 13.05: Plakla hafif müzik; 13.25 
14: .Muhtelif plak neşriyatı. 

Akşam neşriyatı - 18.30: Plakla 
dans musikisi; 19: Konferans: Suat 
Derviş tarafından; 20: Sadi ve arka· 
daşlan tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları; 20.30: Bay Ömer Rı-

13'1..ı Akş<:1.•~-ı 

S D H E A Sineması 
VICTOR FRANCEN - MARCELLE CHANTAL 

ve JEAN PIERRE AUMONT gibi meşhur artistler tarafında.O 
temsil edilen 

Denizler Perisi 
(La porte du large) --

şaheserler şaheserini takdim ediyor. Enfes bir süper film olduğun · 
dan yerlerin evvelden aldırılması rica olunur. Telefon: 42851 

za tarafından arapça havadis; 20.45 '•••••••••-••••••••••••••-~ 
Türk musiki heyeti; 21.15: Saat a-
yan, orkestra: 22: Ajans ve borsa 
haberleri ve ertesi günün programı; 
22.30: Plakla sololar; 23: S O N. 

• 
Günün program özü 

f..J.fit konserler: 
13.10 Bükreş: Karışık plak musi

kisi; 16 Prag: Hafif musiki; 17.10 
Prag: Operet ve valsler; 17.30 Ko
lonya: Çay saati musikisi; 18 Buda
peşte: Erkek korosu; 18 Bükreş: 
Plaklarla karnaval musikisi; 18.15 
Varşova: Solist konseri (Mozar, De
büsi v. s.); 19 Budapeşte: Radyo sa
lon orkestrası; 19.10 BUkreş: İtalyan 
musikisi; 20.20 Prag: Askeri bando; 
20.25 Laypzig: Kari Maria Veber; 
21 Budapeşte: Orkestra (T. Paul i· 
daresinde); 21.50 Budapeşte: Çigan 

Berlin Operası ve Berlin solist · 
!erinin 250 kişilik filarmonik or· 
kestrasile BETHOFEN'in ölıneı 
eseri ' 

9NCU 
SENFUNI 

Bundan daha fevkalade bir ınU· 
zik filmi yapılmamıştır. Meşhur 
bir orkestra şefinin gizli iztiraP
lan, bir genç kadının hicratl1 

yüksek bir aşk. Bu büyük FraJl. 
sızca film Cuma akşamındaJl 
itibaren 

TÜRKstNEMA (' ıNDA 
rcfakatile Macar şarkıları; 22.45 - -------------------------
Bükreş: Radyo salon orkestrası; 23 
Milnno ve saire: İtalyan musikisi 
konseri; 23.40 Berlin: Eğlenceli par 
çalar. • 

Operalar : 
21.40 Roma: Puccini'nin (TOSCA) 

operası: 21.45 Prag: (Boris Godou
noff) "Pouchkin" 
Oda musikisi: 

18.15 Milano: Oda musikisi; 23 
Budapeşte: Piyano triyosu. 

Resi ta lll'.f: 

.-Bu akşam SAKARYA sinemasında 
Emsalsiz aşık FREDERIC MARCH Dilber yıldız OLIVIA DE HA· 

VILLAND tarafınan temsil edilen 

Kalb Mücadelesi 
(Lutte de Coeurs) 

Fransızca sözlil hissi ve müessir aşk romanı başlıyor. Bu filmi vU • 
cuda getirmek için 14 yıldız, 99 aktör ve 2550 figilran iştirak etnıif 

ve 3 sene mütemadiyen c;alışılmıştır. 

20 Kolonya: Piyano - keman so- .. __ _ llaveten: Parapunt Jurnal son dünya. haberleri 

natlan; 21.15 Viyana: Piyano - şar- --------------------------
kı; 20.30 Stokholm: Keman, şarkı 
(piyano musikisi); 21.30 Bükreş: Pi 
yano (Romen besteleri) ; 22 Varşova 
Piyano resitali (Şopen); 22.45 Vi -
yana: Piyano (Cornelius Çamiavs
ki) ; 23.20 Prag: Şarkı rc.r:ıitali. 
Orı nı:: musikisi : 

18.50: Kolonya; 23: Stokholm; 
23.30: Berlin; 23.30: Viyana (Şön
brun sarayı balosundan); 24.10: Bu
dapeşte; 24.15: Milano. 

=============================-
Konser ve Konf er ana 

Şişli Halkevinden: 22 lkincikAnun 
cuma günü akşamı saat 21 de Nişan.. 

Men'ut Bir Nikah 
Kültilr Bakanlığı Başmüfettişlerin

den Besim Kadırgan kızı öğretmen 

Melek Kadırgan ile emekli maarifçL 
lerden Bay S&dullahm oğlu ve Univeı 
site profesörlerinden Dr. Necmettin 
Rifat Yararın yeğeni stiel baytar tat. 
bikat okulu bakteriyoloji muallimi 
kıymetli bakteriyoloğ Sadettin Yara
nn nikahlan Kadıköy evlenme me. 
murluğunda icra kılınmıştır. Gençlere 
saadetler dileriz. 

ATT • 
1 K 

ve 
21:\ k ıvmAtli •r+l•• 

M AKS i M'if1 
açılışın da bulunmak için yol• 
ç ı ktılar. Baş langıç 23 lkinciki • 

nun cumartesi 

ÖLÜM 
Operet kısmı 
Bu akşam 
20.30 da 

AŞK MEKTEBi 

ceği bu jilbile, tam manasile bir kah
kaha gecesi, bir san'at hadisesi ola

caktır. Sevimli halk komiğine daha 

ç?k seneler için sahne hayatı dile I 

---- ---------- taşı Rumeli caddesindeki Halkevimiz 

KAYIP - Kadıköy MalmüdürlU

ğilnde kullandığım tatbik mühilrümü 
kaybettim. Yenisini yaptırdığmıdan 

eskisinin hUkmü yoktur . - Kızıltop

rakta Kuyubaşında mukim M. Suphı 

Berk. 

Mülga m~ihat müste§arı merb; 
Alı Rıza Efendi haremi Bayan Fa.ur' 
Adviye vefat etmiştir. Cenazesi lf" 
gün öğleyin Haydarpaşada Yeldeğit' 
meninde, damadı Doktor Galip .J.tt' 
çın evinden kaldınlacaktır. 

Ve 
14 de 

ÇOCUK TIYATROSU FATMACIK nz. 

"Ne olursa olsun!,, dedi. Hayatını berbat eden şe
yin bu tereddütler, bu inkiyatlar olduğunu zanne -
derek artık aklına estiği gibi hareket etıniye karar 
verdi. Çizmelerini ve gocuğunu çıkarmadan eve doğ. 
ru yürüdü. Penceresi bahçeye bakan mutiak kapka
ranlıktL Yusuf birkaç saniye bekledikten sonra taş
lık kapısını açtL 
• 15 

Bundan sonra anlatacağımız h!diseler, iki dakika.. 
dan daha az bir zaman içinde cereyan etti. 

Yusuf bahçeden taşlığa geçilen kapıyı açar açmaz 
yüzüne ılık bir hava ile beraber hafiften gelen bir 
ut sesi çarptı. Bunun ne olduğunu hiç düşünmeden 
süratle sokak üstündeki odaya doğru yürüdü. Kapı 
bir parmak kadar aralıktı, ve buradan dışarıya tu. 
runcu bir ışık büzmesi uzanıyordu. 

Bir saniye kadar tereddütten sonra eliyle kapıyı 
itti. Gördüğü manzara onu hiç şaşırtmadı. Yalnız 
kendini dört günden beri farkında olmadan bu sah. 
neye hazırlamış olduğunu anladı. Ortada, son gtin. 
lerde evde peyda olan masa vardı ve onun etrafında 
Hilmi Bey, kaymakam İzzet Bey, Şahinde oturuyor. 
lardı. Masadan biraz açık duran bir iskemleye Yusu
fun şah.sen tanıdığı fakat kim olduğunu bilmediği 
kır saçlı bir adam oturmuş ut çalıyordu. Sokak Us. 
tündeki sedirin bir kenarında Şakir ile Hacı Etem 
kulak kulağa bir şeyler konuşı...yorlardı. Diğer ke
narda kendini bilmiyecek kadar sarhoş olan Muaz. 
zez yastıklara dayanmış duruyor ve öpmek için üze
rine eğilen jandarma bölük kumandanı Kadri Beye 
karşı kendini müdafaaya çabalıyordu. Kalpağı arka. 
ya kaçmış ve saçlan yüzüne dökülmüş olan Kadri 
Bey ter içinde idi. Resmi ceketiniıı açık duran yaka
sından kıllı göğsü görünüyordu. 

Yusuf kapıyı itip eşikte belirince bütün odadakL 
ler evvela hareketsizce biribirlerine bakrşWar. Kay. 
makam boynunu sağa sola ve öne doğru kımıldata
rak ayılmıya çaliştı. Hacı Etem ile Şakir biribirleri
ne göz kırptılar. Şahinde titriyerek isker c eye sarıldı 
ve fal taşı gibi açılan gözlerini Yusufa dikti. Ut ça.. 
lan adam çalgısını yanıbaşma bırakarak kapıyı göz
Jemiye başladı. 

Muazzezi bırakan jandarma zı.ı.bitl bir eliyle kaJ. 

HALK OPERETi 
Bu akşam Saray sinemal;ında 

21 de 

ENAYiLER 

MEMLEKET ROMANI 
pağını düzeltiyor ve öbür eliyle yakasmm çengelini 
takıyordu. • 

Muazzez oturduğu yerde doğrulmuştu. Evvela ne 
olduğunu anlamıyarak gözlerini odada gezdirdi. 
Kadri Beyin taarruzdan vazgeçmesi ve odayı birden. 
bire bir sükutun kaplayışı ona fevkalade geliyordu. 

Gözü, kapıda duran Yusufa ilişince biltün vücu
du sarsıldı. Bir hayali kovmak ister gibi elini yüzün_ 
de dolaştırdı. Kocasile arasındaki mesafeyi sislendi. 
ren bulutlar yavaş yavaş kayboldular ve Yusuf kar. 
şısında her zamankinden daha büyük ve daha vazih 
olarak durdu. 

Sarhoşluğu da geçmiye başlamıştı. Etrafındaki 
her şeyi gayet iyi görüyordu. İçinde hiç korku yok. 
tu. Bilakis hayatında o zamana kadar hiç hissetme.. 
diği bir rahatlık ve genişlik duyuyor, uzun ve yoru
cu bir yolculuktan sonra dinlenmek imkanı bulan 
bir insan gibi uyanık bir rehavete düşüyordu. Yüzü. 
ne tatlı ve sakin bir tebessüm gelmişti. 

Yusuf gözlerini bir şimşek gibi odada gezdirdik
ten sonra içeri doğru bir adım attı. Kaymakam 
korku ile iskemlesini geri çekti, fakat Yusuf birden
bire kolunu havaya kaldırdı, elinde tuttuğu meşin 
kamçıyı İzzet Beyin suratına yapıştırdı, ondan sonra 
bu kamçı müthiş bir sür'atle inip kalkmıya ve masa. 
nm etrafındakilere rastgele vurmıya başladı. Fakat 
bu sırada, Yusuf kolunu tekrar havaya kaldırdığı 

zaman, kamçı, kenarda ve konsolun üzerinde duran 
lambaya çarptı ve onun şişesini düşürdü. Bunun 
rüzgarında bir kaç kere yükselip alçalan isli bir alev 
hemen kayboldu ve oda mutlak bir karanlığa gö. 
müldU. 

Fakat Yusuf lambanın sönmeden evvel verdiği 

dalgalı ve kırmızı aydınlıkta, karşı sedirde oturan 
Şakirin cebinden tabancasını çıkardığını görmüş ve 

de Mustafa Tunalı tarafından bir 
konferans ve Bülent Tarcan ve Alcks 
Keleci taraflarından da bir konser 
verilecektir. Herkes gelebilir. 

66 - SABA H A TTlN AL! 
kendisi de kamçıyı bir kenara fırlatarak gocuğunun 
cebinden Nagantını çekmLjti. Daha kendıni toparla.. 
mıya vakit bulamadan karşısında bir alevin parladı. 
ğını gördü ve sağ kulağının dibinden vınlıyarak ge
çen kurşun arkasındaki duvara saplandı. 

O zaman Yusuf ta ateş etıniye başladı. Evvel! 
karşısına doğru iki el sıktı ve sedirden aşağı doğru 
bir şey yuvarlandığını duydu. Fakat bu ona emniyet 
vermedi. Bu karanlık odanın her köşesinde bir ölüm 
saklı olduğunu ve buradan çıkmak için herşeyin yok 
edilmesi icap ettiğini sanıyordu. Zaten artık kafası 
herhangi birşey düşünecek halde değildL Uzun se
nelerdenberi nefsine karşı yaptığı tahakkümlerin 
acısı çıkıyor ve içinde boşandığını hissettiği bir çarkı 
durduramıyacağını anlıyordu. Bu ande bütün haya. 
tiyle, biltün muhitiyle, bütün dünya ile he.sap kesi
yor ve bu muhasebe, şimdiye kadar herşeye baş eğ. 
diği nisbette korkunç oluyordu. 

En ufak bir kımıldama olduğunu zannettiği köşe
ye ateş ediyordu. Silahında kurşun kalmadığını an
layınca bir an durdu. Karanlık odada en küçük bir 
hareket bile yoktu. Ya herkes ölmliş, yahut korku. 
dan bir köşeye büzülmüştil, pantalon cebinden aldı. 
ğı fişekleri el yordamile tabanca.sına yerleştirdi. O
danın rastgele iki köşesine bir~r kurşun daha sıktı. 
Sonra tabancayı-cebine yerleştırerek başını sol tara.. 
fa çevirdi, hafif bir sesle: 

"Muazzez!,, dedi. 
Yusufa asırlar kadar uzun gelen bir ııanlyeden 

sonra tam yanıbaşından ve yerden doğru bir fısıltı 
duyuldu: 

"Yusuf! ... ,, 
O tarafa eğildi ve elleriyle bir kumllf yığınına do. 

kundu. Tekrar sordu: 
"Muazzez!,. 

Allah rahmet eylesin. 

~ynı nuruu Ct!V<ı.!' VcHu: 

"Yusuf!,, 
''Gel, gidelim!'• 
"Götür beni Yusuf! .. ,, 
Karısını kucaklayıp kaldırdı. Kollarmm üstünde 

dışarı götürdü. Bahçekapısından taşlığa geceniD 
kurşuni aydınlığı vuruyordu. Bahçeye çıktı. BeysJ 
at sahibini göriınce başını merakla o tarafa çevir " 
mişti. Yusuf sağ kolile Muazzezi belinden yakala~ 
ve henüz teri kurumıyan atın üstüne oturttu. Kendi 
si de athyarak karısını kucağına aldı, açık duran 
bahçe kapısından başını eğerek geçti ve hayvanı, ud 
dakika evvel geldiği gibi, dörtnala kaldırdı. 

• • 
Bu 15efer atını Bahkesır tarafına sürüyordu. So " 

ğuktulumbayı geçtikten sonra zeytinliklerin arasın· 

daki şösede büsbütün hızlandı. Biraz evvelki dondu· 
rlıcü rüzgar hep devam ediyordu. Kendisini bile şa• 
şırtacak kadar kısa bir zamanda Havrana geldi ve 
şehre girmeden, mezarlığın kenarından dolaşara.kı 
çayın öbür yakasına geçti. Hiçbir şey düşünmüyor. 
sadece kaçmak hayatının en korkunç devirlerini ge
çirdiği bu yerlerden mümkün olduğu kadar çabu1' 
uzaklaşmak istiyordu. Nereye olursa olsun! Dağba.f" 
larına, kimsesiz ormanlara veya kale.balık şehirle " 
re! ... Yalnız adamakıllı uzak ve kimsenin onu bula. .. 
mıyacağı bir yere! ... 

Palamutluk taraflarına yaklaşınca rüzg!r a.zaldl 
fakat akşamdanberi serpiştiren kar arttı. Gocuğu • 
nun siyah tüylerinde minimini noktalar yapışıp kalı• 
yordu. Muazzezi göğsüne doğru çekti ve gocuğun• 
sardı. Sonra başını onun saçlarına yaklaştırarak sor 
du: 

"Muazzez, UşUyor musun?,. 
Genç kadm cevap vermedi, Yusuf sualini tekral' 

edince göğsündeki vUcut biraz tit redi· hınltrya ben' 
zlyen birtakım sesler çıkardı. Yusuf korkuyla orıd 
sanıtt: 

"Nen var Muazzez!,. 
İnce, zayif bir ses cevap verdi: 
"Yusuf! ... ., 
"Söyle, Muazzez!.,, 

'(Arkam varf 
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TAN 
Gündelik gazete 

BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin YALMAN 

T AN'ın hedefi: Haberde, fi· 
kirde, her eyde temiz, dü· 
rüıt, samimi olmak, kariin 
gazetesi olmıya çalışmaktır. 

1 Günün Meseleleri J 

Milletler Cemiyeti yeni 
bir imtihan geçiriyor 

Mili tler Cemiyeti l~in 935 ,.e 936 
ooelerl rctin lmtihanlnrla ge~ü. 986 
yılma ltaıynnlıınn ilah 1 truıı isti • 
li'lSiyle girdi. Vazif 1 bu istilirun Ö· 

nüne geçm ktl. l\luvaffnk olamadı. 
Zecri tedbirleri tntbilm knlkh, hece· 

remedi. 
Derken t pnnya ihtlliıll ba.5gös • 

terdi. lspnnyn l\lilletle.r Oemiye~ine 
dnhlldl \'e cemiyetin \'ftZifesl harıç • 
teld de,·letlerln 1 p nya dnhlli i teri· 
ne knnşrruı..cımn meydan ,·err.ıeme'kti. 
Halbuki Alm:ınyn ve İt:alyn, lspanya
nı n.çıktnn açığa yardım ettiler. l\lil
İetler Cmnfyeti yine aczini isbnt edin· 
ce. de\'letler onun yerine l..ondrnda 
ft'.\TIC.3 bir "nde.ml müdahale komlte-
İ teşJ.1Une me('.hur oldular. Millet • 

le; Cemiyetinin vazifesini başka te • 
§Ch-lh-üllere devr ıstıranndn knldıl~· 

l\fllletlf'lr Ceml~·etl 1 ~37 ~,tına ~r
kiYf' De Fransn a.rnsm<la.ki ihhlafı 
b~l mecburiyetiyle ~irml bulunu • 
~·or. l'enl yılın hru lMgıcındR ilk \'8· · .ı-- tnıhıruın iki de\'let zlf ı azasın~· . . 
arru mda Milletler (}emiyetınl ~ a. 
kından nlfı'kndnr eden bir da\ıınm 
ha.ilidir. Milletler Cemiyeti kon<11eyi 

Od gün sonm toıllanncnk \'e tnı rnı: 
\ı:t~ıı adalet dnlresinde blr hal ekli 

bnlaoa.ktır. 
FWiat imdiden iki tamfm da ıun. 

1 ti Cemh·eti'ne itlmatlan rsrlmı$-
e f'.r • .. d rll 
tır. Türkiye, Hataya gon f' en 
heyete bir TUrk munı.hhası a.lınma
~mdan dola~, suı..-utu hayale uğ • 
rarnı tır. Bu heyete or11(fa Fran~ız 
ınUstemleke memurlan ta.rafından 
\•erilen malfımabn doğnıluı:runa ka
--.o.ı_.....a..._.. 1W tlf'r Ccmh·rtlnln 
bu heyet raporun sttnıı.den ver? • 
ceği karor ile 01 ele~ i lıalletnuye 

lmknn yoldur .• 
Fnuısn:ra gelince. o da Mi1letler 

emlyetfnln ııntay dn,·n..cıındtı iki tam
fı menınun edecek bir hn.J rnresine 
,-ammıyncağınn knnl olmuş alınalı -
dır ki, Baş\·ekll Ulum biwıt hu me -
••le Ue mes .... ,ı olmıya ,.e bize kabul 
"'' ,t;... l·1 i1 '8Jlllll' "& 
edebileceğimiz bir te" l ·' 
'·-rar ,•ennl-.tir • 
AD. a ll t.av dansı 

nı aleyh blzM n • 
.., nMlil • ttnınımlnn e\'vel 

l\fllletler CemiY0~\:~e edilecektir. 
Po.ri..ctte hallec 

1 
·e kalırsa. Milletler 

ı·oksa lş Cenev:re) .. i7:har 
bU lşt~ de aczını · 

Cemiyetinin , ,,8ıııunıynr.a-etrnekten ba.ı, kıı bir ~l ,, 

ğı meydandadır • 

• • 
Paranın rolü bert tngiliz 

İngiliz. hılseti öteden 
• f e dayanır. 

hankasmm kuv,·e 10 edi~· 
k n·etle ezem bı 

Siyasetle ,·eyıı u ın eline tes-
h ı -ı1· bankMID 8Snu'n.ı ");' ız clre Nezareti· 
llm. eder. İngiliz ııarl • ın yapa-
.. ,_ _ .. nıasın • 
"'U1 \'e İngiliz donıu ... · kft.SI ba111ıınr. 
lıladığı ı~ı İngiliz bSll tiddet ka· 

t __ ., zun ın 
U&f,,rıJtereyc kaTŞJ ti Uanka JUfD 

fa t . 1 t !!'iliz s--· 
:ut.nn fmıolın n . kn~ı mdn 

llaı-a ikraz etmek \'(lJldı So ·tnglllz 
ie"haı yumuşn)~·crdl. ~ banka
taıyan anla masındıı, tngil 

flitı.ın bü •'ük IU oın1uştur • 
~ ro !dan Al • 

§lındl İngiltere nynl yo undn • 
::11Yal·a diz çöktfu11ıek SJ'Z1lS 

t • ki hlikrıme • 
t-t. llglft.ere İ!itpanyadıı tı5 d ~, gibi 
''il ,. ol u,, u 

(}~, e eski tspan)·ıutrn 
1 

• de da • 
hııı aıtıııu i tiyor. Bunun :11..,masnıı t~'ttbe ec.nf'bllerin a:,m İ!ö· 
l>aıt l'or. İtalya ,.e Alnl1lnY ~ön • 
d Yal-., ın··hı--.. t ,·e ~ker . 

el'tn u nıuıw. d"ptomn.sı 
tollrıe itte lllfınl olmak için '·da ,·er· 
llıixJJ • ~ehbüsler yaph· fa) 

BeYn üdnhnlt 
konııt elıntıeı bir ademi : • yardı· 
mm ö ul '"asrt.nslyle bu hn • (') ·oıınn· 
dı. n ne geçmeli istedi ,yıne 

~Uıa,. t çıka • 
h-.. ,, e kendıs' ı bir kanun ı 
-~ l.i ·ımes • 

tlln ~ n\Utt' \e miihinUllllt gı. tıerl 
de bu nUnu aldı ''e diğer ınemleke 

l\J ın.tsaıı takibe dn\'et etti· 
~ fllanya~ a bu da\'eti ynpnrken, 
,.,.,._ an da t Pan'ıı''R yardrnt<ln~ 
-.geıı;u~ " " · nıaıı 

lbti?.ah takdirde kcndic;tne 
~tte bulunacai:TJ1ı, fr.a.D edtJ'-

Siyaset ve Kültür Dünyasında 
Yakın Tarihten 

Par~alar 

Son Günlerde 
isimleri En 
ok Gecenler 

BOYOK BlR 
GAZETECi B ir kaç gün evvel, tel· 
graflar, kısaca ha· 

her vermişti: Amerikalı 
gazeteci Artur Brisbane 
öldü. 

ni göstermiş ve yaşatmıştır. 

ALMAN ORDUSUNU 
KURAN ADAM 

A lmanyanın son günlerde 
kaybettiği bir General Von 

Seeckt, yeni Almanyanm askerlik 
dehasını temsil eden bir adamdı. 

Von Seeckt Büyük Harp sıra
sında garp cephesinin bütün mu
harebelerine iştirak etmiş, 1915 te 
Sois.oıon taarnızunu hazırlıyarak 

Fransızlan kapana düşürürcesine 
avlamış ve bUyUk bir zafer ka
zanmıştı. 

muştur. 

tahsilini 

Askeri 

parlak 

bir şekilde bitir -

miş \'e 1912 de 

zabit vekili ola • 

rak orduya ilti • 

hak etmiştir. 1914 

te Büyük Harbe 
iştirak eden Gö • 
ring, kanlı muha -
rebelere girmiş, 

ve gösterdiği fev
kalade cesaretle 
şöhret kazanmış. 

tı. Fakat Göring 
bu sırada şiddet. 

Bu adam, devrimizin 
en büyük gazetecilerin· 
den biri idi. Hergün, A
merikanın 200 gazetesin· 
de, "Hergün,, serlavhası 
taşıyan bir yazısı çıkar ve 
bu yazıda günün göze çar 
pan hadiselerini tahlil e· 
der, hadiselerin kendine 
ilham ettiği düşünceleri 
anlatırdı. Bu düşünceler 
sağlam bir mantığın eseri 
idi ve okuyucuların kafa· 
larını kamçıhyan, düşün· 
miye sürükliyen kuvvette 
idi. Bazan bu yazılarda 
muharririn ince zekası da 
ışıldar ve o zaman düşün
celeri kafalarda· bir kasır· 
ga koparırdı. İnsaniyetçi 
idi, liberaldi, ümitli ve nik 
bindi. Sözü açık ve temiz 

Versayda askeri mütehassıs o -
larak hazır bulunan Von Seeckt 
muahedenin imzasından sonra Al
manyaya dönerek orduyu yeniden 

li bir romatizma 
ya yaıltalandığı · 

General Fon Sedf 

söyler, maksadını, pürüz· 
süz anlatırdı. 

G tlE lUgu ghe-0 

nasihati şuydu: 
Doğruyu yazma.\<, mev:zuun en

teresan noktalannı bulup teba.rtiz 
ettirmek, ve kısa yazmak! 

noğruluk, enteresanlık ve kısa 
sözlülUk yalnız gazetecilikte değil, 
belki her meslekte insana muvaf
fakıyet temin eder. 
Amerikalı muharrir yılda 250 bin 

dolar kazanıyordu. Dünyada bun· 
dan daha yUksek Ucret alan mu
harrir yoktur. Gerçi insanın de
ğeri kazancının bilyilklilğile öl· 
çtilmez. Fakat ona bu parayı te· 
diye eden Hearst, değersiz adama 
para veren patronlardan değildi. 

Brisbane on dokuz yaşında ga· 
zeteciliğe başladı ve ömrünUn so
nuna kadar gazetecilik yaptı. Yet· 
miş iki yaşında öldUğtine göre 53 
sçnelik mesleki hayatı var de· 
mektir. 

kurmiya ça-
lıştı. 

Von Seeckt. 
1920 de Rayh • 
vehrin kuman· 
danlığma tayin 
olunmu~. ve 
100.000 e indi • 
rilen bUyilk Al· 
man ordusu· 
nu, "mUteha.s • 
sıslar.. dan 
müteşekkil bir 
ordu haline ge
tirmişti. Bu 63.• 

yede ordu ica • 
bmda istediği 
derecode bü • 

=yüyecek ve bir 
engel ile karşı

laşmadan dile • 
eliği müte.has • 
srsları bula
ca.Jrt.1. 

Von Sccckt, 
1926 da, eski 
\'elihadin oğ • 
lunu manevra • 
larda bulun • 
durmak yU • 
ıUnden, istif aya mecbur edilm~ş, 
fa.kat iki yıl önce Çine giderek 
Mareşal Çang • Kay - şakin ordu • 
ı;u.nu tanzim ile meşgul olmustu 

GENERAL GORl.NG 

5 on günlerde Berllndcn Ro
ma.ya giderek nazarı dik· 

kati bir kere daha Uzerine çeviren 
General Göring, yeni Almanyanm 
en milhim şahsiyetlerinden biri· 
dir. General, Bavyeralı bir diplo
matın oğludur. 1893 senesinin 12 
sonkanununda Bosenheim'de doğ· 

Sir Erik Drummoncl 

için tedavi altına almrnış, daha. 

sonralan hava krt'nJa.nnda hizmet 

etmiştir. Göring Alman tayyare

lerinde, müşahit sıfntilc bulunu

yor ve 1'.,ransız hatları Uzerinde 

yapılan tayyare hareketlerine işti
rak ediyordu. 

Göring 1918 de, meşhur Alman 
tayyarecisi RlhUtofn'un mensup 
olduğu tayyare bölüğilnc kuman· 
da ediyordu. Miltarekenin imzası 
Uzerine Göring, mütareke şeraiti-

ne uyarak elinde bulunan tesisatı 
teslim etmek istemedi. 

1923 !lencslnde Hitlerin kuman
dası altında hareket eden ve bir 
darbei hUkümet yapmak istiyen 
hareketin başında General Göıing 
te bulunuyordu. Hitler ile Göring 
arasındaki arkadaşlık, nazi hare
ketinin ilerlemesine yardım eden 
en bcllibaşlı amillerden biri sayılır. 

Göring 1935 te Frav Sonne
mann ile evlendi. 
Yazdığı bir eser "Almanya İzah 

Ediyor,, adoıı t~ımaktndır 

ERiK DRUMMUND 
·, ngiltere ile İtalya arasında 

imzalanan muvakkat Ak
deniz itiUünamesini müzakere ede
rek intnç eden taraflnrdnn biri, 
lngilterenin Roma Sefiri Sir Erik 
Dnımmond'du. Milleti r Cemiye
tinin ilk genel s k terliğini yap

makla şöhret bulmuş \'e bUtUn 
dilnya siyaset aleminin en belli 

simaları arasında yer almıştır. Bu 
gUn altmış ya.,mdndır. İngiliz 

lort.lanndan Lort Pcrth'in üvey 

kardeşi ve varisidir. 

Sir Drummond İngilt re harici

yesinde yetişmiş ve daha sonra 
İngiltere başvekilinin hususi kl

tlpliğinl yaparak temayüz etmiş
tir. Sir Drummond, Milletler Ce· 

miyetinin tesisi Uzerinc Cemiyetin 

genel sekreterliğine getirilmiş ve 
1932 senesine kadar bu vazifeyi 

yaptıktan sonra Cemiyet Konseyi
ne istifasını vermiş, bu vB.1.ifeden 

ayrılmış ve bunun Uzerine lngil
tercnin Roma BüyUk Elçiliğine ta
yin olunmuştur. 

Pariste Abdülaziz İçin 
Yapılan Mera im 

P nrl te Abdüliiziz için l Bptlan 
merasimin en ııa.rl~'l Chıı.ınp 

de Mars resmig~idi olmu t u. Enel. 
ce hazırlanan programa. gfüe altmış 
bin me\·cutlu iki kolordu tanlfındıuı 
Champ de l\la.rs'ta muazzam bir ge
çit.resmi l ptlnın.sı knrarlnstınlmıs • 
b. Birkaç giin e\'\ elind~n meydanda 
d \'etlil r için muht em \ 'e hU~'Ük 
bir pavyon yapılmı \'C mcydenın 

etnıfmn fınlola~ı \'C amfiteatr şek • 
lind tribünl r kundnm tu. teyda • 
nın etrafı da ft.! kerle çevrllml ti. 

ltesmigeçit öğledoo ewel talin e • 
ilen snatte l pılacakh. Halk i e. 

daha ortalık a.ğnnrkcn Clıamp de 
Mars'ıı akın et:miye ha-:lamı , tri • 
bilnler birkaç yüz bin in an ile dol • 
mu hı • 

Pa\') onda ise ~-üzlerce g\iztde da • 
\'etti, bilim~ a kordiplomat:k göre 
çarpıyor<lu. IW5mlgeçitin hn lrumı 
aatimlen biraz e\'\'el \'e bir kaçar 

dnkikn fru ıla ile imparator ile lmpa
rntori~ ve Abcfülfı.zlz de ı;:elmlsler, 

pu') onda m \'klJ malı u lnnna otur 
mu lıı.rdı • 

Hükümdarlar gelince meydanın et
rnfmdn ha7Jr rltırnn askere honılarlı:ı. 
har ket emri wrilmi':'tl . 

J:nPlii rcsmiı;e!,·ite kunınmla ~le • 
r.Pk ola.n mareşal, at ii1.erintle olnral<, 
iki tarafında J'iirk ,.e Frnn ız bay • 
mklan dalgııJıınan pavyonun öniiııc 

ı.;elip kılıçlıı Ah<liiliızid, t\iiıırii l'\n... 
poloon'u eliımhu:lı; \'e pa\) onun 
) anında llurdıı. 

Sonm, l~rnn ız kıt'nlan, mmfünln
riyle takım takım geçıni) lın.<olncb • 
tar. Bu sınıdn, ) ine program mud • 
hince imıınnıtor- ~·crlncleıı kalktı, pn. 
\'iyonun önüne gPtirilen atma btndl 
,.e kılıcını çeker<•k, bir kıt'anın bn.. 
mcla r ıniıı;e<:it.e i tirnk etti • 
Pa,·~onun önünden ~~.cru<en Ah. 

düliiıizi kılıeJ ile elfunladı, onra 
yerine döndü • 

Bu defa nöbet AbdUlb.ize gehnll' • 
ti. AbdUla:ıl:ıin ırtmıin yakası ,.e 
kollan ınnalı bir et re \'aN:lı. Gö~
·ünde l•'ransanm l.kı;ion d'Jlonneur 
ni ni) le keııdi!dnln llıd:t ettiği NI -
şanl O maninin .numssn plfil tarı 
parlıyordu. l'ulmn kı mı nlt tu mm. 
dan yt.iksek \"C oldul•ça yn~lı ol n \'Ü. 

cucllyle ba.'imdaıd kı n \'t kennn ge· 
ni kımuzı Azizi~ e fesi. ıı clişahı ya. 
nındakilerden kolnl lıkl nyırıl ordu. 
İstanhuldnn kendisine nıı:ı.h us gefl. 
rilmi ola.n ntlnnlan 1ur bir necedi nt 
tn ırm h eğt•r \C lın~i~le hnzır du
nıyordıı. 

AhdUliizfzln kı~m bacnklnn biraz 
lç tarafma doğru idi, hu ~·i.izden IQ 
t~lrafına doğnı lıal'>Rrdı. llilnkfır. pav 
yonun önilnde d biı1kn.ç basamak 
~en iş merdi\'eni indi 'e ön tine çeld • 
len ntm hindi, onrn kılıcını çekerek 
Fmn ız lut 'alan rn ınn lmnısh. t • 
te o 7Anmn, yiizhinlerc e) lrd 
"\'İ\'e!,. "l aşa!,, di~ e ba~ınnı~ n baı;;. 
lndılar. l•'rnn ızlnr ~o..,Juın bir esle 
onu al1uşlarkf'n, Tiirk efnrt>t erkfını 
\'C Abdiilfı.zlzin mn.iyct lıııJkı heyecan 
lçl'tıde) tlllrr • 

Birçok ~azetPlerln başmuharriri 
oldıı~u glhi ıwnca makaleler, ha· 
herler, tenkitler \'azar. kitap oku· 
yarak kafasmı BzJ('ndirir, bir ya
bancı lisanı öğrendikçe yeni bir 
lisana başlar, bllcill insıınlarla ko
nuc::ur ve bunlan dinlerdi. 

Ona göre hllvatta asıl tahsil, 
mektep tahsili hittikten sonra 
bac::lar ve kendisi 53 senelik J!aze
teci hayatında bu tahsilin değeri-

OKUYUCU MEKTUPLARI 

Refet Hey mf'rhum nnlahrdı ki: 
••radi~lun ata 1) ı hlndlj;lnJ \ e bindi· 
ğı attn da ta.limit, cin lıir hn~'\·an 

oldu~unu bilirdik faknt hünkfınn 
bir başına me~ dana doğnı dlirt na.la 
at ürm l llzeriııe, askerin lltıh ~ 
kırtılan ,·e muzll• lnnıı giiriiltüsü \'C 

bahu u alk1 e !erinin il) uka çık • 
nuu 1 arnsındn lın) nnm iirimte i ile 
bir kn1..a 'ukuu heptmlıJ he~ ecarın dil 

e para verooe~I ima etti .. 

Alman)ıı dahilen htlytlk 8ıkmtı 
içindedir. ''n.zi~·dJ kurtamınk böyle 
bir 1l11llİ ~·anhma hldetle muht~ • 
trr. lngllterenln bu hnıvııı Almanyayı 
tnkıl.~'t hmı.ka.ma.zdı. Son n kat'f ce
vahmı \'ennooen en·el bir defa da 
ftalyanm fikrini a.nlıunnk 1 t~I. n 
Goering'l bu mak~tla &maya gön. 

derdi. 
Bl7.oe iman Ha\'a Nazınnm Ro· 

ma zıraretinin asıl he<'lef1 budur. 
1tomadA bu husu5ta \'erileook karar, 
f ngllt.erflDin de ~listakb~l roiy:Metln
de yakında bü~,ık bir !\.mil olacıtk. 
,·e ;.n mlihlmml, f §panya m nleslnln 

t
,. _,,.ını tesbite yanlnn odoc.ek • 

im 1 • "'"' 

tir • 
,&lJ1Ul.D~'n ttal~'B ile birlikte İ!!lpan-

.....1...... cle\-arnıı ka.nn verlr-11 yanuu~ 
yn~ İ\vrupıı o ,·akıt bınınmen net 
ıerse n\·nlacnk, yardımdan \"87+-:e • 

kt§lllfi. • Avrupa harp tehlikesinden 
çerterse. Ja.caktır 
kJSmen u1ıı1d~mr o • 

Bır seneden beri neticelenmiyen bir Nüfus iş 1 
ünnii tü. 

Bulgarista.nın Pıwırcık nahiyesin. 
den ıstanbula kadar ytirilyerek ge
len Emine isminde ihtiyar bir mıı.ıha. 

· kadını diln matbaamıza gelerek; 
cır rl eti . . l dı,..,. bir senedenbe n cesını a a.ma r>• 

bir nUfus işi hakkında eikay tte bu

lunmuştur. 

Eyilpte Balcı yokuşunda 29- 31 nu 
mııralı evde oturan Emine kadının 
gözyaŞla.n içinde anlattığı dcrol şu. 

dur: 
Bu kadın bir sene önce hem mem· 

leketine. hem çocuklarına kavuşmak 
. in Bulgari&tanm Pazarcık nahiye. 
ıç yU .. k Ista . den aynlın~ ve ruycrc n-
sın · ind "k .. bula gelntlştir. Gelı§ en ı i gun 
onra da kendisine ve oğlunn nlifus 
~ğıdı verilmesini lstiyerek Fntih 
kaymakamlığına müracaat etmiştir 
Bu mUracaAt tarihinden itibaren bır 
sene geçtiği halde ınuamel 11 evrakı 
bir tilrlil ncticelenmemifStir 

"4üfus k6ğıdının ..-crlımesini 

bek/iyen Emine 

Bu fe için Fatih knymakamıığına 

veroiği istida, oradan vilayete, vila
yetten nUfus mUdUrlüğUna havale e-

dilmiş ,tam yedi defa Edirn"YC yazıl. 
mıe, birçok kereler kaymakamlığa 
sorulmue, fakat hata muamelesi biti~ 
rllememiştir. 

Emine kadın, oğlunu blr lee koy • 
mak istediğini, fakat nilfuq kağıdı 
olmadığı için lazım g len muamelenin 
bir tilrlU yapılamadığını eöylüyor. 

Zavallı kadıncağız, bugUn cidden 
acınacak bir haldedir. Ve bUtiln Umi· 
di de oğlunu bir iş koyabilmek i."in 

kendisine bir ana.vatan nllfus cüzdanı 
verilme indedir. Elind , F.Alimede a. 

Ahdülndz elinde kılıç, ınnnlı f'~e
rt wı altın Uzen;:ilerl \ ' e gii~ iindeld 
pırlantalı ntşanlari~ le nz.nktnn gö • 
riili.iyor, ~ üreğlmlz duracak g\hl ~.ar
pıyordu. Bereket \'t.rsln korl<tıığ"u • 
mnı: başnnıza ~elmedl. Abdülaziz 
meydanı dföılip tlo la~tıktnn onra 
pa\yonun onllnc ,;eldi, lmı•nrntor ,.e 
imparatoriçıc) i kılcl)'I clnmlaclı. 
Sonra geçip )·rrine ohır<hı. Yn1nız bl. 
... , faz.la terlemb olduğu görUlüyor

du.,, 
SADi 

laka.darlar tarafından ver.ilmi~ bir ~~~-'!"""~~--"""'!'!'-~~~~ 

muhacir vesikası da vardır. Ortada vel halletmek, hatt! bugüne kadar 
muameleyi giiçlcştirccek hiç bir so- stitüncemede kalmasında.ki CU"henleri 
bep mevcut olmamak ıtızım gelir. nraşhrmnk knp eder. 

Urun yıllnrdnnbcri hasretini çek. 
liği memleketine kavuşmak için her 
şeyi göze alarak Pazarcık gibi yer • 
den Istanbula kadar yUrUycrek ge • 
len bu zavallı kadının işini bir an AV-

NUf'us umum miidurlu~ıniln bu 
mesele Uzcrindc ehemmlvetlc M11an 

dikkatini cclbcderiz. Emine kadının 
nüfus mUdUrlüğündc muıtmclc ~oren 
istidasına v~rlle.n numarP 4P"Q dur. 

~~~~~~~~~~~~~~----------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------~-
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Milli Takımımızın 
• • • 

seçımını düşünmeliyiz 

•· 
l ·. 
1 . 
1 

Takviye edilmiş 
Takımlara temsil 

hakkı verilemez mi? 
[YAZAN: EŞREF ŞEFlKJ 

Alman futbol federasyonu, yeni sene· 
nin beynelmilel maçlara ait takvimini bir 
ay evvel tesbit etti. Almanlar bu sene tam 
yedi milli maç oynıyacaklar .. Müsabakala
rın tarihlerini, yerlerini sene başından ilan 
eden Alman federasyonu şimdi o maçlara 
göre çıkaracağı milli kadrolarla meşgul· 
dür. o erslerine büyük bir enerji 

Bir senelik milli temasları sekiz, on ay evvelinden ile çalışıyordu. Bütün ar-
hazırlayıp ona göre çalışma programını tanzim eden zusu bir an önce ve parlak bir şe
milletlere imrenmemek kabil değildir. "Bizde de in. kilde hayata atılmaktı. Çünkü ni 
şallah böyle şeyler bir gün olur,, dua.siyle işin asıl e- şanlısına ancak o zaman kavuşa-
hemrniyetli tarafına geçelim: bilecek, onunla evlenecekti. 

Almanlar milli maçları için çıkaracakları takrmla • Henüz resmen nişanlanmış de-

Tahiyeli Hüp kadro/arma temsıı hakl<.ı vermeyi du§Ü

nen Almanlann iki kuvvetli takımı çarpı}1tken 

rm seçmeleri hakkında şimdiye kadar adet olmuş usu. ğillerdi. Fakat kendisini bildiğin
lil değiştirmeği d~ünüyorlar. Bir sporun teknik ida- denberi Perideye gönül vermiş bu 
resi mevlriinde olan federasyona da idari şeylerden lunuyordu. Her iki tarafın anne
ziyade teknik meseleleri düşünmek yakışır. lerile babaları bu iki çocuğu birleş-

---------------------------, Bizde milli takımların iyi çalışma- tirmekten sanki derin bir haz du-'' T • • 1 smı ve tam bir beraberlik oluncıya yacaklardı. 

Uran 
'' 

g U reş kadar seçilen çocukların bir arada Halbuki küçükten sık sık 18.fı 
oynamalarını temin edemiyoruz. geçen bu nişanlılık işi, yıllar geç-

tikçe pek seyrek anılmıya başla-

m U• • sa b a k a 1 a r 
1 
na Oyuncularrmızın a.matörlüğU kuv- mıştı. Fakat Necmi iki defa an-

vetli nuntakalarm biri birinden uzak- nesine: 

lığı ve federasyonun hazırlık için bin. - Peride ile nişanımız yapılsa! 

iş tir ak etmeliyiz :::.::::;:~.=.::~.:: Ded:n::~::~e mektebini bitir 
daiına mAnıi teşkil edecektir • de, ötesi kolay. Perideyi senden 

. l:Sizim spor teşkilatında bugünlerde garip bir kapalılık 
var. Spor efkarı umumiyesini şiddetle alakadar etmesi la
zım gelen bir çok haberleri bütün gayretlerimize rağmen 
asıl alakadarlardan öğrenememekte ve bunları dolayısile 
ve umulmadık membalardan almaktayız. 

Gerçi spor teşkilatınin merkezi r-------
Taşova Spor Birliğinde '.Ankarada ise de belliba.şlı teknik 

heyet reis ve azalarının hemen hep
ıi !stanbulda olduğu için kendilerini Erbaa, (TAN) -Taşova Spor Bir
bulup spor işleri hakkında kıymetli liği yıllık toplantısını yapmış, Hakim 
fikirlerini öğrenmek insana kolay gi Selami, Mal M. Zakir, öğretmen Ha.. 
bi geliyor. Fakat peşlerinden koşma mit, Osman, Ismail, Salahattin Sır. 
mıza rağmen bunları görmek, gö - rı, idare heyetine seçilmişlerdi; 
rlince de ağızlarından bir şey öğ - • 
renmek mümkün olamıyor. 

Bu imkansızlık içinde bulunan ga
!eteler de karilerini büsbütün ha -
vadissiz bırakmamak için bilvasıta 

öğrendikleri haberleri kontrol ede . 
meksizin sütunlarına geçirmiye mec 
bur oluyorlar. 

Mersinli 
Amerika ya 
gidecek mi? 

Şimdi milli kiline teşkilatı yapıl _ esirgiyen olmadığı gibi başkasına 
vermek istiyen de yok. 

m.ıştrr. Ya:kmda milli küme maçları 
Cevabını almıştı. 

başlr lcaktır. Milli küme müsabaka. Fakat Necmi kendisinden daha 
larıı .n neticelerine göre, her sene erken gelişen ve liseyi bitirdikten 
Türk futbolünü temsil hakkını tak - sonra meslek tahsiline devam et
viyeli iki takıma verebiliriz. miyen Perideden ancak rastgele 

Evvelce her tarafı memnun etmek, bir tanıdığa ve arkadaşa karşı ya
sızı:ltıya meydan vermemek noktai pılan muameleyi görüyor; onun 
nazarı hakimdi. Hoş, yine herkesi gözlerinde aşkın panltılarını seze-

memnun etmek kabil olamıyordu miyordu. 
ya .... Milli küme maçlarının neticesi Bu, ona şilphe veriyordu. 
Türkiyenin en kuvvetli iki takımını, Duyduğu şüphenin hakikat ol • 
sıkı ~mtihanlardan geQJlliş olarak ması gecikmedi. / 

Bir gün Peride ona: 
meydana çıkaracaktır. O vaziyette 
birinci ve ikinci hatt.A üçüncilltiğil - Sizinle biraz görüşmek ıstı. 
kazanmış taknnlann zayıf noktala- yorum. 

Dediği zaman kalbi çarptı. Gene; 
nnı yine 0 mmta.kada.n tamamlıya - kızın, Necmiyi sevdiğini söyliye -
rak üç "namzet kadro., yapabiliriz. cek sandı. 

Gelelim, se«me milli taknnla, taık - . 
viyeli klüp takmu meselesin~ : 

- Ben bunu şaka saymıyordum 
ki ... Ben sizi sahiden ... 

- Olabilir. Fakat bende de 
ayni hislerin bulunması lazım de
ğil mi? Halbuki size karşı ancak 
bir arkadaş kalbi taşıdığıma şüp
he yoktur. 

Peride onu sevmiyordu. 
Necmi bir yığın et ve kemik 

torbası halindeydi. 
Genç kız bir rüzgar gibi çekilip 

gitti. 

Q nsuz yaşıyamam... Yaşıya
mam ... 

Diyordu. 
Artık kafasına hiçbir şey glrını

yordu. 
Istırap içinde kıvranıyordu. Pe

rideye verdiği randevülerde boş 

yere beklemiş, yazdığı mektuplara 
cevap gelmemişti. Ve bu sırada 
genç kız henilz mektebini bitirmiş 
olan bir doktorla evlenmiş, lstan
bula gitmişti. 

Onun genç bir doktorla iki yıl
danberi tanıştığını, söyliyenler bi
le vardı. 

Necmi için şimdi hayat, uzun ve 
karanlık bir dehliı;den basık:ı hir 

şey değildi. 

Ölmek istiyordu. 
Dalgın dalgın °rıhtımc1a dolaşır

ken birdenbire denize yuvarlandı. 
Suya daldığı zaman kendi ken

dine: 
- Artık kurtuluyorum. 
Diye mırıldandı. 
Fakat gözlerini açınca birçok 

kişilerin arasında ve rıhtımın üs
tünde bulunduğunu, her tarafının 
sırsıklam olduğunu gördü. 

20-1- 937 ~ 

len bir otomobile aldırmadı. 
Fakat şoför açıkgözdü ve~ 

siyonu kıvırarak arabayı eleıcıı ... 

direğine rampa etti. 
Necmi bağırdı: 
- Beni öldürün! .. Yok tnU Dl' 

ni öldürecek? .. 
Artık çıldırmıstı. 

Onun üstüne ·atıldılar ve yP 
ladılar. ! 

- Beni nereye götlirüyorsunııJ 
Kimse cevap vermiyordu. 
Oradakilerden birisi diğerine: 
- Zavallı delirmiş. TımarlıaJI' 

ye götürüyorlar! 
Dedi. 
Delikanlı bunu duydu ve bir .. 

kinişte kurtuldu. Kalabalİğın si' 
sına karıştı. 

- Tutun! .. Tutun!.. t 
Önüniin kesildiğini gördü "e 

nüne çıkftn ilk apartmanın kaP',ı 
sından içeri daldı. Merdive.nl 
bir maymun çevikliğile çıkJYOıl 
ve arkasından gelen sesleri duyf 
yordu: 

- Delidir ... Tutun!.. s.tJI 
Birkaç dakika sonra apartJll 

taraçasından aşağıya bir ada~ ~ 
tu; kaldırımın kenarındaki ag• 
dalları arasına düşmeseydi,, ~ 
çarpar çarpmaz yamyassı ve 
sız kalacağına şüphe yoktU· 'tr 
kat şimdi de yaşıvacağını urf.,,. 
lar pek azdı 

H asta sayıklıyordu: .lflf 
- Peride... Nerede~ 

Son defa göreyim seni... oııcı-' 
sonra istersen gene git!.. r 

Karşısında aydınlık bir yUz, 1;.ı 
reli yeşil gözler, dalgalı ıcu~ 
saçlar gördü. Bu bir hasta 
CI idi. ,r 
Hastanın gözleri büyük bir 

vinçle açıldı. ti 
- Geldin mi? Ah.. Biliyord~ 

b G 1 kt. r B · seviY unu... e ece ın... enı 

sun!.. ~ _.ı 
Hastabakıcmın ellerini tut.ıı""'" 

istedi. ~,C 
Genç kadm ellerini çekti. 0ıı.t 

onun Y"nında duran doktor 
emretti: uıı• 

- Ellerini çekme! Peride :°~"ı,. 
yap!.. Hiç olmazsa rahat ölS 

Genç kadın buna itaat ettl 
Necmi mırıldanıyordu: 

4
,, 

- Beni sevdiğini söyle! seıı 
duymak istiyorum bunu!.. ~ 

- Seviyorum.. Seni seviYO 
Hastanın gözleri yaşardı;. tıJI! 
- Ben kurtulacağım, degil 

Ölmiyeceğim. 

- ..... İşte bu çeşit haberlerden birini de 
\!ün bir Ankara telefonu bize bildiri
yordu. Bu telefona göre merkezi Bu 
dapeştede olan (Turan güreş maç
ları komitesi) bizim de bu müsaba -

Berlin climpıyadmda kur'aı:laki 

şanssızlığına rağmen en kıymetli ha
sımlarile birer birer çarpışıp talihe 
dayanmıyan değerli bir üçüncülük 
elde eden Mersinli Ahmedin Ame -
rikaya güreşmek üzere gideceği ha
beri güreş meraklılarını hayli dU -
şündürmüştür. 

Bizdeki usulle, muhtelif mıntaka -
!ardaki kendi takımları içind~ sivril • 
miş kıymetleri bir araya getirerek 
milli taknn yapıyoruz. Böyle takım
lar bir çok sebeplerle aıksıyor. 

L akin bu b.rr km;untudan - Yazık! .. Taliim yokmuş!.. 
başka bir şey değildi. Pe- Dedi. 

ride ona şunları söyledi: Tabancasını kurcahı.rken tetiği _ Ölmek istemiyorum bell,.. 

- Bizim evlenmemize imkan ;ekti. - Hakkın var.. tf 

kalara iştirakimizi istemiş. 
Turan güreş müsabakalarına Tu. 

ran neslinden olan Finlandiya, lsveç, 
Macaristan ve Estonya girmektedir. 
Bizim de iştirakimizi istemekle Tu
ran komitesi kadirşinas bir hareket
te bulunmuştur. 
Güreş federasyonu erkanının öte -

deberide Balkan güreşlerinin artık 
bizi tatmin etmemekte olduğuna da
ir sarfettikleri sözlerin samimi ol -
duklarına inanarak onları bizi tat • 
min edeceğinde şüphe edilemiyen Tu
ran maçlarına iştirak etmemiz lehi. 
ne karar vermiye davet ederiz. 

Finlandiya, lsveç ve Estonya gibi 
rrkan kuvvetli ve Macaristan gibi 
teknik noktasmdan yüksek milletle
rin iştirak ettiği bu müMb11.kalara 
girmemiz güreşimizin 8.ilii noktasın· 
dan cidden faydalıdır. 

Esasen biz artık hangi mukannen 
mUsa bakalara iştir'ak edeceğimizi ta
yin etmiş bulunmalıyız. 

Bu seferki Finlarıdiya ve Nurveç se 
yahati gibi gayrimukannr:m müsabaka 
lara heves edecek yerde Avrupa gil· 
reş aleminde eksik olmıyan Avrupa 
güreş birinciliği, Turan müsabakala
n ve bizim bu sene intizamını boz
duğumuz Balkan güresleri gibi mu
ayyen müsabakalar milli takımımıza 
bevnelmilel temas noktasından ka -
fidir. Bu suretle tarihi olsun malUm 
müsabakalara iştirak cihetini iltizam 
edernek milli takıma gUres<(i veren 

Mersinli Ahmet istidat, gençlik ve 
pe;·hizkarhk itıb ı rile milli takımınıız 
da uzun seneler yer alacak eleman
lardandı. Maatteessüf burada onu 
tatmin edebilecek muayyen bir iş bu
lunamadı. O da doğduğu yere, Mer
sine gitmişti. Oradan Amerikaya git 
mesi hakkında bir teklif alıp alma -
dığını soruşturduk. Alakadarlar böy 
le bir şeyden çıkan şayialarla haber
dar olduklarını söylediler. Mersinli
den federasyona bu hususta mektup 
gelmediğini de öğrendik. 

Bu işin kat'i şekli Mersinliden ha
ber gelinciye lradn kat.'i sıırette söy 
lenemez. 

F'utbol anlayışını her mmtakada 
bir hizaya getirem'einiş memleket • 
lerde ayn ayrı ınmtakalrada yetiş • 
miş çocuklann futbolü kavrayışları 

biribirinden ~k farklıdır. Bir de ken 
di klüp ta.kmıları içinde sivrildi!<leri
ni hesaplarsak bu fark daha büyür. 

Aralarında anlayış farkı epey olan 
elemanların bir arada yapacakları 

yirmi beş günlük idmanla beraberlik 
ahenginin çıkmasına imkan yoktur. 
Her yerden toplama usulünün diğer 
en büyük mahzuru da fazla maç yap
mak imkansızlığıdır . 

Çünkü her milli takım için asgari 
ve bir haftalnk hazırlığa, birer hafta. 
lık da gidiş gelişi sayarsak bir ama.
tör çocuğun, kendi lig maçlarından 

--------- -

·J 

Jdüplerlmize de kendi hesaplarına ec· 
nebi takımlan getirmek veya onlara J 

tiyaret iade etmek vakit ve iınkan
krmı vermis olunı:ı. 

Amerikaya gicleceği söyienen Mersinfi 'AFımet fsfanbufa gelen -;A,fman 
takımmın kendi sik/etindeki güreıçisini ceviıirken ... 

yoktur. lki aile arasında biribiri- Bu anda: Yatağında doğrulmıya çalıştı 
mize çocukken gevezelik kabilin- - Arık kuruldum işe! bağırdı: 
den söylenen sözlerin, ne değeri Diye düşünüyordu. - Beni kurtann ! .. 
olabilir? Kendimizi aldatmamalı - Bütün gün ve bütün gece: 
yız. Sonra zavallı oluruz. Anneniz Fakat tabanca ses almadı. Ve - Beni kurtarın!.. of' 
dün de bu nişan işinden bahset- parmağını bir defa daha Diye haykırdı. Fakat vak~ıejlı ' 
miş. Artık buna son verseniz iyi oynatamadı. BaşXa bir gün biltiln öldüren bulunmadığı gibi şuılP' 
edersiniz! hızile kendisinin üstüne doğru ge. kurtaran olmadı. 
~~~~~~--~--~--~~~~~~~~~~--_/ 
ve işinden rahatlıyacağı sene tatili -
nin tamamını alsak, vakit yetişmez. 
, Takviyeli takını kadrolarmm bi • 
zim usulde toplanma kadrolardan 
cemi kıymet, itibariyle daha yüksek 
olduğu bir çok tecrübelerle görülmüş 
tür. İngiliz milli taknnmm Avus -
turya milli takımına karşı aldığı neti
ce ile ,ayni mevsim.de Arsenal takı. 
mmm aldığı netice malUındur. 

Burada da mesela, sitilive uyan o
yuncularla takviye edilmiş bir Fener -
bahçe, bir Galatasaray takmtlan, 
yapılacak iki milli kadro ile Uç maç 
yapsalar umumi tasnifte zannederim 
netice takviyeli klüp ta]aınlan lehine 

. çrkar . 

1 
Pı-ofcsyonel ve her ınmtaka oyun. 

cusunu bir araya toplama imkanlan 
( ol~n yerlerde bile, milli. taknn s~me. 
lerınde müdafaa, muavın ve hucum 
hatlarının kabil olduğu kadar ayni 
klüplerden intihabına dikkat edilir. 
Bilhassa müdafilerle kalecinin ferdi 
kıymette biraz düşük olsalar bile be
raberlik varlığı için bir klüpten ol _ 
ması kabul edilmiş bir prensiptir . 

Futbol federasyonu, takviyeli klüp 
taknnlarına temsil hakkı vermek il • 
zere bize uyabilecek bir şekli ortaya 
atarsa, hem srk temaslar için hem de 
beraberliği kuvvetli milli takrmlara 
dom bir yol acmıs ohır · 

Şehirler Arası 
Atletizm 
Müsabakası 

Şehirler arasında yapılacak olan 
atletizm müsabakalannm ikinci gru. 
bunun Uşakta yapılmasınakarar ve
rilmiştir. Atletizm. federasyonu bu 
m.Unasebetle Uşak stadyornundaki 
pisti yeniden tanzim ettirecektir. 

Pist işini tetkik etmek üzere federas
yon ikinci reisi Şinasi Reşit Uşaka 

gidecektir . 

Kuleli - Maltepe 
Futbol Maçı 

Askeri liseler arasında iki aydan _ 
beri devam etmekte olan futbol maç
larının ehemmiyetlisi perşembe günü 
saat 3 te Şeref stadında yapılaca({ -
tır . 

Bu çetin karştlaş.mayr bütün ha _ 
srmlarmı yenerek finale kalan ve 
en kuvetli fut'bol takımlarına malik 
bulunan Kuleli • Maltepe takımlan 

yapacaklardır . 
Her iki taJmn maçın ehemmiyetini 

düşünerek federasyondan bir hakem 
istemişler ve federasyon da Şazi Tez 
canı tavin etmiştir 

Lig Maçları 
Listesi 
23 - 1 • 1937 cumartesi 

pılacak lig m~ı: 

Şeref stadı: 1 
Bcşikta.'j - HUUJ B. takf1111st' 

14. Hakem Tahsin. r.f' 
24 _ 1 • 1937 Pazar ~il) 

cak lig maçlan : 

Taksim Stadı: J., 
Feneryılmaz - Altmordtı ,,-> 

kımlan saat l 1, 30 Ha.kem ı\dJI~ 
km, Fenerbahçe - Ana.dolu J\. 1 
lan, saat I 3, 15. Hakem Burh~ 
tak. Yan halrnmleri Uıfkı \'e ~ 
Ersoy. Galat:ısarn~ • bfşıtb;; 
A. t.almnlan sa.at 15. ılJikeıJS 
Galip. 

Şeref stadı : ~ 

Kıı.sımpaşa • Ort.aköy f+.. fİ, 
lan. Saat 11,30 Hfiıkem Naııt"~ / 
koz _ Süleymaniye A. takı111~ 
l3,15. Hakem Sadi Karsan· , 

• Hilal A. takmılan, saat ı5-
Nihat Bekdik. 



•
~ı·
~
 

~
. 

~.~
YJ

. 
. 

·.
I
 

.. ~
. 

• 
~ 

;t
~ 

-
~-

• 
•"1

... 
.• 

't
 

. 
..;

 
-~ 

. 
...

 
-

~·
 

. 
.·"

!.~
~ 

~-
: 

'~
 

1
1

'' 

.-
.~

·;.;
;~

.;. 
.·· ..

 :-·.
 f
la

i .
 

.
.
 ~:; 

:~
~ 

. 
-~t

~.k
.'

11
 

i:
 <

İ'
~ 

• 



' 
T A N 20-1- 937 ~ 

-• ı • 
Sebze 

halinde 
hararetli 
satışlar 

Ziraat Bankası mısır Borsada 
No. 5 Yazan: ErcümencJ Ekrem - Tolu 

Devletlu Hanım.. Hayretten 
Hayrete, Maceradan Maceraya 

koşuyorum 

almıyadevam ediyor Dünkü 
Muameleler 

Aman benim devletlQ hanım! koştuğundan geçtiğiniz yerleri iyi-
Hayretten hayrete, maceradan ce görüp bellemiye imkan yoktur. 

maceraya, sihirden sihire koşuyo- Ben, durak yerinde, nereye gi-
rum! Dünya, kainat, hep garibe- deceğimi soran adarna: "Denize 
ler, ucubelerle doluymuş! Bizim kadar!'' cevabını vermiştim. O da 
Karatumanda, siz kudretli efendi- bana, ucuca yeten parama karşı-
miz de dahil bulunduğunuz halde, lık, üzeri kitap gibi yazılı bir rnu-
cehil içinde, gafleti k!mile içinde kavva parçası vermişti. Yolda bu 

Sebze ve meyva halinde son gün -
lerde hararetli alışverişler başlanuş. 
tır Hal tamamiyle doludur. Fiyat 
tayininde (tüccar komisyoncu) adını 
alan eski kabzımallar pazarlık su • 
retiyle ve serbestçe mal satmakta -
dırlar . 

Dün Zahire Borsasına 14 
Vagon Buğday Geldi 

' D ün Zahire Borsasına ancak on dört vagon buğday 
gelmiştir. Piyasa biraz gevşek gitmiştir. İhra

catçılar sert ve sertle mahlut buğday almaktadırlar. Zira· 
at Bankası Adapazanndan beş kuruş üç paraya ve Trak· 
yadan da beş kuruş on üç paraya mısır almaktadır. 

1 
Polatlı buğday/art 

Borsada dünkü muameleler bı: 
gevşek geçmiştir. Anadolu 36· 
Mümessil 40, Hisseler 22.30 li~~ 
rinden devam ebniştir. Türk J:jUI~ 

22.90 liradan 22.65 liraya kada.t ~ 
müş, 22.75 lirada kapanmıştır. td 
sabah Paris borsasında Türk :SO 
313 frankla açılmıştır. Aslan ÇS • 
mento hisseleri kıymetini muhal~ 
etmiştir. Merkez Bankası senet 
üzerinde hiç bir muamele olnlaııı' 
tır. 

yaşıyormuşuz meğeri.. mukavva parçasını benden belki 
Başıma gelenlerin hala sersem- elli defa istediler; delikdeşik edip 

liği arasında, hayret ve veleh içe- gene bana verdiler. 

Hiıl idaresi muntazam bir sistem 
ile satışlan yalnız mürakabe ederek 
yols~uğa meydan vermemektedir. 
Bununla beraber malını hal idaresi • 
ne gönderen müstahsilin malları ida
re tarafından usulü dairesinde satı -

Tahta 
Fiyatları 
Yükseliyor 

Polatlı buğday mıntaka-
sında yetiştirilen sert ekstra T 1· J:fz"k 
buğdaylarımızın ihracata el- ı 4 / ~ ve ' 

risinde bir türlü kendime geleme- Şimendiferin içinde iki gün, iki 
dim. Yılımı, ayımı, günümü, adet- de gece geçirdikten sonra, adını 

lerimi, sağımı ve solumu şaşırmış nasılsa bellediğim, fakat ne oldu-
bir vaziyetteyim. Rüya mı görü- ğunu tahmin bile etmediğim deni-
yorum .. Yoksa bu mu hakikat? zin kenarına vardım. 

larak parası müstahsil hesabına ge. Orman Kanununun tatbik sahası 
çirilmektedir • na girmesi dolayısile ambalaj san -

Satışlarm, gelen malların hergiln dıkl.~n içi~_.ku!l~ılan tahta fiyatla· 
. t·-· d ılınakt d Müstah n yukseldıgı gıbı bazı meyva. mm-

Asla farkında değilim. Kafamın Hanım! Yurdumuzun etrafını 
için için zonkladığını, şuurumun çevreliyen, uçsuz bucaksız Gobi 
tahammül için lastik gibi, kafata- çölü malumu devletindir. Bunu, statis ıgı e yap a ır. • tak 1 d dk tahta d bulı a arın a san ı sı a. u. 

sil bu vaziyette memnundur. Her ko-sımın içinde gerildiğini hissediyo- kum yerine su ile doldur ve muba-
rum. Deli mi olacağım? Yoksa ol- rek gözlerinin önüne hele bir ge- misyoncu hfil idaresine bin liralık bir 
dum mu? Oördüklerim birer ha- tir. işte, deniz denilen budur! Ka- teminat vermeğe mecburdur. Bu su. 
yalet mi? Hiçbirini tayin edemi- ranın bittiği noktada, ta, ebediye - retle müstahsilin matlübu zamanında 
yorum. Bana öyle geliyor ki haş- te kadar uzanan masmavi. engin 

1 h. · ı b·ı b ödenmezse, hal idaresi teminat a~çe-
haş den len ze ırı yutan ar 1 e e bir su birikintisi. Üzerinde irili u-
n. kadar hayal ·ııe hakikat ara sinden müstahsilin alaacagm· ı derhal 
ım • faklı evler yüzüyor. Kiminin kar-

sında mUtehayyir değillerdir. nında, gökyUzüne uzanan direkler.. tesviye etmektedir • 
1 Bakın, olanı biteni eksiksiz, Kiminin ortasından kapkara du - Buna mukabil komisyoncunun a-
artıksız hiklye edeyim de, hük- manlar fışkırıyor .. Buralarda. bun- zalan teminat akçesi yine bin liraya 
münU, bizim yurdun ihtiyar ve ıara "gemi" ve "vapur" diyorlar. çıkarılmaktadır. Satılan malların iki 
gün görnıü~ adamlarile bilınüşa- Karada. toprak üzerinde şimendi- bordurosu yapılarak biri halin dos -
vere siz verin. ferin e;ördii§;ü işi, denizde de bun- yesine konulmakta ve bu suretle her 

Mançukoo'nun payitahtı olan tar görürmüş. gün muamelat kolaylıkla kontrol e-
Peiping'ten, elimdeki düznıe pasa- Sakın yalan söyledi~ime. veya- dilmektedir . 
portla çıktım. Yanımda, tezellülü· hut ki. aklımı oynattığıma hükmet Yalnız hal küçilktür. Eğer fazla 
mün mah~ulU bir miktar da para mevınız. Vallah, billalı, hilafım - ı k mal gelecek olursa tistüste yıgı aca 
vardı. Yolda ahbap olduğum bir yoktur. Eğer sözlerimde bir tek k sandık ve küfeler arasından geçece 
Çinli, benim Avrupaya gitmek is- mübalağa varsa. Karatumana sağ, 
tediğimi öğrenince, orasının çok self\met dönnıiyeyiın. yo lıkalmıyacaktrr. Bir de hal fiyat -
uzak olduğunu, yaya gitmekle yo- Denizin kenarında avare avare laıı perakende fiyatla rarasmda bü -
lun tUkenmiyeceğlnl. onun için şi- yük farklar görUlmektedir. , , 

namamaktadır. Almanyadan şehri ~ 
mize bir ticarethaneye sipariş veri . 
len on bin sandık Antalya portakalı 
için ambalaj sandığı temin edilip e
dilemiyeceği Antalyadan telgrafla 
ı:;orulmuştur. 

Geçen ay yapılan muameleler 

Geçen ay içinde kambiyo işlerinde 
yapılan muameleler 1936 senesinin 
en mühim borsa alış verişlerinden 

sayılabilir. Muhtelif tahviller üze -
rinde vukua gelen satışlarda 1934 se 
nesi Erzurum - Sıvas üçüncü tahvi
li seksen bir bin altmış adetle başta 
gelmektedir. İkincisi de 9680, yüzde 
beş faizli Ergani 6560, Türk Borcu
nun ikinci serisi 6190, yüzde iki Ha
zine 5140, Anadolu Demiryollan 
1590 ve MUmessil üzerine 1940 mua
mele olmuştur. Bütün tahvillerin ye
kun kıymeti dahi 578284 lira on ku-

ruştur. mendifere binmek lftzımgeldiğini bir müddet dolaştım. Cene öteki- Hal idaresi de bu derdi anlamış -
söyledi. ne berikine avuç açarak, karnımı • 

tır. Fakat bunun çaresini düşünmek 

1 
_ Şimendifer de nedir? doyuracak kadar para topladım. Kambiyo bo~sının kaydine dahil 

ve tatbikat sahasına geçme!ı< doğru • 

verişli olması hasebile fiyat· "' 
lan !stanbuldan daha yük- yapagı 
se~tır. Ankara ve Polatlıda tüccarın ifi' 

Sıkleti 64 librelik olan beyaz mal il~ 
lar 65 librelik Manitoba buğdayını~ de ti~tik kalmamış gibi~ir. Ma 
bir numarası ayanndadır. Köylüler, heps1 I~tanbula gelmlştır. YalnıJ ~ 
mallarını Bakla.mI§lardır. Tliccarın pağı mevcut olup yerinde kilosU 
elinde stok mal kalmanuştır. Bu mm. kunı~ur. Bu mıntakanın koyull ~ 
takada bu sene 3500 vagon buğday racatı da ancak mayı~ta ba{ila.t· P 
mevouttu, bunun ancak 1800 vagonu yun1ar halen yayla besisi yapIIlaıd'1 
satılmıştır. Çavdar yetişmiyen bu . · 
mıntaka<la 700 _ 800 köyden ibaret dır kı, mmtakanın arpa mahsul . 

olan bu buğday hinterlandı memleke- mUhim bir kısmı koyunlara yedi 
tımizin en büyük ve en iyi buğday mektedir. Polatlıya. yağmakta 
am:bandır. kar bir metreyi bulmuştur. 

·. Çiftçi memnun 
Bu sene buğday mahsulümüzün faz 

lalığına rağmen fiyatlardaki yük.sek
lik çiftçilerin yüzünü güldürmüştür. 
Anadoludan her gün köylilye yanya,. 
cak eşya almak üzere manifatura tüc. 
carları şehrimize gelmektedir. 

• Zahire mmtakalanndaki köylüler, 
1936 hasdAtından Ziraat Bankasına 
olan borç taksitlerini tamamen öde. 
mişlerdir. 

Küçük~ 
Haberler 

Ziraat Bankaıınm Çift 
Yapacağı Yardımlar 

Ziraat Bankasının yeni ve ibri 

ca göre bir sistem ile vaziyeueııd· 
mesi ve te!Jkilatınm çiftçiye da.ha 

dalı olabilecek bir tarzda kurul 
için hazırlanan kanun Maliye ~o~ 
menine gönderilmiştir. Banka.ntıı 1)

tısat VekA.letine mi, yoksa Bar'P 
lete mi merbut olacağı henUz kartt" 
laşınanu§t.ır. ________ ., 
HASAN r Diye sordum. Uzun uzadıya ver- Lakin bu yerde adama dilenmek dövizlerin Türk lirası tutarının, son 

da ndogru· yaa belediyenin meşgul 0 - • • d k" · t' h 1. <!iği izahatı kafam kavramadı. için bile rahat vermiyorlar. Yanı- birincıkanun ayın a ı vazıye ı u a- • 

N 'hayet yanımdaki paranın mik b" d b · lacagı· bir iştir. Hiıl binasında nazarı saten şöyledir: Fransız frangı ACI Badem Kremi 
ı . • ma gelen eli sopalı ır a am enı Bulgaristan ile ~oslova.kya a _ 

tarını da öğrendikten sonra, beni kolumdan yakaladığı gibi, ora- dikkati celbedecek kadar aiantı ve 250.285, dolar 190.898, İsviçre fran- rasmda ticari inkişafı temin ve ziraat 
alıp, en yakın bir kasabanın içine cıl<ta, karaya yanaşmış bir gemi- sızıntılar fazlalaşmıştır. Bu yeni bi • gx 7811, sterlin 2.248,014, drahmi 55, maddelerinin iki hüklımet arasında 
götürdü ve orada.. bir binanın içi- nayı daha fazla beklemeden ve gitgi- florin 60 liradır. Diğer hUkümetlerin ithal şartlarını te.sbit etmek uze·· re 
ne soktu. Bu blnaJ şimendifer de- nin xanına götürdü. Birtakım a- ne çek, ne de nakit olarak dövizi 

1 
• • • de artan rutubette kurtarmak lazım_ Sofyada müzakerelere başlsanmu•tır. 

,,ilen deccal kervanının bekleme damlarla, çuvallar a gemının ıçe- kaydedilmemiştir. --._ 
~. . 

yeri lmif. risine yük taşıyorlardı. Bir çuval T 
. (•) b. "dd ~........,~--- u··tu··n satışı Çe.kosl.ovakya bu sene hariçten mı.. 

On beş nefeslık ır mu et da benim sırtıma verdiler ... Bana sır ıthalıne lümm görmem.iştir • 

bekledikten sonra, karşıdan, tozu da, akşama kadar taşıttılar. Ak- B O R S A 50 •ı • 
dumana katarak, bize doğru koşa şam olunca. tanımadığını birisi a- ffll yon Fransa.nm devalüasyonunu mllte • 
koşa gelen, kapkara bir canavar b. k t ~4":ı.ı:""~._. • ._... L k a.kip f' tı 
göründü. Amma ne canavar? Dağ vucuma epeyce ır para sı ışır- ira nefirece - ıya arın yüj<Selmemeai için 
kadar bir cüssesi ,korkunç bir dı; ve bana, bu beldede, dilenme- 19 1K1NC1IiA.l\'UN SALI ~ aldıgı tedbirleri Stiriyeye de teşmile 
manzarası, Lhassada gördüğüm nin yasak olduğunu, ancak böyle para 1 a r lhracat maddelerimiz arasında karar vereceği ve bir fiyat kontrolU 
Tanrı Budadan artık heybet ve a- çalışırsam para kazanacağımı söy- başta tütün gelmektedir. Bu sene ihdM edeceği bildirilmektedir. ytft' 

A 1 ı O S • t ı t uht 1 ··t·· t 1 • Acı badem kremi cllde · '%ameti vardı. Bize yaklaşırken ledi. m elif mmtaka arın tu un sa ış a. 
öyle acı bir çığlık kopardı ki. düş Şimdi, on beş gündi.ir hamallık - nndan memleketimize 40-50 milyon Gelecek şubat ayı içinde bir Fran. Cilde hayat, düzgilnlük ,·e ı:. 
tüm, bayıldım. Oözlerinıi açtığım Sterlin 6is.- 622·- lira kadar gireceği tahmin olunmak- 81.z ticaret heyeti Mısırdan Fransaya vet nrir. Cildin klrlerlni, ıt 

ediyorum. Zira Avrupaya gitmek ı Dolar 122.- 126.- k gıd--~11tir B h t "'· lerlni f vl t rnı·ıJel :zaman, canavar oradan kaybol • 20 Fransz fr, 114.- 111.- tadır. TUtün ziraat ve ticareti ha - "'-"'A • u eye m.ısır ve Fransa • ena yag a.nru e 
muş, bizim arkadaş ta cebimdeki için o bahsettiğim gemilerden bi- ıo t.ucı 120.- 12.>.- kında tatbikine başlanan normal is- arasında ihracat maddeleri üzerin - Bunı~ukluklanm, lekelerini.:::. 

P
aralarla beraber sırrakadem bas rine binmek, bunun için bir hayli 20 Belçika fr. 81.- 81.- tihsal programı tütün yetiı•tiricileri. de görüşmeler yapacaktır. lertnl, ergsıllklerinl. ~lvllC'ele -' 20 Drahmi 18.- 22.- .,, e -HıP 

m.ştı. Bu bana iyi bir ders oldu. para ödemek lazımmış. Onun için "' 16 .. ıı,.rc tr. SC>),- :ıJ),- lld çok faydalı olacaktır. izale eder. Çirkin ~ehr~yi .,~ 
o kasabada on gUn daha sürüne- efendimize, ne zamandır mektup zo L.c•• 20.- 23.- Taka• Muameleleri Afgan hUkfuneti yetmi§ beş sene leştlrll' ve ihtiyarlığı gençl; 

k 
ld d ğ k d 1 FlonD 63,- 66,- 0 müddetle 270 bin mil D'lurabbaı ara. rlr 

re , ça ır ı ım a ar gene para yazmıya vaktim olmadı. Kusuru- 20 Çekoslovak k.ro. 7s.- so.- Hararetli Gidiyor · · et" tonladım. Bu mUddet zarfında da, ma bakmay' ın. Bu.'tün bu çekt"ıi!ı'm ı Sılını zo.- _,3__ ~?en petrol taharri ve çıkanlm.a.sı Fakat acı badem kremlnJ h ~ ~ M k Takas muameleleri üzerine devam ıçın b' Am 'k k k ı -ot-gördüğüm canavarın öyle korku- kk ı ar ıs.- 28.- ır en an u.mpanyasma. im_ es yapamaz \'e bu krem ... meşa atlar, yarın öbür gün. sağ ı Zloti ~o.- 22.- eden işlerde canlılık görülmektedir. ı· ; 
lacak bir ,ey olmadığını. ve btla- kalırsam, siz hft.nımın huzurunuza Pengo zı.- 23.- ıya.z vermiştir • laka &et badem yağtyle ya;> fi 
kis, bunun medeniyetin en büytik yüz aklığı ile çıkmak ilk içindir. 20 Ley ıı .- 14.- lzmir memlft.hnlarmdan Japanya • lbmıdrr. Bu hem mUşkill ıdtJ. 
nimetlerinden biri bulunduğunu Dınar 48.- s2.- kendi vapurlariyle Hindistan ve Ja · Fransa.da ağır yağlarla işliyen mo- külfetli, hem pahalı bir iş o • 

Avrupalıların oturdukları iilke 1• .. ec hrona so.- '.ı - · · ··kl kted· 1 r Bu w· --•11 
öğrendim. Altm 1038.- >39.- ponya ıçın tıuz yu eme ır e · - rler için büyük bir müsabaka açtl • ğundan biraz acı badem ~ 

gerçekten çok uzakmış. Adeta Bank k b'l ı k l" · y ithal - _. 1 Ve bir sabah güneş tanrının hıf not 243.- z4s.- na mu a ı meme e ımıze ça nuştır. Bu müsabakada çalışacak "ille vazelin yağım kanşh,........ 
gitmekten ürkiiyorum. Orküyo - olunmaktadır. Brezilva kahvesi i- ~ :zına sığınarak, ben de bu şimen- rum amma atalarımızın dedikleri Ç e k 1 e r J nıotörlerin on bin kilometrelik bir yapılan krf'>llllerl kullanan 

difere bindim. gibi: "Ai!za giren lokmayı tiikür· çin de Ereğli havzasının kömürl~ri mesafede tam sür'atle çalışabilmesi yanlar clldlerlnl bozuyorlar· ..11. 
ı - Londra 620.50 621.- gönderilmektedir. Kömürleriıniıın, şart k ul t il fü b 1 d n1>k lJV 

Amman, yüce hanım! Şayet, bu mek erkeğin şanından değildir!" Nevyork 0.7913 o.7907 on muş ur ' a s acı 8.( em en r edf' 
gu

.'nku·· yolculuğumdan, nasip olur 
0 

· d d - Paris 16.9425 16.93 Brezilya şimendiferlerinde memnu - • yük fe<lakArlıklarla l§tihsal ~ 
eınır en e olsa yutacagıın. ~·-

da, güzel yurduma sağ ve salim Tabanlarınızın tozlarına iştiya- ~;~k~~ı l!:~~~o 15.0210 niyetle kullanıldığı haber atrnmı~ • Romanyada 37460 hektar petrol len hakiki uı badem f1l il" 
dönersem, muhakkak ki, ne yapıp kımı arzederim, hanım! Atina 88.155 s::~~s tır. arazi sahası tesbit edilmiştir. 1936 knm haline ıetirmi' oıan tr1' 

Yapıp, bu ıtimendlferden bir tane Cenevre 3.4468 3.4440 Trabzonun Bı'r Aylık senesinde buralarda müeeses kuyu • lonyaatyle ve mUstAhıarft.~:...a. 
T "Akboğa" Sofya 64.465 64.4125 1 ,,,. .. getireceğim. Bir yerden öteki ye- Amsterdam 1•4450 1.4440 İhracatı 'Brdan çıkan ham petrolden bir mil- meşhur ~ Hasandı1'· 

re seyahat etmek için bundan ça- ("') Karatumanda sa.at mefhumu Prag 22.7125 22.695 • un:uevı.; 1 yon ton petrol ve sair maddeler istih yatı nefis ve ca.7.lptir • ,; 
buk, bundan rahat vasıta olamaz. Viyana 4.24 4.2367 Tra:bzon, (TAN) - Kan ·e sal olunmuştur • Hasan acı badem yağı kte ı,J 
Bir kere, önünde atı, öküzü olma- bizdeki gibi değildir. Dakikalar. birer ~ear~[!d ~:~:~~ i:~~~4 içinde buradan ecnebi limanlara. Mevcut bUtUn müesseseler tama • le, Huan yağsr7 kar kre~ 

nefes müddeti olarak sayılır. Bu iti_ 687 680 k · f d k 6030 kg kırık ~ ..- ""-dan kendi kendine yürüyor. Bu Varıo"a 4.29 4.1867 · g. ıç ın 1 • • men islAh edilecek ve t.a.sfiyehaneleri ve Huan yanm ya,..h ı.,,.,., ~ 
sebeple, çeken hayvanın yemını, barla on beş nefeslik müddet takri- :~~~;~u .o::~~~~ ıo::~~so iç fındık, 85.200 kg. çürük iç fındık, genişletilecektir • mini bayanlar ıe\"P. se,·e 1etı..__, 
suyunu düşünmiye lüzum yok. ben bir çeyrek 83'-t demektir. Belgrad 34.3275 34.30 3000 kg. fo~ fındık, 20.450 kg. tonı. e makta ve e<-ULCI u ... nı ıeu'-
Yerde, önceden çizilmiş, yanyana Yokohama 2·7562 2·7545 bul fındık, 4.400 kg. kabuklu ceviz, Macaristandan tsvi"reye ithal fıdi. f'tmf'ktedlrler • ~.-

Moskova 2S 08 25.ıo O k · " (jçr'" 
yatırılmış çifte demir çubuklar - Hollanda lle Hususi Takas Stokholm s.12so 3.1232 27.938 kg. iç ceviz, 52.53 g. ınce len buğday miktarı seksen bin tonu Sabun, kolon~-&. loc;,·on. rt6' 
dan vücude getirilmiş bir yol var. Muameleleri T a h v i l ô t fasulye, 828.320 adet birinci, 335.520 bulmuştur. ta., brl:\·antln, s~ sulan s~ 
Şimendifer bu yolu iyice bellemiş adet ikinci boyda yumurta ihraç edil e pudra, tıraş bıçağı ,diş fı~ oJ1 

Hollanda da husu:qi takas mua. - ---- - e,.... olduğu için, asla şaşırmadan git - melelerinde ithalatın !hracattan ev- Anadolu ı ve 11 kupon kesik 36.80 miştir. Japonya Sahalin adasında J>eş se- diş ıulan, dl' macunlan ~-~ili 
mektedir. İtalyan Gümrük Tarifele- ne müddetle petrol çıkartma.k için ttirltt rtrlyat ve mUstah~...,. 
Ş. d"f · k d b - 1 vel yapılmasına müsaade edilmiştir. Esham 1 pır· ımen ı erın ar asın a ag ı o- rı·nde Deg"' ı·şı'klikler yirmi milyon yen tahsisat avrrom"' _ mutlaka Hasan marka.8111• ~ 

1 b 1 d. ı B Bun:un ;ç_ırı ithal edil:cek mal be - J~ .. ._ ""ıf'"--an ara a ara vagon ıyor ar. un- Merkez Baı.11:aSJ 98.- tır. Buradan senede yarım milyon yinlz ve arayımz. na.11an '' p 
1 • • d eyk ı delinin tamamının veya ayni kıy - 8 /12/ 936 tıırih ve onden evvelki t .!flU arın ıçın e sıra sıra p e er var. I 8 t i k r a z ı a .,. ton petrol çıkarılacağı tahmin olun • Ankara. "tanbul, Beyoe ' 
Bu peykelerin üzerinde oturup et- mette bir banka teminat mektubu - - ------ bır kararname ile Itaıyan gümrUk ta maktadır . şikt.a.,, Eskişehir • 

____ ra_f_ı_nı_z_ı _s_e_y_re_d_e_r_ek_t_e_n_ g_id_i_yo_r_s_u_ - ..... T_._....c_. _ı~1e_r_k~e_z_B_an_k_a_s~m~a~y_a_t_1n_ım_ası~..ı.........!i!!~~;~~n!!~...!~!:r~...:.~~·....::C~.~----__:;~~..:..:::~~~_..ı..tn~· ftleıisinluı..d.Je:ı.ıdw:e:.iığı;u.şu.iaıkii:iili.:..:kw:le•r-Y_a_p_ı_Iın_tş~v-e~r-=•:...._::_·=·:...•=•:...·:•:_·:•:_•:•:_·_::•=.·=·=-·-=•=.•.=•:__•:•:__•:•:__•:•:__'~'=-~ ·~~~--------..... 
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Yalmz 1 tek lira 
Masrafla 100 kilometroya 3500 
kilo yUk taşıyan mazotlu BENZ
MERCEDES Kaıny.onlarını gör
meden araba almayınız (Tak -
sim Bahçesi karşısı No. 25 Is -
ta.nbul) Telgraf adresi: Dizel -
lstanbul, Tel: 40835. Adresinizi 
yazınız katalog gönderelim. Ye
dek parça sergimizi ziyaret 
~ ediniz. 

-
~ . 
Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci MilhUrdar 

- zade Han. Tel. 22740 -

MERSirt Perşem· 
be postası 

21/1/ 937 PERŞEMBE 
günü saat 1 O da Galata nhtı
mmdan Mersin postasına kal
kacak olan (GUNEYSU) va
puru yalnız bu sefere mahsus 
olmak üzere gidişte ilaveten 
Alanya, Anamur ve Dörtyola 
da uğnyarak Payasa kadar 
gidecek, dönüşte keza ilave
ten Taşucu ve Anamura uğn
yacaktır. (332) 

ROMATIZMA 
LUMBAGO 
SIYATJK 

ağrılan TESKIN 
\'El izale eder. 

HER ECZANEDE ARAYINIZ 

ZAYl - Seyrüsefer merkezinden 
aldığım 3695 sicil No. m. a.raba.cılı~ 

. i ayi eyledım. HUkmU 
ehlıyetnameın z _Araba sil. 
olmadığım illn ederim. 
rUcüsU lsmall. 

- t 3 uncü Sulh Hukuk 
Suıtanaıune ç . 

Mahkemesinden: Da va.cı Al~ko anı 
tanbulda Yemı§te Yağ 

tarafından Is H .. seyin eoka. 
iskelesinde YoğurlÇ~ u Mehmedin 
ğmda 26 No. lu yogurtçu ale 
dükkA.nmda lstepan :Mutafyan y. 

· dOıBya ile açılan 
hine 9361970 No. ıu . duııuş-
218 lira alacak davasının cantga·hının 

hin ikame 
ına.smda M. Aley bi le ilanen 
tneçhul bulunması haııe ~uhakeme 
Yapılan tebligata rağmen U 
gu.. .. de 11 l 937 tarihine m sa. 

nun n - - gel 
dif aza.rtesi günü mahkemeye • 

P . .. dermemlo ol. 
Jnerniş ve vekil da.hı gon "stiktap 
duğuncıan M. aleyhe beraY ı . k 

. gclmıyece 
l'llahkemeye gelmesıne . . ad ile 
t>lursa istiktaptan çekiJUll~Ş. idi 
lnUb in kendısıne a -rez mukavelen • . . ibtan su-
~tlne karar verneceğinlll kara-
tetıyle ilanen muameleli ~yap 

2 tı +- k enın 15 • -
" ~bllğine ve ınah em t lO .. A ~ 
037 ·· il saa ı.ar 
li~-laribine mUsadif gun erilınil ol-
d .. ıae nıahkemece karar v. bet 
"'~~dan tarihi ilandan l~~kdir. 
"d"'l ıl.rfmda itiraz edilmedıgı k 

e va.m ve a. 
ıtYa.ben mahkemeye de 

~eceğt ilAnen tebliğ olunur. -

lt~ sözler ve raJca1D1ar 
bot göriilebllir, anc&k 

M'*ayeee terazlsinJ elden 
bırakmam&bdır 

kRl!M PERTEV 

ldıa ..,._ ltl&tun yoktUJ'· o töh
~tlae d&lnıa aadtk k&knlt ve 

~ bir kremden bfi<Jenen fe-
de dalına nıüsbet cevap ver. 
~. 

TAN 

- .............. 

Jtnd@ı 

istanbul Gayrimübad.ller Komisyonundan: 
O. No: Semti ve mahallesi Sokqı Emllk No: Cinai ve hl11e11 Hisseye ıöre 

muhammen K. 

-· 
1627 Boııtancı Çatal- Çata.lçqme E:15 MU. 247 metre arsa 280 Açık 

çeşme 

2040 UskUda.r Jcadiye 

2269 Ye§ilköy Umraniyt 

2749 ~ngelköy Yeni 

mahalle 

3442 

4496 

4602 

5087 

Fatih Silivrl

kapı 

Ortaköy 

Hey!beliada 

Orta.köY, 

5098 Balat Hacı Kaaım 
GUna.n! 

1 

5590 Kurtul ut 

6551 Beyoğkı BUtU) 

PangaltJ 

7300 Mercan Daya.. 

Hatun 

8331 Kadık15y Tuflact. 

bqı 

8382 Kunıçqme 

Harita:142 arttırma 

E: .Karabet kalfa 

Y: Kurt.çelebi 

Bostan 

Abdi oğlu 

E: Veli Ef. Y: Seyit 
Nizam cad. 

10 

106 Mil. 

E:43 

E:l Y:9-

9/1 

E:83 E: Portakal 
Y: G(lrcil kızı Mahallen 107 

E: Değirmen Y: Kır. 
mm ve Demirtq 

Anba.rlıdere 

E:20..32 

E:34.3~ 

36 MU. cad. 

E: Sultan 
çeşmeli 

Mahallen 66.67 

E:3 defa 

Mü. 46 
y: Aynalı dükkln Y:l 

E:lO Y:12 Muhtar 

E: Çayır Y: Har- E: ve Y: 
biye çaym ve Elmadağı 2-4.6 

Büyük yeni han 41 

E: Bafdat cad. E:49 Y:36 

y : Fenerli Ahmetbey 

Zincirlikuyu 

cadd-1 

E:6 Y:6.8-10 

Malıallen 119 

1148,50 metre arsa 

108 metre arsa 

40 metre arsa 

.ı150 Kapalı 

Za.rf 

220 Açık 

arttırma 

50 .. 

içinde kuyumı olan 500 " 
bostan ve ahırın 1 6 hiı. 

69 metre arsa. 50 ·• 

Kuyulu 1070 metre 
arsa 

iki hane iki bostanın 

3/32 his. 

550 .. 

240 " 

163,50 metre ana 280 " 

Bahçeli ahpp hanenin 100 " 

3/ 128 his. 

285 metre a.rsa.nm SOO ,, 

3 15 hiıı. 

BUyUk yenihan 3 ün. tOO " 

cU kat 41 No. lu ktglr 

odanm 2/~ hiıı. 

1927,50 metre arsa 4850 Kapalı 
Zarf 

Hane araaıı ve 2000 .. 

45934 metre bahçe 

k ___ ._ 1 • ...ı Jruller on gUn müddetle satışa çrkanlmıotır. !haleleri 3. 2 • 937 tarihine Yu anda e~ı yazı ı ga,. •• mMJ • • 
tesadüf eden çarpmba sUnU uat 14 dedir. Satıt münhasıran gayri milbadıl boonııl~ir. I 

iktisat Veklleti Io Ticaret Umum MUdUrlUğünden: 
~ -. TUrkiyede nakliyat aigorta igleriyle çalışma.ıc Uzere kanuni hUkUmler 

Zührevi ye cild hutalddan dalre.tnde tellCil edilmlt bulunan ecnebi ııigorta ıirketlerinden Badi,e A. • a·· eekUraM sigorta ıirketinin Türkiye umumi vekili bu kere müracaatla 
or. Hayrı me irketin 1- 1- 937 tarihinden itibaren yeniden poliçe t.amim etmemeğe ve 

:u tarihten evvel yapacağı işleri taııfiye etmeğe karar verdiğini bildir. 
öğleden tonra Beyoğlu A:pcami mi•tlr. Bu ıirketle allkaeı olanlann Istanbulda Galatada HUdavendiglr 
k .... ısında No. 313 Telefon:4 y 1 , i b d Ik . V 1..aı • l1r t t. 

l~--T •••••••••- hanmda mukim S. Roao ato ya ve ca m a. tisat e-.ıetine m acaa e 
melerl illn olunur. 

..... ·~· 

' \ .f 'f 11 

Kliıelerinizi TAN ÇlNKOC RAFHANESl'ne veriniz. 
idare eden: Devlet Matbauı sabık çinkograf Şefi 

KEMAL FERİDUN 

• 
Dewlıt Dımlryollır1 wı limıılar1 l•lıtmı U. idaresi llinlırı 

Muhammen bedeli 81000 lira otan 60000 adet çam 
travers 28/1/937 Perşembe günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacak· 
tır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 5300 liralık muvakkat temi· 
nat ile kanunun tayin et·/) vesikaları, Resmi Gazetenin 
7 /5/1936 gün, 3297 No.lı nüshasında intişar etmiş olan 
talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ay· 
ni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermele
ri lazımdır. 

Şartnameler beheri 405 kuruş mukabilinde Ankara 
ve Haydarpaşa Eskişehir ve İzmir veznelerinde satıl· 
maktadır. ( 148) 

Sümerbank Umumi 
Müdürlüğünden: 

Bankamız İnşaat Servisine bir inşaat mühendisi ve bir 
fen memuru alınacaktır. 

İnşaat mühendisine (250) iki yüz elli ve fen memuru· 
na (130) yüz otuz lira ücret ve ayrıca. Ankara mesken 
zammı verilecektir. 

Taliplerin 31/1/937 tarihine kadar, tercümeihal; Nü· 
fus kağıdı, sıhhat ve hüsnühal vesikası ve üç adet fotoğ· 
rafla Ankarada Sümer Bank Umumi Müdürlüğüne mü· 
racaatları. ( 263) 

Urfa Be~ed ·yes·nden ; 
Saray Önünde eski Belediye Dairesi önündeki dük

kanların yıktırılarak asri bir gazino haline getirilmesı a• 
çık eksiltme ile ilan edilmiş isede istekli çıkmadığından 
Arttırma ve Eksiltme ve İhale kanununun 46 mcı mad· 
desinin "R" fıkrası mucibince 7/1/937 tarihinden ~tiba· 
ren on beş gün müddetle pazarlığa konmuştur. Keşif be· 
deli 9450 lira olan bu işe girebilmek için 708 lira 7 5 ku· 
ruş muvakkat teminatı ihaleden evvel Ziraat Bankasına 
yatırmakla beraber isteklilerin bu gibi işleri muvaffakı· 
yetle başardığına dair mevsuk ehliyetname vesikaları 
ibraz edeceklerdir. Keşif, şartname ve planlar hergün 
Belediye fen heyetinde görülebilir. İsteklilerin 22/ 11931 
günü saat on beşte Belediyeye müracatları ilan olunur. 

(253) 

WH O ' S WHO 
in Central and East-Europe 

Edlt~d b7 8 TEP H E N T A 'i L O R, R. P. O. 
nıı lı a llfbo'ı Wlıo ırhlcb &ellı wlıo'ı ırbo il a part el ~. world &llOll ••iri 
ıbı ı ... ı İl baowı end Uıo • .,., İl •anıed b7 ll•dt1ll •1 laıernatloul •hl11 
h la ille 0Dl7 ılılnı ol Ilı ILIDd lı ıbo Enıllı• ıu,..,. Jet Jtod•ı .. lor lllt 

ıorrltor 1 lt eoon. 
lı toaıal11 abo.ı ıe 000 .. ııı1111e lllorraııbl• ti prealaeıı peoplı lrea IO 
nnı .. n eonlrl• ı Altı.a a. Auııtl•, Bu rarıa, OıechıloHILla, 011111. ıt.ıea ı 
P'lnlaad, Or-ı RuaruJ, !.al•ıa. LiKhteollılı. l.lıb•Hla Polaed llıaaa a 

BırllMrlaad la ludını ılıı ı-su ol NalleM, Tub7 •ad Yq111IHla 

Recul&r edltlon (clotb blndlnr) I IO. 
{hl Great Brıtaio, ı 4; eleewhere 8•. Fn. 80.-) potl ır ... 

Publla/ı~d blrnnlall,11, (!r.ı 111 llJJ, 

HANDB O OK 
of CentraJ and Eut-Europe 

Edlted by 8 TEP H E N T A. Y L O R, R. P. O. 
T\lı it u IDdlıpeaoable HaHI pide aad boolı el ,.,_ .... Alllaaıa, Aııatrla 
1•1-arla Caectıoelo•a•la. Danıls, Eı oaıa, Flaland O,_, ll111ar1. l..aı•la 
ı.ı .. aıaooı•ln, l.hhon a Polaad, R••aaıa, furh7 aa• Yal"IHla ad ıo Oelr pro 
4ueıı ud •MOarc• Jı ıl•• lhoır •t11or711ıaılııi1M, -•oal111 ••ar7ı.ı11 •tıeı 
lbelı rallroa4ı al4 •eaı .. rHOrLI, .... ,ıııı., .... , lfaHll'I u• ıevt11 

lı&Dklaı aııd laturaHe 
il -11111 •"-•' tOD ,.... ""' aaa1 ıııueıraıl..., _,. u• uıı.ıı111 ıatı .. 

Prl~ 1 1.60. 
(la Great Brltaln. e 8; el1twbere Sw. Fn. '1.-) + poıtap. 

Publiıh«d ortnuallr lfıact 1133. 
Tb~M booke can be ordered trom uy )lookıtore la Oreaı 
Britaln or tbe Domlnlon1, in the U. 1. A.., on Uıı Contlatnt ıı 

well aa in tbe t'ar Eut, or trom ıbt pubUı~er1 : 
TBE CENTRA.L EUROPEAN TIME8 PUBUIBINO CO. LTl> 

U!wtnıtraue ıu. Zurlch, ı, or trom 111 ApaOJı 
TUE PANORAMA PUBl.JSBINO CO. LTD. 
Vieıına, Jll, Kundmanqa11t il, A81&n.. 

ın:w.Toıt.ıı: ı 9 • BtıdıM • Co. ıı, a... &ita....., 
LO!lOON .!t"'p.Woo llonWI, IJll, lıatlOll.,., 8all c. .... 
TOl\YO JI,..,.. •• ,. C.. IJtl. 1 Nı•oakAI Ttrt illa'-- • 
CANTON. T .. r-.. -... ~· ......... MM a.M ~ 

ı~~~~~- ~~·:.T'~·!ıı:ııM1!:~ ~= = 
CALCtTM'A • T4e .... o-,...., Ll4., Oellece lıı•- tl4 A. 
JOJIANNUIUROı v...,_...ı ... ,_,,_ 1"4 • "• lr111111 it. 
PARl!I 11-•wWI .U J•"-1~ İluA_,,ı ll~ı .... a'6wav, 
TB& 8AOUE N V Jlıwt- ~(i1M/f'ı ....._Jel• 11t1ı-M'1, Laaı• 

Vo6rbowı 1. 
U:IP7.IO; Qflo H-tı•U., Qwenır- Jt. 
G&Nıı;VAı il~. N"ilü • a.., l'laM •• LM L 

Satıldığı yerler: Ankarada Akba: lıtanbulda Haşet 
Kütüphanesi. 

$Jllbl: &ıum1 bDl8 r~ • unıwm Neenyatı wsu. ecl•: tıı.. ~Aı.uı 
Gue~ ve NflFIYat T'1rll Umltet S~eti. Buııdııı Jer fAN mıtbusı 

, 



12 

ŞiDDETLi 
Soğuklara karşı 

Nezle, 
Göğüs üşüme· 
ainden ve ök· 
aürükten ko · 
runmak için eı . . 

ıyı çare 

Ç A P A M A R K A salebidir. 

I* 
l 

TAN 

OKER 
Tıraı bı~akları 

SERT SAKALLAR! 
YUMUŞATIR 

~e cildi pamuk gibi yapar 

POKER PLAY 
markasına dikkat ediniz. , ____________________________ , 

ÖKSÜRENLERE 
ANZU 
Öksürük 
Şurubu 

Göğü.tt nezJelerile had ve muz. 
m1n kasa.hat iltihaplarında, za _ 
tiirree, zatilloor.p ,.e boğmaca ök -

20 • l - 937 

Evvelki gün soğuk almıştı, 
dün yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

GRiPiN 

Bütün ... 
agrı, 

sızı ve san
cıları dindi· . 

rır. 

GRiPiN 
Soğuk algınlığına 
nezleye, gripe, diş 
bel, sinir, adele 
ağrılarile romatiz 
maya karşı bil \ .>.l• ~ ,-
hassa müessirdir. \ t~ \ / 1 c--: 

,~-~-~ 
~~~ ,?;&7~ 

GRIPiN 
. 
1 

tecrübe eciııll Çok aaf ve besleyici olan bu nefis gıda, çay ve 

kahvenin mide ve asap Üzerindeki fena 

tesirlerinden de sizi korur. 
icabında gunde 3 kate alınabilir. 

t ------------------------* RADYOLlN dit macunu fabrikasının mütehassıs 
·'-----Jı•t•a•n•b•u•l-B_e.le•d•iiiııy•e•s•i _i.ıa•n•l•a•r•• ____ .. ı tarafından yapılmaktadır. 

kimyagerıJ 
15 gramlık paketleri her yerde [ 5] kuruıtur. 

Vatandaş pacaru, 
ha.ci.ce ~memek 
tanı~ 

EMiR EMiR e • • Tra.ş Bıçağı. ~olur 
hu yud4 cua. 

YcırhTraşBıçaQı r qı~rQL<(lnde ıo tanız~i t5 kuruştur. 
~.~~alz./a~~ 

Türk Memur Aranıyor 
Şehrimizde mali bir müe11ese için tercüme ve yazı itlerin

de kullanılmak üzere bir Türk memura ihtiyaç vardır. Şerait 
tunlardır: 
Aakerliğini bitirmit olacak ve 27 yafmı geçmit olmıyacak, 

Lise veya Yüksek Ticaret Mektebi mezunu olacak veya buna 
muadil tahsili bulunduğunu imtihanla iıbat edecek, Alman· 
ca ve Türkçeye her ilci lisanda mütekabilen tercüme yapabi
lecek derecede vakıf olacaktır. 

Bu evsafı haiz bulunanlardan Fransızcayı da bilenler ter -
cih olunur. Yukarda yazılı tartları haiz bulunmıyanların mü
racaat etmemesi ve müracaatların İstanbul posta kutusu 176 
(B.Ş.) rümuzuna tahriren yapılması ve bir fotoğraf raptedil
mesi. 

Akay işletmesi müdürlüğünden: 
' Köprüden Haydarpaşa - Kadıköyüne saat 23,45 te kalkan va· 
pur 22/ 1/ 937 tarihinden itibarcn24, 15 te kaldırılacaktır. Bu sefe
rin pazar ve pazartesi treni ve hergün tramvayı mevcuttur. (335) 

Keşif bedeli 603 lira 30 kuruş olan Çatalca, Silivri yolunun el
basan deresindeki ahşap köprü ile ova yenicedeki kagir köprünün 
tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi 
lewzım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. 1ı kanunda 
yazılı vesika ve Bayındırlık direktörlüğünden alacakları fen ehli
yet vesikasile 45 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz V'Cya mek
tubile beraber 21/ 1/ 937 Perşembe günü saat 14 de Daimi Encü
ınende bulunmalıdırlar. (i) (60) 

~ . • 
Senelik muham- İlk teminatı 

. men kirası 
Büyükadada Kumsal caddesinde 
214 metre murabbaı arsa 96 7,20 

Y edikulede Kale dışı mahallesinin 
Kazlıçeşme caddesinde 3 N. Iı eski · 
Kantar binası. 36 2,70 

Yuka-rda semti senelik muhammen kiraları yazıh olan mahal
ler teslim tarihinden itibaren 93 7 veya 938, 939 seneleri Mayısı so
nuna kadar ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya ko
nulmuş ise de belli ihale gününde isteklisi bulunmadığından pa
zarlığa çevrilmiştir. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görü
lebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 28/ 1/ 937 Perşembe günü saat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (289) 

istanbul Komutanhğından: 
İstanbulda mühim inşaat yapılmıya başlanacaktır. 200 

lira ücretle bir mimar veyahut ayni ücretle beton arme 
inşaat mühendisi aranmaktadır. Taliplerin şartlarını öğ· 
renmek üzere acele İstanbul Komutanlığı Ş. II ne müra· 
caatları ilan olunur. ( 269) 

latanbul Erkek Öğretmen Okulu SatmalmS: Komisyonundan: 
Tahmin tık teminatı Eksiltme gilntl 

ve saati 
Eksiltmeye kon.an işin Mlktan 

Mahiyeti 
Elbiselik kumq 

Elbise imaliyesi 

460 metr~ 

205 taknn 

Bedeli 
4 L. 25 K. 

6 L. 85 K. 

146 L. 62 K 26 • ı _ 1937 saat 
10.30 

105 L. 32 K. 26 _ 1 - 1937 saat 
11 

Okulumuz talebesi için yukarıda miktar eksiltme gün ve saati ile ve ilk teminatla· 
rile muhammen bedelleri yazılı elbiselik kumaş ile imaliye açık eksiltmeye kon· 
muştur. Eksiltme İstanbul Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Okul Komisyo.nu 
tarafından yapılacaktır. İstekliler kumaş yapan fabrika veya kumaş taciri imalıy.e 
için de nihayet dördüncü sınıf terzi olduklarına dair Ticaret Odası vesikası ve temı
nat makbuzlarile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri teminatları eksiltme saa· 
tinden evvel Liseler Muhasebeciliği veznesine yatırma! an şartnameler mektepte 
görülüp öğrenileceği ilan ol un ur. ( 146) 
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ROMATiZMA P.MANOL ~~t!~:!ı.g~. 2~ 1 .;e arkaya giren ağrı. 
ıan hemen keser. 

İstanbul, Sultanhamam p PO PAZAR( 
Kebabcı karşısında ~ ~ 

Türk Hava Kurumu Satınal
ma Komisyonunda,: fi' 

23. cü tertip piyango biletleri için 140 b:n Türkçıe 10 bin Fr' ~ 
sızca el ve 1 O bin duvar plam ile 1 O bin duvar afişi bastırılacB 'I 
tır. Açık eksiltme ile 25 Kanunusani Pazartesi günü saat ~ 
münakasası yapılacaktır. İstekli olanlar şartnamesini PiY 
Direktörlüğü muhasebesinde görebilirler. (338) __./ 


