
AKBABA 
Bugiinkü sayısmda: Ercümend Ekrem, Orhan Seyfi, 
Yusuf Ziya'nuı en güzel yazılarını okuyacaksınız. 

VERGiLER iNiYOR ! 

B~ŞMUHARRIRl: AHMET EMiN YALMAN 

Karikatürist Cemal Nadir'in bir şaheseri.. Akbaba, 
Düşündürerek güldüren eşsiz bir mizah gazetesidir. 

UZAK SARKT A f ELA KET! 
$an9hay Japonlara Geçiyor 

.-
\ 

Set in Kıymetli Hitaplarz: , . . . . 

Tamam 
Açhktan 

Başvekilimizin Evindeki 
iki Milyon Çinli · Dav.ete Atatürk. Şeref 
Ölüme MahkUm! Verdiler ve Şöyle Buyurdular: 

Kırt asi 
Ahlak 
Telakkileri 

--0--

~hmet Emin YALMAN 

B irkaç sene evvel Ankara
da bir it adam.ile tanıt

mıştmı. Bir Anglo - Sakson 
memleketinden geliyordu. Gel
aiğinin ertesi gün batladığı iti 
olduğu gibi bıraktı. Harekete 
hazırlandı. Sebebini sordum: 

Dedi ki: 
- Ben sizin memleketinizde iş gö

remem. Çünkü karşılaştığım muame
le, dürüst bir insana değil, kötiliük 
işlemesi beklenen §Üpheli bir adama 
layık görülecek bir muameledir. 

- Iyi aroma hükllınetin muamele 
tarzı şahsi olarak sizi veya başka bi
rini düşünerek yapılmamıştır. Eski
den kalma krrtasi kayıtlar vardır ki . 
bunların haricine çıkmak, hiç kimse
nin iradesi dahilinde değildir. 

ki
- Biliyorum. lşte bunun içindir 
burada IŞ"gormen goze anuy -

<:agını.~evcut sısteme göre ouraaa 
hesaplı iş görmek ihtimali yoktur. 
Ya kendim aldanacağım, yahut risk
leri mübalağalı surette hesap ederek 
hüklımeti aldatacağım. Bunun ikisini 
de yapmak istemiyorum. Yalnız size 
§unu söyliyeyim: Siz 18.tin memleket
lerinin telakkisine göre yürüyorsu
nuz ve aksi sabit oluncıya kadar her 
insana şüpheli, namussuz ve imkan 
bulursa fenalık yapm:ıya hazır bir 
:rnahlO.k gözüyle bakıyorsunuz. Bunun 
için her işe kilit üzerine kilit, kontrol 
tizerine, kontrol koyuyorsunuz. Bu 
sistem külfetli ve masraflıdır. Enerji 
\'e zaman israfına yol açar. Bundan 
başka kontrol ve vasilik sistemi altın
da müspet şekilde ahlak telakkileri 
inkişaf edemez. Tam meslek ahlakı 
kurulamaz. Fertlerden kalite 4i bek
lenemez. Hükfımet muhitinden baş
byarak bütün memlekette ahlaki kıy
:rnetıeri aocak bekçiler bekler. Bunun 
için bekçisiz kalan yerlerde fırsattan 
istifade etmeyi herkes tabii sayar ve 
tlıübah görür. 

Anglo - Sakson memleketlerindeki 
Sistem bunun aksidir. Biz her ferdi 
aksi sabit oluncıya kadar namuslu ve 
enı.niyete layık sayarız. Bu sayede 
bUtün hayat emniyet esası üzerine 

~ürür. Aldandığımız elbette olur. Em
tıiyete layık olmadıklarını ispat eden 
fertıer çıkar. Fakat ammenin bu yüz
den olan zararı, sıkı kontrol sistem
lerinin sebep olduğu emek, vakit ve 
llara israfına nisbetle hiç kalır ... ,, 

A nglo-Sakson dostumun bu söz
.. lerini hiç unutamam. Gözümüz 
<ınündeki bütün hadiseler bu görüşün 
doğru olduğunu gösterecek bir yolda
:ır. Ş~ farkla ki mevcut sistemin 
enaııgına rağmer dürüst kalan Türk 
~etnurlarının nisbeti iftihar edecek 
~dar yüksektir. Fakat bu yüksek 

~s~et, sıkı kontrol sistemlerinden 
ah~ gelmi~?r, m.:murlar~a meslek 

akının yukseklı"'i aksıne olarak 
oıııara rağmen baki kalabilmiştir. 
t Emniyetsizlik üzerine kurulan sis- ı 
temin eski günlerde yarattığı düs- 1 

Japonyanın Dokuzlar 
Muahedesini Feshetmek 
istediği Haber Veriliyor 

Şanghay civarında güllelerle harap olan resmi bir Çirı 
binasına Japon müfrezeleri girerken ••• 

N Pvyork, 10 (TAN) - Ş:mghay- t""ırilo mulca}>oto odiyorlnr Çin ~m
~nı.':-... ,,- -.uun mmt:ıkıtnm cenu- ~lıı:rT " howbardiffiana. iştirak et
bundaki Nantao'da Japon1ar ile Çin- miştir. Yanan yerlerden sütun siltun 
liler arasında şiddetli muharebeler dumanlar yükselmekte ve şehrin U
oluyor. Bütün siviller şehri 'terke da- zerinde kesif bir perde teşkil etmek
vet olunmuşlardır. Halk muhaceret tedir. Bombardımanı meşum bir sü· 
ediyor. Japon '3ahra bataryaları Nan kfinet takip etmiştir. . 
tao'yu şiddetle bombardıman etıniş, Japon tebliğine göre, Şanghay cep 
mermiler §ehrin her tarafına yağmış besinde 9 ikinciteşrin günü bir Ja -
trr. Çinliler, Japonlara mitralyöz a- (Arkası 8 inci.de) 

/npi/lerenin ilk Amele Lideri: 

M. Ramsay l\~acDonald 
Amerika yolunnda öldü 

Eski Başvekilin Ölümü Bütün lng~lterede 
Çok Derin Bir Teessür Uyandırdı 

Londra, 10 (TAN) - lngilterede 
( üç kere Başvekillik yapan Mister Ram 
1 say Macdonald, Cenubi Amerika.ya 
yaptığı tatil seyahati esna.smda rle
niz üzerinde ölmüştür. Hadise tngil· 
terede en derin teessürle karşılan -
ınış ve İngiltereye dünyanın her ta -
rafından binlerce taziyet telgrafı yağ 
mıştır. İngiltere Kralı, müteveffa -
nm ailesine gönderdiği taziyet te -
lgrafmda hadiseyi sonsuz bir elemle 
karşıladığım, onun ölümile memle -
ketin çok mümtaz bir devlet adaınuu 
kaybettiğini, müteveffanın, Başvekıl· 
Hk vazifesini, bütün imparatorluğun 
minnetin' kazanan bir tarZda ifa et
tiğin söylemştir. 

Urlar Şunlardır: "Devlet malı deniz., 
onu Yemiyen domuz,~.'~'iufan 
l>arnıak yalar.,, ~ • . -... 'l '" 

Bu düsturlarla devl~ malını°" çal:.:•!'. ..... _.' __.....;;::::... 

A varn Kamarası bugünkü celsesin 
den sonra bu büyük ölüye karşı hür
metini ve matem hislerini göstermek 
üzere tatil yapmış, Kamarada bütün 
parti liderleri Makdonaldın hatn"ası 
nı hürmetle anmış, Başvekil Mister 
Chamberlain, 1931 senesi Mdisele -
rini mevzuu bahsederek: "Makdonal
dm o zaman müvazenesiz bir bütçe 
ve dağınık bir kabine ile işbaşmda 
bulunuyordu. Makdonald bu sırada 
istifasını verdi ve milli bir kabine vü 
cu.da getirdi. Onun bu srralarda yap
tığı hizmetler, unutulmaz.,, 

lbak Yalnız mübah gÖııterilnıivor:j Mr.MacDonald 
- ;r '":. 

( kası 8 incide~... golf oyununa çıkıyoı 
• - . 'i': 
~ 

Demiş ve sonra bütün meziyetleri -
(Arkası 8 inci.de) 

"Celal Bayar Ve Arkadaşları Benim 
Millete Vadettiklerimi Yapacaklarını 
Bana ve Millete Vadettiler.,, 

.Ankara, 11 ( A.A.) - lkinciteşrin onuncu a 
j günü akşamı Başvekü Celal Bayar, evinde kü-

Başvekil Celal Bayar Atatürke cevap verdi 
ve dedi ki: 

ı lçük bir davet yaptı. Davetliler denebilir ki 
yalnız Vekillerden ve çok husuri ve çok yakın 
arkadaşlardan ibaretti. Çok şeyler konuşuldu. 
Ezcümle Atatürk mesai arkadaşlarına: 

1 

"-Millete yepyeni bir program bildirdiniz. 
Bu ,program, benim mili.etime vadettiğim hu4 

suslardır .. Celal Bayar ve arkadaşları benim 
millete vadettik/erimi yapacaklarını bana ve 

1 millete vadettiler. Ben milletle beraber ·celal 

"- Atatürk, ben Türkiye Ciimhuriyeti inkıla
bında sizin ve kıymetli arkadaşlanmızın beni 
bildiği adamım. Atatürk, şimdi teessüs etmi, 
olan Türkiye Cümhuriyetinin ilerlemesinde 
gayenizin de ne olduğunu çok iyi anlamış ada
mım, arkadaşlarım da böyle. 

1 Bayarın ve arkadaşlarının programının nokta ı 
nokta tatbik edildiğini takip edeceğim. Daha 

"- Size, affedersiniz, beni mazur görünüz, 
yalnız size değil, bütün Türk milletine benim
le çalışan arkadaşlarımla hemfikir olarak söz 
veriyorum ki Büyük Millet Mecli,şi huzurunda 
aldığımız taahhütleri muvaffakıyetle yapaca
ğımıza kanaatimiz vardır.,, liyi izah edeyim, ben Türkiye Reiricümhuru 

'Atatürk ve Türk milleti, Başvekil Celal Baya· 
rın ve onun hükumetinin programını takip e-

) ldiyoruz, ve fiili neticesini görmek istiyoruz.,, 
dediler. 

Bunun üzerine Reiaicümhur 'Atatürk Celal 
Bayara ve bütün hazır bulunan hükUmet erka
nına tefekkür ve onlar için muvalf akıyet te-

11' menni etti. 

Prf. Afetin 
Avrupa 

Seyahati 

Bul~aristan ve Balkan Paktı 

Bir Bulgar Gazetesi 
Atatürk lnklldbını 
Takdirle Övüyor 
Bir Cenevre gazetesi Italyan }fa. 

riciye nazırı Kont Ciano'nun bu a
yın son 15 günü içinde Ankaraya 
bir ziyaret yapacağını yazdıktan son 
ra şunları ilave etmektedir: 

''Umumiyetle zannolunuyor ki, 
Bulgaristan tarafından izhar edilen 
yeni siyasi temayülleri ve Yunan kra 
lının ziyaretine tekaddüm eden Bul
gar Kralı Boris'in ltalyayı ziyareti 
Balkan itilafının kuvvetlenmesine ve 

lan uzun bir makalede Kemallst Tllr. 
kiyenin on beş sene içinde kazandığı 
beynelmilel yüksek mevki anlatıl .. 
makta ve bunun yaratıcısı olan Bü .. 
yt.\k Şefimizden hayranlıkla bahso-o 
lunmaktadır. 

Şatef'in makalesi §U sözlerle bit.. 
mektedir: 

Bayan Afet 

' genişlemesine yardrm edecektir.,, 
Diğer taraftan Sofyada çıkan bir 

gazetede Şatef imzasile ve Cümhuri
yet bayramımız münasebetile yazı • 

"Cüınhuriyetinin yıldönümünU ya 
şıyan Yeni Keınalst ve Cümhuriyet 
Türkiyesinin elde ettiği bütün ınuvaf 
fakıyetler karşrsmda menfaatleri 
müşterek bir komşu ve dost sıfatile 
duyduğumuz sevinci hiç kimse dur, .. 
mıyacaktır.,, 

Türk Tarih Kurumu asbaşkanı 
profesör Afet dün sabah Ankaradan 
şehrimize gelmiş ve Haydarpaşa.da 
Tarih Kurumu azası tarafmdan kar
şılanmıştır. 

Profesör Afet, doğru Dolmabah· 
çe sarayındaki Tarih Kurumuna ge
lerek geç vakte kadar çalı.~ınış ve ak 
şam ekspresle Isviçreye hareket et
miştir. Türk Tarih tezleri üzerinde 
Avrupanın muhtelif şehirlerinde ver 
diği konferanslar büyük bir alaka ve 
takdir uyandıran profesör Af et, bu 
seyahate Isviçre iliın muhitinin yap
tığı bir davet üzerine çıkmıştır. 

Sayın bilginimiz dün gece saat 22 
de kalkan Avrupa ekspresile Cenev 
reye hareket etmiştir. 

Bayan Afet, Sirkeci garında, üni
versite profesörleri, gazetedler ve 
güzide bir kalabalık tar°afmdan u -
ğurlanmıştır. 

MiLLi B1R MUESSESEM1Z 
HAR1CDE DE TAKDiR 

ED1LD1 

İspanyada Mütareke mi?. 

ltalyan gönülülerinin 
geri dönmesi bekleniyor 

12 inci Entemasyonal Selô.nik Fu
arında en yüksel{ ve en mümtaz aıa.. 
ka ile karşılanan Çapamarka Pirinç 
ruıu vesair çocuk gıdaJan fabrikası

nın "Grand prix hors concours,. mü- \ J 
kafatı ile taltif ve takdir eillldiğini, .___..~----------.._... ................ """""~""-", 

lktısat Vekaleti Fabrikayı tebrik et- ispanyada bombalar altında göç eden bedbahttari:an 
mek suretiyle resmen bildirmiştir. [Bu husustaki tafsilatı üçüncü sayfada bulacaksınız.] 
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SUÇLU NAHiYE 
MÜDÜRÜ 

MAHKOM OLDU 

• • 
lzmır Valisi Anlatıyor: 

Yıl 
TALiMATNAME 

VERMIYEN 
IS YERLERi ÇOK 

GÖVDENiN ÖLÇÜSÜ KiLO 
KELLEDiR. LAFIN ÖLÇÜSÜ 

-<>--
Rüıvet Almaktan 2 

Ege Çiftçisi Yeni 
Vaziyetinden Memnun -o-

Bunlar, 5 Gün Sonra 

B a.5\"ekilimiz salın Bay Celal 
Uayar, talih eseri olarak 

Başvekil olmu tur. }~ğer saym se. 
Jetiyle l,llarca yanyana ve takdir 
kazanarak çalışmı~ olmasaydı, her 
tuttuğu iı i becerip bru anna.saydı, 
hele En BüyUğiimUzün clhMlar 
değen e\•gi ve itimadını kazaruna
aaydı, zor B%·vekil olurdu! .. 

Hemen ağzımı şamarlanııya kal
kışmayın! Bu abuksabuk Jafian 
ben sö~ leme<lim. Bilaki biraz ta
mire yeltenerek yukan alımya ça
lıştmı. Bımıları koskoca bir salta
natın milleti, memleketi on ylJ 98· 
murdan ~mura, çukurda.o u~uru
ma süriikliyen Ba.bıatisinde yıllar
ca Hariciye Yezlrlibri, Şurayı bil
mem ne Rei lii;,rf, :Fındıklı Sarayı 

BalTakdarbğı etmiş bir \•atanda.' 
tefevvüh etti. 

Söyliyen nafile öylcmernlş: Göv 
denJo ölçü U kilo; lifın ölçüsü kel
ledir. Bu ata sözUnileki kelle, iz'an 
n feraset anlamına. olsa gerek. F..
'et pek doğru söylemi • Yarada
nım her gövdeyle kelleslnl bir öl· 
~iide yaratmıyor; Tiikmetinden su-
al olwınıaz. · 

Biz ağzı süt kokan bebeler de
ğil, nğn cehennernasl çorbadan 
yandı!;rr için buzJo ho~ üfliyen 
bir nesildeniz, neler biliriz neler, 
, e ne naneli, maydanozlu köfte
ler... Uiz Sadra.zamlrk, Nazırhk, 
' 'ezir ,·üzernlık saaulalyalanna., 
tahta ofa ters biner gibi binen ne 
dalaklı besleme Çocuğu tip1'ri gör
müş geçinnlşizdlr, ya efendim ya
leJellim! 

E nı iki seneılk ömrU bir dam- Y il Hapiste Yatacak 
la mukattar udan daha te- Asliye birinci ceza mahkemesi, bir 

miz geçmiş, vatan milJet hizmetin· rüşvet suçundan dolayı temmuzun se 
de ~.eldrdekten yet mlş, her ba..T ki.tlnci gUnündenberi mevkuf bulunan 
kalaıının \'erdikleri \'azifeleri ve Yeniköy nahiye müdürü Alaaddin 
her kendi kendine aldığ'ı \oazifeyi hakkındaki davayı bitirmiştir. 
noktası noktasına ,.e tastamam Dün, hadiseyi Uk tespit edenler a
ba annı3, köy çocuğu B. Oelil Ba- rasmda bulunan eski emniyet ikinci 
yar aikai kader velkı metle Baş- şube ınüdUrü ve Ağrı vilayeti emni • 
,.ekil oldu ha!!! Hay Allalum hay! yet direktörü Fahri ile ikinci ~ube 
Şu disiplin b~mı biraz öteye çe- mUdilr muavhıi Tevfik şahit olarak 
\.irse ve fjU miiddelumumi kulakla- dinlenmişlerdir. Bundan sonra hakim 

Başbca Mahsullerimizin Satışı iyidir, lzmirin 
Her Köşesinde PICinh Bir Çallşma Var 

ler heyeti müzakereye çekilerek kara 
nnı biraz tıh"'llSa da gerine gerine, 

rmı bildirmiştir. 
yaslaııa. yas1ana bir koouşuversem. Buna göre, mahkeme, suçun sabit 

lz'ııom npuru kaçırdığı dakika olduğu neticesine varmış, ceza kanU 
i te buanr. AtatUrk'iin yeniden nunun 213 UncU maddesine göre Alii.
:rarattı~'l ve lnkılabmm yeniden addini 2 sene hapse mahklım etmiş -
kurduğu yeni Türkiyede şuı a bel- tir. Aynca iki sene müddetle de J'l'le

bağlıyan ,.e Kudret _ Helvasına. a- muriyetten mahnımi:,.·etine karar ve 
vuç açan kimse yoktur. Yeni yolu- ~tir. Suçlu, aynca mahkeme nıas 
muzda hayattan aldtğımız tank, rafı olarak 28 lira ödiyecektir. Cür
tecrüboden aldığımız dağarcık ,.e mUmeşhut esnasında müsadere edi
bllgiden aldığınuz asa Ue yürüyüp len 28 liranın da muhbir ve şikayetçi 
gitmedeyiz. Ahmet Nusrete iadesi karar altJna a-

Yeni Tür.ki.rede ne sayın Çak- lmnuştır. 

Vapurların Sıhhi 

Kontrolü Hakkında 

Yeni Bir Karar 

Birkaç gün kalmak üzere şehrimi
ze gelen İzmir valisi Fazlı Güleç, Pa
zar C\inü buradan ayrılacaktır. B. Faz 
lı Güleç, dün, kendisile görüşen bir 
muharririmizc İzmir vilfıyetine ait 
muhtelif işler hakkında şunları söyle 
miştir: 

- İzmirin iktisadi vaziyeti, hüku
metimizin son senelerde aldığı gUzel 
tedbirler sayesinde günden güne ve 
bilhassa müstahsil zümrenin lehinde 
inkişaf etmektedir. Son günlerin ınnh 
sul satışları da normal bir seyir ta.
kip etmiştir. 

Üzüm mahsulü yarıya yakın bir 
nisbette noksandır. Bu, evvelki yıllar 
da bağlann fazla mahsul vererek yo
rulmuş olmasına hamlediliyor. Bazı 
mmtakalar kuraklıktan ehemmiyetsiz 
surette zarar görmüştür. Bu arada in 
cir de vardır. Fakat, ufak bir farkla 
rekolte geçen seneki kadar olmuştur. 

Çiltfi, vaziyetinden memnun 
Bu sene yeni tecrübe edilen Ameri 

kan cinsi pamuklar üzerinde iyi neti 
celer aJmmıştır. Zürra, gelecek sene 
bUtün mahsulünü bu cinslere çevir -
mek azmindedir. 

rnak, ne sayın Ali Fethi, ne sayın 
Rauf Ka.pt~ ne sayın lnönli, ne 
sayHl Celal Bayar iktidara rasgele 
ve F'"8ERI TALiH olarak gelme
mi lerdlr. işin en yerbıde f cabr \"e 
o en yerinde icabı tnkdir eden 'l'ek 
Atatüik'ün emir ve itimadı ile gcl
ınlşlerdir. Söyletme beni canım e
fendim, ne1erlm var nelerim. 

Kul trnsursoz olmazmı1'. Sımryo
nım ki .bn de\Tin de bir kliçllk ku
suru var: Arda kalını tara karşı 
~ok müsamaha gösteriyor. 

K!uraklığa rağmen çiftçinin yüzü 
gülmüştür. Tütün satışları iyi ve yo-

Sahil sıhhiye teşkilatı bulunmıyan lundadır .... Ekimle istihsal arasındaki 
limanlarda vapurlarm kara ile ihti- farka rağmen nefaset bakımından 
lattan menedilmiş olması bir sürÜ çok iyidir. Zeytin de verimli olmuş -
müşkülata yol açtığından sıhhi kon- tur. 
trolü bozmadan bazı kolaylıklar gös- 1zmirin umumi ihracatı 80 milyon 
terilmesi karar altına alınmıştır. liraya yakındır. İktisadi faaliyet ba -

Türk şilepleri ile küçük deniz va- lamından eskiye nazaran büyilk fark 

iz.mir Valisi Fazli Gülef 
s\ıkütu önlenerek çiftçiye malmın de 
ğeri temin edilmiştir. 

Yol ve mektep İfleri 
rağmen, bugünkü belediye reisinin ve 
şehir meclisinin himmetleri ile vari
dat işleri yoluna konulmU§ ve büt
çe artmıştır. Belediye imar işlerini 
başarmaktadır .. ~er .sahada kayde _ 
dilen }ıizınetlennı görmek mümkün-
dür. 

Yıllardanberi, bilhassa General Ki 
zmı Diril< zamanında bllyUk gayret _ 
ıerle yapılan muhtelif yollar lzmir ik 
tisadi bölgesinin ihtiyaçlannı henüz 
kapatamadığından umumi meclis, me
saisini programlarken yeni yollan ön 
pl.8.nda tutmuştur. 

Adliyeye Verilecekler 
Geçen eylülün on beşinde yapılan 

umumi tebliğ mucibince, iş yerleri bi 
rer iç talimatnamesi hazırlıyarak bağ 
lı oldukları iş dairelerine vermiye 
mecburdurlar. Fakat, bunların dört
te üçü henüz talimatnamelerini ver
memişlerdir. Konulan müddet bu a
yın 15 inde bitecektir. Önümüzdeki 
beş gün içinde de talimatnamelerini 
hazırlamıyanlar, iş mmtakası fı..mir -
Iiği tarafından derhal ndliyeye verile 
ceklerdir. 

Proje beğenilmedi 
Sanayi Birliği, hazırlanacak talimat 

namelere esas olmak üzere bir proje 
hazırlamış ve tetkiki için iş dairesi
ne vermiştir. Fakat , projenin hic}bir 
tarafı beğenilmemiş, kanuna ve son 
çıkarılan talimatname hükümlerine 
göre noksan ve küayetsiz görüldüğti 
için birliğe iade edilmi.ııtir. Bunun ü
zerine iş amirliği tarafından sanayi 
birliğine yeniden izahat verilmiş ve 
istenilen malumatı ihtiva edebilecek 
bir proje gösterilmiştir. Birlik, şim
dilik bu proje üzerinde çalışmakta .. 
dır. 

1, daireıine şikayetler 

Türklüğe Hakaret 

Suçlusu Kadın l Kaçakçıhk Yok 
Istinye doklarında gUmrük resmi 

verilmemiş kaçak bir kotra bulun-

srtalarının sahil s1hhlye teşkilatı bu- vardır. 
lunmıyan yerlerde prntlka almadan Üzümümüz bu sene az olduğundan 
kara ile ihtilatlarına bazı kayitlerle bu mahsul ürerinde satış bakımmdan 
müsaade edilecektir. esasen endişeye yer yoktur. Fiyatlar 

Yeni mektepler için yine 5 yıllık 
planda mevcut olanlardan Ödemiş 
Emmioğlu mektebi bitmiştir. Urla. 
mektebinin temeli atılmıştır. Seyit 
göldeki de tamamlanmak üzeredir. 
Güzelyalıda ve diğer yerlerdekil('J 
de peyderpey tamamlanacaktır. Iz -
mi• lıw:m:ıi idaresi _,natı.rir .ı.şindb oou 
b~ll<:t<' .:lvı?• '4 U "'-1 m; .. w~ \ t! lhoyacuı 
yüzde ~kscsrne yakiıi kısmını kar -
şılamıştır .,. 

Son zamanlarda, iş dairesine ge • 
rek iş verenler, gerek işçiler tarafın 
dan birçok müracaat ve şikayetler ya. 
pılmıştrr. Bu arada, Beykozdaki fab
rikalardan birinin işçileri dün iş a -
mirlibrine başvurmuşlar, kendilerine 
bir senelik iş mukavelesi imzalatılmak 
istendiğini, halbuki, müessesedeki & 

mektar işçilerin bu yUzden haklarını 
kaybedeceklerini söylemişlerdir. 1ş 
dairesi, mukaveleyi şimdilik imza et 
memelerini, vaziyetin tetkik edilece-

ğini bildirmiştir. 
Diğer taraftan, mmtaka fımirliği, 

bayramda işçilerine kanuna göre yev 
miye verıniyen müesseseler hakkında 
ki tetkiklerini bitirmek,iize.redir. Btın 
l:ı.rrlnn illr lns;mf: MUO.Ut:ı~xqg~ 

OU.n Ağırceza mahkemesinde bir 
Türklüğü tahkir davasına devam edil 
ınıştir. Suçlusu Rikn isminde bir ka
dındrr. ışahitler dinlendikten sonra, 
Madam Türkçe bilmediği için tercü
man vasıtasiyle müdafaasını yapmış
tır. Duruşma, başka güne kalmışiır. 

Su ihtiyacına Karıı 
Kırkçcşme suları kesildikten son

ra şehrin su Uıtiyacını gidermek için 
alınacak tedbirleri kararlaştmnak ti
zere dUn sular idar~sinde valinin baş 
kanlığında bir komisyon toplannu§tır. 

istimlak Edilen Binalar 
Adliye sarayı yerinde yapılacak is

timlak işleri bir aya kadar bitirile -
cektir. Konservatuvar binasının ge -
nifletilnıesi için 27 .binadan 23 ü yık
tırılmrya bw}lanılmıştır. 

duğu, sahiplerinin adliyeye verildiği 
hakkında bazı guctcletdP b1r h~her 

çıkmıştır. Bu, tamamen ynnlıştır. Or 
tada tesbit edilmiş bir kaçakçılık yok 
tur. Bu kotranın vaktiyle ilk sahibi 
tarafından alındığı sırada gümrük 
resmi verilmediğinde tereddüt hasıl 

olmuştur. Şimdi bu mesele gümrük 
idaresince tetkik edilmektedir. Hiç 
kimse de adliyeye verilmiş değildir. 

Trabzon ve Bartın 
Seferleri Değiıiyor 

Denizyollan işletmesi, deniz sefer 
leıini daha muntazam bir hale koy -
mak için lzmir, Mersin ve Ayva!ık 
postalan programlarmda olduğu gibi 
Trabzon ve Bartın hatlannda da de. 
ğişiklik yapacaktır. İşletme müdürlü 
ğU bu hatların yeni programlamı ha
zırlamakta.dır. 

Akhisarda Kız Talebeler 
Erkek Elbisesi Giydiler 

Akhisar, (TAN Muhablrindea) -
Ortamektehimlzdekl kız talebenm 
askerliğe karşı büyük bir alikuı 

,·ardır. Bunlardan ~ğu tlmdlden er-

'kek elbitesl gtymlye b~laıruşlardır. 
Yakandaki resimde ortamekteblu kız 
talebelerini eı'kek elb1Nl8lyle göriiyo 
ruz. 

ı.ı 
eni Çocuk Ansiklopedisi y 

Cilt 52 Kuponu 1 
kupona mukabil bir 30 

ci it (800) kuruştur. 

· Cüz 302 Kuponu 
10 kupona mukabil bir 

cllz 7112 kuruştur. 

Yalnız bu müsaadeden jstifade e- üzerinde durmağı doğru görmem. 
decek gemilerin ecnebi bir limandan Elverir ki, mahsullerimize satış yolu 
gelmemiş veya mUvaridatma te<mir -bul~ •:n. ti~untn ~.- .ııuıt.cı ..... 
konmuş Türk ve ecnebi bir limana uğ tin kooperati!Iem~ te.dbın t.nm ~!! 
ramamış olmaları içinde ölü veya nında yetişmış, fıyatlann gayntabiı 
hasta bulunmam~ı şarttır. Aksi tak Izmir belediyesi borçlu olmasına 

bildirilnıcı ve luılrlarm takibat J>au 
T 't";r~ ... ' 

lanmıştır. 

diroe,~~mil~~bnUrerin~~ ============================ 
hil sıhhiye idaresi bulunan bir lima- Alman Askeri Sirkeci Yolcu 
na uğrıyarak sıhhi muamelelerini 
yaptıracaklardır. içlerinde öıu veya Heyeti Geldi, Salonunun da 
hasta bulunan gemiler, sahil sıhhiye 
teşkilau oımıyan- limanıaroa bu işe Ankaraya Gitti Tamiri Bitiyo~ 
bakan makamın tedarik edeceği dok- Ordumuz hakkında tetkiklerde Sirkecideki yolcu salonu taJillt'atı 
tor tarafından sıhht muayene yapıla- bulunmak üzere Alman Kurmay Al - De yeni antrepoların in§aatı ilerle.: 
rak mahzur olmadığına dair rapor ve bayı Fretter ile binbaşı Leppcr'dcn miştir. Burada, denizde muamele go
rildikten sonra kara ile ihtilat edebi- mürekkep bir Alman askeri heyeti, ren malların dahilde servise tabi tu
leceklerdir. Bu şartlara riayet etmi- dün sabahki ekspresle şehrimize gel- tutması için son sistem bir sundurma 
yen ve sahil sıhhiye teşkilatı olmıyan miştir. Heyet, Perapalas oteline misa hazırlanmaktadır. !nşa.aU bir hafta· 
yerleroe sıhhat patentelerini vize et- fir edilmiştir. ya kadar bitirilecektir. k d 
tirmiyen silvariler ağır cezalara çarp Heyet fızaları, saat 10,5 ta vilayo- Yolcu salonu da bir aya a ar 
tınlacaklardır. te gelerek valiyi makamında ziyaret tamamlanacak ve açılacaktll'· ~keci 

Mezarhklarda Numerotai 
Mezarlıklara numara korunası için 

çalışmıya başlıyan heyet, bu işi en 
geç altJ ayda bitirecektir. Şehrimizde 
büyük kUçük 250 mezarlık vardır. 

Bu komisyon numerotaj yaparken 
bir de liste hazırlıyacaktır. 
Muhafazası Jazımgelcn mezarlık • 

lar bu listeye göre sonradan ayn1a _ 

cakttr. 

Kız • Erkek 
Tehdit 

Edilmiş! 

etmişlerdir. Saat 16 da da Taksim nhtmııarmın ta.miri de bitmek uzere 
Cümhuriyet Abidesine bir çelenk kon olduğundan salon nÇıldıktan sonra va 
muştur. purlar bura)"a Galata rıhtımında oldu 

Albay Fretter, gazetecilere şunları ğ:u gibi yandan yana,şaca.klardı~. Bu 
söylemiştir: suretle vapurdan doğrudan dogruya 

- Türk hükfunetinin daveti üze - rıhtıma çıkılabilecek, yol~arınal ka • 
rine memleketinize geldik. Bize karşı yıkla çıkmaları veya kar§ a~ ann 
gösterilen hUsnUkabulden son durece dan doğan intizamsızlıkların onU alı
mütehassis o1duk. Türk ve Alman or- nacaktır. 
dulan arasında umumi harpte başlı- Gümrük başmildilrli Mustafa Nuri, 
yan bir silii..h arkada.~lığı vardir. ~: dün de Sirkeciye gelerek ant~epolar
keıi tallın ve terbiye bakımından ıkı da ve paket gümrUğU~de ~dılen ya. 
ordu arasindaki sıkı bağ muhafaza pılınakta olan inşaat ile alakadar ol. 
edilmektedir. Türk ordusu~ıın terak- muştur. 
ki ve inkisafile yakından alakadar olu 
yoruz. ~ker olduğumw~~ için. siyW:~t
le katiyen meşgul degılız. Zıyareu -
miz, sa.dece, yapılan davete icabet ma 
hiyetindedir.,, 

Alman askeri heyeti dün akşamki 
trenle Ankaraya gitmiştir. 

---"'~.,-.---

Para Meselesinden 
Balıkhanede bir yaralama vakası 

olmuştur: 
MotörcU Eso.tla hamal Yaşar, hlr 

para meselesinden kavgaya tutuş • 
muşlar, Yaşar arkadaşını blçakla sol 
kolundan yaralryarak kaçmıştır. Ya
ralı, tedavi altına alınmış, Yaşar hak 
kında tahkikata başlanmıştır. 

-~ 

Tevkif Edildi 
Gurcba hastanesinden palto çalar

ken yakalanan Aziz, Fatih Sulh Ceza 
Mahkemesince tevkif edilmiştir. Ya
kında muhakemesine başlanacaktır. 

Cerrahpaşa Hastanes1 
Başhekimi Değişiyor 

Cerrahpaşa. hastanesi başheldml 
RUştü Çapçının Ankara n~mun~ has
tanesi başhekimliğine tayın edilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

[BıRKA~ 
D avutpaoa kıolaı;ına giden yolun ~ 

{alt olarak inşasına karar veril-

mi~tir. 

• • stanbul _ Çekmece yolundan ayn.o 
1 lan Florya iltisak yolunun asfalt 

olarak yapdması dün bitıni&tir. 

• O• • lülerin belediye tar.afmda~ te:~· 
tekfin ve tedfin edılmelennc onil

müzdeki ydbaşmda baılanacaktır. 

• h"l" 

A nkaradan &ehrimizc gelen Da ı ıye 
Vekili ve Parti Genel sekreteri 

Şükrü Kaya, ııehrimizdeki tetkiklerini bi
tiremediğinden dun aqam Ankaraya dön-

• 
O• • len muallimlere yardun cemiyeti top 

ladığı bin lirayı ihtiyacı olan mu
allimlere borç olarak dağıtmaya karar ver 

miııtir. 

• B elediye memurin kooperatifi, koope 
ratife dahil memurlara ucuz fiyat

la odun ve kömür datrtmaya başlamıştır. 
Kendisine erkek süsü veren, erkek 

lik tashyan, bazı kız akranlarını al -
datıp ni§anlanan şu mahut Melekzat 
dün meçhul birisinden bir tehdit mek 
tubu almıştır. Mektupta, dün için Tak 
sim meyda.nıru:la Melekzada randevu 
verllmektc, gösterilen yere gelmediği 
takdirde hayatJnm tehlikede olduğu 
yazılmaktadır. 

üzerinden Esrar Çıktı 
Bürhan isminde bir sabıkalı ~,a _ 

tihte şüpheli vaziyette dolaşırken gö
rülmüş, üzerinde arama yapılınca bir 
miktar esrar bulunmuştur. 

Mektupları Ankara 
Trenine Yetiıtirmek i~in 

[fA[(Vi/l\lj~HAVAl 
Melekzat bu mektubu alır almaz 

hemen PangaltJ polis karakoluna mü
racaat etmiş. tatlı canının tehlikede 
olduğunu söylemiştir. 

Polis tahkikata başlamıştır. ŞUphe 

!er, bu kız erkeğin ilk knndırdığı Rem 
ziyenin Uzerinde toplanmaktadır. İşin 
içinde bir kıskançlık oldu~ eaıırb -
yor. 

Posta, telgraf başmUdürlUğü, ltöp
rüniln Haydarpaşa iskelesine yeni bir 
posta kutıusu koydurmuştur. Her gün 
BSat 18,30 a kadar bu kutuya atıla -
ca'k meitt"uplar Ankara postasına ye
tiştirilecektir. Kutu, akşam ürerleri 
ıS,30 da açılacak ve içindeki mektup 
lar, 18,35 te kalkan vapurla 19,10 da 
hareket eden Ankara trenine verile -
cekUr. 

Yurtta Bugünkü Hava 

YeııilköY meteoroloji iıtuyon~ndan alı. 
nan malOmata ıöre, buıün yurdumuzda 
havanın umumiyetle az bulutlu ıeı;meıi 
ve rüzgtirlarm ııarki istikametten, ııarki A
nadoluda sekin, orta Anadoluda hafif kuv 
vctte ve dif er yerlerde orta kuvvette CS· 

mesi muhtemeldir. 

---=-' l inci ay • OUn: 30 
Ramazan: 7 

Kasun: 4 
llkteşrin: 29 

Arabi : 1356 
Güneş : 6,44 - Oğlc: 
ikindi: 14,39 - Akşam: 
Yatsı : 18,31 - Imslik: 

Rumi: 1353 
11.57 
16,55 
5,01 ~ 

DUNKU DAVA 
tir. Barometre 760,3 milimetre, en çok 11' 

Dün. hava kısmen açık geçmi~. rüzgar raret 17,3, en az h:ıraret 7,9 santigrat olll· 
garptan saatte 20 kilometre olarak esmiş rak kaydedilmiştir. 
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Roma Paktı Lehine 
Propaganda Başladı 

Lehistan Pakta Girerse 
Sovyet Rusya Bunu 
Düsmanca Sayacak 

' • 1 Londra, 10 (TAN) - Yugoılavyaya tayın ° unan Yeni Japon 
Sefiri bugün Belgrad'a muvasalat etmif ve gaz~tecilere vuku bu
lan beyanatında, Yugoılavyanın antikomü~iıt pakta iltihakı için 
te,ebbüslerde bulunacağını aöylemittir. Sıyaıi ınahafil, mesele
nin resmen ortaya ablmaaından evvel mütalea yürütülemiyece
ğini bildiriyor. 

Vıırşovadan gelen haberlere göre, 
Sovyet maslahatgüzarı Polonya Ha
riciye Nazırı nezdinde teşebbüste bu
lunarak, Polonya hükfımeti antiko
münist pakta iltihak ederse Sovyet 
hilkumetinin bu hareketi hasmane 
telakki edeceğini söylemiştir. 

Von Ribbentropun yakında Alman 
ya Hariciye Nazın olacağına dair şa
yialar deveran etmektedir. Bazı ri
vayetlere göre Fon Ribbentrop ko
münizm ile mücadele etmek üzere vü
cude getirilecek fevkalade bir heye
tin başına geçirilecek ve bu hususta
ki ihtisasından istifade edilecektir. 
Bu heyet, herşeyden evvel Lehistanı 
antikomünist pakta sokmı~a çalışa
"''\ktır. 

I ngiltereye bir cevap 
Londra, 10 {TAN) - Başvekil Mis 

ter Chamberlıı.inin dünkü nutku Ital
ya ve Almanyada çok iyi ka!'§ılanmış 

ltalyaya bir nota veren Roma· tır. Berlin gazetelerinden Lokal Anzi-
daki Souyet E/çi•i B. Stein ger, Chamberlainin, vaziyeti düzelt

------------ mek istediğini yazıyor. !talyada bu-

l gün yan resmi tebliğ neşredilmiştir. 
Sovyet lhtilc51inin Bunda, Ingiltere ile hemen konuşma-

Yılı l!in 

l ebrik ve Teşekkürler 

lara başlamak lİlZim ge1diğini, faşist 
hilkiimetinJn bu konuşmalara taraf-
•-- -•.:a-~ r--·"-::r- n--··-'- ~ 
ber bu yarı resmi tebliğ, tenkit edi
ci bir lisanla yazılmı§tır. Çünkü In-

Ankara, 10 (A.A) - Sovyet ihtiln. gilterede, siyaset hakkında mesul, 
linin 20 inci y:ıldönümU münasebetile gayrimesul şahsiyetler tarafından 
lleisicümhur Atatürk ile Sovyet Mer- türlü tUrlil beyanat vuku bulduğu 
kezi icra Komitesi Reisi Kalenin ara- halde Italyamn bir senede bu yolda 
sıııda aşağıdaki telgraflar teati olurl- ancak 3 kere beyanatta bulunduğu an 
tnuştur: Jatılmaktadır. 

llkteşrin ihtilalinin 20 inci y:ıldönU Prag Mecli•inde 
tnU münasebetile hararetli tebrikleri Prağ, 10 (A.A) - Mebusan Mec-
rni ve gerek şahsi saadetiniz, gerek !isinde Çekoslovak - ltalyan ticaret 
dost Sovyetlcr Birliği milletlerinin re 1 muahedesinin müzakeresi sırasında 
fahı hakkındaki samimi dileklerimi komilnist mebus Sverma faşistlik ve 
bildirmekle bahtiyarım. Mussolini aleyhinde ağır sözler söyle 

K A .. k miş, Italya elçisi bunu protesto et-
• tatür miştir 

Dkteşrin büyük Sosyalist ihtilalinin ------------, 
20 incj yıldönümu münasebetile vaki Eski Düyunu Umumiye 

1 lutufkar tebriklerinizden mütehassis 
Olarak samimi şükranlarımın ve şah- K 1 yanıyor 
•i saadetiniz ile dost Türk milletinin upon arı 
l'efahı hakkındaki en iyi dileklerimin Ankara, 10 (TAN) - Eski Osman 
kabulünü rica ederim. lı tahvillerine ait kuponlar bu ayın 

M. Kalenin 
.Ayrıca Başvekilimiz Celal Bayar 

Ue 13. Molotof ve Doktor Aras ile Sov
l'et liariciye Komiser muavini B. Sta
:trıaniakof arasında da tebrik ve te
eekkür telgraflan taati olunmuştur 

26 smda mururu zamanna uğrıyacak 
ve kıymetlerini kaybedeceklerdir. Ha 
miller, ellerindeki kuponlan bu tari 
he kadar tediye servisi ile mükellef 
müesseselere ibraz etmiye davet edil 
mişlerdir. 

Komünizme Karşı 

Son Paktın 

Dünyadaki Akisleri 
1 

TOKYODA 
Pakta ltalyanın da iltihakı 

diplomatik büyük bir mm-affakı 
yet teşkil etmlstir. Dünya, şim
di mukaddes, üçiizlii bir faşist 
ittiralu ka~ısında bulunuyor. 

MOSKOVADA 
Bolşev'i:ıme karşı im1.alanan 

pakt önünde hi~: aldınş etmeden 
rejimin yirmin<'i senesini kutlu
yan halk tahakalannda Kı:ıılor
dunon yenilemi~·e<'ıf'k ikadar kuv

vetli bulunduğu hakkında sami-
ni bir inanış vardır. · 

NEVYORKTA 
Tehlike hissi pek canlıdır. Ye. 

'tli uçıenn :re.5ekkülii, Roo e\·eıt
in kurmak istediği demokra~i 

cephesine karşı bir mukabele 
şeklinde telakki edilmektedir. 

LONDRADA 
Pakt, dünya sulhU namına l'e

ni gerileme hareketi olarak ~ö
rülmektedir. Ak ayı Şarkta nü· 
fuz mıntakaları takslmatma da
ir gizli bir protokoliin ittifakna
mClle mevcut olmasından üphe
loollmektedir. 

ROM ADA 
Hol e\iıntln tecrit \"e lmh~'" . 

nırı ~ullı tçtıı lil:t.uuılu "'b• uarll~ 
tilri oldüğu tıekmrlanma.ktadır. 

BERLINDE 
Bugünkü vaziyetin düzeltilme 

. i hakkında dü ünüle('ek büyük 
tedbirlerin A vnıpanm "Kızıl be
ladan,, kurtuhnadık~.a tatbik ,·e 
icra.-;ı mümkiin olamıyae.a~ı fik· 
ri hiıkimdir. 

Pakt imzalandıktan son• 
ra aıağıdaki milletlere 
de açık bırakllmııttr: 

Franco ispanyası 
Polonya 
lsvi~re 
Portekiz 
Avusturya 
Macaristan 
Yugoslavya 
Brezilya 

Trakyada Arıcıhk Kursu 
Edirne. 10 (A.A.) - Edirnede açı 

lan ancılık ve fidancılık kurslarında 
derslere baklanmıştır. Derslere Tra.k 
ya köylüsü 40 çocuk devanı ediyor. 

''Meılut Toprak,, ta Araplar tarafından devrilen bir tren 

Filistinde Askeri Mahkemeler 
Kudüs, 10 (TAN) - Bugün Filistinde yine U~ hadise \'uku bulmuştur. 

Kudiiste bir Arnp maldul düşmüş, bir Arap ,.e bir Yahudi yaralanmı lar. 
dır. Bunun üzerine Ku<lüste geceleri sokağa çıkmak ynsağımn tatbih"i!ıe 
başlanclı. Bu çeşit hndiselerln önünü almak l~ln askeri mahkemeler t~kf
line karar ,·erllmlı:tlr. Bu mahkeme sil8.h taşıya.nlan, kullana.ulan, bomba 
atanları ,·eya atmıya te,. ebbüs edenleri, sabotaj yapaıılan muhakeme ede
cektir. 

Romadan Francoya 
Mütareke için 
Tavsiye Yapıldı 

Londra, J O (TAN) - İspanya hükfuneti bugün lngiltereye mü
racaat ederek General Franco ile bir mütarekeye talip olduğuna 
dair intitar eden fayİaları tekzip etmittir. Fakat bugün İtalyan 
radyo istasyonlarından biri mütarekenin muhakkak beklendiğini 

haber yeriyor. 
-, Roma muhabirlerinden biri, lspan

~' ...... ,....... ~ ........ ~~"~ yada harp eden gönü~lül~rden_ mühim 
~ M SPA AK ~ bir kısmın Italyadakı aılelen tara-
t · ~ fmdan beklenmekte olduklannı bildi 
~ • •-.-.. riyor ve bunların pek yakında Ital -

Belçikadaki 
Siyasi Buhran 
Devam Ediyor 

Brüksel, 10 (TAN) - Birkaç gün 
denberi kabine teşkili ile meşgul olan 
Hariciye Nazın M:. Spaak yaptığı te
şebbüslerde muvaffak olamadığı için 
kabine teşkilinden vazgeçmiştir. M. 
Van Zeeland on beş gün evvel istifa 
etmiş olduğu için Belçika "iki hafta
dır sabık hUkumet tarafından idare 
olunuyor. 

yaya dönecekleri anlaşılıyor. lspanya 
daki ltalyan askerlerinin kiltle ha
linde geri çekilecekleri haberi tekzip 
olunuyorsa da Italyanın General 
Francoya bir mütareke yapmayı tav
siye ettiı:ri habeı verilmcktedJr. 

lngiltere • Franco 
Londra, 10 (A.A) - lngiltere hü

kumeti ile Salamanka makamatı ara
sında konsoloslar taatisi için yapıl -
makta olan müuıkerelerin neticclen
d!ği ve elde edilen anla§manın bir kaç 
güne kadar neşrolunacağı haber ve
rilmektedir. 

Musıolini'nin oğlu 
Roma, 10 (A.A) - Salahiyettar 

mahfeller, Bruno Mussolininin içinde 
bulunduğu tayyarenin düşürUldüğü 

hakkındaki haberi katiyetle tekzip 
etmektedirler. 

- --o---
Fas Meselesi Karıısında 

Fransada Mühim 
Müzakereler 

Paris, 10 (A.A.) - Şimali Afı ika 
işlerinin tanzimi için toplanan konf e 
ransm dUn öğleden sonraki celscsıni 
müteakip B. Dclbos, umumi vali Ge
neral Vogues ve Tunus umumi valisi 
Guyon ile uzun bir mülikat yapmış
tır. 

Bir Yugoslav 
Kumandanı 

Mr. Mac Donald'zn Olümü 
1 ntihar Etti 

l3elgrat, ıo (A.A) - Avala Ajan
cıı ltlbl' ~ a •gediyor: 
g elgrat garnizonu kumandanı or
lt:~.raı Tomiç, gece yarısı odasında 
au ıne bir tabanca kurşunu sıkmak 
buretıyle kendisini öldürmiye teşeb-
0.ırs etmiştir. Sıhhi vaziyeti çok ağır 
ta · ~keri makamat derhal tahkika
b;}ıtışmişlerse de bu hareketin sebe 

"''1 he .. cak nuz tespit edememişlerdir. An 
~ab~on zamanlarda generalin sık sık 
ldi. 

1 
buhranlar geçirdJği görlilmekte 

~ansa Hariciye Nazırı 
nkaraya mı Gidecek? 

l>a . 
lta rıs, 10 (TAN) - Yakında B:ıl 
ca~ ınerkezlerine bir seyanate çıka -
ııılln ~lan Hariciye Nazırı B. Delho -
lt',.,.

1
• nkarayı da ziyaret edeceği söy 

·• Vor. 

M ister Macdonald, Jnglltereoln 
siyasi hayatında mlihim bir 

rol oynamı bir. a<la.mdı. O da dün 
g~Ul. Kendisi tam nıarıa'iiyle bir 
lngiliz sosyalisti idi. lhtila.l düş
manı, harp dilşmanı bir lngiliz so~ 
yalisti ! lngiltc>rede amele partisi
nin mües isi, amele ı>artisini siya
si hayata atmıya munffa.k olan 
ve onu iktidar mevkiine kadar gö
türen şahsiyet sıfatiyle adı, lngil
te.re Jyasi tarihinde daima ya.51ya

caktrr. Bilhassa ootm tam bir ln
giliz kaf asiyle düşünüşü, tekamüle 
inanı ı, ihtilalden sakı.nı111, her ile
ri adımı tahakkuk edt>n lhti~·~la.
ra istinat eden teşkilata bağlaJ,ŞI 
ve en canlı kanaatle demoknı..SJiye 
bağlanışı, onuıı lngilterede amele 
Hareketini, JnglUz mllletine sevdir
meslnt> saik olmuş ve admın saygı 
ve sevgi ile anılmasına hizmet et
miştir. 

Yetmiş bir yaşmda ölen :Mac Do-

nald, kendi kendini yeti5tiren, in
sanları iyi tanıyan, insanlar tara
fından ku~ulan müesseselerin kıy
met \'e rna.hiyetlni anlıyao tecrübe
li ve goolş görüşlü bir adam, daha. 
doğrusu bir Jngilizdi. Kendisine 
teklif olunan l.ordltı!:'ll kabul et-

memesi, kanaatlerindeki samimi
yetin bir tezahürü idi. Gerçi milli 

hükümete iltihakı vtblinden amele 
parti8i onu dava haini saynuştı. 
Fakat bütün lngilizler onu Ingllte
reye sadık tanıyarak sevmişti. Ma.c
Donald, eserini tekemmül etmit 
görerek ölen bir bahtiyardır. 

Çin • Japon harbi: 

Cin - Japon harbi Şanghay 
ve Şimali Çlnde kati bir ma-

hiyet almaktadır. Şa.nghayda ,Ja
ponlar §ehri ihata etmiı; ve Çinli
ler §ehri tahliye ederek !;ekilmiş
lerdir. • imalde Sansi eyaJettnin 
merkezi işgal oluı;-nnı~ n japonlar 
bu i. ~alden soora Cenuba doğru 
ilerlemiye devam etml~lerdir. 

Ayni za.ınaında Japonya Brüksel 
Konfcraıısrnda tali bir komite Ue 
görüşmek üzere bir heyet tayin et
miştir. 

Heyetin Japon maksatlarmın he 

meo kli.mUe.n tahakkuku sırasında. 
muva.saleti konfera.n ı, "emrivaki, 
karşısında buhmduracaktır. Koın
f eransın bu e.mrh•aki, karşısında 
sulhü temin etmesi, bUtUn Çin ül
kelerini istiladan kurtarmıya ma
tuf bir tcşebbiis olacaktır. ÇUnkü 

bugünkü vaziyet bu hale gelmiştir. 
Japonlar San nehri ge~:miye karar 
\"erdikleri takdirde bütün Çin ,·ar
lığı t~hlikeye uğnl·acaktır. 

C hamberlain' in nutku: 

•• ngiltere Ba.5vekill Mister Cham 
be.rlaln dün pek mutedil bir 

nutuk söyledi. Dua ile hatti Ba.5-
\'ekilin "amin,, demesiyle soo bu
lan nutuk, lngiltereınin ltalya ve 
Almanya gibi büyük de\'letlerle i~i 
,.e dostça münasebetler tesis et
mek istemesini anlatıyordu. Nutuk 
ltalya Ue Almaııyada iyi kar§ılan
mış ve Alman matbuatı Chamber
lalnin vaziyeti düzeltmek fikrinde 
olduğunu söylemiştir. Jtalya.da ise 
lngiltere ile tam anlaşmanın sıra
sı olduğu kanaati hüküm sürmek
tedir. 

Anl~'llan ltalya da, Almanya da 
lngiltere Başvekilinin nutınınu bf. 
rer "amin,, ile karşrlamışlardır. 

3 

fi.EK 
itibari Kıymet ! 

ibretle görülecek bir ,,eye şahit ol
duğumu 1'amyorum. Doğrusu keDdim 
de bundan pek emin değilim de omm 
için i~i " ruıryorum,, özUyle uğa 
bağlıyorum. 

Efendim, lstanbul \ilnyf'tlnin ;:aze
telerde çıkmış bir ilnnmı gordiinı: 
Nikel 25 kuru;:Juklarla, arı on ku
ru luklar bu ayın 30 tmcu giinünden 
sonra tedavülden kalkıyommş, yani 
kimse bu paraları alıp \'emıiyccck

miş. 

\'e bu ilam gördükten onra dii
ttiindüm. Bann: 

- Bir gümiiş lmruşluk nıu olmak 
istersin? Yoksa bir nikeJ 25 l.."Uruş
luk mu? Diye sorsalar: 

- Gümü. kuruş oln~'lm, cc.vabını 

veririm. Çilnkü bir gümüc: kuruş ne
rede olsa bir kuruş eder. ltıldn tıikel 
25 kurushıklann üzerinden, 'ıükumet 
kendi itib:ı.rmı 9ekince elde metelik 
etmiyen bir maden parça ı kalır. O
nun için hemes \•aktiyle bunları de· 
ği tirir. 

Ben bunun daha acısını, eski kağıt 
paralar ortadan kalh.-tı'rı zamruı gör
düın. 

Hak rahmet eyUye! Senenin yansı
m Mı mla geçiren bir l'B§lı amcamız 
"\'ardı. Bu zatta tabii Türldyeye dön
düğü zama.n sarf etnıek üzere 'l'ürk 
paralan bulunurdu. Eski kfi.ğıt para.
lamı bugiiınkillerle tebdill sırasında 
kendl'line de haber verdik: 

_ Eski paranız \'arsa değiştlrlnl 

Dedik. 
- Yok! Dedi. 
Paraların değiştirme müddetinin 

bittiği günün nk nmı evde yeni para
ıann eskilerle <'leği tirilmesi üzerine 
lif ederken dedi ki: 

- Kuzum, Bu ki para bu kadar 
90k mu idi ki; bunu bir mesele yap
tılar? Eskiyen paralan her yerde 
bankalar deği. tlrlr. Bunun l!;ln lla
na, mühlete ne hacet! 

_ Aman! DediktL Eskiden mak· 
sat eskimi değil, eski hükfunetio 
paraları demektir. Sakın.,. siz de.,, 

Demiye kn.lmadnn giilmiyc ba5ladı 
\'e gidip dolabından tam 257 lira ge
tirdi. Hepsi yepyeni '.kağıtlardı amma, 
dün 257 lira ederken, bugün m.etellık 
etmiyordu. Allahım, ben o paTilara 
ne ya.ndımdı, bilmezsiniz. Hata ~ 
aklıma geldikçe yananın. 
Şimdi nikel 25 kuruşluklarla 6rom 

10 kunı~luklann t:eclavülclen kalka
cağına dair teblib'i okuyunca aklıma 
bu hadise ı;eldi ve bir nikel 25 kurur 
luk olmadığıma şükür ettim. 

8. FELEK 

Hariciye Siyasi 
Müsteşarımız 

Beyrut Yolunda 
Şam Trabiusu, 10 (A.A.) - Tilr• 

kiye Hariciye Vekaleti siy~ m~~e 
şan B. Numan Menemcncioglu bugun. 
hudutta, ali komiser namına Trablus 
şam delegesi tarafından k_arşıl~ış 
ve yolda Suriye hükümctı namı?a 
Kurtdağı ve Azez kaymaka~~rıl_e 
. d a kumandanları ve Muslımı-Jan arın • 

1 yede Hataylılar namına selam anını!) 
tır. Siyasi müsteşar Halebe muva~
lat1nda manda hükumeti namına şı· 
mal ordusu kumandanı ile askeri he
yet ve vilayet erkanı tarafından. kar 
§ılanmış, muvasalat ve hareketinde 
bir müfreze polis tarafından resmi 
sel8.m ifa edilmiştir. Heyet bu sabah 
Tra.bulsşam'a. v~ış ve o:n-d_a ~a as- • 
keri merasimle istıkbal cdilm}ştır. De 
lege evinde istirahatten sonra heyet 
Bcruta hareket etmiştir. 

Mar,ıahmız Şehrimizde 
Ankara, 10 (TAN) - Genel Kur • 

may Başkanımız Mareşn.1 Fevzi Çak
mak bu akşam !stanbula hareket et· 
rn.iştir. 

KISA HABERLER 
• Beyrut, 10 (A.A.) - Amerika Gene

ral konsolosu B. Marriner'in katili idam 
edilmiştir. 

• Londra, 10 (A.A.) - Bulgar Kralı 
Boris, avdetini bır kaç gün daha tehire 
karar venni tir. 

• Devlet Havayollnrı Umum Müdürlil
ğüne B Hasan Fehmi tayin edilmiştir. 

• Sıhhat Vekaleti idari mUsteşarhfına 
hıfzıssıhha dairesi reisi Dr. Asını getiril
miştir. 

• Çekoslovak bütçesinde bir buçuk mil
yon kuron açık vardır. 

• lngiltcre kabine Lordu Halirax'm bir 
kaç gün sonra Bcrlinı resmen ziyaret ede· 
ceiti haber veriliyor. 
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Aksarayda Güpegündüz Ev Soyanlar 

lardan Oçü 
ene Hapse 

ldular 
'.Ağırceza mahkemesi, dün bir soygunculuk ve itkence davaamı 

neticelendirmi tir. Davanın üç erkek mevkuf ve bir de kadın 
gayrimevkuf suçlusu vardır. Suçlular, F atihte Karaman yoku
şunda 11 numarada ~..ı.kkal Tokatlı Mehmet Serdoğan, Gemlik 
Subaşı mahallesinden lsmail Kalkan, Fatihte Karaman cadde
sinde oture.n Necati, Eyüpte Ermeni mahalle inde 15 num r da 
oturan Necatinin nişanlısı Müzeyyendir. 
Davacı da Lfilelide Kemal Paşa cad r;------.------. -

desinde 112 numaralı evde oturan Ba Istı~~ madalyesıni alarak aşagıya 
yan Nadircdir. Reis suçluların son lnmıştır. Iki kafa.dar, kadını öldü zan 
sözleri olup olmadı~m sorduktnn son nfyle kömUrlüğe sürüklemişler ve 
ra zabıt kfıtibi hazırlanan ve hlidise- sonra kapıdan çıkıp gitmişlerdir. Na
yi olduğu gibi nakleden karan oku- dire, ayılmış koJll§ulanndan Hikmet, 
muştur· Fahriye ve Saide onun iniltisine yeti-

Buna. göre suçlulard Necati §erek ellerini çözmüşler ve kurtarım§ 
vaktiyle k 'ul k t klan bU: lardır. Suçlular o gün Necatinin E-

omş u yap ı an ve yU t ki dost M" . 
kar def d od al k · ,.;n P e u uzeyyenın evinde bu-

~ a a pazara un ma ı:s- . 
beraber gittikleri Bayan Nadirenin luşmuşlar ve mUcevheratı, altınları 
zengın. b' k d ld - .. ğre . paylaşmışlardır. Sonra Mehmet Ca-

ır a ın o ugunu o nınış 
1 

. . ~ 

b altml U h 
talcaya, smaıl Izmıte kaçmıştır. MU-

ve unun arına ve m cev cra- . 
tm ko k i . k f . 1 t . zeyyen de çalınan mücevheratı bah-a. nma çın a asını ış e mıye . .. .. tü 
başlamıştır. Bu gayesine erişmek için çesıne gommuş r. . .. . :r 

d .. kk~- lt d t M h tle Mahkeme suçu sabıt gormüş, Ne-u ö.uının a m a o uran e me . . . . 
e bir aske k • 

1 
. anyan cati, Mehmet ve lsmailı yedışer sene, v r açagı o nn ve ış .. . . . 

lsmaille anlnamış 1 il ekiz lira- Muzeyyenı de bır sene hapıse mah-
~ , sma e s 1..11. • • N . . 

Jık bir elbise almış ve sonra da onla- ıı.um etmıştır. Yalnız ecatinın c~~ı 
rı teşvik etmiye başlamıştır. yaşından dolayı 4 sene 10 ay 10 gune, 

El kt "k • "b" . • l Müzeyyeninki de 4 ayn indirilmi§tir. e rı çı gı ı gırmış er 
Nihayet, Mehmctıe lsmall bir gün 

elektrikçi sıfntiyle Nadirenin evine 
girip vaziyeti tetkik etmişler, sonra 
Mayısın beşinci günU Necati, Mehmet 
ve Ismail Mehmedin dUkkanmda bu
luşmuşlar dükkandan bir ip, bir bay
rak ve torna vidaları da alarak bera
berce Laleliye gelmlşlerdir. Necati 
onlnn orada bırakmış ve çalıştığı 
yere gitmiştir. Mehmetle Isma-

Çalışırken 
Dövmüş 

Polis meşhut suçlar müddei
umumiliğine Heybeli sanatoryomun
da çalışırken arkadaşı Tahir oğlu 
Ali Rıza Durmaçalı:şı döven ve bur
nunu kanatan Hakkı isminde bir 
genç vermiştir. Ali Rıza, mUddeiu
mumlye soyadının 11Durmaçalış" ol
duğunu söyledikten sonra şikayetini 
şöyle nnlatm11tır: 

- Ben hnsta.hanede toprak kazı
yordum. Kazmamı bıraktım. Bir cl
gara yakmı§bm. Hemen Hakkı gel
di. Yüksek perdeden kUfüre başladı. 

Sonra suratıma yumruklar indirdi. 
Eğer benim çalışmanu beğenmiyorsa 

hemen bana yol verirdi. Yoksa vur
maya, dövmeye, sövmeye hakkı yok 

tur. 
Müddeiumumilik, davacının yaşını 

tes'cit ederek 1340 doğumlu olduğu 
neticesine varmıştır. Kanuna göre, 
bu gibilerin ancak vasileri dava açn 

bilirler. 
Bunun için, Milddefamumt kendi

sine şöyle bir tebliğ yapını~: 
- Oğlum senin dava hakkın yok

tur. Annene mektup yaz. O bir dava 
istidası gönderirse o vakit suçlu hak 
kında takibat yaparız. 

Ali Rıza Durmaçalış, annesine 
mektup yazmak Uzere Müddeiumumi 
likten aynlınış, suçlu da serbest bı
rakılmıştır. 

--0-

Tütüncü 
Dükkanını 
Soymuşlar 

Hüseyin ve Ibrahim adlı iki kafa
dar söz birliği yaparak Yenicaıni 
caddesinde tütüncü Abdullahm dUk
kiuıma gitmişler, kapısını kırarak 'föı 
çok pul ve sigara paketi aşırmışlar

dır. 

Polis, biraz sonra. suçluları yaka
lamıştır. Thinci sorgu hakimi her iki
si hakkında da tevkif kararı vermiş
tir. 

il yine elektrikçi sıfatiyle Nadirenin 1]11~ • • J , • ~ . ., '1 "'!f"N.;" , .... ' .. ·~ . r" .... '.,,, ~· . -;; '~ .. . .r .. ..: 'io , .... .... :. ... ..... , -" 
,.. • • .: ..., .__ • .. .. ~ 1 • ·'"-· ".}l ft! . y. 

evine girmi~lerdir. Nadire evde yal-
nızmış. Mehmet, elektrik saatini sö
ker gibi meşgul olmuş, Isınan de yu. 
knn katta bozukluk olduğunu ve eski 
makbuzları göreceğini söylemiştir. 

Kadın, makbuzları almak için ilerler
ken kömürlüğün önünde ikisi birden 
Ustüne atılmışlar ve bir yemeni ile ağ 
zını tıkamışlar, bayrakla gırtlağını 

1 
sıkmışlardır. Mehmet, kndrun karnı
na oturmuş ve saldınnnsmı çekerek: 

- Paraların ve mücevheratın yeri 
ni söyle yoksa seni kuzu gibi boğnz
lıyacağım demiştir. 

Bu sırada kadının parmağındaki 
pırlanta yUzUğU, bileklerindeki altın 
bilezikleri çıkarmışlardır. Ismail yu. ı 
kan kat.n çıkmış, karyolada yastık 
altmda bulunan 12 tam beşibirlikle, 
9 yanm beşi birlik, birçok ecnebi al
tını, elmas kUpe, altm kordon ve bir 

bul Beled yesin en: 
1 - Fenni muayeneleri neticesinde hiç b ir suretle kul

lanılmağa elveritli olmadığı ve ehrin hayatı ve sıhhati ba
kımından daimi bir tehlike tetkil ettiği anlaşıla.o Kırkçe,
me sulanrun artık tamamile kesilerek şehre okulmaması-

na karar verilmiştir. 

2 - Halkın ağlığını korumak için Vilayet Hıfzıssıhha 
meclisince ittihazına mecburiyet hasıl ·olan ve yüksek Sıh
hat Vekaletince tasvip buyrulan bu karar 15/ 12/ 937 günü 

Kırkçeşme suları l}ehir dışından tamamiyle ve kat' iyen ke

silmek suretile tatbik olunacak ve bundan sonra Kırkçefme 
aularının İstanbul şehrine akmasına imkan kalmıyacaktır. 

3 - Keyfiyet alakadarlarca malum olmak üzere ilan 
olunur. ( 8 .) (7515) 

lLMCJLIK T. A. Şirketi tarnfmdan TURKÇE SOZLU ve SESLI olarak filme alınan ŞANLI ORDUMUZUN, 

Atatürk ve Hükumet Erkanımız Huzurunda Yaptığı Muazzam 

Filmi Pek Yakında 

E • SARAY. MELEK • SA A A 
Ankarada : YENi ve HALK 

lzmirde: ELHAMRA ve A YY ARE 
.. sinemalarında birden g8sterilecektir. 

Bu film 10 nüsha olarak hazırlandıgından ~erhal göstermek isteyen sinema mUdilrlerinin FITAŞ adresine 
telgrafla muracaat etmeleri rica olu nur. 

'A.TATURK'ün Dünyaya Hitap Eden Sesini Bize Duyurnn ... Onderipıizin Türk Ordusunun idarelerini Göste· 
ren ... ve Şimdiye Kadar Görlilenlere Benzemeyen Milli, Şerefli film: 

G 
Ovaları rüzgar 

gibi yırtan 
§anlı süvarilerimiz. 

A A 1 Türk milletinin gQğsUnden fışkıran 
bir kudret.. .. Gökleri çelik kanatlari-
1e delen uçaklarımız ... 

EGE MANEVRALARINDA 
Oi K 

AtntUrk' Un, Heyeti Vekilenin, kumandanla.rnnı zın bizzat konuetuklannı, top, tilfek, 
1 mitralyöz, tayyare, tank ve şanlı askerlerimizin hakiki ve manevra sahasında çekil-

miş sesleri nin Y ~ ~ 't:1 I. Z Marmara ıfilm stüdyosu çektiği 1500 metrelik EGE MA
l\TEVRAL ARI Millı fılmınde dinliyebilirsiniz. 1 

Bu muazzam filmi MARMARA Fl LM STUDYOSUNDAN isteyiniz. 
Bursa sokak No. 40, Beyoğlu T~le.fon; 42460 Telgraf: MARMARA 

Bu filın 
pek yakında Ya lnız Beyoğlu'nda 

11 ·~ER Sinemasında rTf gösterilecektir. 

,_ __ ...._ __ iiiiiiiiiiiii ______________ iiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii--, 

iki ı-ı 1-1.ly a •• V al~ •• Aşk Saati 1 
Bu Akş m A Y Sinemasın~a 

RliEINHOLD SCHUENZEL'in büyilk opereti ve ALBERT :MATTERSTOCK ve GUSTI HUBER'in 

temsilleri. •• 

LKESi 
Sevimli bir kralın sevimli afiklnr.ı. D&.veten FOKS JURNAL 

Başrollerde: IKTOR FRArlSErl, VERA KOREN 
Fransız hudutlannı baştan başa saran MAGINOT HA'l'TI ÇELlK KALELERİNDE casuslar arasın-

da. geçen feci bir heyecan macerası - Çelik kalelerin esrarı - tehlikeli sahneler, baştan başa AŞK ve HE· ,_ ___ .. ___ ______ YECAN filmi. 

ERTUGRUL 
SADİ TEK 

.riyatrosu Bu gece: 
(AKSARAY) da 
HÜLLECİ 

Komedi 4 perde 

İstanbul Bclediyesi Şehir Tiyatro1nn 

DRAM KISMI 
Saat 20,30 da 

Ispanyol ]3:ılıçelerinde 
3 perde 

ğı bilgiç edasile: 

Bütün kalpleri teshir ede· 
cektir. Genç kızların, ka· 
dınlarm , sevenlerin, aşk 

ve iztırabm fi !mi 

ESKI FRANSIZ TİYATROSUNDA 
OPERET KISMIE 

Saat 20,SO da 

ATEŞBöCEGt 

4 perde 

f~~ı 
:~~; 

Bunu isterken Zonguldaktaki orta mektepte bir 
hocalık limit ediyordu. Fakat öğrendi ki orta mek
tep hocalarını doğrudan doğruya Ankara tayin eder 
ve elinde bir mektep şahadetnamesi bulunmadığı 
için ilkmcktep hocalığına tayini de bir lfıtuf olacak
tır. Valinin delaletile gördüğü Maarif MüdUrtLadeta 
nı:ztanmış, hele vilayet merkezinde alıkoymıya im
~an ~ulunmadığıru kati bir lisanla söylemişti. Bunun 
u~~ıne Seniha bir kere daha valiye gitti. O yine ken
dısını belki eskisinden fazla bir nezaketle kabul et
~· yerinden kalkarak kapılara kadar da teşyi et
mışt~ .. Fakat bunu galiba kendi alicenaplığına, kendi 
n~sını hayran etmek için yapıyordu. Bu nezaketi 
içmde,, bir daha gelirse artık istiskal etmek mecburi
yetinde kalacağını ve herhalde hiç bir tavassutta bu
~unmasına .im~~ ve ihtimal olmadığını da pek güzel 
ıhsas edebilmışti, Seniha artık Maarif Müdürü nere
y~ ~oll~ gitmek icap ettiğini anladı. Ve Amasra 
gı~ı: dcruz. kenan olan ve "zel denen bir yere tayin 
edılışine cıdden şaştı. Herhalde bir yanlı§lık olmuş
tu. Fakat günün birinde içerlere, sahilden çok uzak 
yerlere atılmayı mutlaka hesap etmeli dL B 

~t Altll ~C iL. 11~'-
- Kanunda Yeri varmış. Hoca hanımlar daima ko 

cnla.rmın hizınct: gördüğü yerde çalışırlarmış. Artık 
seni de ~radan oraya gondermezler. Seniha Hanım, 
gel şu agabeyime var! diye kendisini razı etmiye ça
lışmıştı. Böyle bir işe başkası delalet etseydi, Seniha 
mutlaka reddetse bile kendisine pek fena ve mutlaka 
felaketle netioeienıniye mahk\ım bir teklif yapılıyor 
hi~~ ~elki de duymazdı. Fakat evsahibi Sıdıkanın 
teklıfı~ı kabul ederek kardeşine varsaydı, Mükerrem 
ve Halıtle kendi arasındaki müsellesin bir eşi vücut 
bulacak demekti. Ve Mükerrem ve Halitle kendi ara
sındaki o eski müselleste kendi ne ise Sıdıka da kur 
mak istediği bu müselleste ayni şey olacaktı. Şu hal
de .Sıdıkanın niyetinin de kötü ve yapmak -istediği 
şeyın de me um olması icap etmez miydi? 

1 b' Y u, sonu 
o.,. mıyan ır yoldu ve her günU daha fena ofa bilirdi. 
"Yaşlılık, hastalı~! uzak ve berbat bir yerde yapyal
n!z ve !bakımsız olınek, bunlar hep mukadüer §eyler
dı ve bu yolun pek tabii safhalarıydı. 

Evli bir adam olan başmuallimin evinde b' k 
gün misafir kaldıktan sonra bu geceyi kendi k~ ~kç 

. d . ÇU 
ve harap evın c geçırmiyc hazırlnnan Senihanın içi-
ne beş on dakika hakikat.en derin bir gariplik çök
müştü. Sonra biz:den bire silkindi ve pencereden çe
kildi. Hayır, mazısinde hasretini çektiği ve çekeceği 
hiç bir şey yoktu. l{akikatte bir evd n ziyade bir ku
lübe de olsa burnsı yine kendi eviydi, ve şimdiye ka
darki bütün yıllarını nasıl kıskançlık ve kin zehirle
mişse bundan sonraki yıllarının hepsini de bu kinin 
zaferi güzellcndirecckti. Çok hUzünlU saatlerinde ise 
Zone"Uldağın umumi hapishanesinde geçecek olan o 
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yedi buçuk yılı, orada kışın sırsıklam edeceği duvar- Zonguldakt.a kalıp müdürü gördükten sonra hemen 
lan ve sonra temmiızun dehşetini dUşünse ve o ha- vapura bindi ve Trabzona gitti. 
pishanenin başata ne çeşit bir ankaz, bir paçavra Zonguldakta geçU:~iği. pek .kısa müddet esnasınd~ 
atacağını hesap etse yeterdi. Bundan alacağı haz her Maarif Müdürünil go~ıye bile gitmeden, halfı eskı 
şeye katlanmak kudretini bol bol verebilirdi .. Muhak bina~ hilkumet kon~gının önündeki çayırın. kar§ı 
kak verecekti! tarafında bulunan hapıshaneye kadar gitmiş, bınnnın 

Seniha pencerenin önüne biraz sonra tekrar gelin- etrafını dolaşmış, . ağabeysini bu suretle ziyaret et-
ce, akşamı tamamen hakim ve küçük kasabanın ev- mi§ti. Halidin hapıshanede geçecek daha üç yılı vnr-
lcrinde sönük ışıkları yanmış gördti. Havalar birkaç dı. Fakat dört seneden f~la bir müddet içinde uzun 
gündür çok güzel geçtiği için ufak Amasra limanma ve ağır bir hastalık geçırmemiş, hfila bir derde tu-
hiç bir gemi sığınmamıştı. tuıma..mıştı. . . xxxv Seniha çok mahzundu. Amnsradan pek ıstemıye 

Kız Muallim Mektebinden iyi kötü §ahadetname al istemiye ayrılıyordu. Tam dört sene bu kasabadan 
mış hocalar coğaldıkça şahadetnamesizler, alaylılar bfr yere gitmemiş ve son Uç ,yılını ayni evde geç.ir-
gittikçe uzaklara ve gittikç daha fena yerlere yol- mil'ti. Bu, yerlilerden Sıdıka isminde dul ve ken~: 
!anıyorlardı. Amasrada dört buçuk yıl kaldıktan son- den yaşlı bir kadının eviydi. Evsahibi alt katta ıkı 
ra, Seniha günün birinde Trabzon vilayeti Maarif odayı işgal ediyor~u. Ve bu kadın Senihayı çok sev-
Müdürlüğü emrine devredildi. Amasraya alışmış ka- mlş, hattA kardeşıne almak Uzere bir za.ınan pek te 
sabanın Meta yerlisi olmuştu. Fakat Zonguldağ~ gl- ısrar etmişti. Kardeşi hükO.mette bin kurllfJ asli 
dip müdilrle görüşmekten bir netice alamayınca, ye- maaşlı bir memurdu. Biraz geliri de vardı. Karısı ye-
ni teşebbUslere giri§miye ve bunların neticelerini ni ölmüş ve hiç evladı olmamıştı. . . .. 
bekliyerek vakit geçirmiye cesaret etmedi. Bu yeni Evin alt katında oturan ve kendisinin her ışlnı go-
teşbblisler de bir semere vermiyerek eninde sonunda rUp buna hiç mecburiyeti yokken yemeğini de heme~ 
yine Trabzona gidince: "- Vakit geçirdiniz. Az kal- daima pişiren bu Sıdıka, katl redlerine hiç ehc.mmı-
sın sizi müstafi sayıyorduk. Elimizde bu söylediği- yet vermeden ayni bahsi kaç kere açmış ve her ıs-
mizden başka hiç bir mUnhal kalmamıştır. Şimdi bu- rarmda, Istanbulda da çok geçen bir tabiri kullana-
rnyn gidersiniz de inşallah gelecek senei tedrisiye ba- rak: ·•-Vallahi UzUmsUz çBp!" diyip du~uştu. Sı-
şmda ... " sözlerlle vill'ı.yetin en uzak ve berbat yerine dıkanm okuması yazması yoktu amma, hıç budala 
(!Önderilmek ihtimali vardı. Onun icin. bir tek ~n değildi. Herşeyden haberi vardı. Ve sık sık takındı-

~cak, böyle olmasa, diğer taraftan a.ile ve fikir 
~vıyesi itibarile de bu adam kendisine küfüv bir 
kimse olsaydı, ona yine vnracnk değildi. Çünkü var 
mıya yüzü Yoktu. Zavallı geçkin kızın her türlü zevk 
ve rn~ceradan nasipsiz hayatında yine acemice gil· 
nahkar bir iki Wıı olmuştu. Ve bu bir iki zavallı an 
k~di~ini, bir erkeğin değil birkaç ay hattfı birkaç 
gun nıkahlı kansı olduktan sonra artık bütUn hayat· 
lannca isterlerse kocasız oturmıya ve istelerse ko
caya vanııya hak kazanan en a.şifte ve açık kadınla· 
rın haklanndan mahiıım bırakıvordu.Onlar en haya· 
sız §ekillerde yaşadıktnnsonrn. bir bön koca ya.kalayın 
en, dul geçirdikleri bütün yıllan en ufak bir maoora· 
d~n çekinerek geçirmiş olduklarını iddia edebilirler
dı. Fakat Seniha kocaya vardıktan sonra bin bir hi· 
~P içinde ınazisini anlatmıya ve belki de affedilme 
yıp kovulmaya nıahkfımdu. Vakıa çok usta doktorla
rın pek kunıaz erkekleri bile kandıracak muvaffakı
yetlerini duymamı§ değildi. Fakat, hem de bu yaşın
da muayenehane muayenehane dolaşarak çare bul
mıya. ve hle aramıya ölse tenezzül etmezdi. 

( Arh'"1lsı \'ar) 



11- 11- 937 

TAN 
Gündelik Gazete 

-0---
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ABO.l\~ BEDELi 
Türkiye 

1400 Kr. l Sene 
750 > 6 Ay 

Ecnebi 

2800 Kr. 
1500 > 

400 11 3 Ay 800 :t 
150 > 1 Ay 300 :t 

:Milletlerarasi posta ittihadına dahil olaıı
yan memleketler için 30-16-9-3.5 liradtt. 

§~~ON MESELELERİ! 
Dünya Buhranı 

Yine Başllyor 
1929 -932 seneleri arasında dünya 

yı: kasıp kavunın siddetli iktısadi 
buhran tekrar başlamak üzeredir, 
932 denıberi dünya normale doğru git 
miş, 937 de t.ekrar 929 seviyesine yak 
JaşmıştJr. 929 sooesini miyar olarak 
ele alır ve bunu 100 farzedersek 1937 
de dünya istihsalin 92ye, dünya tica.
rcti 98 e varmıştır. Demek ki aşağı 

yukarı 929 senesindeki refah devresi
ne erişilmiştir. 

Fakat şimdi tekrar aşağı doğru bir 
iniş başladığım haber veriyorlar. A· 
merikada borsada panikler oluyor. 
Büyük sanayi ·kendisiıne mahreç bu
Jamıyor. Ham madde fiyatlan düşnıü 
yor. istihlak kabiliyeti azalıyor. Bü
tün bunlar. beynelmilel lıktısatçıJara 
göre, Amerilrada büyük bir buhranın 
gelmekte olduğunu haber veren l~a
retlerdir. 

Dün gece Gulld Holl'de bir nutuk 
\7eren lngiliz Başvekili de, beynalmi 
lel bir iıktisadi buhrarunı gelmekte ol
duğuna deliilet eden emareler gordü
ğünü bildirmiştir. 

Almaınyada buhran zaten başlamış
tır. Alman sanayii ham madde sdun
tısı .;ekiyor. llalk yiyecek bulamı,.'or. 
Dün~ a buhranı geçen defa bütün 

milletleri gafil avlamıştı. O vakit dev
letler tedbir almakta geç kalmışlardı. 
Ilugün daha uya.mık bulunuyorlar. 
~ıuıu ıu u l1tlll a~m J ~cı~ ı~.ı1Ju1.,1. 
alınayı düşünüyorlar. 

929 • 32 cihan buhranı bizi bilva
sıb, müteessir etmişti. ihraç madde
lerimize alıcı kalmamır:;tr. Mecburen 
Almanya ile ticari ;milnasehetbnizi ar 
tırınak ıztırarında kalmıştık. 

Şimdilik bizde buhran eseri dtğil, 
l'efaha doğnı gidi~ alametleri vardır. 
l<'akat beynelmilel bir buhran bizi de 
lnüteessir edecektir. Milletler arasın
daki iktısadi münasebetler ol<adar gi
l'İ.ft bir hale gelmiştir ki, hiçbir mil
let, diğerlerini mutazarrır eden bir 
buhranın tesirinden masun l)alamaz. 
Onun için bizim de şinıdidenı uyanık 
huıunmamız, dlinyanın iktısadi \'e ma 
U gidişini yalnnda.n takip ederek ona 
göre tedbir almamız faydalı olur. 

• 
liangi lime 

lnanallm? 
lli2 ilmin bitaraf olduğunu biliriz. 
llalbuki siyaset iline de karıştı. 

~~diye kadar bizce manaları ta.ay
~ lln etmiş mefhumlar altüst old11. Na 
~alin l d - · t' il" · · h· .. e er eJ.,'1~ ı. un sıyası?tın 

ır u~ağı haline getirildi. 

lıusıar ihtilalden sonra birçok yeni 
tıaıariyeler ortaya attılB.1', es.ki naza
~Y~lerin çürük.lüğüoü iddia ettiler. 
ll~l~elerin mımasrm değiştirdiler. 
h'ntun bu değişiklikleri tesbit itin de 
a il' .ansiklopedi vücude getirdiler. Bu 
ı::1klopedi ile fara7,a bütün dünyaca 
1'erlillınış Britwıica'yı k:ırt;ıla!}tırsak, 

~ •tnelerin tamamen başka başka 
ltıamaıara geldiğini göreceğiz. 
t ~ussolini, mevcut ansiklopedilerin 
eiist teJ3.Jdklerine u)'lll&dığım iddia. .,;tek ~eııiden büyük bir Italyan aıı· 
ele ~I>~dısi yaptırdı. Bu ansiklopedi
kU elınıeıerln manaları başka bir şe-

aldı. 

cu.{
1
tndf de AlmanJar eskiden mev

oıt:ıe meşhur Alman ansiklopedisini 
b· an kaldırarak oou.n yerine yeni 
ıran "ki llu . , s~ opedl basmıya ba:;lanuşlar. 
~hl cnı ansil<loJ>edide, faraza bHyiik 
§artet kazanmış me§hur Einst~io bir 
~·eı atan olara.k gösteriliyor ve izafi
duğ:~7.ariyesinin bir deli sa.çm.ası oJ
~ • .,. ıddia ediliyor. Alman ansllilope
't!..,ıne g .. 
~hk ore Etik yalnız nazilerin ırk-
'-ıefh esası üzerine kurduklan bir 
tı~t uındur. Yalnız nasyonal sosyar 

Partisi tarafmdan tahakkuk etti-
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bakımlarından 
Gazeteci arkadaşlarla, Alnlanya-

t"! Ok mühim siyasi ve içtimai bir rol oynamıştır. nm me.::;hur endüstri kurumlarından 

B irkaç gün önce Cenubi 
Amerikada bir seya

hat yapmak üzere lngiltere
den ayrılan İngilterenin eski 
Başvekili Mister Makdonald, 
yolda ölmüf ve ölüm haberi 
lngilterede çok derin teeııür
lerle k'-rtılanmıttır. 

Mister James Ramsay Macdo
nald 1866 da doğduğuna göre ölü- · 
mü anında 71 yaşında idı. Babası 
bir işçi idi ve kendisi ilk tahsilini 
bitirdikten sonra mektep çocukları· 
na müzakerecilik yaparak maişe
tini kazanmıya başladı. 18 yaşına 
vardığı zaman Londraya gelen 
Macdonald, maişetini son derece 
güç~ükle idare eden bir işe girmiş, 
aynı zamanda gece mekteplerine 
devam ederek ve devamlı bir şekil
de okuyarak tahsilini ilerletmiye 
çalışmıştır. O tarihte onun en bel
Iibaşlı emellerinden biri, bir fen 
adamı olmaktı. Fakat bu sıralar-

• da uğradığı sıhhi bir arıza bu ümi
dini kırmış ve onu gazetecilik ale 
mine kavuşturmuştur. 

M acdo~~ld'ın başından geçen 
tecrubeler ve okuduğu ki

taplar onu sosyalistliğe sevketti. 
1~6~ te müstakil amele partisine 
gırdı ve 1895 te mebus olmak içi.tı 
çalıştıysa da muvaffak olamadı. 
Mocdonald'in Londra belediye 
meclisine seçilmesi, daha sonra 
birçok seyahatler yapması onu u
mumi hizmetler için hazırlamış, ve 
kendiaini geniş bir bilgi ve engin 
bir görgü ile teçhiz etmiştir. 

Macdonald'in siyasi hayatında 
dört merhale göze çarpar. Birinci
si: Ingilterede amele partisini vü
cude getirmek ve ilerletmek, ikin
cisi: Büyük harp sırasında aldığı 
··a.~ı,._. .:~_.:.L.-.. ...::~;." ... -~ ı...:~ 

metinin başına geçmek, dördüncü
sü de milli hükfunetin reisi sıfati
le çalışmak. 

Hakikatte Macdonald'ın himme
ti, gayreti ve sebatı sayesindedir 
ki amele partisi 1900 yılında vücut 
bulmuş ve Ingiltere siyasetine ka
rış;nıştır. Yoksa amele hareketi 
çözülmek ve dağılmak üzere idi. 
Parti 1900 da teessüsünden sonra 
1906 da ilk mühim muvaffakıyeti 
kazanmış ve 26 mebus çıkarmıya 
muvaffak olmuştu. Macdonald'te 
bunlar arasında idi. Artık amele 
partisi, Ingilterenin siyasi haya
tında bir kuvvet olarak vaziyet al
mıştı. Bununla beraber Macdonald 
ancak 1918 de dUşüncelerinin ger
çekleştiğini görebilmiş, çünkü o za 
man parti yeniden kurularak bü
tün el ve kafa işçilerine kapıları 
açmış ve 1925 te 3 milyon azaya 
sahip olmuştu. 

1906 da Ingiliz Parlamentosu. 
na giren Mr. Macdonald 

1911 de amele partisinin Avam 
Kamarasındaki liderliğini ele almış, 
ve 1914 te Ingiltereııln harbe gir
mesini şiddetle tenkit etmişti. Ona 
göre, Ingilterenin harbe girmesi 
bir naınus borcu değildi. Fakat 
Macdonald'in arkadaşları bile bu 
nutkunu beğenmediler ve parti ek. 
serıyeti onu yapyalnız bırakmıştı. 
Bu sırada Macdonald aleyhine dön
miyen bir kimse yok gibi idi. Bu 
yüzden Macdonald'te 1918 de A
vam Kamarasındaki mevkiini kay
betmiş ve siyasi hayatının son bul
duğu zannedilmişti. 

Macdonald 1922 senesine kadar 
gerçi meclis dışında kalmıştı, fa
kat, nüfuzu günden güne artıyor
du. Nihayet amele partisi yine o
nun etrafında toplandı. Ve 1922 de 
yapılan umumi seçim onun fırka ü
zerindeki hakimiyetini tebarüz et
tirdi. Macdonald bu sefer 140 me-

rllmiştir. N azf anslıklopedislıııde Ya
h udinin, harbin, Jıa.tti. Avrupanm 
manası değişiyor. 

mm lçln ilim, sanat için sanat blı' 
hulya oluyor. ilim de, sanat ta ceınt
yete göre muayyen siyasi davaların 
birer propaganda i.leti olmaktan kur· 
tulaınıyor. 

M. Zekeriya 

'5 • birini dolaşıyorduk. Bir aralık bizi .. 
-' 
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1-Iayatı Ve 
Siy as eti 

busun lideri olarak Avam Kama
rasına gir~ ve Ingiltere fırkala
---- ila~oiaj olmak l/az.;iyet.lıil il.lan 
amele partisinin şefi sıfatiyle mu
halefetin lideri olmuştu. 

Onun liderliği sayesinde lngilte
re efkarı umumiyesi amele hare
keti ile alakadar olarak bu hareke 
ti manevi nUfuzu ile sağlaınlamı
ya başlamıştı. 

1923 te yapılan umumi seçim, 
amele partisine 192 mebus 

temin etti. Muhafazakarların prog
ramı yenilmiş, ve Macdonald, ame
lenin iktidar mevkiine geçmiye ha 
zır olduklarını bildirmişti. Bunun 
üzerine 1924 yılının 21 Ikincikanun 
günü amele fırkası, liberallerin mil· 
zaheretiyle muhafazakar hükftme
te karşı ademi itimat reyi vermiş
ler ve bu suretle ertesi gün Macdo
nald ilk amele hükfımetini teşkile 
memur edilmişti. Macdonald bu ka 
binede Maliye Nazırlığı· ile Harici
ye Nazırlığını üzerine almış bulu
nuyordu. 

Macdonald'in bu sırada harici 
siyasette ka~ndığı muvaff akı:yet
ler onu bütün Ingilizlere sevdir
mişti. 

Fakat Rusyanm tanınması me· 
selesi üzerinde çrkan bir takım ih· 
tilaflar üzerine vaziyet bozulmuş, 
liberaller ameleden ayrılmış, yeni
den yapılan umumi seçim üzerine 
amele mebuslarının sayısı 150 ye 
inmiş ve Macd.,nald Başvekaletten 
istifa ederek rr.uhalefet liderliğine 
geçmişti. 

1929 da vaziyet bir değişiklik 
daha geçirdi. 

Yapılan umumi seçim ameleyi 
yeniden iş başına geçirmiş, ve bu 
defaki vaziyet 1931 senesine kadar 
devam etmişti. 1931 de Ingilterede 
fırka hük\imetinden fazla bir milli 
hUkfunet ihtiyacı belirmiş ve ancak 
bu sayede başgösteren güçlüklerin 
yenileceği kanaati yerleşmişti. 

M ister Macdonald, bu sırada 
mühim bir vaziyet karşısın

da idi. Ya kuvvetlenen ve ekseri
yete hakim olan muhafazakarlara 
iktidar mevkiini bırakarak fırka
cılık yapmak, yahut milli hükume
te iltihak ederek günün ihtiyacını 
temin etmeti. Macdonald milli ih· 
tiyaca, fırkacılık hislerini feda e
derek m.illt hUkiimet.e Başvekil ola 
J'lk iltihak etti ve 193~ senesine 

""""~"'"~ ~ "='""""~.,,.,,..,,~ 

~ !Uac Donald fa 
~ ~il' bir aile ~ocn
~ ğudur. Çalıştı, uğ
~ ra.~tı, hayatını si. 
~ yascte, siyasi dti. 

~ şüncelerini tabak
~ kuk ettirmiye tah. 

~ sis etti. Yukanld 

~ resimde Mister 
~ :Mac Donaldı son 

~ senelerinde görü

~ yorsuouz. Alttaki 

' resim de genç Mac 

! 
DooaJd'ln henUı si 
yasi hayata attldı
ğı gönlere aittir. 

~ 

• 
kadar iktidar ınevkiinde kaldı. In
gilizler bakımından, Macdonald, en 
büyük feragati, ve memlekete en 
büyük hizmeti bu sırada yapmıştır 
ve bilhassa bu feragat ve hizmet 
yüzünden daima takdir ve sevgi ile 
antlacaktır. 

Macdonald 1935 te iktidar mev
kiini mesai arkadaşı Mister Bald

vinc (bugiln Lord) bırakmış ve o

na muavin olarak çahşmıya devam 
etmişti. 

Geçen Haziranda Baldvinin ikti
dar mevkiini Mister Çemberlayine 

devretmesi üzerine Macdonald te 

çekilmiş, kendisine verilmesi iste

nen Lordluk ünvanmı kabul etme

miş ve ancak mebus olarak çalışa
cağını söylemişti. 

Daha geçen hafta Lord Baldvin 
bu eski arkadaşı hakkında bir nu-

tuk söyliyerek "Memleket, Macdo
nald'in 1931 den başlıyarak ifa et
tiği hizmetleri layıkiyle takdir et
memiş bulunuyor. Halbuki ben ha 
yatıında onun kadar iyi çalıştığım 
bir mesai arkadaşı görmedim. Iki
miz de tanı bir ahenk içinde çalışı
yorduk. Ve onun, sıhhatini dahi 
hiçe sayarak çalışbğını görüyor
dum.,, d~miştir. 

M acdonald hiç şüphe yok ki In
giliz siyasi tarihinin ölmez 

bir simasıdır. Yeni bir siyasi fırka 

müessisi olması ona bu mevkii te
min etmiştir. Macdonald'in, vücu-
de getirdiği yeni siyasi fır-
kayı ve bu fırkanın si-
yasi felsefesini demokrasi • 
ye hadim kılması ise, onun Ingiliz
ler nazarındaki itibarını kat kat 
yükseltiyor. Onun sosyalizmi, in
sanlan ve müesseseleri, fen ve ta
rihi tetkika istinat etmekte ve ken
disi nutuklarında, yazılarında bu
nu ifade iınk8.nını bulmakta idL 

Bu nutuklarda ve yazılarda bil
tıassa iki cephe, fen ve ahlak pek 
bariz görünür. Kendisi tekamül e
sasına, istemiyerek ve yalnrş, gü
zel uymak, yahut fütilfili vücude 
getiren değişikliklere karşı gel
mek değil, fakat cemiyetin ihtiya
cına uygun pl3.nlı içtimai teşekkül
ler vasrtasiyle prensipin şuurlu ka 
bulüne taraftar idi. Dileği, düşün
celerin beraberliğini temin edecek 
şekilde herşeyi teşkilatlandrrmıya 

çalışmaktı. Macdonald bu sebeple 
harp ve ihtilal aleyhtarı idi. 

M ster Ramsay Mac Donald, 
uzun süren siyasi hayatın

da pek garip maceralar da geçir
miştir. Bir gün mebıus seçimi sıra 
smd.a, kendi intihap dairesinde hir 
nutuk söylüyordu. Bundan mak -
sat hem kendisinin, hem de parti 
arkadaşlarının ekseri!et kaza~ -
masmı temin etmekti. Fakat bın
lerce dinleyici arasında genç bir 
kadının hüngür hüngür ağladı

ğım gördü, hemen kürsüden indi, 
niçin ağladığmm sebebini sordu. 
Genç kadın şu cevabı verdi: "- Ko 
cam büyük harpte Çanakkale cep
hesinde ölmüştü. Siz nutuk söyler
ken onu hatırladım.,, 

Mister Mac Donald, bu hazin ce
vap üzerine bir da
ha kürsüye çıkma
dı ve namzetler lis 
tesinden adını sil -
clirdi. Çünkü, genç 
dulun teessürü kar 
şısmda kendisi de 
bedbahtlık hisset -
mişti. 

Ra.msay Mac Do 
nald, lngilterenin 
şu son devirde ye -
tiştirrrıiş olduğıu 
hatiplerin en ünlü
sü ve en mükem -
melidir. Buna rağ· 
men, hatta kendi -
sini dinliyenleri ağ 

la tmasına rağmen, 
bir gün intihap da
iresinde parti men 
suplarına karşı bir 
hitabe irat eder • 
ken ıslıklarla kti.r-

cWar. iri yapılı, esmer ve se\'imli bir 
zat! Türk~,e olarak: 

- Hoş geldiniz! Dedi. 
Nasıl Tü.riiçe bildiğlne şaşırdık: 
- Ben, dedi; Ahmet Nesimi Be-

yin Ziraat Nazırlığı zamanmda müta
hassıs olarak Türkiyeye gelmiştim. 

Batta Dikili taraflarında bir ~iftlik 

ahp ömrümü bitirmek istedim. 
Sonra bir hatırasını nakletti: 
- ~lütehas~;s süatı ile işe ba.~Ia

mak i!:İn Anadoludaki Türk köylerini 
ve köylünün say \'e hayat tarzlarını 

bilmek 18.zmıdır. Bir seyahat tertip 
ettim. Muayyen günıde Haydarpaşa. 

istasyonunda ziraat umum müdürü 
ile birJeşeeektik. Umum müdür yanı
mıza. geldi, fakat kalem esvabı ile! 
"- Aman nasıl olur 1 dedim; bu 

kıyafetle mi ata bineceksiniz? 
"- Ata mı? Ki~in? 
"- Köyleri başka nasıl dol~bl

liriz? 
"- Zahmete ne Jüzuın var? Köy

lüleri istasyonlara çağırırız! 
"Her ne ise ben dediğimi yaptım: 

Köylerde dola.'!ltı:ın, yedim, içtim, yat
tı:m, kaJktlm.... Siz köylerinizi tanı
malısınız. Benim zamanımda tanımı
yordunuz! KöyJüJerinizi tenkit eder
ken., içlerinde buJunduklan şartlan 

el<seriya dU,ür.ımezsiniz,, 
Dün gazetemize koyduğumuz ra

porun hemen her tarafta alaka uyan
dırdığını gördüğüm \ııkit, bu fıkra 
o.klnna geldi. Sayın Bn. Afetin neş

rettiğimiz iki yazısı gibi, bu rapor da 
bize bilmediğimiz bir alemden bahse
diyor gibi gelmiyor mu? 

Birçolc işlerde hakikat, bugün da-
hi, bilmekte olduğum.uz değil, öğre
necek olduğumuzdur. - Fatay 

Zilenin Bu Seneki 

lstihsalc2tı Fazla 
Zile, (TAN) - Bu sene Zilede 650 

ton adi pancar tohumu, 6 ton afyon 

sakızı, 21 bin ton arpa, 34 bin ton 
buğday, 160 ton bakla, 2500 ton bur
çak, 70 ton asipir, 660 ton mısır, 1770 
ton nohut, 4500 ton fiğ, 20 bin ton 
şeker pancarı, 950 ton patates, 25 
ton sarmısak, 15 ton pirinç, 150 ton 
soğan, 50 ton sopa fasulyesi istihsal 
edilmiştir. 

Bilecikte Mahrullat 
Sıkıntısı 

Bilecik (TAN) - Mahrukat buh-:; 
ranı günden güne artıyor. Yalıuz bir 
sermayedar, vaktile tedarik ettiği o
dunu kilosu 1 kuruştan satıyor. Bu 
hesapça, yakın zamana kadar 1-1,5 
liraya alman bir araba odun 4-5 lira
ya gelmektedir. 

sütlen indirilmiştir. Fakat, her sı
nıftan bütün İngilizler Mr. Mac Do 
naldı çok dürüst, çok namuslu ve 
çok mantıki bir devlet adamı olar 
rak kabul ederler. 

10KUYUCU- · 
MAKALE.LERİ 
Posta Kutuları Hakkın daKİ Şikôyete Cevap ·\ 
Bir okıuyucumuzun posta kutuları l yaZISl da haJrl_k~te uygut değildir.Çün 

hakkındaki temennisi üzerine post~, ki zarfı ken.dısı tara~mdan pullanmış 
telgraf ve telefon müdürlüğü tahki- bir mektubu şubedeki kutuya atması
kat yaptrrmış, neticeyi gazetemize şu na mümanaat olunmasını icabettirir 

şekilde bildirmiştir: maııtıkl bir sebep tasavvur oluna .. 

"1 - Biri köprü altında, diğeri 

Malfil Cemal gişesi önünde üçüncüsü 

de Valdeham önünde olmak üzere E· 

minönünde üç posta kutumuz vardır . 

Bunlardan Malftl Cemal gişesi önün 
deki kutuya birkaç gün evvel bir kam 
yon çarparak yarçalamış olduğun-

dan yerine yenisi hazırlanmış ve 'bu

gün taktırılmıştır. Diğer kutular her 

zaman olduğu gibi yerlerinde duru -

yor. Bundan başka köprünün Üski.i -

dar iskelesinde vapurdan çıkar çık -

maz görülmesi mümkün bir kutumuz 

vardır. Okuyucunuzun EminönUnde -

ki bütün kutuların kaldırılmış olduğu 
yolundaki iddiası doğru değildir. 

2 - Okuyucunuzun Eminönü posta 
.şubesinde bulunan kutu hakkındaki 

maz. Zaten mesai saatinden yirmi da 
kika önce vazifesi başında bulunduğu 

okuyucunuz tarafından da açıkça ya

zılmak suretile vazifeseverliği teba • 

rüz ettirilen memurumuzun, üzeri sa 

hibi tarafından pullanmış bir mektu 
bunu kutuya atılmasma mümanaat 
etmesi bu vazifeseverlikle bir tezat 
teşkil eder. O sabah nöbetçi olan me 
raurumuzun böyle bir şey hatırlama 
dığını katiyetle ifade ettiğini de kay 
dederiz.,, 

TAN: Anla.jıhyor ki, okuyucumuz, 
parçala.nan lnıtuyu yerinde göreme-

3·i11ce diğerlerinin de kaldmldığma 

zahip olmuş, bizlm ve dolayısiyle pos 

ta idaresinin nazan dikkatin• çekmek 

istemi~tir. ldar~mın, gösterdiğJ alii.ka
ya te~ekkür ederiz. 
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1 H IKAYE 1 
tı ~eşr .. ur Kalecı Zamora Fransada 

ispanya ihtilali dolayısiyle memleketinden çıkan meşhur kaleci Zamora 
Fransanın Nis Klübüne kati şekilde yerleşmiştir. Zamora Cenubi Ameri
bya gitmek istiyordu. Fakat Fransızlar kendisine iyi bir kuııturat teklif 

ettikleri için memleketine yakın olan Nis §ehrinde kalmayı tercih etmiş
tir. Zamorayı bu resimde sağda görüyoruz. 

Bulgar Futbolü 
Geçen Ydlara Göre 
Hayli Yükselmiştir 

Oç ay evvel Yuıoalav milli takımını mühim bir farkla Sofyada 

~Din Bulpr futbolcülerinin talihlerine imrenmiftik. Zann•ttik 
W, o ıalibiyet, bir büanütesadüften ibarettir. Fakat en Utik
rarlı bir futbol oynıyan Çeklerle de berabere kaldıklarını haber 
alınca ilk fikirlerimizde yanıldığımızı, Bulgar futbolünün sene

den seneye yükseldiğini ve bugün beynelmilel bir varlık olduğu

mı kabule med>uruz. Çeklerle yapılan maçın tafıilib &J&ğı

.f,la'cbr: 

Mülayim ve Hintli 
Pazara Yine 
Güreşec~kler 

Yaptıklan maçm birinde ga
lip, birinde mağlup olan Milli
yim ve Hintli pehlivanlann '.rürk 
Hava Kunımo menfaatine bu 
Pazar tiçünetl defa olarak kaqi
laştınlacaklannı haber aldık. 

Saat 15 te Taksim Stadında 
yapllacağı bildirilen bu müsaba
kayı Hava Kurumu organize et
mektedir. Yalınız Taluılm Stadın- 1 

da o saatte Spor Kunımunun 
lig maçlan vardır. Ve stadyom 
bu maçlar l~ln mmtakaya kon
tratla bağlıdır. Organizatörle· 
rin bu noktayı göz önünde bu
lundurma.lan ve ona göre mü
sabakayı ilin etmeleri liznn gel" 
mektedir. Eğer sahuun o saat
lerde güreşe tahsis edllemiyeceği 
tahakkuk edene güreşlerin baş
ka blr yerde yapdmasa icap ede
cektir. 

Anadolu Klübü Fevkalade 
Bir Kongre Yapıyor 

Anadol lrulilbü mileBSıs ve mensu
btninden: 

Bir hillmıen mağlCibiyet kararile 
sahadaki derecemiz eekizinciyken on 
birln~e indirilmek istenilmiş ve bu 
karara vaki itirazımız üzerine genel 
merkezce hak verilerek aleyhimize ve 
rilen bu kararın bozulması kararlaş
tınlmışken itiraz dosyamızm ortadan 
kaybedilmesi suretile bu hakkıJnlZID 
tanınmaması cihetine gidilerek kulil
btlınUz ikinci kümeye indirilmek i.Ste 
nilmiftir. 

Bu huaua hakkında karar vermek 
üzere H.11.937 pazar gtlnti sa.at 10 
da Uakildar Doğancılar Halkevi salo 
mında f evkalide kongre yapılacağın 
dan arkadaşların gelmeleri rica olu -
nur. 

Sffe:~l§:§ l-A--l-m ___ a_n __ B_o_k_s_ö_·_r_ü ..... ---..;.;Ş...._m _____ e_lin ..... 9 ___ ... 
ltni Anadolu ajansından alarak bil- A •k d R• ç k 
!:':tic!:c~-:~::/:: merı a a ınge ı mıya 
lllve etmff ve bu işe hayret ettiğimi-

K ah vede oturuyordum; bir
denbire yanıbaşımdaki ma

sadan kulağıma şöyle garip sözler 
çarptı: 

- Amerikacla fil a vladığıın sıra
lardaydı .. 

Bu acaip sözün geldiği tarafa göz 
ueuyla baktım. Genç, sarışın ve so 
ğuk bir adam, kendisinı, küçücük 
yuvarlak, kırmızı ağızlarıııı büze-

. rek dinlemekte olan iki latif mah
lCika konferans verir gibi birşeyler 
anlatıyordu: 

- Yalnız şunu işaret etmek la
znndır ki, Amerika filleri yırtıcılık 
ve hunharlıklarile meşhurdurlar .. 

içimde bir hiddet ve bir Uzünti 
dtıydum. Yüreğim hızlı hızlı vurma 
ya başladı. Yerimde duramadım, 
kalktım ve bu kil 
çük grupa yak
laşarak nutuk 
veren zata: 

- Fakat siz ya 
lan söylUyorsu
nuz !. dedim. 

'A T A K 
Dik ve serbest bakışımı da UU?· 

rine dikmiştim. Genç avcı birden 
sarsıldı. sönük gözleri ışıldadı ve: 

- Mösyö! diye cevap verdi. Had 
din.izi tecavüz ediyorsunuz! 

- O başka .. Fakat.. Fakat siz, 
9u kadınlara yalan söylUyorsunuz .. 

Bunun Uzerine kadınlardan bi 
ri atıldı: 

- Bize 11adece, Amerikada yap
tığı fil avcılığından bahaediyordu. 

- Merakınıza hak veririm Ma
dam .. Fakat Amerikada fU yoktur. 
Filler Asya ve Afrikadan bqka hiç 
bir yerde bulunmazlar .. 

- Pekall amma nasıl oluvor da 
bize. Amerikada iki vaJıei fil öldtır
düğünU söylüyor. 

- Pek basit Madam! Gtlniln mo 
dasına uyarak size palavra atıyor. 

O vakit genç avcı umulmadık bir 
cesaretle: 

- Çok oluyorsunuz Mösyö! diye 
bağırdı. Sizi düelloya c;ağınyorum. 

- istediğiniz vakit emrinize anu 
deyim .. Fakat bu mesele, Amerika 
da ~ ~fuıı isbAt etmez. 

Kadınlardan biri guıınıye l>aşıa-
dı. 

Adam tekrar bana dönerek: 
- Anladınız zannediyorum! de

di. 
- Neyi? DUello işini mi Pekili. 

kartmm verin!. 
Porföyuden bir kart çıkanp mUa-

•••••••••••••••••••••••• 
Yazan: 

· "Averçenko"dan 
• Çeviren: 

Faik Bercmen 
' . 
••••••• • ••••c~•••••••••• 

tehzi bir tavırla uzattı. Merasim 
mucibince biribirimizt aellmladık. 

B en korkak değildim. Fakat 
bu bir düelloydu. Ciddi bir 

şekilde düşünmek llzmıdı. lJri ta· 
hitle doktor temin etthn; ve aile
me • ne olur ne olmaz - veda mek 
tuplan yazdım. 

Ertesi akşam phitlerim aeldiler. 
_ Herşey hazır! diye -- baş 

ladJlar. Yann sabah, saa.t yedide 
vuruşacaksmız ! Mite ormanmm ar 
kasında düello tabancayla yapıla

cak. 
-Tarziye vermiyor mu?. 

- Bilakis çok cesur bir adam. 

Saat yediye ~mk kala, iki şa

hidim ve doktorla beraber ta__yj.n o.. 
:lUl!lfi" j~J~UB ttM·•ıe. ~ııt. 
bMhi..nv"anlMfir 19t'bdtı. 

Şahitlerim, ötekilerini karfıladı
lar, konU§tular. Ve mesafeyi ölçe
rek tabancalan verdiler. BUtiln bu 
ifler nezaketle bitlrllmlftl 

iki haamı yerlerimize geçtik. Ben 
tabancamı kaldırıp nişan aıacağıhı 

zaman birdenbire şaşırdım ve şahit ı 

terimden birine bağırdım: 
- Baksanıza, bu mu benim haa. 

mım? 
- Nasıl bu mu? 
- Dün gidip göriiştüğilnUz ha-

sım bu mu? 1 
- Bu da ne demek? Başkası mı 

olacaktı? Karttaki adres mucibin-
ce gittik bulduk.. ' 

- Fakat bu esmer, halbuki mtı
naka,a ettiğim adam sarıtmdı.. ! 

Bu mUki\lememizi karşı taraf 
ta işitmişti. O zaman hae

mım: 

- Hay şeytan alsm ! diye hay• 
kırdı .. - ve bana bakarak devam et 
ti - bu elendi de kim? Hayatımda. 
ilk defa onu görüyorum. 

Şahitlerim müdahale ettiler. ' 
- Pardon! Fakat dUn mUnakqa 

ettiğimiz adam bu değil midir? Blı 
kartı siz vermediniz mi? 

- iyi ben verdim amma, zannet
miştim ki, diln çabttığım adam ta• 
rafından geliyorsunuz. Şu sempa
tik zatla çarpışmak için gelmedim 
tiuraya. - sonra yanıma yaklaşarak 

- Bonjur Mösyö! dedi. N asılm· 
nız? 

- Bonjur Mösyö? diyerek ben 
de onun elini samimiyetle sıktım •. 

- Bu kart vizit sizin değil mi? 
-=.R·-:-._ t..a.kin_ bunu aanJIDl 

bir bente vennlftlm Al •• 
Sözilnll gWerek kestim: 
- Hl! tamam. Balık gözUl bfr s& 

J1llll. Başındaki saç kadar yalan 
aöytiyen bir sanşm değil mi? 

- Ever! Evet!. Yanımda Sara. 

Jmnmm lehine olarak ilan ettiğini de N·ıhay· et Razı Oldu 
zi eakliyamanııştık. 

Son gelen A v:rupa gazeteleri bu ga 

rip Vaziyeti aydınlatmakta ve maçm 
1·1 beraberlikle nibayetlendiğini bil

Alman boks §ampiyonu Şmelingin 
ağır siklet dünya boks şampiyonlu -
ğunu kazanmak Uzere nekadar gay -

il 

Bernann kocası olduğunu söylilyo1 
du. Hattl kıskançlıkla, gftya artist 
onun bacağmı yaralamlflDI§,. Daya 
namadnn .• 

- Ben de onu fillerden bahaedet 
ken bozdum. A:merikada fil avladl 
ğuu anlatıyordu. 

dirmektedirler. 
Biribirini tutmıyan galibiyet ve be 

raberllk iddilan §UDdan ileri gelmif
tir. 

Bulgar mUhacimleri oyunun son 
aniyeslnde topla ilerlerken hakem 
IDaçm bittiğini illn eden düdüğU çal
llUI ve bu sırada Bulgar oyuncu dü
dük le8bıi işitmiyerek topu Çek kaı
lelline atmı,tır. Ve Bulgar Ajansının 
lllaÇJ 1-2 galip vaziyette ilan etmesi
ne bu aayılmıyan gol sebep olmuştur. 

Futbolcü Ayartmanın 

löylesl Görülmemiıti 
Pariste yortular milnasebetile ter

tip edilen llOD futbol turnuvasmda ce 
reyan eden profesyonel entrikalar 
)'ilzUnden bütün Leh matbuatı Fran • 
mzlara ate9 pUskürmektedir. 

İtalya f&JDpiyonu meşhur Bologne 
talmnmı bUyUk bir sayı farkile yene
rek turnuva galibi olan Leh seçme ta 
Jmnı kurnaz ve her vasıta ile çalışan 
bir antrenörün kurbanı olmu.,tur. 

Parisin profesyonel Raaing klUbU 
antırenörü turnuva maçlannda han
kulAde oyniyarak bUtUn Fransanm 
nazan dikkatini celbeden Leh takımı 
nm üç orta milhacimini bir akşam 
yemeğine davet etm4; ve bu yemek 
esnasında oyuncuları kendilerini bil

miyecek derecede sarhoş yaparak ken 
di klUbü hesabına bu oyunculara mu-

kaveleler imzalatmıştır. 
Leh futbolcilleri ertesi sabah otel 

)erinde uyanıp kendilerine geldikleri 
saman hiçbir ,eyden haberdar olm:ı.
dıklarmı söylemişlerdir. Leh gazete
leri bu hadiseyi çok çirkin buluyor. 

ret ettiği malfundur. 
Zenci Coe Luviz dünya pmpiyon

luğu için Almanla kareılafllllf ve ye
nilW.ti. O mUaa.bakayı kazanmakla 
Alman boksörü sabık dünya p.mpiyo 
nu Bradok'la döğüşmek hakkını da 
almış oluyordu. 

Bu sarih hakkına rağmen Almana 
dünya şampiyonluğu şanım vermedi
ler. Mağlup olan zenci Coe Luviz'i 
döğüşttirdiller. Zenci Bradok'u kaza
narak ağır siklet dünya şampiyonu 

BiLMECELi ZABITA HIKA YESI 

Bu Kadın Acaba 
Kendiliğinden mi öldü 

Yoksa? ••• 
Unvanını aldı. Motfapa semini USerlnde ba-

Alman boksörü göz göre hakkının hman blçak, tetkik edllmlt ve il- :11\ 

yenilmesine fevkalade kızdı, ve bir zerinde parmak isleri lletfohm- blçatl yalrelecb ve ttzerlme yll-
daha Amerikada döğU.şmiyeceğini mll§tu. Bu kler, Od çetlttL Bir rlldiL Bfrlbb'lmlze girdik. Bıçap 
dilnya matbuatına söyledi kısmı Bayan JBleala parmak Is- ellDdea çekeceğim unda Bayuı 

Amerikalıl!lJ' bUyilk boks mUsaba - lerlne mutabıktı· Ve bu izler 1111 yere yuvarlalldL Blçab alabU-
kalan tertip etmek imkanlanna her içinde ldl Diğerleri, daha hafif mek ve atmak ~ elDdlm. Fa-

milletten fazla malik olduklarından olma.lda beraber, Bayan Neba- kat llUe bıçalm llzerlne cltltınüt 
Almanın meydan okumasına aldırma hatln par.mM bderlne çe>k uygun ve bıçak kalbine ~. Ya 
dılar, kendi bildiklerini okumakta de olduğu kolayWda eeçlllyordn. l'Ullldaa bD fıtkınyordu. 
vam ettiler. Zenci Coe Luviz'Jen evvel iki Tahkikatı yapan komlset, B&- Bu ifadeyi dlnllyen mUddelu-

Bundan iki av evvel zenci Coe Lu- boh maçı yapacak olan yan Nebahate aordo: muml muavbıl. polise ll&l'et etU 
viz'e bir rakip bulmak icap etti. Al- Şmeling _Bu bı~ tanıyor mosonm! ve koml8er de Bayan Nebabate 
man biçilmiş kaftan iken yine başka na-- cevap verdi: 
ımu aradılar ve Tommy Farre ismin- 1 ..,- dönerek: 
deki Ingilizi buldular. 1 Dünya Sürat Rekoru - Elbet. Bay• IWenln yıl- - Ba.Yftll Neı.bat.. sı. tevkif 
Şmeling nihayet Amerikan plim- Kırıldı aaımnberl kullancbjı bıçak. ediyorum! cledL 

Komiler devam etti: 
nm farkına vardı, dünya şampiyonlu Me,bur Fransız şampiyonu Mau- _ sa buraya pldlğlnb 1a- Sebep neydi! 
ğunu bir Avrupalıya kaptırmamak j.. rico bisiklet dilnyıa Bilrat rekonınu kır mu mutfak kapıu açık lll!ydı! e 
çbı Amerikalılar Alman bobörUnUn malt üzere yaptığı bir milaabakada _Evet, &çlldı. ~ girdim ve 

Böylece konuşarak eehre dlm• 
dük; yolda epeyce doet olmu.,tuk. 
Beraber yemek yedikten sonra IGY. 
le bir tur yapalım, dedik. 

D olqırken, bir aralıJi Jm1 
dostum beni dürterek: 

ı - işte! dedi. 
-Kim? 
- Sara Bemann kocam ve m 

avCJBı.. işte önUmUzde.. Yanında 
bir kadm var. 1 

Yavq yavq onlara yakl&f!P ım .. 
lak kabarttık .. Sarl§m avcı yanın .. 
da.ki kadma lfUDU anlatıyordu: 
- Bakınız, Madam! düello bahab 

de kimseden korkmam. Fakat Pın· 
diki erkeklerin,. heyhat, ki - hepei 
korkak. Meeell ,u son Uç gün zar 
tında iki kişiyi tahkir ettiın. Bio 
biri phit1erinl yollamadı .. Korktu
lar; benden korktular. hi! hl! beıı 
se bntnn e-nn evden c;:rkrnadnn: on
lan bekledim. lkisini de iki kurşull 
la yere serecektim, Bu suretle ma
ceraya karşı olan "susuzluğum" 11 

giderecektim. Zira, umumiyetle. 
kuvvetli tahusUsattan 7.evk duya• 

T edini• b~ rnn, madam.. asavvur z. 
gttn Niyagara eellleainl yüzere1' 
gec;tim; ve .. 

Daha fazla dinliyemedik: kahk• 
haVT bRsRrak volumu~ ~cr11t; .. •ik. 

daha ihtlyarlamaamı bekliyorlardı. bir saatte 45 kilometre 840 metre ka Bayan Hileden biraz kahve rica Dünlrii laikôyenin cevabı: 
Amerikada döğUşmemekte bir parça tederek dünya b;siklet stirat rekoru- ettim. Kendisi hamur YDionı- Otel müdUrU. Telefon etmiye Denizden Be§ 
daha ısrar ettiği takdirde müsabaka nu kırmıya muvaffak olmuştur. yordu. Girip kahveyi almamı gittiği zaman, profesör Cankur-

sw; bir kö9ede kalacağını anııyan Al- tir. Bu hususta kendisine garanti ve aöyledL Elimdeki fincana kahve- taran. mUstepr Selimin numa- Ceset Çıkfı ~ 
man, ilk karannı değiştirdi. Ameri· rilmiftir. y1 koyuyorken birdenbire benim rasmı telefon rehberinde araınıe Kandıra (TAN) _ Geçenlerd---M 
kan organizatörlerine boyun eğmiye İkinci teklif: Buna muka.bll Alman tarafıma dönerek koeulyle pek ve gencin verdiği numaraya uy. fırtınada Seyrek iskelesi açıkl~ 
ba,ladı. da kendini unutturmamak ve halka . fasla doat oldaluma anlattı. madığmı görerek, ilin bir dolap batıp yolcularından ancak ikisi _!j, 

Amerikalılar Almanın yumqamaaı hlll eekl kudretinde bulunduğunu Is Hayretimden dlllm tataldu. Çön- olduğunu ve herhangi bir numa- tulan Afir kaptanın 19 tonluk~~, 
na mukabil iki teklifte bulundular, i- pat etmek üzere zenciden evvel Ame- ktl yıll&rdanberl arkedata ve ranm bqma geçen bir suç orta- verdi kayığında boğulanlardan 1>1!'11 
kisini de kabul ettirdiler. rlkada bir maç yapacaktır.. kapl kolllfUYUZ. ğmm mUstetar Selim namına o- n1n ceaedi Seyrek iskelesine dal~,. 

Teklifin birincisi : Gelecek yaz Al- Şimdi Alman Amerikalı Barry To- 8cmra Bayaa Bile blrdmblre telciyi kandırdıfnu anl&mıfbr. rm tesirile sUrUklenm1'tlr. MUdd"1' 
man boksörü dünya ağır m1det pm- mu1a ge)ecelr ay clllftltmek esere ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J!!l!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!i!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!~!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!§i/ıll mmnttik bunların detnbıe rUbsat 
piyonu zenci Coe Luviz'le dö~ek Am.erikaya hareket edecektir. miştir. 



11-11- 937 TAN 

iSTANBUL • ATİNA • TİRAN 

Edirne~in Eski Adliye 
Doktoru Arnavutlukta 

Hastane Başhekimliğinde 
• 13 • 

K arşıdaki iki katlı, geniş cep
heli, beyaz binaya girmek 

fçin şoseden bir hayli yürümek la· 
zmıgeldi. Senelerdenbcri bakımsız 
kalmış, üzerjnde 
(Y8.bani otiann ' 
her türlilsü yetiş-
miş araziyi, pan-
ta.lonumuza çalı· 

!ar takılmasın di-
ye çekinerek ve 
gözlerimizi 'lça
rak geçiyoruz. Bil 
tün bu boşlukta 

yalnız bir iki ağaç 
var. Hava sıcak 

güçlükle nefes ıı
lıyor, bir ynndan
siliyoruz. 
da da terlerimizi 

Merdivenleri 
çıktığımız zaman 
binanın cephesin
de yuknnda lrar 
bartma Arnavut
luk arması, da.ha 
aşağıda kırmızı 

zemin üzerine si
yah çift kart.allı 

Arnavutluk bay
rağı ve bayrağın 
arkasında taŞa 
hakkedilmiş bir 
kitabe vardı: 

• çeriye girdik. Yüzümüze tat 
1 lı bir serinlik geldi. Sanki 

çölden vahaya düşmüştük. Dışarı
sının ağnçsızlığı, bakımsızlığı, çıp
Jaklğı, içerisinin temizliği, gölgesi, 
rahatlığı bize bu hissi vermişti. Iki 
tarafa, çini döşenmiş geniş, ferahlı 
birer koridor uzanıyor. Karşı kapı
dan, arkadaki yine bakımsız, çıp
lak, ağaçsız ve çiçeksiz avluya çıktl, 
jyordu. Hastahane ara.zil haliye üze 
ırine kurulmuştu. 

Sola saptık. Kadın, erkek Arna
'VUtlar kendi kostüm ve kıyafetleri
le sağda sıra bekliyorlardı. 

Biraz sonra başhekim Sabri Tev
fik ile karşılaştık. Doktorun müte
bessim yüzü hastahaneye gelmek 
için geçtiğimiz yolların kötillüğü
rıü unutturdu. 

Bu idarenin başında da içimiz
Cien yetişmiş ve Türkiyeye seneler
ce hizmet etmiş bir zat vardı. 

O oktor kısaca anlattı : 
-" Haydarpaşa tıbbiyesin

aen mezunum. Rahmetli Bahaettin 
Şakirin asistanı, Edirne vilayeti adli 
tabibi idim. Umumi harpte Edirne 
askeri hastahanesinde Dahiliye 
tnUtehassısı sıfatile yüzbaşı olarak 
Çalıştım. Harpten dört buçuk se-. 
ile sonra Arnavutluğa geldim. Hu-
15usi doktorluk yapmıya başladım. 
1932 de açılan bu hastanenin 
b~ına geçtim." 
b'? sırada odaya beyaz gömleğiyle 
ınsi girdi. Başhekim bana tanıt

tırdı: 

aa~ "Doktor Sezai Ağalı .. Pataloji 
18~ımız. Torinoda tahsilini yap 

lllıştır.,, 

liastahaneyj dolaşırken sordum: 
.a - Bütün doktorlar Arnavut mu
"Ur? 

A. "- Uç doktor ecnebi, diğerleri 
..-ı rnavuttur. Operatörümüz Alman 
YQh'li ' 
\'lJ 1 Yecimiz ve röntkcncimiz A-

sturyalıdır .,, 

H asta koğuştan, bu yepyeni 
kll hnstaban"de en modern şe 
t de Yapılmıştı. Mütehassıs dok
?rlan: 800 yatağı, hastalığın cin-
:uıe göre ayn ayn koğuşlarile bu 

astahane iyi bir eserdi. 
Hastahanede müslUman, katolik 

Tiranda Kral Zog haıtaneıi 

Ortadaki :z.at: Haıtanenin 
Baıhekimi B. Sabri 1 evlik 

ve İtalyan hemşireler çalışıyorlar. 
Bilhassa katolik ve Italyan hem
şireler uzun beyaz gömlekleri ve 
beyaz başlıkları, sımsıkı kap~nma
ları ile hastabakıcılardan zıyade 
rahibeye benziyorlardı. 

Hastahane Arnavutluğun teşki
latı tamam y~gane hastahanesi ol
duğu için ücretli hastalar da almak 
tadır. Birinci sınıf hastalar için bi
zim paramızla günde iki buçuk U
m verilmektedir. Bu hastahane; ny 
ni zamanda Morgdur da .. Adli ta
bibin lüzum gördüğü cesetlere bu
rada otopsi yapılmaktadır. 

Vcremlilere mahsus bir paviyon 
ve hususi bir dob"llm koğuşu da var 
dır. 

A rnavutluğun muhtelif şehir· 
!erindeki küçük hastaneler 

tam teşkilatlı değildir. Ameliyat 
ve röntken muayeneleri için bu 
hastahaneye müracaat edilmekte
dir. 

Doktordan Arnavutluktaki has
talıkları sordum, anlattı: 

- Arnavutlukta. bataklık çik ol
duğu için malarya en çok yayılan 
bir hastalıktır. Bilhassa Lesh, 1'
Jrodra ve KiSrtloede Malik gölft ha
valisinde .. Verem, Er:geri tarafların 

da Frengi; Hlınara, Delvina ve 
Kurveleş Malicsörleri arasında 
biraz da Işkodra Malisvasında var
dır. Buralarda bütün aile hep bir 
kaptan yer ve içerler. Cilt hasta
lıklarından uyuz ve kel.. Şimdiye 

kadar üç cilzam 
vakasına, sıcak 

memleket hasta
h klarmdan da bir 
kalahazar vaka
sına rast.gelin-
miştir .. , 
Doğum koğu

şuna girdiğimiz 

zaman başhekim 
Sabri Tevfik du
varda bir prinç 
levhayı göstere
rek: 

- Bu levhayı 

ve levhadaki ya
ztları her ziyaret
çiye göstermek
le bUyük bir zevk 
duyanın... dedi. 

Levhaya bak
tım, Arnavut<'a 
yazılmıştı. Bir 
şev anlamadım. 
An 1 a m a d ı

ğımı doktor da 
anlamış olacak 
ki: 

- Bu doğum 
koğuşu kadınlar

dan ınürekkep olan Himayei Etfal 
Cemiyeti azasının topladıkları pa
ra ile yapılmıştır. Bütün bu gör
düğünüz bina parçalan ve içinde· 
ki bütiln levazım hepsi hastahane
ye teberrU edilmiştir. lşte bu lev
hadaki isimler bu paraları veren
lere aittir.,, 

Doktor bu izahatı verdikten son
ra Arnavut lohusalannın çekine 
çekine nasıl geldiklerini ve doğum
dan sonra nasıl minnet hislerile ay
rıldıklarını anlattı. 

D oğurmak müşkülatı karşısın da kansını doktora göster 
mekten katiyen çekinen ve hatta 
göstermektense ölmesini tercih e
den mutaassıp Arnavut neredesin? 
Oda kapıSinın dışarısına kalın ör
tüJer içinde görünmiyen elini uza· 
tarak hasta karısının nabız muaye 
nesini isteyen Arnavut ne oldun? 

Kansının adını dahi söylemiye
rek komşularının ısrarı ile dokto
ra hastalık alametlerini anlatmıya 
çalışarak ilaç isteyen cahil Arna
vut ne yapıyorsun? 

Bir onları düşUndüm bir de bu 
hastahaneyi ve hastahanenin ka· 
dınlara tahsis edilen kısımlarını. 

A rtık koğuşlar tamamen ge
zilmiş ve bu mUkemmel ese 

rin görülmemiş yalnız eczahanesi 
kalmıştı. Bilmem arkadaşlar, aziz
lik olsun diye mi nedir. Buraya 
girdiğimiz zaman karşımıza acaiP 
bir adam çıktı ve gülilşerek ona Al 
Tnan lisanile beni tanıttılar. Bana 
da: 
-Avusturyalı eczacımız Matma 

zeı filan dediler. 
Vay bu kadın mıydı? Kısa boy

lu, inadına şişman. Sr.rı çilli ve 
kirli bir rengi vardı. Büvük gözle
ri kalın elleri, kısa kesilmiş, sert 
ve dik saçlarile ne erkek ve ne de 
kadına benzemiyordu. 

Matmazel; tanışma bitince gül
dü, yilriidU, kırıttı. konuştu .. Neşe 
lenmişti. Arkadaşlar: 

- Kısmetin varmış, sana 8.fJık 
oldu! dediler. Biz de gi!HiştUk. Za
vallı knriın Viktor HUgonun meş
hur sefiUet'indeki tiplerden birine 
ne kadar çok benziyordu. Fakat .. 
Fakat.. bütün bu !ıtıi ve beşeri ku 
surlarına rağmen, bütUn hastaha· 
ne bu kadmrn dilrlrat, itina ft bD
gisine hayrandı. 

Lif ian Harvey 
Gülmesini 

Unutmuş mu? 
Sa.nşm yıldızlardan IJiiaıı 

llar\'ey'in yeni ~\irdiği filın 

hakkmda geçen gün kU~ük bir 
lıkra ile malumat nrmiştlk. Gü
zel yıldız b11 filmde gevrek ve 
lınTak kahkahalar atmaktadır. 

Fakat bu kahkaha me eleslnde 
filinin rejisörü ile Lillan arasın
da bir ihtilat ~lrmışbr. Rejisör, 
güzel l,Jdızm yaşlandığını, bu 
sebeple şen kahkaha atmasını u
nuttuğunu Ueri siirnıoktedir • 
Buna mukabil Lilian Han·ey so
ğukknnldığını muhafaza ederek, 
kati bir ret OO\"a.biyle mukabele 
etmiştir. Liliamı göre, kahkaha
nın gençlikle, ya~lıhkla ali.ka.,.1 

yoktur. Hele bir artist, her yas
ta genç kızlara mahsus kahka
hayı en ım·rnk ahengiyle ata
bilir. 

Bununla beraber, iki i arasm
dnki münakaşa bütün sinema 
mahfellerine sirayet ederek gü
nün decllkodu mC\7.uu olmuştur. 
A,ağtda gtizel yıldızı, yeni fil
minıle görilyoruz. 

• 

Li!ian Harvey ve Roll 
Aloebiuı yanyana 

Willy Birgel'i herhalJe tanıya
cakıını:z.. Burada yeni çevirdiği 
bir tarihi lilmJe onu ıert çehre 

ile bir daha tanımı' oluyoruz. 

Paul Hollmann da Lilian Har· 
vey'in •on çevirdiği filmde fU 

lnyalette mülıirn bir rol 
aahibidir 

7=== 
Varıova Mektubu: 

Lehistan Türkleri 
Arasından Büyük 
Alimler Yetişiyor 

Varşova, (TAN Muhabirinden) -
nm Şimali şarkisindedirler. Wilna, 
Nowogradek, Slonim, Kletsk şehir 

ve kasabalariyle bunların civarında
ki kendi köylerinde otururlar. 

Çok eskiden yerleşmiş oldukla
rından istisnasız hepsinin toprağı, 
tarlası vardır. Ziraatıe uğraşmıyan

lar da yerlerini satmazlar. Yer sat
mak onlarca iyi görillmüyor. 

Leh Türkleri ekincilik, bostancılık, 
bahçecilik işlerinde çok ileri gitmiş
lerdir. Anlaşıldığına göre onlar bu 
yerlerde yerleşir yerleşmez hemen 
ekinciliğe başlamışlardır. Görülüyor 
ki bunlar evvelki öz yurtlarında, 

Kıpçakta, Kınında, İdil boylarında 

iken de ziraat ehli imişler. Ayni za
manda savaş ve akın işlerini de bili
yorlarmış. 

Lchlilcr ve kendi aralarında da 
söylendiğine göre bunların ziraatte, 
bilhassa bostan yetiştirmekte ken
dilerine mahsus usulleri varmış. Bu 
usullere göre yetiştirilen mahsulleri, 
cins itibariyle başkalarınınkinden 

yüksek oluyormuş. 

Bütün meıleklerJe 
Leh Türkleri ekinci olmakla bera· ı 

her, kendi varlıklarına göre, hatta 
fazlasiyle bugilnkU medeni iş bölü
münde bütün mesleklere iştirak et
miş bulunmaktadırlar. Aralarında 

doktorlar, mühendisler. yüksek me
murlar erkfını harbiye zabitleri, ku
m!ndanlar, generaller, ilim ve fen a
damları, hukukçular lisancılar ve si
yasetçiler vardır. 

Geçen mektubumda adları geçen 
Süleyman Solkiviç bir erkaniharp 
generali idi. !skender Romanof ski 
sUvari generali idi. 

Türklerden bugünkU Polonya hü
kı1meti teşkllabnda yüksek m~vki 
sahibi olanlar da vardır. 

Şimdi Polonya Cümhuriyetinin 
Ba§milddei'Umumisi, Leh Türklerin
den Neyman Mirza Kiripçinslddir. 
Bu zat Kırım ve Azerbaycan milli 
hareketlerinde mühim işler görmüş
tür. Bugün de öz halkı ile beraber
dir, bütün milli işlerin başındadır. 

Kalemiyle, fikriyle, hatta icabına 
göre nüfuzu ile millt hareketlere 
yardım eder. Kayıtsız, şarts1z bütün 
yakdaşlarımn dert ortağıdır. Yine 
Kiripçinski ailesinden biri de bugün
kü büyük serbest limaniyle meşhur 
olan Gdinye vilayetinin başmüddeiu
mumisidir. Bu zat ta milli hareket
lerde, dalına halk ile beraberdir. İ
limci, yazıcı bir zattır. 

Bazilivski adlı bir Türk ziraat a
lemi de bugUn ve pek ziraat metke
binde profesördür. 
Varşova üniversitesi fen fakülte

sinin dekanı, kimya enstitüsünün 
başkanı meşhur kimya aliımi Ahme
doviçtir. 

Lehiıtancla Türklerin 
Slomni camii 

Ereğlide 
Bir Aile 
Faciası 

Konya Ereğlisi, (TAN) - Burada 
bir aile faciası olmuştur: 

Bez fabrikası ressamı Cevdet, bir 
müddettenberi yanında oturan 16 
yaşındaki baldızını evinde kimse bu
lunmadığı bir gUn sarhoş ederek kir4 
letmiştir. lki ay evvel kansı ve -..ali
desi ile 'beraber Eskişehire geldikleri 
zaman mesele meydana c;ıkmıft:ıi'. 

Sonra tekrar buraya dönmü.§191". 
fakat, Cecdet kansını ve kayınvali .. 
desini evden çıkarınak istemi§tir. Kn
ymvalidesi, vaziyeti derhal Eskişe • 
hirdeki oğlu Reşada bildirmiştir. Re
şadm derhal Ereğliye gelmesi Cev .. 
deti büsbütün sinirlendirmiş ve onu 
da evden kovmuştur. Bunun üzerine, 
Reşat, üç k'llrşunla Cevdeti öldür .. 
mUş ve karakola gidip teslim olın\lf'" 
tur. 

Aydında Zeytinyağ 

Fiyatları Düıüyor 
Aydın (TAN) - Yeni mahsuf zey .. 

tin piyasaya gelıniye başlamış ve Jd.. 
losu 4 kunı~tan satılıruştir. Geçen yıl 
piyasa 3,5 kuruştan açılmıştı. 

Zeytinyağı fiyatları 45 kuruştan 
30 kıuruşa düşmilştUr. 

Milli tef lıilatları razam Rüstem Paşanın, bunlardan 
Geçen mektubumda, Leh Türkleri birinin kendisine hitaben yazdığı ri

dillerinl kaybettikleri halde, benlik- saleyi alması tarihine kadar gizli 
lerini muhafaza ediyorlar demiştim. kalan bu Türklerin çoğu, Türkçeyi 
nk görüşte dilsiz, lbenlik olur mu, artık unutmuş bulunuyorlardı. 
gibi fikir gelir. Fakat bu oluyor. Bu risalede hallerinin, maişetleri .. 
Milli kültürU kuvvetli olduğu halde nin yolunda gidip mescitlerinin ma
yurtlannı kaybederek serbest işler- mur bulunduğu bazı dini kitaplarla 
le yer yüzUne dağılıp başka uluslar- bazı tefsirlerin Leh dilinde Arapça 
a lkanşan milletlerde bunun misali harflerle yazılı olduğu tasrih edil
vardır. lşte Yahudiler gibi, yahudi· mektedir. 
ler dillerini tamamiyle unutmuş ol- BugUn dahi köylerde, hocalarında 
duklan halde hep Yahudi kalmışlar- Çağatayca yazılı eserler bulunduğu 
dır ve kalacaklar da .. Leh Türkleri gibi, Arap harfleriyle Lehce yazılı 
de böyledir. Beş yüz küsur yıldan- tefsirler, tecvitlerde görülmektedir. 
beri Polonya kalabalığının arka bir Anlaşılıyor ki bunlar dillerini pek 
köşesinde, Türk müslilmanhk alemin eskiden unutmuşlardır. Hatta bunla· 
den tama.miyle ayrılarak uzakta ka- rın mUslümanlığı ka:bul etmiş Polcr 
lan bu kUtle, anlaşılan daha burala- nez olduklarım söyliyenler de vardır. 
ra gelir gelmez dillerini unutmuşlar- Fakat bu fikrin doğru olmadığı,. ar
dır. Zaten ordu parçasının bir baki- tık tamamiyle, bütün açıklığı ile an
yesi olmak dolayısiyle bunların he- laşılnuş bulunuyor. Yalnız kadınla· 
men hepsi bekar kimselerdi. Beyaz rının çoğu böyle olsa gerek. 
tenli, san saçlı Leh kadınlariyle ev- Fakat gerek mazide, gerek şiın
lendiler ve bu sebeple buralarda kal- di, bunlar kendilerinin Lehli olma
mayı tercih ettiler. Leh kadınları da, yıp Tilrk - Tatar - Müslüman ol
bu kara saçlı esmer kahramanlardan duklarma lnamyorlar. Kendilerinin 
besbelli hoşlandılar. bu hususta hiç bir şüpheleri yoktur. 

Köylerde katolikliğin bu birleşme- Bunun !çın mazide olduğu gibi, 
lere mini olabilecek nüfuzu da henüz şimdi de kendi benliklerine göre mil· 
yerleşmiş değildi. Bu, şundan da li teşkilatları vardır. Bugün bu teş
belli, ki, evlenmelerden doğan çocuk- kilatı şöyle iki kola ayırabliriz? 
lar, zaten Kazak olan baıbalarmın ı _ Din teşkilatı. 
dinini alabiliyorlardı. 2 - KüJtUr ve maarif teşkilatı. 

Arap harllerile lehçe Bundan da gelecek mektubumda 
ya:z.ılmı' kitaplar bahsedeceğim. 

Kanuni Silleymanın damadı Sad-1 • • • 
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Nlasoo doğdu'? .. Nasıl yaşadı? - Nlasoo battı'? 

Bazı Mebuslar Demokrat
lar için insaf istiyorlardı 

-11-

F akat bütün bu çırpınmalara 
rağmen fırka, hiçbir var -

lık gösteremiyor; hükumetin taz · 
yiki arttıkça artıyordu. 

Muhlis Sabahattin Bey, Sel8.nik
teki Ittihatçılarla anlaşarak fırka
nın şimdiye kadar verdiği kurban· 
lan tahlis etmek.. Cemiyetle yeni 
bir itilaf zemini bulabilmek için Se 
laniğe gitmişti. Fakat orada; ağır 
bir tecavüze uğnyarak, büyük bir 
teessürle avdet etmişti. 

Bazı mebuslar; Cemiyet erkanı
na ve bilhassa Talat ve Dr. Bahaet 
tin Şakir Beye müracaat ederek, 
Demokratlar hakkında gösterilen 
şiddetin tahfifini rica etmişlerdi. 
Kendilerine, şu cevap verilmişt: 

.. 

Gümülcüneli lsmail Hakkı Bey 

ları teşhir etmişti. Bu feci hadise, 
ve ortaya dökülen bu acı hakikat; 
o tarihte bu meselenin içyüzünü 
bilenlerle, saf ve samimi fırkacıla
ra son derecede elem ve teessür 
vermişti.) 

Şimdilik (Demokrat fırkası) nı, 
bu oocalama içinde bırakıyoruz ... 
<Hürriyet ve itilaf fırkası) nı do
ğuran amillere geçiyoruz. Ondan 
sonra, Demokrat fırkasının Hürri
yet ve itilaf fırkası ile temaslama 
ve çarpışmalarına, tekrar temas e
deceğiz. 

H ürrriyet ve itilaf fırkasını 
doğuran amilleri izah etme . , 

den evvel, o tarihte meydana çı-
kan muhalif fırkalan bilmek 18.zım 
gelir. Çünkü Hürriyet ve itilaf fır
kası, bu fırkaların birleşmesile 

kendisine bir varlık teşkil etmek 
istemiŞUr. 

bir blok halinde çıkmayı, cana 
minnet bilmişlerdi 

Bunlar da, - o devrin (siyasi fır 
kalar çarşısı) halini alan - (Şeref 

sokağı) nda bir merkez açmışlar-

dı. Bir tarafa kahve ocağını, diğer 
tarafa nargilelerini kurmuşlardı. 

Aşağı yukarı, Arap mebuslann 
mühim bir kısmı burada toplan
mışlardı. (ittihat ve Terakki Ce
miyeti) nin prensiplerine hayli ay 
kırı, bir program yapmışlardı ve 
mücadeleye başlamışlardı. 

Bu cidaJde, tabiidir ki (Cemiyet
Hükiımet) kuvveti gaJip geliyordu. 
Çünkü mecliste, yirmi otuz mebu
sun. çetrefil lisanlarla söyledikleri 
sözler; ekseriyet fırkasının gök gü 
rUltüsünü andıran heybetli velvele 
si arasında, hallaç horultusu gibi, 
gürültüye gidiyordu ... Fırka namı
na çıkarılan (tanzimat, islahat, 
meşrik .. vesaire namı altında) se
ri halindeki gazeteler de, hüku
metin tatil darbeleri altında ezim 
ezim eziliyor .. Vakitsiz doğan ek
sik çocuklar gibi, birkaç günlük 
hayattan, mariz ve aciz birkaç fer 
yattan sonra, ölüp giderek matbu
at şehitliğine defnediliyordu. 

(Arkası var) 

( ...._. _E _K_O_N_O_M_I 1 

Sakaryada ikinci Tesrine Kadar , 
Cins Elma 
Yetişecek 

--0-

Köylü için Kurslar 
Açılıyor 

lzmit, 10 (T~~) - Vilayetimiz ta 
rafından, Ankara yüksek ziraat mek 
tebi meyvacılık profesörü doktor 
Glaysbcrğ'e yaptırılmış olan tetkikler 
sonunda, Sapancagölil ile Sakarya 
nehrinin Adapazarma ve Derbende 
doğru yapıldığı sahalarda çok iyi el
ma yetiştirilebileceği anlaşılmıştır. 
Aşağı Kiraz köyünde yeni kurulan el 
ma fidanlığı, ileride bu sahayı bir el
malık haline getirecektir. Bir cins ve 
bir böyda elmalar ambalajlarla ~n u
zak yerlere kadar gönderilebilecektir 
Açılacak kurslarda elma yetiştirilme 
si ve ambalajı köylUye öğretilecektir. 

Bu sene 3, 5, 8 ve 10 kiloluk amba 
laj sandıkları imaline başlanılmıştır. 
Yeni mahsul bu ambalajlarla ilk de
fa İstanbul ve Ankaraya gönderile
cektir. 

Vilayet, hileli, hurdalı ve çürük 
meyva satışım yasak etmiştir. 

Zeytin mücadeleıi 
Evvelce meşhur olan İzmit ve civa

rı zeytinliklerini harbiumumiden son
ra düştüğü bakımsızlıktan ve hasta
lktan kurtarmak için açılan mücade· 
le iyi neticeler vermiştir. Yeni zeytin 
mah9Ulü güzel yetişmiştir. lzmitte 
meyvacılık gibi zytincilik te daha 
çok inkişaf edecektir. 

Dış Piyasalara Buradan 
687 ,697 Lira Kıymetin

de Mal Gönderildi 
ihraç edilmek üzere tehrimiz piyasalarından satılan ve Sonte,.; 

rin batına kadar İstanbul gümrüğünden muameleleri yapılarak 
sevkedilen muhtelif maddelerin kıymet itibarile yekWıu 
687,697 lirayı bulmuştur. Bu malların çoğu lngiltere, Almanya, 
İtalya, Çekosfovakya, Fransa ve müstemlekeleri ile, Yunanista.n1 

Romanya ve Amerikaya gönderilmittir. 
Bu arada Irağa 1290 liralık gra.mo ı -----------

fon plağı. ısveçe 1243 liralık afyon, Fabr·ıkalar 
Pire ve Kavalaya 1539 liralık yumur 
ta ihraç olunmuştur. Mühim miktar-
da sevkedilen mallarımız arasında 

308,865 liralık yaprak tütün, 103,260 
liralık Liverpul fabrikaları için top
lanmış tiftik, 35,609 liralık kirli ya
pağı, Almanya için toplanmış 37,545 
liralık yiin halı, İtalya, Yunanistan, 
Bulgaristana ihraç olunan 28314 lira 
lik muhtelif balıklar, 1679 L. kestane 
17514: liralık fındık, 14797 liralık ba
dem içi, 1436 lira yün paçavra ve 702 
liralık hurda kağıt, 1136 liralık No
hut, 12919 lira kıymetinde kitre, 
16626 liralık barsak, 24538 liralık kuş 
yemi, 19040 lira keçi kılı, 2200 lira
lık ipek mensucat, 8850 liralık ko -
yun derisi, 2077 liralık küsbe, 1620 li 
ralık keten tohumu, 2877 liralık su
sam, 26911 liralık Razmol, ve 15,540 
lira kıymetinde muhtelif iptidai mad
deler vardrr. 

Sovyetlerin Bu Seneki 

Petrol ihracatı 

Susam 
Topluyorlar 
Dün piyasamıza beş vagon buğdaY, 

bir vagon çavdar, 4 vagon arpa gel
miştir. Buğday az geldiğinden çavdar, 
lar istekli olarak satılmış yalnız ar
palar gev§ek bir piyasa ile karşılaş .. 
mIŞtır. Hazır mallara 4,08 kuruş fiyat 
verilmiştir. Buğday fiyatları 6,1().. 
6,25, sert buğdaylar 5,32-5,35 kuru~ 
tan müşteri bulmuştur. Çavdarlar 
4,25-426, yulaf 3,30, çalı fasulyesi 
8,20, keten tohumu 10,10 susam 16 .. 
16,35 kuruştan satılmıştır. Trakya su 
samlannı yerli bafrikalanmız 16,35 
kuruştan toplamışlardır. Bandırma. 
mısırları çuvallı olarak 4,18-4,20, A,. 

dapazar mısırları da 4,05 kuruştan a .. 
lıcı bulmuştur. Antalya teslimi iki yüz 
bin kiloluk bir parti arpa ihracat için 
klolsu 4,08 kuruştan piyasamızda fa. 
tılını§tır. 

- Biz, bu fıkayı teşkil edenleri 
<:ok iyi biliyoruz. Fırkaya samimi 
bir surette merbut olanları da tak· 
dir ediyoruz. Bunlardan ne bize ve 
ne de memlekete en küçük bir f e
nalık gelmez... Fakat, bu adam
lar aldanıyorlar. Muhtelif maske
lerle, fırkaya karışan muzır ~s~r 
larm hakiki mahiyetlerini bılmı
yorlar .. Hakiki vatan aşk v~ imam 
ile çalışan genç zümreyi, bız her
kesten ziyade takdir ediyoruz. Fa
kat, onlann gölgeleri altına sığma 
ra\c hususi maksatlar takip eden 
iki yüzlüleri de hoş göremiyoruz .. 
Sonra; fırkada çalışan gençlerin i· 
~inde, birtakım mektepliler var. 
Bunlar, fırkacılık aşkına kapılmış 
lar; mekteplerini ve derslerini ih· 
mal ediyorlar. Bqgün tahsil çağ
larını. klüplerde tüdü tilrlil dedi 
ltodularla geçiren bu gençleroen, ·ya 
nn memleket ne iStifade edebilir! 

lttihat ve Terakki erkanının ver 
dikleri şu cevap çok doğru ve cok 
isabetli olduğunu göstermişti. Ha
kikaten fırkanın çok temiz erk~n 

ve azasının gölgeleri altına sığın
mış olanlar arasında (hain Yuda), 
rolünü oynıyanlar, hatta felaketze 
de arkadaşlarının evlerini barklan 

nı ihanet ateşlerile cayır ca.yır ya 
kanlar, onların en mukaddes var
lıklarına el uzatanlar, AbdUlhamit 
devrinde bile görülmemiş jumal
cılıkla hayasızlığın en yüksek had
lerine varanlar bulunduğu keşfedil 
nıiş .. Oteki meslek sahibi arkadaş
tan, nefretle titretmişti. 

Onun için, bu fırkalar hakkında 
kısaca malıJ.mat verecet{iz. 

(Abrar fırkası) nın inhilalinden, 
(Demokrat fırkası) nın da bu <;e

tin mücadelelere girişmesinden 

sonra, münhasıran hükıJ.mete - ve 
dolayısile, (Ittihat - Terakki Cemi 
yeti) ne _ muhalefet etmek Uzere 
iki fırka daha teŞekkill etmişti. Bu 
nun biri, (Mutedil Hürriyctperve
ran fırkası), diğeri de (Ahali fır
kası) idi. 

Kadın Kıyafetinde Erkekler 

Sovyet Rusya bu senenin ilk sekiz 
ayı içinde başta İngiltere olmak üze
re Avrupa memleketlerine 1,695.097 
ton petrol satmı§Ur. Satılan petrolle 
rin tutarı yüz bir milyon altın ruble 
kıymetini tutmuştur. Romanya ile 
Yugosalvya arasında yapılmış olan 
petrol anla.şmasma göre, Yugoslavya 
petrol, benzin ve petrol müştakatını 
•ralnız Romanyadan satın alacaktır. 

Bahçe'de Pamuk 
Satışları 

(lstitrad olarak şunu da arzede

llm ki; bunlardan birkaçı birleş

mişler; Talat Beye hoş görUne

tek birer külah kapmak için, mem
leket haricinde olan bir genç hak
kında, çok acı ithamlarla mala
ıtıal olan bir yazı neşretmişlerdi. 

~u yazı, o tarihte Demokratlara 
~iddetle ilanı harbetmiş olan (Ter

cUrnanı Hakikat) gaı.etesinde inti
tar etmişti. 

Ana vatan haricinde bu yazılan 
Okuyan o namuslu genç, bu rezi
lane iftiraların aksini isbat etmek 
iı::in. herşeyi; hatta hakkındaki i
dam tehditlerini bile gözüne alarak 
ilk vapurla Istanbula gelmiş .. Fa
ltat hakkını müdafaaya bir dakika 
hile vakit bulamadan, yine o iha
llet şebekesinin zabıtaya ihbarı ü
ıerine, tevkif edilerek Bekirağa 
bölUğünün zindanlarına hapsedil
mişti, Ve böylece müdafaa kuvvet 
lerinden tecrit edilmek istenilmiş
ti. 

lt Bereket versin ki; hakikati her
esten evvel. (Tercümanı Haki

~at). ~azetesinin sahip ve ba.şmu
arrırı <Hüseyin Kazım Bey) keş

f~tnıiş .. Koşa koşa Bekirağa bölü
~ne gelmiş .. Maruz kaldığı haksız 
ı lar karşısında iki defa ölUm te-

:eb?UsUne girişen o zavallı genci 
t! apıshane müdürü Salinı Beyin o-
asına getirterek orada bulunan 

~~itlerin huzurunda ona ağlıya ağ 
4<Ya tarziye vermiş; ertesi gün de 
fzetesinin sütunlannda: (bizi iğ-
8.l etmişler) diye, o sefil jurnalci-

Kısaca (Liberall diyeceğimiz bu 

fırka, doğrudan doğruya Mebusan 

Meclisi azalan arasından doğmuş
tu. Ve fırkaya da, (31 Mart vaka
sı) nda inhilal eden (Ahrar fırka
sı )nın en güzide erkfı.nmdan, (A
masya mebusu. Ismail Hakkı Pa
şa) riyaset ediyordu. 

Fırkanın zahiri manzarası, sabık 
(Abrar fırkası) mn rengini ve şek 
lini andırıyordu. Pek az mikda~a 
bulunan erkan ve azası da. ganp 
bir fikir ve meşrep halitasına ben· 
ziyordu. 
Fırka mütecanis değildi. Mües

sisleri, ve asli erkanı; (Dersim me
busu. Liitfi Fikri Bey). (Halep me 
busu, Nafi Paşa), (Şam mebusu, 

Şefikülmüeyyet Bey), (Suriye me 

buslarmdan, Şükri - yill - aseli 
Bey). (lzmir mebusu Sıtkı Bey)• 

(Perşembe mebusu Hasan Bey), 
(Konya mebusu Zeynelabidin Efen 
di) gibi, ilim ve fikir sahibi, ciddi 

ve ağırbaşlı zatlardan mürekkep
ti. 

Bu zatlar; Mebusan Meclisinde 
ilk defa olarak ortaya şu fikri at
mışlardı: 

- Mebusan Meclisinde, (Ekseri 
yet fırkası) namı altında tek bir 
fırka görünüyor. Bu fırkanın hari
cinde kalanlar ise, tabii bir (muha
lefet partisi) teşkil ediyor. Yapılan 
muhalefet, şahst fikirlere bağlanı
yor .. Reyler, darmadağın oluyor ... 
Muhalefeti, maksatlara ve prog
ramlara raptedelim. Fırka yapa
lım. 

M uhalif mebuslar, bu fikri ka 
bul etmişler; ekserisi Türk 

olmıyan bu mebuslar; (lttihat - Te 
rakki frrkasır nm k8.l'818ma bir 

lst&nbullu bir kız erkek kıyafe
tine girerek lzmire gitmiş, gelmiş 
diye gazetec;Der teli§& düşmüşler, 
O da. benden, ne istiyorsunuz!. 
diyor. 
Hakkı da ~'&I'. Biraz da kadın kı

yafetine giren erkekleri düşünseler 
olmaz nu '! Erkeklerden de kıya

f et değiştiren, kadın elbisesi giyen 
ler epeyce vardır. Bunlardaıı biri
ni, ikisini her birimiz biliriz. Arala
:rıodaki fark, kadın kıyafet.İlle gi
ren erkeklerin bunu yalnız kaldık
Jan va.kit, en çoğu geceleri yapma
sıdır. 

Burada.. duyduklanmı, gazetede 
okurlarsa danbrlar diye söyliyeml
yecğmı. Hiç kimsenin batın kınl
nıa.ması ı~:n tarihte meşhur ola.nl&
nıu anlatacağım. 

Kadın kıyafetine giren erkekler 
den bazdan kadmla.rm yalnız iç ça 
llla§ırlannı, yahut başlarma, ~la 
nna taktıkları süsleri severler. O
tuz sene kadar oluyor, Parlste şöh 
ret alan bir kasap çırağı paltosu
nun altında. kadın korsesi, kaşkor
se, kadın gömleği, bacaklanna da 
ipekli kadın ~raptan giydiğinden 
dolayı • kıyafet değiı;tirmek, ora
da kanunla yasak olduğu için - tu 
tutmuştu... Koskoca bir mühendis 
te ellerine kadın eldiveni taktığın 

·dan, bir başkası tenteli kadın pan 
talonu giydiğiıodeo dolayı tJ(ihret al 
mışlardı. 

Kimisi de büsbütün kadm kıyaf e 
ti.ne girerler. Alrnanyada bir filozo 
fi doktoru erkek kıyaf etindeyken 
rahatsız olur ve ancak kadın kıyaf e
tine girince içi rahat ederdi. Bir 
başkası kadın kıyafetine girdik
ten başka dalma kadınlar arasında 
bulunabUmek için kadm terzisi ol
muştu. 

lngilterede bir kunduracı, ıİıağa
zalarda kadın eşyası çaldığı için tu
tulmuştu. Odası araşbnldığı vakit 
üç yüzden ziyade kadın elbisesi ve 
tuvalet eşyası bulunmuş, kundura 
cmın geceleri buıılan giydiği ve 
kulla.ndığı anlaşılnuıttı... Yine ora
da. meşhur bir awkat kendi evin
de kadm krya.fettne giremediği için 
aynca bir apartmıaa tutmuş ve her 
gün oraya giderelr, mahsus tuttu 
h bir kadeı hizmet.(lye kendisini 

türlü türHi kadın elblselerile süsle-
tirdL 1. 

Amerikada bir gazeteci gündüz 
mesleğinde çalı~ırken erkek kn·afe 
tfoin altına bir korse ile k~ 
gömleği giyer, fakat akşam evine 
dönünce mutlaka büsbütiin kadm 
kı~·afetlne girerdi... hltanbullu kız 
b~ hikayeyi duysaydı, \'apurda ken 
disini ara~·ıp bulan gazetecilere: 

- Benimle uğraşacağmıza ken
di nıeslektaşlarımızuı tarihini yok
Jayıruz ! 

Diyebilirdi. Yine Amerikada baş 
ka biri - fakat gazeteci değil - ak 
pın oLunca büsbütün kadın kıyaf e 
tine girer ve keyfi tamam olmak 
için çocuklanna da, kendine söz 
söyledikleri vakit, hala dedirtirdi. 
Yine Amerikada büyük bir fabrika 
direktörü fabrikasında ayırdığı bir 
odada fırsat buldukça kadın kıya 
f etine girer \'e bu kıyafette halk 
arasına da çıkabilmek için maskeli 
balolara davet edilmesbıi beklerdL 

Böyle kadın kıyafetine girenle
rin en meşhuru Fransa.da on yedin 
d ve on sekizinci asırların birer kıs 
JllJllda. Yaşamış olan rahip Şuazidlr. 
Bu adam yetmiş dokuz yaşıııa ka

dar yaşamı~ ve daima kadın kıya
fetinde tezmiş, iki defa erkek kı 
yaf etine soktuğu genç kızlarla - ra 
bip olduğu l~in tabii nikah ettlrme
dm - evlenmiş ve Akademiye gir 
ıneyl iddia edecek kada.r iyi muhar 
rir de olduğundan, marif etlerlnl an 
latan bir kitap yazmıştı •• 

Kıyafet deği~timıek ilkin sadece 
bir merak gibi görünür. Fakat bir 
az yakından tetkik edilince kıyafet 
değiştirenlerde aşk duygularının da 
aksine olduğu çabuk anta.,ıbr. Er
keğln kadm kıyafetine girmesi, ken 
dislni erkeklere sevdirmek içindir. 
Kadının da kendini kadınlara. Bu
nunla beraber onlarda yalnız aşk 

duygusu bozuktur. Kadın kıyafe

tinde erkek evlenir, erkek kıyafe
tinde kadm kocaya vanr ve ikisi
nin de çocuklan olur .• Buna ahlik
sızlık demeyiniz. Çiinkü aşk duygu
sunun bozulmasmdan kryaf et değiş 
ttnnek ihtiyacı ve Ust tarafı yine 
tabla.tin vergisfdr. O zavaDdar tabi 
atin elinde birer oyuncaktır. 

-<>-

Borsa Muameleleri 
Dün borsamızda Ünitürk üze.rinde 

az iş olmuştur. 15,25 liradan açılan 

piyasa 15,40 liraya kadar yükselmiş 
ve 15.35 lirada kapanmştır. Aslan çi 
mentosu 11,05 lirada durmuştur. Lon 
dra borsası bir sterlin kar§Ilığı ola
rak açılmış 147,07 ve kapanış 147,04 
frank gösterm;stir. Ayni borsada 
bir sterlin 4,9965 dolar olarak mua
mele görmüştür. Bu suretle dolar bi
raz yükselmiye başlamıştır. Bir ster
lin 623-629 kuruştur. 

--o-

Keçi Kıh ve Yapağı 
Dün piyasada keçi kılı ve Anadolu 

yapağısı üzerindeki işler canlanarak 
muamele görmiye başlamıştır. Satı
lan keçi kıllan iyi mal olarak kilosu 
54 kuruşa kadar verilmiştir. Anadolu 
yapağılan da 57-58 kuruşa kadar sa

tılmıştır .• 

Bağlarda 
Mantarlara 
Karşı ilaç 

lki Fransız ziraatçisi, bağlarda çok 
zarar yapan mantar hastalıklarına 

karşı yeni bir ilaç bulmuşlardır. 
Fransız ziraat gazetecileri bu yeni ili 
cm faydala.nna işaret ederek bağçıla 
ra tavsiye etmektedir. Yeni ilaç, bağ 
lann üzerinde kimyevi bir terkiple 
suni bulutlar husule getirmekten iba 
rettir. Kullanılan kimya maddeleri 
kükürtten çıkarılan kibrit gazı ile a
monyak gazından ibaret mahluttur. 
Bu ilaç bağların üzerinde bir bulut 
tabakası gibi kalarak hem tufeyli 
mantarların yayılmasına ve coğalma 
sına mini olmakta, hem de ilkbahar 
donlarmm yeni sürmüş filizleri yak
masının önüne geçmektedir. 

Bahçe (TAN) - Kazamız mmta .. 
kasın.da pamukların hasadı sona er .. 
miş bulunuyor. Geçen senelerde ta .. 
mamen yerli ve iane pamuğu yetişti .. 
rilirken bu sene daha ziyade, hükfune 
tin tohumunu meccanen dağıttığı klev 
land cins pamuk ekilmiştir. Bu nevin 
daha çok verimli olduğu da memnu .. 
niyetle görülmüştilr. 

Geçen sene beş bin balye (bir bal 
ye 50 kilodur) tutan pamuklarmıızın 
bu sene daha fazla olduğu tahmin e.. 
dilmektedir. 
Pamuklarımız Osmaniyedeki çırçır 

f~brikalarmda çekilmekte ve satılmak 
tadır. Pamuğun bu yılki bolluğuna 
nazaran fiyatlar fena değildir. Evvel 
ce 43-45 kuruşa kadar yükselmiş olan 
klevland pamukları bugün 38-40 ku .. 
ru§tan satılmaktadır. 

--<>--

Peynirler Yükseldi 
Ramazan dolaysile peynir sarfiya,.. 

tı arttığından Edimenin beyaz pey • 
nirleri kiloda 2-5 kuruş kadar yüksel 
miştir. Toptan beyaz birinci yağh pey 
nirler 36 kuruştan 40,10 kuruşa çık· 
mıştır. Kaşar peynirlerinin nevilerine 
göre fiyatları 3-5 kuruş kadar a.rtmıa 
tır. 

Zilede Mahrukat 
Paha il 

Zile, (TAN) - Kasabamıza o.. 
dun ve kömür gelmiye b~laı:rııştır. 
Fakat fiyatlar çok pahalıdır. G'eçen 
yıllarda 15-20 kuruşa satılan bir 
merkep yükü odun şimdi 50-60 ku .. 
ruştur. 

--<>-

Hariçten Anason 

Getirtiliyor 
Müskirat imalinde kullanılan ana

son un iç piyasalarda mevcudu kalma 
mış olduğundan bazı tüccarlar hariç-
ten anason getirtmiye başlamışlar • 
dır. İki gün evvel bir tliccanmız Su
riyeden hin kilo anason getirtmiştir. 
Anason fiatları il~erinde görlilen yük 
selme devam etmektedir. Dün kilosu 
120 kuruştan bin kiloluk bir parti sa 
tılmıştır. 

I 
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"Hükümdar Değil mi, 
Gene Bir Şeye Sinirlendi .. 

Diye, kendisini teselliye gall§Dliş 
tı. 

Mutat olan merasimle haremi şe 
rife girmişler. Kıymettar halılar, 
ipekli seccadelerle süslenıni.s olan 
hususi mahfele yerleşmişlerdi. 

Biraz sonra, hatip menbere çık
mış .. şAlıBB.u va.nr cvm'bfgökyp 
Vahdettin, isminin zikredildiğini 
iyice işitmek için başını biraz ileri
ye doğru uzatmıştı. Fakat bütün ü 
mitleri boşa çıkmıştı. Hatip büyük 
bir hürmetle; (celfi.letmeap meliki 
Hicaz) Hazretlerinin (devamı öm
rü ikbaline dua) etmekle iktifa et
miş .. Ne kendi isminden ve ne de Is 
tanbuldaki yeni ha lif enin isminden 
bir kelime dahi bihsctmedcn, ağır 
ağır menberden inivermişti. 

Koca haremi şerif binası, sanki 
o anda dönmüş, dönmüş .. Vahdet
tinin başına geçmişti. Rengi, kireç 
gibi bembeyaz kesilmişti. !çinden : 

- Eyvah!.. Bu adam, adeta ba
na meydan okuyor. 

Demişti. 

E sasen Vahdettin, Kral HUse 
yin ile karşılaşıp arabaya 

bindiği dakikadan itibaren, onun 
tavır ve hareketlerinde bir soğuk
luk hissetmişti, Her zaman, dudak
larında zarif b!r tebessUm görünen 
Kral, bugün Adeta öfkeli gibi idi. 

Vahdettin, buna pek o kadar e
hemmiyet vermemiş.. kendi ken-
dine; ~ 

- Hükümdar değil mi? Kimbi
llr, neye sinirlendi. 

Demişti.. Fakat §imCli, ismin!n 
hutbede okunmadığını görlince; a· 
ya.klan suya ermiş: 

- Galiba, aleyhimde bir cere .. 
yan var .. Kral beni, husust bir mak 
sa.tla camiye getirdi. Daha doğnısu 
bana vaziyetimi anlatmak istedi. 

Diye, tam bir hakikate temas et 
inişti. 

C amiden çıktıktan sonra, doğ 
ruca Kralın sarayına g!t

mişlerdi. Kral BQğuk durmakla be 
raber, nezaketini muhafaza. etmek 
teydi. 

Kahveler ve şerbetler içmişler -
di. Bir müddet, dereden tepeden 
görüşrnüşlenli ... Kral birdenbire 
sözünU de!;riştirmlşti. 

- Sultan Hazretleri! .. (Emana
:tı ınübareke) yi ne yaptmrz? 
Demişti. 
Vahdettin, birdenbire sersem • 

leınişti. Çünkü, hiç kimse tarafın
dan böyle bir suale maruz kalaca
ğım aklından geçirmemişti.. Kı- • 
ea bir tereddüt devresi geçirmişti. 
Bu şeytan ruhlu ve şeytan fikirli 
edam, kralın bu suali ne maksatla 
sorduğunu anladığı için lastikli bir 
cevap vermek istemiş ise de, o an
da aklına uygun hiçbir şey gelme
mişti. 

- fEmanatı mübareke) mi, de
diniz? .. 

Diye kekelemişti. 
Siyah, parlak ve sürmeli gözle

rini, Vahdettinin çukura kaçmış, 
fersiz ve yorgun gözlerine diken 
Kral, sert ve keskin bir ifade ile: 

- Evet. 
Dem.işti. 

Vahdettin, ellerini iki tarafa a
<;ıp başını, sol tarafa doğru çarpı
tarak, pürüzlenen bir sesle cevap 
vermişti. 

- İstanbulda bıraktım. 
- Şu halde .. onlan terkettiniz. 
- E.. zaruri. Mahfuz bulun -

duldan hazinei hümayundan na -
8d alabilırdım .. Maliim olan vazi.ye 
time nazaran, onlan na.sıı çıkara
bll'rdim. 

- Çok fena, şevketmaap .. Çok 
fena yapmışsınız. Zatı scniyenizi 
tenkit maksadile değil. Fakat, bir 
hakikat olarak arzcdeyim ki; ts -
tanbulda.n bu şekilde çıkmıyacakt.ı
nız. 

Vahdettin, ensesine tokat yemiş 
gibi titremişti. Zaten dalına öntine 
müteveccih olan başı, büsbUtün 
göğsünün üstüne eğilmişti. Giiya 
kendini mağdur göstermek; ve Şe
rü Hüsevinc. mukabil bir wbe in 
clirmek fikrile: 

- Mecburiyetler, her şeyi mübah. 

kılar ... Nitekim, (risaletmaap efen
dimiz hazretleri) de, Mekkeden hic 
ret buyurmak lüzumunu hissetmi§ 
lerdi 

Diye mırıldanmıştı. 
Fakat o anda Kral Hüseyin, o -

turduğu yerde yaylanmıştı. Daima 
iltizam ettiği nezaketi bile unuta
rak: 

- Şevketmaap! .. Bu teşbihiniz, 
hiç hoşuma gitmedi- ne siz ve ne 
de bir başkası.. (ResulU Ekrem) e 
benzetilemez.. Derhal tövbe ve .is
tiğfar ediniz. 

Diye bağırmıştı. 

V ahdettin ~ dayak yemiş kedi 
gibi, sinmiş ve ezilmiş bir 

halde, ikametine tahsis edilen ko-
nağa gelmişti. Bir suikaste maruz 
kalmak endişesile, Kralla geçen bu 
mühim muhavereyi, Yaver paşa. ile 
doktor Reşa.t paşaya ve Zeki Beye 
nakletmişti. 

Doktor Reşat paşa~ 
- Nasıl? .. Sözlerime geliyor -

musunuz. 
Manasını ifade eden bir tebes

sUmle gUIUmseınişti. 
Yaver paşa; mutadı veçhile suya 

sabuna dokunmamak için; 
_ Tuhaf aey .. Allah, Allah .. 
Diye mukabele etmişti. 
Zeki Bey, her zamanki gıöi Don 

kişot tavrı takınarak: 
- Doğrusu .. Bu kabaca muame 

leyi, cevapsız bırakmamak 18zım .• 
Zamanı gelirse, biz de söyliyeceği
mizi biliriz 

Diye, celadet göstermişti. 
Fakat.. Acaba Zeki Beyin, ve 

Vahdettinin beklediği (zaman) dan 
maksat ne idi? 
Kısa bir sükl1tt&n sonra, bunu 

Vahdettin söyl~ti: 
- Evet.. bizim 7.amannnız da ge 

lecıe'k. Haç mevsimine, bir şey kal
madı. Hatta, bugUn söylüyorlardı. 
Galiba, tek ttik gelenler bile var -
mış. Hele şu hacılar gelsinler. Biz.. 
de beyannamelerimizi dağıtalım. 
Ondan sonrasına, Allah kerim. 

V ahdettm, o ~e~ J>?k ra -
hatsız geçirmışti. Bir saat 

bile uyku uyuyamı.yarak sabahla
ra kadar dilşilnmüş .. paketler do
lusu cigara içmişti. 

Sabahleyin erkenden, Mustafa 
Sabri Efendinin geldiğini haber 
vermişlerdi. Vahdettin, sa.bık Şey
hisliıınm bu kadar erken gelmesin
den helecana kapılarak, derhal ka 
bul salonuna geçmişti. 

MusWa Sabri Efendi, t.el&ş için 
de idi. Vahdettin onu bu halde gö
rlince; 

- Ne haber, efendi hazretleri; 
Demişti. 

Mustafa Sabri Efendi, ellerini 
uğuşturarnk cevap vermişti. 

- Efendimiz! .. Haber, fena.,. be 
yannameleri mUsadere ettiler. 

- Nasıl? .. 
- tradei seniyeniz mucibince .. 

müsveddeyi, gizlice mutabık kal -
dığmuz matbaacıya vermiştim. 

Matbaacı, derhal taba başlamış .. 

hatta, beş on bin nüsha kadar da 

basmış .. fakat birdenbire polis.ter 
matbaanın etrafını sarmışlar. Ma
kineleri durdurmuşlar. Basılan be
yannameleri almışlar. Matbaayı 

kapamışlar. Kapısını mühürlemiş -
lcr. Matbaacıyı alıp hapse götür
müşler. 

- Bunlan size kim söyledi? .. 
-Saba.ha karşı, matıbaacmm oğ 

lu ha.her getinli 
Vahdettinin beynine, sanki bir 

yıldırım inmişti. 

Kısa bir za~ adeta mefluç 
gibi hareketsiz kaldıktan sonra; 
birdenbire garip bir öfkeye kapı
larak Yaver p8ı§aya sesi~ m.iş: 

- Paşa! .. Şimdi git. Kral Hüse
yini gör. Benim tarafnndan, sor; 
bu beyannameler, niçin müsadere 
edilmiş? 

Vahdettin, muvakkat bir cinnet
le, galiba kendisini Yıldız sarayın
da zaıınetmişti. 

Daha büyük bir hidi8eden kor
kan Mustafa 8a:bri Efendi; 

(Arkası vv) 

BULMACA 
Dünkü bulmacanm hnJ edilmiş şekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 S lA IN IA I T ıO I RTY OIM 
2 AILıAIMIAIN.E IYIE 
3 L I i iYi E Nim A IK AIR 
4 AiY•RIA 1 Şlf IT l• ID 
5 KIEJŞjflŞ.DIAIHll 
6 İİiillEIK B F IAl.AIV 
7 Şlt tKIAIYIEITl•1 SIE 
B AILIE INIEINI• Ş IA N 
9 DIAIR •IKIEISIEINI• 
ıo t iN • SIE 'R IEINI• -

BUGUNKU BULMACA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ıo 

1 ~-~11-:1 =-1~1 -tıl"iiil 
2 --L..~ı•~ı-4.!!!ı•~' ---"ı~•-.-. 
3 __!........!!·~..!..\ -:ı!.=i-ı -+1-t--1 .ı ., 
4 1 1 1 1 ı• 1 1 1 
5 ••1• 1111 6-. 1 1 1 1 1 ı• 7. 1 1 1 1 • 1 1 
li 1 1 1 ı•• 1 
9 1 • 1 1 1 1 1 

1u 1 \ 1 - •ı 1 1 1 
e SOLDAN SAGA: 

1- !çine yemek konan dolap 
2 - Uzuv - Ev aksamı 
3 - Sual - Yaşatıcı 
4 - Ntl.m.uneler - Bir nevi kereste 
5 - Yemek yenir. 
6- Beli 
7 - Bükülmüş olan yer - Duman 
8 - Aç değil - Zarf e<.latı - Ma-

sanın yarısı. 

9 - Balık edevatı - Nihayetlenen 
10 - Çırak - İstirahat 

e YUKARDAN AŞAGI: 
1 - İnce ve adi maden - At yav-

rusu. . 
2 - Keder - Bir nevi yılan isnıı 
3 - Emir sigası 
4 - lst.inat ettirmek - Elmanın 

son parçası 
5 - Renk - öter. • 
6 - :Karanlıkça - İnce ot. 
7 - İstanbulun bir sayfiyesi - U

zak gösterir. 
8 - Gıda - Erkek 
9 - Büyük - Yok etme. 

10 - Sun'i dere - Erltek ismi 

Köprüde Yeni Çıkıt 
Merdiven1 Açddı 

Karaköy tarafına geçecek olan A-
kay ve Şirketi Hayriye yolcularının 

Ziraat Bankası önUndeki dar ge~itte 
kalabalığa meydan vermemeleri için, 

Kadıköy iskelesinden Köprü Uzerine 
yeni bir çıkış mcrdi\•eni yapılmı§tır. 

Bey~u~e otsürüt, 
~ronşü çekmeyin 

,R. :· '.·a·!:t ·.·· .. . ;··: .... "· a ·· ::y o 
Bugiln.kU program: 

11 Teırlnisani 1937 PERŞEMBE 
OGLE NESRl YATl : 

12,30: plAkla Türk musikisi. 12,5o. Ha· 
vadis. 13,05: Muhtelif plAk neşrıyatL 
14: Son. 

, ~ ' 
Deniz Yolları 

I lŞLETMESI 

1 

Acenteleri: Karaköy Köprllbaşı 
Tel 42362 - Sirkeci Mühürdar 

1 - zade Han. Tel. 22740-

1 Mersin Cuma postası 
AKŞAM NEŞRIYATI: • 

Şimdiye kadar İsta.nbuldan 
Perşembe günleri saat 10 da. 
kalkan Mersin İkinci postalan 
12 lkinclteşrinden itibaren 1s
tanbuldan Cuma günleri saat 

18,30: Plllkla dans musikisi. 19,00: Türk 
çe ıan: Bayan inci tıırafmdan piyano ve 
keman refakatile. 19,30: Spor musahabe
leri: Eıref Sefık tarafından: 20,00: Ce
mal Kamil ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk ıarkılarL 20,30: 
Omcr Rıza tarafından arapça söylev. 
20,45: Fasıl Saz Heyeti, '.ibrahim ve Kü· 
çuk Safiye refakatile (Saat iyarL) 21,15 
Orkestra. 22,15: Ajans ve borsa haber
leri ve ertesi günün programı. 22,30: 
Plakla sololar, Opera ve apcret parçaları 
23,00: Son. 

• Günün Progra.ro OıU 
SENFONiLER 

16,30 Paris kısa dalgası: Senfonik kon 
ser (Beethovcn, Magnard, Faure) 21,15 
Biıkr~: Senfonik konser. 

ILU1F KONStJRI .. ER 
6,45 Paris kısa dalgası, Plak konseri. 

7,10 Berlin kısa dalgası: Orkestra (8,15: 
Devamı). 9,20 Paris Kolonyal: Pllik. 9,45: 
Keza. 10,30: Keza. 11,50: Keza. 13 Berlin 
kısa dalgası: Hafıf musıki (14.15: Deva
mı). 13,10 Bükrea: Kristal orkestrası. 
14,15 Paris kısa dalgası: Konser nakli. 
15: Keza. 16,15 Roma kısa dalgası: Ka
rqık musiki. 17,05 Viyana kısa dalgası: 
Hafif pli.it musikisi. 17 ,45 Berlin kısa dal 
gası: Eğlenceli musiki. 18,50 Berlin kısa 
dalgası: Hafif musiki. 19,20 Bükreş : 
Pllk musikisi. 20,15 Bükreş: Plakla Leh 
masilcisi. 20,15 l'rag: Italyan musikisi. 
20,30 Peıte: Vcrdi'nin eserlerinden plak
lar. 20,45 Varşova: Bahriye bandosu. 
21,10 Laypzig: Orkestra, Sopran, Bari
ton vesaire. 21,30 Peate: Çigan orkestra 
sı. 21,40 Prag kısa dalgası: Hafif musiki. 
21,55 Prıı: ltalyan musikisi, 22 Vaqova: 
Kuçiilı: orkestra . 22 Millno, Flonıns: I
talyan musilciıri. 22.05 Prag kısa dalgası: 
orkestra (Suk) (22.25: prkılı musiki). 
22,40 Vıyana kısa dalgası: Opera hava
ları. 23 Peıte: Radyo orkestrası. 23,30 
Varşova: Leh musikisi. 

OPERALAR, OPERl."TLER 
21,30 Berlin kısa dalıaaı: Musikili Rad 

yofonik temsil. 

ODA MUSIKJSI: 
18,15 Roma, Bari: Kuartet konseri. 

18,30 Pe~te: Pqte kadınlar oda orkestra 
heyeti. 

RESITALLEU. 
9,05 Prag k dalgıı~ıı: Oı:t rCSitali 

(Eski Çek eserleri). 9,30: Çek halk prkı 
larL 9,55: Sarkıtı musiki. 18,20 Prag 
orta dalgası: Sarlı:ı resitali. 18,35 Roma kı 
sa dalgası: Şarkılar. 18,30 Berlin kma 
dalgası: Brahms'm eserlerinden piyano 
varyaS}'Onlan (D - Dur). 23,10 Milano, 
Florans: Şarb resitali. 

DANS MUSiKiSi 
10,40: Prag kısa dalgası (Milli Çek 

dansları). 18: Bilkreı 23,30: Lliypzig. 
MUHTEUF 

19,30 Roma kısa dalgası: Arapça, türle 
çe ve ruınca sdzlü ve musikili program. 

10 da kalkarak gidiş ve dönüş- 1 
te ayni programı bir gUn farkla ' 

ı.ya,pacaklardır. (7614) 

IStanbul ikinci icra memurluğun
dan: Ipotck cihetinden paraya çev -
rilmesine karar verilmiş olup tama
mına üç yeminli ehli vukuf tarafın-
dan (4675) lira kıymet takdir edi
len Şehsuvar mahallesinin Gedik -
paşa caddesinde eski 93 mükerrer ye
ni 101, 103 kapı ve 172 ada 10 par
sel No. lu Selimi salis vakfından 109 
buçuk metre mura'bbamda bahçeli 
bir bap hane saWığa çıkanlmıştır. 

Evsafı: Mermer bir antre üzerin -
de cameklnlı bir kapıdan geçilerek 
camlı dolaplı bir sofa üzerinde biri 
camlı do~aplı iki oda, Bodrum çimen 
to bir taşlık Uzerine iki camlı dolap
lı ve sokağa deınir kapısı olan bir 
oda, iki kömürlUk ve bir mermer mus 
luk ta.§1 ?.emini çimento maltız o -
caklı ve içinde bir kiler ile bir helası 
olan :mermer musluklu mutbah, bah 
çede mermer bilezikli tulumbalı sar
nıç ile kümes, iki meyva ağacı var
dır. 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde bir 
şahnişli iki oda, bir heln, ikinci kat: 
YüklU ve dolaplı ve merdiven üstün
de yüklüğü olan bir sofa üzerinde üç 
oda ve zemini kırmızı çini mermer 
kurnalı bir hamam yeri vardır. Oda
ların birinin önünde zemini çinko de
mir parmaklıklı korkuluklu bir bal
kon ile arka tarafta zemini kırmızı 
çini bir taras ve sabit kazanlı mer
mer tekneli bir çamaşırhanesi var -
dır. zemin ve bodrum kat pencer~ -
leri demir parmaklıdır. Zeminler ka· 
milen mugamba döşeli ve doğrama 
aksamı yağlı boyalıdır. Terkos ve ha 
va gazı da vardır. 

Satış 14-12-937 tarihine..milsa
dif salı günü saat 14 den 16 ya ka
dar dairede yapılacak ve verilecek 
bedel gllQ'ri menkulün tamam~a ~~ 
dir edilen ( 4675) liranın % • 5 şını 
bulduğu takdirde müşterisine ihale 
edilecek ve aksi takdirde son pey sa
hibinin taahhüdü baki kalmnk şar -
tile artırma 15 gün temdit olunarak 
30 f2 937 tarihine müsadif perşcm 
be. ~ü saat 14 den 16 ya kadar 

Mil oluna-
temdiden müzayedeye d~v bedel 
cak. Bu artırmada verilecek 

Bir Hasta bakıcı; 

Bu - Biocel - li 
Cild unsuru 

B İ R MU C İ ZI G i B i 
TENİ GOZELLEŞTiRDİ 

dedi. , - -

Tesiri adeta sihirli oldu. Bir ka!; 
gün zarfında ~1izümdeki küçük 
çizgi ve buruşuklukların kaybol
duğunu gördUm ve iki üç hafta 
sonra kendimi adeta on yaş 
gençleşmiş buldum. Bir doktor 
demişti ki, "Biooel" cevheri bir 
Viyana Universitesi profesörü· 
nün büyük keşfidir. Bu cevher, 
§imdi pembe rengindeki Toka· 
lon kremi terkibinde mevcut
tur. Bu kremi her akşam yat
mazdan evvel kullanınız. Sabah· 
ları da beyaz rengindeki Toka
lon kremini sürünüz. lki kremin 
tesiri ile en esmer ve çirkin bir 
tene bile yeni bir canlılık ve 
gençlik verir. Cildi beyazlatıp 

tazeleştirir ve bi.itün buruşuk-

1 uklardan kurtanr. 

Istanbul ikinci iflas memurluğun
dan: Müflis Zare Kucumiana nit ve 
Beyoğlunda Taksimde Hrisoveloni 
apartımanmda emanet surette bu
lunan diş suyu ve macunu imaline 
mahsus alat ve edevat ve makine ve 

ir ftl r c~ e!"tı!'ma tıu :iki 

saWacaktır. Talip olanlar 23 t~rinl· 
sani 1937 salı günü saat 11 de mez
kur apartımanm önünde hazır bulu
narak masa memuruna müracaat et.. 
me~ri ilan olunur. (1771) 

Beyoğlu Birinci sulh hukuk ha
kimliğinden: Elektiron Şirketinin Ci 

Pastil For 
kullanınız! ( 

gayrimenkule takdir olunan ~ıyme -
tin % 75 şini bulmadığı ta~dı~e aı:
tırma 2280 No. kanunun hU~len
ne tabi olacaktır. Artırma peşın pa. 
ra iledir. Artırmaya iştirak edecek-
1 . . kule takdir olunan kıy enn gaynmen . 
metin % 7,5 nispetinde pey ak.çesı 

1 1 b. bankanın temınat veya u usa ır 

kt b ermeye mecburdurlar. 

l 
me u unu v ib 1 tar•hi . 
lşbu gayri menkulün a e . ı ne 
kadar tahakkuk edecek vergı borç -
larile tanzifiye ve t~nvirlye ve v.akıf 
. . .1 ...,..9mı· tnhsıl borçluya aıt o-

hangir Feruzağa camii altında 1 No. 
lı kahvede Şaban ile kefili Feruzağa.
da 15 N. Ensari aleyhlerine açtığı 
alacak davasından dolayı rnüddeia· 
leyhlerin ikametgahlarının meçhuli
Yetine mebni ilanen tcbliğat yapıl
dığı halde mahkemeye gelmcdikle • 
rinden müddei vekili senetteki imza
lannı inkarlan halinde istiktap iste
diğini ve gelmediklcr.i takdirde istik 
taptan kaçınarak imzalannı kabul 
etmiş sayılacaklarına dair muamele
li gıyap kararının ilanen tebliğini 
talep etmesi Uzerine olveçhile hukuk 
usulü muhakemeleri kanununun 141 
ve müteakip maddeleri mucibince 
yirmi gün müddetle gıyap kararının 
ilanen tebliğine karar verilmiş oldu
ğundan muhakeme gUnU olan 2-12 
-937 tarihine müsadif persembe gU 
nü saat 10 da müddeialeyhlerin biz.. 
zat veya bilvekale mahkemede bu • 
lunmalan ve kanuni müddeti zar -
fmda itiraz etmeleri llizumu tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan o
lunur. (1764) 

r·p;.·5;:;L·FoR ... i 
• Oksürilk, nezle, bronşit, badem- i 

1 
cik iltihabı, boğaz taharrüşle- • 
rini kat'iyetlc ve süratle teda- ı 
vi eder. .......................... ! 
PASTiL FOR 

Ağız ve burundan ah nan 
bütün mikroplara karşı 
en müessir antiseptiktir. 

Pastil Far olan ev, bu 
hastahklara karşı sigorta 

edilmiş demektir. 

1937 SELANIK beynelmilel 
sergisi tarafından 

AL TIN MADALYA 
ile taltif edilmiş olan 

AS(IBAŞI markalı 
LÜKS ve EKSTRA 

MAKARNALAR 
En iyi makama.lardır. 

Siparişlerin doi;'Tuca fabrikaya 
••• verilmesi rica olunur. _ .. 

ıcaresı ı e ..... . 
1 bcd 1. müzayededen tenzıı edi • 
up e ı • lik 
l kt. Yalnız ~nnı sene vakıf ece ır. .. te . 
. sil tapu harçları muş nye ait-
ıcare e 'flA 
ti 2004 No. lu icra ve ı as kanunu-

r. 136 cı maddesine tevfikan hak nun n . . 
l ta siclllerile sabıt olnuyan ipo 
arı pu 1 diw ı·k 

tekli alacaklılar a ger .a a ~darla-
i rtif nk hakkı sahiplerınin bu 

nn ve il f . 
h kl mı ve husus e aız ve masra-

a ar d. 1 ilA 
f d · olan id ıa a.nru un tarihin • a aır mi gU •. 

1
,dcn itibaren ybi~ J'kt ndı~nde evrakı 
müspitelerilc ır 1 e aı:emize bil
dirmeleri lAzt~.dır .. Aks.ı takdirde . 
h kları tapu sıcıllenle sabit olma _ 
~nla.r satış bedelinin paylaşmasın
dan hnriç kalırlar. Arttırma şartna-

b l sl. e ltı h ku'- · herkes tarafından görUJ b"l k . 
Istan u a ıy a ncı u .... mah- mesı . . ~. ı me . RGRIL~OI T~SJ<IN Vt ızıuı tm.C 

kemesinden: Sıdıka tarafından Di - üzere 20. 11. 937 taihmden ıtıbaren 
yarbekir postanesi klşesi kişe memu· divanhaneye asılacaktır. Da.ha fazla 
ru Jskendcr yanında oğlu: kocası Sü- maJUınat almak isteyenlerin daire -
ıeyman Nazım aleyhine açılan boşan- mize gelere~ 937/140 sayılı dosya _ 
ma davasmm tahkikatında: müddei- sındaki vazıyet ve takdiri kıymet ra 
aleyhin ikametgahının meçhuliyetine parunu tetkik edebilirler. Artırmaya 
binaen davetiyenin on beş gün müd- iştirak edeceklerin iŞbu gayrlmen _ 
detle ilinen tebliğine ve tahkikatın kule ait blltün malumatı öğrenmiş 
4-1.-;gas salt saat 14, 1/2 a taliki- addolunacaklan ilan olunur. (1765) 

ne karar verilmiş ve davetiyenin bir ----. --. - .-------
nüshası da mahkeme divanhanesine Umıt Gışesınden Tashih 
asılmış bulunduğundan muaYŞ"en gün Gişernizden lO kişi namına alman 
ve saatte Istanbul asliye altıncı hu·. başında kırını~ ~amga ile (6) yaZlh 
kuk mahkemesinde hazır bulunulma- olan numara kngıdına 11183 numara 
sı aksi takdirde gıyabında tahkikata yazılacağına 11163 numara yazılmış 
devam edileceği tebliğ yerinde olmak tır .. Bu ~ı:-etle tashih edilir. Umit gi-
üzere ilan olunur. 9-11-937 şesı sahıbi Esat Muhlis. 
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SAÇ BOYALARI. 

JUVANTIN 
KUMRAL • SiY AH 

r er ve yıkanmakla kat'iyyen 

çıkmaz; tabii renk veren ta-

nınmış yegane sıhhi saç 

boyalarıdır, 

INGlLtZ KANZUK 

ECZANESi 

BEYOGLU - lSTANBUL 

•** 
Betonarme Köprü İnşaatı: 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Samsun Vilayeti Dahilinde Terme, Unıye Yolunun 19 uncu Kilo

metresindeki Ak çay köprüsünün betonarme olarak inşaatı kapalı zarf 
usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. Köprünün keşif bedeli 64.926 liradır. 

2 - Eksiltme 29-11-937 tarihi ne müsadif Pazartesi günü saat 16 
da Nafıa Vekaletinde Şose ve Köpr iller Reisliği eksiltme Komisyonu o
dasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 325 kuruş 
mukabilinde Şos~ ve köprüler Reisliği kaleminden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin 4496 lira 30 kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair Vek!letimiz
den alınmış müteahhitlik ehliyeti fenniye vesikasiyle Ticaret odası vesi
kası ibraz etmeleri lazımdır· 

Isteklilerin teklif mektuplarını İkinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muk 
taziclir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 4132) (7551) 

Devlet Demiryollar1 ve limanlar1 işletme U. idaresi ilinlar1 

Beher tonunun muhammen bedeli (110) lira olan aşağıda liste No. !a
rı ve muvakkat teminat mikdarları yazıh takriben 4854,448 ton muhte
lif cins demir, putrel, demir levha ve saç 27-12-937 Pazartesi günü sa
at 15,30 dan itibaren sırasile ayı:'I ayrı ihale edilmek üzere ve kapalı zarf 
Usulü ile Ankarada idare binasında satrn alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her liste hizasında yazıh muvakkat temi -
nat ile kanunun tayin ettiği vesika lan ve Nafıa milteahhitlik vesikası 
ve tekliflerini ayru gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermele
ri lazımdır. 

Şartnameler 519 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl -
maktadır. (7533) 

Liste No: Tonu Muvakkat teminat 
1 1289.530 8342,42 Lira 
2 1481,514 9398,33 " 
3 941,270 6426,99 " 
4 1142,134 7531,74 " 

T. C. lstanbul Altıncı Noterliğinden: 
Neşir ve ilam 575 sayılı Bakırköy Tarım kredi Kooperatifi tarafın

dan 20-10-937 tarihli ve 88 numaralı talepname ile istenilen ~arar hü
lasası aynen aşağıda geçirildi ve ilan edilmek üzere Tan gazetesıne yoı -
landı. 10-11-937 

No: 88 

T. C. lstanbul Altıncı Noteri 
Galip Bingöl 

Genel Kurul kararı hakkında 20-10--937 
Altıncı Noterlik 

JSTANBUL 

l{ooperatifimiz Genel kurulunun 25-9-937 güntine rastııyan Cumar 
lesi günü sabahleyin saat onda Kooperatif Merkezi Safra köyünde Us
~0ınaı olarak yaptığı toplantıda, Kooperatif Merkezinin Bakırköy. Kaza 
terkezine nakline ve isminin de "575 sayılı Bakırköy Tarım Kredı Ko~f e:atifi" olarak değiştirilmesine karar verilmiş olduğunun sicil mercı
ltı.ıı bulunan Noterliğiniz vasrtasile ilanını dileriz. (7648) 

Kooperatif Başkanı Kooperatif Direktörü 
Fehmi Erdem Reşat Onur 

lmza: F. Erden imza: Reşat Onur 

-=------==--~~~~~--~----~--~~~~--~~ 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

Malın cmsi 
~ - Hurda Inşaat Malzemesi 

- Sandık imalatından çıkan in
llı ce talaş. 

- Boş Benzin Tenekesi 

l\r - Hurda Demirbaş eşya 

Miktarı Bulunduğu yer 
Toptaşı bakını evi 

500 Çuval Cibali Tütün Fabrikası 

325 Adet Cibali Nakliyat Şube -
sinde 

23 Kalem Usküdar Depolar Gru-

~ ~da 
\rt - Salmcaklı Çocuk Karyolası 10 Adet Cibali Çocuk Yuvasında 
\rtr - Tahta Fıçı hurda 35 ,, Likör Fabrikasında 

- Rüp su için 166 ,, Mecidiyeköy 

l'a!Ukarıaa cins ve miktarı yazılı mallar 25-XI- 937 tarihine rastlı
latı :,erşembe günü saat 10 da paz aralıkla satılacaktır. İsteklilerin mal
de t ı~alarında yazılı mahallerde har gün görebilecekleri ve pazarl!k için 
taşt aYin olunan gün ve saatte % 15 teminat paralariyle birlikte Kaba
~~l a levazım ve mübayaat Şubesi müdürlüğündeki satış Km.isyonuna 

trıeleri ilan olunur. (7636) 

TAN 11 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
6 - ikinci Teşrin -1937 Vaziyeti 

'-· 

AKTI F Lira 

KASA: 

ALTIN: Safi kilogram 19,620,278 27,597,49l.,02 
11,125,332,-~ BANKNOT • • • • • • •• 

UFA.KLiK • • • • ı ı • • 750,466,14 39,473,289,16 

Dahildeki Muhabirler: 

Türk lirası • • • • • • • • 764,811,63 764,811,63 

Hariçteki Muhabirler: 
1 9,118,729,5G 

13,680,11 

ALTIN: Safi kilogram 6,482,909 
Altına tahvili kabil Serbest 
dövizler . • • . • • • 
Diğer dövizler ve Borçlu klirlng 
bakiyeleri • • • • • ı ı . 24,433,755,74 33,566,165,41 

Hazine Tahvilleri: 

Oeruhde edl. evrakı nakdiye 
karşılığı • • • • • , • • 
Kanunun 6 ve 8 incj maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vA.ki 

158, 7 48,563,-

tediyat • • • , • • • • 13,577,480,~ 145,171,083,-

Senedat Cüzdanı: 

HAZ1NE BONOLARI 
TlCARl SENEDAT ~ 

• 1 • • 

• • • • • 

3,700,000, 
42,455,691,50 38,755,691,50 

-
Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 

lDeruhde edilen evrakı nak 
A - (diyenin karşılığı Esham ve 

(Tahvilat (itibari kıymetle) 
B - Serbest esham ve tahvilat . 

37 ,637 ,381,02 
3,641,210,lOj 41,278,591,12 

\ 
102,726,14 

Avamlar: 
Altın ve Döviz üzerine • • • 
Tahvilat üzerine • • • • • :~ 8,821,795,241 8,924,521,38 

Hi•ıedarlar • 
Muhtelif • .. 

4,500,000,-
• . .. . . • 16,983,628,48 

.. 

333,117 ,781,68 • • • • • • 
Yekun 

~ -

Belediye Sular idaresinden : 
İdaremizin Kadıköy ..__ Üsküdar Şubesi 15-11-937 tarihli pazartesi 

gününden itibaren Kadıköy Mühürdar caddesinde Maliye Tahsil Şube
si yanındaki 78 numaralı eski İtalyan mektebi binasında faaliyete geçe
cektir. Bu tarihten sonra Anadolu yakasına ait bilftmum müracaatların 
yeni binadaki §ubemize yapılmasını sayın Abonelerimizden rica. ederiz.7563 

Sayın yolculaunIZin arzuları üzerine bundan böyle, Ua.m ahire 
kadar, Cumartesi akşamları üsk üdardan Kabataşa 23,15 de ve Ka
bataş'dan Usküdar'a 23,40 da birer araba vapuru kaldırılacağı bil

dirilir. ----m!!•a-m-•I 

t: 1. 
Basur memelerinin ArtTiViRUS ile tedavis• 

iç ve dış basur memelerinde, baaur memelerinin her türlü 

iltihaplarında, cerahatl.,-..nmiş fistiillerde, kanayan basur me

melerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle şifayı temin eder. 
~ ................... ! ....... _. ... .. 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Universite Radyoloji ve Biofizik Enstitüsünde iki asistanlık açıktır. 

~teklilerin Tıp Fakültesi Dekanlığı ğma baş vurmaları. (7623) 

Istanbul yedinci icra memurluğun- ı ~ ~ 
dan: Hatice, Ahmet ve Şaziyenin uh· YAR 
desind~ . olup Mehmet Aliye bin lira 1 M BAŞ 
mukabilınde birinci derecede ipotek-
li o~an ve paraya çevrilmesine karar Ağrıları, asabi zafiyet, 
venlen Kasımpaşada Sirkeci Musli- a.sabAı 0··k ·· '"kl KAR 
h'd · suru er -ı dın mahallesinin Zincirlikuyu cad DOL, k l l 
desinde eski 25 · 27 N 1 f rmın a arşı ge emez er. 

. yem o. ı ı Tecrübe ·ı b' . 
t~mamma aıt arttırma şartnamesi • ı e sa ıttır. 
mn 2-12-937 tarihinde talik edi
leceği Tan gazetesinin 4-11-937 
tarihli nüshasının 11 inci sahifesi
nin ikinci sütununda yazılmış ise de 
artt:rrma şartnamesi 18-11-937 ta
rihine müsadif perşembe gtinü dai -
rede mahalline talik edileceği tashi
hen ilan olunur. 

Osmanlı Bankası 

1 LAN 
% 3 faizli 1911 ihraçlı Mısır Kre

di Fonsiye tahvilatmın 1-12-937 
tarihinde yapılacak itfa keşidesinde 
başa baş tediyesi tehlikesine karşı, 

Sahibi: Ahmet Emin y ALMAN Osmanlı Bankası Galata Merkezile 
Umuı:W Neşriyatı ldare Eden: Yenicami ve Beyoğlu şubeleri tara-

S. SA.UM fmdan pek iyi şartlarla sigorta edi-
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet leceği, mezklir tahvilat hamillerinin 

Sirketi. Bastldrğı yer TAN matbaası malfunu olmak üzere ilan olunur. 

PASI F 

Sermaye • • 
ihtiyat Akçesi 

Adi ve fevkalade 
Hususi 

. ' . 
• • • 

' . . 
• • • 

Tedavüldeki Banknotlar: 

\ 

1 

1 
2,105,172,40 
4,516,007, 70 

158, 7 48,563,-

13,577,480,-

145,171,083,-1 

Oerubde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafmdan vakı 
tediyat • • • • • • , , . 

'1-------~ı 

Deruhde edl. evrakı nakdiye 
bakiyesj • • • • • • • • • 

Karşılığı tamamen altm ola.rak 
ilavE!ten tedavüle vazedilen • 
Reeskont mukabill ilô.veten ted. 
vazd. 

Türk Lirası Mevduatı: 
Dövü T aahhiidah: 

19,000,000,J 
1 

13,000,000,-1 

667,250,33 

32,004,326,321 

Altına tahvili kabil dövizler • ·ı 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring/ 
bakiyeleri ı • • • ı ı • ·----,---!I 

Muhtelif • • • • • • • • 

Yekun 1 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 
İskonto haddi% 5Yz Altın üzerine avans o/o 4% 

. 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı Jçın öğütler 
Kıralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

{; 

Lira 

15,000,000,-

6,621,180,10 

177 ,171,083,-

13,103,920,45 

32,671,576,65 

88,550,021,48 

333,117 '781,68 

Afyon Vilayetinden: . . . 
Vilayet Merkezinde yaptırılacak "169784" lira 93 kuruş keşif bedellı 

... ~.,., 1 Pkr>• fl::ıstanesi inşaatı kapalı zarf usuliyle 15 Teşrinisani 937 tari
hinde saat on beşte Daimi Encümende ihale edilmek Uzere eksiltmeye 
.• uuuı....,ı...~Lur. lnşaatm önÜımüzdeki senelere de sirayeti halinde MaU se
ne içinde tahsisattan fazla iş yapıldığı takdirde üst tarafı 938 bütçesin-
den verilecektir. • 

Eksiltn:ıe şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 8 lira 49 kuruş 
bede! mukabilinde Afyon, Istanbul ve Ankara Nafia Müdürlüklerinden 
alınabilir. 

Muvakkat teminat 9739 lira 25 kuruştur. • 
isteklinin Nafia Vekaletinden 937 senesi için alınmt§ en az 100,000 

liralık müteahhitlik vesikası göstermeleri ve teklif mektuplarının 15 
Teşrinisani 937 Pazartesi günü on beşte Daimi Encümen Riyasetine gön
dermeleri ilan olunur. (7271) 

"-- H A Z 1 M S 1 Z L 1 K 
Hayatın zevkinden insaoı mahruın eder. 

Pertev Karbona~ komprimeleri 
Çok tem.iz bi - Karbonattan ve t.oz karbonat almaktaki müşkülat göz 

önünde tutularak yapılmıştır. •·-------m Her eczanede sablır. ••-•mmm•Dll 

Kocaeli Cümhuriyet Halk Partisi Baskan
llğından ! 

Izmitte Cümhuriyet Halk Partisine ait sinema ve bilardo salonlan 
1-1-938 tarihinden itibaren iki sene müddetle kiraya verilecektir. Mü
zayede 19-11-937 cuma günü saat 15 de kapalı za.rf usuliyle Izmitte
ki Parti binasında yapılacaktır. Kira şartnamesini öğrenmek isteyenle
rin Kocaeli Ilyönkuruluna müracaatları ilan olunur. (7528) 
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Ya\TUlal"ll!lı öpen ve bağnna basan anneler çocuklanmza af '\'e tal· 
pirinç, Yulaf, ıercimek, Bu6rday, tnnik, Patates, l\lı ır, Bezelye, 

Türlü, Badem, Çavdar 

n Özü Unl r1 
recliriniz. A\TUpanm bayat , ·eya terkibi meçhul unlannı yedinne)iniz. 

Dokforonuza Sorunuz 
Allahın yıımttığı snf hububattan alıruın, \.'itamlnl ve kalorisi kuv,•et 

,ıdaiyesi çok olan Hasan özıü Unlarına doktorunuz şehadet eder ki ha 

atın \'e ta.biatin en mugaddi ve en müke"1:1'1cl gıd°:"'ıdır. • .. . 
Hasnn Özlü nlıın çoculd:ı.mııza tam afıyet te."llın eder. ~·unümaJn 

·ına yardım ede.r. Onları çabuk bUyütür. Ne§'eli, tombul, hastalıksız ton 
Jul )ap:n. Hasan özlü Uııılarlyle ~ok leziz mahallebi ve çorba \ 'e yemel 
•apıhr. Mutlaka il A 8 A N markasına dikkat. 
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ile karşıllyabili rsi n i z l 

GR iPiN 
Radyolin müesseseselerince hazırla

nan ve Türk kimyevi müstahzarları

nın en muvaffaklanndan biri olan o 

ilaçtır ki vilcudü nezle, grip, bronşit 

hnstalıklanna karşı kale gibi mU

dafan eder, harareti sür'atle düşü-

rllr ve bütün ağrılan geçirir. 

icabında günde l kaşe abnabilir. 

isim ve markaya dikkat, taklitlerinden sakınınz. 

lstanbul Defterdarhğından : 
Cins ve saklı bulunduğu yer Muhammen bedeli 

Lira kunış 
Istanbul Emniyet Müdürlüğü debb oyunda mevcut 216 kalem 

muhtelif cinsde bulunmuş eşya (parası sırf nakit verilecektir) : 240 60 
. lBtanbul Deniz Komutanlığı amba nnda mevcut muhtelif 

cınsde 55 kalem köhne eşya: 442 83 

Kemerburgaz nahiyesinin Ağaçlı köyUnde Kara Ahmetli Fi-
renk çiftliğinde mevcut 3050 adet yerli kiremit : 20 

Yuk~nda cins ve bulunduklan ye rler yazılı eşya ve kiremitler hitala-
nndaki bedeller üzerind k . 
Ist kl'l . . en açı nrt tınna usulıle ayn ayn satılacaktır. 

~ ~.e~n ve tedıye şeraitini öğrenmek istiyenlerin 22-11-937 Pazar
~sıdgu~ü 

1
saat on dörtte yüzde 7,5 pey akçalarile Milli Emllik Müdürlü

gun e op nnan komisyona gelmele ri C:M.) (7520) 

TAN 11 - 11 - 937 

KUVVETLİ ALIŞ KABİLİYETi 

PHILIPS'in TEKDÜÖMESI 
sizin için tlüşünen bir ayar otomatiğidit 

Biı . 

TEL 
AYIRMA KABIUYEJiNI 

TANZİM EDER 

Bu 
TEL 

1 

SES KUVVE f NI 
AYAR EDER 
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Bu 
TEL 

ISTASYONLARI AYIRMA 
TERTİBATI 1 ÇALIŞTIRIR 

la~~ 

Bıı 
TEL 

SES PERDESİN 
T NZİ EDER 
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Tekdüğmeli J?hilips 
1 
ııdyosunu kullan• 

dıktan sonra başka radyo alamazsınız. 

SatıJ Yerleri : 
p Hl L 1 P S SALONU Galata, Jeneral Han, Voyvoda cad. 17 ve acentalan: OROZDl-BAK, lıtanbul - BASMACIYAN, t .. 

tiklal caddesi, Beyoğlu - EKREM, Kadıköy, Muvakkithane caddesi 49 - AHMED ve HAMiD Öz2ül. Pendik. 

Taşra Satlj Yerleri : 
Ankara - Adana - Afyon - Antalya - Adapazarı - Amasya· Bordur - Balıkesir - Bandı~a • Bursa - Bolu. Çorum - Çankırı• 

Çanakkale - Diyarbekir . Eıkitehir - Edirne - Elaziz • Gazianteb • Giresun - lsparta - lzmır - lzınit - İnebolu - Kayseri - Konya· 
Kütahya - Kırtehir - Kınkkale • Kastamonu - Kırklareli - Mersin - Merzifon - Maraf - Malatya • Niğde - Ordu • Sivaı - Samsun • 
Sinob - Tokad - Tekirdağ - Trabzon - Utak - Urfa - Yozgad -Zonguldak 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Satınalına 1 r 
Komisyonundan: 1 

ı - Açık eksiltmesi pahalı göı-ül en 9868 adet 3 numara maadeve boy-
nu fincanın 13-11-937 Cumartesi günü saat 11 de açık eksiltmesi ya- M 
pılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı "3453" lira "80" kuruştur. 
3 - Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir . 

K A E 

4 - IBteklilerin ilk teminat olar ak 260 liralık vezne makbuzu veya 
banka mektuplan ve kanuni vesika larile birlikte o gün Galata eski l t
halfıt GUmrüğü binasındaki komisyona gelmeleri. (7597) 

ı Grip, Baf ve Dit ~rıları, Nevralji, Artritizm, Romatizma 1 

ALO ... &N PERvİNİM ••• 
FEl'CA "4Alt>G Ü~ÜMÜ~ÜM 
••• Nt>? .. TA8İt ~AttYA~
LI ÇAY,'tlt\ '! BUNU 
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S06<1GA KARŞI 
TABİİ KANYAK 


