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il Fransada 
1 

Bir İsyan 
Hareketi! 

-o-

Bir buçuk senedenbe· 
ri silCihh bir hareket 
hazırlanıyormuş, bu 
işin on binlerce ta
raftarı varmış 

Paris, 11 ( A.A.)- Gaze
teler, sağ taralın hükumete 
karşı 16 aydanberi. mü::el. 
Uih. bir hareket hazırladığı· 
nın meydana çıktığını ve 
bütün Fransada araştırma
lar yapdmakta olduğunu 

yazıyorlar. 

Büyük Şel Atatürkün brı •on •eyahatine ait kıymetli intıbalardan 1 
Bu gizli •uikast te,kilô.fı. 

nın on binlerce adamı var
dır. Polis, Paris civannda 
Reuil' de hakiki bir istih
kam haline konan bir villa 
bulmu,tur. Bu villanın içi 

Tavsiyenin Atatürk Bugün Adanada I 

Karası Cümhurreisi Dün 
~azı Elazizde Karşılandı 

~hmet Emin YALMAN 

ve 

K efil olmaktan ho9lana.n 
adamın hikayesini bilir 

nıisiniz? Bir vakit zengin bir a· 
dam varmıf. Y umutak kalpli 
İınif. Her müracaat edene kefil 
olunnuf. Sonra da canı yanar· 
mı9. Dostları araya girmitler. 
D i ler ki: "Sen çok zaf göş. 
teriyorsun. Birine kefil olmadan 

' ---~1-1-- ı..;"-Un reyimizi 
al.,, Zengın adam kabul etmif. 
Fakat bakmıt ki kimin için sor. 
aa dostları hayır diyorlar... Ni· 
bayet adamcağız isyan ebnif. 

Demit ki: ''Şuna kefil olma, bu
na kefil olma ... Peki, kime kefil 
olayım?,, 

Münakaşa meselesinde de tıpkı 
Öyle ... Önünüze gelen dostunuz tavsi
ye eder: "Sakın münakaşalara giriş
tne. Gördün a, derhal tulumbacı kav 
ga.sı şekline düşer.,, Peki amma, o ga,. 
tete ile mUnaka§a etme, bu gazete ile 
lnlinakaşa etme, insan kiminle müna
kaşa edecek? 

Aka GündUz bunun kolayım bul • 
lnu§. Sütundan siltuna münakaşa u
:11Unu icat etmiş. "Bir hastalık: Tav. 

1 
Ye mektubu., başlrklt yazımdan do-
ayı bana (TAN) sütunlarında çatıf:r. Ayni gazetede münakaşaya baş-
Ynıca hertta.lde kavgaya tutruşma -
~ 

A ka ?Undü~w~ana çatmış amma 
b be~ dedıgımi tekrar etmekten 
~ka bır şey yapmıyor. Galiba dili:a n altındaki baklayı çıkarmadan baş 

natamam noktalar hakkında bir 
şeyler fısıldamak için bu noktada 
~duın duymazlıktan geliyor. Aka 
\r Yor ki: "Tavsiyenin fena tarafları 
ar,anuna· 'taraf d gi r . . ıyı 1 a vardır. Nice 1 

ile~: ıs71datlar var ki, biri tavsiye edip j 
trk d s~:nıese kayıbolup gidecek. Yaı- 1 

egıı ıni ?,, 
Tav · bah sıye ·bastahğınm devasmdan 

lle :::erken ~~n. ~e iltimasın beyv.ı 
SUr asını bırıbırı.ndcn pek açık bir 
ı;u:Utt; ayırdım. Bunun için de şu öl
kab'I ileri sürdüm: Işık karşuıma çı-

ı ecek tavs· k 
llla\1 t . ıye, aranlıkta kal • 

?'>.. ercıh eden tavsiye 
outu m 

kiki k~· ?1aksat, umumi hayatta ha-
~lııin h. ıl~yetin. teşebbüsün, ideal ate 

akuniv ti · t · hatır v .. .. e nı emın etmek ve 
liğ{' su e, t\'Onuı yiizilnden kabiliyetsiı- j 

Gizl'n i payeıer vermemektir. 
\ttnu ! kalınıı,ı bir istidat ve zekayı 
ten :;,_ı menfaat endişesile ileri sü • 
lhti anun sıkılmrya ve çekinmiye 

Vacr Vokt T . bir k ur. avsıyesini manevi 
Yap l'falet şeklnide aÇrk fir surette 

ar. Bu tavs· 
Yalara ıye referans diye dos-
l'flebili.r girer, saklanır, herkese göste

. Fakat umumt menfaat endi
(A.rkası 8 incide) 

Şefimiz Tuncelinde Bir Köprüyü 
Açtllar ve Yeni imar İşlerinin 
Proielerini Tetkik Buyurdular 

~ E-

Cümhurrei.simiz Sıvası te,rillerinJe 

[Muhabirlerimizden aldığıınız son tafsilat sekizinci aayEadadır.] 

· Almanya ve İngiltere 

Lord Halifaks Yarın 
Bitlerle Görüşecek 

lngilterede Herkes Almanya ile 
Anlaşmak Taraftarı, Fakat ••• 

Seyahate hazırlandığı söylenen 

B. Eden ( aağda) 

• Berlin, 17 (TAN) - İngiliz Nazırı 
Lord Halifax bugün buraya geldi ve 
öğleden sonra Alman Hariciye Nazırı 
Baron Fon Neurath ile görUştU. Her 
Hitlerin daveti Uzerine Lord Halifax 
yarın akşam Münihe gidecek ve cuma 
günü Her HitJer tarafından kabul e
dilecektir. Fon Neurııth'ta Lord Hali
fax'a refakat edecektir. 

Lond.ra, 17 (TAN) - Lord Hali -
fax'ın Berlin seyahati bugün Lordlar 
Kamarasında mevzuu bahsolmuş ve 
amele namına Lord Snell, muhalif li
beraller namına Lord Samuel söz söy 
!emişlerdir. Lord Snmuel, iktisadi 
mülteciliğin bertaraf edilmesi ve müs 
t~mlcke1er meselesinin görüşülmesi 
la7Jmgeldiğini anlatarak, Milletler 
Cemiyetine yeni bir fırsat verilmesi 
gerek1 eştiğini söyl~dikten sonra "dün 
yavı sulh yoluna sevketmck mümkün 
dür.,, demiştir. 

Lord Snell Milletler Cemiyeti misa 
kını Versay muahedesinden ayırmak 
laznngeldiğlni anlatarak su1hU sağ -

(Arkası 8 Wıcide) 

•ilah ve mühimmat ile dol
durulmuıtu. 

"Oeuvre'' gazetesi, Bou-
logne ormanı civarında da 
bir silô.h v~ mühimmat de
posunun meydana çıkarıldı· 

~ını haber vermektedir. 

Paris Sergisinden 

Milyonlar Değerinde 
Bir Hazine Çaltndı 

Pa.rls, 17 (A.A.) - Gazete!erln 
yazdığına öre, beynelmilel sergi. 
de gösterilmekte 01811 Kambo sul· 
wıı Ahmalidu'nwı milyonlar de
ğerinde ola.o hazinesi çaJırımı§tıt. 

Hırsızlar pavyona pencereden ı;ir
mi,5lordlr. 

Hataydaki Heyet 
Cenevreye Dönüyor 
Adana, 17 (TAN) - Hataydan ge 

len habere göre, orada kontrol vazi
fesi yapmakta olan Millet1er Cemi
yeti heyeti bu ayın 22 sinde Cenev
reye dönecektir. Antakya ve lsken
derıın konsoloslarımız becayiş edil
mişlerdir. 

Hindjsfandaki 

Müsademelerde 

Ölen lngilizler 
1:-'>~dra, 17 (A.A.) - Times gaze· 

tesının Delhi'den aldığı haberlere 
göre, HincUstanda şimal mmtakala -
rında yapılan müsademelerde Ingi
liz kıtaatı 10 hazirandan 20 evhile 
kadar 58 ölü ve 161 yaralı ve;miş
tir. Yerlilerin zayiatı belli değildir ... 
YENi EDEBi 

TEFRIKAMIZ: 

Hıçkırık 
• "TAN,, size, iki üç gün sonra 

yeni bir edebi roman fefr"kıısı 
S~ktır. 

Bunu kim yazdı? lsmlnj herıüz 
bilmediğiniz ,.e belki de h'ç iş't
mediğ'niz bir gooç, ('Ö nert ha
yalinde yarntt ığı kahra.mani ara 
bu romn.nı ya.,atmıştrr. 
Fakat hu yooi yazıcı, ikJ üç l{lln 
sonra verocr.~hılz ilk ro·rwal'P, 
meşhurlar e.rasma hatı'n<'a.' tır. 

Çünkii, bu eser. hnJdki hax:ıtı 
öyte cn?:ip b"r ü ·up re y-ş b·ıs 
tır ki, sizi mutlaka saracaktır • 

FRANSIZCA - TURK('I<: 

BOYOK DiL KILAVUZU 
t. H. Dani!lmend, A. Süha Delibaşı, Reşad Nuri, N. Ataç 
3 BüYOK C!LD. Fransızcadan türkçeye en milkemmel 
!ftgat. Her üç cildin fiatı 12.5 liradır. Kanaat Kitabevi \.. ____________________________ , 

Uzak Sarkta 
1 

Japon 
' 

ordusu Nankin 
ilerliyor • •• 

uzerıne 

Nankin Yolunda ki Çin Orduları Bozuf du, 

Şanghayda 200 bin Japon Askeri T op!an~ı, 
Bir Şehre Dört Günde 700 Bomba Atıldı 

Mile 
o ' 2 3 4 

Şanghay ve etrafının yeni harp vaziyetine göre hartası 
Nevyork, 17 (TAN) - Çinlilı>.r 1 Şek, Nankindedir. Kendisi Ba~Yckü.· 

hükumet merkezi olan Nankini tah- letten çekilerek yalnız müdafaa işjle 
hye etmiye ba§lamı§lardır. Tahliye meşgul olmak fikrindedir. Bu tak
faaliyeti büyük bir hızla devam edi- dirde Maliye Nazırı Kung'un Başve
yor. Cuma günUne kadar sivil halkın ki.lete gelmesi kuvvetle muhtemel
bUtiln hükflmet dairelerinin ve htiku dir. 
met memurlarının şehirden ayrılmış Nankindeki konsolosluklar da, te
olması bekleniyor. Şehirde yalnız as baalarma, Nankinden ayrılmak ıçin 
keri müdafaa ile alakadar memurlar ihtarlarda bulunmuşlardır. BütUn bu 
kalacaklardır. Başvekil Çank-Kay- (Arkası 8 incide) 

lrakta Kanh Bir 
_Çarpışma Oldu 

Kudüs, 17 (TAN) - Iraktan bu
raya gelen mevsuk bir habere göre, 
Musulda halk arasında sııtıh'ı ve kan 
lı bir çarpışma olmuş, halk bıçak -
larla ve tabancalarla biribirlerine gir 
miş'erdir. Bu mUsellah çapışmalar 
netices;nde birkaç kişinin öldüğü ve 
bir çok kimselerin de yaralandıkları 
haber verilmektedir. 

Bu kanlı hadise karşısında Irak 
hükiımeti derhal lazım gelen vasıta
ları tahrik etm;ş ve fevkalade ted-

birler almıştır. Bu tedbirler cümle • 
sinden olarak, hadisenin müsebbip. 
!erinden olmakla suçlu bir çok kim
seler tevkif olunmuş ve hemen tah

kikata başlanmıştır. 
Irak hükfımeti, bu arada halkm si

lah taşunaemı katiyyen yasak et· 
miş, bıc;ak ve tabanca taşıyanların 

çok ağır ceza'ara uğrayacakları ilan 
edilmiştir. Hadisenin hakiki sebebi 
henüz malöm değildir. 

ispanya işinde Yeni Safha 

S.ovyet Rusya lng.liz 
Planını Kabul Etti 

-·ı 

Madrid müdafii General Miaja orduyu telti, ediyor 
flsoanya hadisesine ait yeni haberler üçüncü sayfadadır.] 



l<IYAFET TRAMPASI MODA MI OLUYOR? 

Rıhtımın 
Tamiri isi 

1 

Bitirildi 
o 

llR OIUYANIMIN LASTiKLi MEK1\IBU. lbh+.. Uzerincle Yeni 

Ş a, feYf ,........_ Neydi 

- 08llll ' Bul llObk· 
._. •• ..,., .... ıesaa • .. h. hpJnh _.., ..... 
Onıta Garbo klvammda alp:+ 
AllJWI: trmrvaylanla pvhelle-
n kmdtal dul•• ...... il 
... ,. ederek lirik ....... ... 
Ye ........ luçloNda aib1aa 
7ok ma f llf.e onaa te)'Üll yu
; s' • 
8aya~Bayn 

7&Ba,.. ("m=!za ........... 
JW) 8. '.raner yamljrm o ,eyl&-11-...... (Not: Badm 18)'lerlm 
Beledlyeaia hır ~ te71erl 
1eifldlr. Yaabt ........ bvp 
Pr-·-> hma gok mlaah ve 
,.. ...... bir mektup g&lıier-
.... (Tarih: ıı-ıı.sı. Damga: 
BaJdupqa) s. '.raneı'bı meldu.......... : 

<- Erkektik U'WM'•• kap ... 
..,.. hlrlrech yudljm ...... 
da llOUa Taa'm 11-11-l'J M1* 
-Wena ve ...m BDpa Kite 
• altulda bir nıBlm var ki lall· 
- ...ıeaı tmlaıw erir.ek ellll 
.... ...._...j'IBteftyor.Bm 
.. ..., ..... , q.- .... Jmla.. 
l'llllD ....... deni oDmaJI v .. 
a1e dz ... ne111oı.p. P.-
ı.ne ._ ...... h bhelı ......... _, .......................... 
le bD~I olnidaldanm lrartd* ta 
...... alb ,..... ...... ..... 
..-. glymlye ft • loldda okula 
.., itine gltmlye ......,._. 
ı.nu kbn temin eclerf 

Mek • Kıs mod11·• ..... 
laate plmeslne mhade ec1ecek 
mlylst' Cemiyet içinde bir...._ 

'* c8JI ortaya -- hem ...... 
............ ayJmdddan, ... 
llN•w imek J?r• dle &Is ,_ ..... _, 

, Ba ll8tlldl moclallm ,........ 
._ &atlıae ~bal"'* W. ......... w......,. terbiye 
qp'W ı isi n tll1ln 'Va

f,pd ... p blR verdlll lilr hak
tır. 

ızlarımıza Askerlik Dersi 

~ OHt 
~Kuponu 

30 kupona mukabil bir 
cilt (800) lmlulbU'· 

.. 

Tesisat Y Clptbyor 

TAN 18-U-931 
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Sovyet Rlısya, lngiliz 1 

Planını Kabul Etti 
lsviçre ve Macarlar 
Franco • cularla 
Temasa Geçtiler 

ltalyada 

Duçenin 
Baş 

Muharriri 

18. Tatarescu Yeni 
Romen Kabinesini 
Dün Teşkil Etti 

Fransadaki 
Siyasi 

Muhakeme 

lngilterecle Hayat 

ve Geçim Vaziyeti 
Londra, 17 (A.A.) - iş istatıst•k 

bürosunun verdiği malfunata göre, 

bu ayın ilk gilnünde lngilterede ha
yat 1914 senesi temmuzuna nasbetle 
yiime 60 ve geçen senein i.lkte§rlni-

ne nisbetle yUzde 50 daha pahalı bu
lunuyordu. 

Millet Mecllslnde 
Ankara, 17 (TAN) Millet Mecli

sinin bugünkü toplantısmda, siyasi 

müsteşarlıklara yeniden tayin ed len 

lere ait tezkere okunmuş ve merhum 

Kocaeli mebusu B. Nedimin hatıra

sına hürmeten bir dakika sükUt e
dilmiştir. 

Berlinde Neler Konuşuliıcak? 
lngiltere 

v.e Belçika 

4 Kralları 
~1:a, 17 (A.A.)-lngiltere kralı, 
~erdi; ~ terefine dün akşam 
leketi b zıyat~tteki nutkunda iki mem 
ltıellf lribirine bağlıyan mil§terek 
l'aı-a%er ve mUtterek ideaı !P.rin 
te11 llO aağlam bağlan kaydettik
d<>atıu nra &radakl muhabbet ve sTlo 
llieiııd!'111 ebedtyen kalnıuı teıuen· 
ııu nı e bu UDnıut ve, "•tikballn blls 
bir h y Ue ve harici siyasette dUrUst 
et.Jne:re!eUe sulh davasına b·zmet 
en ,, __ Y lundaki azmimlr.de su!hUn 
'-- ""Yllletıt in ~naatt ancmı bulacağına 
BeıçU: Vardır., demiotır. 

tenıennu kralı da, bu nutka, ayni 
'bir erle dolu ve 1evgi bildiren 

cevap ve.,._; • ..a_ 
Londra -.....,ı.u-. 

haı belediye reiai bugün mieafir 
...._~refine 800 ki9llfk bir ziyafet 

-11111Ur. 

L ord Hallfa.x'm Berlln ~ 
ha.ti ve Almaa ricali Ue 

konupnuı, A vnıpa.nın hütun sl
yul mahfellerbıl metgul etnılye 
devam edJyor. 

Bu seyahatin de anlattığı nıU -
blm bir nokta, harp 800Ulldanberl 
yml bir moda olarak Den sttnllen 
"açık diplomasi" usuHlniln l.fli!la 
doğru gittlğldtr. "Açık dlplonıul,, 
bıunhk tarihinde bir Deri adını· 
dı. Fakat bu Uert adım, hayat ve 
balrlkat llemlncle bir tUrlll gerçek 
letemecll ve eski slst.em ··~ı dl~ 
~JIUUl~,yedönmeklçln.J>f'.rdear
kumda yapılUI konuşma1arla me
lele halletmek için büyük bir ö
Rllt\ gösterlldL Lord lfallfaL~'m 
Bertin seyahat.I de llUlhll et'kl dl~ 
lomulnln gizli usultl u,. l!Uığtam· 
lumk yolunda atılnuş bir adımdır. 

Lord Rallfu'm A 'ma.n rlcft rle 
konu,maıannm dalma gtzr kal~ 
capaa ve ba konUflll&lara dair Hd 
tarafça JrararlaştmlacM f.ehl' ğle
rlla netrUe iktifa edlleoeğlnf! ıUphe 
voktar. 

[~~~~~~~:~~~~~~::~~'.~::?.~~:~~~:::=ı 
Fakat konupnalaruı her şeyden 

evvel Avrupa sulhtlnil aliıkadar 
ettiği besbellidir. Çtlnkil Avru.,. 
ela •uDı kadar tehlike geçlrea bir 
ıteY yok. 

BerUn konQf!Dalanm Jnglltere 
le Almanya &1'Ulllda fikir möba
delesl mahiyetinde telikldye ım
ki.n bulunmadığı apatlkArdır. Çlbı 
idi Berlln - Roma mihveri dola
yısile bu Od hllldbnet merkezi bi
lünmez IMr bUttln sayılmakta ve 
Berlln koauşm&ıan &D'88mıla Ku
mada Kont Claao Ue lngllh lşgü
dert Lord Pertb arasmda da sca.yrl 
resmi surette flklr mttback lesi ya 
pdmaktadır. 

B ertbıde kon~ulan en Wl
ba§lı mesele Almanyum 

müstemleke dDetkUr ve oaa ba 
yolda tatmin etmmbı çareeidlr. Da 

aıeeelenln Berllnde konuşulduğu sı 
ııada &mada da lngHtereııln Ba
beşleCan llbaimu bGIDUMlUllD ça -
releri &ralUnaktadır. 

Fakat her Ud IİHMleyt hallet -
menin Clllttne dikilen hukuki mi -
nlalar vardır. Çtbıldi eski Alman 
mtl8temlekelerlnin maııdalan, Mll
JeUer Cenüyeta tarafmdan bir ta
kml devletlore verilmiş ve yine Mil
letler Cemiyeti, ttalyMm llabe -
patanı lstUismın tamnmama&RU 
kararlaştırnuştn-. V11ı11I her iki me 
INllcınln de Cenevrcde halli liznn 
gelmekt.edlr. lngUtere hWdbnetl
'* buaa r&gmen bu meaelelerl 
c1olradan doğruya hal için teşeb
bUs etmesi, onan vaziyeti tllOll de
reae ciddi teWdd ettiİlnl g&lt.e -
rlr. 

Fakat bu mMelelerln ltalllnden 
amullla aetlce nedir! 

Avrupa ıulhU bu meselelerin 
balll iM kurtulur mu! Vol<Sa lngll • terenin ltalya ve Alman) a Ue an-
laş1D881 Avnıpada dUıa ll&Şka bir 
takım lnklp.flara yol ~ mı f 

•ı ngiltennln en meşhur alya
ıl muharrirlerbıdm Mister 

Garbı, bu meseleyi tetkik ederken 
diyor ki: 

"Fransa radikalleri ve 1109Yall8t 
leri Motllkova, Parls ve Prag ara
sındaki paktlara sımsrkı ballı ol -
du:ldannı bildiriyor. Bbden de ... 

yısa tehllkelerlle berahe r bu siste

me iltihakı ve lngilt~ de Rusya 
ve FNIUla araamdakl eski ittifakı 
antikomünist mllaelJes ittifaka kar 

ıı, ihya etmemlsl latlyorlar. Fakat 
bu hareket, hesaplı bir hareket de

jU, kumar olar. Dalbuld sulbttn en 
emin anahtan. lngUb - Alman 
......,... ... c1ır." 

Bu aözler, Lord RıHfu'ıu de
ruhde etti~ vazifeyi haha kifldlr. 

f lt 
Davul! 

- Ben severim davulu! Onoo için 
geçende aleyhinde yazdığına doğr..ısu 
üzüldüm. 

- Oaııım şimdi, davut.u da mukad
des §eyler aruına mı sokacaksın r 

- Oyle değil ama., hani da\•ul vak· 
tile istikW al&meti ldl de ... 

- Ha! Te\·ekkeli değil! Yoksa mi 
barek ba§ka türlü dinlenir gibi değil
dir. 

dlyonnn. 
B FELF.K 

"Müftülük.. Adının 

"Başimamhk.. Olması 

için Bir Teklif 
Ankara, 17 (Tan muhabirinden)

Muş mebusu Hakkı Kılıçoğlu, vi18.yet 
ve kazalardaki müftü adının .. baş i
mamlık,, a tahvili hakkında meclise 
bir kanun teklifi vermiştir. Teklif büt 
çe encümenine havale edilmiştir. B. 
Hakkı Kıl:çoğlu teklifinin sebeplerini 
şöyle anlatıyor: 

- "Fetvaların teşrii mahiyeti bu
lunduğuna ve teşrii kuvvetlerin mil· 
Jet meclisinin manevi şahsiyetinde 
toplanmış bulunduğuna, onun haricin 
de verilecek teşrii hükümlerin hiçbir 
tatbik kıymeti bulunmadığına göre 
fetva kelimesinin manası kalmadığı 
gı'bi dünya işlerinde göklerden emir 
almıyan ve teşkilatı esasiyesinde laik 
olduğunu söyliyen ve işlerini o yolda 
yUrilten bir develt teşkiiltı esasiyesl 
içinde müftU adının da yeri ve mi.na 
sT kalmamıştır. 

Şimdi, bu ad•n ve bu mevkiin devlet 
teşlolab ıçlnden silinmesi mantıki bir 
zaruret olmuştur. Binaenaleyh bu IU
sik olarak sunduğum kanun teklifinın 
kanuniyet kazanmasını dilerim.,, 

Tunusta Neler Oluyor? 
Paris, 17 (A.A.) - Tunus uruum1 

valisi. düstur partlsinin 20 sont~şrın 
içın ilin ettiği umumi greve iştirsı.k 
edecek olanlara karşı çok şıddetll 

tedbirler almıştır. 

KISA HABERLER 
• Meşhur komik $arlo ile Fairbanb .,. 

Mary Pickford'un elinde bulunan bir si
nema şirketinin yüzde altm1, h'ssesini Sa
muel Cioldvin satm almaya karar vermit
tir. 

• Ingilterede ye. ; harp gemilerini ya
pan Wallsend tersanesinde i•çilcr crn 
yapmışlardır. 

• lnglitt'rcdc Avam Kamarası hava tch
likcs'ne lıtar,ı alınacak tedbirler hakkında
ki kanun liyihasmı kabul etmiştir. 

• Sovyet Rusya. Amerikaya 64 yolcu 
taşıyabilecek 48 metre boyunda bir tay
yare ıımarlamqtır. 

• On bın tonluk bir kruvazör diln Fila-
dclfi:vada denızc indirilerek 
unmasma ıltihak etmiştır. 

Amer ka do-
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.----•BU AKŞAM BUYUK SiNEMA MUSAMERESl OLARAK •----~i 

~ahkemelerde 

SAHTE RAPOR 
T ıbbıadli Başkiti~i 
Hapse Mahkôm Oldu 
Aiırceza mahkemesi dün, uhte rapor verdiii iddiaeile tevkif 

edilen Adli Tıp ltleri befkltibi Raif hakkmdaki davayı ııetice
lendİnlliftİr. Kararnamede h&dbe bütün tefemıatile tetkik eclil
miftir. Suçlu Raif, bir ihtilas Ye ziJlllMI .uçundan tevlmif edilen 

. n muhakemesine devam edilen c.a.t.a Belediye tahaildan Nail. 

Şeytana 

Uyunca 

- Affederainls avukat bq dedi. K&bah&ti mun
buıran ban& l)1Uklemey1n. Hiç zam etmiyellm, bir • 
kaç gt1n geÇip bel} param k&lmca :mimıetle kabul 
edecektir diyen siz değil miydiniz, 

SARAY SENENiN EN GOZEL VE ŞAHANE FlLMI 

DAHi BESTEKAR PUCÇlNI 'Din ŞAHESERi SINENllSI 

Genç 1m atkı • Kadm 8l1a ........ 
kı Nete, utırap ·Heyecan. OtlzeUlk 
Betlı~ en Jiet1i mUztit 

, 1 ı:a. ••tu>arm: " !eYen· 
lerb1 ve ~ flhnl. 

Radyo 
BagtbM program: 
Jsfm'bal RadOMI 
OGLE NESRIYATI: 
Saat 12,SO Plata Türk maelklel, 12,11 

Havadis, ıs.os PllJda Tllrk muDd91. 
13,30 Mubtelif pWc neerlyaU. 14,00 8o• 

AXIAll NB&IUYA"ft: 
lat 11,JO Pllld& dau maalldti, 19,SO 

Btnn inci, Pbuao ve keman refaka
tile tllrlcçe ıan. 19,30 Hava rapora, tt,SS 
Spor mttalıabeleri Etref lefUr tarafm
dan, 19,55 Botta baberlerb 20,00 c....ı 
Klmll ve arkadatlan tanfmdan, Türle 
muUdll " ba1k prlu1arı, 20,30 Omer. 
-... tanfmdan arapça a81lev, 20,45 
Fud su he1eti: Obyanlar - Kiiçttk 
Safiye, Ibrablm. Ali: Kemaa C99dlıt. 
Tanbar Batlhattln: Ut C..det K 
Kanan Kaumner: Viyolouel 11...at C.. 
mil. klarMt Hamdi. 

Saat Zl,,15 Orkestra, 22,15 Afana ha
berleri, 22,30 Matmazel Rbo tarafmdd 
komer, 22,50 Son haberler ve ertesi do 
nUn proınmı, 2S,00 lem. 

~~ 
OOLZ N28R!YA1"t~ 

··--· Pek yalanda 
7 O R 1( 1JnemBMmıuummcda11.•--

•• Js .. '!',t }~~}~~ J'~ ... l'!UB 
11 n ballı prkılan, 13,15-13,30 Dahili 
" lıarid bab•rl•· 

Nulk ve gayet Parlsll 
bir muhitte 

J EN N Y 

ERTUGRUL 
SADİ TEK: 

TiYATROSU 
SAKIRKOY'de 

Cuma gttnl akşamı 

ÇAlCCJRDA ZAMBAK 

AICSAM NEŞRIY ATI: 
Saat 18,30-19,00 Muhtelif pllk n 

ıratı, 19,00-19,SO Tiirk musikiai ve balli 
tarblan (lılübale Çakar " arbdatla. 
n), lt,I0-11,45 Saat &JUJ •e anpea 
netri1at. 111.45-20,15 Türk matildai ve 
halk prkdarı ,(Servet Adnan ve arbıo 
dqlan), 20,15-20,30 Klnn Nami 
na: TerblJe, to,J0-21,00 Pllkla 
mallldll, 21,00-Zl,15 AJ- haberi 
21,15-11,55 8tllcbo ..ıoa o-..UUU 

ı - Cnambacb DaMes Arabee, 
2 - Aaber Pra Dianlo 

3 - Loala Caaııe Sazan. 
' 4 - Rublnatahl Daaae 4el PWıcae. 

Cuehnir. 
5 - Lebar lıDtenneuo Papad& 
Sut 21,55-22,00 Yannkl prosram 

IatikW )(arp. 

Iatanbul ve Ereğu tarildyle limana ıeıeceti. gece 
yansı da Zonguldaktuı kalkarak Amura, lnebolu, 
Sinop, Sanıaun, Unye, Ordu, Giresun, Pulathane, 
Trabzon, ~. Atin& Ye Bop&ra kadar slderek ora
dan tekrar ayni iskelelere uir&JIP ı.tanbula döne 
ceği bildiriliyordu. Bu eözlere mutlaka. 'bir cevap vermek mednıriye

ti olsaydı tsmaiıl Kazım elbette bir şeyler bulur, bir 
feYler anlatırdı. Likiıı senelerdenberi boşuna mek
tuplar yazdıran, bir iş çıkacak ilmidlni verip ~ se
fer de hapisaneye kadar beyhude yere ko,turtim ve 
bir daha da muha.kkak ki, kendiaine iti dilfmiyeeek 
blr kadına diller dökmekte ne mana vardı! Epey sert 

Y~Z~N: NAµID Ç'!Ç<R/ Bu, pek tızuıı bir seyahat olabilirdi. Çl1nkil orta
dan •ten kaldınlmak tıaere bulunan bu h'll8Uld kum 
pan,a vapurlarmm yoloutuldarml tamamen teeacltlf 
ler idare ediyordu. iki Yat kalınacak dedikleri yer 
de ild gUıı bekleyip mal almaları, uğraYacaJd&rml 
e~lden haber vermedikleri birçok yerlere de yol 
larda haber ve teklif alıp mal ytlklemell: here eğra· 
malan pek mümJd1ndt1. Şu kadar Jd, yolculuk ne ka 
dar sllrene allnUn hep ayni para ftl'illyordu. Bu 
para da Seyisefaine verilenden çok daha azdı. 

bir eda ile, olanı kısaca anlattı: 
- Efendim, işin h\lli.S&SI şu: Vek&letteld elk1 arı 

kadaılan kendisine Balye şirketinde ytlz 1mk Ura 
aylıkla biır vazife bulmuşlar. Şirketten iki aylık a • 
"8D8 ta kopa.rmıtlar. Haıberi de parayı da dün aktam 
almlt. Xıbfı kıyafetini dtır.eltm1' olarak yarım saat 
evvel haptaa.neden. çıktı, doğru limanda duran Ofllee
male gitti. Vapur akf&Dl& doğru kalkıyOr. Kendlal 
!stanbulda hiç kalmadan doğru Balyeye gidip lfbıe 
b&şlıyacak. 

-Ya? 
Seniha ayakta -idi. Daha avukat söztınft bttimıe

den bUttln vtıeudtl sofumuf, sanki buz Iresilmit bU 
halde ayağa kaJkmıfb. Dudaklarmm ucundan: 

"- Size boş_ yere za)unfl et.tirdim." dedi ve avukatm 
vereceği cevabi beklemeden. el vermeden, lıerifin yll
sUne bakmadan dJflLft çıktı, merdivenleri inerek 

k clisini soka.kt& buldu. 
Çarşı. 

Ortasından geçen demlryolunun Uztllmez ocağmın 
.&ömürlerini gece glbıdilz hiç durup dlnlenmeden li
mana taşıdığı caddede, bu vagonlardan d6Jdllen kö 
mUr parçaları kumlara k&rqımıf, ,u gln9fbıln ıtı
liYle pan1 paınl parlıyorlardı. Seniha ~~ 
Jilrildö. Kötk biaeeeiDi BaHdba elinden alaiya. da, 
onu eski pUaldl btr kJyafette, lhtlyarlaımıt, Q5Jım9f 

-·-&kf&lll& ne yiyeceltnl ve rece nerede 1atacafım bll
miyen zelil ve biçare bir adam şeklinde g6ımiye de 
itte bnkb olmamıştı. Rıhtıma vardı. I.imanm ile
riabıcle, ,..,,,..vı denizin ortasında Gtncemal aza 
metle benUz duruyordu. Halit, daha ucu olmam için 
Jm karc1eti gibi bir hususi girket vapuru aramak ih-
tiyacım duymamıştı. 

Ve kız karde,ine avukeıtla sellm g8ndermelrı, hlc 
olaıara "nasıldır!" diye sormak e1bette batırma 
gelmemitti Seniha bunu dtlfilntirken belki de kalbi· 
ntn derin w gok gizli bir köşesinde yedi buçuk yıl 
dır Haldi dtlnya göziyle görm.eytşbıln hasreti, onu 
bet dakika olsun görmemenin teeuUrll vardı. J'akat 
bu iman dıınuunu batka hisler, eski kin tamamen 
kap&m11 ve gizlemJştl. 

Senibwadece şiki.rmı elinden kaptll'IIUf bir vah.ti 
h&)'VUa guablle GWcemale baktı. 

Bu 'Vapura uzun uzun, kinle, gittikçe artan bir kin 
le baktı. 

Sonra, bu kintni bir da.kik& unutup para hesapla· 

rma dtıtttl. Dtlılya kadar masraf ederek ta Polat.
haneden kalkıp beyhude 1ere buraya kadar aelmte
tl. Sereket 1d avuka.tm ytlzUne bile bakmadan benM!Jll 
aynlmJf, b1g o1m&Z1& herltın utanmadan w "'alı
metlmln bedeli!" di,e kendinden blrteY llteylp al 
masma tmkAn blrakma.mıştı. Ve fena haberi öğrendi 
ji anda tekmD vtlcudtlnU aran o Utöme de blli ber 
clnamc!I. Berdevamdı ve batta armu.tı. 

Senilla: yokla hasta mı oluyorum T diye mınidaıı-
dl. 

Masmavi ve gibel denizin önünde ken~ birden 
o kadar y~ hissetti ki, artık Zonguldakta k8.l
memm icap ettirecek hiç bir sebep bulunmadliı bal 
de, "-Acaba bu akşam Trabzon& giden bir vapur 
var mı!" diye sormadan otele c!öndtt. Hemen odaSl
na gılup llO)'Wldu, yatap ıircll. Akşam oluncaya ka· 
dar vUeudUnden o ütfune P9DledL 

Atafıdakj lokantadan, lllk1ar yandıktan epeY soıı 
ra bir kap ,-emek getirtti. BtttUn gtbı ağzına bir lok
ma koymamq olduğu halde biç iftihuı yoktU· Yata 
ğmm içinden çıkmadan, bu bir t.p yemeli zorla ye
di. Sonra bir miiddet kitap okuyarak oyala0 DU)'& ça 
IıetJ. 

Elindeki romanı geç vakitlere kadar, adala IJ]ula 
okuyacaktı. Birdenbire butlraıı derin bir uyku ~
dadma yetifti, 

XXXIX 
Erteel sabah aağlam ve mhhaUi olarak uyandı. He 

men giyinip otelden çıktı. Rdıtımda seyriaefaiDle ö
teki acentelerin yerleri bulunan tarafa fitti. Polat.
haneye de uğrayan bir vapur bulunacajmı wnmu
yor, Trabzona çıkarak oradan yine motörle gitmeyi 
heuplryordu. Fakat Malpetli Lalacan biraderler a
cente.inin kapıama uılınJf bir ilin gördtl. Bu illn 
da, (biitün eebabı latirahati cami), gayetle yollu 
ve fevkalide ıailam olan Rize vaı>urunun bu aksam 

Zavallı bir ilkmektep hocam için iM ucusluk ve 
t&aarrut heqeyden UatUn del.il miydi T Hem Kars 
deııiQ tif- sakin gtlnlerl ldt. Bu deniz yol• 
culUftı UIUl11up ne lg IIba bile muhakkak ti pek 
faydah bir hava tebdlU olacai. Senihanm boZ1ilmUf 
llbıtrıertne hizmet e4ecekiti. Bilet aldı. Bavul~u ba 
mlıyarat illndaki saatten eVftl vapura gitti.. 

Gidince, lstlcalintn beyhude olduğunu öjrendi. O 

aece 1abaha kaıJI• belki de sabahleyin hareket eclll• 
oeğlnt blldlıdiler. Sebep olarak ta Ril'ıe vaparmıUD 

llrUI plip k&nUrWıtı ancak yatm namazı vakthı4• 
a1mıya batllyacafriu 8lSylediler. Seniha gece salon& 
çılrmadı. ~ beraberinde getlrdfğJ teYler 
le kfrmm doyurdu. $,ndlaine birincf ın1, ikinci ad 
olduğu anlqılmıyan, ~çtlcUk, nisbeten temiz ve 11C 
yataklJ bfr kamara apııflardı ve şimdiki halde bil 
rayı tek başma işgal 9eekti. "İnşallah Polathaa4' 
ye kadar baŞka bir ~ olmaz." diye durup dul'llf 
dua edfıyordu. 

(Arkası var) 



en 

-- .,.....: Ber fllrMta kir 
,_ ....._ '- &1iml tammıta ve .............. 

• ~mi J8Dil* 41tma -
., 11111 .... tanfta.n? 

lla para o1arat tmnamJamlf, 
hem blnl.ftlD yapDllDda kolla çaht
llllf ve btnanln bir lll evvel meyda
na glanam lgllı lıbtirlle 181'11 et -
mit. 
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Uzak Memleketlerden Hikayeler: 

ikinci Küme Maçları 
Yeni Fikstürle Başlıyor 

ELBURZ· DAGLARINDA 

Maçlar Y almz 

Fener ve Seref 
1 

Stai~larında Olacak 
Geçen pazar günü yapılacağı ilan edilen 

ikinci küme lig maçlarına stat ıahiplerile 

Mıntaka Futbol Ajanlığı arasında çıkan bazı 

ihtilaflar yüzünden başlanamaınıf b . ikinci kü

me klüpleri bu meseleri görü~mek üzere dün 

ak,am Mm taka merkezinde Futbol Ajanının 
reisliği altında tekrar bir toplantı yapmıflar, 

bazı kararlar vererek yeniden fikfıtÜr tanzim 
etmitlerdir. 

Verilen kararlar tunlardır: 
. Taksim stadında birinci kUme maçlan nihayetle -

mncıye kadar ı.kınci Jcume maçıau yapı mıyut.a,\ ve 
şimdilik biri Fencrbahçe, biri de Şeref stadında ol
mak üzere hr.ftada iki m~ yapılacaktır. 

Ontimüzdcki şeker bayramının üç gününde sırasilc 
ikinci küme maç!arına bu iki stadda devam edilecek
tir. 

l ı-60001;;;;,~r;;::ı;~ 

Son olarak evvelce yapılan fikstürlln muteber olup 
olmıyae<.ğı münakaşa eailmiş ve Anadolu klübU kati 
su~~t~e ik~ci.~kilmcde müsabakalara iştirak etmiye- 1 
cegını blldirdı!,>indcn evvelce 13 k1ü- - -
be göre tanzim edilen fikstürün bozu 1 ~( "" { "..,._ 
larak 12 ikinci kUme klübü arasında ~ ..oıth r~'.° .. 00 

'd f'k tü ( meş ur klubu Ar 
yenı en ı ·s r yapmak üzere klüp - ~ nı r 
ler kuralannı çekmişler ve yeni fiks- - sen ' ıg maçla-

t .. ı · · tm · 1 eli ..ıı rımn başmdaıı-ur erı tanzım e ış er r. ~ beri 
B. · · kil ı 'h . ' esaslı bir ga ınncı me maç an m ayetlenın- ı:. lib" , t t • 

ciye kadar iki stada taksim edilerek - l) e , emın er 
'd 1 f'k tUrU t .h ._ __ l ::. demeclf.Ekserl maçları brnıJ er \fi yem en yapı an ı s an , sl.(l4.l ,, , . I ,,. I 

ve hakem1erile birlikte bildiriyoruz.- ; lildc biten Arrtruıl in Manecen \ rlanda • Sko~ya 
21.11.937 - bur.ıa bir çare dUsünmliş \'e bo- \ _ 
Hilal • Galata gen~ler. Fener sta _ t znklul,';'"tın hUcum luıtln.nmla bir\ Aber, 17 (A.A.) - Soguk ve rlız. 

~ 
genç oyıwcu bulnnma.mıısından " garlı bir hnvada 20 bin seyirci önün-

dında, hakemi Halit Galip. • 
Davutpaşa _ X(ı.sımpaşa, Şeref ileri gcld iğlııe krunıı.at getirmiş- ' de yapılan Iskoçya - lrlanaa ~m 

strıdmda, hakemi Şazi Tezcan. ~ tir. l\fanecer ikinci küme klüp - ~ futbol maçı 1-1 beraberlikle netıce · 
Anadolu-hisan _ Fener Yılmaz, Şe ~ lorindem ~ir.:nl lkl yaşında bir ~ lenm ştir. 

ref stndrnrla, hakemi Şazi Tezcan. ~ sağ le beğenmiş, fr.Jmt 0 klüp, ~ Bakırköy Barutgücü 
28.11.937 ~bu ~eınç oyuncu için 6000 lngili:ı ~ Sahaya Niçin Gelmemi§ ? 
Ort.sıköy - KaragUmrUk, Şeref sta ; lirası istemiştir. ~ As. Fb. Bakırköy Barut GUcUn -

dmda, hakemi Nuri. ~ Arsenal'm manee-0.ri fiyatı ~ den: Üç gUn evvelki nüshanızın Soor 
Beylerbeyi - Sümer, Fener' stadm ; tliişürmck i~in o genç oyuncu ~ kısmında, Bakırköy lstiklül id~an 

da. hakemi Bürhan. ~ yerine, ikinci klimeli klühe baş , yurdunun maç davetine GUcUmilzün 
4.12.937 ' ka bir oyuncu "·ermiş, o S6Delik ~ icabet etmediği yazılıyor. 
Altınordu _ Do~anspor, Şeref sta 1 te 2000 lngiliz lirası ödemi tir. / Bazı zaruıi sebepler dolayısile tehi 

dmda, hakemi Şazi. ; Resimde Arsenal'ln yeni oyun- ~ rinde mecburiyet hasıl olduğu, oyun 
Hilal - Kll.Sımn~a, Şeref stadın _ ' c~~nu kaleclnin tam ya.nmda ; gUntindcn evvel lstikHU Idınan yurdu 

da hakemi Şazi ' goruyorsumız. na bildirilmiştir. 
5.12.937 ,..,, , ı '"""""""""" """' Keyfiyetin gazeteniWı ayni sUtu • 
Fener Yı1maz - Galata Gençler. nunda bu suretle i anını derin saygı 

BiR .GECE 
T abiatin ne kahredici, ne za

lim, ne iptidai, ne vahşi bir 
kudret, yegane kudret olduğunu 
öğreten ne haşmetli blr gürleyişi 
var bu gece!. 
Kapyı bu müthiş gecenin UstUne 

örterek geriye döndüğüm zaman 
ihtiyar adamın çantasından 
çıkardığı şişeden. bir ilacı birkaç 
damla su bardağına boşalttığını 
görüyorum. 

"Monokl"'u esmer genç yatağın a 
yak ucunda durmuş, ağltyan kadı
na bakıyor. Hintli mi. Efganlı mı 
olduğu belli olmıyan bornozlu a
dam, kadının dizlerini uğuşturu

yor. 
Beyaz saka1h adam, bnrdağt ka.· 

dına yaklaştırıyor: 
- tç·n;z bunu çocuğum!. 
Genç kadın hıçkınvor. 
- Içiniz, haydi içiniz!. 
Uslu bir çocuk ~ibi iç:yor. 

- Hah işte 
böyle .. boyıe .. bi
.az yatınız, biraz 
rahat ediniz. 

''Monokl" lu 
genç: 

- Ne oldunuz, 
söyle, s;.zi bu ka
dar heyecana dU
şüı-en nedir? 

Sarışın 

Kadının 

bulunmadım, bel
ki hava fena idi, 

yağmur vardı" 

gibi mazeret din

lemezler, dedim. 

- Fakat oto
mobi e bir şey ol

mamış diyorum. 
Işıkları yanıyor, 

herhalde şoför •• Diye soruyor? 
Hıçkırıkları, git 

glde hafifleyen 
kadın: 

Hikayesi 
SözUmU kesi· 

yor: 

- Ölüm, diyor. Yazan: - Evet otomo
.lile bir şey olma
dı. Bir şey olmadı 
otomobile, çünkü 
kocaman bir taş 
hemen biz geçer

Ulüm.. ölümden 
korkuyorum. 

- Nereden ge· 
liyor.:ıunuz? Pek 

Suat Derv;ş 
~,.~~" 

meraklı birşey. Gece yansı bu yol 
!arda bir kadın?. 

- Oradan, Hazer kıyısından ge 
Uyorum. Bu sabah vapur beni l:ma 
na. 'hıraktı. O .olt'lıı>n "ı;ıltn:ı.c.•• .ıc.J..l. 

ler, "olmaz" declliri. 
Angajmanım var. Yarın akşam 

şarkı söy1iyeceğim Eldoradoda ... 
Yarın akşam diye, genç şoförü zor 
la yola çıkardım. Yolda bana an
lattı. Genç bir kansı varmış. bir se 
ne olmuş. yeni evlenmiş~er .. B;r 
de çocukları varmış. Bir hafta ev
vel doğmuş 

Y eniden ağlıyor: 
- ö·Umüne ı:;ebep henim. o 

nu öldürdilm, ben öldUrdüm. ''şar
kı söyliyeceğim" dedim. Telaş edi
yordum. Geç kalırsam angajmanı 
bozarlar, diye telfi.ş ediyordum. An
lıyor musunuz ?"Bu memleektte biç 

ken yolun UstUne, fakat arkamıza 
doğru düştil. Dağ çökmiye başla
mıştı. biliyoruz.. Fakat böyle bir 
taş bu kadar yakına dUşUnce genç 

wt'ö a·U.u Ul~ lcor.kuai•e kend~nden 
gectiğin: l?ÖrdUın f"'..,..ri dönmek im 
kansızdı. Ve dağ gürlüyordu. He
yelan diye birşey var. işitm1ştim ... 
Bana bilmiyorum kim an'atmıştı. 
Galiba birgün bir s1nemada bir kö
yü kaplıyan koskoca. kardan bir 
çığ görmüştüm Fakat kocaman 
bir kavanm hakiki b1r kayanın ba 
şıma yıkıldığını, bir dağın çöktü
ğünü hiç görmemişt1m. 

Ellerini yUzUne örtüyor: 

Fener stadında, hakem! izzet 1 ek l T d Q - l z !arımızla rica ederiz. 
Davutpaşa - Kar~gUmrUk, Şeref ------------------------·---

stadında. hakemi Sami. Hl n t l ı I le =-ı 

- Ne korkunç, ne korkunç şey, 
yarabbi!. Ne korkunç şey: Gen_ç 
şoförün o anda makineyi bırd:nbı
re durduruşunu unutınıyacagım .. 
Bir söz söylemedi. Arkaya bile 
bakmadı. Taşın belki de benim Us
tilme dtiştUğünU 1.annet'ti. Ve böy
le zannettiği için evet bu korkuy
'a fırladı. gitti, nereye bilmiyorum. 
Nereye gitti? Arkasından "nereye 
gidiyorsunuz" diye ba~rdım. Da
ğın uğultusu içinde sesım• duyma
dı. Sonra, bi:'şeY yıkıldı. Taş top
rak yıkıldı. Ve sanki bir insan hay 
kırdı. bilmiyorum. Haykıran bir in 
san mıydı? Bu ~ece sellerin önün
de dağ insan gibi haykınyor. Son 
ra bekledim. Gitgide artan b;r kor 
ku içinde döner diye bekledim Yı 
kılan yol 1 arın UstUnden, karanlık
tan. 0 döner diye bekledim. Dön
medi. Dönmedi o.. Sonra ben de 
korkumdan verimden fırlııdrm Dağ 
111.rm Ustllnoe kosmıva hMladrm. 
Tki admıda kes1lrHm. Adeta sUrU· 
nüyordum. öleceğim. dive korku
vordum ölmekten. blr daha insan 
yUzU görmeden bu kapkara dağla
rın fç1nde ö1Up yok 0 1maktan kor
kuyordum. Burada, birdenbire ca
mın ı$Ii?'ınr S?örünce, ah ne kadar 
~evindim bilseniz. 

6.12.937 e·LM I ~, ı 
Anadoluhisan - Sllmer, Şeref sta G • • 1 ECELi ZABITA H KA YELERI : 

dmda, hnkemi Nuri • r e Ş l g 0 r 
Ortaköv - Doğanspor, Şeref sta- Hintli pehlivanla başpehlivanımız 

dında. hnkcmi Nuri. Tekirdağlı güreşi, bu pazar Hava Ku 
12.12.937 rumu menfaatine olarak Taksimde ya ı 
Bcylerbcyi-Altmordu, Fener sta- pılacaktır. Taksimde o gUnkü fut.bol 

dmda, hakemi Halit Galip maçlarından biri 'Beşiktaş sahasına 
Hilal - Fener Yılmaz, Şeref sta- alınacaktır. Taksim stadmdır Güneş • 

dmda, hakemi BUrhan. EyUp maçı saat birde oynanacak, ls-
19.12.937 tanbulspor - Topkapı oyunu da Şeref 
Davutp~şa - Doğanspor, Fener stadına devrolunarak gUreşlerin saat 

stadında, hakemi Nuri. üçte ba.şhyabilmesi temin olunacak _ 
Ka.snnpaşa - KaragUmrük, Şeref t 

15tadmda, hakemi Şazi. 
Sümer - Galat a G<>nrler, Seref sta 

dınrla. hnkPmi Halit Galip. 
26.12.937 
Anadoluhisan - Altmordu, Şeref 

etadmda. hakemi Şazi. 
Ortaköy - Beylerbeyi, Şeref ata -

dmda. hakemi Hnlit Galip 
Hilfü - Karagilmrllk. Fener sta • 

dmda. hakemi Ahmet Adem 
12.1.938 
Sümer - Fener Yılmaz. Fener sta 

drl"<'la. hakemi Ahmet Adem. 
Kasrmpıışa - Dobmınor. Seref sta 

dı".:t" hıı.ke~; f.,7 .. t Mııihifll'l;ıı . 

lzmir - e,.1.ı,~5;r ~üreı 
Karsıla$maları 

İzmir güreşçilerinden on kişilik bir 
kaf;lcnin Balıkesire gıttiğini ve greko 
rumen olarak yapılan birinci karşıln 

mada Balık;-sirin 2-5 galip geldiğini 

dünkü niishnmızda bahsetmiştik. 
Halkevi salonunda ve serbest gü -

reş olarak yapılan ikinci karşılaşma 
yı da vine Balıkesir güreşçileri 3-4 
\rn..7Jl n m ıı::l n rci ır. 

ır. 

. Diln Tekirdnğlı matbaamıza geldi 
ve kendlsile Hintli ile yapacağı güreş 
hakkında konuşmıya başladık. Doğru. 

dan doğruya, meselenin asıl canevine 
girecek bir sual sorduk. Başpehlivan 

da bize Hintli g\ireşinln canevini an
latan gUzel bir cevap verdi. 
Sorduğumuz sual şu idi: 
- Hüseyin pehlivan .. Hintlinin ls

tanbuJda daha geliştiğini ve seni hay
li uğraştıracağını söyliyenler de var, 

çabuk yeneceğinden hnlkm uzun bir 
güreş göremiyeceğini iddia edenler 
de var. Sen ne dersin? 

Aldığımız cevap: 
- Hintlinin lstanbulda gelişip ge

lişmediğine benim pek aklım ermiyor. 
Ben H1nt iyi çabuk, yani yirmibeş da 
kikn lçlooe yeneceğimi zannediyo -
rum. Vakıa çabuk yenmekle seyı rcı 

leri zevklendirecek uzunca bir güreş 
yapamıyacağımı anlıyorum. Fakat 
müsaade elsinler, şu Hintlj işinde bu 
seferlik bCn kendi keyfim için güreşe 
yim.Bu sefer de benim zevkim olsun! 

Bu Genç Kızı 

Boğdu? Nişanlısı mı 
Ağustosmı yedinci günU Ba

yan ~lliyesserln cesedi deniz kı
),smda bulunmuştu. Ot.opsl n&

tices!inde kadınm başında iki 
büyük yam bulurunuş, fakat el 
ğerlerde bulunan kum ta.nele • 
dndon, ölümün boğulmak oeti
ceslınde \'Uku bulduğu anla.:r?ıl -
mıştı. 

1'1Uddeiumuml, "ahitlerden bl 
riofıı §O §eklldeki ifadesini din
liyordu. 

- Ba.yan Müyesser De aylar· 
danberi Se\işiyorduk. Soo dere-

ce kı~ka.nçtı. Bir gece önce ka.v
ga ettik. Dün akşam, deniz kı· 
~'1 mda hiraz rlizdük. Deniz U. 
zerfode de ka.vga~·a devam et. 
tfğimlz için geri döndüm. Ay
nlclığnnrz 1.ama11 henJ bir daha 
görmek istenm!liğinl sö~·Wt. 

Ben kıyıya çıktım ve gt'yindim, 
90nra rla "vime diindüm. 

- SahiJde kiminle görüşmüş 
tüniiz? 

- Sa.mi ile. 
Miiddelumumi 81!1lattt: 
- Sn.mi sizinle saat "fllôzde 

görUşdüj:;rtinii, faka.t bayanı gör-

modiğiml söy1Uyor. 
Başka bir f>8.hlt te şunları an

lattı: 

- Sekbe ylnni kala ikisini 
de gördüm. Sandalımla dola.,(l·or 
dum. 

Kom1ser, bayan Müyesserin 
nişanlısına bakarak: 

'pu.qfoq 'Bpns ıznı nq ams -
oı.maoı7Aaıı 5Uphe ediyorum, de 
dl. 

Milddelumuma baktı ve biraz 
karar vermedon dşan çdch. A
caba mUddelumumi neye karar 
verdi'! Kızın nişanlısını talıllye 
rol, yoksa tevkif mi etti? 

• 
Dünkü hikayenin cevabı: 

Cezminin başparmağı ile §e

hadet parmağınm izlerini taşı
yan anahtar, onun aleyhinde de 
ğil, lehinde bir delildi. Bir a
dam, normal bir halde bir kapı
yı açarken, şahadet parmağının 
izini, sarih bir §ekilde bırak
maz. Anahtar güçlükle işlediği
ne göre, böyle bir iz kalınası ih
timali büsbütUn zail olur. 

Beyaz sakallı Adamın rnUmanaa 
•ma rağmen yatağın içinde oturu
yor: 

- Ne tal'hcıiz bir kadrnmrsmı, 
ne talihsiz b'r kızmışım Al'ahnn .• 
Evet talihsiz.. Zanned:vor musu
nuz btcare hir kadım parlak bir 
talih. bilmediği memleketler;n bu 
~ehJlkeli vollan Ustihıp RevkPder?. 
BuradA bulunan inC!.anlıırm hensi, 
hepsi. h11vntm bir~r t.Rlih!'lli?. volcu
ıandır Hcms1

• hepsi.. Zavallı an
nem. zavallı ihtiyar annem. 

Y ltağın !."'i.?de oturan kadı
nın, yuzu, yaşı otuz olma

sına rağmen çok yıpranmış.. Bo-

yalı dudakları çatlak, çatlak .. 
- Ben genç şoförün ölümUnU tı 

temedim. Ya'nız vaktinde Eldora 
ya yetişmek ist'yordum. Aylarca i' 
siz, aç sUrUndUkten sonra nihayet 
bulabildiğim bir iş; kaybetmek is
temiyordum. s:z de benim gibi 
yolcular değil misiniz? iş peıf nde 
dolaşan, hayatı kazanmak için çık 
mış yolcular deği1 mis!niz? Acaba 
şoför öldU mU. ~ oldu? Uçuruma 
düştü mil? Neden. toprak. taş ve 
ağaç uçurumun içine kavdı Sonra 
birş~v havkırdı: lnsan gibi.. tnsan 
mıydı? Bu dıı irlıırdn, çakallar da 
varmış .. Belki bir yere saklanmış
tır. Ben soförUn ölmesini isteme
dim. Çocuğum var. diyordu ŞUp
hes1z maden kuvusundakf ~evi bas 
trrmak f<'ln ırc'en ia"ldarmalar da 
babıtmr öldiirmek ist~memfC!lPrci:. 

Ama babam onların kurşunlle öldil 
KU<:Uk vnr;ta babasız kalan bir <;o
cuk nasıl bUvUr? Bunu anam Pou• 
lo kadına gelin hir !U\"°•·-•--
Amun mnnen hRV7AStndn kalmRk 
istem;yordu Kalırsa ne olacaktı. 
Şehre e-clcii. Anamı ben yirm ı ~ 

yaşında hatırlanm Anam elli va 
şında ırörllnUrdil . Sl\bahtan akı:ıa

ma karta .. r,alı!'ITT'dı ammP nerf'de 
<:ahı:ı1rdt bi mivorum. Belki de dl· 
lenirdl 'Riivük hnrn c-clincc .. n za 
ma., ves:ka ile veıilen ekmef?i ala
mad•ğrmız ~nler olurriu Bulundu 
ğumuz şehri dilşman istilA etti Ao 
hk. tazvik <;ekt'k. Annem iş bula• 
madı. DUşrnan askerleri memleket
ten uzakta kndma ihtlyac duyuvor 
lardı Annem hayatını kazanmak 
icin dUşm~n ordusunun askerlertle 
düştip kallttı. Erlrek kardeşim Pe
tercı:n babası kimdir? Annem bile • 
medi. 

M •ıharebe bittii?i zaman ben 
on bcs vasrmda vardon. Bu 

lunduğumuz kiicllk şehirde ismimlıı 
fena çıktmstı. Dilşman ordusu a&

kerler11c düşitn kaka" kadmlP Dk 
busesini yine öyle bir düşmana sat 

nm olan kızının hakkı hayatı yok 
tu. Bize iş vermediler. Oradı. ta• 
nmdıihmız lcln bUylik şehre ka9'" 

tık.. BUyilk şehir harpten dönen 
erkeklerlı> dolu idi Issiz erkeklere 
iş yoktu Nerede kalmıe bize A"aı!I 
a' ışrnıştı o h•wAta B 0 nim de g~ 
zUm övle ac:ıldı G1i7.eldim Gene-
tim. Kendlm:zı satarak yaşadık. 
Amma o da. ben de tş aramaktan 

. yorulmadık üşenmedik. Umit ettik 
ki gUnUn birlndt> hi .. ver<iP isimi!! 
olacak .. Sarhoş herifler, sefı1 oda· 
mızın b'r köşesinde sızmış uyurken 
ana kız bir kenarda hUlya kurardılc 
Piyango bileti alacağız, at yarıt' 
lanndn ovnaVRrA~'l' iliv" ı'I .. ~., '-" 
yır. bir ia bularıu'hz. rıı:ımnslu blt 
iş ... Ben bulacağım . kUçUı, hı .. n'lll 

mız olaf".alr Temi1 hi· nrla SArtı~ 
ve sef'hlenn (!irmp,:ı;p.; bir odfl f\JI 
nem tle ~ gör~ek hen ('1l

1t!"l"rll" 

ıhm RPsim vardı TlfAlt kabıır"lel"' 
de, mPVhAnelr>rdP ncık . "llf"Ik c:arl<f 
sövlr>ıiim GilnHn hirincle Anl'f'f1'1 IS1 
dU Rlr hııvAma~ilP """ fM"'l" 11ıı1-
bi durdu PetPra v11nkf>!'1rtHl!P '""~ 
lamrş. hapsP ah dı Ben f"Ok nı!1' 
dnn. Hasta oldum OPVIPt hıtstA1111• 
nelerinde yattım. Çıktığım ~nı110 

şarkı için angajman bulamadıJll· 
•Arkası JO uncud•> 
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Avrupa içinde 
iki Siyasi Y olen 

İ qiliz pzetelerinln heplİ tle Lord Halifalum &erlin si-
preti e1111111nda, ~ IOD umealarda wla 

btemelde balaadup müatem1ekeler meeeleaile, Orta Anupa
Mki C..ıa elralli~ ifiain bir teniye IUl'etiae bajlaama11 

hnJrAnm görWtlne, Sovyet htlkt
metl b•kkmdald noktlıiııuarmma 
njmen, onlarla beraber olmak 
mecburiyeUnde kal&blliris. 

• 
1 
..... alriifii!ecet"Di bW ediJOl'lar. • 

lunday Tımea'in liyul muharriri; Alman mUatemtekelerl ve orta Avru· 
padald Alman ekalll,etinln neı.. alabilmeleri lmklnlarm.m ar&1tmlacdı 
alltaJeMmı l1erl atlrerken uhWlm fÖJle yapıyor-

Evet ve bu mecburl,ete ancak, 
A1manyanm. ita yanm ve Japon-

• A1maııJanm dört aeneWı plbm 
üt.Nlri'"'e alradJlı r.orluk1arm .. 
fır bir tüHde biuedtldfii ba 111'1.
larda, mu.temlekeler ve etaWyet 
1er meMlelerl kabul edl?=eee dahi 
taleplerin Deri drlllmllf olmUI 
d&rt leDeltk p1&mn yllkbtl minen 
hafifletecek mahlyettedtr. 

Lord llallfu"1a '6rlltttll0 .... 
c1a Hltlerba. AJmanyanm tal&:lp et
tltt bedetlerin tngDfs menfaatleri
ne. aykm olmadığma ve bir Avru • 
pa harbi tehllkeelnl azami clerece
de azaltmak bere ~ P 
Jelerlne gayet itidalle varmak ni
yetbule bahmduluna Lordu Uma& 
caJıpcajı tlmit edilir. 

A Jmanyanm, p,.terlne var • 
mak tısere kati ı.tekler ye

rhıe muaUhuıe bul61 yolunu tercih 
edeceği hiMI. Danclng Nazilerini 
memnun etmiftlr. Avmturyadald 
Alman eblliyetl de; Avusturyr 
B fftldli Ştl~lng'ln bfhalala tn
gilterenin mtınheretlni kaybettiği 
takdirde bir pleblalti reddedeml~ 
celr kadtar Nazilerin .ahret temin 
etmit olduldarmr kanidirler. 

Çekomovakyadaki Alman ekalli
Jetl memelellne gelbıce; &adete par 
12 

... •

1
••• .... ~ ioia bir 

nıwı~ elde etmt)e muvaffak 
..... •'-.lr kll•·.,.,.,,. .. -

dır. Eğer bu hareket mUV&lfaY-o-
hır ve ÇekoslovalrJa Rusya ile olan 
tttltakmı bıralarU. Almanya bir 
1raç zaman için kendbıt tatmin &

dllmit apcaktır. 
itte Lord Balffax bllhaaa bu Bd 

aWüm meeele tlserinde Bitlerle ID 

!atmayı bitiyecelrtlr. Daha dotnı • 
• llencllli kati bir teklif yapmıya-, 
!'ak AJman Şefinin fildrlerlııl din-
~ ... 

Lorl Hali/alı. 
U Akvam mJaakmm Venay mua
hedeel htlldlmlerlnden ayn teıi.kld 
edllmeel huauamda da mtlaahere • 
tiuilzi vadederi&. ÇUnktı Almanya
DID CemiyeU Akvama dllrUat bir 
aza olarak dönmeli, Avrupa auı
hil fçbı blSJD o ıa..-.kl mU.
heretr~ .1tl!I ptecek taclar ..11tı-

yanm makul olmlyaD bahaneleri ve 
18beplerl Deri .Urerek kendi mDı
ftl'leri içi.ne kapanmılan için ma
sa.kere imJılıılanm ortadan kaldır. 
dıklan takdirde katlanabiliriz. 

Fakat ne oluna olaun sullıUn ye 
glne yolu tnğilis - Alman an1q • 
maamdadır ... 

O bllervere'ln llyul muharriri 
de; Avrapadakt aln'btnı, 

bir tarattaıı Lord Halifax'm eeya. 
bati, dlfer taraftan Kont Clao _ 
Perth mtısakerelerile. ilk defa ola 
ralr Cemiyeti Akvama kl!'ll olan 
dtlrllttltlftl unutturmut oldufuna 
learet ediyor. 

Evnlnl Standard ~teel: ·'Lan. 
dra kabbleeinden ufak bir cedret 
g6rdültl takdirde Hitlerbı mtlatenı 
lekeler hakkındaki talebini on ee.
ııe mnddetle tehir etmly.-. men&
.. A vrupadaki hareketlArin~ ser
best kalmak ,artile razı olacağı lu•k 
kmdaki kanaa.thnizt son aldığımm 
mal6matla teyit ederiz.., diye ya. 
ııyor. 

•ı ngiliz gazetelew"'nlr. Loro Ha 
Ufax'm BC?yahatint yukan • 

dald ,ekillerde tefsir ettikleri bu
gtınlerde. Berlln R37.eteleri iki ee
yahatJe meqııldttr. 

Alman gazeteleri Lord Hal!fas'm 
BerUn eeyahatlnc1eD mUapet neti
Ollilr cıkteMI baaattnl llbar eder 
erken. Frans!z !!§rldyr N~ 

Deltiall'un ~ ~vııf ... ~ 
Kanaatimce tart IM!De için mlhtl nln bir eemere vermlyeceli htılr • 

garanti edebilecek pıp anhP'• mtıntl ytlrfttmelrtedtrlf!l" 
am unaurlanm itte JUl10!1UD: ll'akat buna mukabil P'raJHDI p-

•Şarld Avnıpada adalet ve te . .telernden budan. Fransız barl-
rakklyi ve J'8ııl hOkbıetlerln bak- clye Numnm seyahatlndf'D mOe • 
JarUe A.lmanyanm lll8fl'U latekleri _ pet neticeler umuvorlaı'. Bu ara • 
al telif edeblleqek bir teevlye eure- da. B. Delboe'un. l'ramanm mtıt-
t1 buhmmaSI· JMSyle bir hal IRU'et1 teftlderlle olan dostluk ve menfaat 
mtlmktlndtlr. Yahm bu pek llUlk ~anm eailamhyacalı aöylenl • 
itin bir bitaraf. belirt bir Amerika JIOr. 

h tarafmdan tınsimi muvafık olur -----------
~ 1 

O
.___ pııetaıınde Ganııı • Altın Fiyatı 
't)ıangt yolu tercih etmeıt ?,, • 

~ıııı.~ =::-..:-...ı Bır Hayli 
tlç1tr blrllffne bl'tl· fn«llts htllrt- •• 

=::=ııi.~= Yukseldi 
vtlouda getirmemeel h1J8UIUJKla tn 
sllla etkin ammnt,.ml dikkate 
ve hllkbıet nadinde teelr lera et
mtye davet ediyor ve fUa'lnl lf&lı
clald tekilde t8frlh ediyor: 
.. _ Eter diler bllttln tedblı1er 

Dtln bonadi 'Onlttırk tlserine çok 
u mumele obD11flur. Sabah M,'1lS il 
nadan açılan 1aona H,10 ve nu.,.t 
J'hıe H, 15 lirada bpanDUttır. Parti 
bonaumıda O'nlttırk fiyatı 2'T tarnk· 
br. SIYU - Ermrum hllleleti 101. ..._..,.. ___________ -====--=-==-=-=-=• Erpnt tahvilleri 915.SO. Anadolu tab-
vlllerl 40.15. mtımemtller 39. Merkel 
Bankam 95. Allan çlmentoeu ıo.85 D 

Beyaz Perdenin 
Bir Yıldızı Daha 
Sönmek Ozere 
ı..a Dllpftl' ~ .... bir 

yddmilP. 8fılll ftlBI -· Bt • 
:Hbnedftl --1arc1a lllle bir-
im§ ... pwlnnllfL ... ..... 
da _,. lllr anbk ortacıu 
bybolda. s-....,.. ,..,. ,_.,.... 

Ve LI ......... hada c1e tü
fl10J' W I09 ftlmW~ ................. ,..m.a 
- ..... ..,.., ..... ÇiMi .. 
nimi bltlrdlktm IOlll'a ......... 
...,.._ 1&7e&Ve &J'llık buml
,.-, blrOdlnnlt olduia para. 
telllr...,..... bir ~ ... 
....... onda ....... hlr ....,.. _,...,..._. 
....... oe"'MIEt.ea ....... 

118 ,....... IOJ'lllllua 16J1e dl-

J01'111111: 
.. _ ...... 90Ua kitap -....... ft.....,.,,....,..... ... 
kit~ 'Ela' ma..tt bir 
9Ulyet .......... NJlelrltUı W .. ..--._.....~ .. 

'l!!!!!l!!l!l!lli • • 

Lll Dllpftl1a .. ftbnfııtdm hlr ,... 

• wmy Fritsch 

lafrada ilk Tütün Piyasası 
ndır. A1manyadan blokaj ._bma Bir -lar llep Lllllll Hane, • 
•thalt eerbeet btralalaealr olan 'Onl • ~ wm, l'rltnıb .-.U ı..a .,. 
ttlrlrler. lc;tn hentıs muameleler ltlfla pvtıl"Je flllİıl __.__.._.._ 
mam)lbr. ;o·--· 

Alım 7iDeli701 Charlotte ft __ .... _..... 
Altm ftyab ytıbelmekte devam edl ~ 

yor. Dlln borsa ~da ve~ 
bir Tllrk altmı 1088-1090 kunlt..,. 
lllıd& alınıp •tıl~. 

Tarlı Borca lıaponlan 
Ualttlrk kupoıılarmm ödenmell lclD 

basan Pariste bir tebUğ nepolun•cıak 
br. Pariaten flbrimise gelen dtlyUDU 
umumiye koml8eii Ali Rm., bug8D 
telrtar Parlee d6necektir. 

Ali Rıza. diln hona kombleri İblllD 
· Rffat De lrul'Qntar ba1t1nnda gö~ -

nın.tUr. Kımonlara verilecek fa.Is 
Cttmhurtyet Merkez Bankaemc& 6cle 
necektir. 

o 

7 ===== 

Y .Ulbqolıl.nn ,- leaf .u.r.n telı.rlelıli _,_ 

AMERIKADAN. MEKTUPLAR: 

Amerikada Artık 
Tekerlekli Seyyar 
$ehirler Kuruluyor 
NeyYorifoa: 

•
• lltati8tlk yapdınıt mı bllml

JOl'UDl. l'abt bir beılap .. 
dUM,Ameribhlaim, 6m8rlerlnln 
hemen hemen Uçt.e lkt8lnl tekerlek 
Jer tberinde pçlrdiJderi netkWnt 
vereaelfne antntm 

Çocuk •,akta durmayı aırentn· 
ce önDne tek telrerlekll bWklet to 
lluluJ'or. Çocuk bin& daha blly'1 -
ytlııoe blatldetl tlç tekerlekli olu • 
yor. tık mektebtn 90ll menelerine 
gelince de lk1 tekerlekli btatkleti 
kgll•n•ımu ~ ve on altı, 
- ,.. 1!J'llDMa artık otomobil 
lidni ~. NelMet ... tan.fa &t1 
ıııw. ,...... ..... ...., ...... 
bt .,. on lkl .... lçer1nılade iN 
tekerlek haatahiı p.rlrtan prbe. 
eimalden cenuba kayar gibi usa • 
nan beton yollarda yeni bir haatahJ 
doğurmak ibere: trailer aalgım. 

A merikaya ilk geldiğim gtln
lerde idL Nevyorkun bt1 • 

ytık caddelerinden birinden geçer. 
ken cameklnlarda otomobil cin • 
sinden, fakat gözllme yabana ge. 
len bir teyler lllttL !çimdeki ~ 
raka mukavemet edemedim Bu 
dilklrlıı1ardaD blrbıbı l.c;lne daldım. 
öntıme Dk gelen tri.iler'tn yan ta
raftül aÇlk QpmmdaD içeri sit • 
dlnı. 

BUl'UJ tıç, dört kitinin rahat ra
hat oturabilecell tanda cl61enmlf, 
gflzel, ufak bir oturma oduıydJ. 
Telefonu, aehpuı. okuma llmb& -
ama ve yerdeki hahama ftl'IDCIJ& 
kadar her cseyl tamamdı. Sol ta • 
raftaki clWJ duvarm ortamda bir 
kapr ftl'dL. Araladım. kafamı .. 
saffm. DCllr bir brldor. Koi'l-
danm •at taratmda - ft tavaıe
tile mükemmel bir banyo odam.. 
Sol taıafmda elektrik fırmı bile 
mffCUt. Bulqık musluğu ile ve do 
laplarlle bir mutfak.. Koridorun 6-
teld uçtald bp18ID1 yana ttlyonım. 
bir oda daha.. Kaaapeler ft lrol
tuldarta ...,mlf,. 

D Olrlr&nm öteki ldtı e ıtnde 
beUd de lllhlcl bir mllta'l

le mllCU) olan atıa yamma p -
1laclJ9 bdar yllllmdeld Ptkml* 
blru ••lnnltı. IJlmdl o anlatı,or: 

.... b.ııape çelrBIDce iki kltllfk 
bir ,atak 01111'. l)u _. taraftaki 
bnapentn tlstilndeırt kapalı JU:tı
nıs mı, burul ela tıpla vapur bma 
nlarmdaki gibi o.tl8te Od yatak 
gibi kallamhr. Ortadaki perdeyi de 
çektlnJs mi iki tarafm blrtbtrBe ~ 
llbm b.lmu Dllrt ~hı tld mis 
taldl yatak odam. sbdh mı.dır 
odam. '8tlrahat ocluı. DU1l ...... 
.. 6yle lnal1aaabiUnlnt On o
c1a,. da .,..... odur olaralr tnılla
llJNllUS, Plyatı da yalnm iç blD c10a 
1'z'. Ueas dell1 ml! Uc: bin dolara 
bitin ...... veaJtDe bir fi'# ... 

hlbl C)hıYon11DU. Daha Wruau 
bir ev delil. bin fR eahlbl oluyor
lftlllUJI, 4~. Bunu otomobtU
ntsln arbmD& taktm• ... blltln 
Amerika Ddn. ı.ter.als ll'torlcl&
nm eahlllerine lddlıt 1aıst Pelrin la 
tenen'• M~ Rani,mlne'la .,.,._ 
dailarmda eerln bir ,.. _.,... 
Dda 11CUDn. daha ,.ıtıh!ew .. 
var. Buyurmıu 6teldlsl ele ... • 

c!lnJbai." 

B uım daha cW. .,..._ Jron. 
forlu ft clalaa p.ıiab. be•· •dabauca•..,. u !~e

rinde ,.. IQla qü 11aft teltJrflt.. 
b olanlar bll9 nr. 

aea.a MI Qllldl var. 
Otu -- fabrika bu !,ıe mee 

pi. Battl. me~ mana • 
plak -.c1e ~ ,.. ta
tDllrlni pelrmet .... traDer ,.. 

YAZAN: 

Belkis Halim 

pıyorlar. Almırma göre, Anıert. 
lwam en bllytlk sanayii olmak t. 
tldaduıda. Buglhı milyonlarca Aıa 
merikah iki tekerlek ll7.erili4e ... 
can bu evtent. JFA8!ftl". Rua tall. 
elnlena&Ore,.ıJlln!li .......... 
merib halkının yaran tekerfekler 
illerine yerlepıit olacak.. 

Kallforniya ve Florida tarafla • 
rmda yblerce trailer yollardaa lr• 
Vlll halinde akıyor. Bul yerlerde 
ba tekerlekli evler için 10kaklan, 

lr~ elektrik ve c;5p -
tibatile l81ılrler 9'lcude getimde-
ler. Haftada Od dolar yer ki'l'UI 
Yerilerek traDer, bu tAtldl&ta rap
tedillyor. Fakat barr!an cınu da 
vermiyor. Bir &rlwll,fmm arka 
bahçesine, yahut orman4a bb- am 
gelife gelip duruyor, yazı ve lala 
orada geçiriyor. Ne kira, ne ftl'l

gl.. Ne de f8hrin gtll'lllttld.. 
Traller'l kendine ev edlnte bir 

miltebitle tametJDı. "Bic;blr uaa. 
toryumda lyiletemiclm. Bunu al • 
dun. .şehirden uakJqbm. Her ... 
Jl, her tbıllnttlyll arkada ba'&ktm 
ve lytıetttm .. 4tyor. -K actmlar fevka)lde memaa 

Tekerlekli evin hem bltlll 
l'lhatblı var, hem de ili u.. Yala 
nıs çocuklan okubnalr gatlllll var • 
Yalanlarda mektep ohmt9 
eabah çocuklan otomobil • 
le gettlrtlp. üpm alJyorlar. ,... 

at Mylerden " eeımterden asa 
J'8fleıde delr atmea anMI• to-1 
cuklara b6calık ediyor. 

KernncdanD ..., , .. bir .. 
Dıt!Jar ......... var."JM bedlJe 
bile ..... lıltelMID-- Zaten 
vardı attmL TOO dolar hamrwııııdf1 
ba tnBer'l yaptım. Şimdi .... 
dalla __..,.. yqıyor, 1amD .. 
bltla Amerikayı görtlyoru. -. 
.... buradayım. yamı bqb ~ 
.... OHlm beni nerede bulup 
~diyor. 

Bul gece gençler, otomobW -. 
bp eevgilllerlnl bubmya. elntmM 
ya koıtavorlar tı'akat dtıeı' _,.. 
1er titara ~ p.rkl ..,,.,..__., 

oyunlar oymyarak valdtlerlnl 
çlrt'V01'1ar. 

Z aten baglbı traller'e • 
kb olanlar Maln'deld 1 

ilk. l'lorlclaclald Jaehlr evine bir .. 
tebrleldl 89 atmak latiJ9ll .. 
glnler .. 8ehb1e allk .. 
mltelraltler, buldaY ~ 
buld&J. tartaıarmda. lblm .... .. 
mhac1e 1-l!arda çabpn ..... .. 
111 hl5y1e IQ. dart ,..te pçtrau 
mecbar olu ~-
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(BAŞlUAKAJ..EDEN MABAAT) 

Tavsiyenin 
Karası 
ve Beyazı 

(Baeı 1 tnclde) 

§esile bir istidat sahibini açık ve dü
rüst şekilde tavsiye eden, yani onun 
hakkında manevi kcf alet tarzında re.. 
ferruıs veren adam, bu kadarla kalır. 
Daha ileri giderek: "Benim tavsiye 
ettiğim adam neden filan işe seçilme
di.,, diye ortalığı rahatsız etmez. Son 
kararı, nrkada.şlarile blr arada bir va.
zif enin görülmesinden mesul olan ıaa
lahiyet sahiplerine bırakır. 

Benim hnstalık, diye ileri sürdü
ğüm tavsiye; bir tamdık ka -

yırmak, k di kuvvctile ileri gidcrni
yen bir adama destek olmak, ona ka
bilıyct ve istidat sahiplerinin layik 
olabileceği bir mevkii vermek maksa
dile yapılan yardımlardır. Bu gibi 
tavsiye mektuplarının gizli kalması 

beklenir. Bir dosyaya giremez. 
Mesul bir mevki sahibinin böyle 

ga}Timcsul bir tesirin tazyikine ken
dini kaptırmnsııun neticesi ne olur? 
O me:;ul mevki sahibi, vicdanına ve 
umuma karşı hesabını veremiyeceği 
yolsuz bir hnrekette bulunmuş olur. 

Fakat tavsiyeyi yapan adam, hare
ketinin hakiki manasını düştinmez. 

Sadece bir adama. iyilik etmek veya 
başından bir bela savmak için tavsi
ye mektubunu yazar. Kurulu itiyat • 
lar, şu noktayı şuurlu surette farket
mesine engel olur: Vatanım Aeven a
dam, o vatanın muvaffakıyetini ister. 
Bu muvaffakıyet için me cudun en 
iy:si vaziyetindeki unsurfarm müca
dele başında bulunmaları lizmıdır. 

Ehliyetsizleri layik olmadıkları mev
kilere yükseltmek için nüfuz kullan
mak, yurdun hakiki menfaatlerinin 
zıddına çalı mnktır. ÇünkU o zaman 
umumi hayat, umumt menfaat hcsı:ı.
bma dönen bir varlık manasını kaybe
der. Bir hususi çiftlik manzarasını a
lır. Vatruıd şlann emniyetleri kırılır, 
küserler. Böylece hatır ve gönül sis
teminin tesiri, yalnız birkaç ehliyet
sizi layik o!madrkl:ı.n mevki'ere çık:ır 

·t'ln ibarc:t kalmaz. Cemiyet içinde 
Jci b:ittin ahenk ve nizam bozulur, ve
rim ço1t az'lltr. 1nkılitp Türkiyesinde 
kırt.ısi ·er·w:n bu~nlcre kadar de • 
vam cd bilmcs;nin ba"'lmı sebebini 
tavs've mektubu ha.cıtalığmin deva • 
mında. aramak lil.zlmdır. 

Aka Gündüz insanların alay yo
lunu tercih ile diyor ki: "İlti

m~s Adem babanın günlcrindenberi 
devam ediyor. Bütün insanlar arasın
dj. vaı dır. Bu deı de çn.re bulunamaz.,, 

Türkiye ınkı:ubı ne dertlere çare 
bulmu,tur! Elb ltc bu derdin de çare
sini bıılacaktır. Zaten inkliJp mefhu
mundan g ye!, ıtiya.t sevldle yapılıp 
duran yanlış h:ııcketI-.ri, akıl projek
törile teşhir etmek ve bunun yeri • 
ne al.im ve umumi menfaatin icapla
nnı kunn 1:tır. 

Tern!d.i c<l n mcınleketleri gözden 
geçirelim: G.!milcrini yUrUten millet
)Pr, kabiliyet, tt ebbüs ve fazilet sn -
h plerinin üste çıkması için serbest 
iMhunl~r temin edcn~cr ve hatır ve 
gönul gibi tesirleri asgari dereceye 
indirenlerdir. Nerede hatır ve gönUl 
veyıı arızi ve şahsi emeller, umumi 
rnenf aatin icap ettirdiği meziyetleri 
g l,;,.de bmı.kmıcsa orada gerilik, 
düm .. nsizllk. bozukluk vardır. 

1 rıl l· ti nizde inkıl" bm yeni dev-
r. i ·n c~svonnliz syon). diye bir 
programın Büyük Ş"'f tarnfından ka
bul edilmesi, tavsiye mektubunun de
l.ilet ettiği zihin itiyat!onnın ölümü 
demektir. Zo.t"n en umulmaz üstün • 
lüklerin az zamanda tahakkuk ettirilc 
b·ıcc(:<ı b;r memleket varsa o da Tilr
kiy dJ-. Tı:ırlh ölçiisile gözil açıp ka
p•yncnk zomandrı. o kadar beklenmez 
isler yaptık ki. kırtnsiyeciliğin bütUtı 
kö11neliklerilP bera her tavsiye mek -
tubu h'.'1.stalııhn•n d:ı nz zamand:ı or
t,, :.hn kalkmasını beklemek hakkımız 
dır. 

Ahmet 
c-~ 

Tramvay Altında ICaldı 
Evvelki akşam Yedikulcdc bir tram 

\•ny kazası olmuştur. Sultana.hınet kız 
orta mektebi talebesinden 13 yaşın
da Müşerref isminde bir kız, Y ediku
le istnsyonundn tramvay durmadan 
inmek istiycnlerin arasında kalarak 
arabanın altına yuvarlanmış ve snğ 
ayak kemiği kınlmıştır. Sol ayağın
dan ela hafif ynra nlmıştır. Mü§errcf, 
Cerrahp:ışa hastanesine kalılırılarak 
tedavi altına alınmıştır. 

Uzak Şarkta 
(Baş 1 incide) 

tedbirler §Chrln tayyare bombardı • 
manma maruz kalması korkusundan 
ileri geliyor. 

En son Japon tebliğine göre, Şang 
hay - Nanldn demiryolu hattı üze
rlnde rlcat etmekte ola.n Çin ordusu 
Japon kuvvetlerinin devamlı tazyiki 
neticesinde dağılnuya ba§lamıştır. 

Hang!:IOV körfezin de karaya çıka
rılan Japon' ordusu ayın 15 inde 
Şanghayın 80 kilometre cenubu gar
bisindeki Kaşing şehrine tnnrnıza 

hazırlanmıştır. 

Japon mmtakasma Japon tak;•Jye 
kıtalnn gelmektedir. Ynlnız Şanghııy 
mmtakasmda 200 bitı Japon askeri 
toplanmıştır. 

• Çin hükumeti Suçoy'a takviye kı
taları göndermektedir. Çin hattı 
Yangtse nehri kıyısından başlıyarak 
Hangşov'a kadar 70 mil uzunluğun
dadır. 

700 bomba! 
Son Çin tebliğine göre, Japon tay 

yareleri pazar günündenberi Suçov'a 
700 den fazla bomba yağdınıııelar -
dır. Şc):ırin bu yüzden uğradığı zayi
at ve telefat çok mühimdir. Yıkılan 
binalar arasında kızılhaça ait mües
seseler .de vardır. 

74 Japon harp gemisi Ynngtse neh 
rinin ağzına gelerek demir atmıştır. 
Çinliler asker ihracına mani olmak 
için tedbir aldıklarını bildfriyorlar. 
Halihazırda Lhıho'da şiddetli mu

harebel~r devam . ettiği anlaşılıyor. 
Japonlar burada muvaffak oldukları 
takdirde Suçov'u ihata edebilecekler 
ve Nanldnin cenubuna doğru ilerli
yeceklerdir. 
Sanşov'un şarkında da ~ok şiddet

li muharebeler olduğu b!ldiriliyor. 
Japon piyadeleri, Çin ölületnin yol
lan kapaması yUzlinden kolay kolay 
ilerllyemediklerini ve Çinlilerin Ku
insan'a ~kilirken harp sahasında b;· 
ri general olmak ilzere 5000 ölü bı
ral(tıldnnnı haber veriyorlar. 

Şimali Çinde Japonlarm Tsiman'rn 
şimali garbisindeki Lungşen şehrini 
zaptettiklerinl resmen bildiriyorlar. 

Japon imparatoru, bugUn Çindeki 
askeri harekatın yüksek kontrolilnü 
ele alacak umumi karnrguhın tesisi
ne ait karan tasdik etmiştir. Maksat 
kara ve deniz orduları arasında da
ha sıkı iş birliği temin etmektir. 

Harbin aiyasi akisleri 
Japonya hariciyesi namına söz söy 

lemiye salahiyetli bir zat, Japonlann 
Şanghaydaki beynelmilel imtiyazlı 
mıntaknyı işgal etmek tasavvurunda 
olmadıklarını anlatmıştır. 

Japonyanın Fransayn bir ültima
tom göndererek, Hindi Çini yoluyla 
Çine silah gönderilmesi ne nihayet ve 
rilmesini, aksi takdirde Hainan ada· 
sını isgnl edeceğini bildirdiği llnkkm
daki haberler tekzip cd'lmektedir. 

-ltalya ile Almanyanm Çin ile Ja
ponya. arasında tnvasBut edecekleri
ne dair ortaya çıkan şayialar, Ital
yan mnhnfili taro.fından mevsims:z 
sayılıl°or. Vakti geld'ği zaman Ja . 
ponvanın Almanya ve ltalya tara • 
fmdun teklif edilecek tavassutu ka
bul edeceği kanaati hfıkimcllr. Ro
ll'~da bulunan Çin askeri heyeti re1si 
General Şen'in B. Mussolini ve Kont 
Ciano ile mülakattan siyasi bir ma
hiyeti haiz değildir. · 

Briihscl Konleransı 
Amerika gazeteleri Brüksel kon

f ernnsmın neticesinden büyük bir 
memnuniyetsizlik gösteriyor. Nev • 
york Times, konferansın cesaret vere 
cek hiçbir netice verpıediğini ve kon 
fcransrn ikinci devresi namına nik-

bin olmıya imknn bulunmadı,ğmı ya 
zıyor. Amerika ticaret gazetesı Ja
ponyaya karşı iktısadi zecri tedbl! 'or 
tatbikini ve Çine yardım edilmesini 
istemektedir. 

Babk işletme 

Fabrikası için 

Teşebbüsler Y apıhyor 
Mevsim ve havalar mlisait o!d:.ığu 

zamanlnrda tutulan fazla palamut ve 
torikler müşteri bulunmaz, çok defa 
denize dökülmektedir. Gerek balıkçı
larımıza yardım, gerek b:ılıkçılığımı
zm inkişafı mnksadile bir balk işletme 
fabrikntıi kurulması ve bu balıkların 
denize dökülmiycrck bu fabrikada 
işlenml'Si düş .. nUlmektedir. Bu işin 
denizb:ı.nkm teşekkülü ile beraber ele 
alınarak kurulması ic;fo bazı teşebbüs 
ler vanılncaktır. 

Almanya Ve 
lngiltere 

. (Bası 1 incide) 
lamla:İnalc için f ednkfi.rlığa ka.tla.nınak 
18.zınıgeldiğini, fakat fedakarlığın yal 
ruz !ngiltereye düşmemesi icap ettiği 
ni söylemiş ve lngiltcre ile Fransa 
ve Almanya aramnda tnm anlaşmanın 
ta.bakkukunu umduğunu ua. ve etmiş
tir. 

Hükftmet n5.mma Lord Plymouth 
cevap vererek: "Dünya meselelerini 
ve gailelerini etraflı bir surette hal 
için climiulen geleni yapıyoruz. He
defimiz Avrupada ve bütün dünyada 
herkesi tatmin etmektir. Şimdilik hü 
kilınetin siyaseti hakkında daha faz. 
la söz söylemlye llizum görmtiyo -
rum,. demiştir. 

I ngiliz gazctcl eri 
İngiltere, Fransa ve Almanya mat 

buatı, Lord Hnlifax'm seyahati ile 
meşguldilr. Taymise göre, ziyaret, Al 
manya ile iyi bir münasebet devresi 
aça.bilecektir. Daily Telegraph, Bit
ler - Halifax mülakatından şimdilik 
mUspet bir netice beklemediğini söy 
lUyor. Daily Mail gazetesi ise bilhassa 
müstemlekeler meselesi üzerinde du
ruyor ve Kral Leopold'un Londrayı 

ziynrotinin de bu mesele ile amkadar 
olchığunu yazıyor. Daily Herald sul
hlin Almanya ile anlaşmadan müm -
kUn olmıyacağmı söyledikten sonra 
"fakat Alman siyasetinin sulhçillil • 
ğtinden nekadar eüphe etsek yeridir,, 
diyor. 

F ranıız gazeteleri 
Paris gazetelerinden Populaire Ro

ma - Bertin mihverinin bozulmaz bir 
halde bulunduğunu ve İngiltere ile 
Fransa mUnasebetlerinin çok iyi oldu 
ğunu, bundan dolayı Fransanın ziya 
reti eUkfınetlc telakki ettiğini sö>·IU
yor. EXce1sX>r gazetesine göre, In-
giltere ile Fransa arasında tam gö -
rliş birliği yoktur. 

Alman gazeteleri 
Alman gazetelerinden Volkiecher 

Beobahter Lord Halifax'ıİı ziyareti • 
ni mevzuubahsederken diyor ki : 
"Alman • İngiliz mUnasebctleri bil • 
tün dünyayı alil.kadar eden bir ehem 
miyeti haizdir. Bunun en bariz delili, 
aradaki gerginliğin .A vrupada bir so
b'°1Ik hava ynrabnış olması ve bütlliı 
meselelerde kendini göstermesidir.,, 

Ayni gazete, İngiliz - Alman müna 
scbetlerinin iki sebep yUzUnden bozul 
duğunu anlatıyor ve: "Bunların biri 
ideoloJ cephe, diğeri nasyonal sosya
list Almanyanın hıır1ct styasettnfn mu 
vazene tezini bozması endişesidir. ö
nlimilzdeki günler, İngiliz-Alman nok 
tni nazarının bc?Taklaşmasına yardım 
edecektir. Beynelmilel milnasebctler
de zorbalık yer bulmamalıdır. Yeni 
İngiliz. Alman tema.slannın dayandı 
ğı nokta budUT.,, 

Belçika Kralının Londradaki 
temculan 

Paris, 17 (A.A.) - Frnnsız gaze
teleri, Belçika kralı Leopold'un Lon
dra'yı, ziyareti etrafında muhtelif tah 
minlerde bulunuyorlar. 

"Oeuvre,, gazetesi, krnlın Londra.
da müstemlekeler meselesini ve mer 
kezi Avrupa vaziyetini görüşeceğini 
yazmaktadır. 

"Jour,, ise, kralın İspanyada bir 
mütareke akdini müzakere edeceği 
mütaleasındo. bulunmaktadır. 

Eden'in •eyahnti 
Nevyork, 14 (TAN) - Jngiliz ha

riciye nazırı Lord Eden'in, uzunca 
sürecek b;r siyasi seyahate hazırlan
dığı hııber alınmaktadır. Bu seyahat, 
kuvvetli bir ihtimale göre, Lord Ha
lifax'm, Bertin ve muhtemel olan Ro 
ma ziyaretlerinden uzunca olmıyan 

bir müddet sonra vuku bulacaktır. • 
---o--

Öztürkçe Riyaziye 
lstllahları 

Öz türkçe olarak t~sbit edilen ynni 
riyaziye ıstılahları dUn maarif rrıU

dürlUğüne gönderilmiştir. Yeni ıstı -
lahlar, derhal mekt~plere tebliğ e
dilmiştir. Dugtlnden itibaren mektep
lerde riyaziye muallimleri derslerin
de behtmehal bu ıstılahlan kullana
cnklardrr. 

---o--
lsvlçrenin izden Aldığı 

Tütünler 
İsviçre tUtUn idaresi, Brezilya ve 

Amerika tUtUnlerlni tercih ettiğin • 
den geçen sene memleketimizden yal 
nıt 153 ton, Yunnnisumda.n 386 ton, 
Bulgaristandan 203 ton tütUn almış
tır. Ayni senenin tütün ithalatı y~kQ. 
nu 6601 tondur. 

TAN 

Cümhurre ·si Dün 
Elaziz e arşılandı 

18 -11- 937 

Veterinerlerin 
Terfi Lis esi 

:Ankara, 17 (Tan muhabirinden)
Ziraat Vekfiletince hazırlanan liste
ye göre, terfi eden veteriner muavin
leri şunlardır: 

Elaziz, 17 (Hususi olarak giden 
muhabirimiz bidiriyor) - Cümhur
reisimiz Atatürk, bugün saat 13 te 
ElB.zizi ilk aefa olarak §ereflendirdi
ler. Elazizlilcr, Büyük Şefe kar§ı 

emsalsiz kar§ıla.ma. tezahüratı yapı

yorlar. Onderimizin şehre ayak bas
maları top ateşile selD.mlandı ve A
tamız, kendilerini k:ırşılryan mek • 
teplilere, askerlere iltifatlarda bu· 
lundular. 

Istasyonda vflft.yet ve belediye er
kfı.nı, C. H. P. heyetlerile, 4 UncU u
mumi müfettişlik erkanı ve bölge va 
illerinin tazimlerini kabul buyuran 
Atatürk, selam resmi ifa eden aske
ri kıtayı teftiş ettikten sonra istas
yon bulvarını dolduran binlerce hal
kın candan tczahUrleri arıı.smda 4 ün 
cU umumi müfettişlik karargahını 
teşrif buyurdular. Umumi müfetti,'j, 
korgeneral Abdullah Alpdoğan müfet 
tişliğin mesaisi ve bundan sonraki 
çalışma planları hakkında Atatürke 
izahat arzctti, yeni in~atm proje, 
plan ve resimlerini sundu. 

Atatürk, maiyetlerinde Başvekil 
Bayar, Da.biliye ve Nafıa Vekilleri, 
orgeneral Kazım Urbo.y, umumi mü
fettiş korgeneral Alpdoğan ve diğer 
zevat olduğu halde Tuncclinc gitmiş
lerdir. Yolda Muratsuyu üze
dindek.i eski köprüden geçi -
lerek eski Pertek kalesinin bulundu
ğu saha önünden Hozat deresi üze
rinde inşa edilmiş olan beton köp
rüye gidildi ve Türk tekniğinin yük· 
sek bir eseri olan bu köprünün kur
delesi bizzat Atatilrk tarafından ke
silmek suretlle kUşnt resmi yapıldı. 

Bu köprünün eski adı Soyungeç 
ve Sungeç olduğu hakkındaki maru
zat Uzerine Atatürk dilimlze telaffuz 
itibarile en kolay 6Ckli olan Singeç 
adı verilmesini tensip ettiler.,, 
DönUşte Muratsuyu Uzcrinde kurUl 

makta olan yüz metre uzunluğun

dald Pertek köpıiisUnUn başına. gidil
di. 

Atatürk, köpriinUn fenniğ, maliğ 

ve .iktisndiğ bakımlarından kı .. ymct ve 
ehemmiyeti hakkında mUtenıuııuslar 
tarnfmdnn verllen malfunatı dinledik 
ten sonra Pertek kaza meı~ezini teş
rif buyurdular. Kasal>a methalinden 
Halkevine kadar giden yol Uzerinde 
AtatUrkUn kudUınUna intizar eden 
büyük bir lmlabalık yüce önderi can 
dan gelen tezahürlerle alkışlamışlar
dır. 

Batı ağrıdan 

çatlıyacak gibi ______ .._ _________________ , 

sance 

Ş· e 

~· 

ıve 

e er. 

Nezle, grip ve romatizma
ya karşı çolt müessirdir. 

icabında günde 3 

kaşe alınabilir. 

isim ve markaya dikkat, 
taklitlerinden sakınınz. 

!{asaba metha.inden itibaren yürU 
ycrek gelen Atatürk, minlmJni mek -
tep çocuklarının önünde durarak bun 
larla ayn ayrı komışmu§ ve iç.lerin -
den bazılarının yüzünde sivrisinek ısır 
masından hasıl olan çiban hakkında 
kaza doktorundan izahat alarak bu -
nun sebebi ve tedavisi üzerinde aslı 
tetkikat yapılmasını emir buyurmuş -
la.rdır. 

Atatürk Pertek Hnlkevini ve salo -
nunu gezmişler, kütüpane ve sahnesi 
le diğer tesisatını çok.beğenmişlerdir. 

Pertekten coşkun uğurlama teza
hürleri nrMmda ayrılan Atatürk saat 
17 de Elıizize avdet buy.urmuşkırdır. 

Adana, 17 (Tan muhabirinden) -
Aldığım son kati mnIOmata göre, Ata 
türk yarın saat doku7.a doğru Adana 
yı şercflendireccklerdir. Bu sabahtan 
beri, bUtUn Adana ayakta, istasyon 
boyunda Şefe intiznrdadır. Ya.nn bü -
yük, Şef görülmemiş bir tezahUrle 
karşılanacaktır. Yedi scnedenberi ae
fine hasret bulunan Adanahlar,diyebi 

Dolaplıdan Abdurrahman, Amas
ya.dan Namık, Merzifondan Mansur, 
BozöyUkten Ali Şerif, Boludan Eş -
ref, Karaca.beyden Etem Ali, Mutlan 
yadan Hadi, Çanakknleden Ziya, Bi
ga.dan Rasim, Çivrilden Vasfi, Hopa 
dan Omer LQtfi, Denizliden Cemil, 
Osmaniyeden Hulusi, Tercandan Os 
man Nuri, Scyitgaziden Cemal, Şe

binkarahisardan Ziya, Bayburttan 
Halit, Ereğliden Hakkı, Yalovadn.n 
Kenan, Usküdardan Ali Naim, Is -
tanbuldan Kadri, Pendikten Refet. 
Bcykozdtın Nimet, Develiden VPhbi, 
Gebzcdcn Fahri, Kocaelindcn Nooım, 
Tndradan Kenan, Knramürseldcn 
Nureddin, Ercğliden Emin, Karaman 
dan Ekrem, Uşaktan Ali Rıza, El • 
bestandan Makbul, Fcthiyeden Ali 
Cengiz, Ulukışladan Nail, Samsun • 
dan Hüsnü, Ko1.andan Mehmet Sait, 
Teltlrdağından Cevat, Çorludan Ka
zını, Yozgattnn Hidayet, Ke~andan 
Sait, Konya.dan Mustafa Zeki. 

lirim ki. bu gece sevinçten uyuyamıya ____ ..__,_;,;,;;;;,;;;;-.--.o;;;;,;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;; .... .....,;;;;;;;o; 

caklardır. etti. 
Maden, 17 (Tun muhablrlndenl- Elaziz, 17 (Muhabirimizden) 

Diyarbakır - Iran - Irak demlryo- Diyarbakır - Irak - Iran demfr-
lu açılış töreninde bulunanları taşı- yolu törenine Çetinkayanın davetli· 
yan tren bugün buraya geldi. Me- lerini hamil tren El6.zize gelmiştir. 
buslar bakır ocağında tetkikler yap- Bu gece halkevinde Atntilrk §cre-
tılnr. Tren sonra Yolçatıya. hareket fine müsamere verilmektedir. 

··yük 

ör ve 
ünya mevaddı gıdaiyesi aras~nda en 

mükc2fatla zafer nişanını, diprom d 
aHan madalyayı kazanan ve bu sure ~e 

olunan birinciliği bihaklun' tasdik 

A~IN özlü Unları 
v·tamin, Kalori, Gıda, Sıhhat 

Pirinç, Yulaf. Mercimek, Buğdayi irmik; 
Patatesa Mısır. Türlü, Bezelye; Badem; Çav

dar özü Unlarını Çocuklarınıza Yediriniz. 
Alla.hın yarattığı saf hububat tan alınan vitamini ve kalorisi, kuv

vei gıdai')·esi çok 0
1an .Hasan Oz!U Unlarına doktorunuz şehadet e

der ki hayatın ve tabın tın en ınu gaddi ve en mükemmel gıdasıdır. 
Hasan Ozlü Unlnn çocuklar1m7.a tam afiyet temin eder. NeşvUne
malarına yardım eder. Onları çabuk büyütür. Neş'eli, tombul, hasta
lıksız tombul yapar. Hasrın Oz'ü unlnrile çok leziz muhallebi ve çor
ba ve yemek yapılır. Mutlaka H A S A N markasına dikkat. ------· 

K A E 

Grip, Bat ve Dit Ağrılan, Nevralji, Artritizm, Romatizma 

• . • ·.. ~ • ,, • ' - • l' •, "' • .ı 

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

icabında günde 3 kaıe ahnabilir 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla ''GRİPİN,, isteyiniz. 
) ' ;-. :. • ' ,,A ı. '• ~ . ı. • ' .. • \J. - . • :\ ~ -
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Nasıl doldu? • Nasıl yaşadı? . Nasll battı? 
Günlük ihracat Piyasalarında 

Canlılık Devam Ediyor "ilk Yapdacak iş Umumi Piyasa 
• 

8oa hafta ~ ı.t.nbal 
ihracat mallan piyuumda canlılık deYun ediyor. Alman 

permi bürolan eKi.i sibi yine ayni tüccarlara yeni permi!er ıöa
dermitlerdir. Dün bu permili Alman firmalarile it yapan ibra
catçılarmm, iki bin balya kadar tiftik toplun•tlardır. Almanya 
ile olan muamelelerin inkiplmı gören Sovyet ticaret mümeuil
Hii piyasa ile yeniden temulara gir· tmittir. 

Merkezi Dağıtmaktır,, ~~ı .... 7• IOl,191 k11o JapNk tlltUıa 
,... bla kiloya ,.... tiftik, S8 
..... 800 kllo cevls kmtllll. l'ba
landlyap ylls bba ldloya ,.... -l'r-

Fakat buna mukabil; tımıall Sıt
kı ve Hu.eyin Kadri Beylerin mec
listeki çahflllalVI. birbc; gUn zar
fında, hayrete f&Y&ll bir netice ver 
inişti. ittihat ve Terakki fırkuma 
lllenaup mebualarm blrçoğu, bu mat 
aada tfddetle taraftar olduklarml 
aöylemiflerdl. 

Fakat an.dan iki gUıı geçmeden 
akıllara hayret veren bir bldi8e zu 
hur etmltti. Bolu mebull11 Habip 
Bey; Nuruc.manlye cadde-indeki 
(Merkezi umuınl)ye kopıut: 

- Cemiyet, ve fırka yıkılıyor. 
8adık Bey, mecli8teJd balan gls • 
ilce tahrik ediJVI'. yeni bir tuh 
tetekktll ecleoek. Aman, bunun 6-
llilne pçeUm. 

Demlttt. 

lliit11Tekenin ve Sultanlıfın 
son Iİmalannılan mehm 

BUfO Ellllllli 

geçmenizi 18tfyorlar.- Çllnktı alz, 
ittihat - Terakki Cemiyetlnln en 
kuvvetli merkez', ve ellh kuvveti 
le meşrutiyetin iltlb111in1n Uk mt1-
teşebbsi olan Manutu' fllbesin1n 
mueasılllainiz. Binaenaleyh, cemi
yet namına a söy emek hak ve sa 
lAhlyetlne mallk81nlz. Sonra .. Ge
rek Mecliste, gerek orduda ve ge 
ret sivil'er arumda bir hayli ta
raftannız var. Eğer b4raz faz!a e 
nerjl göstertnıen 'z. c;ok mühim ne
ticeler elde edeblllrsiniz.. Siz, öne 
geçıutz. B1z, slzl takip edeceğiz. 

DemJşti. 
Bu w"er. _.,rek Sadtk Beye. ge 

rek Ş'lban Afava pek hoı, gelmiş
ti. Oldukça mUhlm bir yeldUı tef 
kil eden Arap mebus lan kendr eri 
ne f1t4hak e~ene: herhalde cemiye 

Japnk töttlll lhnc oı-~. 

• 8oa hafta içinde ltalya ve Yu 

---- yumana ihracata d&o vam etmeldedJr. ltalyaya 1 '7 bin 
528 kllo, Yunaalstana da 99M 
kbo )'111Durta gönderllmlttlr. 

• Dan plyaMda k~ lab 51, A· 
nadola ,...,.,.. 56,20 1nınıpm 
muamde g&mljtllr. 

• Jl'lncbk ve lo eevll. badem 1-
merlllde de utııth• ..-.lllak
tadır. iç cnlsler ~t,50, tç 
badem 82 - 85. tombal le fmdık 
- da klloR 81 Jmrattua l&td
llUIW. 

Ellerindeki stoklan satmış bulunan 
ıhracatçılar tekrar mal toplamakta -
dırlar. Deri cinsi tütiklerden kilosu 
90 kuruştan Uçyiiz balya, oğl~k tiftik 
!erinden kilosu 143 kuruştan 180 bal 
ya satılmıştır. İç piyasalardan da teh
rimize mal gelmektedir. 

iplik fiyatı 
için Yeni Bir 
Tebliğ Yaplldı 

Almanlar TUrk yap ğılanndan al· 
mıya başlamamışlardır. Almanyadaa 
gelen ha.berlere göre, Alman ithallt • 

Ankara, 17 (A.A..) - lktıaad Ve- çılan Avustralyadan yapağı almakta 
klletinden teblii eclilmiftlr: dırlar. TUrkiye - Almanya kliring ve 

Endli8triyel mamulltm maliyet ve ticaret anlaşmasmda 3,604,800 mark 
satıf fiyatlarmm kontrol ve teablti bk (takriben 1,700 000 lira) bir yapa 
hakkmdakl 3003 numaralı kanunun ğı kontenjanı kabul edllm~. Ara • 
birinci maddealnln verdiği aaWıiyete dan iki ay geçtiği ve yapalı stoklan 
istinaden: mıza Almanyaya fazlaaile klfl gele-

yfn ev'nde yapılmaamdan lftpheleıa tin merkezi umumfslni ıo-abilecek 
15 Haziran 1937 tarihinden ltlba - ceğl halde bizden yapait alınmaması 

ren mer't bulunan muhtelif numara permi bt1rolarmm mtıuade etmeyişi •••••••••••••••••••••••••• 
----------- pamuk ipliği azam! satıe fiyatları ne hamlediliyor. Kllring ve ticaret mifti. • bir kuvvet göltereceklerdl 

(vergiler dahil). 22 lJdncfteşrln 1937 anlaşmumm imza tarihlndenberi Al· - Sakın bizi bir tmafa dtlft1r
mealnler? 

Dem1ttl Şaban Efend' derhal ce 
vaıt Vermlt: 

- Bayır •. Ziya Beye, emniyet 
etmemi& llmn. içtimada buluna
cak o anlar da, yabuıeılar d~. 
Hepml, b'zl aeven ·er. Onun lçiıı 
mUaterlh olun. 

Diyerek Sadık Beyi ikna etmlt
ti. 

S adık Bey De Şaban Ala. ka· 
rarlqtmlan gece, Ziya Be 

ybı evine gltmitler.. Orada on Ud 
zat tarafından yal>J}an ic:timaa le
tlrak etmftlerdl. lçtmada bulunan 
lamı eeldzt, Arap mebU11&n idt 
Bunlar da lttlbatO ~enfl. 
Di~ dört sata lince: bunlar.., o. 
mer Fevzi Efendi idi. Bu. 
zat te, mep"Uüyet4a ıhbfnde 
Buruda tefekJdll eden ittihat - Te 
rakkl ~yett Buna tubeldnde mtı 
hlm faaliyet göstermlfti. l'abt IOll 

ra, cemiyetten çeldlmlftl. 
Içt'mada mevzuu bahsnlan meee 

le Bd tekD göstermekte idi. Bunu 
telpih eclea (Akl) mebuslanndan 
biri: 

- Şimdi. gfsl'dell gizliye bir ce
NJ'Ul var. Ittllıatçdarlll bul k1n 
wtll 1Dl8Ul'larl, cemiyet ertln ve 
efradı arasmda bir tuftJ9 yapd
muım iatlyorlar .• Ba•lan da, ar 
tık cem'yetln tefeatıh etmek llwe
re olcfuiundan balulederek. yeni bir 
tırb teeklHnl iltlyorla1°· Bunlarm 
hanglll dotra olahlıtrT. 
De~ 
Berk-. fkrlnf .ayıemlltL SJI'&, 

Sadik Beye gelince; yanında otu 
rmı labuı Ata ile JpaaCa bir fta 
kal ettlllten IOlll'&: 

- Ye bir fırka tetkl1 etmek: 
aemtyete bl'fl muhalefet Uln et
mek dem,ktlr. Ba1buld muhalefet. 
artıt memleıtette ~ b'r bal kee 
betm'ttlr. B8tBn akh baflDd& olan 
Jar, muhalefetten tbenmektelerdlr. 
• maJm1 olan cihet. cemiyet er
kim arumda bir tıuftye yapılm& 
.... temin etmek: ve ondan eoara 
cemiyetin blltiln kudret uuurıan 
m ele pçtnnektir. 

Dl19 oevap vermı.tL 
Bu fildi', kabul edibrıf!di l'akat 

bu ili. kim ldan edecekti!. 
0 zaman Ziya Bey 10 D 116&1 ıf,J 

lemif: 
- Sadik Be,efendi!. J!'MMD • 

tıllinlzl davette maJmtdnnS. bU 
me1ele haklmncla cm.,ancembl ... 
bfd'nnekti. Gerek bls. 1'aradaki
ler .• Ve "9f9k harlqte bulunan rtl 
feb, bu itin baf1D&, bislat sizin 

ı•YE ftl KITAPÇ • 
AradJlnm her kitabi " ıy 

ıurtutye qefltlertlli YENi Kl 
1' APÇlda bulablltretnia. Alb n 
ıı&fluk pMtJ pulu g6nderenlert' 
tltaplar bakklnda mektupla ._ 
bat ftl'Wr. Tqndan 8lparif • 
lıl'ft~· 
fmnba1 Anlntnı ea&tfltf No ~ 

M '\&mafth Sadık Bey: Paban 
A .ıc.an911 ilhaTTtı· e. vq ,ere 

yatmalf tstememi•tf B'" lrere de. 
daha sallblyettar arkadq1ar'a g6 
tllfmeyi terıslp etm 'tıııl Ve bu mık 
atla; (tut'~ m~lesil nt en ev
vel ortava ata"I B'llu me~mm Ha 
bip ve Bal•teelr m .. b,ısu HUrvfn 
Kadri Beyler'e, disler zat1ım Şa
ban Ata vasıtaai'e evine davet ey 
lemlştl. 

Merkezi umumi. Sadık Bey'n bu 
hareketini haber alır almaz, bt1yllk 
bir tel&"a girmişti. CUnJri1 o tarıh 
te Sadık Bey'n phsfyetl, cemiyetin 
bir kmm meuu'Olan aral'Dd• e
hemm'ntlnl kavh-tTnemiftl. Bl'muı 
n M~ır. ttttlld"'tlann ol· 
duk('fl k"'ııt'Nıh'k bir kift.letıi , Sadık 
Bq taraftan ldL 

(Arlma 'fU') 

Bir Günde 13 

Vagon Buğday 

Geldi, Satıldı 

tarlhhıden lti\>aren mer'i olmak OJ:e; manyaya yapaft satılmamıştır. Fran 
re fahrlka ı.llml peeln •btlar l~bl mlar, Sovyetler yapağılamnıza mtiş
af&iıda yaaJı flldlde tebdil eclllml,_ teri oldutlart bir zamanda fiyltllı1D 
tir. dUl!Dfl8fne lmkln göriilmediğinden 

Adana ve Menin \'lllyetlerl c!ahlltn Alman ADaylinde çok lyi tutulan ttf 
de bulwmııyan fabrikalar, pamuk nak tikJerlmlzden daha fazla ithal edlle
ltye farkı olarak fiyatlara paket bafı ceği ve yapağı yerine tiftik satm alı 
na 20 ıruru. zammedebilirler. nacağma ihtimal verilmektedir. 

DUn piyasamıza on llç vagon buğ- A - VA TER lPLtKLER 
day, 9 vacon arpa, 6 vagon çavdar İplik No. Saft 4,530 kg. lık bir pa-
gelmif ve hepsi satıımI§br. Piyasada ket ipliğin Batış fiyatı 

detifi.kUk yoktur. Yumutak buğday - : :~ 
1ar IS,26-6,15, meydaıı buğdayları 6,20, 8 335 

sertler IS,37,5 kurUftur. Arpa f,09 - 10 855 

·BORSA 
17-11-937 ÇARŞAMBA 

P&BALAR 
4,12 kurultan yi1z bet bin kilo ve Mer 12 396 Sterlin 622,- 628,-
ain t•Hml Anadolu malı yt1a bin kilo 14: 440 
U2 kurQftall vertlmlftlr. Çavdar ~ 16 .f60 

ton f.20, aan IDJBll' 75 ton çuvallı ola 18 '85 

r&k kilom ............ atıl- : :: 

IDJfbr. 2f 560 

Dolar 122,- 126,-
Frank 80,- 86,-
Liret 106,- 112,-
&lçiluı. Fc. 00,- Gt,-
Drahmi ıs.- 23.-
Isviçre Fr. 570,- 580,-
Leva 20,- 23,-

•--------------------- B- KATLI IPLtKLER "2 ve 3 Florln 65,- 70,-
Kron Cek 78,- 82,-KATLI" 

İplik No. Safl 4.'530 kg. hk bir pa-
ket ipliğin sıtıe fiyatı 

Şilin Avuaturya 21,- 23,50 
Mark 26,- 29,:SO 
Zloti 20,- 22,-

• 32:5 
8 3'5 
8 ITO 

10 -

Pengo 21,- 25,-
Ley 12,- 14,-
Dinar 48,- 52,-
Kron tsveç 30,- 32,-
Altm 1086,- 087,-

12 ın 

Boğmaca Öksürüğü ~: :: 
BanJmot 267,- 268,-

~ f K ı ," il 
Londra 823,25 623,-

ÇoealA& .. ...... • . .. 
111, ...... , ...... l'Mat bojmMa 
~taıalm ......... . 
• ...... &ilmek ...... .... 
pek ... tdı bir ----· .. 

'P snbeW. k.teh'r • _.,.... 
... lolade ve ....ana oldaiu-
._ .... ooeuk ............ ... 
lmn meftlm ~r demektir. 

llda ..,. bir ... glhl .... 
.... oocal1lll ....... bina ak 

--....., ollaa llaflf bir,...... 
mr Ala bir 11a1ta .... o kM a-.......... ~ ....., ..... .......................... 
tıp ........._. bir ba...,.p QeYl
neettae lıMu feee-a• ta lltırrr o.... lb8ıtlll ... ; ... .... 
._ ... bir ...,.. .... ooca-
Pa ....... ..._..,. verlUp bir 
tedbir de ....... ......,.,. ta-
.... ooemı keadl9l ... bir --
ftlld ... PolDde bal ...... old. 
gibi, neale;rle pıom balta lolacle de 
......,. kaftletlerlııae ...... 00-
....... balattım. 

Bolma• öbtlr8il pek ......... 
tır. o.. tatuJaa OOollP ,.... bir 
oclaıa &Jllmak, ,..... ...... .,.. 
............ ,bide .... . 
...m. l'abt ham,.. lptfda*-
dald o ....,.,. ....... hojmua 

llaıllJ'IAIM ·•met .... ..... 
.. ..,.... ec1lleblllqdL 

Çoeak .... ohlala ftldt. ...,. 
~llmlrqiala ........ .... .............. -.... ....,.., ...... 
.. iki IU'e &leterlrler: Biri eo
eatma boJaada, aef• borulanml 
&atbadeld cJerWnl .............. 
~. Oield de ooeaP al
-~ .. "NW ......... 
................. ..,., he .... 

....... $ ...... _..,. 

........... ~ .. ıltfr. 

.......... lllrlnt ~ ooeak.. ıs 550 
teelıll oekrek ölmarme1e bqlana 20 581 
...,.,...,. ~e IMtht•'f ol- 22 612 
«lata an''lllbr. Fakat llmtlrmeae 2' 643 
wW.""'ima kaU o1ank ......_ C - KIVRAK tpı.tıa.ER "EKS-
Wllr. TRA HART" 

J1oimMa ~ tatalm8' iplik No. Safi U530 kg. 11k paket 
fM'lia, ilk Mile baftuada, -- iplJtin ,atıt fiyatı 
nld Pldetb ökallrük baftalanu1a • 322 -leh 1att.Aı odada tatıMJr, cbp 8 3C53 
n~laamdır • ._hu 8 382 
WıPa ..... ~ • oo• ba- 10 .ı.3 
........... ela ... haftalar l- 12 '62 
flaclecllr. 14: 518 

ÇOmk llmlrlle tatU1ala - - 16 M5 
.-laıda -- ~il......... 18 581 
... Nbrak,..... ............ 20 811S 

Nevyork 0,8048 0,8045 
Parla 23,6975 23,6425 
MilAno 15,2825 15.2890 
BrUkael 4,7132 4,7187 
Atiııa 87,685 87,72 
Cenevre 3.4697 3,47 
Sofya 84,18 M,205 
Amsterdam 1,4493 1,4494 
Prag 22,8431 22,8525 
Viyana 4,2462 4,2275 
Madrid 12,675 12.68 
Berlin 1,9884 1,9884 
Vaı,ova 4,24 4,24,25 
Budapefte ,,0112 4,0125 
Bllkrq 106,86 106,9025 
Belgrad 34 8575 34.67 
Yokohama 2,7564 2,7575 
Moekova 23,.f25 13.475 
Stokholm 3,1121 3,1133 

dolna olma. Bir elle ooealun ... 22 851 
...... ...... tatmak, -- 9*tl- ,. 685 daha ucuz l&tlf yaptıkları takdirde 
jl mmeta -.ıtır a.a- claa _. Toptan atıtlarda tilccar ve fahri- yutardaki fıkralarda yaalı tüccar -'-'·- · ....-• a-• katörlerln riayete mecbur tutulacak- kir ve muraf1arlDJD azamt fiat 11.z. 
_,,_., '-- ela yedi• yemekleri lan bUktımler: rlnden heup edilmeyip fabrikaların 
~ .,:.S':::~= a - Gerek fabrika, prebe tlca - ucuz 118.bfl tıserlndeD hesap edilmelll 
Glar rethane sabllarmda bir paket dahi m89"1ttur. 

• toptan •lif addolunur. Kilo veya çi- f - l'abrikanm bulunduğu tehir 
Oblrltkt.en bqka ....,..lvda ıe gibi perakende Dlflarda fiatlar ye baricindeld •bilarda toptan fiatıara 

o-* atler, oya r. Plııkat o - ktn itibariyle paket fiatmı t.ecavb aynca natllye Ucretl zammedilir. 
--ela k•cbalne tam bir sakinlik edemez. g - Paket ambalaj masrafı f&brl-
·--· lldc1etl Wr laanket. .,. b - hbribmll ba1unduiu ft1ı1r- taıara. balye ambalaj matrafı m~ 
tü bir tblaıtl ~ teknr !erdeki tttecarll.r, toptan l&bf lçln rlye aittir. Balye ambalaj maarafl ba-
ptmn• Meıp olv. Yemekleri de fabrika fiatma aaml ytıD ı il&ve Jdkl murafı tecavüz edemez. 
llaftf °'mebdır. GlllNle ~defa edeblllrler. h - Gerek tUccar ve gerene fab
uar ..... beıllemelı a.lla IJrl ohl1', 0 _ J'abrlkanm balun4uia f81a1r rltalar clepolannda tplik olduğu Jıal
._ de Rhl. Jllhut pek yam8'Ü harlclndüi ttıc&rlar ile lan edilen de. mtlbayaa için müracaat eden rnlf 
~: oorba, pllre, mabalJe. fabrika atq flatluma kendi kir ve terilere satış yapmaktan lıtinklf et
M. ~ reoel. miUll'aflan olarak azami J1bıc1e 3 lll- tikleri takdirde kanunun ceul bil • 
• Okdıtk aöbetlerl l)'lee hafta. ve edebUlrler. kllmlerine tabi tutulacaklardır. 
c11ktea IOGJa oocak llsel baftll d - Fabrlka1ar bafb lf)lıir1erde, i - Gerek tüccar ve prekae fabrl 
sblerde hahgeye ~. o ela ltlr sabflarım utıt matuuı veıa bt1ro katar mağaza veya atq bUrolamıa. 
u rtlsclr olmK'lllı, gtlnetla lalın• açmak suretiyle bizzat yaptıklan tak komısyon ve masraflarmm illveelyle 
balatlar pllnce bemm ylae ~- dlrde, o tehirlerde açacaklan satı, talizim edecekleri iplik satı, fiat1an 
ye a11M1ı IUf;8e. Okdrlk .....,... mafuuı veya bin> murafı olarak fi m mahafil ticaret odalarına tudik et 
tk haftfleJlace oocuia ba• WJcll atlara uml yllsde 2 fark lll\•e edebi- tlrdikten 10nra, umumun göreblJece. 
Uae gltlıwk haftbim .......,._ lirler. ğl tekilde ve flatlarm merlyete girdi-
n l90b'lr. O - ...,,. u1lk e - l1ln edilen fiatlar azami ol- fi 22.10 1937 tarihinden ttlbaren ta.. 
....... ta ......... dufundan fabrikalar bu fiaUardan Hk etmlye mecburdurlar • 
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Mısırdakiler, Vatanlarım 
Artık Unutmuslardı 

1 

- Belki bizim oğlan işleri düzelt 
miştir. Ihtimal ki bana da a~m 
sabah bir ekmek parası verir. 

Diye, Mısıra gidiyordu. Halbu
ki; umumhaneci Kara Fatma ile 
ortak olan (Mahdumu meşhuru) 
Refi Cevat Beyin, m~hut baskın
dan sonra, Mısır topraklarından 
dışan atıldığını bilmiyordu. 

Bu garip insan halitasmr, dünya 
nın muhtelif köşelerine serpecek o· 
lan vapur, (Cidde) limanından çı
karken, vapurun baş tarafında kil 
peşteye dayanmış o1an Şaban Ağa 
derin derin içini çekerek gözlerini 
- gittikçe uzaklaşan - sahillerde gez 
diriyor; 

- Ah Rıza Tevfik, ah .. Deli di 
ye, seninle ıiıay ederdik. Meğer, içi 
mizde en akıllısı sen imişsin. 

Diye söyleniyordu. 

M ısırdaldler, adeta inhilal et
mişlerdi. Artık vatanlarını 

ve milletlerini hafızalarından sil
dikleri gibi, (siyasetle meşgul ol 
mayı da hatırlarından geçiremiye
cek derecede sefil ve düşkün bir 
hale gelmişlerdi. 

Bunlardan birQOkları, günlerce 
ve gecelerce aç ve perişan bir hal 
de lskenderiyc, Kahire, Tanta so 
kaldannda süründükleri için Mısır 
zabıtasının (serseri defteri) nin si
ciline geçmişler.. bütün serserile
re yapıldığı gibi, bunlar da :Mısır 
zabıtası tarafmdan taşocaklarına 
sevkedilmi§lerdi ... Orada meşakkat 
1i bir çalşma ile sefil hayatlarını . 
sürüklemektelerdl. 

Yunanistan ve Romanyadakilere 
gelince; bunlar daha hala büyük 
bir inat ve ısrar ile tepişmekte1er 

di. 
Evveli Yunanistµıdakilerden 

bahsedelim. Milli mücadele esna
sında, Çerkes Etem ile firar eden
lerle sonra onlara iltlhak edenler; 
(GUmUlcUne) ve (Kavala) da içti-
ma etmişlerdi. 

Evvell; binbaşı mütekaidi Çer
kes Bekir, başına bir hayli adam 
toplryarak GUmU1cünede yerleşmiş 
ti. Ve, Yunan hilkfımetlnden para. 
koparabilmek iç.in, adamlarından 
mUrekkcp bir müfreze tertip etmiş 
ti. 

Yine bunlardan, - ve, esbtık mu 
tasarrrflardan - Maan Mustafa da 
Kondilise çatarak onun yardımı ile 
180 neferden mürekkep bir teşkilat 
yapmış; buna da Kondilis Alayı na 
mını vermişti. 

O zamanın Yunan hükümeti; 
Kondilis alayı is.mini taşıyan bu 
çeteyi, Demirhisar jandarma. alayı 
nın kadrosuna ilhak etmişt;, Bu biz 
metine mükfı.faten Mustafa Beye de 
Yunan jandarma kaymakamı Unl
f rom ası giymek salahiyeti veril-
mişti. 

Bu teşkilata dahil olan çeteciler; 
§.imdi de Yunanlıların bnşlarma be 
la kes·ımişlerdi. Bu gülünç alayın 
teı;ıekkülU, intihap zamanına tesa
dUf etmişti. Alay kumand1m Mus
tafa muhalifler üzerinde tesir yap 
nıak

0 

vazifesini deruhte eylemisti. 
Ve bu 180 kişi, Demirhisnr ve ha 
valisine yayrlarsk halka deh~ ver 
mek suret ile; kalplerde ebediyen 
!llinıniyecek bir nefret husule ge
tirmişlerdi. 

Kond.Ws alayı, bundan sonra da, 
'(Şarki Trakya) ya geçerek orada
ki köylüler üzerinde (dehşet siya.
seti) tatbikma memur edilmişti. Fa 
kat, biraz sonra bu fikirden vazge
çilmişti. 

Kendi yurtlarına ve kendi millet 
lerine ihanet eden bu adamların 
mahiyeti, az zamanda, Yunani!'ltan 
da da belirivermisti. Yunan hil
kfün.E'ti, bunlnrın ta "krnlıklanna ve 
~annlculuk'arına rnlini olmnk için 
çok <}alışmıştı. Fakat muvaffak ola 
mnmtc:tı. •ihavet. bunları birer ba 
h-ıne ile dn{7rtarak muhtelif verle
r vı> 1-'17.l'llmlE' Mnra. eibi uzak ve 
t .-.hq köş.::-lere sürmiye mecbur ka' 

m1c:lı. 
Bu serse~ler, bir aralık San Re-

modnki Vahdettine mektup yaza
rak Türkiye hudutlarında çeteler 
teşkil edeceklerinden bahsetmiş
ler .. Buna mukabil kırk elli bin lira 
para istemişlerdi. Teklif, Vahdetti-

ne cazip gelmişti. Fakat, elindeki 
paranın mühim bir kısmı, suyunu 
~ktği için, bu işe giri.)emeınişti. 

Bunlardan ancak birkaç kişi kur 
naz davranaral<, Yunan bUkfuneti
nin hizmetinde tutunabilmişlerdi. 
Bunlar da., Sedat Hakkı, Deli Hü
seyin, lzmit mutasarrıfı Abaza !b
rahim, Hafız Mehmet, Sakallı Ka 
zım vesaire gibi, mahdut şahıslar
dan ibaretti. 

Yunanistanda bulunanlardan, ol 
dukça mühim siyasi faaliyet gös
teren, fotoğrafçı Sami idi. 

Sami, Abdülhamit devrinin meş 
hur hafiyelerindend.i. Bahriye ?.abi 
ti olduğu halde fotoğrafçılığa he
ves etmiş; Bahriye Nezaretfuin fo
toğrafhape müdürlüğünü ele geçir 
mişti. Zurnacılığı sayesinde de Mi 
ralay rütbesine kadar yükselmekle 
beraber, (fahri yaveran) silkine 
kaydedilmişti. 

(31 Mart) vakasmda alakadar ol 
duğu için, Mısıra kaçmış.. Orada 
bir fotoğrafhane açmıştı. Bu fotoğ 
rafhanes:nin kapısına, Abdülhami 
din armasını asarak. (Sultan Ab
dülhamit 'Han Hazretlerinin fotoğ 
rnfçıbaşısı) diye sahte reklamlar 
yapmıya. başlamıştı. Ve~ zaman 
zarfında oldukça mühim bir §Öhrct 
kazanmıştı. 

Bu adam, umumi harp başla 
yıncaya kadar, böylece Ka 

hircde fo.toğ'rafçılık etmişti. Fakat 
yaptığı reklamlara rağmen, büyük 
bir kar elde edememişti. 

Umumi harp başlar başlamaz 

iti18.f devletlerine müracaat etmiş .. 
Türkiye aleyhinde bir casus şebe
kesi kuracağına onları ikna eyle 
miş .. Bu maksatla Selaniğe gelerek 
orada yerlepişti. 

Umumi harbin nihayetine, ve 
mütareke devrinin son senelerine 
kadar; Türk vatanı ve Tiirk mi1le 
ti hakkında yapmadığı melanet kal 

mamıştı. 
Arbk bütUn mücadeleler b;tip te 

itilaf devletleri ile Türkiye hUkil
mett arasında yentden dO!tluk ba' 
]ayınca. bu adam kendisine yeni ve 
karlı bir lıs aramıştı. 

Bu işi bulmakta gecikmemiı;ti. 
O sırada en kA.rlı iş, Türkiye Cüm 
hudyetinin dUşmaıılarmı aldatıp 
bunlardan para çekmekti. Bunun i 
çin de başına Uç beş serseri topla
yıp (blöf) ler yapmak kafi idi. 

Fotoğrafçı Sami de ayni işe gi
rişmişti. Selanikten Atinaya gele 
rek, aç ve sefil bir surette sürUnen 
hainlerden birkaç kişiyi başına top 
lamış; gfiya bir komite teşkil et
miş.. Bir de beyanname neşreyle 
miştl. 

· Sami. bu beyannamede; Türkiye 
topraklanru terkeden hainlere hi
tap ediyor: 

(Bütün siyasi firariler, komite
mize iltihak etsinler. Hususi teşki
latrmızm yıırdımı ile maksadımızı 
temin edeceğiz. Yakında, hepimiz 
Istanbula avdet edeceğiz.) 

Diyordu. . 
Bazı ahmaklar, bu vaade inan

mışlar; bu şarlatan casusun defte 
rine kaydolunınuşlardı. Bazıları da 
birer mektup yazarak: 

(Açız. SUrUnüyoruz. Istanbula 
avdet edinceye kadar, komlte bizi 
besllyebileook mi?) 

Diye sormuşlardı .. 

O zaman Sami, San Remoya 
bir mektup yazmı,, teşkil 

ettiği komitenin altı bine yakın ef 
rat topladığından bahsederek, pa
ra istemişti. 

Vahdettin namına cevap ~eren 
Zeki Bey, komitenin hedef ve mak 
sadr etrafın da izahat· istemişti. Sa 
mi, birtakım gizli fed<ıf teşkilA.tm
dan .. bütün Anadolu ve lstanbula 
dağrttıtacağı beyannamelerin mtit 
hiş bir ihtilal yaratacağından .. ve 
buna benzer birtakım deli saçma 
Ianndan mürekkep bir lzahname 
gönderm;şti. Bütün bunlara muka 
bil de sadece (elli bin !n~llz lira
sından ibaret, kUçUk bir avans) is 
temiştl. 

Zeki Bey, bu izahnameyc de kısa 
bir mektup1a mukabele etmitşi. 

(Dtlş~elim, taşınalım. ~vap ve 
ririz.) 

(Atka8J W1') 

BULMACA 
Dttnkü bulmacanın hal edilmiş 
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BUGUNKU BUUIACA 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 1 1 ı•ı 1 1 

1•:111 1 l 1 1 ,., 
l•ı \IJI 1 \ 1 1 ı•ı 

1 1 1 1 1111 ıarı ı 
1 ısı ı ı ı 1 \ l 

1 1 ı•ı ı•ı 1 1 ı• 
•ı 1 ı 1 1 1 1 1 ı• 
•ı 1 1 ı•ı iMi 1 
1 1 1 111! 1 l l!ll 
1 1 ı 1 1 1111 1 l 

e SOLDAN SAOA: 

1 - Ölçm&- Caka 
2 - Bir nevi ağaç 
3 - Ufak bıçak 
4 - Çamur - Zar sayısı 
15 - Yumru - Darda 
6 - HUkttmda.r serpuşu - Bir bU-

yük millet 
7 - Pa.ra mukabilinde verilmek 
8 - (parlak) ın yarısı - Beyaz 
9 - Hımbıl - Ad 

10 - İçine tohum atılan şey - Ma-
den ip 

e YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Muntazam - Kabul etmeme. 
2 - Soyadı - Notanın yansı 

3 - Çayırda biter - Tanrı 
4 - Doymamış - Emir - Uçucu. 
5 - Ant iç çel<me 
6 - Bizi dUnyaya getiren - Beyaz 
7 - Nezle olanlar yapar 
8 - Böcek - Işık - Beygir 
9 - Cılız. 

10 - Y'llkarıdan aşağı geliş - Uzuv 

Donanma Cemiyeti 
Piyankosu 

Donanma Cemiyeti lkramiyeli tah 
vilatı piyangosunun 15 lkinciteşrin 
937 gUnU yap~an 65 inci keşideıinde 
ikramiye ve amorti isabet eden tah
vil numaralarını gösterir cetveldfr. 

KeŞidede itfa olunan terttp numa
raları: 

1448 1895 3020 3352 4291 5129 5585 
5661 8445 8738 8874 9521. 

Ikramiye isabet eden numaralar: 
ikramiye TL. Tertip No: Sıra No: 
1000 1895 99 
150 9521 37 

50 1448 38 
50 5661 12 
10 8874 75 
10 5585 59 
10 9521 25 
10 8445 61 
10 5129 38 

5 3352 87 
5 8738 28 
5 5129 90 
5 !1521 58 
5 4291 29 

Yukarıdaki tertiplerin hizalarında 
gösterilen sıra numaralarından mü
tebaki ayni tertiplerin diğer srra nu
maralarına ve 3020 No. lu tertibe ka· 
milen amorti isabet etmiştir. 

Ikramiye ve amorti bedelleri 22 
ildnciteşrin 193'7 tarihinden itibaren 
tediye edilecektir. Amorti bedeli be
her tahvil için bir Türk Lirası ve yir· 
mi kuruştur. 

--o-

Muallimler Arasında 

Yeni Tayinler 
Kumkapı Orta okulu Riyaziye mu

allimi Oğuz Usküdar ikinci orb ri
yaziye muallimliğine, Haydarpaşa li
sesi ingilizce muallmi Refik ayni lise
nin müdür muavinliğine açıktanlshan 
Haydarpaşa lisesi riyaziye muallimll 
ğine, binbaşı mütekardi Sami Galata 
saray resim muallimliğine, Usküda'r 
Kız Enstitüsü nakış muallimi Ne
zahat Manisa EnstitUsU resim mual
limliğine, açıktan Hatice Manisa kız 
enstitUsü tarih ve coğrafya muallim 
liğine, Usküdar enstitüsü biçki mual 
timi Münevver Manisa enstitüsü biç 
ki mual1imliğine nakil ve tayin edil
mişlerdir. 

'(Hikayeden Mabaat), 

Sarııın Kadının 

Hikayesi 
(ııa,t 6 meni&) 

Yegane desteğim, kaldırnndı. Er~ 
kekler glllmesini bllrniyen, dertli 
kadınlardan hazetmezler. Çok sıkın 
tr çektim. Çok sefalet çektim. Ni
hayet gUnUn birlnde bir artist aja
nı bana: "Şarkta sana bir iş bula 
yım" dedi. Ve bu işi buldu. Yarın 
akşam Tahranda Eldorado kabare
shıde şarkı söy"iyeceğim- "Şarklı
lar zengindirler. Samım kadın1an 
severler" dediler .. Kalktim yollara 
düzüldüm. Ta uzaklardan geldim. 
Işimi kaybederim korkusile bir an 
evvel çalışmaya başlamak için ıs
rar ettim şoföre öldürmek isteme 
dim ben onu. Jandarma da bn.ba
mı öldürmek istememişti amma .. 

Bu cın barakanm kııprsr açılıyor 
beyaz sarıklı Hintli içeri giriyor. 
Onu mühendis takip ediyor. 
Kadın yataktan atlıyor .. Mühen 

dise doğru koşuyor: 
- Ne var .. Ne oldu efendim?. 

Bulabildiniz mi onu? 
- Hayır! .. Hiç bir yerde cese

de filan rastg-elmedik. Siz sUkUııet 
bulunuz ... Şoförler bu dağları ta
nırlar. O muhakkak işçilerin çadı
rına barınmaya g:tmiştir. 

Kadının gözlerine ümit doluyor: 
- Oyle midir? .. Ah bunu ümit 

edebilir miyim divor. Bunu ümit e 
deıbilir mivlm ?. Yoksa öyle fena o
lacağım kL. 

Dr. Ihsan Sami -
IST AFILOKOK AŞlSl 

lstafilokoklardan mütevellit (er
genlik, kan çıbanı. koltuk altı çı
banı, arpacık) ve bütün cilt has
talıklarına karşı pek tesirli bil 
• aşıdır. Divanyolu No. 11~ • ~ 

Fatih sulh 3 cU buku'k hfıkimliğin
den: 937179 ve 102 mahkekememiz
ce terekesine konulan Cerrahpaşahas 
tanesinde ölen Kemal lsmail - Ke
nan Nuri - Nuri lsmail - Ekrem 
Abdullah - Aram Hayim - Şevket 

Ahmet ve Ahmet Ali, Leman !smail, 
Ali Salih. Hasan Ali - Mustafa lb
rahim - Hnrşit Ahmet - Sı:d>ri Is
mail - Şerir K!znn - 8rM.ık Ali -
Mustafa Halil - Etem Ömer - E
mine Ahmet - Hasan Osman - A
li Celil - Ahmet O!'Jman - Fahrl 
Ali - :M:chmct Ali, Hasan Ali -=- Yu 
suf Cnf er - Hüseyin Rıza - Bek 
Franse - Hasan ŞükrU - Halil Sa
libin alacak ve borçlulann bir ay ve 
iddiayı veraııet edenlerin 3 ay zar
fında mahkemeye müracaat etmeıe. 
ri lüzumu aksi takd'rde metrukatı 
hazineye intikal edeceği ilan olunur. 
(1986) 

Bira Resmi Yüzünden 
Sarfiyat Azalmıı 

Bomontt fabrika.smm bUkfımetçe 
sa.tın alınacağı, bu takdirde bu ifln 
doğrudan doğruya inhisar idaresine 
devri ihtimali bulunduğunu yazmış
tık. Bomonti fabrikasından aldığımız 
bir mektupta, fabrikanın bir imtiya
zı bulunmadığı, sadece inhisarlar i
daresi ile yapılan bir mukaveleye is
tinaden çalıgtığı kaydedilerek denili
yor ki: 

"Bomonti şirketi, fabrikasını sat -
mak için hiçbir fiyat bildirmediği gi
bi kendisine bir fiyat ta teklif edil
memiştir. Eğer mütehassıslar tara

fından bir tetkik yapılmışsa müna
ziUnfih bir fiyat meselesi mevzuuba
his olamaz. Şirketin bilançoları tet
kik olunursa şirket müesseselerinin 
amorti edilmediği görUlUr. Esasen a
mortisman dahili bir iştir. Bir fab
rikanın hakikt kıymetile alakası yok
tur. 

Bilançolarda görüleceği üzere ya
prlan amortismanlar yeni tesisat ve 
ilavelerle hemen müsavidir. Bunun 
için tesisatımızın eski olduğu iddiası 
yanlıştır.,, 

Mektubun bundan sonraki kısmın
da bira resminin 16 kuruşa çıkanl
ması üzerine sarfiyatın 11zaldığr da 
kaydedilmektedir. 

Üniversitede lnkllôp Dersi 
Üniversitedeki inkılap dersleri için 

bir program hazırlanmıştır. Profesör 
Hikmet : . ,,' ~. ı, yeni programa. gö
re, dün ilk dersini vermiştir. Mahmut 
Esa t Bozkurtta pazartesiye ilk der
sini verecektir. 

F'atih sulh 3cü hukuk hakimliğinden 
937 /83/85 mahkememizce terekele
rinc el yonulan Gubara hastanesinde 
ölen Mlimin Omer Bulgarya. Halil 
de yer Mümin lstan bul-Ahmet Meb 
met Silivri - Ali Halil Dörtyol -
Enver Alpyürek Ismail lstanbul -
ve Haseki hastanesinde ölen Emine 
Kazım - Hatice Alinin alacak ve 
borçluların bir ay ve iddiayı veraset 
edenlerin 3 ay zarfında mahkemeye 
müra.<:aat etmeleri lüzumu, aksi tak
dirde metrukatı hazineye intikal e • 
deceği ilan olunur. (1984) 

Fatih su1h lıçUncU Hukuk hakim
liğinden- Yedikulede Hamam soka -
ğında 2 No lu evde 6-6-937 tari
hinde ölen Ztndankapıda lpçiler so
kağında 26/28 No. lu dUkkft.nlarda 
sirkecilik yapan Poğonlu Anastas oğ 
lu Tanaşın alacak ve borçlu'ann b!r 
ay ve iddayı veraset edenlerin Uç ay 
zarfmdıı mahkemeye müracaat etme 
lerl liizumu aksi takdirde metrukatı 
hazineye intikal edeceği illin olunur. 
(1985) 

Bavramda Yalnız 

KIZILAY GAZETESi 
Çıkacaktır 

ilanlarınızı vermekle hem kendinize ve hem de Kızılaya 
yardım etmit olacakiınız. 

Müracaat yerleri: lıtanbulda Postahane karşısında K.ı-
' 

zılay ıatıt bürotu. Telefon: 22653. 
ls.tanbulda, Postane arkasında llincılık Şirketi. Tele

fon: 20094 - 95 

Konya Belediye Reisliğinden : 
Yeni tamir edilmi~ olan Alaettin tepesindeki Belediy< sinema binasmm 

ıJKanunuevvel/937 tarihinden 31/Mayısı94.0 tarihine kadar iki sene altJ 
aylık icarı 29-11-937 pazartesi günü saat 14 te kapalı Zarf usullle ihale 
edilmek üzere arttJrmaya konulmuştur. 

Bir senelik. ican için muhammen bedel dört bin liradır. Talip olanların 
ve fazla malumat almak isteyenlerin Konya Belediye Riyasetine mUra
caatlan il5.n olunur. (7673) 

Galatasaray Lisesi Direktörlüğünden: 
Ik.inci taksit zamanı 1 birincikanund ur. Vaktinde taksitlerin yatırılması 

rica olunur. (7752) 

Ku~ Tu
" vu• Uzun kış gecelerinde bi:r.e rahat Uyuku veren yas. 

1 tık, şilte ve yorganlarile en iyi bir dostumuzdur. 
ı Memur, işçi herkes yalnız bir lira ile bir yaııtık edi

nebilir ve yorgun dimağım dinlendirir. Fabrika ve deposu: lstanbul 
Çakmakcılar, Sandalyac.ılar sokağı Omer Balio~lu. Tel· 23027 

SATIŞ YERLER!: YERLlMALLAR PAZARı .. Aıi:ı ----

1931 6 ,....ep takvimi 5 ve 10, muhtıralar 30-40-80 ku-
A Y UN n.ı.e. Taşra. ıipari§lerine 10 kuruş zamınolunur. 

Deposu Yeni PO!!ltane cad. M. Aygün. 

18-11- 937 -

Fatih sulh 3 üncü hukuk hA.kimli· 
ğiııden: 

Vefat tarihi Adı ve memleketi 
9.10.936 Hasan Stileyman Elfıziz. 

28.10.936 Hamdi Nazif Kırklareli. 
5.11.936 Ali Taş lbrahim Zonguldak 

11.11.936 :Mehmet Osman Saray. 
,, ,, Bayram Yılmaz Osman Si· 

llvri. 
5.11.936 Şevki Sait Pazar. 

27.12.936 SUlcyman Suphi Raşit ls
tanbul. 

28.12.936 Mustafa Kazar Yusuf. 
2!-.12.936 Ahmet Hasan Çorlu. 
2. 1.937 Ahmet Hasan Balıkesir. 

22. 2.937 Veliyettin Omer Lfıtfi Os· 
maniye. 

26. 2.937 Necdet Yusuf Istanbul 
15. 6.937 Omer lsmail İstanbul. 

5. 5.937 Ali Mehmet Ali Tekirdağ. 
10. 5.937 Pakize Hüseyin Istanbul. 
12. 5.937 Refik Mustafa Yanya. 
13. 5.937 Sadıka Hami Istanbul. 
19. 6.93' Hamdi Mehmet Nezlp. 
21. 6.937 Ziya Hüşeyin Pazar. 
27. 6.937 Şevket Mustafa Nevşehir. 

Berveçhi bala vefat tarihleri ve 
adlan ve memleketleri bildirilen ve 
Gureba hastanesinde vefat edenlerin 
tarihi ilandan itibaren alacak ve 
borçlularının bir ay ve fddiyaı vera
set edenlerin Uç ay içinde mahkeme
ye mUracaatları aksi halde tereke • 
lerlnin hazfneye devrolunacağı i!A.n 
olunur. (1880) 

Istanbul Birinci lflas Memurlu • 

ğundan: MUflis Yili Zade M;.U8tafa 

Faiğin dosyası yenilenmektedir. A .. 

lacaklılarr 19~1-937 Cuma günü 

saat 15 de dairede hazır bulunarak 

yeni1emeye ait muameleyi tetkik ve 

teyit etmeleri, gelmedikleri takdirde 
yenileme muamelesini kabul etmiş ad 
dolunacağı ilin olunur. (1978) 

Osmanlı Bankası 

l LAN 
% 3 faizli 1911 ihraçlı Muırr Kre

di Fonslye tahvilatmın 1-12-931 
tarihinde yapılacak itfa keşidesinde 

başa baş tediyesi tehlikesine kartlı 
Osmanlı BankMı Galata Merkezile 

Yenlcami ve Beyoğlu gubeleri tara-

[ 

fından pek iyi prtlarla sigorta edi
'eooği, mezkflt tahvilat hamlllerinJ!I 
malumu olmak üzere ilan olunur. 

MUHASiP ARANIYOR 
Ticari bir mUessese içın iyi refe • 

ranslı, tecrilbeli mütehassıs bir ınu• 
1-ıasibe ihtiyaç vardır. lııtiyenlerlıl 
tercümei halleri ile bir f otoğraftnı 

, tstan'bul (176) posta kutusun& (S) 

1 rumuzile müracaatları. 

ESKi OSLOPTE MOBfLYA 
VE HER NEVi ANTİKA 
Eskl Türk eserleri, gl.imU.,, tah~ 

bakır, Beykoz vesair işlerle eski yal 
lıboya tablo, gravür, proselen, fa.
yans vazo ve biblolar, bronz heykel
ler, her nevi salon tezyinat eşyası .,, 
T .. ui Kenz, Lui Sez. Ampir gibi eaıd 
üslfıplarda mobilyalar alıyorum. 
Beyoğlunda Polonya sokağıncı

Merkez apartımanı (2) No. ya. nıU• 
racaat. 

Fatih sulh 3 cU hukuk haklınliğiJJ• 
den: 937 /108 ve 112 mahkemeıniıc6 
terekelerine el konulan AksaraYd-, 
Namık Kemal cadesinde 1/10 ~~ 
maralı kireçhanede bir odada. W 
ölen Omer oğlu Ahmet ve Cerraııt>&' 
şada KürkçUbllfl mahallesinde l{Ü~ 
han soka.gı" nda 19-21 N. lu evin s 

ıı
bisi Bulgurluda Aygıroğlu yokUŞ~ 
da 16 No. 1ı hanede ö1en Bayan ~ 
refin alacak ve borçluların bir aY , 
iddiayı veraset edenlerin 3 ay zg,t'etf 
fında mahkemeye müracaat etıııel , 
lüzumu aksi takdirde metrukatı JJ' 
zineye intikal edeceği ilAn 01un1Jf • 
(18..~7) 
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İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

Malın cinsi 
l - Hurda Inşaat Malzemesi 

Miktarı Bulunduğu yer 
Toptaşı bakım evi 

U _... Sandık imaIAtından çıkan in· 
ce talaş. 

f500 Çuval Cibali TUtUn Fabrikası 

lU - Boş Benzin Tenekesi 325 Adet Cibali NaklLyat Şube • 
sinde 

lV - Hurda Demirbaş eşya 23 Kalem Usküdar Depolar Gru-
punda 

V - Salmcaklr Çocuk Karyolası 10 Adet CibaJi Çocuk Yuvasında 
VI - Tahta Fıçı hurda 35 " Likör Fabrikasında 
V'.n - Kilp su için 166 " Mecidiyeköy 

Yukanda cins ve miktarı yazılı mallar 25--XI-937 tarihine rastlı
l1an Perşembe gUnU saat 10 da paz aralıkla satılacaktır. isteklilerin mal
ları hizalannda yazılı mahallerde her gün görebilecekleri ve pazarlık f çin 
de tayin olunan gt1n ve saatte % 15 temin t paralariyte birlikte Kaba
taşta levazım ve mübayaat Şubesi mUdUrlUğündeki sabş Komisyonuna 
tcimeleri ilan olunur. (7636) 

ı • 

Hemen bir aera yakın bir 
tecrUbe deYf'eeına daya
nan Revue saatler! ı el:ıe 
tamUı&yar ve teminatlı bir 
•aat takdim ederler. Te· 
kommuı etmı, fennr alet
ler, kontrol ve çalı•m• 
n-ıotodu eayeelnde Revue 
•liotıerlnln muvaffak olma• 
larına ba,ııca amıııerdlr. 

Ba,lıca saatcılınla bulunur. 
Umumi Oeooau ı 

latanouı, eançe Kapı,Tıtf Han NO ... 
Tel. ı ..... 

Ayarı daha dakik 
Flratı daha ucuz 

lnhlsarlar Umum Müdürlüğünden : 
''imtihanla Memur Alınacaktır .. . 

ldaremiz mUlhakatında açık ve açılacak memuriyetlere imtihanla me
ıtıur alınacaktır. imtihan Istanbulda 30-11-937 Salı gUnU saat 13 te 
airkccide lnhisarlar Memurin kursu binaeında yapılacaktır. lmtlhana 
titınek isteyenlerin, aşağıdaki evsaf ve şeraiti haiz olmalan gerektir. 

l - U.nkal ortamektep tahsilini bitirmiş olmak. 
2 - Askerliğin! "fili veya kısa biz metli" bitirmiş olmak. 
a - 21 yaşından aşağı ve 30 yaş ındruı yukarı olmamak. 
4 - Sıhhatli olmak ve vazife ifa sına mani bir rahatsızlığı bulunma. 

inak. 

5 - EYi nhlAk sahibi olmak. 
Bu beş maddedeki şartların muhakkak tevsiki ~erektir. 

imtihan Mevzuu şunlardır: 
l - Hesap: Adadı mürekkebe, taksim gurcma, halita, tenasUp, faiz 

lakonto. 

2 - Hendese: Satıhlar, Hacimler. 
a - Muha.Bebe: Usulü defteri "lh tiynridir". 
4 - Coğrafya: Umumi Türkiye. 
~~ - Kitabet: Orta tahsile göre. 
-''IOt• 

~ 'ltn_t.Üıana girmek isteyenler şimdi den bir dilekçe ile ve evr~kı mUsbi-
ttiyle Uç adet Fotoğrafla oirlikte idarem.iz Memurin Şubesıne mUra

taat etmelidirler. 
ll :. - lmtthan neticesinde ayni de recede muvaffak olanlar arasında ec
l e 1 lisanına vakıf bulunanlarla mu .:ıebe sualine doğru cevap veren
f'r ter "h ..........__ cı edflirler. (7662) 

TAN 

BÖYLti soıuK MAVALAROA 
İYİ <.ıİYlHMEK ~~Fİ DEGlL BAYIM ... ' İ~

0

IN\'Z ~IUK OLMAll. 
O~ÜD!iKC.E TABİİ t\Ali'(AK 
İÇİKl"Z - 'OGUGA KARŞI 
ONDAH İVİ:Oİ YOK ... 

SE. vc.iL\t'\ ~ENİ ~ATA 
~AVU~TURAN TAS\İ KlNYAt\ 

OLDU I 

11 

8UNIJ 
IJNUTMAYllV: 

SOGUGA KIJRŞI 
TABİİ lfANYA 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
.. 

13 - ikinci Teşrin -1937 Vaziyeti 
AKTI F Lira PAS 1 F Lira 

KASA: 

27,601,659,7~ 

11,597,443,-
842,922.21 

ALTIN: Safi kilogt!ım l 9,623,2!l2~ 

BANKNOT • • • • • • • ·ıı 
UFAKLIK ••• • • ı • ·~ 

-------ıı 

Sermaye • • • .. • • • • 
ihtiyat Akçe.i • • • • • • 

t0,042,025,-
Adt ve f evkallde 2,105,172,4 

4,516,007,70 

15,000,000,-

Dahildeki Muhabirler: 

Türi< liralı • • • • • • • • 

Hariçteki Muhabirler! 
ALTIN: Saft kilogram 6,482,909 
Altına tahviJj kabil Serbest 

579,723,0€ 

9,118,729,5E 

dövizler . • • · • • • • · 8,605,81 
Diğer ~övizler ve Borçlu klirlng 

b,.ldyelerl • • • • • • • ·.__ __ 25_,056_._o_s1_._97 

Hazine Tahvilleri: 

Deruhde edi. evrakı nakdiye 

karşılığı • . • • • • • • • 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vlki 

tedlyat • · • • • • • • 

Senedal Cü:;• ı : 

158,748,563,-

13,577,480,-

HAZ1NE BONOLARI 
TlCARl SENEDAT 

1 • • 1 8,000,000,-
• • • , •

11

:__ ___ 3s_._21_9_,8_4_7_,1~s1 
Eıham oe TalUJilôt Cüz.danı: 

(Deruhde edilen evrakı nak-
A - (diyenin karşılığı Esham ve 

(TahvUA.t (itibari kıymetle) 
B - Serbest esham ve tah vilA.t • 

Avamlar: 

Altın ve Döviz ll.zerlne • • • 
Tahvillt Uzerlne • • , , • 

Hiııedarlar • 
Muhtelil • • 

. . . . . -
• • • • • • 

.YehUn 

• 

87,636,556,02 
8,602,032,32 

"'--------ıı 

104,937,56 
8,646,028,'.13 

Gaziantep Nafıa Direktörlüğünden : 

579,723,06 

34,183,423,34 

145,171,083,-

411279,84 7 ı18 

41,238,588,34 

8,750,965,99 
4,500,000,00 

17,002,951,16 

332,748,607,07 

78299 Ura 19 kuntş bedeli keşifli I.sIAhiye Gümrük memur evleri inşa· 
atı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 25-11-937 

tarihine mUsadif Perşembe gUnU saat 14 de G. Antep Nafia dairesinde 
toplanacak Komisyon marffetile yapılacaktır. Muvakkat teminat 5873 

ltradır. isteklilerin teklif mektupları na aşağıdaki evrak ve vesaiki lef et
ıneleri §arttır. 

Hususi 

T eclaıJülcleki Banknotlar: 
Deruhde edilen evrakı nakdiye • 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerin 
tevfikan hazine tarafından vA.ki 

158,748,563, 

tedlyat • • • • • • • , . 13,577,480, 
''---------11 

Deruhde edl. evralo nakdiye 
bakiyesi • • • • • • • • • 

Reeskont mukabiU lllveten ted .• 
vazd. 

145,171,083,-

19,000,000,--ı 

13,000,000, 

Karşılığı tamamen altm olarakl 
ilaveten tedavüle vuedilen • • 

----·----
· Türk Lirası Mevduatı: 

Döviz Taahhüdatı: 

Altma tahvili kabil dövizler • • 
Diğer döviz.ter ve alacaklı klirln 
bakiyeleri , • • • ı ı • • 

820,823,99 

31,188,017 ,60 ----------
Muhtelif • • • • • • • • 

Yekun 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren · 
İskonto haddi % 5% Altın üzerine avans o/o 43/a 

# 

6,621,180,10 

177,171,083,-

ll, 7 49,695,6'1 

31,508,S~tl ,'59 

90,698~306,71 

332,748,607,0'1 

Türk Hava Kurum 

BUYUK PIYA GOSU 
ikinci Keşide 11 Birincikanun 937 dedir. 

ı - Teminat akçesinin mal sandığına ya.tınldığma dair sandık mak 

buzu veya hUktımetçe muteber bir bankadan alınacak teminat mektubu. 
2 - Teklif sahiplerine Nafra VekAletinden v:rUmtş ehliyetname veya 

ınusaddak suretiyle evsafı aşağıda yazılı olan ehliyeti fenniye vesikası 
3 - Teklif sahiplerinin meslekten veya yapı işleriyle me'lfif vukuf ve 

iktidar erbabından olmalan halinde inşaatın, başından nihayetine ka - ·Bundan ba,ka: l5.000, l2.000, 10.000 Liralık ikramiye1erle 
dar, ınes'uliyeti fenniyesinl deruhde edecek ve ehliyeti Nafıa Veklletin-

Büyük ikramiye 4 O. O O O Liradır ... 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ••• ce musaddak bir mühendis veya fen memurunun tnahhUt senedi. d 

4 - Teklif sahiplerinin veya göstere~kl~ri. mUhendis veyahut fen Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin e en 
memurunun evvelce bir ihalede bedeli elh bın lıradan dun olmayan bir 
iş yapmış olduklanna dair yedlerinde bulunması lazımgelen vesika veya bu piyangoya iştirak ediniz... l 
musaddak suret. • # 

5 - Teklif sahiplerinin mensup oldukları Ticaret odalarından alacak- ·!!!iii~~~~iii!iiiii;;;;;.~~--~~--~~~~~~~-----~~~ 
lan vesika veya musaddak suret; Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve 

Bunlardan başka: Eksiltme Komisyonundan:. 
6 - Teklif sahiplerinin keşif ve projede Vekaletçe yapılacak tadilat Mektebimiz malzeme laboratuvan için 24 adet grarut taşlannm kesme 

ve tnshihat ile tayin edilecek inşaat mUddetin1 berveçhl peşin kabul et • ğe mahsus şartnamesi mucibince des tere alınacaktır. Beherinin muham 
melen şarttır. men bedeli 28 lira olup ilk teminntı51 liradır. Eksiltmesi 27-12-937 

7 _ !steklilerin arttırma ve eksiltme kanununun umum1' hUkUmleriyle tarihine rastlryan Pazartesi günU sa at 14 de yapılacaktır. Isteklllerhı 
şartnamesini görmek için hergUn ve eksiltmeye girmek için de bclU gün 

kapalı zart uımliyle eksiltmeye dair olan maddeleri ve eksiltme şartna- ve saatte GüınUşsuyundaki Mektep binası dahilinde müteşekkil Komisyo 
mesi ahk&mına ve yukarıdaki altı madde icabatma riayet etmeleri ıart- na mUracaatlan IU!.n olunur. (7~07) 
tır. Aksi halde hiç bir mazeret ve itiraz kabuı edUmez. 

8 - Bu işe dair olan eksiltme şar tnamesl ile keşif hUl!sası Ankara ve 
fqtanbul 'afra MildUrlUklerine gönd eritmiştir. Malfimat almak için me~ 
kO.r MUdürlUklere müracaat edilmesi . (7657) 

Jandarma Genel komutanllğı 
Ankara Satınalma Komisyonundan 

l - Bir metresine 110 yüz on kuru~ kıymet biçilen vasıf ve örneği· 
ne uygun arka çanta.lık bezden 16, 000 lira kıymetinde 14,500 metreden 
17,~ metreye kada.:i- 19, 11, 937 cuma gilnU saat on beşte kapalı zarf 
usulile sabn alınacaktır. 

n - Şartnamesi parasız komis yonummdan alrnabllecek olan bu ek
slltmiye girmek istiyenlerin 1200 bin iki ytl% Uralık ilk teminat vezne 
makbuzu veyahut banka mektubunu muhtevi teklif mektubunu belli 
gijn eksiltme vaktinden az bir aaat evvel komisyona venırlt olmaları. 

. • (40{)9) (7392) 

----...a--------------------,. TÜRK TiCARET BA KASI A. Ş. 

Umum Müdürlüğünden: 
KUMBARA SAHiPLERiNE: 

30 Ikinciteşrin 1937 tarihinden itibaren eski wkel 25 ve bronz 10 

kuruşluk paralar tedavU!dcn kaldırılacağı cihetle, kumbaralarında 

bulunan bu gibi ufak paraların değiştirilmesi içın, sayın mUşterlle· 
rimlzln mezkilr tarihe tesadüf eden Salı günU saat 12 ye kadar Kum-

• banlannı ŞubeJerirtıiz t'e7.nelrrint' brıs:ı 1ttmnalnn hıv~• '" ,,hın ıır 

Sahibi: Ahmet Emıo f ALMAN. Umumi Nc;;jrıyat.ı [dare Eden : s. SALll\J 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Sirketi. Basıldığı yer TAN Mntbaa~ı 
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romatizma ve 
kUvvetli ilacı • 

• 
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"GRiP~N,, 6n~DDt~ırt®0 f'ır~liil~alo AOmatri1ya, Ameırnlkao ütaOyca9 ns~anya0 S 1te9 

(Nc§l~<elr9 lboncdlıra, ~alırD~9 LDye] 9 NüsD<dJe dahil olmak üzere bütün dünya beynelmi~el sergilerinde 
ve binlerce rakipleri arasında ~~ fevkalade diploma, '11~0 altın madalya ve sayısız takdirname kazanmıştır· 

R • GR • 
1 p • 

1 N 
Kırıkltğı, nezleyı, soğuk a•gınııklanndan mütevllıt bütün 

ağn, sızı ve sancılan geçirır, hararetı düşürür. 
En muannıt bas ve Dış ağnıannı, romatizma sancı ve 

sızılannı, mafsal ağrılarını süratle keser. 
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t: 1 
iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü 

ilf haplannda, cerahatlenmİf fistüllerde, kanayan basur m~
melerinin tedavisinde daima n1uvaffakıyetle şifayı temin eder. 
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Ter ve yıkanmakla kat'iyyen 

çılanaz; tabii renk veren ta-

nınmıf yegane aıhhi saç 

boyalan dır. 

INGlLIZ KANZUK 

ECZANESi 

BEYOCLU - lST ANBUL 

m·· s e eler ar 
• 

omıs 1n: 
Kuduz Tedavi Müessesesinde mevcut 18 ka.:.em köhne eşya paza.r~1k 

suretile satılacaktır. 
1 - Artırma Cağaloğlunc;la Sıhhat ve Içtimai Muamenet Müdürlüğü 

binasında kurulu kom1syonda 24-11-937 saat 14.30 da yapılacağından 
istekliler 4. lira 50 kuruşluk teminat makbuzu ile birlikte komisyona gel
meleri. 

2 - Şartname ve satılacak mallar Kuduz T&lavi Müessesinin Çnpada
Jd eski binasında her E!'Ün ~örlilebilir. (7741) 

11\ata rağbet ed\\iyor. 
'\ yCı\tsck evsafta nıar· 

• ~rtı\ ya\mı ucuıa de~' ' • 'abrika fin\\arl diger t.CO 
Nettee. p\\\tCO nun en t>\\\ 
~ tstafü,il\l1erc gôre:sbet\nde yti\\se\ o\du~una r~ir tabri\tııdat 
~ \;alardan o/o ıo n~ tane yani diger \lef ban 

b\r senede ı.000· pınaktadır. 
• s\i !azla snt'ş ya 

4 11'1\ tıır çtmlll ~ "inde va~tl olarak 
pl\\\.CO pa\ıa\\ ~~ rtyi \m\\amr. Radyo sana:' pt\\t.CO saat 

\) En ııa\la\\ '~""' • . ~. ume\\te &kell 
~2 do\ar \Ş~h" ,er • 

sant baştua o. alan iŞCj\ \lu\\anır. k dar p\\\lCO nun 
ba~na 0.1 ~ do\~ ti den en b\lyü\l \\opar\rıre n l\a ya\l'\tntŞ ve 

ı) En basil b\r 1~ d' tabrl'kalann 
tamamen \len ' 

\(u\\anıbğt ına\ıemc. • ttt:t\OS 
b. 'nt\ nevidc\1d\r. 1nr\l\yc de, :;;;.----\ 

en ırı . n unla beraber• nt\\h\nt b r 
~~~~~~~~~~!!~--~ uU1\ urtartn\l\ \ r m\\esscsc\eri kend\ "~ 

dan teragat edere satmaktadırlar· 
kısınuı d 0 tuıtına 
om a1e\ldc b\r ra y 

KAYIP: Ereğli askerlik şubcsin-ı Akay işletmesi Müdürlüğürtden: 
den aldığım vesikamı kaybettim. Ye- · 

nisini çıkaracağımdan hUkmU yok- Adalar - Anadolu - Yalova hat tında 20 Ikinc'teşrin 937 cuma. ..ı 
tur. Ereğli Sultanorha.n mahallesinde gününden itibaren kış tarifesi tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelelere 
Dizdaroı?lu Sami. asılmıştır. (7768) 

Eski HAYDEN 
Yeni BAKER 

mağazalarını ziyaret edi· 
niz. Mobilya hususunda 
"EMSALi ARASII\"DA" 
en iyı ve zengin çeşitler 

bulacaksınız. 

SALON. YEMEK ve 
YATAK ODASJ takımla· 
rını HER YERDEN lYJ 
ve UCUZ ŞERAIT ve Fi 
ATLARLA tedarik edabı
lirsiniz. 

Akseki asliye hukuk hakunliğiP .. 
den: Akseklnin Z.lan köyünden De" 
de oğullarından Ahmet oğlu Ali k11' 

nsı Gülsllmiln kocası ayni köydcll 
Ali aleyhine açtığı boşanma da vasJJl' 
dan dolayı gıyabında icra kılman ınu 
hakemesi sonunda: Müddeiyenm kO" 
cası Ali tarihi ilandan bir seneden f~ 
la zamandanberi evine gelmediği gt 
alle birl1ğine riayet etmediğinden j· 

anen yapı an tebliğat ve ihtar scırıC" 
resiz kalmı.§ olduğundan karısı Gii1' 
5Um kocası Ali aleyhine boşanma aıı· 
vası açını§ merkum gelmemek aııılt; 
qadile karısı ve çocuğunu tcrkrr"rc 
~alen gelmediğinden ve ayrılığın b'f 
ıeney:i tecavUz etmiş bulunduğundo,.tl 
'tanunu medeninin 132 ci mandeSI; 
ıe tevfikan mezburenin kocasınd~ 
moşanmasma 21-6-93.1 T. ve 
sayı tahtında karar vert'difl ve k1l: 
nuni müddet içinde gelmediği ts1' .. 
dir<le hükmün iktisabı katiyyct ede 
ceği ilan olunur. 


