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UZAK : SAR KT A YENi. BiR HADiSE 
Japonya, Beynelmilel 

Mıntakalar için Bir Nota 
ile Taleplerde Bulundu 

'1hmet Emin YALMAN 

Japon Ordusu da Nankine Doğru 
ileri Hareketine Devam Ediyor 

Şanghay, 21 (A.A.) -Japonya baş 

Amerika huauıi bir kanun• konsolosu ve Japon başataşamiliteri 
la yeni bir yol açmıfbr. cumartesi akşamı, İngiliz - Ameri

T al ip olan hükUmetlerle yeni kan beynelmilel imtiyazlı mm taka 
bir nevi ticaret muahede•İ mü- konseyi genel sekreterine ve Fransız 
zakerelerine giriyor. Bu muahe- imtiyazlı mıntakası için de Fransız 

baş konsolosuna, Japon taleplerini 
'delerin hepıi için de Amerika· havi birer nota vermişlerdir. 
nın müaavi bir ölçüıü vardır: iki Japonya, Japon aleyhtan hareketin 
taraf, ticarete taaUUku olan her önüne geçilmesini, Koumintangın bü
itte, biribirine en ziyade müıaa- roları da dahil olmak üzere, Japon a
de gören devlet muamele•i ede· leyhtan harekete dahil bulunan bU
cek ve bir de gümrük tarif ele- tün Çin teşekküllerinin dağıtılmasını, 
· d k lıkl t ·ıı 1 Japon -aleyhtarı mahiyette her türlü 

nn e &rf1 1 enzı er yapı a- afişlerin, neşriyatın, sinema kOTdela· 
cak. tarının, tiyatro piyeslerinin, radyo ö-

Amerlka Cümhul'ba.şkaru B. Roose· nünde nutuklann ve röportajların me 
velt, bu yolda muahedeler imzası için nadilmesini ve nihayet: ''Japon dostu 
kongreden sallhiyet aldığı zaman ik- sö?.de casuslar ve hainler,, hakkında· 
tl'l!ladt bir gayeden ziyade siyasi bir ki takibata nihayet verilmesini , talep 
mak8a.t takip etmiştir. Roosevelt'in etmektedir. 
fikrince dünya yUztlnde sulh sevgisi· 
nin azalmaema BebeD ticarete e~el 
01.an Kayıt ve aıatA!DiiercUf:-~-.Btinlar, 
µıuhtelif memleketlerin biribirlerine 
fyi komşu olmalarına ve dünya yü
zilnde wnumt bir iş birliği kurul· 
m88llla set çekmektedir. Amerika ser 
best ticarete doğru bir cereyan açın. 
c& bu cereyan, bUtün dünyanm iktı· 
aadi simasım değiştinniye hizmet e· 
deoek ve yeni iktısadi amiller. barı· 
om temelini ,kuvvetlendirecek... • 

.... 

Japonya, ayni zamanda, merkezi 
- --'L.-ıı: Çl<.n bürolarının ve servis

aerinin kapatıımıuu .... 1-U.O..:~- --

Jarm azledilmesini. Çin hUkt\met ma 
kamları ile 'Koumintang makamlan· 
nm müessir bir kontrola tabi tutul
masını, posta, telgraf ve telsiz tel~af 
servisleri ile Çin ve yabancı ajansla
nn ve gazetecilerin telgrafları ü?.e
rindeki her türlü Çin sansürünün kal 
dırtlmasmı ve Japon makamlarının 
müsaadesi haricinde. Çinlilerin bütün 

J,mnn Bawemli. 
S. Hiroıu 

telsiz tegrlaf muhaberatının mene -
dilmesini de istemektedir. Ayrıca, Ja 
ponya, kendi askerlerinin beynelmilel 
iqıtiyazlı mıntakalar da.hilinden geç
mek. hakkını da talep etmektedir. , 

Bu talepler isaf olunmadığı tak - 1 

dirde, Japonya, lüzumlu telakki etti
(Arkası 8 incide) 

Yeni cereyanın hız alına!t için 
İngilterenin araya karışması 

lizmıdı. İngiltere ise tereddüt ediyor· 
du. Çünkü (Ottava) konferansının 

kararlan mucibince Britanya İmpa
ratorluğu için de hususi bir himaye 
sietemi vardır. Son Londra konferan. 
sı bu sistemi tadil eder gibi olmuş, 
fakat açıktan açığa değiştirmem.iştir. 
lngiltere ile dominyonlar arasındaki 
ticar:t münasebetlerde hala karşılıklı 
himaye ve tercih usulleri hüküm 
sürmektedir. tngiıterenin Amerika i
le yeni şekilde bir ticaret muahedesi 
müzakeresine karar vermesi, impa
ratorluk içindeki himaye setlerinden 
Yazgeçmek demektir. 

Otobüs - Otomobil Rekabeti 

Kanada, Amerika ile o kadar sıkı 
bir münasebet halindedir ki, kendi 
hesabına bir muahE'deye bağlanmak
tan geri duramamışur. Hatta bu mu
ahededen fayda gördüğü için geniş
letilmesine bile talip olmuştur. Bu 
Bu.retle Ottava sisteminde bir gedik 
açılmıştır. İngiltere işi ölçmüş, biç
miş, nihayet bu gedikten geçmiye ve 
~rtı.erikanın açtığı yolda ilerlemiye 
lhtivaç duymuştıur. 

DUnyanın iki bilviik demokrasi 
rnemleketi arasında böyle bir anla~· 
:maya varılması dünyanın her tara
fında bilvlik bir alaka ile karşılan
mıştır. Bunu, dünya yüzünde muva-
7.ene kurmıya hizmet edecek bir ha· 
teket diye kal'Şllamakta herkes milt
tefiktir. Demokrasi ve barış cephesi 
bu suretle kuvvetlenecek ve ürat ce
teyanlarma karşı sulhü daha yakın
dan koruyacak bir set vlicude gelmis 
olacaktır. 

Taksi Otomobilleri 
Çok Zarar Ediyormuş 

Bugün lstanbulda, On Hatta 
... 100 Otobüs Yolcu Ta!ıyor 

T ramr.ıay Şirketinin T akaim - Be,iktaı hathnda 
iıliyen otobüalerinden biri 

iki ay içinde, eskilerine ilave olarak 
Uç otobüs hattı faaliyete başladı: 
Beyazıt - Maçka, Beyazıt - Kur· 
tuluş ve Sirkeci - Topkapı. 

Bu Uç yeni hatla birlikte bugün 
Istanbulda on otobüs hattı vardır: 
Bakırköy - Sirkeci, Koca.mustafa
pa§a - Sirkeci, Topkapı - Sirkeci, 

(Arkası 8 incide) 

Spor İçin 
Kanun 
Layihası 

Amerika HaricJye Neza~eti Bize 
_ · Dair Bir rebliğ Neşretti 

Yakında Millet Meclisine 
Bir Proje Verilecek 
Ankara, 21 (TAN muha

birinden) - Öğrenildiğine 
göre hükumet, Bafr.ıekilimi- , 

Amerikclya ihracatımız 
1929 dan çok geridir 

1 

zin okuduğu programın icap 

Amerikanın Tebliğinde, Türkiye ile Ticaret 

tvfüzakeresi Hakkında izahat Veriliyor • 
ettirdiği kanun layihalarını Amerika Hariciye Nezareti 3 Son-
hazırlamaktadır. Bu arada teşrin tarihli Amerika gauıtelerinde 
apor ve gençlik ifleri için Türkiyeye dair bir tebliğ neşretmiş-
de bir kanun layihaaı hazır- tir. Bu tebliğin sebebi, iki memleket 

lanmak üzeredir. arasında yeni esaslara gör;--bir tica-
ret muahedesi müzakereSine karar 

Yeni kanun layihcuında verilmesidir. Tebliğ, bu nevi ticaret 
memlekette aporun inki.,alı muahedelerine ait Amerika kanunu 
r.ıe kalkınmcuı için lazım ge- mucibince neşredilmiştir. 
len bütün tedbirler birara- Ingiltere, Amerika ile ayni şekilde 
ya getirilecektir. Bu layiha- bir ticaret muahedesi neşrine hazır-

lanıyor. Bu karar hakkında dünya 
da memleket ıporunun bir i gazeteleri çok mühim tefsirlere gi .. 
merkezden idare edilmeai , rişmiştir. Bu vaziyet, bizimle Ameri-
de eıa• olacaktır. ka arasındaki müzakerelerin ehem-

Spor klüplerinin idare m.iyetini bir kat daha tebarüz ettir-
tarzlannın, aporcuların klüp- mektedir. Bu sebeple Amerika Hari

ciye Nezaretinin tebliğini Amerika 
lerle alakalan meıelesinin gazetelerindeD' aynen alıyoruz: 
de layihada ehemmiyetle 'Amerika Hariciye Nazır Vekili, 
yer bulacağı aöyleniyor. gu ciheti tebliğ ve ilin eder ki Ame-

~~~~~~~~- ~=-~-~~~-:!• rika hükfuneti, Türkiye ile bir tica= ret anlaşmasına ait müzakerelere gi-

Avrupada rişmek tasavvurundadır. Bu muza. 
kerelerde ne gibi maddelerin göz ö

(Arka.rn- 8 incide) 
Amerika Cümhurredi 

8. Rooıer>elt 

.Siyasi 
ln9iltere Seyahatler__ ltalya ·• 

Arasında Görüşme 

B. Delbos 

Paris, 21 (TAN) - Hariciye Na
zırı B. Delbos, yakında siyasi seya
hatine çıkacaktır. B. Delbos gelecek 
ayın 12 sinde Bclgrada varmış olacak 
tır. Yugoslavya Başvekili B. Stoya
dinoviç te gelecek ayın beş.inde Ro
maya gidecektir. 

Berlin, 21 (A.A.) - Macar Başve
kili M. Daranyi ile Macar Hariciye 
Nazırı M. de Kanya, bu sabah buraya 
gelmişlerdir. 

YENi EDEBİ 

TEFRIKAMIZ. 

Hıçkırık 
• "TAN,, s~ yarmdan itiba-

ren yeni bir edebi roD18ıll.tef
rikası sunacaktır. 
Bunu kim yazdı! ismini he
nüz bilmediğiniz ve belki de 
hiç i§ltmediğinlz bir ge:mç, 
zengin hayalinde yarattığı 

kahrama11lara bu romanı ya
§atmıştır. 

Fa.kat bu yeni yazıcı, yann
dan itibaren size vereceğimiz 
ilk romanlle, meşhurlar ara
sına katılacaktır. Çünkü, bu 
eser, hakiki hayatı öyle cazip 
bir üslüp ile yaşatmı"tır ki, 

Y apllmıyacak mı? 
Londra, 21 (TAN) - Ingiltere 1 rak bazı devletler, bilha.ssa Franu, 

hükfunetinin, Italya ile resmi görüş- Ingite.-e, Italya, Belçika aramıda u
melerde bulunup bulunmaması me- mumi bir görüşme yapılması fikir
selesi, siyasi mahafilde, günün en leri de ortaya atılmaktadır. 
mühim meselesi olarak münakaşa 

mevzuudur. Bu arada ltalyanın In
giltereyP karşı hareketleri, menfi 
mahiyette olarak tefsir edilmekte 
ve Mussolini hükumetinin· Ingilte
reııin Akdenizdeki hareket serbesti
sine engel olacak vaziyetler ihdas 
ettiği ll"i.italeası ileri sürülmektedir. 

Bununla beraber, A vrupada bu
gtinkfi ağır vaziyeti düzeltmek bakı
mından Ingiltere ile ltalya arasında 
açık bir görüşmeyi lüzumlu gören
ler de vardır. ")iğer taraftan Mil

<>tler Cemiyeti Il":sakmP ·vgun ola-

Doktor Aras 

Ankaraya Gitti 
Djşlerini tedavi ettirmek üzere bir 

haftadanberi 9ehrimizde bulunmakta 
olan Hariciye Vekilimiz B. Tevfik RU9 
tü Aras dün akşamki trenle Ankara 
ya hareket etmi§tir. Haydarpqada 
Vali ve Belediye Reisi B. Muhittin 
Üstündağ, kordiplomatik ve dosUan 
tarafından uğurlanmıştır. 

Lig Maçları ve Güreş 

Tekirdağlı,. Hintliyi 
6 dakikada tuşla yendi 
Lig Maçlarında da Galatasaray 
ve Beşiktaş 4. 4 Berabere Kalddar 

sizi mutlaka saracaktır. _ ı Galatasaray \'e Beşiktq takınılan blrlncl devreden lıdlrahate ~kfftyor 
~~~_........., [Dünkü bütün aopr hareketlerinin tafıili.tı altıncı sayfad1t~ır.] 



Mithat Paşanın Oğlunuli 

atıraları; 2 .. ·~~~ 
[Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur.] 

• 

İstanbul un 
iki Ya ası 

Biri esecek 
' ' 

Yerli Tez96hlarda Vapurculuk 

Şirketi Hayriye Yeni 

22-11- 937 

Milli 
Musiki 

Babamla Londrada Prens 
de Gal ve Kraliçe 

Viktorya İle Karşılaşı.yoruz 

Şehircilik mütehassısı Prost, 1stan 
buldan ayrılmadan önce Belediye Re 
i.sliğine verdiği bir raporda, İstanbul 
şehrinin müstakbel imar panı yapı
lırken Asya ile Avrupayı, feribotsuz 
olarak biribirine bağlamanın zaruri 
olduğunu, bunda ısrar ettiğini bildir
miştir. 

Prost, bu raporunda iki şekil teklif 
etmiştir. Bunun birisi, Boğazın en 
münasip bir yerinde deniz altından 
tünel yapılması, diğeri de iki yakanın 
biribirine, üzerinden tren hattı geçe-

V 1 Y t 1 ve ·Opera 
apur ar ap ırıyor k.e~ç:=:d:ı::::ı:r!u: 

Gelecek Yll Oç Şirket Vapuru 
Denize İnmiş Olacak 

mektebimizin talebesini yetiştirmeye 
çalışan tanınmış musiki üstatlarından 
kompozisyon mütehassISI Profesör 
Paul Hindemth, milli tiyatro ve ope
ramız hakkında şunları söylemiştir: 

"- Vücude getirilen 60-70 kişi
lik orkestranın konserleri orta A vru
padaki konserlerden farksızdır.Bu or 
kestrayı 90 kişiye çıkarmayı düşümi
yoruz. Türkiye, A vrupanın birinci sı
nıf orkestralarından birine sahip ola
caktır. Talebe yetiştirmek için yerli 
ve ecnebi birçok hocaları Ankaraya 
getirdik. Bunlar işe başladılar. 

:·-·· ..... ___ ._..._.. .... _... ................................... : 
İ Yazan : Ali Haydar Mithat ~ . . . . ..... ___.. .................................................................... . 

Bana verilen kutuda bir altın sa
nt ve kord.unla bir rütbe beratı var 

• dı. Avrupaya kaçtığım zaman saat 
ve kordonu beş yüz altına sattn:n. 
Yengeme verilen torbada da yUz 
çil altın vardı. 

Hediyelerden sonra mükellef hir 
sofraya davet edildik. Bir iltifat 
eseri olarak padişah mabeyn mı
zıkasını hareme göndermi§ti. Ha -
zincdar, ne hava çalınmasını iste· 
diğiııi annemden sordu. O da milli 
bir hava istedi. Bu arzu sofra hal
kına soğuk bir du§ tesiri yaptı. Bi 
rlbirine bakındılar. Şu suretle ol
sun annem intikamını almış oldu. 

Ortalık kararmıya ba§}ayınca biz 
de konağa döndük. 

E ve dönünce, annem, saray
daki. halleri acı acı bana an 

lattı. Sonra dedi ki: 
- Bir daha saraya davet eder

lerse gi.tıniyeceğim. Bize yapılan 
muamelenin her kısmında riyalı 

hesaplar vardı. Belli ki iki yüzlü, 
tehlikeli bir adam ... Böyle iki yüz
lü bir adamı nasıl tahta çıkardı· 
nız? Kendisinin hiç bir sözüne ve 
iltüa.tma aldanmamak lazımdır. 

Babam derin derin düşündü. Ses 
çıkarmadı. Bize verilen göz kamaş
tırıcı ihsanlan görünce başını sal
ladı. DU.~Unceli hali arttı. Şahsi o
larak verilmiş olan hediyeleri mu
hafaza etm mize .izin verdi. Yalnız 
rütbe beratını aldı. Sonradan duy
dum ki dört ynşında ~r ~ocuğun 
rütbeye layik bir hareketi olamıya 
cağını Abdillhamide hatırlatmış ve 
rutbeyi geri aldırmış. 

O sırada Abdülhamit babamı il
tifata ve ihsana boğarak uyuştur
mak ve bir bende haline indirmek 
iç.in elden geleni yapıyotdu. Baba
mı sevdiğini ve baba tanıdığım sı
ralı sırasız tekrar ediyordu 

Bir gün demiş ki: 
- Sizi çok seviyorum. O kadar 

kı sırtımdan birşey çıkarıp yadig;.::
diye vermek isterim. 

B abam karşısındakinin niyet
lerini anladıt;'l için daimr... 

tetikte duruyordu. Bu sözlere çok 
içerlemiş. Eve dönünce anneme de 
miş ki: 

- Bu adam deli midir. nedir? 
Sırtındnn birşcy çıkarıp bana ver
mek istiyor. Acaba fanilesi midir, 
nesidir? 

Birkaç gün sonra babam padişa 
hın yanında iken Abdülhamit, ko
lundan düğmelerini çıkararak ken· 
disine uzatır. Babam "eve dönünce 
diiğmeler.i annemin onüne atar ve 
d~r ki: 

- Sn tmdan vereceği şey bu i
mış. Kaldır da dolaba koy. 

Babam elmas takmasını sevmez 
di. Bu düğmeleri hiç takmadı. Ih· 
sandan on beş gün sonra Abdülha· 
mit <lUğmeleri babamın üstünde 
goımeymçe şu tözleri söylemiş: 

- Sız beni hiç sevmiyorsunuz. 
Mithat Pa.,a taaccüple yüzüne 

oakmış. Abdillhamit sözüne devam 
etmiş: 

- Eğer sevseydiniz, hiç olmaz
sa bir gün, düğmeleri takar, kar
şıma gelirdiniz. 

B abam nefyedilince bu dUğ
mcleıi sal.lasın diye sarraf 

Alnntiniye bıraktık. Taifte idam 
olunduktan sonra dilğm"ler Parls
te mücevheri Guchurona iki bin 
liraya satıldı. 1899 senesinde mü
cevherci i:e tek:ar karşılaştJm. Ba 
na dedi ki: 

_ Dilğmelcri sizden çok ucuz : 1 

mı ım. Londrada bir n:eraklı müş
teri çıktı. Her d' mcr seksen bin 
altın frank (dört bin altın lira) 
Terdi. 

Beraberce saraya gitmemizden 

Ali Haydar Mithat babaıile 
beraber Londrada iken .. 

sonra a "'m, babamla konuşur

ken, hcrşey içine doğmuş gibi, Ab
dülhamide karşı ikaz yollu sözler 
söyledi. r., bam bu yolda münaka-

şalara hiç girmezdi. Devlet ve mil 
let i§lerini haremile konuşmamayı 
prensip tutmuştu. En mühim meıe 
Jeler olup b:ttikten SOilt'a. yalnız 
havadis yollu birkaç söz söylerdi. 

Babam anneme yalnız iki siyasi 
hadisede vazife vermiştir. Birinci· 

' bilecek bir köprU fle bağlanmasıdır. 
lkinci teklifini üçe ayıran B. Prost, ! 
icinden teren hattı. geçecek olan bir} 
tünelin daha masraflı bulundıuhmu 

-
ileri Urmekte köprü meselesi Uze
rindP durmakt<>oır. 

Prost, ranorundn b•t köprünün yer j 

l 
1etini Hnyd rpasa - S nı.yburnu, Üs 1 
kUdar - Top3ne ve Hisarlar. arası 
olmak üz re gö..c;tenni tir. Kabul edi 
lecek sekil h ıı.1{.kındn 2 ı A le adarlar he
nüz bir MV sövlcmivorlıır. AnC"sk. 

1 şehrin umumi rchres!ni değiştirmi· 
1 vecek. pırn itibarilr nr nz masraflı 

1 

olarak ı:ıek~in tercihi lazım J:"P)mek· 
terlir. Bu vıazivet karsısında Rumeli 

1 

htsan i!P Anad()JU hi~an arasmda 
b;r köprü kurulması muhtemel görü-
ıuyor. 

1 
1 
1 Deniz Ticaret Müdürü 
J D . 1 cnız Ticaret Müdürii B. Müfit 
· Necdet Deniz, hükumete, idareye ait 
bazı izahat vermek Uzere dün akşam 
ki trenle Ankaraya gitmiştlı:. 

Bey oğlunda 
Bir Luna ·Park 

Şirketi Hayriyenin kendi tezgahında yerli malzeme ile 
yaptırılmı, olan 15 numaralı yeni vapur 

Deniz sanayiimlzin inkişafın~ faz- pur önümUzdeki mayıs ayı içinde se
la ehemmiyet verildiği §U son gün- ferlere başlıyabllecektir. 
Ierde, Şirketi Hayriye de ihtiyacı o- Şirketi Hayriye, Bu vapurdnn baş 
mn vapurları kendi tezgahlarında yap ka, 77 ve 78 numaralı iki yeni vapu• 
mak için tedbirler almaktadır. daha yapmıya karar vermiştir. Şir-

Şirket, Hasköydeki fabrikasında 75 keti bu karara sevkeden sebep, son 
numaralı vapuru, makinesi hariç. ol- senelerde Boğaziçine karşı halkın faz 
mak Uzere diğer bUtUn aksamı yerli la rağbet göstermesi ve bilhassa yaz 
malzemeden olmak Uzere, Türk mü- aylarında bugünkU vapurların ihtiya 
h~ndis ve l§çlleri ile inşa ederek de- ca kafi gelmemesidir. Şirket, yaptı
nıze indirmişti. racağı yeni iki vapurun plin ve pro-

jelerini hazırlamaktadır. MUessese-
Şirketi Hayriyenin yine kendi kı- nin fen müdürü olan Dik, A vrupada 

zaklarında in§R.Sına başlanan 76 nu· bu tip vapurların ln!iaatındaki yeni· 
maralı vapurun teknesi 2 aya kadar likleri görmek ve yeni vapurların 
tamamlanacaktır. Bundan sonra ge- memlekette bulunmrynn baz,r parça
mi denize indirilecek ve iç kısımlan- larmı ısmarlamak Uzere Avrupaya 
nm inşasına başlanacaktır.Bu yeni va gtmiştir. 

Hükumet, musikiye karşı çok bü
yük bir alaka gösteriyor. Bu sayede 
ümit ettiğimiz zamandan çok daha 
evvel mükemmel netice alınmıştır. 

Talebe, içten gelen bir hevesle ve 
büyük bir arzu ile çalışmaktadır. BU 
tün bunlar, müstıakbel Türk tiyatro 
opera ve musikisi için çok güzel ü
mitler veıvnektedir. 

neride faaliyetimizi genişleterek 
bütün vilayetlere müracaat edip isti· 
datlılan meydana çıkaracağız.Pek ya 
ktnda yapilacak olan opera binası he 
pimtzi çok alakadar etmektedir. Ge
lecek yıl bir de balet mektbi açılacak 
tır. Milli tiyatro binasını, milli bir o
pera ile açacağımızı ümit ediyoruz.,, 

Trenle Bahk 
Nakliyatı için 

Demlryollarlle balık nakliyatı pa. • 
halı olduğu için balık ihracatnnız dal 
ma deniz yolu ile yapılıyordu. Trak· 
ya hatlarnu idare eden Devlet Demir 
yollan 9 uncu işletme idaresi ile Yu· 
nan ve Bulgarların al5.kndar resmi 
n;ıakamlan arasında yapılan muha· 
bereler neticesinde fiyatlar düşürül· 
müştür. Eskiden, asgari beş tonluk 
vıı,g-onlarla yapılan balık nakliyatında 

Hazinenin Mı.lyonla•ı Aranıyor şark demiryouarı ıı ura 15 kuruş, 
-Z" Fra.nco - Helenique hattında da 730 

~~--t 11 • ... n.,. " 

Kurulacak 
Bir Almanda Yarım 

s.i Istanbul konferansı zamanında 
idi. Lord Salsburinin zevcesi Leydi 
Salsburiye haremde bir ziyafet ve- ı 
rildi. Annem yemekte babamın h. 
zırladığı siyasi bir nutku okudu. 
Leydi Salsburi de buna cevap ver
di. 

Milyon Liramız Var 
İstanbul defterdarlığı, senelerden- Hazinenin alacaklıları arasında 

yordu. H~ Devl~t Demiryollannm 
hem de diğer a1rillactfr milletıe1tln .,r 
yaptıkları tenzilii.t neticesinde fiyat
lar yüzde 83 nisbetinde dUşmüştür. 
Yeni tarifeye göre, 1stanbuldan Bul· 
gar hududuna kadar 756 kuruş alma 
caktır. 

beri devredilcgelen hazine alacakları- Çengelköy müskürat faorikası sahibi 
nı tahsil etmek ve neticelendirmek Tçvfik HayaU de vardır. Tevfik Ha· ' lsveç Elçisi Geldi 
için geniş bir faaliyete girişmiştir.BÜ yati, 0 vakit, bu fabrikayı 50 bin li- Memleketini ayni zamanda Atina1& 
yük harp senelerindenberi tahsil edi- raya ipotek etmiştir. Ondan sonra fab da temsil etmekte olan ve bir mild· 
lemiyen hazine hakkının yekunu mil- rika kapanmcıya kadar cezasile be- dettenberi Yıunanistanda bulunan !s
yonlan ~maktadır. İstanbul maliye raber tam 380 bin liralık borç toplan veçin Ankara orta elçisi B. Vinter, 
muhakemat müdürlüğüne intikal e- mıştır. Hazine avukatları dördüncü dün şehrimize gelmiştir. Elçi bugün 
den bu alacaklar arasında harbi u- icraya müracaat etmişlerdir. Fabrika Ankaraya gidecektir. 

•ı kinci hadise, babam Sur•ye 
valisi i.ten olmuştur. lngil

cere sefiri Sir Austin I .. iard, zevce 
sile beraber Şama gelmişti. Annem 
Leydi Liarda ziyafet verdi ve yine , 
babamın yazdı~'l bir siyasi nutku • 
okudu. 

Abdülli.zizin hal'i sıralarında or
talıkta bilyUk bır heyecan vardı. 

Hükumet erkanının aileleri vakala 
n çok yakından takip ediyorlardı. 
Bir gUn meşhur Şeyhislüm Hikmet 
Beyin kızı evimize gelir, annemi a
cele görmek ister. Annem de ken
'disini kabul eder. Misafir hanım 
eu ha beri verir: 

- Mithat Paşa padişahı hal'et
miye k::ı.lkışmıŞ. Bu tasavvur du
yulmuş. Bazı yerlerde bundan b!!h 
scdiliyormuş. 

Annem t~laşla babamın odas1mı. 
fırlar: 

- Aman Paşa, der. Böyle bir iş 
varmış. Duyulmuş, Şcyhislam mer· 
hum Hikmet Beyin kızı geldi, ha
ber verdi. 

Babam birşey söylemez, fakat 
derhal selamlığa çıkar, Fii<ıl"yin 

Avni Paşaya haber gönderir. Bu
nun üzerine hal' işinin daha ya~"' 
bir zamanda yo.pılmasına karar ve 
rilir. 

bdUlhamit tahta geçtiMen 
sonra vukarıda anlntbı'fını 

gib!, bir miidri tler babamın yüzüne 
glllm'l tür Fakat kendisini bendE> 
mcvkiine tndiremiyeooğini ve inkı· 
lapçı kanaatlerini sarsamıya<'ag ... 
anlayınca 1877 senesinde kendisini 
sadaretten attı ve memleket hari
cine teb'it etti. 

Babam Londrada yerleşti. A - 7-n 
man sonra damadı Vefik Beyi V" 

beni istetti. Eniştemle yola çıktık. 

( Arkaaı :: .::~·1 .1!:) 

mumide bir Almana verilen 500 bin satıldıktan ve ipotek sahibi parasını - -o--
altın liralık bir de avans meselesi var aldıktan sonra artanı hazineye kala- Emniyet Umum Müdürlüğü• 
dır. caktır. nün Yeni Levazım Müdürü 
Levazım reisi merhum İsmail Hak Emniyet Umum MUdUrlUt;'li Leva• 

Amerikada çocuk bahçelerinde 
çocuklar gazden korunma 

usulüne alışıtırılıyor 

kı Paşaya vaktile bir Alman mUraca- Gayrimübadil &onusu zım Şubesi MüdUrlUğUne tayin olu· 
at etmiş, İstanbulda ve diğer şehir- nan İstanbul Maliye Kontrol Memu· 
}erde bilet gişelerinin önünde birer ile y apllan Satışlar ru Tevfik Besim yeni vazifesine baş. 
kantar bulundurmak müsaadesini a- lamak üzere Anka.raya gitmiştir. 
larak senede 25 bin lira kadm- bir GayrimUbadil bonoları ile yapılan Teyfik Besim, uzun mUddet Divanı 

tstanbulda çocuk bahçesi ve umu- para vermeyi tnahhüt etmiştir. Bu- emlak satışlarında birikmiş vergierin Muhasebat murakrphğında, Beyoğlu 
mi bir eğlence yeri ihtiyacı büyük bir na mukabil de başka bir kimsenin aranılmamasıhakkmda bir layiha pro ve İstanbul maliye tahsil mUfetti§}ik 
ihtiyaç ve zaruret halindedir. Şehir- kantar getirtmesine müsaade veril- jesi hazırlandığı haberi, gayrlmüba- lerinde muvaffakıyetle çalışmış ve 
ellik mUtehnssısı B. Prost, Beyoğlu memesi kararlaşmıştır. diller arasında bUyilk memnuniyet u- tahsilini de Avrupada tamamlamış 
ynkasınm imar planını tesbit ederken Bu Alman, 0 vaklt bir mukavele yandırmıştır. hukukçu gençlerdendir. 
burada büyilk ve modern bir Luna yapmış ve hUkO.metten 500 bin altın Evvelce yalnız bir senelik vergi ö- --<'--

pn.rk vücude getirilmesini muvafık lirnlık avans almıştır. Muhakemnt denirken, bazı emlak için 20 seneltk Yüksek lktısat Mektebinde 
görmüştür. B. ~rost bu park için mUdilrlUğU, senelerclenberl tahsil e- verginin verilmesi mecburiyeti konul Son Sınıf Teıkilôtı 
Taksim Bahçesı tanıamiyle dahil dilcmiyen bu parayı istf rdat etmek muş, bu hal,, emllk satışları Uzerinde Yüksek iktısat ve ticaret mektebi-
olmak, Stadyomun şimdiki yerinden için takibata b~lamıştır. llkönce, bu hayli tesir yapmıştı. Y~ni kanunla, hu nin son sınıfında bazı değişme ya.
mühim bir kısmım iç'ne almak Uze- Almanın adresi bulunamamıştır. Ken vaziyetin düzeleceği UmJdi vardır. pılmış ve bu sınıfta Uç şube ihdas 
re, bir tarafı Sürpagop·~· dığer tara- disinin teminat nkçası olmadığı gibi Diğer taraftan, gayrimübadiller edilmiştir. Evvelce, konsolosluk, iktı
fı Dolmabahçe ve Tak~ım tramvay ,bir kefili de yoktur. • satış komisyonu, satış ilanlarını gaze sat ve ticaret branşlarım ihtiva eden 
yollarına dayanan genış sıı.hnyı ayır Maliye Vekii.lcti. bu adnmın adre- telere vermiyerek yalnu: dairenin bu bir şube ile, riyaziye, banka. ve sigor-
mıştır. sini tesblt etmiştir. Kendisine kanuni lunduğu hana astırmıya başlamıştrr. tayı ihtiva eden bir şube vardı. Yeni 

Bu proje kabul edildiği takdirde, şekilde U-bligat yapılarak bu para GayrimUbadiller, vaktinde haberdar teşkilatta: 1 ...!... Dış ticaret ve konso
Dolmabahçc gazhanesi de şehrin sa- istenecektir. olabilmek için bu ilanların eskiden ol losluk, 2 - Ticaret ve maliye, 3 -
nayi mmtakası olarak ayrılacak kıs· Umumi harbin devrettiği nlncaklnr duğu gibi gazetelere verilmesini isti- Banka ve muhasebe olmak \W!re Uç 
mma taşınacak ve fabrikanın olduğu arasında bir milyon liralık bir de ba- yorlnr. şube acılmıştır. 
~~eWilin e~nfüehlri~~ LuM ~nm~ele~w~ı.Owkithüküm~ ~============:~:~::~:~~~--~~~~~~~~~~~~~~~ 
parka katılncaktır. te balon satmak istiyen bir adam Pe 

_ --o- rapalas otelini ndres vererek bir mil-

Cerra h n5CI Hnstanesinin yon liralık avnns nlmıstır. 
• B Ha~dne\•p horcu ol-ınlar arasında 

V ni Pavıyonuna aılanıyor Topal Ismail Hakkı Paşa i -
Cerrahpaşa hastanesinin genişle - le Aya!l Reisi Ahmet Rıza. Enver 

tilmesi işine başlanmıştır. Hastane - Paşa ve eski Adliye Nazın İbrahim 
nin civannda yapılan istimlakler ne- merhumlar dı:ı vardır. 
ticesinde geniş bir toprak sahası bas Miltarekeden az evvel Levazım Re· 
taneye geçmiştir. Şimdi burada yeni isi Topal İsmail Hakkı Paşa 40 bin 

altın lira avans alml{; ve bunu kapat
ve büyük bir pavyon yapılacaktır. Bu mamıı;ıtır. Harbiye Nazırı Enver Pa-

gUn saat on Uç buçukta temeli atıla- şa da 150 altın lira almış, bunun yüz 
cak olan bu pavyon en kısa zaman· lirasını vermiş ve elli lirasını kapat-
da tamamlanacaktır mamıştır. 

Yurtta Bugünkü Hava 

y eşilköy meteoroloji istasyonundan alı
nan malumata ı:örc, buıün yurdun cenup 
doğusu ve doğu Anadolu mmtnkalarında 
havanın kapalı diğer mmtakalarda ise yer 
yer yağmurlu geçmesi, rilzgtirlarsn Kara
deniz ve Trakyada şimalt Kocaclı, Egede 
garbi, cenup ve cenup doğusunda orta ve 
doiu Anadoludo. şarki ıstıkamettcn orta 
kuvvette esmesi muhtemeldir. 

OUNKU HAVA 
Dün hava az bulutlu geçmiş, rüzgtlr şi-

11 inci ay Gün: 30 Kasım: 15 
Ramazan: 18 

Arabi: 1353 

lkinciteıırln: 9 
Rıunı: l3~t 

12,00 Güneş: 6,55 - Oğle: 
ikindi: 14,32 - Akşam: 16,46 

5,tl Yatsı: 18,23 - lmsfık: 

malden saniyede bir';;; olarak csmiştit• 
Barometre 754,2 milimetre, hararet en çolr 
16,6 ve en o.z 6,2 aanth:rat olarak kaydc
dilmiştır. 
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lngiliz • Alman 
Görüşme! erine 
Devam Edilecek 

lngiliz 
Gemilerinde 
tavaya karşı 
Yeni silah 
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Avusturyada 
Kralllk Meselesi 

Vi~ 21 (A.A.) - Prenıs Otto
lluıı 25 hıfi yıldöntımn dolaymile 
~keia Weldblatt gazetesi, yudı· 
lı bir makalede diyor ki: "Filvaki 
t.btms w taçm bir AVW1turya, A· 
"'-turya olamu. Fakat devlet oek
llnbı mevzuu baheolmaun için her 
~ evvel devletin hayatını tem.in 
tbnet llzundır.,, 

Italyan .1.4fcikasznda 1Veler 

ltalya Donanma11eda 
Os llyllc Tahtelbahir 
aoDıa, 21 (A.A.) Marcollo, Dan

toıo, Moecenico adlarındaki üç açık 
deaıia taht.-lbahiri Monfalcone tez
~dan deme indirilmiştir. 
~ her biri 1082 tonilltoluk 0-

Up lllratıeri de 17 mildir. . - - n.n- --
KISA HABERLER 

• llet11v atratasfer balona kabruWU 
~116r Piccard Betsratta bir konferans 

ltir. 
11 • . 4 fDhatlatan :reni Betcrat tefiri B. 
~: kral ıaalblne itimatnam•ini ftl'-

~ ~tllWibda mlUI kahraman ea:rün 
;,...-nno Diu ihtiWinin 27 inci ydclönü-

- btlıt ....... 
...._lalılk IDsDtwe Kralmm Londrada bir 
.--..... aleftine ~lı llabret davaıına 
~. 

• talyadan celen resmi haber
i len göre, RabeflstamD ta

IUDlllll fatlhlerladea biri olan ve 
llabet1stu Umumi Valllljllle ta
yin olunan Marepl Gruiaa.I gel&
cek aym bafmda vazifesini Dök 
D' Aoete'ye devredecek ve it .,.. 
tmdM ~eeektlr. 

llanfal Grulaal'nln bu tekilde 
d~e ll&lk o~ bakDd 
sebepler malim o1m ... kıa ben
t.er lfabet18ta11111 ltuya lçia ağa 
bir ytllı tetldl ettlil ap81Mntır. 

ltalyM ........ geçenlerde E
rltreyl slyaret efmlt ve orada llÖY· 
ledljl bir ınıtulrta Erltre belkg• 
llabet harbi ytbllıadea oektljl 11-
tırapl..,_ bMletmlt, ve t.op...
pı eldp biçerek rahat ve huPr 
~ YaflYM Erltrelllerln artık 
kemerlerbd RJıarak ttalyaya y&r• 

dn etmeleri - pkUllnl ... 
latmlt ve ltalyamn beem yd Sil· 
ven Kanabndae pçm hereeytn 
bedeli altm ile ödendlll ~ 1200 
mllyoa altm llret bybettlllal Oi
ve etadttlr. 

Ba pua cerci Erltrede erimiş
tir. l'lllat aebebl, ..... lıltllisl-

1 ........................................................ . 

....... ~~~: .. ~~~~ ... ~'~ ... ~~~~~.~ ...... J 
dır. Eritrell müteahhitler, harp
ten istifade ederek höyük itler al· 
mııJar. Yllbek llcretll iRUer lml
lanDUf, ve 90k geçmeden baydall 
gelen huya gltmlftlr. Halbuki E
rltre Mareşaa Grut.l'nln de an· 
lattıg. Erltre, ltalya hWdUnetlabı 
hazbıesladen bir tek liret bile çek
meden keadl yağı Ue kavrulup il· 
diyordu. Halbuki vasiyet tununl
le d~ttr. Erltrelller 11 yapa
madddan başka itçlllila pek ... 
...,.. mal olma81 yüzUnden mal· 
lanıu da •tamamaktadırlar. 

Maretal Gruluıl'ye göre bolla 
kartı gelmenin çaresi, herşeydea 
evvel tasarruftur. Rerşeydea ev
vel petrol, benzin laratııulım ko
runmaktır. ÇtinkU ltalya için pet
rol ve benzin altın deferlndedlr. 

M areşail dlallyenler derhal ta
•rrufa batlamıtlar, oto

mobQ ve kamyon kullanmaktan 
vazgeçmişler. ve ltalyMUD Ara
mevuduaa gelen her ltalyamn bir 

b&Dkaya teminat koyması karar
latt.lnlnuttır. 

llabet harbinin Erltre özerlllde 
yapağı, tabU bu kadarla kalım
yor. Çtinktt wl BabeflBtama içi 
de kaynıyor ve ani..,.._ buradaki 
JtalyM kuvvetleri, bmumet lllllhl
tl lçlade Y8§1Yor. Jlabetlste• 
hMdki vaziyeti balrkmda malimat 
aJm&k mllınkön olmamakla arada 
bir burada vuku bulan lsyaalar, 
lhtlWler ve kanpldddar halrkmda 
harice de bbt.ıom mal6mat m
makta ve bu malimattan ba mem
leketla lçln için kayaad.p ......._ 
maktadır. 

Haretai GrulMI ltalyan Şarki 
Afrlkanın bu vaziyet ve pnlt 
içinde yqac11ı. bir ınrada vazife 

. ba§mdua çeklllyor. Zaten keadl&I 
de geçen Şubatta Adlubabada ya
pılBll bir sulkut llll'Ulftda alna 
yaralammtJ ve o zamaadaaberl va
llfe başmdaa çeklleceil 1&)'1 el
maştu. 

Oluyor? 
lfanpl Grulud yerine gerçi 

Dök D' Aoeta tayla olaamuttur. 
Fakat ltalyan AfrlkUI Namtıfmı 
da blmt Slayor lfuuoUDI üzerine 
alautfır. 

Bundan Duçeala ba iti daha 
ful& tlddet ve katlyetle idare et
mek lstedlll •'•byor. 

N.lteldm illba ltalJadua plea 
haberlere göre Daoe Afrl. 

kada yeat bir faaliyetin lönmuaa 
lmamalrta ve bmlaa ~ lllat.em
lekit Nesaretlnl lilerbae a1nnt ba
latunalrtadlr. Mabat ehle edilen 

1•• topralrlann IDJmetlencllrll
.................... devamıchr • 

Topraldarm loymetlendlrilllle8I 
için herteyd• evvel emalyetla btl
ldlm atlrmed -., ettllbadea ba 
itfa, berşeye rafmea kolay kolay 
bafanlamıyuaiı .....,byor. 

&uea IClll t,ebedclWler de ltal
yaa Atrlkunlda lflerln pörUMöz 
gltmedljlal ~ idi. 

&o. tebeddtlllerlD bu pllrlblerl 
ae clkecqe kadar dldtyeceğlnl ö
almösdeld •ter veya yıllar 18-
pat edeeektlr. 

3 

Ziraat Bankası 
Umumi Heyetinde 

Ankara, 21 (TAN) - Ziraat Banka
m umumi heyeti, Mecliain biltce, mu 
hasebat divanı, Ikt11at, ve Ziraat 
encümenlerile Bqvekllet murah • 
haslanndan te,ekkt11 etmek tu.ere ya 
rm (bugUn) toplanacaktır. 

R.uznamede 936 billnçosile klr ve 
zarar hesaplarmm tetkiki, l&ft klnn 
arzedilen şekilde dağıtıhnaun ve mil· 
rakiplerin Ucretlerinbı tayini mad • 
deleri vardır. 
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Sultanahmet Sulh Üçüncü ceza mahkemeıi dün karıfık bir ha
karet davasına baktı. Şikayetçi, Kocamutafapaşa otobüslerinden 
birkaçının sahibi a,çı Halittir. Suçlusu da eskiden kendi yanında 
çalışan İbrahim isminde bir gençtir. Aşçı Halit diyor ki: 

"-Dün akşam Kocamustafapaşadan geçiyordum. İbrahim 
çok sarhoş, ayakta Ali ile konufuyordu. Ali b~na şöyle diyordu: 

• - İbrahim, ben aeni -seviyorum. Onun için senin kahvene ge
liyonmı. 

İbrahim benim geldiğimi görmüş
tü. Bana laf atmış olmak ve beni in
citmek için Aliye-

- Beni kim sevmez ki ... Beni sev
.miyenin tA ... dedi ve ortaya kUfılr 
etti. • 

Ben yanma sokuldum: 
- lbrahim, dedim, bu kUfUrden 

bana da pay var mı? 
İbrahim, bana: 
- Haydi şuradan, dedL 
Ben sonra karakola müracaat et

tim. Polis, lbrahtmi yakaladı. Bir me 
mur onu sarhoş olup olmadığım tes
bit etmek için doktora götürüyordu. 

Giderken de bana: 
- Tu, senin kalıbına, kıyafetine, 

dedi. 
Bundan sonra söz alan İbrahim: 
- Ben katiyen kendisine ktifret

medlın, o zorla kendisine pay çıkar
mak istiyor. Ben sokakta. ona değil, 
'.Arkadaşım Nuriye hitap ettim, de-
dim ki: · 
-A birader .. Tuuh sana! Arkadaş 

olacaksın da bir defa beni aramadın. 
Orada da aşçı Halit kendisine bir pay 
çıkarmak istedi. 

Bundan sonra aahit olarak dinle
nen Nuri, dedi ki: 

- İbrahim sokakta bana hitap et
ti. Katiyen Ha.Udi kastetmedi. 
Başka şahitler ise lbrahimin Halide 

hakaret ettiğini söylediler ve muha
keme karar için talik edildi. 

16 Liralık Bir Tokat 
Robert Kollej talebesinden Hilkat, 

dün meşhut suçliı..ra bakan Sultanah
mct sulh üçlincU ceza hakimi tara -
fmdan 16 lira 60 kuruş ağır para ce
zasına mahkfim olmuştur. İddia şu 
idi: 

Hilk'at, üç gün evvel Divanyolun1a 
bir radyocuya bobin ısmarlamış, üç 
defa gitmiş, sahibini dükkfı.nda buln
mnmı§. Dün akşam ·da uğramış. Bobi 
ni dükkanda bulmuş, almak istemiş. 
Dükkanda bir çocuk varmış: 

- Ustam yok, veremem, demiş. Dil 
kAtı sahibi giderken komşusu Davu
da: 

- Ben gidiyorum. Dükanda. yalmz 
çocuk var. Ara sıra bakıver, demiş. 

Hilkat ile çocuk, dükunda kavga 
ederlerken Davut dlikfı.na gelmiş, o 
da Hilkate bobini vermemiş. Hilkat, 
Dawda hücum etmiş, tokatla.mı§. 

Genç talebe, dün mahkemede su
çunu itiraf ediyordu. Şahitler de şi
kdyetçiyi teyit ettiler. Onun için ha
kim. suçlu Hilkate ceza verdi. 

irib·rıerile Karşıhklt 

Kapışmışlar! 
Sultanahmet sulh üçüncü ceza mah 

kemesinde, Bakırköyünde geçen kar
şılıklı bir hakaret ve dövüşme dava
sına bakıldı. Bir tarafta davacı ve 
suçlu olarak Anastasla karısı Koha
rik ve Fedon, diğer tarafta da Antra
nik isminde bir genç vardı. Hadise 
Bakırköyilnde bir kahvede başlamış 
ve sokak ortasında bitmi§tir. Antrn.
nik, Fedona: 

- E... Bu. hafta evleniyorsun, de
ğil mi? Artık sen ·de öldUn, demiş. 
Fedon bu lafa kızmış ve göyle muka
bele etmiş-

- Sen bana bnkaca{;'Illa kendi an
nene bak! O, Beyoğlunda bir Türkle 
evlendi. 

Beyg·r Ef 
S 

mağa ve ilerletmiye çalıştıkları ve her atm ıya fedakarlığa. katlandıkları bu devirde, 
kendi varlığını korumak yolunda eş-

K a 1 km 1 S 1 a r siz fedakarlıklarile cihan tarihinin en 
§anlı sahif elcrinde yer tutan ve bu sa 

1 hifelerıi daima y~atan hamiyetli ve 
Meşhut suçlar milddelumumiliği, 

bir beygir kesme ve etini satma da- kat'i ihtiyaç karşısında. diğer millet-

Perşembe ak amı 

S · J 'da 

vasmın tahkikile meşgul olmuştur. ler derecesinde, hattll. daha ziyade ça 
lddia şudur: • lı§arak rncvkilne ve bUyUklUğUnc Ya- ;•r•--01 

Hasan isminde bir genç, Ziyadan raşan bir hava kuvvetine malik ol -
4 liraya bir beygir satın almıştır. maktır. Diyanet işleri riyasetinin bu 
Hasan, bir kaç gün beygiri besledik- milli ve kat'i ihtiyacı na.zarı dikkate 
ten sonra araba çekme kabiliyeti ol- ala.r.ak, neşretmiş olduğu fetva muci 
madığmı görünce tekrar Ziyaya bae hince Sadakai frtır ve zekat ile mUkel 
vannuş: lef olanların, yurdumuzu ve milli var 

- Birader, bu beygirden istifade lığımızı havadan gelecek tehlikelere 
edemiyeceğim. Sen bunu ya geri al, karşı korumak uğurunda feyizli ve su 
yahut icabına bak, demiştir. rekli bir surette çalışan v aldığı he-

Otekinin cevabı şu olmuştur: diye ve te'berrUlan, Kızılay ve çocuk 
- Sen hiç merak etme. Onun yal lan esirgeme gibi hayırlı kuI1lllllla.r 

ruz derisi iki lira eder. Eti de caba... ile paylaşarak millete hizmet eden 
Bundan sonra Zeynelabidini bul- Türk hava kurumuna yardıma koş -

muşlar ve beygiri Y~dikule haricine malan ve böylece anayurda hizmette 
çıkarmışlar, Mermerlıkte keserek de bulunmaları ehemiyetle ilan olunur. 
risinl aldıktan sonra da etlerini küfe 1-===-============= nı,.....L.ll,_ ..... ., "' 
lere koymuşlardır. Tam şehire soka- K'. H I Sürü 
caklan sırada belediye zabıtası me- umes ayvan arı 
murları kendilerini yakıılamışlardır. Halinde Dola!mıyacak 
Suçlular, cürümlerini inkar etmişler- Belediye kümes hayvanlarının sürü 
dir. Y alruz Zeynelabidin: halinde sokaklnrda dolaştırılmalarını 

- Ben eti satmıyacaktım, fabrl- yasak etmiştir. Kasaplık hayvanlar 
kada köpeklere verecektim, demiştir. ise yalnız belediyece tespit edilen 

MUddeiumumllik, tahkikatın dtrin- yollardan ancak muayyen saatlerde ~l~~iJi~~-,~~!I~;, 
leştirilmesinc !Uzum göstermiştir. geçtrllebilcccktir. 11'1 

1 t b 1 ık• • Bundan başka her ne ma.ksatla.-0lur 
s an u ıncı sa olsun her nevi ha.yvnnlnnn sokak-

Noterlikte Tahkikat ıarcıa kesilmeleri de yasak edilmiştir. 

S.AN.A.T - AŞK - HEYECAN 
FEDAKARLIK ve GUZELLlK 

ABlDESI 
Biletler bugünden itibaren alı

nabilir. SuilstimalJ. ve yolsuzluğ:u görüldU- den Sabrinin idaresindeki bir heyet 
ğü için müddeiumumilik, İstanbul 1- noterlikte tahkikata devam ediyor- !m••••mcammım•••• 
kinci noteri başkft.tibi hakkında tev- du. Noterlikte daha bir çok yolsuz- lstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları 
ki! kararı almış, Adliye Vek!Ueti de luklar, ve suiistimaller tesbit edilmiş- OPERET KISMI ~lll!~ffiılml~ 
bu noterliği lağvederek işlerinin dör- tir. Heyet tahkikatını bitirmiştir. Ra Saat 20,30 da ~~ 
düncU notere devredilmesine karar 

1 
porunu bugUn verecektir. Yeni bazı ATE Ş B ö C E Q l fı11 ı ıııı \ 

vermişti Müddeiumumt muavinlerin- tevkifler yapılması ihtimali vardır. 4 perde ~h llllUI 

-53-
Evet, haber vermek, imzalı veya imZaSIZ bir mek- de 0 zamana kadar birkaç yıl geçecek ve HalJt bu 

tupla her §eyi yazıp bildirmek... yıllan güzel bir kadın tarafından bakılarak ve hatta 
Fakat birden omuzlarını silkti ve acı acı gülümse- sevilerek geçirecekti. . 

di. Bu adamı hii.lfı. m'ı hôla anlıyama - Fa.kat Mükerrcmin hayatından ha~k~ten bıkıp iğ 
mıştı. Mükerrem zonguldaktan tstanbula dön- renmiş olan Halide dönmiyeceği , Halıdın son günü
dtikten bir müddet sonra madenci Şev - ne kadar onunla yaşamıyacağı da. ne malfımdu ! Ra
ketle ya§amağa başladığını ve nikahlanmalan ihti- kikaten can ve gönüld~n sormuş, "ah ~e yaptım! ~e 
mali bulunduğunu hapisaneden kendisine haber ver- yazık ettim!" diye hakikaten candan ~ anAm~ştı. Halıt 
dirttiği zaman ne olmuştu ki! Haliclin sadece omuz- belki de Balyede yalnız kalmıy~.cak~ı. Lakın Seniha 
tarını silkerek: '' - Herif ena;i ise nikAhlar da! Is- kimbilir nerede, hangi köyde, koy gıbi yerde yapyal 
ter nika.hlasın ister nikahlamasm artık bana ne! nız can verecekti! 
OkUz öldü ort~klık ayrıldı!" dcdi@ni ve başka lafa Durup dururken, kendi de farketm~~n ~özlerin
geçtiğini slSylememişler miyid? Aradan bu kadar yıl de yaşlar belirmişti. Bir kUçük çocuk gıbi, bır küçük 
geçtikten sonra mı eski karısının halini öğrenmek- kız giöi : 
ten bedbaht olacak kendini kederken helak edecekti! - Ah anneciğim, anneciğim, evlfı.dının ne tnlihsiz 
Şimdi Seniha on'un balyeye gitmiş olduğunu Mil· bası varmış! diye mırıl:iandı. 

Bunun üzerine Antranik, Fedona 
şöyle bir teklif yapmış: 

_ Burada olmaz. Çık ta dışarda 

kerreme söyleyişine yanıyordu. Affedilmez ve hav- Bir ufak çocuk gibi anasını almış, onun himaye
sala almaz bir sersemlik etmi§ti. Mükerremin haber sine sığınmak istemişti. Fakat bu zaaf anını çabuk 
ler yollaması, hattiı. başını ·alıp oraya, Ba.lyeye glt- yendi ve sağ elinin tersile, hiddetli hiddetli gözlcı1ni 
mesi, Halidin ayaklarına kapanarak alıkonulmasını kuruladı. o anayı neye anmalı, ondan ne diye imdat 
rica etmesi ihtimali de pekala mevcuttu. Halidin istemeliydi? Ona anası da hiç yar olmamış, hatta ö
böylc bit ricayı kabul edeceğine vakıa ihtimal ver- !Um döıieğinde bile gözleri hep Hnlidın yUzUnde, ken 
miyordu. Ancak buna elbette memnun olacak, ya~a- disine hiç bakmadan, eli hep onun elinde, bir deri bır 
lanmış ve çiğnenmiş gururuna bu yalvarılış ve sıgı- kemik kalmış parmaklarının son kuvvetile hep onun 
nış elbette bir deva ve şifa yerine geçecekti. Hatta parmaklarını, ellerini sararak can vermiş değil miy
Ha.Jidin reddedeceğini niçin yüzde yUz muhakkak di? Hayır, anacak ve istim~at edecek kimsesi yok
sanmalıydı?. "0 da yaşını başını aldı. O da hayattan tu. 

görüşelim. 
Antranik evine gidiyormuş. Fedon 

önüne çıkmış, Anastasla Koharlk te 
gelmişler, üstüne çullanmııslar ve döv 
mUşlcr. 

Antrnnik tc her üçilne küfretmiş. 
Dün mahkemede iki tarafın da şahit
leri dinlendi. Dört şahitten ikisi bir 

ta afın diö-er ikisi de öbUr tarafın 
r ' ~ k' di .. 

aleyhine şahadet ettiler. Hii ım ger 
bir şahidin çağınlması için muhake-
mevi tr.llk etti. 

kafi derecede ders gördü. Bundan sonra namusile ~ Kıskançlık ate1'i, saldmşlarmı, sarışlarını ve ke
turur!" diyerek eski kansını yanına alması ve nı- mirişlerini senelerce unuttum sandığı kıskançlık ateş 
kahlnması ihtimnli de pekala mevcuttu. Ve ~eniha leri ihtiyar kı~ın bütün benliğini yeniden almış, ta
Halidi_? böyle yaptığı takdirde gii~ün blrlnd~ y~ne ~1- mamile kaplayıp sarmıştı. Ve Seniha artık bunun 
dandıgını göreceğinden, anlı~t:ı~~~an .emı~d~··. ı~- hep bu şekilde son nefesine kadar süreceğini çok iyi 
§~nı başını epey almış olsa bıle ~ut~n gU:ellığin! wha- biliyordu. Ancak ağabeysi kendinden evvel ölürse, 
la muhafaza eden kadın artık ıh~ıyarlıgın eş.~gi~e ağabeysinin kendinden evvel toprağa verildiğini öğ 
ayak atmış bir adamla elb!!tte kı Balyelerde omur ni sc belki de biraz sükfıun bulacak, kendisi iyi kö
tUkctmiyecck, başını yediği NUzhetten ve uğuruna rteü r k topraktan toprak olmuş bir ölüyü ar-
Bcrutlu fed tt•r.· k d 1 ·· led'w• • yaşar en yu a e ıb"l ar a aş arının soy ıgı genç t k belki de pek kıskanmıyncaktı ... 
ten sonra bir UçUncU delikanlı daha bulup Halide 1 

muhakkak ki tekmeyi vine indirecekti. Ancak. belki - S O N -

• 
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18 yaşından itibaren bütün bayanların zevkle 
heyecanla muhakkak görecekleri büyük filmi. 

Sinema tarihinin en nefis eseri ... Mek 
tcpli kızlardan daha mükemmel. 
Asri genç kızlık, ilk heyecanlar, ta -

(Fransızca) hassüsler .. Öz kIZI ile sevgilisi, iki 
aşkı arasında çırpmnn genç ve güzel bir kadm, annesinin aşkına isyan 
eden 16 yaşinda genç kiz. Güzellik, saadet, hicran. 
Sevecek kızların, seven ve sevilen kadınların, mutlaka sevgilisine kavuş· 
mak istiyen erkeklerin filmi. Biletlerinizi eimdiden aldırınız. 

Bu akşam SAKARYA Sinemasında • 
Yeni bir muvaffakıyet kazanan diğer bir büyük Fransız filmi 

EMNU AŞK (JENNY) 
ALBERT PREJEAN - FRANÇOISE ROSAY - CHARLES VANEL 

LISE'ITE LANVIN - ROLAND TOUTA!N 
gibi büyilk Fransız artsitlerinin oynadıkları bu emsalsiz filmde: Pn 
risin gizli mahallerini. .. sefahat yerlerinin bütün esrarını gözlerini:<. 
önünde canlandıracaklm"dır. 

Saf ve namuslu bir kız ile sefahate dalmış ve hayasız bir anne ara
sında hissi, mUessir ve alakabahş bir dram.llaveten: Paramount Jurnal 1!111•••••• Yerlerinizi evvelden aldırınız. Tel: 41341 4 

YENi NEŞRIY AT 

Kutuptan Kutuba 
Meşhur seyyah Sven Bedinin ku • 

tüpten kutbe adlı eseri Almanca o
larak Layipzigde Brockhaııs matbaa
sı tarafından neşredilmirııtir. Bu kl
tapta me§hur seyyahın 70,000 kilo -
metrelik mesafe içindeki seyahatleri 
tasvir edilmektedir. Bu kadar meş -
hur bir seyyahın rehberliğjle dünyayı 
dolaşmak istifade öir şeydir. Kıitabı 
tavsiye ederiz. 

• 
Pamuk için Gizli Harp 

Bütün dünya lisanlarına tercüme 
edilmiş olan bu mühim eser Hasan 
Erdinç tarafından dilimize çevrilmiş 
ve muallim Ahmet Halit kitapevi ta
rafından bastırılml§tır. 

• 
Ateşten Gömlek 

Halide Edibin Sakarva orduauna. 
~o •• a -4+lCl hu nef"ıs romanı ikinci de 

fa basıldı. Muallim Ahmet Halit ki
tapevi tarafından neşredUı:nLstir. 

• 
Öğretmen Not Defteri 

llkokul öğretmenleri için yapılan 
bu defter en son program değişikli
ğine göre ha.zırlanmış, maarif mUfet 
ti§i Bay Mansur Tekin tarafından 
tetkik ve tanzim edildikten sonra ba. 
sılmıgtır. 

• 
tSTANBUL SER!RYATI - Ayda 

bir çıkarılan bu mesleki mecmuanm 
son 11 inci numarası intişar etJn4ıtir. 

Madde ve Ziya. !. Madde ve ziya
nın mahiyeti hakkındaki en son na
zariyeleri ve bunların doğurduğu 
felsefi inkılapları veciz bir . surette 
anlatmak için yüksek elektnk mü
hendisi Refik Fenmcn tarafından ya 
ztlan bu kitap çıkmıştır. 

• orta. Ya~1a - Sıvas Halkevi tara-
fından çık~lan bu derginin 7 - 8 
numaraları bir arada neşrolunmuş-

tur. 

• ıreni Adam - Bu sanat ve fikir 
mecmuasının 203 üncü sayısı çıkmış 
tır. 

Diş Tabipleri Ceml;retl Mecmua. 
sı _ Bu aylık mülkJ ve ilmi mecmu· 
anın 81 inci snyısı çıkmıştır. 
Muğla - Muğla Halkevi tarafın

dan çıkarılan bu aylık derginin 8 in-
ci sayısı gelmiştir. · 

ERTUCRUL 
SADl TEK 
TİYATROSU 
Pazartesi Kadıköy 

(SÜREYYA) da 
KÖR ve KILIBIK. 

her keseye elverişli 

mOkemmel bir Radyodur 

Istanbul Radyosu 
OGLE NESRIYATI: 
Sııat 12,30 Plakla Türk musikisi, 12,30 

Havadis, 13,05 Plakla Türk musikisl. 
13,30 Muhtelif plak neşriyatı, 14,00 Son. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 
Saat 17,00 inkılap tarihi deni, Mah• 

mut Esat Bozkurt tarafmdan, 18,30 
Tanburi Cemil: Pllkla, 19,00 Çocuk ti" 
yatrosu: Arslan yolda. 19,30 Hava rapo~ 
ru, 19,35 Konferans: Ali Kimi AkyiiS 
(Çocuk terbiyesi), 19,55 Borsa haber" 
teri, 20,00 Rifat ve arkada:ılım tarafm .. 
dan Tilrk musikisi ve halk ıarkıları, 20,31 

Omer Rıza tarafından arapça ıöyle-v, 

20,4S Belma ve arkadaşlan tarafmdan 
Türk musikisi ve halk şarkıları (saat 
ayan), 21,15 Radyo fonik opera, Stüd· 
yo orkestrası refakatile (Tais). 22,ıS 

~!Pl NBf,'Clflhıi~~Jlarf~fı :tBlrkı 
verler, ve ertesi giınlin programı, 23,00 
SON. ' 

OGLE NESRIYATI: 
Saat 12,30-12,50 Muhtelif pldk neş

riyatı, 12,50-13,15 Plli.k: Tiırk muıl .. 
kisi ve halk prkılnn, 13,lS-13,30 Da " 
hili ve harici haberler. 
AKŞAM NEŞRIYATI: 

Saat 18,30-18,45 Muhtelif p15.k neŞ'" 
riyatı, 18,45-19,00 Ingilizcc ders: A
zime Ipek 19,00-19,30 Tilrk musikisi .,,, 
halk ıarkılan (Makbule Çakar ve arka
daşları)! 9,30-.151,45 Saat ayan ve •" 
rapça neşriyat, 19,45-20,15 Türk muıİ" 
kiıi ve halk 11arkıları, (Hikmet Ru:• 
Sesgör ve arkadasları), 20,15-20,30 
Konferans, Server Isldt, 20,30-21,00 
Pllkla dans musikisi, 21,00-21,15 /." 
janı haberleri, 21,15-21,55 Stüdyo ı• 
loıı orkestrası: 

1 - Rossini: Stabat. 
2 - Turina: Orgia, • 
3 - Plançlette: Les Choches de CO" 

rueville, 
4 - Czibulka: Soııge d'amour aptcıl 

le bal. 
5 - Adam: La Giraldı.. 
Saat 21,55-22,00 Yarınki program vd 

Istik\5.1 MarliL 

• Günün Program Ozil 
SENF0~'1LER 

22,30 Vıır5ova: Senfonik kenser (B~ 
lisz'un fantastik şaheserlerinden). 

HAFiF KONSERLER 
15,45 Paris Kolonyal: Plfik konser1' 

7,10 Berlin kısa dalgası: Sabah konseri 
(8,15: Devarnı).' 7,10 Berlin kısa daJga•r: 
Sabah konseri (8,15: Devamı) 9,05: Pral 
kısa dalgası: Osk,.r bandosu (I0,40: 
Dvorakm halk dansları). 9.20 Pariı JC0 " 

lonyal: Pllk musikisi. 10,30 Keza. ıı,so: 
Keza. 13: Keza. 13 Bertin kısa dalgoııs 
Orkestra konseri (14.15: Devamı) ıs,ıO 
Bükreş: Plak konseri (14,30: Devaını)• 
14,15 Parls kolonyal Konser nakli. ıs! 

Si" Keza. 16,30 Paris kolonyal: Hafif ınu 
1
_ 

ki ve şarkı konseri 17 .45 Beri in kısa da 1 gsı: Hafif musiki, 18,50 Bertin kısa :ı 
agsı: Hafif musiki. 20,15 Bertin kısa s 
agsı: Eğlence! imusikl 20.15: Bukret ı 
Balet musikisi (.Pllikla). 21 Varııov• • 

ıcret· Karışık orkestra kon:-;erL 21,15 Bil 45 
Radulescu takımı 21,40 Varşova: Z~ _ 
Peşte: Gitar musikisi. 22 Llypzig: p~ 
rıştk mizahl ve musikili program. 2! 1 
te: Çiian musikisi (Şarkılı) 23.0S .. ~~!) 
kısa dalgası: Konser (Smetana - Fıo--

RE !TALI.ER 11cı 9,30 Pra gkısıı dahtnsı: Sabah earJcı e• 
18 Pqte: Piyano refakatile keman k0;',,

ri. 19 Bükreıı: Romen earkıları. 19 1 
te: Şar$kı ve piyano. 19,15 Kol~fl~ 
Piyano ve keman solo 21,30 Berh11 • : 

dAlgası: Keman konseri 2ı,45 pe1;
0
,, 

Gitar musikisi (Scarletti, V cısı. fi 
Bach), 22 Bertin krs.a dalgası: B•"~oıl 
milli şarkıları. 22,05 Bükreş : Hos01' 
un ,arkılarından 22.05 Pl'oıı kıs:. da 
Milli Çek şarkıla_rı. 
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TAN 
G ·· ndelik <;azete 

-<>-
'l'AN•ın hedefi: Haberde, fikirde, 
her şeyde temiz, dUrlist, samimt 

'llnıak, kariin gazetesi ol.mıya 
çalışmaktır. 

-o-
ABONE BEDELi 

Türkiye Ecnebi 

TAN 

FEN DÜNYASINDA BÜYÜK iNKILAPLAR 

Kuraklık ve 
• nsanm ilk ihtiyacı, gıdadır. 
1 fennin de, insana, hel'§ey

den evvel bu yolda. hizmet etme-

berlere göre, insanların otu içecek 
leri ve bu içkiden istifade ede
cekleri sıra yaklaoıyor. Yalnız ot
tan çıkarılan içkiye sUt te katıla
cağı anla§ılmaktadır. 

bir buçuk ay tazeliğini muhafaza 
ediY.Or. 

5 

KUTU DERESİNiN 

KANLI AGZI TÜ KON 
MEDENiYETiNi 

FIŞKIRAC K. 
1400 Kr. 1 Seno 2800 Kr. 

750 > 6 Ay 1500 > 
400 •• S Ay SOO :t 

150 • 1 Ay 300 > 
1.iillctlcraraıf posta ittihadına dahil ol.mı": 
hn memleketler ic;in 30-16-9-3.S liradxr. 

' si gerektir. ÇUnk11 muntazam. bir 
mide, hayatta bahtiyarlık kaynağı 
dır. o halde fen, şu geçen yıl i\in· 

kıtlık 
Yeşil ot usaresi, aut ile kanştı

nlarak farelere içirllınig ve bu tec 
rübeyi Wi.nconsin Universitesinin 

iki fen adamı ba§annışt.ır. lki fare 

nin de bu gıdadan çok latif ade et
tikleri görUldU. ÇünkU sütteki vi
taminler. bu sayede artmıştır. 

Diğc: bir ihtira, deniz suyunu 
içilebilecek hale getirmiye 

aittir. Filhakika fennin acı suyu 
tatlı suya çeviren sihirli 9.saSJ, fen
ni keşiflerin en kıymetlilc>rlnden bi 
ri sayılır. Bu ô.sanm, içi bo§tur. Bu 
boş Asa veya asalar suru reçlııeler
den, yahut sunt amberlerden yapıl 
mıştir. Bu da formalin ve tannic 
asitlerden mürekkeptir. Deniz su
yu bu tüple hı içinden geçerken 

madeni ve alkalin klmycVi madde 
ler massolunlı. or ve ., daha son

ra sunt reçir.elcrden yapılma tüp· 

lerden geçerek asitleri kft.milen zail 

oluyor ve içilecek hale geliyor. 

Yazan : Aka Gündüz 

Türkün Tunceli'si Dersimi, Der
sim Seyit Rızalığı, Seyit Rızalık bU· 
tün bir hiynnet t.arlhini boğdu. Bi· 
ribiri içinde eriyip giden bu tarihi 
Kutuderesl knn halinde çoğaltırdı. 

IGONON MESELELERtl 

lımirde Bir Hc1dise 
Münasebetile 
lfük~ gün evnl lznılrde bir hadise 

Oldu: Bir otobüs hfi..discsi. Jzmir gaze
telerinde bu hadiseye \'erilen yeri 
(;Ördükten sonl'.a bunu, memleketin 
bir köşe meselesi saymak Jllzmı geli
)'or. Hadisenin esası şudur: lzmirde 
otobUsleri beledJye işletmektedir. 
lıesmi elbiseli polislerin bu otobfüı· 
lerde biletsiz eyahat ettirilmeleri 
1stenmi5tir. Ve bu yüzden otobüsler
de bazı hft.diseler olmuştur. 

Dün lzmlrden gelen "Anadolu,, 
tef.ikimiz bu hadiseyi tahlU edm. ya
ıtısmda şöyle diyor: 

Belediye mi haklı, emniyet dlrek
l<İrlüğü mü? 

nu ciheti o.rnştırmn.k ve bir kara
l'a bağlamak vazlfesJ bize dü~mez. 

Biz; belediye ile emniyet direktör
lüğünün kordon Uzerlnde çnrpışmala 
ııııın, şu koskoca ı:ehlrde belediye ve 
tınniyet l~lerlnl çe\irmekle mükellef 
iid mühim devlet mü sesesini iclare 
edenlerin ne kadnr dar bir zihniyetle 
ha.re.ket; etmekte olduklarım göster
diğine L,sret etmek istiyoruz. 

Yani demek istiyonız, hayır biz 
de6ıil; hadi e demel( istiyor ki: 

- lzmlrlller! işte siz kafalan kı· 
tarsa kordon ü tünde bile biribiri1Ie 
S:arpışn.cnk kadar dar bir zihniyet ta-
5ıya.nlar tarafından idare edlllyorsu
lluz. 

l>ta WJ c, uwuuı:uı:::.." lıuu.,,.,.. ..... V4-
rasız binmesine müsnnde etseydi her 
halde kıyamet kopmazdı, Nnsıl ki, 
lstanbulda, Anka.rndıı, hatta lımlr 
\re Knrşıynlmdn., hem de belediye 
l:ranwa.ylamıda, vapurlarda polisler 
İlat-asıı vazife başına gidebiliyorlar. 

lfadi diyelim ki, belf.'Aiye otobüs
lere parasız hiç kimseyi bindirme
?ıtek inadında ısrnr ediyor. Daha lle
l'i giderek söyllyellm ki; bu onun 
hakkıdır da. Fakat bu inadın tatbi
kinde, bu hakkın i tifn ımla tutaca.-
ğı yol polisleri otobU Jerde.n lndir
tlıek ve bu hadi eler yürundoo oto
hUsıeri, içlerindeki hnlldn beraber 
l'ollnrda bekletmek değil, polisb:ı de 
0tobüslere para ile binmelerini temin 
için Şehir Meclisinin bu husustaki 
karunmn hatta yine ayni makrun ta
l'afından tasdik edilml§ buhıntmlsmı 
hııe dil. Unmiyerel<, vilayete ba.'\'Ur
bıaktı. 

ll.elediye bunu yapmadı, kendisini 
~lflyete mürooaattan miistnğni say
Clı ve hakkını kendi km"·etl ile koru
tluya çalı~tı. 
~ğer her hak; sahibi tarafından 

böyıe ına.nznrn ı ~irkin, mahiyeti hal 
i\a eziyet, yerecek bir tnrz<la istihsal 
tdUecekse ,•Ufı.yet makamına n mah 
kemelere ne lüzum var 

Sındırgının 

Odunu Nasıl 
Getirilecek? , 
Snıdırgı (TAN) - Dağlık ve or

( .anhk araziden ibaret olan kazamız 
J.llıde rnahrukat buhranı vardır. Şim 
Q 'Ye kadar ancak iki köye ormanlar
"!{. an kesim için miisande verilmiştir. 
b ~aııuz orman idaresinde mühendis 
tn~·Unnıadığı için, diğer köylUnUn de 
?rı~aaade alabilmesi için Ba·ıkeslrden 
n~ he'ldis gelmesi lft.zımdır. Geçen !e 
lte 1~. 20 kuruşa satılan bir mer-
251> ;klf odun bugUn :SO . 70 kuruşa. 
!nak 0 kömür de yUz kunış1 sn.tıl
ted· ta, ve çok gUçlUkle bulunabilmek 

01 ır. Ekrnekçi'er ve oduna ihtiyacı d:n dl~er işler erbabı da sıkıntıya 
ŞtnUşlerdlr 

~~~enııt ve. tuğlncılnr Balıkesirden 
?rıa örnurn geUrterek bunu kullan

Ya bR§lnmışlardır. 

• de insanı bahtiyar etmek için ne- • 
ler yaptı? Fennin bu yoldaki hiz

ıçın 
meti hakikaten mühimdir. 

Fen, berşeyden evvel dünyanın 
buğday verimini artırmıştır. Dün
yanın bazı yerlerinde yaz mevsi· 
mi kısa sürer. Bu 

mevsimde mah· k • f 1 
~~s~m~~~~:~~ eşı er 
Bu yolda yapılan 
tecrübelerin en . -
muvaffakıyetlisl 
ni Rusya ba.§ar
mış ve on yedi gün içinde buğday 
mahsulü. biçilmiştir. 

ti7.erine konacak molozları, yahut 
yosunlan tutmaktır. Tohumlar bun 
larm Uzerine serpilecek, bütün bun 
lar yapıldıktan sonra tabi~t hare
kete geçecektir. Bu ihtiraı te
kcmmUl ettiren Kaliforniyalı zira-

at ütehassısı Profesör Grike, tam 
bir fen adamıdır. Kendisi, birşey 
söylemeden evvel yapar, sonra söz 

söyler. Bugiln de eserinin h!IB. tec 
rUbe safhasında bulunduğunu an

latıyor, fakat. bu tarzda 75 t?n 
patates ve 217 ton domates yetiş
tirmiş bulunuyor. 

B 
u iki ke§if sayesinde fen, otu 
buğday ve ekmeğe çevirmiştir. 

Fakat, otların iyisi de insanlar i
çin Iiizımdır. Bir ineğin otu, süt ve 
ete çevirmesi için zamanla ve ton 
larla ot istihlakine bağlıdır. 

Çok ottan yana bir sıkıntı ~ekil 
miyor. Fakat, insanların ot yemele 
rine lüzum ve ihtiyaç kelmıyacak
tır. Bununla beraber en son ha· 

Yakında yeşil otun usaresini sUt 
lerimize katacak ve bundan da. is
tifade edeceğiz .. 

Fenni keşifler hakkında alı1 

nan en son haberlerin biri 
'de bundan böyle sUtU altı hafta 
muhafazaya imkan olduğunu gö"
teriyor. Bunun için siltü şişclel'e 
koyduktan sonra, gişenin başına 
teneke kapağı geçinneden evvel 
ağzına bir mikdar buhar verilmek 
te ve kapak bunun üzerine kapan
rnaktadır. Buhar içenle tekasüf e
diyor ve şişe bunun üzerine soğuk 
dolaba konuyor ve sUt bu sayelle 

Bu ihtiram hedefi gemilerdeki 
kazanlara lazım olan sulan temin 
ise de bu ihtira ile yeneook içecek 
cephesini de kuvvetlendirmek müm 
kün olacaktır. 

HUiasa insan, bu son sene için
de fen sayesinde susuzluğa ve aç
lığa karşı mlihim muvaffakıyetler 
kazanmıştır. 

Ziraatte yeni bir keşfin ilk mahıulleri: Yabani otlara 
aşılanan buğdaydan alınan dolgun bafaklı demetler 

Artık o devir geçti. Artık Kutude
resinin kanlı ağzı '.tfu'kUn medeniye
tini frşkıroon.k. 

Atatürlc, güzel Eliizfzfn f.nünden 
geçerken bir haber geldi: 

Eliiziz'derı Kutudereslnin ağzına. 
kndnr demlryolu ~·npılncıık. 

O güzelim illeri görın\yenler, bil· 
ıniyenler: Bu .ne demelttir bllir mi· 
slniz? Bu, bnhdakt Anknranm Çnn· 
kayası ne demekse, doğudnld Çnn· 
kaynnm Anka.rnsı demektir. 

Demiryolu oraya bir ulaşrnıya gf)r 
sün. Munzur, Murat ırnınklnn ki 
yüzlerce, btnlerce metreden döküliir 
ve yiirlerce kilometreden akar gider, 
bu hiç eksilmeden a'kaıı Türl• ırmali· 
ları yer yer setlenecek, uçurum uçu
rum gemlenerck şnhlnndırılacak. Eo 
az be~ ~iiz bin kilovafül< elektrik gü
cü elde edilecek. ~1ratın ötesi bedava 
nur oJn.cak. Bölgelerin motörleri i li· 
yecek. Jler türlü ağır, ~·enik, orta en
düstri orada. kurulacak. Kutuderesi· 
nbı nğ-.wıclıın fırJıyan Türk mab Ciz.. 
re - Van - Bağdat - Tnhrnn -
Kabil, ''eya Bntı illeri deyip n.kı.n e
decek. Açılan ve a~ılan eski . Dersi• 
min yaylalarında yer yer ültra mo· 
dern i beldeleri kurulacak. Dnrhll 
varlığa1 çank çizmeye, çndır mocle~ 
eve, lıaınçcr imleme, clippe ldtııba yer 

verecek. 

• nsan bir taraftan tabiat de
l diğiıniz sermayeyi tasfiye 

ederken, bir taraftan da tabiat ba
kımından tehlikeli olan birtakım 
değişikliklere de sebebiyet vermek 
tedir. ,Meselft., ormanları kesmek 
yüzünden iklim değişiyor. Ve bu 
yüzden yağınur azalıyor, kuraklık 
başgösteriyor ve çöller çoğalıyor. 
Bu çölleri açanların maksatları, e· 
kilecek toprak kazanmaktır. Halbu 
ki, bu ekilecek toprağın kazanıldı
ğı yok. Çünkü yağmurlar yağdık· 
ça özlU topraklan alıp götürüyor 
ve bunlarla nehirleri adeta boğu
yor. O kadar ki, nehirlerdeki ba
lıklar bile nefes alnmıyacak hale 
geliyor. Yağmurlar bu işi başardık 
tan sonra sıra. rUzgflrlara geliyor 
ve bunlar faaliyete geçiyor ve top 

rak fırtınaları bqlıyor. Amerikada 
vuku bulan toprak fırtmelan, bu 
memleketin merkezi ktsmılarmdan 
bP..şlıyor ve rUzgfırlar t11Jıdıklan 
topraklan Nevyorkn. kadar getire-..... ~.. ı.,, ........... ...... 1•unr göğsüne ser
piyor. Verimli toprakla.un uu--vv---.---

----~ 
okü~uc-u 

Bnyali, manikürlü sevda t:nirleri
ne bırakıyorum. l\lcmloket, elektrik 
n makine §Birlerine söz veriyorum. 
Bunlan onlar konu~stınlar. Madde 
ve hakikat budur. Biz on yıl önce 
Ankarnnın b~ kilometre ötesindeki 
Mamak'a. bozuk düzen dCikovllle. si• 
diyorduk. Şimdi Vn.na, Erzunıma 
ekspresle gidiyoruz. Biz daha dün 
kahve §ekerimizi bizden çok geri 
memleketten getiriyorduk. Bugün 
dört şeker f&brlkamız isliyor. Don 
paçamızın bağını y~banlar bağlamn
snlardı, mintruı bezınl onlar verme
seler<li dınıdızltılt kalırdık. Şimdi kng 
konbinaınız 931ışıyor. Denizlerimizde 
bizim bayrağımız ~ğalıyor. Gökleri· 
mizde lıizim kanatlarımız dolnşıyor. 
Dağlnnmızda bWm ronderuerlmia 

kilde birer çb1 çevrilmesine mu-
1'abil gıda maddelerini istihsal i
çin yeni çareler bulmak icap edi
yordu. Geçen sene iki mUhim ke
şif elde edildi. Bunlo.r, buğday ye 
tiştiren tar'a.lan kuvvetlendirmeyi 
istihdaf ediyor. 

Mel uma, her yerde köylUnUn 
tekrar ettiği bir söz vardır: 

_ şu yaramaz otıann bittiği 
yerde buğday bitse ne iyi olur? 

Fen de bir ınüddettenberl bu me 
sele Ue ıneşguldU. Rus fılimlcrln
den Dr. ,B. B. Tsitsin, buğday to
humu ile yaramaz otlan biribfrle

rile barıştırmak, yaramıız otlan 
buğday tohumu~u öldUrıniyecck, 
bilakis kuvvetlendirecek hale getir 
mek için uğraştı. Bunun için evve

la bu yaramaz otlnrm mahiyetini 

tetkik ile i15e bagladı. Ve neticede 

bunları buğdayla a§ılamanın mUm 
kün olduğuna kan&At getirdi. Ve 

tecrübe muvaffak oldu. ÇUnkU ya· 
ramaz otlar, buğday vermiye baş 
ladr. 

Yaramnz otlar, dnima biribirlerl 
ni severler. Rus Allmlnln yetiştirdi 
ği mahsul de ayni meziyeti haiz

di. Bu otlar bir eilril kökler vU· 

cude getirir ve bunlar hem rutu

beti toplar, hem toprağı tutar. Bun 
lar buğday vcrmlye baelayınca 

mahsul birdenbire iki misline çık· 
tı ve bu suretle büyük bir muvaf-

fakıyet kazanılmış oldu. 

•ikinci keşifte, ziraat fılenıin 
de tam bir inkılap yapaoo.k 

mahiyettedir. Bu da insanlara, yal 
ruz düz yerlerde değil, ~ahzenler
de mahsul ycti§Urmek imkAnla.nnı 
verecektir. Bu sayede herkes ken· 
dine göre sıcak bir mmtaka vll· 
cilde getirecek, tabiatın bUtün ye
tiştirici kuvvetini bu mmtakada 
tophyacaktır. Bu yeni usulün bü
tün dileği sekiz on ucuz kimyevi 
madde, birkaç §işi ile bir mahzen
dir. Her ma.hzen ııu ile doldurula· 
cak, ve bu su §i§Cleri kaplıyacak, 
bu sayede kimyevi maddeler ya.yı
lacak. Suyun Uzerlnde telden yapıl 
ma bir rağ vardır. Ağın vazifesi, 

MEKTUPLARI 
Banliyö Trenlerinde Gidip Gelen Talebeler 

Imza.sı bizce mahfuz bulunan bir 
okuyucumuz, gönderdiği mektubunda 
ounlan yazıyor: 
"Haydarpaşa banliyö trenlerinde 

sabah akşam mektebe gidip gelen bir 
hayli talebenin hemen ekserisi heme 
dense biletlerinin icap ettiği mevkiler 
de oturmaktan ~kiniyorlar ve tren 
içinde kondüktörlerle mütemadi bir 
kovalamaca yaptıktan sonra UstUete 
sahanlıklarda toplanıyorlar, binip 
inen yolculara. da rahat vermiyorlar. 
Bundan ba§ka her istasyonda treD 
durunca ters taraftan inip bindikleri 
de görUlUyor. Bu arada, biribirleri ile 
pek te zarif olmıyan şekiIIerde ~aka
lal}ıyorlar. 

Sahanlıklarda mektebe g!dip gelen 
ve ekserisi sportmen olmnk hulyasi
le pek te iyi giyinip sarılmıyan bu 
çocukların eu ki§ günlerinde bir ka
zaya, hiç olmazsa ateııli bir hnstnhğa 
tutulmaları muhakkak olmakla be· 
raber unıumt terbiye ncı.mına yaptık
ıaı: kusurlar da, g6renleri mUteessir 
ediyor. 

Çocuklann bu kayıtsız vaziyeUeri 
ile ebeveynlerinin, eimendif er idare
sinin, emn.l'Yet memurlarmm mektep 
mUdür ve muallimlerinin nlflkadar 
olmalan llzımdır. 

Bunun ehemmiyetle önUne geçil
mesi ic;in ne lazımsa yapılmasını . bu 
işle ilırlli makamlardan memleket 
gençliği namına dilerim.,, 

• 
Bursada Kömür Ni~ln 

Pahah Satıhyor? 
Bursadan M. Çetin imzasiyle yazı

lan mektupta §U satırlar var: 
"Geçenlerde belediye, kömüre 315 

kurug azami satıe fiyatı koydu. Bu
nun ~erine bütün fehtrde bir kömUr 
buhranı başladı. Birçok kömllrcUle
rin kömürlerlni eatmıunak için sak· 
la.dıklan anlaşıldı. 

1§ bu §ekle dökülUnce, vaU, muka· 
bil tedbir olo.ra.k n.r.amt fiyat karan
nm değiştirildiğini bildirdi ve kömü
rün serbestçe satılabileceğini ilan et
ti. Kömürcüler, bu sefer de 8 - 9 
kuruşa satışa başladılar. Bugün do-

kuz kuru~m satılan kömürün yarın 
10 - 12 kuru§a çıkacağı da tabii
dir. Halbuki, belediye, azanıi satış fi. 
yatını koymadan evvel, emri altında 
bir miktar kl:imilr bulundurmak hat
ta satışını doğİ-udan doğruya ü~erine 
almak imkanlarını temin edebilseydi, 
§üphesiz iş dahn f aydnlı olurdu. 

Bursalıların bu könıUrr derdinden 
ba~ka hallini istedikleri bir de et me 
selesi vardır. Koyun eti Bursaya ya
kın yerlerde 20 kuruşa satıldığı hal
de Bursnda 45 kuruştan verilmekte
dir. 

Epeyi 1.amandanberi sebze, meyva 
ve yiyecek fiyatlarında yükselme gö
rülüyor. Biltün bunlara karşı, hn lkın 
lehine olacak tedbirler alınamaz mı?,, 

• 

men kaldınldığı halde, Jstanbulun 
bazı semtlerinde tek tük de olsa çar 
§8.fh kadınlara rastlandığına işaret 
ederek diyor ld: 

"Bu suretle, Istan'bul, henüz bu ka 
rarı vern mi§ olan vilayetlerimize kö 
tü bir örnek oluyor. Yeni Tilrkiyenin 
b~ardığı harikaları görmek için dUn 
yanın dört bir tnrafmdnn gelen yüz
lerce seyyahı daha köprü Uterlnden 
çarşaf ve peçe ile knrşılamak doğru 
olmasa gerektir. Diyecekler ki. 700 
bin nlifus içinde çal'§af giyenler pek 
azdır. Fakat, bana kalırsa, az da ol
salar, biz yeni neslin TUrk kızlan, 
artık bunlan görmlye tahammUl o· 
demiyoruz. Alakadar ınnkamlnrdnn 

rica ederiz, bu meseleyi, biraz geci
kilmi§ te olsa, biran evvel halletsin-
!er.,. Şoförler C mly 1 iyi 

Çahıamıyor mu? • 
292 sicil ve 2538 plaka numaralı CEVAPLARIMIZ: 

otomobil sahibi Omer Scrtkaya, gön Turgutludıı d~çl Hakkı {'7kan: 
derdiği bir mektupta şoförler cemiye Dl§ tabipleri kongresi, diş t~babeti 
Unin ataletinden şiknyet ediyor ve mektebinden mezun olmıyan ve elle
aynen şunlan Yazıyor: rinde birer icazetnnır .• bulunan di;ı.çi-
"- Şoförlerin birçok dert1erini a- ler hakkında yazdığımız şekilde b:'!' 

\"kadar mak l b'\di k ·r a . am ara 1 nne vaZ' e karar vermigtir. Bu kararın tatbtk 
ııini üzerıne almıa olan cemiyetin he- ·ı · · 

u sahasına konulnbı mesı içın alftkadar 
yeti ida~esi, devamsııhk yüzünden ı maknınlnnn ve Vekaletlerin tasdik ve 
bir türlil toplantı yapamıyor. Eski tetkikinden geçirileceğine şüphe yok 

bir vergi meselesinden cemiyetin eş- tur. Kaldı ki, bu karann bahsettiğ •• 
yaları ve kasası haczedildi ve satı11ğa niz şekilde imtihan geçiren ve ruhsat 

çrkanldı. Tcşrinievvelin 14 ve 21 inci name alanlara alaka ve 5Umu1U olmıı 
günlerinde toplantı saatlerinde cemi-

dığmı zannediyoruz. 
yet merkezine giden şoförler, orada 
kimseyi bulamadılar. On lki ltzası, 
Us reis, bir katibi umumsl , bir muha
sebecisi olan koskoca bir idare heye
tinden ancak üç kişi gelebilml tL Baş 
ka cemiyetler, baları için revirler a
çar, doktorlar, ebeler bulur, yardım 

teşkilatı kurarlark~n. şoförler cemi
yetine ne oldu, acaba?,, 

• 
Bir Okuyucumuzun 

Temennisi 
Edirnekapıda oturan Mehpare Ha 

mit isminde bir okuyucumuı, Ana
dolunun birç-0k vilL;yeUerinde tama-

• 
Hukuk talebesinden Hidayete : 
Maliye Vekaletinin ilanı, bu parala 

rın ay sonundan itibaren tedavül et
miyeceği hnkkmdadır. Fakat, kanu • 
nen bunların daha bir sene müddetle 
malsandıklan ile merkez ve ziraat 
bankaları şubelerinde kab'..ılli lazım • 
dır. Bu, §U demektir: Tedavülden kal 
dırrlan bu paraları bulunduranlar bun 
lan o tarihten sonra piyasada geçire
mezler. Fakat, mütazamr olmamala 
n için Merkez ve Ziraat bankalan şu 
heleri ile malsandıkları bir sene mtid 
detle kabul ederler. 

fışkınyol'. 

'.l'uncelinin nesi ek ik'i' Bir adım ö
tede pamuk, bir adım ötede krom, 
bir adım ötede balar, demir vesaire. 
Tuncelinin ö:ı: sahibi Türkün nesi ek· 
sik Çannk'ta., Çölde, Dumlupmnrd:ı. 
knlaıııln.nn cevheri arkada bırakhk· 
ıo.rında tn tamam ' 'ardrr. Hepsi şöy
le dursun Atatürkümüz \'ar. Atattirk 

bizimdir. 
On beş yıl önce biltün ana yurt bir 

Kutudereslydl. Bugün nedir görUyo
rm. l\lutlaka! On ylla vannaz, mut
laka, Kutude.l'e inin knnh ağzı Tür· 
kün mcdeıniyetini fı loracn.k ! 

ız ve 

Biga, (TAN) - Arnlanndaki me
safe · ancak 15 dakika sUren Akpı· 
nar ve Akynprnk köyleri halkı ara
sındaki hudut düzeltmesi davnsı bit· 

miştlr 
Davayı Akpmarlılar kazanını§, o 

civardaki dere, ehlivukuf tarafından 
Akpnarlı arın tabii hududu olarak 
gösterilmiştir. 300 nUfustan ibaret o 
lan Akynprnkhlar bu vaziyette mera 
sız kalmı5lardır. Yıllardanberi işle
d;k1cri tarlalar öteki köyün hududu 
içine girmiştir. 
Akpınar köyü daha küçük olduğu 

için, bunlar, Akyapraklılara karda.§· 
çe muamele gösterseler mera ve tar
lalann iki köy hallmı da refah için
de yaşatmıya kfıfi olduğuna §Üphe 
yoktur. 

Akyaprakhlan mUşkül vaziyetten 
kurtarmak için aradaki gerginliği kal 
drrıp iki köy halkını banştınnak ve 
iki köyU bir köy halinde idnre etmek 
çareleri düşünülmektedir. 



TAN 22-11-937 

Dlinkü Müsabaka "~ 
Beşiktaş: 4 

Galatasaray: 4 
1. Spor - T opkapı 1 - 1 Berabere Kaldılar, 

Fener - Beykoz 5- 1 Vefa Süleymaniye 3-2 
Dün lig maçlarmm en mühim 

karşılaşmasını Beşiktaş ile Gala
tasaray takımları Fenerbahçe sta
dında, tribünleri tamamen doldu
ran bir seyirci kütlesi karşısmd&. 
yaptılar ve ancak 4-4 beraber ka· 
la bildiler. 

Saat 14,50 de Saminin idaresin
de oyuna başlanıldığı zaman iki 
takımı şu kadrolarile gördük: 

Beşiktaş: Mehmet Ali - Hristo, 
Hüsnü - Rifat, Bülent, Feyzi -
Rıdvan, MuzafUr, Hakla, şeref, 
Eşref. 

Galatasaray: Hızır - Salih, Su
avi - Mustafa, Eşfak, Fazıl -
Necdet, Süleyman, Bülent, Haşim, 
Danyal. 

Galatasaraym hücumile başlıyan 
oyuna Beşiktaşlılar hemen muka
bele ettiler. Sarı kırmızı forvetleri 
çok canlı ve atılgan oynamağa a
zimkar hamlelerle ilerlemeğe baş
ladıkları zaman Beşiktaş müdafa· 
ası bir hayli şaırmıştı. 

Caçırılan penaltı: 

Oyunun 11 inci dakikasında Bü
lent topu güzel kullanarak takımı
na ilk golü kazandırırken Beşik
taşlı Hakknınm yaptığı favulü ha
kem penaltı ile cezalandırdı, Nec
det bundan istifade edemedi. O
yun mukabil hücumla ve Galata
sarayın tazyikle devam ederken 
hakemin, neden verdiğini anlıya • 
madığımız ikinci bir penaltı Gala
tasaraya Necdetin ayağile bir gol 
kazandırdı. Beşiktaşlılar bu golden 
flonra daha fazla hücum etmeğe ça
lıştılarsa da Galatasaray 30 uncu 
dakikaya kadar daha hakim oynı
yarak Bebiştaşa fırsat vermedi. 

~arfılıklı goller: 

• 

Galatasaray - Beşiktaş maçın
dan bir enstantane 

K l .... d ' a e onun e . .• 

ı 

Devrenin 33 üncü dakikasında 
Beşikta§ lehine verilen frikik ce
zasından kurtulan Galataray mil· 
daf aası topu Danyala ve o da sağ
açık Necdete geçirdi. Necdetin bil· 
yilk bir dikkatle attığı şüt Beşikta~ 
kalesinden içeri girerek ikirlci golü 
tamamladı. Galatasaraym bu nisbi 
bti.kimiyeti devam ederken Beşik· 
taş muhacimleri Galatasaray kale
sini sıkıştmnağa başladılar. Bu 
sg-ada Şerefin uzaktan attığı kuv
vetli şilt Beşi.ktaşı 2-1 vaziyete 
geçirdi. Hakem 43 üncü dakikada 
G., la.tasaray aleyhine de bir penal-

tı verdi. 
Fakat Eşref tonu Galatasaray 

le Mehmet Alinin mudafaasma rağ
men Uçüncü Galatasaray golünü 
yaptı. 

k1tlPcisinin kuca~na atarak ka
çırdı, devre de 2-1 Galatasaraym 

lehine bitti. • 

1 N.nci J evre: 
!kinci devreye Beşiktaşlılar baş

ladı. Dk anlarda iki taraf ta dur
gun oynuyor, biribirinden k?rku
yordu. Nihayet 10 uncu dakikada 
Rıdvanı atlatan Fazıl topu Bülen
de geçirdi ve Bünclt ~1 bir şilt-

Bu golil kuvvetli bir Beşiktaş 
hücumu takip etti. Haşimin Meh
met Ali ile çarpışmasından hakem 
sakatlanan kaleci için oyunu dur
durdu. 

15 inci dakikada Eşrefin ortala
dığı topu Hakkı güzel bir kafa vu
ruşile Galatasaray kalesine atarak 
takımına ikinci golil kazandırdı. 
Bu golü, Şerefin kendi muavi
ninden kaparak götürüp çok sıkı 
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TEKiRDAGLI · 

VE HiNTLi 
-o--

T ekirdağlı Hüseyin, şu 

kaç zamandır burada bulu
nan Hintli ile dün güreşti 

ve Hintli altı dakika gibi 
kııacık bir zamanda ada
makıllı yenildi. Foto muha
birimiz bu altı dakikalık 
güreşin mahdut safhalarını 

bef resimle biribiri ardınca 
tesbit etmiştir. Burada bu 

Tekirdaglt Hüseyin 
Hintli Pelllivanı 
Altı Dakikada Yendi 

Dün Taksim Stadında Tekirdağ
l~ın l{azandığı u r i ga libiyet, peh
livan tabir ince, tam gıcırıbükme 
oldu. 

safhaları, bir sinema şeri
dinde olduğu gibi takip e· 

Dün, Hintlinin ayarını Mülayim 
le yaptıgı üç güreşte iyice tarttı
ğımız için Tekirdağlının yarım sa
at içinde iş:ni mutlaka bitireceği
ni yazmıı:ıtı k GürcşP a·t tt1 1ı ı n ıniz 
de, Teldrdağlının birkaç '3.akika 9 delim: 

• • 
Dünkü lig maçları /azla gol i • 
manzaraıı göstermek bakı- 1 
mından hayli cömert oldu. f • 
Mesela, furada resmini gör· J 

ı düğünüz F enerbahçe - Bey· ı • 
S koz maçında, Fenerliler 5 1 gol attılar. Güne, te Eyüp • 

. !::·::::: :. ~:~l=. ~~:~. ~:~:: • 
bir şı.itle G atasaraya attığı uçün
cü gol takip edince oyun 3-3 be· 
rabere girmiş oldu. Bu üçüncü • 
golden sonra Galatasaraylılar yo
ruldular ve işi de gevşek tuttular. • 
Buna mukabil Beşiktaşlılar maçtan 
galip çıkmak azmile hakimiyeti ele • 
almıştı. 

Devrenin 35 inci dakikasına bu 
suretle devam eden oyunda BUlent • 
Galatasaraya dördüncü golü de ka 
zandırdı. Bu dördüncü gol Beşiktaş • 
hlan asabil~tinniş ve ayni za
manda hızlandırmış oldu. Bütün 
enerjisile Galatasaraya yüklenen • 
Beşikt ~ t<ı.lmnı ancak devrenin 

... 

Tekirdağlı ile Hintli gÜref mineleri üz.erinde .• 

• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• -44 üncü dakikasında Galatasaray 

kalesindeki bir kargaşalıktan hıti
fnde ederek oyunu 4-4 berılber bi
tirdi. 

Hakemin gerek Galatasaray ve 
• Hakemin düdüğü ile elense edip biribirlerini kavradılar • 

gerekse Beşiktaşa verdiği birer 
penaltı ile Beşiktaş kalecisinin sa • 

tlıı.ndT~r anda oyuncuvu ııaha ha
ricine çıkarmadan inkrtaa sebebi- • 
yet vermesi kabul edilmez bir ha
tadır. • (Arkası 10 uncuda) 

====-============-~• 

Güneş . Eyüp 
Maçını 5. 1 

• 
• 

Güneş Kazandı • J_ 

• Dün Tekirdağlı - Hintli güre
şinden evvel Taksitn stadında fut
bol maçları yapıldı. Saat birde lig • 
maçlarından olan Güneş _ Eyüp 
müsabakasını seyrettik. Güneşliler 
sahaya aşağıdaki takımla çıkmış
tılar: • 

Cihat - Faruk, İlhami - Hıris
to, Yusuf, Ömer - Cambaz, Nec
det, Melih, Rebii, Murat. 

Eyüp takımı: 

• 
• Halit - Mehmet, Alaaddin -

Sabri, Ferdi, Mehmet - Cemil, Hay • 
dar, Neşet, Zaven, Fuat. 

Hakem Nuri Bosuttu. 
Oyuna başlanır başlanmaz Gü 

neşliler bir hücum açtılar. Hemen 
mukabele eden Eyüplüler müvaze.. 
neyi temin ederek müsavi bir oyun 
la maça devam ediyorlardı. 

Güneşin ilk golünü merkez mu
hacim oynıyan Melih, yirminci da
kikada yaptı. 

Bu golden sonra iki tarafın gay 
reti on dakika semere vermedi. 

• 
• 
• 
• 
• Otuzuncu dakikada EyUplü sağ 

iç Haydar beraberlik golünü yaptı. 
Bu beraber1ik vaziyetinde Güneş- • 

li Melihin ofsaytten attığı bir gol 
sayılmadı. Birinci devre beraber - • likle bitti. 

İkinci devrenin 25 inci dakika -
smda sağdan gelen bir topa Me -
lih iki metreden ıska geçmişti. Fa • 

ilk caroışma. T ekirdağ!ının lehinde gidiyor 

Ve Hüseyin pehlivan Hintliyi bir kavrayı,ta yere yuvarladı. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

içinde Hintliyi bastıracak kuvvet
te bulunduğunu da ilave etmiştik. 
Ayni zamanda Hintlinin serbest 
güreşi bizimkilerden daha iyi bil
diğini fakat geçkin olması yüzün· 
den on beş dakikadan fazla sıkı 

bir güreşe dayanamıyacağını da 
hesaba katmıştık. 

Altı dakikalık gUreşe ballandıra 

ballandıra anlatılabilecek çeşit çe
şit oyunlar sığmaz. Filhakika dün
kü karşılaşmada oyun adedi faz
la olamadı. Fakat bir kaç oyun 
içinde hapsolan heyecan fevkala
de büyüktü. 

Hüseyinin daha >Ik hamlelerin
de güreşin pek zorlu ve helecanlı 
olacağı anlaşıldı. lki pehlivanın 
biribirine bakışları, açık arayışla· 
n, ayaklarının üstünde tetik du
ruşları temışa heyecanını her sa
niye körükliyen sebeplerdendi. Bu
nun için ahali daha ikinci dakika
dan itibaren kırk dakika hareketli 
sürmüş bir müsabakayı seyreder 
gibi asabiyetten dimdik kesilmiş
lerdi. Bekledikleri netice altıncı 
dakikada meydana çıkıverince gö
ğlislerinde zaptettikleri ürpermeyi 
birden boı:ıalttılar. Ekserisi sevinç
ten afrlprarAk FJiisevinin bovnuna 
sarılmak iizere stndvomun bir 'ba
c:mdan öbür başına kadar koşuyor
du. 

llk güreş Karacabeyli İsmail ile 
Karamürselli Ahmet arasında ya
pıldı. Saatinden evvel hakem heye
ti tarafından beraber bıraktırılan 
bu müı:ıabakadan sonra meydana e1 
veliı Hintli onun peşinden Tekir
dağlı alkışlar arasında çıktılar. 

Tekirdaıfümn yüzü asabiyetten 
tııı:az saı-ıtı uuı;n.ı. J:ııuı.u.uuı .., .... w-

lata rengi ise biraz daha koyul~· 
mıştı. Hakemin düdüğile beraber 
Tekirdağlı başparmaklarmm üs
tünde yaylanarak Hintliye doğru 
ilerledi. Hintli rakibini çok tem· 
kinli karşıhyarak minderin orta· 
sında kavuştular. 

Bir buçuk dakika el enselerle 
yekdiğerini denediler. Tekirdağlı 
ikinci dakikada bir göğüs çap.razı· 
m ) -.nhvarak HintHyi bastırdı. 
Hintli sekiz sanive sonra kurtul• 
du, ayaj?a fırladı. Bir dakika son
ra Tekirdağlı bir çift dalarak tek• 
rar bastırdı. Fa.kat mukabil oyun
la üste dönen Hintlinin altına düş· 
müş oldu. 

Tekirdağlı gençliğini ve Hintli· 
den ne kadar daha kuvvetli oldu· 
ğunu A .. latan oyun yapmıya lüzum 
görmeden zorla ayağa dikilişi ile 
ispat etti. 

Bu vaziyeti gören Hintlinin bü
tün ümitlerini bir saniyede kaybet· 

tiğini, Tekirdağlmın zoruna daya
namıyacağmı tamamile anladığını 
gözlerinden okuduk. Bakışları bu
lanıklaştı, hareketleri başlangıçta
ki katiliğini kaybetti. Galibiyet ih
timallerini tamamile kaybeden ça. 
resiz bir pehlivanın tereddütlii ha 
li Hintlinin her hareketinden belli 
oluyordu. 

O kadar ümidini kaybetmişti ki, 
Tekirdağlı daha üstiine yanaşrr • 
ken yere çöktü. Nefesinin ve ta -
katinin birkaç dakikada tükenece 
ğini iyi bilen tecrübeli Hintli alt
tan bir oyunla talihini son defa. 
denemek istiyordu. 

Tekirdağlının kündeden aşırmak 
üzere yaptığı hamlelere vücudUniln 
merkezi sıkletini birden ileri ala
rak yürüyordu. 

Tam 6 mcı dakikada Tekirdağlı· 
nın yenme gayretleri içine daldığı 
oir fırsattan istifade ederek alttan 
kol kaptı ve Tekirdağlı için pek teb 
tikeli olacak şekilde döndü . 

Fakat Tekirdağlının kuvvet far
kı burada da kendini gösterdi. Ya 
rım döncfüğii •ıırada hal·aklı>rı Hint· 
linin üstUnden aşarken bir bacak 
kıskacı aldı. Hemen o kmkaca is
tinat l'rlerek doğrulup \.oı_smın• i-

kat slirati sayesinde tekrar yetişip 
Güneşin ikinci golllnü kaydetti, Bun • 
dan sonra Güneşliler 3 gol daha 
yaparak müsabakayı 5-1 kazan
dılar. • Ve altıncı dakikada ela hasmının sırtını yere getirdi. 

• yice bastırdı ve tam tft~la ~di. 



22-11-937 TAN 7=== 

lllimiıiiii!G«~U i!!iii!!!i!!!ii~i!!i!!il!iiiiiilL~(A •• ~ U IAAl U ~ J
1 

Büyük Bir Şöhret Olmak 
lstiyen Müstakbel . Bir 
Eczacı Kız . Anlatıyor 

K on111mıya baflıyoruz : - Eczacı mektebinde o.KU· 

, J'Ol'Wll, diyor. Deride bir eczane 
açma.k ıaUyorum. Müstakil çallo· 
mak için. 

- Evlilik hakkında ne dtlşilntl· 
)'OnlUDUZ! • 

- Evlilik meaeleai hiç f'ikrlmde 
yok. Şimdilik hiç niyetim yok.. l"a· 
kat evlllljin aleyhinde delilim. 

- Eğer hayatta bir kere evlen
miye karar verirseniz, hangi fikir. 
lerle bu Jte kalkışıramız. Zengin, 
rahat bir hayata kaVUfma.k ic:in 
mi, yokla aııJaetığmız ve sevdiğiniz 
bir erkekle hayatınızı birlettlrmek, 
tallhlerlntzi blnl>lrine bağlamak 
için mi! 

- Yahm menfaat için yapılan 
bir izdivaç neticesiz olur kanaatin 
deyim. Mesut olmak için herşeyded 
evvel hayat arkad•ıUe uyuşmak l& 
mm delil mi! 

S ııallerim devam edjyt>r. 
- Çocuk aever mialniz?. 

- Usaktan. Oyle bqbqa. yan· 
yana aevglden pek zevk duyamam. 

- Sı>or aever misiniz! 
- Evet, aeverim. Deniz sporu-

nu aeverim. Mektept.e iken vc''!'f 
bol takmımdaydım. 

- Tuvalet ve da sizi allk8da1" 
eder mi!. 

- Evet İYi g.lvinmeVf ~lr seve
rim Ve elimden geld;~ kadar gt. 
ylnmelde ~1 olurum. Tabii 
kendi bavahma ~·- ll'Azla ""• va 
pamam. taJebf!vtm.. Yalnnr '1JllU 
tıöylt98bflf!ıbn ki tnsan dM'IM" llideT 
keli de ili giytaibilir. Yani uygwa 
~ .. 

- Okur musunuz! 
-Evet! 
- Ne olrununuz? 
- Şimdiki halde Umf kftRl"lttr n-

Jmvnrum ~vakitlerimde roman 
okurum. ııecmualan munt&P.,.. su 
rett.e takip ederim. Ve muhakkak 
her üpm gazete okurum 

M ~rakh meraklı IOl'U~,,., ! - Gazetenin en çok hangi 
taratlarmı olrunusuz? 

- Birinci ve ikinci sayfanm ha 
ftdislethıl okurum. Sonra hlklye
Jerl. Soma moda ve atnema kJmt"lla 
ba.kanm. 

- Artilltlerin husuıf hRvatlan 
8lsl allkadar eder mi? Onlarla 
JDefl11) olur mUIUlluz? 

YAZAN: 

Suat 
Dervis 

ı, laayahntlalıi wenr iızlanmız· 
dan: Ha,atım ıai Ue Jrpan

,....~.._.,,,._.. .... __ 
- Olunım. Fakat_m ısıra •• Her ........... 
- Onlarm resmile kolleksiyon 

yapar mıımıız? 
- KUçtlkken yapardmı. Şiın'1 

dP.ğil. 
- Tiyatroya gider misiniı?. 

- Çok gitmem. 
- Sinemaya? 
- Sin~aya daha çok giderim. 
- Bot ıııamanıarmızda en büyük 

sevkiniz? 
-Okumak... 
_En eevdiliniz edebi kitap?. 

- ! ! ! .... 
- Cevap vermtyonwıuz... En 

gak kimi severBiniz?. 
- Vallahi bilmem ki .. Söylerem 

belki beni eaki bulursunuz!. 

- Ktmdirbu eski ediP? 

SiNEMA DONYASINDA: 

' Tütün Ticareti Yapmak 
lstiyen Bir Yıldız 

SUde K6rber, ahıema yılcbzlarmıı. 
JenUerindelldir. Ybde yilz Amerika
lı dei'1. ytt.ıe yb Avrupalldır. Selli 
llbıeJdir. Reeimde görflyol'BUDUZ, yll• 
111. de fena değil. Şöhreti o kadar 
"1bek delil, fakat bahtı yaver gt. 
decek oluna, pek geçe kalmu, bu 
lenç im da töhret merdivenlerini te
ker teker C}Jkarak bllyllk mefhurla
ftn aruma katışır. 

l'akat bu kJzcağızın parlak bir 
Jllcı.z olmaktan daha ayn gayeleri 
91.rdıı-. Sinemacılıkta biritt.ireCeğ:t 
ltaralan, bir glll' aermaye yaparak 
ttltUa ticaretine g;rfemek ia.iyor. Bu 

lllabaua diyor ki: 
.. _ Ticaret. en çok sevdiltm teY· 

4i Yddlr olmak gayes;nı hı~bir 1&• 

illan ctltmed~. Maksadım. ~vire

cetbıı fUmlenten e.de edeceğlm pan. =: birinde ticaret hayatına a
dir • ,_,caret.. bayıldıiım teY· 
lılt.İ Bllha•a ttıttln ticareti yapmak Hilde KörlHır 

- Halide Edip. En çok ae~iiğim 
kitap ·~p Ağrısı" dır. 

H ayat hakkmdakl mevzuıu: 
geçiyorum: 

- Soeyal meseleler alzi allka
dar .er mf!. 

- Katiyyen en ufak bir alika 
duymam. 

- Erkekler hakkında ne .dtlşü
nilnrilnUz? Kadınlara kartı İıUrmet 
klr· mıdırlar, yoksa ld18tah mı? 

- Ben talebeyim. Benim muhi
timde kadm, ekek farkı yoktur. 
Herkes biribirlne kanı dtırllıt ve ar 
kadaştır. BugllnUn erkeklerini eski 
erkeklere nisbeteD çok daha ciddt 

buluyonım. 
- Tahsilinizi bitirip. hayatmızı 

kazannuya bafladıimJz zaman ai
lenizden, avnlIP yaşamayı dtlşUnU 
yor musunus? 

- Ben ailemden, ayrılıp. yalnız 
,...ıyamam. Benc;e. o şekil varit o
lamaz ... Taşradan lstanbula tah111il 
için gelen kızlar bile, lstanbulda 
serbest olduklan halde, kendi is
telderlle talebe vurtlarma ~riyoı 
tar. Tek baılsrma kalamrvorlar. Ben 1 
ce ttenç kızm ven aile ocağıdll'. Tah 
sil etmek demek, aileden aV"''1ııak 
defil. fflrf rlerin! yUkRE'1tJT'lek ve o 
ailew uğlam bir destek olmak de-
mektir. 

- A.f14'leri1'den avnlmak ve ser· 
best kalmak iıtiyen kızlar da görü 
yorum. 

- Evet o -kilde dUdnenler de 

'UU'. "uıt.,ben~~ de ve 
saerfyşrlryte egı4a11 • 

S ~ yaa.malr ha'k1"'ıda1d 
düşüncelerini arqtınyo-

rum: 
- Böyle serbHt yaşıya.n ve ay

ni zamanda halk nazarında dilrUst 
tellkk' Pdtlen ~ç kızlar ftr mı? 

- Yok ... Bayle y&11&mumı isti
yenler var.. Fakat dllrllat ve na
muslu tellkki edilemiveceklerinden 
tırktilklerl içüı cesaret edemiyor· 
lar. 

- Şimdi benim elimde bir kud
ret olsaydı ve sizin karşntza çık
aaydım: "Dile benden ne dilersin9

" 

diye sorsaydım ve Biz de benim ıi
ze he~yi verebilecek kttblliyett'" 
olduğuma iman etseydiniz.. Ben 
den ne tsterdfnlz?. • 

Ancak, yirmi iki yqlarmda gö
rünen, genç bir kızla konu111yor· 
dum. Kimbiltr kalbi nuıl emeller· 
le doludur, ne kadar çok idealleri. 
ldmbillr ne Umltlerl, ne latekleri 
vardır. Ben yirmi iki vR~davken 
blrlai kartım& çıksaydı. Böyle bir 

llU&l eoraaydı, ne cevaplar vermez
dlnı. Neler iatemezdim: '-rtırk mil· 
letlnin en btl~k edibi olmak iste
rim. Yalnıs Tlırldyede delil. şöbre 
ti dOnyanm dört bucafmda duyul· 
mut bir yazıcı olmak. Nobel ml~
fatJ almak ilterlm. fUDU isterim 
bunu isterim. Elhaml tsterim. iste
rim. isterim" divecektlm Kimbilir 
neler neler tattvecet. ne temenni· 
'erde bulunacaktmı. 

1 
1 

l F ıkat karpmdakl kumral buk 
leli, iri kestane rengi göz· 

ltl, glbıel laz göılerlnl daha lriletti 
ı ren bir bilmemezlik lçlnde 

- Ben. mi T. diyor. Ben hiç bir-
• 181 istemem~ Şimdiki hayatımdan 

memnunum... Hayatta beqeydeD 
, çok lateneoek tek birteY yoktur. 

Betn rahat bir hayat isterlm. l'u· 
la 11e:vet ~de yoktur. Haya· 
tDllda timdlki halde deltfiklik ola· 
rak dere ve imtihan muvaffalaYet 
lerf Ve 1\eyecanlan Vardır DeridP 
eczanemi açtıtrm zaman da, he
vecannn onu tleriletmek olacak ... 
Tq,vr-• hayır! ben .hiç birteY iste
nılyorum. 

Ben yhınl iki )'8fmda iken bir
çok teYler isterdim. Ve 11ıcak bir 
"Suat Df"rvit" olabildim. Yorum Bir aigara fabrllı:uı aç- · 

~ orada yblerce llÇI c;abltlra· ı her taratma pderlp utmak! ... " 
·.-. lr4ıld mdmlı ~ olan im- &g te fena tlldr delfl.. Haydi b&-

• ~ıllall lion1anml dllD7um ym.!. 

·Hayatta blçblı1ey latemlyen bu 
talebe ııe olaeü, itte ben bunu m~
tak edivorum. 

Amerilr« orirım weçencle 
biiyiilı hir ,,..,...,,a ,aptı. 

Ba ,,.,,,..,,,ada, laalil tanlı-
lsu GARiP DÜNYA: 

lann, ltarelıet ltalintle piya
de ile anı...-. meselesi 

de tetkilı .Jiltli. Bu tetkilı
lerin oerdijl netice laeniiz 
malam tlefildir. F alıat ma-
neora, Amerih ordnancla 

Midesi 60 Bin 
Liraya Satllan Bir 

alefli alır silô/Jar ve ltava A H kk b "!'! ~~ :~ rap o a azı 
resimde pi,aJenin taarra-1 Bokkabulık Çetlt Çflıfittir. Bir ba· 
zandan bir .,Jlatı •iziilıüYor. kmıa göre Hintlilerin fakirizml de bir ;-

....,.~_....,..,... ..................... ~ Ge>kkabul~ Bizim buradaki Mu· ------------1 sevi hokkabazlar, daha ziyade hokb 
bulık 9yunlarmda mahant g&lterir-

l ler. ~Hint ft ~ hokbbula· 
n, builra dee•Jeaek ~e 
berkeld ıı.,,.ıe dGtUrtlrler. Arap holl 
lr&bularr arumda Hacı Ali adında 
methur Mnnrb lihirbu, Avrupanm 
bUyllk ~birlerinde senelerce maharet 
göstermiş, fennin kabul etmediği bir 
c;ok h\inerlerle seyircilerini hayretten 
hayrete dU.UrmllştU. Hacı Ali, mide
nin tahamm01Une taal1(1k eden ijlerde 
maharet sahibi bul'llnuyordu. 

Bu adam. bir hamlede otuz bardak 
au içiyor. onun arkasından da birkaç 
bardak oetJ"OI ~~· llODI'& da: 
"- Oh. diyordu, fD petrol fel'bet 

gibi tatlı ~! ffo~ ffaea Ali 
Hacı Ali b~ bqka cep na-.-----

4 

G.....ı Goarantl 

ti. ,...,,,... ~ -Wllı lıır. 

11'dö.~ a• •• Eski Mis 19ivekll 
iitıe yutmak h~ da eliler mea 
1e~arma c;ıtartı;onl1L Vesayet Affllla 

Gençliğe 
Hasretin 

Son .gelen dra ~rl, 1"ı 
adamın ötdft haber v.erJyorlar. Ahmnalc isteniyor 
llmırll· ilacı Ali öldttğll sUn • ya • 
flDda bulunuyordu. Bu Gllm. fen l· Viyanacla 17 yqmda bir km eeve-
lemlnde btr bAdüıe ol&rU brfılan9 rek onunla evlenmek bere iken iMi 
mıt ve blsr mtlflllle981er Baoı Alinin qt maceraamdan vucıegmiye meo
mtdeitiü. tetldkat yapmak tgtn eatm bur ka18ıi eski Mısır &,vekili Tn-

lf d 
• almak tstemislerdİr. flk Neelm Londra a e S 1 Fakat m•ur Rokleller mll"8eee· Kendisi hallh~.-a .. 86 ya gel::· 

al, hokkabazm midealne bizim pata- uu-ua YaflD • 
Bllyllk Harpte Canakkalede biızim· mızla 60 bin lira vererek aabn alDUI· Uç kere Bafvekf.letl deruhte et.mit 

le clövüşen, bu harpte sağ kollunu tir Şimdi bu mide mueaeeeede tetkik ve memleketine mUhim hizmetler yap 
kaybeden. muhtelif cephelerde de bir edilecektir. IDJftJr. Nelllnı Papnm 17 y&fD>dald 
gösilnil kaybeden, bir bacağı aakat Hacı Alt, hokkabazlıkta çok ytlldil Viyanah dilber MariaBueber ile n• 
kalan maruf Fransız Generali Gou· bir eervet yap~tır. Bu para ıimcli. lenmeaine Al'fl gelen sebep, vasiyet. 
raud. Mütarekede lstanbulda bulunan onun miruenn olan Emine lamindeld naıneeini değlftirerek le"-etlnin bir 
FrallSJz kuvvetlerine bir aralık ku· lnmul kRlmalrtadu'. lnpnmı sevgilisine terketmek liteme mandanhk etmif, bir zaman da Suri· _.. ________ .... __ 

yede Fransız fevka1lde komiserliği sidir. Bunun UzeriDe Neıdın Patanm 
yapmıttı. Senelerden.beri de Parls m'u Saadetin iki lvey km ve vari8l, mahkemeye 
hafızlığı ~pıyordu. mtıracaat ederek keııdtainiJı, artık it 

İhtiyar General Gouraud. birkaç 1erinl idareden lels oldutmıu iddia et 
a-tın önce tekaüde aevkedilince. bir T ı I 51m1 mitler " ba.balarmJ baCir aıtma aı-
Franaız muharriri kendisine mUraca- mak için dava &ÇllllllardJr. Dava ge. 
at e~mia. hatıralarım öğrenmek iste- lecek aym 9 uacu glhıtl Kahirede p 
~tır: ~ttyar kumandan, usun atlren Nerede 7 rWecektlr. Nelim Pqa ile. bllylk 
aakerutine ait hatmılannı anlattık- tl~ fUUl'Ullun tam oJd1I 
~sonra nP.e~nin şöyle btr auali· l)Mt bet 8elle evvel erkek abıema m _.....,.. -'--~-..ıı- • _ 
ne mantP kalnnetır: dizi 8evil arti8tf Co funa dair a...,... •• ar ......-...uu-. --

"- Eter bu~n yirmi yaşmda o1-~ ~ au:u abıem~ drayı slyuet:Jiahı bir sebebi de budur. 
savdınız. vahut gen~llie avdet etmek mtUıim blrbotkık bıraknuftı. Nelllm Paf&, punmun tam oldalma9 
elini~~,. otaaydı. ne y&J'lrdnuz?., Con Qlbert'in Bolivuttakl evini mp..t için Londrada alb lllllteba-. 

General. bu eual kanpmıda U;int birlbtrine btlyUk btr qkla ballı olan tan rapor alacaktır. Kencllal mltebaa 
derin deı:tn c:ekmtı, sonra köhtlııde genç bir çift alDUftu'. F41alan mtı- ..ıara yardım için, aon PGh'dlll atık 
bir çok t'ltMnY tek etilP tutarak: sayede ne 1&tılırkeıı. fevbllde bil· ~ı yaztmfbr. 
"- Genc;lik. demietb' Nertde o? yWt karyolaamı da bir otelci rakip- Afkm başlıca sebebi, Neelm ı-a..,. 

Onu tekrar kazanmak mftmkftn olA. lerlne kUtı epeyi artırarak aJJmYa nm Viyanada hasta ttJlı ... 
eu nisa"'"':""' ve bltt11t varhklamm muvaffak olmuttur. llaria'mn kendisine :ciddi itbıa w 
feda edPrd1m. PenaylvanJa'daki bGytlk oteUercten eadaka.tle bakmamdır. 

Ve sonra vtne tc-mi Qelrerek ~e- birinin sahibi olan otelci arti8tla kar 
UP.. 'tturetfnt '1J ctıınle De ttıpıamla- yo1a.nm koyduğu odaJI ,aJDJS yeni 
mlBtJJ': evlllere ldralamakt&dır· 

Kmlcahanlamcla 
"- Oenr.lik .. Bir daha ele R'f!mleef Otelciye g6re Om albertin kar- K k•.I.:. 

'""'"lfHn rıl"'",.." v•cııf'n• "'"''lr!..J fOlaaı lpldara aadet getirmekte ....... Kaça ~ 
imif. Akıllı otelci bu aayede binlerce Kmlcaha.mam, (TAN) - Qeredeoi 

AdG~an Bel .. ye dolar temtntııe muvaffak olarak ye ballı K~ köyUııden Saffet (.' 
karyola1& ftl'dlif fazla paranın bir- nar ve Muataf• Biçici ne an,.- ... 

Meclsl Toplancli kaç mlatini pek az zamanda çıkar- kadaşlan Kmlcahamamm Tepen 
~· lumd&n ruhsatsız kerelteltk tım 

Adapazan (TAN) - Belediye u· ruk keBqlieler ve Geredeye b4ifil'-
mumf heyeti toplantılarma baflamlf, bamml Gtlner, ttlccardan tamall Bak ken orman koruma erleri tarafmdaa 
birinci reis vekilllifne ~vat Adap&- la Göktilrk seçilmitlerdlr. yabJenmlf)&rdır. Bunlar mtltlc1ehl
zarh, ikinci rel8 vekllllğne Yuauf Oz Belediye reili ~ l'alk Abam mumDlte temUm edilmiller, 11 an • 
kaya, daimi enctımen uabklarma ec yanılan bir senelik faaliyet raporu baları da 61dlderile beraber möaacleıt 
sacı Amil~ Nalbur Emin Mu- muvafık görlllmUftilr. •re edllmlftir . 
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(Bası 1 lnclde) 
kat iki memleket biıibirinin, sulh yo· 
lunun çok sadık ve samimi yolcuları 
olduğunu pek çabuk farketmişlerdir. 
Aradaki mUşterek sulh alaka ve sev
gisi her vesileden istifade ederek te
barilz ettirilmiş ve böylece Türkiye 
lle Amerika. arasında çok sıcak bir 
dostluk havası doğmuştur. 

Hükfunetimizin her davetine 
kırşı gösterdiği alaka ve hassasiyet, 
Atatilrkün son açılış nutkunda pek 
kuvvetli bir lisanla ifade edilmiştir. 
B. Roosevelt'in yeni ticaret muahe
de!eri hakkındaki hareketini de, hü
kumetimiz bu yolda bir sulh daveti 
diye karşılamış ve alakasını derhal 
gö termiştir. 

ir sene evvel Ceüi.l Bayar tk
tısat Vekili sıfatile yeni hare

keti haber aldığı zaman bu yolu Türk 
sulh iden.llerine ve iktısadi gayretleri
ne uygun bulmuş ve lktısat Vekaleti 
müspet bir kcı.rara varmıştı. 

Ancak bu teferruata ait bazı dü
şünceler, derhal harekete geçilmesi
ne imkan bırakmamıştır. 

Cclfil Bayar, Başvekalete geçtik
ten sonra ilk vardığı kararlardan bi· 
ri, muallfıkta kalan bu işi kati bir 
neticeye vardırmak olmuştur. Hüku
metimizin yeni muahede müzakeresi· 
ne gi~k hakkındaki karan ilk
teşrinin beşinde Amerika hükumeti· 
ne bildirilmiştir. Amerika, bu hare
ketimizi büyük bir dostlukla. karşıla
mış ve kendi usulleri dairesinde der
hal faaliyete geçmiştir. Amerika Ha· 
riciye Nezaretinin diğer bir sütunu
muzda n~ttiğimiz tebliği, muame· 
lelerin süratle ilerlediğine delildir. 
Munhedeye ait müzakerelere 1kinci
kanunda başlanacağı ümit edilmek
tedir. 

Dünyada barışı ve normal ticareti 
en ziyade istiyenlerle muvazi olarak 
attığımız adım, ba.rnı ve enge!siz ti
--_.. L..-1-l--~-W c>l~!LGnU7tTI c;lOk R• 

~ık bir ölçüsüdür. Avrupanın cenu· 

bunda ve şarkında. A"İncrikaya. el u-
7.atan yegiıne memleket Türkiyedir. 
Balkan komşularımız. İtalya, Lehıs-
tnn henUz harekete geçmemişlerdir. 
Orta A vrupada bizim kadar alaka ve 
hassasiyet gösteren yegane mem~e· 
ket, Çekoslovakyadır. İleri görüşlU 
horici siyasetimiz bu işte de çok iyi 
bir imtihan geçirmiştir. 

Bu hareket te isbnt ediyor ki, 'für· 
kiye barışa ve demokrasiye taalluku 
olan her harekette ön safta yiirüyor 
ve insanlığın ileri ideallerine olan bağ 
lılığının icap'arını daima bUyük bb· 
hassasiyetle yapıyor. 

Ahmet Emin YALMAN 

Yazan: 
ALI RIZA SEYFi 

TAN 

Uzak arkta Otobüs-Otoma- Amerikaya 
Yeni Bir Had.ise bil Rekabeti ihracatımız 

(Başı l lnclde) (Ba.~ı 1 incide) • (Bn-sı ı incide) 
ği diğer tedbirler almak hakkını mu Eminönü - Emirgô.n, Taksim - nünde tutulması icap edeceği hak-
hafaza etmektedir. Yenimahalle, Taksim .:_ Beşiktaş, kında alakadar ş~hısları, bize düşün-

Ordu namına bir söz Keresteciler - Eyüp. celerini bildirmiye davet ederiz. 
Şanghay, 21 (A.A.) - Japon ordu Şu giinlerde Şişli ile Fatih arasın- Bu ilk tebliğ, alakadarların düşiln-

su namına söz söylemeğe salahiyet - da da otobils seferlerine başlana- celerini, iki taraf a.rasındaki milna
tar bir zat, gazetecilere §U beyanatta caktır. kaşaların daha başlangıç safhaların
bulunmuştur: Yukarıda saydığımız on hatta gün da anlamak maksadiyle yapılmıştır. 

11
- Fransız imtiyazlı mmtakası de (100) otobils sefer yapıyor. Bu Müzakereye karar verildiğine dair 

mn.kamlan ve beynelmilel imtiyazlı hatların ekserisi "'ramvay gUzerga- kanun mucibince yapılması 13zım 
mmtaka makamları, kendilerince hıdır ve buralarda otobUs faaliyetin ge!en resmi tebliğle karıştınlmama
mümkün olduğu nispette Japon tn- den Tramvay Şirketi yolcu kaybet- lıdır. Asıl resmi tebliğ, Türkiye hü
leplerini jsaf eyliyeocklerini •vadet- miş olmakla beraber, taksi otomo - kumetinin teklifleri alındıktan sonra 
mişlerdir. Esasen, ademi isaf tnkdi- billeri de faaliyetlerinden hayli kay- neşredilccektir. O zaman Amerika
rinde, Japon ordusu lüzumlu telakki betmiş bulunuyor. nın hangi maddeler hakkında Türki-
ettiği biltün tedbirleri almak hakkını Bu vaziyetin böyle olduğunu, dün yeye güfT\rilk kolaylıkları göstermek 
muhafaza eylemektedir.,, bize yapılan bir müracaattan ve niyetinde bulunduğu da ilan edile-

Beynelmilel hukukun Japon ordu- sonra da bizim bizzat yaptığımız tah ccktir. 
suna ne gibi tedbirler almak salfı.hi- kiklcrden anladık. Bilhassa Sirkeci Bu.ihzari tebliğden maksat §Udur: 
yetini vermekte olduğu hakkındaki 

1 

tn~si mahallinde iş gören taksi ot?-

1 

Alakadarların dü§üocelerine göre ne j 
b:r suale. cevaben Japon ordusu na- mobilleri, bir haft:ıdanberi gündelık gibi ihracat ve ithalat maddele~~ f 
mma söz söyle~e~e salahiyettar zat hasılatlarını çok fazla kaybetmiş- müzakerelerde yer bulması icap ct-
şu cevabı vermıştir: !erdir. tiğini şimdiden anlamak istiyoruz ve 
"- Bu meselenin mevzuu bahsol- Dün pazar, yani tatil ve eğlence bunH- bildirmek için bu başlangıç 

mıyacağından eminiz, zira, vukuat, ~nU idi. Tatil günlerinde otomobil- safhasında alakadarlara fırsat veri
herhangi bir ı1areketi lüzumlu kılmı- !er fazla çalışırlar. Fakat dün Sirke- yoruz. Bilhassa ihracat maddeleri-
yacaktır.,, ci taksi mahallinde duran otomobil- mize ait düşüncelerin şimdiden elimi· 

. Japon tebliği terin şofôrlerile konuştuk. Sabahın ze gccmesi müzakereler bakımından 
Tokyo, 21 (A.A.) - "Tebliğ" Ja- saat yedisinden akşamın yedisine çok mühimdir. 

pon ordusu Şanghay cephesinde mü- lmdar en kabadayısı 330 kuruş ha- Mümkün olduğu kadar süratle 
sait şartlar içinde ilerlemektedir. Şi- sılat yapmıştı. Bunların ekserisi ye- tanı malftmat yetiştirilmelidir. Bu 
mal mmtakasmda Şangsu istikame- ni otomobillerdir. Aralannda 90 ku- maIUmat verilirken Türk gümrük 
tinde ilerlemekte olan Japon yürüyüş ruşla iktifa eden şoförler de vardı. tarife kanunundaki maddelerin ve 
kolu 19 Sonteşrinde fecir vakti bu Hüliı.sa vasati hasılat yekunu, gün- tarife numaralarının bildirilmesi 
mıntakamn en milhim noktası olan düzün 12 saatinde 250 kuruşu geç - çok faydalı olur. Bu meseleye ait 
288 rakımlı Yushan tepesini iŞgal et m1yordu. Diğer taksi mahallerinde dÜ§Ünceler, 3 llkkanun tarihinden 
miştir. de vaziyetin buna benzediği temin c- evvel Vaşingtonda karşılıklı muahe-

19 Sonteşrin gecesi bir mUfreze diliyor. delere ait mal\ımat komitesinin eline 

22 -11- 937 

Dünya mevnddı gıdaiyesi arasında en büyiik miiklifatln zafer ni
şanını, diplom donör ve altJn mo.dalya.yı kazanan ve bu suretle birin
ciliği blhnklmı tnsclil< olwuın 

H 1 

z 
Vitam~n, alori, Gıda, ıhhat 
Pirinç, Yulaf, Mercimek, Bu~dny, irmik, Patates, !\fısır, TUrlU, 

Bezelye Badem, Çavdar özlü unlarını ~ocuklannıza yedlr!nlz. 
Allahın yarattığı saf hububat tan alınan vitamini ve kalorisi, kuv

vei gıdaiyesi çok o1an Hasan özlü Unlarına doktorunuz şehadet e
der ki hayatın ve tabiatın en mugaddi ve en mükemmel gıdasıdır. 
Hasan Ozlü Unları çocuk•arınıza tam afiyet temin eder. NeşvUne
malarına yardım eder. Onları çabuk büyütür. Neş'eli, tombul, hasta
lıksız tombul yapar. Hasan Oz'U unlarile çok leziz muhallebi ve çor
ba ve yemek yapılır. Mutlaka HA SAN markasına dikkat. 

Şangsu ile Şosov arasındaki gölü Bundan anlaşılıyor ki lstanbulda varmış bulunmalıdır.,, Grip, Baş ve Dit Ağrıları, Nevralji, Artritizm, Romatizma 
geçtniye muvaffak olmuştur. ':ıugiin sefer halinde bulı•nan 100 o - Tebliğ, gönderilen malumatın ne • 
M~~mm~~~ah~n~~ ·~us.~~de~~M~0~~~~~~~~~$ni~~~~~~~~~~=~~~~~~~~=~~~~=~~~~~~~=~a 

lan 20 Sonteşrinde sabah saat 2 de rekabet ediyor. ra Türkiye ile Amerika arasındaki 
Soşov'u kısmen ve saat 11,50 de de O~ndiğimize göre. taksi otomo- iktısadi münasebetlere dair şu mü
tnmamen işgal etmiye muvaffak ol- bilk!rinin snhipleri ve şoförleri, bu- him malumatı veriyor: 
muşlardır. Çin krtalnn dağınık bir na karsı ke,,di va7'iyetJ1>ritıin korun- "1936 senesinde Amerika ile Tür
halde Vusih istikametinde kaçmak- ması icin Rlfıkadar makamlara baş· kiye arasında mübadele edilen tica-
tadırlar. vuracaklardır. rl eşya yekunu 14,639,000 dolardır. 

Cenup mıntakasmda Tahu gölü- 1929 senesinde, yani buhrandan ev-
nün cenubunda Japon ordusu müte- vcl bu yekfın 17,076,000 dolardı. Bu 

di ·1 ı · d vanı etmic ve Haile Selôsiye Hükümdar ma yen ı er emıye e -s yekun içinde Amerikanın Türkiyeye ·a&w.~ııu.ı:.ı..........r...._._...__....ııa::ııııw~lillıiill...,.;.;ı.,ı......ı.~~~:.:-...... .ı:....~__;;.....;:.;..........;,, 
20 Sonteşrinde Svangiyanşen ve mı, Değil mi ? ihra~tı 6,153,000 dolar tutuyor. 
Şangpankiao §ehirlerini i§gal etmiye Londra, '21 (A.A.) - Ingiliz yük 1929 ihracatı 5,810,000 dolardan 
muvafak 'olmuştur. sek mahkemesi, Haile Selasiye'nin ha ibaretti. Türkiyenin Amerika ihra-

Japon ordusu düşmanı Nnnkin is- len Habeş imparatoru olup olmadığı catı 1929 senesinde 12,166,000 dolar 
tikametinde takibe devam etmekte- hakkında karar vermek meoburiycl:in. iken l936 da 8,486,000 dolar tut-
dir. - de kalacaktır. muştur. Demek ki Tilrkiyeden itha-

Pasilik konferansı Faile S<'l"alyc ho.kkında bundan iki Hi.tmuz 1929 senesinin % 70 i dere-

ütün ağn rmtzı rhal ke er. 
icabında günde 3 ka§e ahnab11ir "! " .ırru:a 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla "GRIPIN,, isteyiniz. Brüksel, 21 (A.A.) - Pasifik kon sene evvel ma1iyecilerden mürekkep ccsinde olmasına mukabil föracatı-
feransı, ynrın öğleden sonra yeniden bir grupla H?be~ hükumeti arasında mız 1929 seviyesini g~miştir. -~,_,,,,......,,_..__,_.,....._.. _ __,_...,.__._ 
toplanacak ve yeni bir beyanname Habeş mad<'nkrinin işletilmesi için 1937 senesinin ilk sekiz ayma dair ~~~==~==~ 
neşredecektir. yapılan milzakcreler neticesinde kcn- elde bulunan rakamlar, iki memleket zarfında Türkiyenin Amerikaya ih- Almanya % 51, Amerika % 11,4, 

Amerika Birlesik devletleri delege disine 25 bin İngiliz lirası avans ver- mUnnsebetlcrinin bir kat daha geniş- racatı 1936 senesinde 5,532,000 do- lngiltere 5,4, ltalya % 3,7 Çekoslo
lerile Çin delegeleri arasında yapılan miş olan Amerikalı Yahudi bankerler lediğini gösteriyor. Türkiye ile ticari lar iken 1937 de 9,408,000 dolara vakya % 3,4, Fransa % 3,3.,, 
son müzakereler esnasında vücude den Leo Cbertok tarafından takibat eşya mübadelemiz 1936 senesinin ay çıkmış, yani 7o 70 artmı~tır. · Bu resmi tebliğe, Amerikanın Tilr-
getirilen proje, bugün d'ğer heyetler yapılmaktadır. ni aylarına nisbetle ~~ 94 artmıştır. ' 1936 senesinde Türkiyeye yapılan kiyeye ve Türkiyenin Amerikaya . 
tarafından tetkik olunmu~ur. Negüs mahkemeye geldiği takdirde Artmanın büyük kısmı Amerikanın ithalatta ~o 45,1 ile Almanya birin· 1936 ihracatına dair teferruatlı cet

Ingiliz ltanunu, hükümdarların Türkiyeye ihracatında olmuştur. ci, % 9,7 ile Amerika ikinci idi. Bun- vcller ilave edilmiş ve mukayese 
adli masuniyetini natık olmasına bi- 1936 senesinin ilk sekiz ayında dan sonra % 6,6 ile İngiltere, % 3,9 maksadile 1929 rakamları da göste
naen mahkemenin Haile Selasiye'nin 4,040,000 dolar olan ihracatımız ile Çekoslovakya, % 2,5 ile Fransa, rilmiştir. Artış veya azalış gösteren 
halen hükümdar olup olmadığı hak- 1937 senesinin ilk sekiz ayında % 2,2 ile İtalya geliyordu. başlıca rakamları dokuzuncu sahife
kmda bir karar vermesi lazım gele- 9,177,000 dolan bulmuştur. Tezayüt 1936 senesinde Türkiye itbalfı.tın- mizde, ''Ekonomi" sütunumuzda bu· 

CeM Ko9an Evlendi 
Los Angelcs, 21 (A.A) - Sinetl"a 

yıldızı Ceki Kogan, dün ak8am Bet
ty Gable isminde genç bir aktrisle 
evlenmiştir. cektir. nisbcti yüzde 127 dir. Ayni aylar daki nispetler şunlardrr: lacaksıruz. 

/\.DENiZ kAPLANLARI - No. 39 Ressamı: 

MONIF FEHiM 

Baş Ustiinrle birkaç şövalye sandal da kilerin Türk kıyafetini bir anda 
farketmiş oldukları için, o~Jan. göste :n:ıiy~, kıç tarafa doğru bir şeyler 
haykırmıya başladılar. Herıflenn bu ıkı Turk yiğitinden korktukları anla-
ılıyordu: Çünkü küçük bir sand ... 'a n tla?,'lp gUlle yağmuru altında, koca 

kadirgalarm arns:ında levent boylarını ~~st~:mek cesareti TUrkten ba.,ka 
kimsede bulunamazdı. 1spanyollar, bu ıkı Tü:k gencinin donanma arasında 
küçUctik bir tekne ile dolaı;;malarınd an haylı en~işe ~tmiye ba~lamışlardı. 
Tanrıyar ve Salman ise hiç korkmuyorlar, mertlıklcnnden zerre bile kay-

Bu sırada kadirgamn kıç tarafı da duman perdesinden tamamile sıyrıl
mıştı. lki Tü1 k genci, düşman kadirgasınm bordasinda acele acele gidip 
gelmeler ve daha bir takım garip hareketler olduğunu görüyorlardı. Fakat 
buna o dakikada bir mana veremiyorlardı. Tam bu sırada donanma kadir
gasının güvertesinden bordaya yanaşık olan bir sandala birçok düşman as
kerinin atladıkları görüldü. Ve biraz sonra da sandal. kadirganm bordasın
dan ayrıldı. Dilşman denizcileri şimdi çalakürck sandalı yürütüyorlar ve 
sandal Tanrıvar ile Salmanın bulundukları sandalın üzerine doğru geli -
yordu. 

lspanyol sandalı birkaç kürek vuruşundan sonra Türk leventlerinin bu
ltındukları sandalın yanına geldi. Fa kat Tanrıyar ile Salman, ,bu kala.ba
lık dilşman bozuntıu1armın Uzerlerine gelişi karşısında gözlerini bile kırp
madan silCıhlarına davrandılar ve tabancalarını İspanyollara karşı boşalt
tılar. Sonra kılıçlarını da çekerek öne fırladılar. Şimşek hızile vurulan kı
lıçların İspanyol zırhları üzerinde çıkardığı keskin sesler, etrafı cmlntıyor 
du. Lakin fındık kabuğu gibi hafif .sandal, ikisi de ağır gövdeli olan genç 
Türklerin ayakları altında devrilecek gibi sallanıyordu. 

(Arkası \'IU') 
b tmiyorlardı. 

• 
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.. -izmirde Amerika • Türkiy~ 

Nasoo doğdu ? - Nasıl yaşadu '?. Nasal batto? yaş Sebze Ticaret işinde 
Mahmut Şevket Paşa ile 
Talat Bey Karşı .Karşıya 

ihracı 
İzmir, (Hususi muhabirimizden) -

Parti binasında Valinin reisliği altın
da yapılan bir içtimada yaş sebze ve 
meyve ihracatı ile muhtelif mahsul
lerin satış vaziyetleri, müstahsilin 
daha kuvvetli ve daha kazançlı mev
kie geçebilmesinin nelere bağlı oldu
ğu kanuşuldu. 

Artma ve Eksilm• 
Amerika Hariciye Nezaretinin neş

rettiği cetvelden anladığımıza göre, 
memleketimizden Amerikaya giden 
eşya arasında en büyük yekumı tü-

ki ihracat maddelerimizden h 
hepsi az çok gerilemiştir. En b 
gerilik hahlarımızdadır. 1929 s 
sinde Amerikalılara 2,334,486 c 
tık halı satmışız. Halbuki 1936 s 
mız 67 ,531 dolardan ibaretti. 
senesinde 1,114,930 dolar oları 
yünü satısımız sıfıra inmiştir. 
rikalılar 1929 buhranından sonı 

cirlerimizin tadını unutmuı:;lardı 
senesinde 1,303 870 dolarlık ine 

- 21- - Hay, haayyy .. şu anda, bizi 

- Zatı şahanenın, haklan var.. işitecek hiç kimse olmadığına e-
~iz; Sadık Beyi; dikkatle. takip e- min olunuz. 
<Lyoruz. Şüphesiz ki bu adamı, ya - Şu halde, arzedeyim efendim. 
lstanbuldan çıkaracağız .. veyahu:, Merkez kumandanı, -çok mühim ve 
başka bir surette cezalandıraca - çok mahrem bir mesele hakkında 
ğız. Lakin daha, henüz vakti gel- sizinle göriişmek, derhal görüşmek 
ınedi. istiyorlar. Fakat, şu andaki vazi-

yetleri icabı olarak. daireden ayrı

Fakat, Mahmut Şevket Paşa bu 
sözleri öyle büyük ihtiyat

Diye cevap vermişti. 
larla, öyle bariz endişeli tavırlar
la söylemişti ki; Liıtfü Simavi Bey 
kendini tutamıyarak: 

- A, Paşam! Askerlik sıfatını 
Suiistimal eden .. ve siyaset ile uğ
ta.şarak memleket halkinı tefrika
'Ya düşüren bir zabitin - velev as
kerlikten istifa etmiş olsun - cc· 
Zalandrrrlması için, vakit bekleme
llizdeki mi.nayı anlamıyorum .. Ba
husus, (Başkumandan) olan, zatı 
§ahanenin bu bapta kati emri olduk 
tan sonra ... 

Demek mecburiyetini hissetmiş
ti. 

Mahmut Şevket Paşa, mUşkill bir 
"a.ziyete girmişti. Çünkü o, Sadık 
!:leyin etrafında toplanan zabitleri 
gücendirmemek için, işin tatlıya 

bağlanılması fikrinde idi. (lşte bu 
da, Mahmut Şevket paşanın zayıf 
tarafı idi. Çok hayrete şayandır 
ki: 2'.ahiren çok kuvvetli göıilnen 
bu zat, vakit vakit böyle mühim 
ıif eser!eri gösterirdi. Nitek;m bir 
?nüddet sonra, bu yüzden mevkiini 
bıle terketmig.. onun bu istifasr. 
birçok vahim hadiselere sebt:biyet 
\rermışe). 

Mahmut Şevket Paşa; ~mabe
~nçi Lfitfi Simavi Beyin bu kati 
Ve haklı sözlerine müsbet veya 
lrıenfi bir cevap venniyerek: 

- Bir kere, arkadaşlarla görü
§eyim. 
Demişti. Ve, Lfitfi Simavi Bey 

e.vdet eder etmez, derhal Babıi.live 
gitmiş .. Meseleyi, Dahiliye Naz~n 
'l'alat Beye nakletmişti. 

Talat Bey, Mahmut Şevket Pa
tayı dikkatle dinledikten sonra, sor 
ıtıuştu: 

- Pek&.Ja.. şiJndi ne yapacaksı
nız? .. 

- Henüz mütereddidim. 

T allt Bey, meşhur olan kayıt 
sızlığı ile aynen şu sözleri 

IÖylemiştir : 
- Canım, Paşa! Bunda artık 

~reddüt edecek ne var?. Ordunun 
başkumandanı, Padişahtır. Başku
lrıa.ndan sıfatile, size emrediyor. 
Siz, zaten bir icra amirisiniz. Ayni 
ıanıanda askersiniz. Mafevkinizden 

"1dığınız emri, icraya mecbursu-

11.uz. Bundan dolayı size kim güce

~bilir. Haydi Paşam .. böyle işler

de, o kadar ince eleyip sık doku

ımya gelmez. Şöylece bir eelfıctet 
göırteriveriniz. Yalnız, gürültü pa
ttrdı çıkmasın ... Siz, Sadık Beyi bu 
l'adan sessiz sadasız aşırınız, alt ta 
l'afını bana bırakınız. 

Artık, Mahmut Şevket Paşanın 
~ bu işe aklı yatmıştı. 
liın~ Pekili .. Onu, nereye gön 'iere 

- En emin bir yere ... Seliniğe. 

- All. 
d O akşam ortalık kararırken, Sa 
dık. Beyin evine, Merkez Kuman· 
9.nhğı inzibat zabitlerinden biri 

gelmişti. Fakat bu zabit, öyle bir 
tanı.anda gelmisti ki; tam venıck 
ıa'lıanına tesadUf etm~ti Ve o sa 
atte, S~dık Sevin evinde hiç bir mi 
Bafi.r ınevcut değildi. 
1i ~u inzibat zabiti. dudaklarmda 
s:ıt Verici bir t ebessümle Sadık 

yin vUztıne gülerek: 
- Bevef1>nıifl 'Msı.hrP.m bir '.."8.-

lamıyorlar. Zatıalinizin ellerind-en 
öperek, daireye kadar teşrifinizi ıs 
tirham ediyorlar. 

Bu sözleri işitir işitmez; . Sadık 
Beyin bütün ilikleri ve sinirleri gev 
şemişti. 

- Tamam ... Herhalde, tstanbut
daki zabitan da kamilen bize ilti· 
hak etmek istiyor. Merkez Kuman 
danı mutlaak bunun için görüşe
cek. (1) 

Diye, düşündükten sonra, neşe
li bir tebessümle gözlerini zabite 
çevirmiş: 

- Derhal mi ; . 
Demişti. Zabit, büyük bir sevinç 

teli.şile: 
" - Derhal, efendim. Köşede, ara 

ba bekliyor. 
Diye cevap vermişti. 

S adık Bey, inzibat zabiti ile 
konaktan çıkarak köşede 

bekliyen arabaya atlamıştı. Araba 
cı, evvelden aldığı emir mucibince, 
caddeye çıkmamış.. Arka sokak
lardan dolaşmıştı. Bu tenha ve kes 
tirme yollardan, beş dakika zar
fında Merkez Kumandanlığına var
mışlardı. 

Merkez kumandanı, Sadık BeYi o 
da kapısında karşılamıştı. Fakat 
resmi odasına almıya.rak, yandaki 
kür.ilk odanın kapısını a~ış: 

Buraya buyurunuz Bevefendi .... 
Bana. bir dıı kika müsaade ediniz. 

Şimdi gelirim. 
Dive mır•l~~nmTqh VP kamyı. Sa 

drk 'Rı>vin Ustl\ne kapamıştı. 
Sadık Bey odaya girer girmez; 

koridorun ucunda, iki sUngU şa.~r 
damıstı. Süngülerini tüfeklerine ta 
kan iki nefer, oda kapısının iki ta 
rafında dimdik durmuşlardı. 

Merkez kumandanı, telefonu aı:
mıştı. Mahmut Şevket paşa ile şöy 
lece kısa bir muhavere yapmıştı. 

- Paşa Hazretleri!. Sadık Bey 
geldi. Ve tevkif edildi. 

- Ali.. Derhal sevkediniZ. 
- Başüstüne efendim. 
Merkez kumandanı. telef onu ka 

pamış: doğruca Sadık Beyin oıia: 
sına girmiı;ıti. Sadık Bev. kn~"1'1 
koltuğa kurularak şimdi işitece~ 
sözlerin neşesi.le tesbih çekmektP. ı-
di. 

Merkez kumandanı, içeri gire:
girmez ciddi bir vaziyetle şu 'knrarı 
tebliğ etmişti : 

- Beyefendi!.. şimdi Selaniğe 
teşrif edeceksiniz. 
Sadık Bey şaşırmıştı. Söylenen 

sözleri iyi anhyamadığını zannede 
rek. sormrya mecbur kalmıştı'?. 

- Nereye?. 
- Selaniğe. 

- Niçin?. 
-- Onu bilmiyorum, B~yef ı-rııH, 

aldığım emir mucibince, za.tıalini
zi şimdi, sevkedeceğim. 

- Fakat ben, şu anda asker de
ğilım. Sivil bir adamım. 

- Onu da bilmem, Beyefendı. 
Al:3kerim. Aldığım· emri ayn<'n :cr:ı
ya memurum. 

Sadık Beyin başı göğsün!.in iizc 
düşüvermişti. 

Sadık Bev kapalı hi,. ara'la tf1 !1 

ıla ve iki zabit refakatinde ~iri<ed 
garına indiriİmişti. Trenin h~""' ft 
dakikasına kadar, gardaki inzibat 
zabitinin odasına misafir deilmi4:tı 
Konvansiyonel treni harelcet f"•

1er· 
ken: birinci mevki komparwn•• 'a 
nndan birine bindirilen Sadık Beym 
bu esrarengiz 1yahatine, orada 

mut Şevket Paşanın zan ve endi
şelerine rağmen, Sadık Beyin bir
denbire Selaniğe gönderilmesi, Is
tanbulda en küçük bir hareket bi
le husule getirmemişti. 

Çünkü, Sadık Beyin etrafına top 
Iananlar, bu zata karşı ciddi bir ra 
bıta ile bağlı değillerdi. Hatta o
nun gizli ve aşikar ihtiraslarına 

vakıf oldukları için, ona karşı kalp 
lerh1de biraz da hoşnutsuzluk bes 
lemektelerdi. 

Merkezi umumt ve hükumet t?r1-
nı; Sadık Beyin Istanbuldan çıkma 
sile. bütün cereyanların bir arıda 
durac "'hm zannetmişlerdi. 

Halhuki Sadık Beyin Tstanbuldan 
teb'it edilmesi. gerek Mecliste ve 
gerek Meclis haricinde* ahp yürü
yen cereyanlar bir an bile durgun 
luk vermemişti. 

ittihat - Teakki Cemiyeti dahi
linde tasfiye yapılmasına taraftar 
olan mebuslar. fikirlerinde ısrar e
diyorlar. Hariçte. bu fikre taraftar 
olan zabitler de: mecliste teşekkül 
edecek bir kuvvete mii7.aheret ede
ceklerini bildiriyorlardı. 

Vaziyet. çok tehlikeli bir mecra
ya giriyordu .. Mecliste teşekkiil e
decek kuvvetin. bir anda şiddetli 
bir muhalefete intikal edeceği.. ve 
memlekette büyük bir kasırga iıu
sule getireceP.i tahmin ediliyordu. 

Meclisin ağır başlı azalan, bu 
vaziyet karşısında ne yapılabilf'~e
ğini düsünüyorlar: encümen odala 
rınm köaelerine <'ekilı>rek hararet
li müzakeelere gilşiyoladı. 

(Arkası var) 

Toplantıda alman kararlara göre, 

Ege mrntakasrnda yaş meyve ve ı:ıeb 
ze ihracı işine aza.mi ehemmiyet ve
rilecektir. Üzüm Kurumu bu işin ba
şarılmasına memurdur. Esasen Üzüm 
Kurumu son yaptığı tecrübelerde iyi 
neticeler almıştır. Muhtelif piyasala
ra tam zamanında yaş mahS'Ul ve 
meyve sevketmek. karlı bir iş olmak
la beraber geriye kalan mahsulü zi
raat bölg-eleri ar.ılar.aktır. Birkaç se
ne içinde böyle bir yas meyve ve '3eb 
ze ihracmd::ın her Rene memlekı>te on 
rnilyon liral•k '10viz girebileceği tah
min edilmektf'.'dir. 

Tonlantıd ı ti.ittin meselesi <le konu 
şuldu . Rerde<li!en fikirlere g-öre, bu 
g\inkü tiitün c:ıatıı:ılan müstahı:ıilin ıt
levhindedir. Rıınun irin mi.istahsilin 
hPhemE>hal bir tiitiin,,iiler koon"rıtti
finp hıığl::ınmıısr ve alrcrva sııh~t:ırm 

rlo<Ynıd-ın ıicw.-ruva koonf"rııtif vn.sı -
t::ı.sile vnntlmıı'!•. mncıtıı hqil ofanlarm 
da teshit ve bı hdirli lA'T,'lmdtr. 

Topfantıda hı:ı.zır bulıınan kaza ~ay 
makamlıın bu hususta bazı vazifeler 
almışlardrr. 

__ _,n---

938 lımir Fuarı 
İzmir, (Hususi muha.biri.mizd.en) -

Fuar komitesinin aldıj?ı kararlara ~ö 
re; 938 İzmir Enternasvonal Fuarı, 
ge~en sene olduğu gibi 20 Ağustosta 
açılıp 20 evJUlde kapanacaktır. Bu se 
ne fuarın daha giizel ve daha ~len
celi olabilmesi icin her türlü feda
karlıkar yapılacaktır. 

tün tutuyor. Tütün ihracatımız 1929 
senesinde 2,041,870 dolar iken 1936 
senesinde 6.001.463 dolara fırlamış
tır. Bundan sonra krom i 7,819 dolar 
dan 364,668 dolara ç1kmıstır. Kuş 

yemi ihracatı 1929 da 47.636 dolar 
iken 1936 da 244,218 dolara varmış- zi almıs iken 1936 sene.sinde ı 

tır. Peynir ihracatımız 5. 786 do1 ar- 245.316 dolarlık incir ithal etrr 
dan 17.604 dolara çıkmıştır. dir. Diğer ha.s1ıca ihrarat mad~ 

Bunların haricinde 1929 senesinde- mizdeki farklar şunlardır 

Koyun ve kuzu derisi 
Mi yan kökü 
Barsak 
Keci derisi 
Tiftik 
Meşe 

Tavşan derisi 
Morfln 
FÔıdık 
Tilki derisi 
Ceviz 
Sodwm mUstekAtı 
Zeytinyağ' (Yenmez) 
Zevtinyağ' (Yenir) 

Amerikanın bize 1929 ihracatında 
en mühim madde kamyonlardı. Ame 
rikadan 1929 senesinde 771,066 do
larlık kamyon 1367 adet kamyon al
dık. 1936 senesinde kamyonların 
miktarı 696 ve kıymeti 358,508 dolar 

Yazı makinesi 
Teneke 
Otomobil yedekleri 
Buğday UDU 

Buğday 

Ev eşyam 
Makine yağı 
Tekerlekli traktörler 
Saf bakır 
Otomobil lastiği 
Lastik mamulatı 
Öküz derisi 

1929 1936 

679.720 133,478 
597.830 421.420 

562.830 87.777 

444.449 7.628 

436.736 2.426 

267.089 109.312 

308.021 101.912 

244.617 17.820 

233.089 219 091 
207.!'i35 ~ 509 
175.738 59.954 
157.793 
101.406 

45.308 

olmuştur. 1929 senesinde 542,4 
larlık 905 otomobil almış ike 
miktar .1936 senesinde 267,61 
larlık 391 otomobile düşmüştü 

Diğer başlıca Amerikan il 
maddeleri şunlardır: 

1929 

U9.411 
333.190 
331.029 
2o:ı ,,t:ı 

218.446 
148.546 
133.251 
117.232 
114.728 

96.849 
14.282 

1936 

73.528 
680.082 
113.400 

.. 

Elinize Sağllk ••. 
Muhtelif pamuklu mensucat 
Demir mamulltı 
Teneke mamulatı 

14.351 
25.566 

156 
11.~57 

32.912 

14.240 
315.215 

24.526 
94.497 

198 ıo2 
126 388 
231 247 
114.921 
567 917 
185 026 
3!58.331 
116.581 

Ust tarafmı tamambyamıya~ 
ğnn. Onu söyleyince iosaıı bor~l.u 
çıkarmış derler. Bele sırmalı yağ
lık sarma.k modası çoktanberi ~~
tiyse de, antikadrr diye resim çer 
çevsinl süslemek üzere benden is
terseniz okuyuculanmm heP'iine 
yetişecek kadarım nerden bulabili
rim! 

Zaten maksadım size sadece el
lerinizin sağhğım korumak yolu
nu söylem:ktir. Ellerin sağlığını ko 
rumaya çalışmak ta bizim memle 
kette iki kat borçtur. Bir kere her 
uzvumuz gibi ... Sonra da bizde gü 
zel ellerin sayısı başka memleket 
lerdekloden, mesela A\.Ttlpa mem
leketleriııdeklnden, daha çok oldu 
~dan ~zel el her yerde kibarlık 
alameti sayıldığı için Avrupalı ba 
yanlar ellerlni güzelleştirmek, i!:in 
türlü türlü ~.arelere başvururlar. 
Fakat ne kadar uğraşsalar bizim 
Türkiyede gördüğümüz nazik, tom 
bul, tombul eller oralarda pek az 
görülür. Bele üzerlerl, birer fın
dık oturtulmasını bekliyormuş gl 
bi, çukur çukur eller onlarda pek 
nadirdir. Benim 7Jllllllıma göre, ya 
zm çıplak kolların ucuna süslü el 
diveın giymek modası Avrupada. bi 

raz da, çirkin elleri kapatmak i
çin icat edilmiştir. Onun için bu
rada, tombul tombul olduktan, 

kolların halinden anlaşılan güzel 
ellerin Uzerinde eldlveo gördükçe, 
bizi güzel blr tablo seyretmektell 
mahrum eden bu modaya, her va.
kit, canım sıkıır .• 

Elektrik cihazları 
Sondaj makineleri 

Fazla Çallştırllan ı 
Şoför ve Vatmanlar 

si kışm bile az çok terlldlr. Çok de
fa parmaklar biraz şişer de. Tlr
naldarmm üzerinde beyaz lekler, 
çizgiler peyda olur· Bu alametlerin 
hepsi loş ~e,·simln41e artar. Çatla 
maya en zıya.de istidadı olan eller 
de bunlardır. Bu anzanm henüz 
bülôğa ermi~ genç kızlarda olma-

zı Tamvay vatmanları ile otobüs şo-
sı daha yade ca..n srkacak şeydir. 
Fakat biishtiti;n liriilml:ve de lüzum förlerinin 48 saatlik iş haftasından 
oırtur. Çiinkü yaş Uerİledlkı çok fazla çalıştıktan hakkında birçok 

dl kendine geçer. Ovakte kadar hf'k şikayetler olmuştur. t~ amirli~i . bu 
(emekte mana yoktur. Ev Uiçla.- . şikayetleri şimdilik gözönünde •uta· 
rlle ne kadar uğraşsamz geçmez. mıyacaktır. Çünkü. iş müddeti hak -
Anza vücudümüztin içindeki gud- kında Gıkanlan b;rinci umumi emir. 
delerin iyi işlememesinden ileri gel nakliyat işlerini amme hizmeti olmak 
diğiııdm hekiminize göstererek bakımından şUmulU dışında bırakmış 
o guddeleri ilaç olarak almca ça-
buk geçer. Elektrikle tedavi, ültra tır. 
viyole ı~ıklan, jimnastik, masaj da tktısat Vekaletinin nakliyat işlerin 
bu inzanın çabuk geçmeshıe yar de çalışanlar için de umumi bir emir 
dnn ederler. hazırladığı haber verilmektedir. Bu 

Spor yapan genç kızların e11erin emir. yakında ilan edilecektir. 
de kabarıklar, nLttırlar olması da o, __ _ 

Dördüncü Tertip Tahviller 
için Kayıt Baıladı 

elleri ~irklnleştlren şeylerdir. Bun 
lan sokakta eldinale kapamak 
mümkün olsa da, ev içerisinde, he 
le süvarelerde, balolarda. açmak 
zaruridir. Zaten kabanklann ken- Sivas - Erzurum demiryolu istikra 
di keodDerlne delinip klrlemneme zmm dördüncü tertip tahvilleri dün
leri l~ln dikkat etmek li.zmıdır. içe den itibaren satışa çıkanlmı,tır. Bu 

rislnde su hirkmemişse, gayet te- tertip tahviller. 4 milyon 500 bin li
mlz tutmak yetişir. Su birikmiş- ralıktır ve yüzde yedi fajzlidir. 
se ince bir iğneyi su içinde kayna tık kayıt günü olduğu halde tahvil 

tarak onun ucuyle delinir, sonra da ler, büyük rağbetle karşılanmıştır. 
üzerine MitborlklH vazelinle pan-
suman yapılll'. Nasfl'la.ra gelince, I I 
onJa.r da sünger taşmı yine su lçln- ,. • YEN K T APÇI • 
de iyice kaynattıktan sonra onun Aradığınız ber kitabı ve ıy 

Aydında 
Elektrik 

A vdm, (TAN) - Belediyel 

kasmdan bir buçuk yıl evvel 

lira borç alınarak 47 bin lira 

cude getirilen ve 120 beygirli! 
lin motörile işliyen _elektrik ' 

kafi gelmemişti'r. Bu yüzden 
ye, 240 beygirlik bir motör c 
larak ihtiyacı karşılamıya ka; 

miştir. Belediyeler Bankasın: 

borçtan 12 bin lirası ödenmiş 
lii.mba sokaklarımızı aydınlat 
dır. Bu işin tam olması içın ~ 
baya daha ihtiyaç ''ardır ki ilE 

da yapılacaktır. 
- -0-

Ayd,na Su Getir 
Aydın, (TAN) - Buraya 

fenni su getirilmesi ışi 150 ~ 
ya müteahhide ihale olunmu 
hendisler ~ereken tetkikata 'c 
bulunuyorlar. 

• Yurttaş • 

Güzel ellerin bazılarma, hem sa 
hibinin, hem de görenlerin canım 
sıkan bir i.nza musulat olur. El 
moranr, üzerine bastldığı vakit 

la her glin frikslyoo yaparak kay- ·<ırtasiye çeşitlerinı YENİ Kl 
bedillr. r A.PÇlda bulabitırsıniz Altı ku 

Bunlar genç kızlann ellerini bo ruşluk posta pulu gör\derenlert 
Z8l1 &rızalar, yaş Ueriledikçe daha kitaplar hakkında mektupla iil 

hat verilir. Ta.ışradan siparış a 
ı-... lr• Hirlii ;,.,..,, .. Jar il• mnwla.t 

Uç hayırh memleket. 
ya.lıııız bir teki bile, insani 
rlınlzi ve ~azlfe duygulaı 
hareket<' getlrmiye yetece~ 
ii~ mUhlm rtava hir araya 
ee, bir ~'llrt aibmunın, fdr~ 
dımma karşı kayıtsız kaJnı 

ihtimal vermeyiz. ---1-1- , ___ ... _, ___ ~- --1-~ --•1-
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YAZAN: S. S. 

Vahdettin 
Mükemmel 

Derhal polise müracaat ederek; İ
talya hududuna girdiği g\indenberi 
kendisini dikkatle takip eden kısa boy 
iu, ufak tefek, Ermeniye benziyen 
bir adamın istasyondaki te18.ş ara
sında, mühim evrak ile (oldukça e
hemmiyetli miktarda bir meblağı ha· 
vi) olan kilçük bir bavulu aşırdığımı 
iddia etmişti. 

lsta.syon, biribirine girmişti. Si
vil ve resmi polisler, derhal şüphe 
üzerine birçok masum kimseleri 
tevkif etmişler; Sait Molla ile mil· 
vacche eylemişlerdi. Çok tabiidir 
ki; Sait Molla bunların hepsine de: 

- Hayır .. Bu değil. 
Demişti. 

Çünkü, esaşen böyle bir sirkat 
vaki olmuş değildi. 

Bu şerir adam, Vahdettine bir 
numara yapmak için bu düzenbaz
lığı kurmuş; daha o yabancı mem 
lekete ayağını basar basmaz, bir
~ok masum insanlara zararı do
kunmuştu. 

Derhal şunu da arzedelim ki; 
Vahdettin bu kuyruklu yalanı, 

mükemmel Y.Utmuştu. 

S ait Molla; Va.hdettinin h~
runa çıktığı zaman, birçok 

şaklabanlıklar etmiş; 

- Hiç §liphe etmiyorum, efen· 
dimiz .. Bu bavulu, milliciler çaldır· 
dılar. Fakat, asıl hayretimi·mucip 
olan bir nokta var. Bu kurnaz a
damlar, acaba nasıl oldu da bu mek
tupların bu bavulda olduğunu keş-

fettiler? .• 
Demiş .. Yana yakıla söylediği 

sözlerle Vahdettini lbu Y.alana iknıı 
etmişti... Sonra da; 

- Maamafih, mektupların mün
Cierecatı, tama.miyle aklımda ... 

;piyerek, birook saçma sapan ya
fanlar söylemişti. 

Vahdettin; bütün: bu yalanlıırr, 

sü'kUnetle dinlemi§ti. O gece, sa
baha. kadar kendi kendine bunla.mı 
mahiıyetlerini tahlil etmişti. Ve sa
bahleyin Zeki Beyi görlir görmez; 

- Mollanın söyledikleri, pek o
!acak şeye benzemiyor. Lakin; in
sanın kalbine, bir hayli ümit veri
~or. 

De~ti. 
Mehmet Ali Bey; Sait Mollanın 

oraya gelmesinden, adeta bir Ur
kUtnU hissetmişti. Hatta Vahdet
tinin hususi bendegô.nmdan bazıla
rına: 

- Ah; bu karıştrncı adanı, bu
raya geldi mi, gelmedi mi?.. Gö
rürsünüz. Burada rahat ve huzur 
bırakmıyacaktır. 

Demişti. Ve bu sözlerinde de, 
çok büyük bir isabet göstermişti. 

Sait Molla; Sanremoya ayak 
bastığının üçüncü günü, Vah
dettine hususi bir ariza tak· 
diın etmi.ş; (Şevketlim! .. Ben, şim
di lstanbuldaki mücahededen ziya
de, burada sizi düşünmek mecbu: 
riyetinde kaldım. Çünkü şu üç gün 
lük mü5ahede ve tetkikim netice
cesinde, burada (sadık bendem) 
zannettiğiniz adamlardan bir kaç 
tanesinin, millicilerin casusları ol
duğunu anladım ... Bunların casus
~uk etmelerine ehemmiyet vermiyo
rum. Size, bir suikastte bulunma· 
larmdan korkuyorum.) 

Diye, jurnalcılığa girişmişfl. 
Derhal Vahdettinin içine bir şüp

he girmişti. Tahkikata girişmişti. 
Sait Mollanın yalanı tahakkuk eder 
etmez; 

- Bu herifi buraya getirttiği
mize çok bUyUk hata etmişiz. Bu 
müfsit ve şerir herifi, sakın bir 
daha köşke koymayınız. 

Diye emir vermişti. 
Salt Molla, bilyUk limitlerle uy

Ju 1uğu yalanlann böyle,, bir an
da :nas ettiğini görlir görmez; öf
k sinden ı,;ıldırma derecelerine gel
m'ı; ti ... Derhal Vahdettinin aleyhi-

' ne önerek: 
(Sabık Halife. Trablus Garbe 

giderek, orada hilafetini ilan et
m;ye .rcarar vermiştir. Bu mak~a
dın temini için, Trablus ve Bın
gazi eşrafı ile gizlice muhabere e-

dilmektedir.) 
Diye: bu sefer de Vadhettin 1-

talva hükumetine jurnal etmişti. 

No. 88 

Bu Yalanı, 
Yutmustu , 
Vahdettin, Saiı.. Mollanın btı. 

jurnalmı haber almakta ge
cikmemişti O da ltalya hükume
tine müracaat ederek, Sait Molla
nın nasıl bir düzenle oraya geldi
ğini 'bildirmiş .. Derhal kendi muhi- · 
tinden uzaklaştınlmasmı istemişti. 

ltalyan sivil zabıta memurları, 

artık Sait Mollayı tarassut .altına 
almışlardı. Onu, hudut haricine 
atmak için bir sebep aramıya baş
lamışlardı. Sait Molla, ltalyadan 
da kovulacağını anlaml§tı. Kendi
sine yeni bir iş, ve yeni bir muhit 
aramak mecburiyetinde kalmıştı. 

Bu sırada (:Mısn:) hükumeti ye
ni bir gaile içinde idi. (Serdar) kat 
ledilmiş; ve katiller de ele geçme
mişti... Sait Molla, derhal Mısır 
hükfunetinc müracaat etmiş; beş 
bin lngiliz lirası mukabilinde katil
leri bir ay zarfında hükUnıetc tes
lim edeceğini taahhüde hazır bu
lunduğunu bUdirmişti. 

Mısır hükumeti; parayı, katille
rin derdestinden sonra vermek 
şartiyle Sa.it Mollayı Mısıra davet 
etmişti. Esasen Sait Mollanın mak 
sadı da, --artık kendisine dar ge
tirilen- Sanremodan bir an evvel 
yakayı sıyırarak bedavadan Mısıra 
geçmekti. 

Talli, bu sefer de ona yardım 
etmiş .. Bedava olarak Mısıra geç
mişti. Mısırda, takip masrafı ve 
ikametgah ücreti namı ile zabıta
dan epeyce bir para çekmiştl. Fa
kat katilleri değil; onlann en müp
hem izlerini bile gösterememişti. 

Bütün hayatı; hileler, entri
kruar, ve hayasızlıklarla geçen bu 
adam, artık Mısırda da barınamı· 
yacağını anlamıştı. Oradan da bir 
kolayını bularak, (Kıbrıs) a atla
mıştı. Şimdi de Kıbrısta dalavere
li işler peşinde ko&mıya b~a
mıştı. 

(Arkası var) 
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e SOLDAN SAGA: 
1 - !çli dışlı 
2 - Millet - Dolup dışarı dökülen 
3 - Pırıl pırıl 

4 - Kira - Binen 
5 - Ufak taş taneleri 
6 - Ufak çalışkan böcek 
7 - Bir büyük bankamızın adı -

Gıda 
8 - Nota - Kıuru bir nevi yemi11 
9 - Kadın ismi - Elbiselerde bu

lunur. 
10 - Erkek adı - İstasyon 

e YUKARDAN AŞAGI: 

lçilir - Tuzlada vardır. 
2 - Kaplıca - Kaygıı 
3 - Bele bağlanır - Sorgu et'l .ııtı 
4 - Dış yarası - La.kırdı 
5 - Çiçek 
6 - Kokulu yaprak. 
7 - Hayvan kaşmııya mahsus -

Futbol müsabaka grupu 
8 - Ziya - Göz rengi 
9 - Erkek adı - Riyaziye ilmt 

10 - Ameli 

SPORDAN l\IABAAT 

Dünkü Müsabakada 
Beşiktaş: 4 

Galatasaray: 4 
(Başı 6 mcıda) 

Fenerbahçe • Beykoz 
Beşiktaş - Güneş maçından ev

vel oynanan bu oyunun birinci 
devresi hayli sert, gürültülü ve 
favlü oldu. Oyunun ilk anlarında 
Beykoz sağaçığının yaptığı gole 
Fikret mukabele ederek devre 1-1 
berabere bitti. lkinci devrede Fe
nerbahçc tamamen hakim oynıya
rak iki Billent, bir Fikret ve bir de 
O~anm yaptığı dört golle Bey
kozu 5-1 yendi. 

Şeref Stadnıda 

lstanbulspor - T opkapı 

Şeref stadında birinci oyun 1.s
tanbulspor ile Topkapı arasında 
Ahmet Ademin hakemliği altında 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER· e 
Beyoğlu Halkevinden: 
Evimizde (Muhasebe UsulU) kursu 

açtlmıştxr. Bu ders yüksek ticaret ve 
lktısat mektebi profesörlerinden Bay 
Ragıp tarafından verilecektir. Arzu 
edenlerin kaydolunmak üzere evimize 
müracaatları mercudur. 

Eski HAYDEN 
Yeni BAKER 

maf;azalannı ziyaret edi· 
niz. Mobilya hususunda 
"EMSAL! ARASINDA" 
en iyi ve zengin çeşitler 
bulacaksınız. 

SALON, YEMEK ve 
YATAK ODASI takımla
rını HER YERDEN !Yl 
ve UCUZ ŞERAİT ve Fi· 
ATLARLA tedarik edı:?bi-

'
~ 

yapıldı. I 
Oyuna lstanbulsporun akmile 

başlandı. Dk dakikaları müteva
zin geçen maç onuncu dakikadan 
itibaren sarı siyahlıların hfı~imi
yeti altına girdi. Ve 20 nci daki
kada Istanbulsporlılar yaptıkları 
seri bir akında gollerini yaptılar. 
Ve birinci devre lstanbulsporun 
1-0 galibiyetile bitti. !kinci dev
re büyük bir silratle başladı. Is
tanbulsporlular galibiyeti ellerin
den kaçırmamak için Topkapılılar 
da beraberliği temin için çok çalı
şıyorlardı. Oyun bu yUzden sert 
olmağa ba.Rladı. Hakem bunalmış 
vaziyette mütemadiyen ihtar ve-

Bayram Yaklaşıyo·r 
Son günlere bırakmayıııız. 

1 imı .. lmirsEi•ni•z.lmlm! ........... .I 

riyordu. Bu sırada Topkapılılar 
penaltıdan beraberliği temin etıne
ğe muvaffak oldular ve maç bu se
kil değişmeden 1-1 nihavetlendi. 

Oyundan sonra Istanbulspor o
yuncularından bazılan hakem Ah
met Ademe verilen penaltıdan do
layı itirazlarda bulundularsa da 
bu hadise bUyUmeden yatıştırıldı . 

Vela· Süleymaniye 

lkinc.i maç Vefa ile Süleyınani
ye arasında Nihadin idaresinde 
yapıldı. Oyuna Vefanın hUcumile 
başlandı. Mütevazin akınlarla ge
çen oyunun 20 inci dakikasında 
Vefa. birinci golü yaptı. Buna SU
lcymaniye sol açığı mukabele etti 
ve devre 1-1 berabere bitti. 

!kinci devre Vefa kalecisinin bir 
hatasından Süleymaniye ikinci go
IUnü yaptı ve 37 inci dakikaya ka
dar Süleymaniyenin bu galibiyeti 
devam etti. Oyunun bitmesine 8 
dakika kala Abdüş beraberliği ve 
3 dakika kala da Saim galibiyet 
golünü yaptı ve maç 3-2 Süley
maniyenin mağlübiyetile nihayet

lendi. 

ikinci ·Küme 
Lig Maçları 

Yeniden tanzim edilen fikstlir 
mucibince ikinci kiline maçlarına 
dUn Şeref ve Kadıköy statlarında 
başlanmıştır. 
. Kadıköy stadında Hilal - Gala

ta Genç1erbirllğine 4-0, Şeref sta
dında Anndoluhisar - Feneryılma 
za 3-1 galip geldiler. Ka.sımpaşa
Davutpaşa. 1- 1 berahere kaldılar. 

Barut9ücü Galip 
DUn Bakırköy Barutgücü saha 

smda Afomdarspor ile BarutgUcU
nün gençı B ve A takımları kar • 
şılaşmışlnrdır. Genç taknnİar gol
süz berabere, B tnkımfarı da 1-1 
berabere kalmışlardır. Çok heye -
canlı olan A takımları maçını Bo
rutgUcU, çok hnkim bir oyundan 
sonra 3-0 kazanmıştır. 

Taksim Ligi Maçları 
Güneş - EyUp maçmdan evvel 

Taksim sahasında "Taksim ligi-.. 
maçları yapıldı. Neticeler şöyledir

Şişli - Arnavutköy maçı, Şiş-
linin gnlibiyetile 6--'0 neticelendi. 

Galatasaray B takımı, Kurtuluş
la 0-0 berabere kaldı. 

lımirde ve Ankarada 
Dün Yapılan Maçlar 

!zmir, 21 (TAN) - Lig maçla
rına. bugün de devam edildi. Hava 
çok güzel, stadyom hayli kala.ba
lıktı. nk maç Alsancak ile Demir 
spor arasında yapıldı ve maçı 10-1 
Alsancak kazandı. İkinci maçı Do
ğansopr - Yamanlar yaptılar, Do 
ğanspor 2-0 galip geldi. Son maç 
ta Uçok ile Altınspor arasında oy 
ntuıdı ve Uçok 4- 2 galip geldi. 

PALTOLARINIZI 
MUŞAMBA 

PARDESO 
MANTO ve 

KOSTOMLERlNlZl 
HER YERDEN UCUZ 

VE TEMİNATLI 
Yalnız Gala.tada 

EKSElSYOR 
Elbise mağazasından tedarik 

ediniz. 
Tatsitle dahi muamele yapılır. 
Taşradan gelen m~ktuplara 6 ku 
ruşluk pul konulmalıdır. 

KAYIP - 4111 numaralı arabacı
lrk ehliyetimi kaybettim. Yenisini a
la~ağımdan hükmü yoktur. 

Arabacı Süleyman oğlu Mevl\ıt 

. Vekaletinden 
M. M. V. ce alaminyom matra imal edecek bir mil.kine ve teferrüatı 

en müsait şerait teklif edecek bir firmadan satın alınacaktır. Mezkllr ma
kine ve teferrUatmı verebilecek finn alar makinenin kudret kabiliyetini 
kataloğ ve resimleriyle birlikte Fiat ve şeraiti muhtevi tekliflerini 10 I. 
Kanun 937 tarihine kadar Ankara.da M. M. Vekaleti levazım daire riya
setine vermeleri. (610) (7807) 

Yüksek lktasat ve Ticaret Mektebi Direk· 

törlüğünden : 
Mektep kaloriferi için lazım olan 8 O ton kriple maden kömürü mektepte 

kömürlüğe nakil ve teslim edilmek § artile açık eksiltmeye konulmtl§ ve 

beher ton 17,50 on yedi lira elli kuruş fiat tahmin edilmi~ir. Tahmin e
dilen bedeli 1400 bin dört yüz liradır. Diğer şartlar evrakında yazılıdır. 

Iha.lesi 29-11-937 pazartesi günü 8 aat 15 te Sultanahmette Ticaret mek 

tebl binasında yapılacaktır. lsteklile r şartnameyi görmek ve pey slirmek 

üzere 105 liradan ibaret muvakkat teminat akçesi Yüksek Mektepler mu 
hnsebeciliğine yatırarak mezkur m akbuzlan ve Ticaret Odası vesikala-

rilc mezkf.lr günde mektepte hazır b ulunmaları ilan olunur. (7698) 

.. 

Neden 
Aspirin ? 

Çünkü ASPİRİN seneler
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç orduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

~ına dikkat ediniz. 

marka-

22-11-937 ~-

Zührevt ve cUt hastahkJan 

or Hayri Omeı 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağacanı 
karşısında No. 133 TelE'ton :4351-i 
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HAÇLARINIZI 8ah~ekapıda SALiH NECATi 
den alınız. Reçeteleriniz 
bUyük bir dikkat, ciddi 

bir istikametle hazırlanır fOSf ATIN UCATI 
Çok kıymetli bir bebek gıdası

dır. Bununla beslenen yavrular 
tombul. kuvvetli ve neşeli olur. 

ayramda '( alnız 

IZILA Y GAZETESi 
C kacaktır 

ilanlarınızı vermekle hem kendinize ve hem de Kızılaya 
yardım etmİf olacaksınız. lıan sahifelerinde sant. 40 Kr. 

Müracaat yerleri: lstanbulda, Postahane karşısında Kı
zılay satıt bürosu. Telefon: 22653. 

lstanbulda, Postane arkasında Kahraman Zade Hanında 
birinci ttatta ilancılık Kollektif Şirketi. Telefon: 20094-95 

J : ' ' • .,. .l · - ı ; , r ' 

... 

İnhisarlar Umum Müdürlügünden 

Muhammen bedjli Eksiltme saati 
195 takını elbise, ceket, yelek, 
pantalon, kasket 4095 Lira 14 
51 adet palto 561 ,, 15 
217 çift fotin 1085 " 16 
1 - Şartname ve numuneleri mucibince mlkdar ve muhammen bedel

leri yukarıda yazılı melbusat ve fotin eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme, 24-lQ-937 tarihine rasthyan Çarşamba gilnU her 

birerlerinin hizalarında yazılı saatlerde Kabattl§ta levazım ve milbayaat 
Şubesindeki Alım komisyonund yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 gil
:venme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur.7564 

• • • 
Maim cinsi 

1 - Hurda lnşaat Malzemesi 
ll - Sandık imalatından çıkan in· 

ce talae. · 
m - Boş Benzin Tenekesi 

IV - Hurda Demirbag eşya 

Miktarı Bulunduğu yer 
- Toptaşı bakan evi 

500 Çuvaı Cibali Tütün Fabrlkası 

325 Adet Cibali Nakliyat Şube -
sinde 

23 Kalem Usküdar Depolar Gru-
punda 

V - Salmcakh Çocuk Karyolası 10 Adet Cibali Çocuk Yuvasında 
VI - Tahta Fıçı hurda 35 " Likör Fabrikasında 
VIl - Küp su için 166 ,, Mecidiyeköy 

Yukanda cins ve miktarı yazılı mallar 25-XI-937 tarihine rastlı· 
l'an Perşembe günü saat 10 da paz aralıkla satılacaktır. lsteklilerin mal
lan hizalarında yazılı mahallerde he r gün görebilecekleri ve pazarlık f çin 
de tayin olunan gün ve saatte % 15 teminat paralariyle birlikte Kaba
taşta levazım ve mübayaat Şubesi müdürlüğündeki satış Komisyonuna 
gelmeleri ilan olunur. (7636) 

- -~ . 
avlat Demfryoflan '' llmanlart lşletm~ U. idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 13,000 lira ola n 100 adet amele vagoneti madeni ak 
samı ve yedekleri 20-12-1937 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasın.:1 a satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 975 lir ahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği veslkalan ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayn: 
giln saat 14,30 a kadar komisyon rei!lliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankar ada Malzeme dairesinden, Haydar-
Pa§ada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (7718) 

~ .......................... llİlll ..... , 
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Saçların1 zı dökülmekten koruyunuz 

Saç Eksiri 

KOM OJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendi 

rir. Dökülmesini keser. Kepel< 

leri tamamen giderir ve bU 

yUme kabiliyetini artırarak saç 

tara yeniden hayat verir. Koku 

ıu IAtif, kullanı•ı kolay bir sa 
eksiridir. 

1 ESKi USLOPTF. MOBiLYA 
VE HER NEVi ANTiKA 
Eski Türk eserleri, gUmilş, tahta, l bakır, Beykoz vesair işlerle eski yağ 

lıboya tablo, gravür, proselen, fa
yans vazo ve biblolar, bronz heykel
ler, her nevi salon tezyinat eşyası ve 
Lui Kenz, Lui Sez, Ampir gibi eski 

1 

üsluplarda mobilyalar alıyorum. 1 
Beyoğlunda Polonya sokağında 

Merkez apartımam (2) No. ya mü
racaat. 

İstanbul Dördüncü icra memurlu
ğundan: 

1 
Nuri kızı Zafer Rabia tarafından 

borç alınan 14600 lira mukabilinde 
Anadolu Türk Anonim Sigorta Şir
ketine birinci derecede ipotekli olup 
paraya çevrilmesine karar verilen ve 
tamamına yeminli ehli vukuf tarafın 
dan 21,800 yirmi bir bin sekiz yüz 
lira kıymet takdir edilmiş olan Beyoğ 
lunda Meşrutiyet mahallesinde Meh
tap sokağında el'lkl 13 mükerrer ve 
yeni 54 No. lu sağ tarafı mukaddema 
Sabiha hanım elyevm Limoncuoğlu 
ara!!!r, sol tPrafı milfrez bir harita 
numaralı 473,5 dör yüz yetmiş ti~ bu 
çuk 7Jralı apartman, arkası Arkadere 
sokağı ve cephesi atik kır ve cedit 
Mehtan sokağr ile mahdut arsa üze
rinde kaı?ir apartmanın evsafı aşağı 
da ya?.ılıdır. 

Zafer apartmanı nnmt ile maruf 
otan bu apartman, ittisalinde bulunan 
56 No. 1u bina ile birlikte inşa edil
mt, tek bir anartman olup iki p~a 
tasarrufu ihtiva eden müşterek ve 
tek bir mPtha1i olduğıı (!İbi katlara 
çıkan merdivenler de birdir. 
Evsafı: 

Zemin kat: 1 numaralı daire • 1 
koridor üzerinde 4 oda, 1 banyo, 1 ha 
la, a1afranp ocaklı mutfak vardır. 
Antrenin altındaki zeminde bir mer
diven altr ve bir kapıcı odası vardır. 

Bodrum kat: Bir koridor üzerinde 
altı odunluk, hala, sabit kazanlı ve 
çamaşır tekneli zemini kırmızı çini 
bir çamaşırlık vardır. 

Antre katı: 3 numaralı daJre: Bir 
koridor Uzerinde ts oda, bir banyo, bir 
hala, bir mutfak mevcuttur. 

Birinci kat: 5 numaralı daire: Bir 
koridor üzerinde bir sofa, ve sofadan 
ca.mlı bölme salon, 5 oda, arkada bir 
teras, termosifonlu banyo, bir mut
fak. 

İkinci kat: 7 numarah daire: ~ nu 
rnara 1ı dairenin aynidir. 

3 üncü kat: 9 numaralı daire- 5 nu 
maralı dairenin aynidir. 

4 Uncu kat: 11 numaralı daire- 5 
numaralı dairenin aynidir. 
5 inci kat: 15 numaralı daire: Bir ko 
ridor üzerinde 4 <>da, bir tarasa, bir 
halı,· bir mutfak mevcuttur. Bu katta 
bir tarasa ile bir UtU odası mevcut
tur. 

Mesaha: Umum mesahası bermu
ctbi tapu 277 metre muraıbbaıdır. Bun 
dan 136 metre murabbaı bina ve geri 
kalan kısmı içinde fidanlar bulunan 
bahçedir. 
Yukarıda hudut, evsaf ve mesaha

sı gösterilen kagir apartmanın tama 
mı açık arttırmaya konmuş olup şart 
namesinin ilan tarihinden itibaren da 
iremizde herkes tarafından görülebi 
leceği gibi 3-1-938 tarihine müsa 
dif Pazartesi günü saat 14 ten 16 ya 
kadar dairemizle açık arttırma ile sa 
tılacaktır. Artırma bedeli muham
men kıymetinin yüzde yetmiş beşini 
bulmadığı takdirde en son artıranın 
tahahhüdü baki kalmak üzere 19-1 
-938 tarihine müsadif çarşamba gü 
nü saat 14 den 16 ya kadar dairemiz 
de yapılacak olan ikinci arttırmada 
en çok arttırana ihale edilecektir. 

Taliplerin muhammen kıymetin 

1NG1L1 Z KAN Z U K yüzde Yedi buçuğu (%7,5) nisbetin 
1 de pey akçesini veya milli bir banka 

E C Z A N E S 1 nm teminat mektubunu hainll bulun 
malan lazımdır. 

BEVOtiLU • ISTA"BUL Miltera.kim vergiler, vakıf icaresi 
~ .. -•••••••••••••••••••••••- belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rü 
....._ _ _ -· __ sumu ve taviz bedeli müşteriye aittir. 

lstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 
Adet Teminatı Mu. Eksiltme Ta. Saati 

nur-bun 20 97.50 21121937 l0.30 
~azı Makinesi 50-55 188.62 ,, ,, ,, 11,00 
t azıha.nc 52-55 103.12 ,, ,, ,, 14,00 

Ya Dolabı 50-55 68.75 ,, ,, ,, 15,00 

rı. 1 -Istanbul Deniz Ticareti Müdürlüğü için yukarıda cinsi, adedi, temi· 
"9 atı rnuvakkete miktarı ve ihale glin ve saati yazılı eşya açık eksiltme

e konulmuştur. 
2 .- Eksiltmeye talip olanların m ezkiır giln ve satte yukanda yazılı 

~ınatı muvakkctelerinl yatırdıklarına. dair makbuz veya Banka mek
lı. Uplariyle Galatada Deniz Ticareti MüdürlUğU satınalma Komisyonun· 
a gelmeleri. 

S 3 -:- Fenni evsaf ve şartnameyi görmek isteyenlerin Müdüriyet ldare 
Ubesıne müracaatları ilan olunur. (7770) 

2004 numaralı icra ve iflas kanunu 
nun 126 ıncı maddesinin 4 üncü fık 
rasına tevfikan bu ga}Timenkul üze 
rinde ipotekli alacaklılar ile diğer ala 
kadaranm ve irtifak hakkr sahipleri 
nin bu hakla.ııru ve hususile faiz ve 
masarife ait olan iddialarını illn ta 
rihinden itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbitelerile bildinneleri aksi takdir 
de hakları tapu sicillerile sabit olma 
drkça aat~ bedelinin paylaşmasından 
hariç kalacaklan cihetle allkadara 
nm igbu maddenin fıkrasına göre ha 
reket etmeleri ve daha fazla malfunat 
almak istiyenlerin 93~/127-i dosya 
numara11ile dairemize mUracaatlan 
ilan olunur. <2092) 
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!IRA 
SAÇ BAKIMI 
Güzelliğin en b;..:nci "n .... 1dır 

~I 
P ET R O L N 1 Z A M 

KIŞ GELiYOR 
Nez'eden Korununzu 

KORiZAL 
Sizi nezleden koruyan yegane ila~tır. 

Her eve lazımdır, bilhassa kalabalık evlerde nezleden korun
mak için soba veya mangal üzerine bir tas sıcak su içerisine bir 
kahve kaşığı KORtZAL konduğu takdirde latif bir .kqku verdiği 
gibi bütün nezle mikroplarını da mahveder. Sokakta bir mendil 
üzerine damlatıp koklamak kafidir. Her eczanede KORIZAL'i 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanlarJ 

Kıymeti 

Lira Kur. 
321 91 

30 72 

206 84 

Pey. parası 
Lira Kur. 

24 15 Fatihte Dibağzade mahallesinde Al· 

2 

15 

tay sokağında 7 No. lu ve tamamı 

77,60 metre murabbaında buJunan ar 

sa. 4078. 
35 Çarşıda Reisoğlu sokağında 24 No. 

lu dUkkA.n arsası 4996. 
55 RUstempaea mah. Ktiçilkçukur han 

kat 2 No. 3 oda. 4653. 

Yukanda yazılı eml!k satılmak U zere 1:5 - gUn müddetle açık arttırma 
ya çıkarılmıştır. }halesi 3-12-937- cuma günü saat 15 te yapılacaktır. 

Kepekelri ve saç dökUlmesini teda lsteklilerin mahllillt kalemine _gelmeleri (7784) 

vf eden tesiri mücerreb bir ilaçdır. • 
Muhammen bedeli Dk teminat 

Antalya Elettrit• 
T~BK ANONİM ,.ıRIETINDEN : 
M.~hendis Aranıyor 
Munha.I olan şirketimiz mil 

tıendi.Sliğine derecei ehliyetine 
göre yüz elli liradan iki yilz 
yirmi beş liraya kadar maaş 
verilmek üzere bir münasibi 
aranılmaktadır. 

Talihlerin şirket müdürlü · 

Cinsi Mikdan Kuruş santim Lira Kuruş lhale günU 
40,000 kilo 3 00 ) Hurda demir 

Hurda çinko 
Müstamel çimen
to çuvalı 

2,500 : 11 00 ) 116 40 
25-11-937 per
§embe saat 15 de 

2,800 adet 2 75 ) 

lstanbul vakıflar B~müdürlüğünü n Aynsofyadaki lnşaat Al""ı.."-rnda 
mevcut bulunan yukarda cins ve ml kdan yazılı Demir vceaire açık art • 
tırma suretile satılacaktır. !halesi yukarıda yazılı gün ve saatte MUdilr 
1Uk binasında toplanan Komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi her gUn 
Levazım kaleminde glSrUlebilir. (7603) 

Galatasaray Lisesi Direktörlüğünden : 
tkinci taksit zamanı 1 birlncikanund ur. Vaktinde taksitlerin yatınlması 

rica olunur. (7752) 
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Grap, Nez.e, Bronşitle Baş, Diş Romatizm~, Nevralji, Knd~lı' 

ve Tekmil Ağnlartn Yegane ve En Kuvvetli ilacı 
• I 

I 

- "GRiPiN,, RngnDteıreo Fransa~ Anuırranva, Aıryıı~ırökao Dit:aovao ispanya, Ste, 
NlazeırD Lon<dlırao Paırüso lLôye]D N ns'de dahil olmak üzere bütün dünya beynelmilel.sergilerinde 
ve binlerce rakipleri a.rasında 38 fevkalade diploma, 120 altın madalya ve sayısız takdirname kazanmıştır. 

GRiPiN GRiPiN .......................... ' 
Kırekhğı, nezleyi, soğuk algınlıklarından mütevellit En muannıt baş ve diş ağnıannı, romatizma sancı 
bütün ağn, sızı ve sancılan geçiri°r, harareti düşürür. . ve sızılannı, mafsal ağnlannı süratle Keser. 
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OSRAM 
D 7'ovoô 

Her vakit garanti markasına 
dikkat ediniz. 

.,. . ·" .. ı,,, . ' 

Gözlerinizi muhafaza etmek 
için hol ışığa ihtiyacınız var
dır. Osram rmJ hu ihtiyacını
zı tatmin eder. Asgari istih
lak temin ettiği cihetle daha 
hol ışıgın tedarikini teshil 
eder. Gözleriniz dahi muha .. 

faza edilmiş olur. . 

-~ 
• 

Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder. 

BiR KAŞE 

E 
GR P e BAŞ ve D Ş AGRILARI 9 NEVRALJi e 

ARTR1 TıZM e ROMATiZMA e KIRJKLIK ve 
BÜTÜN AGRILARI DıNDıRıR 

Sahibi: Ahmet t}min l' ALMAN. Umumi Neşriyatı idare Eden: S. SALIM 
Gazetecilik ve Ne§riyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası 

. 
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AGA 73a.et:u RADYO FA-· 
8RİKASI UZUN SENELER• 
DEN BERt YAPDIAI AZAMİ , ,, ,, 
~AVA~TLE ffiN~IN BUTUN 
iNCELiKLERiNi BiR ARAYA 
TOPLAHA&A MUVAFFAK 
OLMU~ VE BU SAYEDE 
., AGA 73dl:c~ , 

DUNYA RADYO ALEMINOI 
sl>zü GEÇEN BiR RADYO 
OLMUŞTUR. ' 

Toptan aatı, deposu: lstanbul Sultan hamam Hamdi Bey geçidi No. , 54 Perakende sahf yeri: 
Galata Bankalar Caddesi RADYOFON Mağazası ve Anadolunun bütün tehirlerinde acentalan-
mız vardır. . · 

Dr. 1 H S A N S A M 1 

OKSOROK SURUBU. 
Öksürük ve nefes darlığı boğma 
ca ve kızamık öksürükleri için 
pek tesirli ilaçtır. Her eczanedt> 

ve ecza depolannda bulunuı• 

..-

Adana Belediye Riyasetinden : 
Belediyemiz Fen Dairesi kadrosunda 210 lira Ucretli bir mimarlık fil 

165 lira ücretli ve diplomalı Fen memurluğu münhaldir. 

lsteklilerin mufassal tercümeihal kağrtlan ikişer tane boy fotoğrafla'" 
rı ve diğer evrakı müsbiteleri ile müracaatları ilan olunur. (7726) 

• 


