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~ Edirnenin ! 
~ Kurtulus 
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! Yıldontimu ~ 
1 l 'h. 1 Bugün, kurlu uş tarı ı· :: 
' j mizde, yüce bir günün yıl- j 
~ dönümünü idrak ediyoruz. ~ 
1 Atatürk ordusu, ve o kah- ~ i raman ordunun zal~ri sev. j 
:: gili Edirneyi bugun kur· :: 

Hitler Ne istiyor? 

Fransa Ve lngiltere 
Sıkı Temas Halinde .. 

istekler: Müstemlekeler Altı Sene Sonra 

iade Edilmeli, Cenevre Misakı Değişmeli 

Masa 
Başından 
Amell Hayata 

J\hmet Emin YALMAN 

Evvelki günkü yazımda l 
fUnu anlatmıya çalıttım: 

Köyün uyanık, ileri unsurların
dan bir, ikisini seçip kurslardan 
geçirmek, sonra hoca diye köye 
geri göndermek yolundaki ha
reket, memleket için iyi bir tec
rübe sahası olmuttur. Bu yeni 
hoca, köy hayabnı hareket nok
tası diye ele almak ıuretile kö-1 
yün yeni nesline az zamanda 1 
yeni bir nıh atılamıya muvaffak 
olmuttur. 

Eğitmeif hareketinin güzel netice
lerinden biri budur. Fakat hareketin 
manası ve şümulü bundan çok de -
rindir. Eğitmen kursları yeni ve çok 
hayırlı bir görüş ve gidişin ilk adı-
mıdır. / 

Bugüne kadar masa başında hazır 
ladığımız projelerle köye yaklaşmak 
istedik. Ne yaptıksa yanlış netice 
verdi. Çünkü asıl vaziyeti bilmeden 
tedbi~ı:ı:ord?_!t.;..~ f~~Je _. 

muş ve her şeye rağmen yaşatmış o
lan Türk köylüsünün kıymetini anla
mıyor ve onu hor görüyorduk. 

Memleketin on dört milyon insanı 
köylerde yaşıyor. Türkiyenin temelli · 
bir inkişafa mazhar olması için bu 
on dört milyon insanın uyanması, 

daha yüksek usullerle istihsaUerde 
bulunması, malını elbirliğile satma
sı, sıkmb zamanında ucuz kredi bul
ması, yeni Türk sanayiinin vücude 
getirdiği ve getireceği mallara müş
teri olabilmesi lazımdır. 

Bu neticelere varmak için de ha -
reket ve teşebbüs köyden gelebil -
meli, yeni ihtiyaçlar köyde kök tut
malıdır. 

Bu yolda atılacak ilk adım, Türk 
kö)iinU ve Türk köylüsünü tanımak 
ve anlamaktır. En küçük bir temas 
bile bu volda alaka ve scvct uyandır
mıya kafidir. 

Yeni. Proieler Meclisirl 
Pazartesi T oplantısmda 

Miizakere Edilecek 

B. Celal Bayar 

Ankara, 25 (Tan muhabirinden)
Bugün öğleden evvel Büyük Millet 
Meclisi reisliğine iki kaam teklifi ve-

n;'ebu~~ Ba;-ceıni B~ya
0

rıt"i421~~i: 
bus akardaşınm imzasını taşımakta
dır. Kanun teklifinde Teşkilatı Esa -

siye kanunumuzun 44. 47, 48, 19, 50 
ve 61 inci mat.icl<>lerinin dPğiştirilme
si istenmektedir. Bu maddeler, bun -
dan sekiz ny cvvnl Malatya Mebıısu 
İsmet İnönü ve 153 arkadaıjının bir 
l;cıııun teklifi ile ].iillet Mectisınden 
toJllini istcc1i'ti "'l'i ve l{amutnyın da 
3115 numaralı kanunla tadil ettiği 
maddelerdir. 

J{nmutay re· s1 ıği bugiin verileıı ka 
nun teklifini Teşk;Jfltı Esasiye enrü 
rrerıinc havale etır.iştir. Enclimtn bu 
giınkü umumi heyet içtimaıninn son 
ra toplanarak bu trklifı mü1.ake:-e et. 
Jll'Flir. Teı:ıkil~l' Esas:ye enciimeni. 
.Ş<%seddin G!lmıltn~.rın r.•:stiğinde Ku 
nan Orer. RiMİ Eriı;kin, eGneral İs-

met lnöpü. Refik Saydam, Muhlis 
Erkmen, Tahsin ~an, Asaf !).-,rar, Fu 
at Bulca, Yusuf Ziya (her Mahmut 
Esat Bozkurt, Mehmet Nazif Siret. 
doktor Tevfik Aslan, doktor Fuat 
Umay, Ckı;ıeral Ali Fuat Cebesov, Re 
cep ~Peker. Sabri Toprak Yunus Na
di, Ali Milnif ve Mehmet Emin Yur-
<laknln"" ,,..u, e!ı:lccut!ı:-. • 

-Bu yeni kanun teklifinin ne mak • ı 

satla hazırlandığım izah eden esbabı l 
(Arkası 9 uncuda) l 
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Fransadaki İhtilal Teşebbüsü 

isyancılar Fransada ! 

Krallık Kuracaklarmış) 
' 1 

Eski Şatolara SilCihlar Depo Edilmİ!, Gizli 1 

Askeri Teşkilcit Kurulmuş •• Hükiimet, Tah· 1 

kikat Neticesini Bir Beyanname . ile Anlatıyor 

i tardı. i 
= Güzel Edirne ve bütün j 
~ Trakya fehirleri, bug~n, o § 

1 
j bayram gününün ba~tıyar- ~ i 
§ lığına bir daha ermış olu- :ı 
1 yor ve bu yıldönümünü he- ~ 1 
§ yecanla, sevinçle Şefe bağ- =; 
~ lılıkla kutluyorlar. Bütün ! ; 
j memleket Edirnenin ve j; 
:: T rakyanın seCJincile candan =. 

-ı i beraberdir. ~ , 
: ı 

1 • ~ '. 
; Edirnenin kurtulu, yıldö- _ . 
1 nümü münasebetile bir 1: 
~ Trakya sayfası hazırladık. ~ ; 
1 k . . . • · = Lüt fen bugün se ı.zıncı say- :

1 1 lamızı afını.z. İ ~ 
;-ı• ıııı• ııı ı•ıııı• ıııı• ıııı• ıııı• r;: 
.;.;;~;;,;;;;;.;,;:::::=================ı 

Hatay Mektepleri 
Yeni Rejim Serefine 

Tatil Edildi 

ve Avusturyaya 

B. Chautemps 

Londra, 24 (TAN) - İngiliz Na -
zırı Lord Hal:fax'm Her Hitıer ve Al 
mnn ricali ile mülakatı 'bugün azami 
eh\'mmiyetini knznnmıştır. Bir taraf
tan lngiltere m •:lhafili, diğer taraf • 

Yardım Edilmemeli 

B. Chamberlain 

t.,n Avrupa sıl.1cı! m flhafôl: bugün bu 
mfüakat ile mı?M41 olmuştur. 

Bugün lngiliz kabinesi toplannıı,, 
evvela Lord Hallf ax ile Mister Cham. 

(Arkası 9 uncuda) 

Ameril<ada Çetin 
IJir Buhran Başladı 

1 • 

1 Fabrikalar, ti car et haneler kapanıyor 

Hataydaki Milletler Cemiyeti 

bütçe açığı 700 milyon dolar 
1 N'evyork, 24 (TAN) -Borsada e- çok ticaret ve sanayi müesseseleri 
· zici bir panik vaziyeti hüküm sürü - müstahdemlerine ve işçilerine yol ver 
yor. Birçok esham ve tahvilat, fazla miştir. Bu müesseselerde iş saatısrl 
miktarda arzedilmek yüzünden yüzde de azaltılmış, siparişler mühim nis -
yüze yakın bir nisbette düşmüşttir. bette durmuştur. Hnlk arasında aza • 
Bu yüzden esham ve tahvilat sahip mi bir tasarruf hareketi 1başgöster • 
leri hayli zararlara uğramışlardır. miştir. 
.Zarar miktarı milyonlarca dolardır. Bu vaziyet, borsada "New-Ded,, 

Umumi iktisadi vaziyet, işlerin tav denilen yeni iktisadi sistemin çıkmll)'. 
saması yüzünden çok tatsızdır. Bir - (Arka ı 9 uncuda) 

B inlerce senclerdenberi harp ve 
istila uğrağı olan bu toprak- 1 

tarda eşsiz bir insan mahsulü peyda ı 
olmuştur. Türk köylilsü, en fena şart 
lar altında tabfatıe mücadeleyi öğ -
renmiştir. Sayısız mahrumiyetler ve 
müşküller karşısında havsalaya sığ
maz bir mukavemet kudreti kazan -
mıştır. Yaptığı işlerde kendi bilgi se
viyesine göre usta olmuştur. 

kont~ol heyetinin reisi Yeni 
Antakya, 24 (Tan muhabirin -

Köy Meslek. Mekteplerinde •• 

Memleket yeni bir hayat imkanla
nna kavuşurken köydeki rençperlik 
ı:ıanatinin bütiin ustalan elimizde bu
lunsaydı Türk istihsal aleminde da • 
ha bUyük bir varlık görebilecektik. 
Fa kat elli evli bir köyde krrk yaşla
rında, yani faal lbir ıusta rolünü oy
nivacnk vazivette 30. 40 usta buluna
cak yerde harpler yüzUnden ancak 
3 fi ustR VRrdır Geri kalanlar. top
rııktAn m"hcıul almsılı:: sanntini Yanm 
Yamıılak b'len gençler, kadrnlar ve 
"""111~1., .. ;ı,,. H.,rn1Pmıın k11rhılan or
ta vnqlı uqta :renC'nerlPr; üzerinde 
titrememiz lazımgclen bir unsurdur. 

Y .,t e?itmcn hnrek.etinin elde 
ettiği netice, köytin ustnla -

nnd:-tn birini, kPndİ bildiklerine ilave 
olarak daha yüksek teknikle, da
ha ileri ihtiyaçlarla teçhiz etmek 
ve köy çocııklll'Ina ameli hayat sana. 
tini öğretmek için onun rehperliğin-

(Arkası 9 u'ncudi.) 

--.} 

den) - Suriye Fransız fevkalaıi ~ ko 

1 

miserliğinin Hatay delegesi, t ugün 
liseye gitti, talebelerle görüştü'. Ha
tayda yeni rejim, Pazartesi günü, f ev 
kalade komiser Kont de Martel tara 

I\öyler için sanatkar ve 
1 a'.:0re~"e:.::·;;;:~.~~·ı:«:~ Ög\J retmen yetiştirilecek 
ı Dele~e lısede talebelere şö~rle hi · -
tap e~tı: "Mektebiniz Hatay istiklali 1 
şerefıne tatil edilmiştir. lstH:lfıliniz p. 
için bayram yapacaksınız.,. . 

Halkın nüfusa yazılma işi devam ; 
ediyor. K&\IAL · 

-o- 1 

Bir Köylü Tren 

Altında Can Verdi , Bir gizli depoda bulunan silahlar çıkarılıyor 
Dün akşam geç vakit Izmitte bir ! 

tren faciası olmuştur. Haydarpaşa - ' 
seler de Vardır. Mit-alay de Laroque dan kalkan Adapazarı treni Izmit is· 
ile sağ cenaha mensup eski nazırlar- tasyonunda beklerken yolculardan 

(llii.diseye ait ye dinel sayfada ayrıca tafsilat \'8rdır) 

Paris, 24 (TAN) - Fransada ge
niş mikyasta bir ihtilal çıkararak, 
bugünkü rejimi değiştirmek, dikta -
törlük ve krallık kurmak maksadile 
girişilen teşebbüs bugün için uuna-
mile akamete uğramış demektir. Hü
kumet,araştırmalara ehemmiyetle de 

vam etmekte ve her gUn yeni bir ip 
ucu ele geçmektedir. Bugün yeniden 
on kişi daha tevkif edilmiştir. Mev
kufların ni-asında emlak sahipleri, 
mimar, milhendis gibi münevver kim 

(Arkası 9 uncuda) Mustafa adında bir köylil su içmek 

,. nwnı ,._ "'"......,.. .... ,... üzere inmiş, fakat bu sırada istasyo-
Balkan Antantı Devlet na gelen Ankara ekspresinin önün· 

B den acele ile kaçınamamış ve eks -
ankası Müdürleri presin altında kalmıştır. Bunun ne-

-o- ticesi zavallı köylü Mustafa, ekspre· 
Ankaradaki içtimaa ait tal- sin tekerlekleri altında sekiz metre 
silatı bugün dokuzuncu say- kadar sürüklenmiş ve ikiye bi~ilmek 

famızda bulacaksınız. s~e~le çok acıklı şekilde can ver-
- - - - - 0 ml§tır. 
·~· u b ............... . 

lzmircle Kızılçulludaki eski A merikan mektebi 
Kültür Baknnlığı, Türk köyüne 

yeni ışıklar yaymak maksadile eğit
men kurslarile açtığı çığırda yeni ve 
mühim adımlar atmıştır. Bunlar hak 
ktnda vakit vakit dağınık malumat 

verilmişti. Vücude getirilen teşkitAtrn 
umumi manzarası ve gayeleri şun
lardır: 

Bakanlık, biri, tzmlrde Kızılçullu
(Arknsı 9 uncuda l 
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• 

Ordusu Nan kin NEVYORK BORSASINDA PANiK 

• 

Japon 

Yolunda Birden Durakladı 
Amerikada Nevyork boraası, •on zamanlarda çok ağır panik 
vaziyetlerine aahne oldu. Son gelen haberlerden, Amerikada 
iktısadi vaziyetin çok büyük •arsıntılar geçirdiği anlaşılıyor. 

Şimdi f" resimlere dikkat ediniz: 

Japonlara Göre, Çin 
Zayiatı Şudur: 50 Bin 

Ölü, 150 Bin Yaralı 
Nevyork, 24 (TAN) - Uzak Şark harbine dair alınan en son 

ha:berlere göre, Japonların Nankine doğru ileri hareketleri dur
muftur. Japonlar, bu tevakkufun tiddetli yağmurların doğuraca
ğı feyezanlar yüzünden ileri geldiğini bildiriyor. Japonlara göre, 
bu feyezanlar harp sahasını geçilmez bir vaziyete sokmuftur. Fa
kat buna mukabil Çinliler, Japon hareketine karşı mukabil taar
ruza geçtiklerini, Japon ileri hareketinin bu yüzden durduğunu 
ileri sürüyorlar. Çinlilerin zaten bu sırada mukabil taarruza geç
meleri ve Japonları Nankine yaklattırmama.k için vaziyet alma
ları bekleniyordu. 

Briiksel 
• 

Konferansı 
Dağıldı 

Brüksel, 24 (TAN) -Brüksel kon 
f eransına tamam ile tarihe mal olmuş 
nazarile bakıla.bilir. 

Konferans bugün öğleden sonra 
konferansın beyannamesini mUzake -
re ve tasvip etmek üzere toplanmış
tır. Yalnız İtalyan delegesi bu beyan
name aleyhinde rey vermiş ve evvelce 
hazırlanmış olan metin projesi ufak 
tadilatla kabul olunmuştur. 

Verilen tasvip kararını müteakip, 
Çin baş delegesi B. Vellington Koo 
beyanatta bulunarak: 

;'Çin hey~ti. yeni isUkşafat arasın
da Çine müspet yardımda bulunmak 

ıer almak şekillerinde müşterek bir 
hareket lüzumunun da nazarı dikka
te alınacağını kuvvetle ümit eylemek 
tedir ... demiştir. 

Bunu müteakip, konferans, toplan 
tısmn müddetsiz olarak nihayet ver
miştir. 

lngiltere Hazine Müs
teşarının Ziyaretleri 
Ankara, 24 (TAN) - Ingiliz ha

zine müsteşarı Bay Vaby ve uedi 
daire.si müdürü Bay Niksen, bugiin 
lş Bankası Umum MüdUrü Muammer 
Eriş, Etibank umum müdürü llhami 
N'afiz Pamir ve Maliye Vekaleti na
kit işleri umum müdürü Bay Halit 
Nazmiyi makamlannda ziyaret e
derek görüşmüşlerdir. Misafirlerın 
:Yann Başvekil Bay Ce18.l Bayar ta
rafından kabul edilecekleri haber a
lınmıştır. 

Yerli Mallar Haftasını 
Baıvekilimiı Açacak 

Ankara, 24 (TAN) - Birincika
tıunun 12 sinde başlıyacak olan s~
kizinci yerli malı ve artırma haftası 
B<l§vekü Celfil Bayann Ankara ha.Ik 
t\7inde vereceği mühim bir nutukla 
lçılacaktır. Başvekilimizin bu nutku 
tadyo ile memleketin her tarafından 
dinlenebilecektir. 

lzmir Elektrik ve Su 
Şirketleri Belediyeye 

Geçecek 
lzmir, 24 (TAN) - Izmir su ve 

elektrik şirketinin alınması ic:in be
lediye bu şirketlere birer mektup 
:Yazınıştı. Su şirketi belediyenin tek
Ufini hukuk müşavirliğinde tetkık et 
tirırken, elektrik şirketi de teklif 
htektubunu, §irketin Belçikadaki i
dare meclisine göndermiştir. 

Bir lngiliz Profesörü 
liafriyat Müsaadesi Aldı 

Ankara 24 (TAN) - Liverpııl ü
tıiversitesİ profesörlerinden B. Gers
t:ng, Mersinin garbindeki Soğuksu 
hoYliğUnde hafriyat için hilkunıetten 
rnusaade almıştır. 

1 
En son Japon tebliğine göre, Ja

pon kuvvetlerinin neden dola;1 du · 
rakladıklanndan bahsetndyerek Çin 
lilerin i1k ricat hareketinden rn son· 
teşrine kadar, yani Changsu - Su
çov - Kashing hattının Japon kıta
ları tarafından işgaline knda1· Çin
lilerden 50 bin kişi ölmüş ve tak'I. 
ben 150 bin kişi de yaralanmıştır. 

Esirler sayılmamış ve eıe geçen 
harp malzemesinin miktarı da henüz 
tesbit olunamamıştır.' 

Yeni vaziyet 
Bugün Japon tayyareleri Kantona 

karşı iki taarruz yapmış. bıı yüzden 
yüzden fazla insan ölmüş ve bir çok 
hasar hasıl olmuştur. 
Kanton - Kovluan demiryolunun 
müntehası üzerinde de ?liiler ve ya
ralılar vardır. Japon !ayyarelcri Kan 
ton üzerine beyannameler atmış ve 
şehrin merhametsı.zl·e bombardıman 

edileceğini anlatank halkın şehri 

tahliye etmesini istemişfir 
'KA.,tn•·u~alri t.avvıırıe tn~la:ı-.ı ,JaUQil 

tayyarelerine muKaoeıe etmış ıse c.ıe 

bundan bir netice alınamnmI15tır. 
Nankin hükümeti tarafından sipa 

riş edilmiş olan saatte 450 kilomet
re sUratli on bombardıman tayya -
resi ile kırk avcı tayyaresi Çin ordu
suna teslim edilmiştir. 
Şanghayda gümrük idaresi umu • 

mi müfettişi, bu gümrüklerin idare ve 
mürakabf..sine iki Japon tayin etmiş
tir. Japonlar, beynelmilel mıntaka -
'arda bütün idari mesuliyeti Üzerle
rine almaktadırlar. 

Bir Posta Kamyonu 

Devrildi 
Çankırı, <TAN) - Geceleyin saat 

21 de buradan Kastamonuya kalkan 
posta ve yolcu kamyonu "lnköyü., 
dağında devrilmiş, 3 kişi yaralanmış
tır. 

J aponlann Na.nkini tehdit 
edoo taarruz hareketi, son 

haberlere göre, bird6nbire tevakkuf 

etmiştir. Japoolara göre yağmurla
rın şiddeti, )'olların bozukluğu, or· 

talığıo bataklıktan farksız bir hal 
alması, bu tevakkufa sebebiyet ,·er 

miı;tir. Fakat Çin kaynaklarından 
gelen haberlere göre Çinlilerin mu 

kahil taarruza geçmeleri vaziyeti 
değ:ştirmiş n Japonları durmı -
ya mecbur etmiştir. 

Vaziyetin bu mahi~·eti alması 1a
ten beklenmekte ve ,Japonlann Çin 

topraklan içinde Uerıe,lik~e gUç
lüklerle karşda..58C&klari anhışıl • 
ma.lct.a ldJ. 

Halbuki Japonlar, Nankini sü -
ratle işgal ederek hadisenin psiko
lojik tesirinden istifade etmek ve 
Çifllilere istedikleri sulh şeraitini 
yüklemek fikrinde idiler. Sonra hu 
süratli ilerleme ve işgalin bir faycfa 
sı harbe süratıe son ,·ermek, ,JaPon 
kaynaklannı kemiren harp mas -
raflarının ve harp 7.a)·latının önü
nü almaktı. Fakat hadiseler. bu 

Nevyorktaki borsa paniğinde 

herhalde bunlar da hayli zarar

lara uğramış olacaklar ... 

Balkan Demiryolları Konf er an

sına lttirak Eden Heyetimiz 

Ankara, 24 (TAN) - Balkan an
tantı demiryolları konferansına ışti
ra k etmek üzere Atinaya giden he
yetimiz şehrimize dönnıüştür. On 
gün devam eden konferansta. Bal
kan devletlerinin demiryolu şebeke
leri arasında beynelmilı~I nal:liyat i
~ın nizamname hazırlığı iizerinde gi) 
rU~iilmüş ve bu hususta bir proje ha 
2ırlanmıştır. 

taarruzu 

Borsada ovnrrnn horsacılann, panik karısısmda gayri ihtiyari takındık
ları muht;lif. vazh·etıer ... Bwllarda teessür, heyecan, bedbini, hayret ifa-

. deleri ~ok bariz göziiküyor. 

11;panyada Asiler İle 
HükUmetçiler Arasmda 
Mutareke Olacak Gibi .. 

Londra, 24 (TAN) - Bütün tekziplere rağmen, lıpanyada 
dövüten iki taraf arasında mütareke yapılması için İngiltere ve 
Fransa namına tetebhüsler vuku bulduğu anlqılma.kta, batta 
İspanya muharebesinin bu yüzden gevıediği söylenm:kt~d!r. Te-
ebbüs tahakkuk ettiği takdirde cümburiyet hükumelı reısı Neg

:in istifa edecek ve yerine yeni bir hükumet gelecektir. 
Madrid, 24 (A.A.) - Müdafaa ne l 

zaretinin tebliği: F '/ ' f • ·Je 
Asi tayyareler, Benicarlo, Alcaniz l lS lTt 

ve Bujcıloroz'u bombardıman etmiş-\ b • 'd · 
lerdir. Bu bombardımanlara cevap l T 1 Q m 
olarak, hük\ımet tayyare kuvvetleri. 
dün Jaka, Puento, Caparoso ve düş- ka f Q l r 
manın Aragon'da mühim üssünü teş 
kll eden Tudelada yalnız askeri !ıe -
defleri bombardıman eylemi llerdir. 

• To\{yo, 24 (A.A.) - Alman Ajansı 
mümessilinin iyi haber alan Japon 
mahafilinden öğrendiğine göre, Ja -
pen hukumeti Salamanka hükumet i 
ni. Almanya - Japonya antikominist 
paktının yılt.lönümü günü olan yann 
25te~rlnisanide resmen tanımalı niye 
tindedir. 

Tiyatro Mektebine 

Kız Talebe Ahnacak 
Ankara. 24 (Tan muhabirinden ı

Ankara tiyatro mektebıne yeniden 
kız talebe alınacaktır. lmtih~nlar 2 
birincikanunda Istanbul Şehir Tiyat 
rosunda yapılacaktır. Bu sene. kad. 
rosu genişliyen mektebe Viyana yük 
sek musiki akademisi profesörlerin
den piyanist Çaçkes te almmrştır. 
Profesör işe başlamıştır. 

1Vicin 
' 

Hayfa, 24 (A.A.) - İki gün evvel 
tevkif edilmiş olan Cenin havalisinin 
tanmmış tahrikii.tc;ılarmdan Seyh 
'İ<'erhan Sadi yeni Filic;tin askeri mah 
kemesinin ilk celsesinde asılarak ida
ma mahkum edilmiştir. 

Kudlis, 24 (A.A.) - Yüksek komi 
ser Lord Wachop Port.saidden hava 
yolile buraya gelmiş, deııhal vazife.si
ne başlamıştır. 

-<>----

Bir Tayyare 
Kayboldu 

Varşova, 24 (A.A.) - Varşova ile 
1'.,ılistin arasında muntazam .eferlcr 
yapmakta olan bir tayyare JoHinik 
ile Bilkreş arasında kaybolınıışt 4"'. 

Evvelki glin Filistinde Lyddacon ha 
reket eden bu tayyare Seliı.niğe gel
miş ve ondan sonra akıbeti hakkın
da bir haber alınamamıştır. 

Yunan, Bulgar, Romen, ve Yu -
goslav hükumet makam.lan tarafın
dan araştırmalar yapılmaktadır. 

Durdu? 
t··················· ..... ··············••4••········· ...... n_ştırmaksa \"e fazla kan dökülme

sine mani olma·ksa vaziyetüı buna 
müsait ohnadığı anlaşılıyor. 

• f YAZAN: ÖMER RIZA DOGRUL . i 
• 
······································~-~ .............. : 
hedeflın kola:vlıkla tahakkuk ede- kolaylıkla ba.~lıyan Jap<>nlarm, ha.r 
miyeceğini gÖsteriyor. Bir taraftan be kolaylıkla son vereml:vecekleri-
.Japon hareketini güçle.~tiren en- ni gösteriyor. • 
~eller, diğer taraftan Çinlilerin mu 
kahil taarluzu, Jap<>nlann bu ii- ispanyada •ulh tefebbüaleri: 
midini boşa. çıkaracak gibi görün
mektedir. 

Japonyanıo Şanghay cephesin -
den ba§ka Şimali Çinde de büyük 
bir ordu tuttuğunu ve bu ordooun 

muhasım bir muhit içinde yaşattı
ğını, bu muhasım muhit içinde 

adım başında mukavemetle karşılaş 
tığını nazan dikkate alırsak, Japon 
yanın ne derece i!;iodeın çıkılmaz 
büyük bir İŞe giriştiği kendiliğiu
den tavazzuh eder. 

Bir aralık sulh için tanssutla • 
rm başlamak üzere olduğuna dair 
yapılan şn~ialar, .JaıK>nhinn uğrı
yacakları hu güçliikler vüzünden
di. Bu gü~lüklerin tah~kkuku \"f! 

gün ge~·tikçe geni!;;lemesi ise har~ 

L ondra \'e Paristen sızan ha
berlere göre, lngiltere il~ 

Fra.nsa,lspa.nyada dövüşen iki taraf 
arasında bir mütarekenin akti için 
teşebbüs etmekte olduklarından 
ispanyada harp hareketleri ya,·aş
la.nuş bulunmaktadır. 

ispanya cümhur:iyeti gerçi bu 
haberleri tekzip ediyor ve böyle bir 
teşebbüsten haberi olmadığını bil
diriyor, fakat teşebbüs haberi ü
zerinde ısrar edilmekte, hatta hu 

teşebbüsün daha kolaylrkla ba4'a
nlması için Negrin'in istifa ederPk 
~·erine bu işle me.-,gul olacak ba ,ka 
birinin ~t·çeee~I bildirilmektedir. 

Sulh te.<;ebhüsiiniin ne)·i istihdaf 
f':ttiği henüz helli değildir. Bu te
şebbiisten maksat iki tarafı ha -

lki taraf ta harbi sonuna kadar 
götürmek fikrindedir. Cümhuriyet
çiler ise vaziyetlerinin yeis ,·erici 
bir mahiJette olmadığı, bilakis son 
7.amanlarcla düzelmiş oldu~u ka -
naatindedirler. 

O halde mütareke teklifinin iki 
taraf noktai na.zannı yaklaştır -
ması pek te muhtemel değildir. Bel 
ki de miitareke, gönüllülerin geri a
lınması için çalışacak komisy()n
ltı.rm çalışmalarını kolaylaştırır. 

Maksat bu ise teşebbUs. ancak 
cümhurlyet ispanyası lehinde ne
tice \·erir. Çünkü bu müddet mr
fında cümhuriyet kuvvetleri ken
dilerini toplıyacak n diğer taraf
tan isi ispanya tarafındaki ya
bancı kuvvetlerden kurtulmuş o
lacaktır. 

Fakat maksadın bundan ibaret 
olmadığı ve sulh imkanJarınm da bu 
arada aranılacagı anla~ılmal.iadır. 
Fakat hıımHı da mmııffakıyetle 

neticelen~·eıli süohclidir. 

3 

fi.EK 
Herkesi Tezyif Eden! 

Kimdir! diye sorsanız. belki der
hal tayin edemem amma bir mıf in
san tanının ki; her 5e~i tez~if eder. 
Bwıların haleti mhiyesi kendi dir
heminden daha ağır adam bulunma.
sına tahammül edememektir. Bir 
doldordan bahsedersiniz: 

- Ha! Şu tımarcı ıw! der. 
Bir mühendis için: 
- Kondoktör! dediği gibi. 
Onun için bir musikişinas: 
- Çalgıcı. 
Bir mimar: 
- Dülger. 
Bir terzi: 
- Dikl~çi. 
Bir ziraatçi: 
- Bahçn11n ! 
Bir sporcu: 
- Baldın çıplak! 

Bir kaptan: 
- Ka~,k rei i ! 
Bir muharrir: 
- Kötü ki.tip! • 
Bir tüccar: 
-Esnaf! 
Bir banker: 
- Tefeci! 
Bir mizah muharriri: 
- Soytarı! 

Bir illin: 
- Aptaldır. 

• 

Böylelerile insan görüştiikçe l"ltik
rah eder. Lakin onlar her lifta ŞUıDU 
bunu te~if etmenin yolunu bulurlar: . 

Kimine: 
- Bırak şu boş iditüpaneyl, der• 

Jer. 
Kimine: 
- Tanının, endikatif prezan 8.11-

mini ! diye techil ederler ,.c en sıkııır 
tığı, en mecbur olduğu :zaman, niha.
yet: 

- Koyunun bulunmadığı yerde ke 
çiye Abdurrahman çelebi derler, di
ye kıymeti ancak yoklukta kabul et
miş görünür. 
Bmılara kalsa memlekette okur, 

yazar adam, eline nabız \"erilecek 
doktor, bir tahtaperde yaptınlacak 

mimar, hulasa bilgiye, tecrübeye ve 
ise dair nekadar ihtısas varsa bunlar .. 
me,·cut değildir. Bunlar bu müspet 
kıymetlerin me\·cudiyetine taham
mül edemezler. Iosan böylelerini gör 
dükçe bayağılığın, huy zehirinin ve 
den.ctiztiğin ne hudut bilmez bir ge
nişlik olduğunu görüp hayran olur. 

• Kman Yarabbi! insanın rüzJ:ir 
başından ~apkasını u~.urunca ne fena 
oluyor! 

Dun böyle bir akıbete uğnyan bi
rine rast~eldim.Sıkı esmiye başlıyan 
batı karayeli adamın ensesinden doğ 
ru üfiiriince ı;apkası başından hava.
landı.Adamcawz bilühtiyar elini ba
şma attı anıma g~ kaldı. Şapka rüz
garın hevesine u~·arak bir müddet 
ha\'ada uçtu. Adam da ~inden. IA
kin gözü şaılkada olduğu için bashğı 
yeri göremediğinden önündeki su 
çukurlarının içiaıde yürüdü ve üstü 
bası berbat oldu. Derken şapka yere 
indi ve tekerlenmiye başladı. Uir 
müddet te adam öyle kovaladı. Ni
hayet ı;apka, yoluna düşen bir su ~o 
kuruna yattı. Halk katıldı gülmeden. 
Sahibi şapkasmı o halde göriinr.e e
lini sürmiye iğrendi \'e sol ayağı ile 
bir tekme atarak uzağa fırlattı. Ken
di de başı ac;&k döndü ve gitti. Bir 
::eyler mırıldanıyordu, bilmem, dua 
mı ediyordu? 
Acıdım bi~areye ! Hangi birine 

yansm? Ustünün başmın çamur olu
şuna mı? Ko~up yonılduğuııa mı! 
Halka giilünç olmasıııa mı! Şapka
nın ele ahnanuyacak hale gelmesine 

•9 
mı. 

Aman, Allah a~a dikkat e<lin 
ı;apkalannı7.a ! Biraz da başmızın üs 
tünü dü~ünün ! 

B. FELEK 

KISA HABERLER 
• Türk Hava Kurumu umumi merkeri 

bugün Ankarada aylık toplantısını yapa
caktır. 

• Ankarada tahsil müddeti üç sene olan 
bir erkek sanat mektebi kurulmuştur. Ba 
mektep sanat mekteplerine muallim ver«> 
cektir. 

• Balkan Antantı Matbuat Birlifi reis
liğini yapmı:ı olan maruf Romen gazeteci
si Adolf Clarnet 60 yaşında olduğu halde 
ölmuştur. 

• Yutosbvya Ba:ıvekili B. Stoyadino~·ic; 
gelecek ayın beşinde Romayı :ı!İyarct ede
cektir. 
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TAN 
Gündelik Gazete 

T AN'm hedefi: Haberde, fikirde, 
her şeyde temiz, dürüst, samimt 

olmak, kariin gazetesi olmıya 
çalışmaktır. 

ABO:SE BEDELi 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. ı Seno 2800 Kr. 
,.750 :t 6 Ay 1500 > 
400 :t 3 Ay 800 :t 

150 > 1 Ay 300 > 
Milletlerarasl poıta ittihadına dahil olmı
yan memleketler için 30-16-9-3.S liradır. 

GONON~LERll 
Yeni Romanya 
Hükumeti 

Yeni Romen kabineskıi, tekrar 
sayın Bay 1'atarescu teşkil etmibtir. 
Bu haberlo Türkiye kamoyu iiı.erln· 
de ne kadar mesut bir tesir bırak
nuş olduğunu söylemeyi bile fazla 
buluruz. Dost ve müttefik milletin 
mukadderatım, en nazik zamanlar
da, büyük bir kiyasetle idare edeıı 

Bay Tata.rescu, hükümdarının ve 
milletinin itimadına layık bir devlet 
adamı olduğunu l.sbat etmi~tlr. Onun 
iktidar devrinde R-0manyanın dost
luklan ve enternasyonal barış poli
tikası kU'\'Vet bulmuştur. Balkan an
tantı devletleri, kendiıslnde, Balkan
lılık dayanışması davasrmn samimi 
bir mesne<Unl bulduklan kadar, yi
ne onun dürüst siyaseti, umumi bar 
nş nizamının inancalanndan biri ol
muştur.1Romanya - Türkiye müna
sebetleri tarihi, Bay Tatarescu'nun, 
milletlerinıiz arasındaki dostluğun 

kıkisaima olan hizmetini t~ekkürlc ,. 
anacaktır. 

Sa~·m Başbakan, geçen ay Ankara 
yı ziyaret ederek Büyük Şefimiz ve 
hiikümet adamlarımızla buluştu. Bu 
iki taraflı tamııma,Romanya-Türldye 
dostluğunun ıamirnlyet ve sarsdmaz
lığım görmiye ve bu dostluğun Bal
kanlar ve cihan ulhü l!:in olaııı yük
sek kıymetini bir daha tesbit etıniye 
,·esile teşldl etti. Bay Tatarescu, bura 
da iken, ild memleketi alakalandmın 
bütün meselelere temas etmiş ve 
hnnl.>rı o ....... ,,~.. ılnhıt lvj hir t.amr.l
ıne ih't yaç ~ostercn eırnn:onıı ve ucu-
Hıt münasebetleri ile bilhassa meş

gul olmuştur ve, bütün hususlarda 
hiçbir menfaat teudı De aynlma
llUlıkta o!a11 memleketlerlmiz arasın
da, \'ele\' mühim bir anlaşmazlık 

teşkil et.meı;e bile, bu pürüzün kal
masını dahi tec\i:ı: etmediğini anlat
mıştır. Bölgemiz nizamı ve milli da
valanmrzm istikbal birliği bakımm

clan, mü~terek dostluğumuzun değe
ri o kadar büyüktür ki, onu ebedi
leştirecek ve her türlü mUına.knşa 
me\'zulanndan tasfiye edecek gay
retlerin, ba!;hca müzaiaerc~i ve yar
dımcıyı, kendisinde bulacaklarına 

§Üphe ~·oktur. 
Her ha.ide Tatarescu iktidarını, 

bizler, tak'\·iye etmi§ olduğu milli ve 
enternasyonal l'azife ve hizmetleri
mizin, inkişaf ve devıımı i~in de ha
yırki.r tel8..kki etmekte ve hükume
tine caıııdan muvaffakıyetler dile
mekteyiz. 

~ """'~ ~ 1\..1'~ 

~ ~kYytYJClUI ~ 
~ mektu~Oaıro ~ 
~~,,~~~ 

Düzceli Bir Çiftçinin 
isteği 

DUzcede Bahçeli kahve müsteciri 
ô. Turan, bize yazdığı mektupta di
yor ki: 

"- Düzcede bir sene emek verdik 
ten sonra yetiştirdiğimiz nefis tü
tUnlerimizi kuruluğa getirdik. Bu 
tütünleri demet ve denk yapmak i· 
Çin inhisarlar idaresi bala avans ver 
ntedi. Bu avans için iki aydanberi 
koştuğumuz halde haHl bir şey ala
tnadık. işlerimizi, güçlerimizi bırakıp 
banka ve inhisar idaresinin kapıla · 
:tında beklemek çok zor. Bunun sonu 
lle olacak? Alakadar makamların na 
Zarı dikkatini cclbetmenizi rica ede
riz.,, 

CEVAPLARIMJZ: 
A<lnnado. .Ay Yıldı7. kitabevinde ltı

nıaıı Oıııere: Hakkınızı aramak için 
birçok yollar vardır. Fakat, en kes
tirınesi, valiye doğrudan doğruya mu 
ı-acaat ederek dileğinizi anlatmaktır. 
Eğer, istediğiniz ı,ey makul ve kanu
na uygunsa, neticesiz kalmasına im· 
lı:An voktur.· 

TAN 

--ı 

[Q)~~W_&~O~[Q)& ~ 

lngiltere,· Almanya ile 
Niçin 

Anl8şmak 
istiyor? 

İ ngiltere, servetini yap-
ınış, hayattaki kavga

sını bitirmif, her türlü ihtiya
cı temin ve t~tmin edilmiş 
zengin bir ihtiyara benzetile
bilir. Bu ihtiyarın hayatta bü
tün eıneli artık rahatsız edil
memek, ınevcudiyetini ınuha
faza etmek ve huzur içinde ya· 
tıyabilrnektir. Onun bu servet 
ve refahını k~kananlar, ara

da sırada ona takılır, onu ren
cide ederler. O,. bu kıskanç
lara sofrasından bir iki lokma 
atarak onları ıuıtu.rur, ıonra 
tekrar pıposunu tüttürerek 
yangelir ve keyfine bakar. 

lşte buglinkil lngiltere bu zen-

yanın dörtte tiçü Ohun malikanesi
dir. Dünya nüfusunun dörtte üçü o 
nun rahatı için çalışır. O artık bu 
mevcudu muhafaza ederek köşe. 
sinde rahat ve huzur içinde yaşa
maktan başka birşey düşünme?~ 
Ne yeni müstemlekeler peşindedir, 
ne yeni topraklara sahip olınak e
melini besler. Yegane korkusu bir 
harptirı Çünkü harbin neticesi ne 
olursa olsun onun için zarardır, ve 
bugünkü rahatını feda etmekten 
başka birşeye yaramaz. 

Onun için doğrudan doğruya ken 
di menfaatine dokunulmadıkça bi

niş pazara ihtiyacı vardır. Bu ham 
madde ve genış pazarlar ise demok 
rasilerin inhisarı altındadır. Bu se
beple Almanya. nefes alamamakta
dır. 

Nazilere göre, Almanyanın bu
gün iktrsaden çektiği sıkıntının ha
kiki sebebi budur. 
Almanyanın genişlemiye ihtiv· 

vardır. -qinaenaleyh : 
ı _ EM<i mfüıtemlekelerl ken

disine geri verllmelidir. 
2 _ Afrika dört büyük devlet 

arasında ta.l{sim edilmelidir. (Ya
ni burada diğer memleketlere ait 
oJaın müstemlekeler de ooJarın e
llnden ahnmahdır.) 

S - Avusturya Almanya.ya il
hak edilmelidir. 

4 - Bir garp misakı aktederek 
Alınanyaya Şarkta serbes~i ver
melldlrA 

5 - Almanya Orta Avrupayı 
ve Balkanlan bir Alman nü.fuı 

mıntakası haline getirmelidir. 

A lmanyanm bu talepleri yeni 
değildir. Fakat son zaman

da iktısadi vaziyeti bi.lsbUtün bo
zulmuştur. Italyanın Habeşistaru al 
masına mani olunamamıştır. lspan 
ya meselesinde demokrasilerin zaa
fı meydana çıkmıştır. Uzak Şarkta 
da. Japonya İngiltere ve Fransayı 
meşgul edecek yeni bir mesele ı;ı
karmrştır. Minaenaleyh icraata gir 
mek zamanı gelmiştir. . 

/ngiltere Mührühas Lordu Halilax 

Işte bir aydanbcri bütün Alınan
yada işitilen söz budur. Almanya
nın müstemleke ihtiyacı etrafıııda 
kuvvetli bir propaganda yapılmak
tadır. Hatta Flihrerin Rayştn.ğı top 
lıyarak müstemleke meselesini or-
taya atacağı işae edilmiştir. w 

Şımdiye .kadar Führer Ray§tag
da hangi meseleyi ortaya atmı§sa 
ontı halletmiştir. Versay muahede
sini yırtacağını Rayştağda ilan et
tikten bir hafta sonra Rein havza
sını işgal etmiştir .. Almanyanın si
lahsız kalamıyacağını ilan eder et
mez, kı·vvetli teslihata ba§lamıştır. 
Bu defa da Ray~tağı toplayıp müs-
.nY'lr'aı.ı.. ;A.hl'r,..A h11 Al4'Y.11Allnll~flri-

ne getirmek için icraata. geçP.<!ek 
dernektir. 

• ş bu raddeye gelince, lngil~ 
1 terenin doğrudan doğruya 

menfaatine doku"'",·· - olacak'"ır. 
Ya Ingiltere Almanyanın müstem
leke arzusunu tatmin edecektir; bu 
takdirde bugün elinde bulunan es· 
ki Alman müstemlekelerini Alman
yaya geri vermesi lfızınıgelecektir. 
Halbuki, !ngiliz efkarı umumiyesi, 
buna şiddetle mtthalif olduğunu ih
sas etmiştir. Yahut ta Almanya
nın karşısına geçip cephe almıya 
mecbur olacaktır. Bu da Habe§is-

tan meselesinde clduğu gibi ya ln· 
giltereniıı dünya üzı.!rindeki hayı>i· 
yetini kxrr•"ak bir neticeye varabi
lir, yahut bir harbe müncer olabi· 
lir. 

Bu iki netiıce de !ngiltere için ba§ 
döndürücü, gönül bulandırıcıdır. 

Bunun önüne geçmek için Hitlerle 
doğrudan doğruya müzakereye gi
rişmek, onu başka şekil1 erde tem;n 
ve tatmin ederek emri vakilere mey 
dan vermemek lazımdır. 

İşte İngiliz Başvekili Guild Hall 
de irat ettiğ son nutkunda bunun 
içm Almanya ve ltalya ile son bir 
anlaşma zer · ... 1 aranması lüzumu
n~ ı~ıır.et etmis ve Lo.rd Halif.ax bu
nun için J..lmanyaya gönderilmiştir. 

B u mülakatın neticesini he
ni;~ bilmiyoruz. Yalnız bil

diğimiz iki nokta var : 
1 - Almany8ıll.m mü!'>temJeke 

vesair iddialarından bir adım fe
dakarhJı yapmadığı, 

2 - lngiltere ile Almanya.nm 
müttefikleri arasında banşnmıya 
cak hiçbir zıddıyet me\'Cut olma
dığı. 

Birincisini Almanya söylüyor, i
kincisini Lord Halüaks iddia edi

(Arknsı 9 uncuda) 

taraf bir sulhçü vaziyetini muhafa- r--·------------------------------------
za eder. Sanki dilnya umurunda de 
ğildir, fakat menfaatin~ doğrudan 
doğruya tecavüz vaki olduğu za
mart, biraz kımıldar gibi olur, mr
rıldaııır ve bununla sofrasına Uşü
şen sinekleri kovacağını zanneder. 

Fakat, Ingilterenin k~rşıs~n
da genç, realist, ne ıstedik· 

Jerini bilen ve dediğini yapan 
atılgan yeni milletler var. Bun -
lar genişlemek, büyümek, impera
torluklar kurmak istiyorlar. Bunla
rı sözle susturmak, vait ile tatmin 
etmek mlimkün olmuyor. Onlar is
tediklerini elde etmek hakkına ına 
lik olduklarına kanidirle" ve bunun 
için icap ~derse harbi de göze al· 
mış görünüyorlar. Onun için bun~ 
lar kun1 lafla yola gelmiyorlar. Va
ziyetlerinden memnun olan demok
rasiler işi sözle, konferansla ve ınü 
zakere ile kaantrnnk is~ıiilr,.~ 

5,000 Seneye Uıanan Bir Hesap! 

!ar daha zivnde rNıR.retıenivnr ve 
tılganhklarını arttırıyorlar. Bu se
beple bu devletlere karşı iktısadi 
zecri tedbirlerden bahsetmek, teh
dit sa vurmak fayda yerine zarar 
veriyor. Ve harbi göze almadıkça 
bunları yola getirmenin imkansız 
olduğu anlaşılıyor. 

A iman ya ne istiyor? 
Almanya istedik1erini sak

lat]lıyor. Cihan harbinden sonra 
diinyayi p:ıyla~anların kendisine 
haksızlık ettiğini iddia ediyor. De
mokrasiler zengin müstemlekelere, 
dominyonlara ve mandalara sahip 
olduklan halde Almanya bunda'l 
mahrum kalmıştır. Halbuki Alman 
yn da onlar gibi büyük sanayi dev
letidir. Onun da ham maddeye, ge· 

Amerl!canın Uzak Şarkta yığın 
Yığın ıne.ınfa.atleri bulunduğu hal
de Çin ~ Japon harbine kar~ı la
kayt kaJması hayretle karşılan· 
maktadır. Japonya, Amerilcaıırn 
da nıenfaatlerini ~:iğniyerek kosko· 
<'a Çin ülkelerini ifltila ediyor ve 
htUıa karşı Amerika da, Avrupa 
devletleri de yalmz kuru itiraz -

larla iktifa. ecli~·orlar. Avrupa dev
l4•tleri hlrihirinden korktukları i
çin Uıak Şark tarafına göz bile 
atamıyorlar. Amerikaya gelince, 
AmeriJ\a Harbiye Neza;eti, Cüm· 
hurreisine bir muhtıra sunmuş ve 
bu muhtırada .Japonya ile yapıla
cak bir muharcben1111 50 milyar do 
Jara maı olac:ığmı bildinniş

0

tir. 

Am~rtkanm bu paray1 çıkam1a
sr içLn Çin ile tam 5000 sene çok 
karlı ticaret l·apması Ibım ! 

Bu da Amerikanın nf<'ln harbe 
girlcımek lstemedil;>'f.nl göst.ermJye 
yetişir. 

• 
Chamberlain'den sonra: 

lngiltereninı şimdi.ki Başnkill 
Mister Chamberlaln, geçenlerde 
damla hastahğından yatmış, Lon
dra gazetelerinden birine ~öre, dok 
t.orlar kendisine. arada bir bu has-

talığrn nöbetlerine uğnyaca~ını, 
fakat şimdild pariamentonun 194.0 
ta miiddetini bitirinciye kadar Baş 
vekaletfo kalmasına bir engel bu
Iun madığmı !ıiÖylemişler. 

Bundan, ~imdiki lnglllz Ba~ve -
klllrnf.n ancak U<;ı sene daha. iş bar 
şmda kalabilece'H anlasıh ... ·or ,.~ o-" , ·' 
na kimin halef olacağı meseleı;ıl ise 
~imdiden bir sürü tohmirılere yol 
açı~·or. Hatta ri\•ayete g<•re, şim
diden üç namzet ileri ~liriiliiyor ve 
bu namzetlerin her birine bir grup 
nıiizaheret eıliyor. 

Namzetlerden biri, şlmdlkt na • 

zırlardan Sir John Simon'dur. Fa
kat bu zat milliyetçi liberaldir. 

Namzetüğinin kuvvet bulması 
i!;ln koyu muhaf:ı.zaldirh~mı ilan 
etmesi lüzımgelnıektedir. 

Ildınci namzet Sir SamueJ Hoare' 
dur ve Ohanıberlain'in bilhassa o
na mütemayil olduğu söylenmekte
dir. 

Ucüncü namzet Müdafaa Nazı
n Sir Thonıas hıskip'tir. Ona da 
Lord Bnldvin'ic 'tevecciih göster
diği bildiriliyor. 

Anla.5ılaın en km'Vetli namzet • 
Jer lloarc ile lnskip'tir. Hatta ara
da rekahetin şimdiden ba.şgöster
mesi )iizünden, bu iki zat in Avam 

kamarasında. yanyaınn. görülme
dlkleri söylenmektedir. 

• 
'Azraili aldatan general: 

Paris mevki kumanda.nlığından 

tekaüde scvkedilen General Gou
raud Azraili en fazla aldatan as -
kerlerden biridir. 

Sudancla iken üç l<ere vurulmuş, 
bu üç yarnsımlan da kurtulmuş -

tur, hastanedeu ~ıka.r ~ık.maz ka
ratıunımaya tutulmu ... o hastalığı 

da atlatmıştır. 7 kanunus1tui 1913 
te cephede bir kuf1iun göğsünden 

girip, ciğeriınt deldikten sônra ar
ra.dan on iki günde ayağa. kalkan 
kasından çdunıı;;tır. Hu mühim ~·a 
General bir arkadaşının cenazesin
de bulunmuştur. 

Nihayet Çanakkale ihracında bir 
mermi yanmda patıamı§, infilak Ge 
ncrali birkaç metre havalandırdık· 
tan sonra yere ~arpmış. hastanede 

gözlerini a(an Gouraud bir kolu
n un tamam.-o uçbığunu, iki aya -
ğlnın da kırıldığını farketmiştir. J. 
şitihneı.uiş bir mucize ile bu yara
sıından sonra da yaşıynn General 
tek kolla yaptığı vazfff'sinden bu 
ı;efer tekaüde scvkedfüniştir. 
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:.~~~~un K~!~J 
Tavsiyenin iltimasa 

Hasdıdarbı = 
Havateptili ve 
Sayfiye Demektir. 

Bay Ahmet Emin Yalmana: 
Şu, düz tanafmı da pürtüklü ta.ra.

fmı da kurcalayıp durdoğuıııuz tav4 
siye mektubu \·e iltimas mevzuu ü
z~riue bazı Jıatım:armu yazmak iste
dim. 

Hatıra N: l 
Dayısının teyzesinin dayısının 

kız kardeşinden bir mektup 
aldım. Yavrum, diyordu, sen 
artık büyüdün, •.. Cer~desine bentler 
yazıyorsun. Sana. bir ricam '\'ar. Bi
zim Eıneti Hanmu tanırsın, takun
yru:-ı Stileynıan çavuşlann gelini. O
nun bir eltisi vardı, e\'kafçı Tayfur 
Efendilerin gelini idi de yıldız ban~ık 
lığı olmadığı için ayrılmrı;;lardı. Ha
tuıncağız senden i~i olmaam ( ... ) ka 
tibl ( ... ) Efendiye "·annıştı. Adam
cair7J bir ay soora dışanlara gönder 
mişlerdi. Tam lit.i bu!:uk sene Allahın 
lzmir daÇ;lannda sürtüp duru~·or. 

Adamcağızla eyalinln çekmedikleri 
kalmamış. Eksik olmasınlar seni de 
beni de hatırlamıı:;lar. Bana mektup 
yollnmışlar, iç:ıııde senin için de bir 
pusla \'ar. Söziin kı a ı şu ki tazeli
ğinde dn1 im.lan, biraz gün göreyim 
derken dağlara düşen hatuncıağızm i
ki gözü iki çeşme. Efendisi de öyle. 
Adamcağız diyor ki "artık ne olursa. 
Aka Beyden olur. llrl eli kanda olsa 
beni bu Izınirden Irnrtarsm. lstanbu
lun içine olmasa bile, şöyle yakınla.
nna na.klettiri\·ersin. ş:mdi iki elim 
eteğindedir, eğer yapmazsa yakasıın
da olur.,, 

Kuzum oğlum, şuna bir ta.\·siye 
mektubu yo.z da yüzü gülsün.) 

Boo da),mm teyzes1nln da.yumun 
kız kardeEöini bile yarım yama.lak ta
myorwn. Nerede kaldı ki takunyacı 
Süleyman çavuşlann Emetl hannnm 
eltisi ve ( ••. ) katibi ( ..• ) efendin.in ka 
rıt;ı olan kadını tanıyayım. Fakat ba. 
oa mektup yıı.za.nın ne ~irret şey ol
dıığunu çocukluğumdanberi işittiğim 

için ürperdim. 
Bir tavsiye mektubu yazdun, bu 

mckhıbu da içine .koydum. sonunda 
dedim ki ... N eyl!e aradan blr e.y geç
ti, tam haziran başlan. Ta.\·stye etti• 
ğbn adamrırı büyük im.lrine rastla
dım. Bana dedi ki: 1 

- Tal'siyeye lüzum yoktu. lstan• 
bul içindeki bu işlerimizi bilen birl<ii
ni arll'orduk. ili ki hatırlattınız. Nak 
len tayin ettik. Hem harcırah a.la..ea.k, 
hem aylığı on sekiz lira artacak. Ken 
disme de yazıldı. 

Beın de daynnm bilmem ne!'rine bir 
telgraf çektim, o da. öteye çekmi§. 
Bana. Izimirdoo 5atafatlı bir teşekkür 
mektubu geldi. Sepete attım. Muha.be 
re kapısını ~mak i~ime gelmezdi. 

Aradan beş on gün daha geçti.Had 
ran ortalannda. lstruıbul içine tal;n 
olunan zattan. Uzun boylu teşekkiiı' . . . .,, 
lerden sonra ne diyordu bilir nusınız • 
Yemin edrim ki a~'tlen §Öyle diyor 
du ki: (Allah razı olsun, ta\1siye mek 
tubunuzla L;tanbulun içine tay:in buy 
rul<lum. Fakat sizden son bir ricam. 
Refikam cariyeujz ki bir bakıma u
zaktan akraba sayılmz, beş attı aylık 
yüldü. Birkaç ay sonra darı dünyaya 
yolcumuz gelecek. Ricamız şu ki oldu 
olacak, son bir iltimas buyurunuz ela 
beni J ,tsnbulun içinde bari havası su 
yu iyi olan bir semtin ~ubesine ver-
inler). 

! 
Hatıra N: ll 
- Vay! Canım! iki göıiim! Yav-

-· . ' rum ! J{arde.')im ! Be~ cegwm. 
Kafama c:arpan bu zincirleme ses

lerden sersemle~tim. Ne oluyor ? di. 
ye baktnn. Çok eski bir mektep ar
kada)o,nn. Amma :sadece bir mektepte 
buhı~mak fashaı!an arkadal}. Ne ko
nuşmuşluğum \'ar, ne sınıf arkadııf;ih 
ğım. 

- Gökte arark<'n yerde buldum. B& 
na artıl< zeval yok, sefalet yok. 

_ Pt>ki, ek!ltik olma, anladık azi. 
ılın. Yani ne demek btiyorsun: 

- nenim ne doğru dürüst adam 
olduğumu mektepten beri bilir 
sin. (l'amndald zata. dönerek) işte 
burada, sorunuz. (bana) ba.na bir tav 
siye mektubu \'er. Çok değil, iki sa
tırlrk. Diyh·er ki "bu arkadaşmıdrr, 

izden mal alıp satack, c1oğru birisi
dir.) 

- Ben o müessese~·i tanrmam ki, 
nnsıl tav i~ e edeyim. 

- Bu RC'r mnha-.ebcdsldir. EiteT 
(f,utfeo sayfayı çeviriniz) 
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Haydutların himayesi~de 
Meşhur Olan Boksörler 

ltalyan Devi 
Alkapondan Sonra 
Paçavraya Döndü 

<YAZAN: EŞREF ŞEFiK > 
Amerikada ekseri boksörlerle serbest gü

retçilerin Gangsterlerin himayesinde çalıştık
larını sıra dü,tükçe yazmı,tık. Bir zamanlar 
"Dev adam,, lakabı taktıkları bir İtalyan bok
sörü vardı. Ellerinin iriliğinden dövüt eldiven
leri hususi surette ısmarlanan o koca adam 
ağır siklet dünva ıamoivonlu2-una kadar vük
aelmitli. 

Heybetine rağmen boksörlilğü sıfır derecede olan 
o döğüşçüyü meşhur Gangster Alkapon'nun himaye 
ettiğini yazıyorlardı. O vakitler Amerikan haydutla
nnın boksörler ve güreşçilerle yakından alakadar ol
duklan pek malürn değildi. Fakat bugün katiyetle 
söyliyebiliriz; bazı döğüşçüler Amerikan haydutları
nın himayesinde çalışmak vaziyetindedirler. 

Şimdiki orta sıklet dünya şampiyonu Fredi Stil'in 
resmi manecerinden maada bir de ga yriresmi adamı 
vardır. Bunu Amerikadaki Fransız gazetecileri resmi-

Gangsterin himayesinde bir r.amcrılar dünya 
fampiyonluğuna kadar yükse!en 

ltalyan Karnera 
le ve ismile geçen gün yazdılar. 

Bundan iki sene evveı ayni sıkle- ı 
tiı. dünya şampiyonluğunu iddia e-

::er~ p:;:::ı.:::~:;:;~!~ Seçilen Türk Güres, ~ileri 
karısının boks yaptığına razı olma- "3' • 

:~~!~::;:~~.'.':,~ö'i::;~ Bu Gece Çeklerle ilk 
zamanlar ondan hisse alaa haydut- M • • b k 
ı~.n ~ç!ığı gizli kumarhanesinde gfü- usa a ayı Yapacaklar 
cu gıbı kullanmaktadır. 

Bugünlerde yeniden ortaya çık -
mak istiyen "Dev Adam,, Kamera 
da dünya şampiyonlui:'llna kadar 
yiikscldiği sıralarda meşhur haydut 
Alkapon tarafından himaye olunur
du. Haydudu hapse att1klan günden 
itibaren tepe taklak oldu. Her önüne 
gelen alabildiğine dövdii. O kadar 
dayak attılar ki, devin çenesi kava
noza döndü. Bir yumruk vuran koca 
adamı yere indiriyordu. Haydut Al
knpon borusunu Amerıkada ötürür
ken kendisi Italyan olduğu için va
tandaşı olan Karnerayı hımaycsine 
almıştı. O hapse girdi. Italyan boksö 
rünün de yıldızı söndü. 

Bugün tekrar sahneye çıkmak is
tiyen Italyan boksörü geçende Pa
riste idman ediyordu. Heybetli bir 
adam olduğu için merakla ve müş
teri celbeder ümidile organizatör ta
rafından tekrar meydana çıkanlmak 
arzu edilen "Dev adam,, şöhreti pek 
düşük bir idmancmm yumruğunu 

yer yemez yere serilmiş. 
Bu hadise gazeteleri işgal etti. I

talyanrn artık boşalmış bir çuval ha 
line geldiğini, esasen meşhur olduğu 
gtinlerde de gangster Alkaponun zo 
rile iş gördüğünü anlıyanlar çoğaldı. 
Tabü onu yeniden yükseltmek istiyen 
organizatörler, Italyan devinin hala 
birinci sınıf bir dövüşçü olduğunu id
dia ediyor. Fakat "Halep arda ise ar
şın buradadır,, Jtabilinden birkaç 
gün evvel Pariste kendinden otuz ki 
la daha hafif ve acemi bir boksörle 
yaptığı müsabakaya da bir kıymet 
gösteremiyerek puvan hesabile yenil
di. 

Çekoslovak milli güreş ekibinden 
5 güreşçiyi kadrosunda bulunduran 
Çekoslovak güreş şampiyonu Vinoh
radi klübünün Mısır milli takımilc 

müsabakalar yapmak için Iskende
riyeye giderken Güneş klübünün t~~k
lifi üzerine §ehrimizde iki müsabaka 
yapmıya razı olduklarını dünkü nüs
hamızda bildirmiştik. 

61, 66, 72, 79, 87 kilolarda Çekos
lovakya şampiyonlarını takımların

da bulunduran bu klüp 930 senesin
den itibaren yedi sene mütemadi bir 
surette Prag şampiyonluğunu muha 
faza etmektedir. 

72 .kiloda Herda olimpiY.at ikincisi, 
ağır sıklette Maraçek Romada yapı
lan son dünya şampiyonasında dün
ya üç'üncülüğünü kazanmıştır. 

61 kiloda Yaşarın rakibi Kvaçek, 
dört senedenberi Çekoslovak şampi
yonluğunu muhafaza etmektedir. 

87 kiloda Prakop, olimpiyatlarda 
bizim Mustafa ile karşılaşmış ve .Mus 
tafa bu güreşi sayı he!abile kazan
mıştı. 

Şehrimizde maalesef kapalı bir 
salon olmaması bu güreşleri hazır

lıyan Güneş klübü organizatörlerini 
çok müşkül va.ziyetlere sokmuş. Ik- Gl kilo Çek şa • 
yoğlu ve Istanbul tarafındaki biitün K kmpıyonu 
. . va~e 
sınema ve tiyatroların kapısrm çalan 1 
organizatörler en nihayet Şehzade- nin temin edileceği tahmin olunuyor. 
başındaki Ferah tiyatrosu ile mutn- Bu karşıla§n1alara çıkacak Güneş 
bık kalabilmişlerdir. klübU güreşçileri şu suretle tesbit e-

Müsabakalar bu gece (Ferah) ti- dilmiştir: 
yatrosunda yapılacaktır. Yarın gece 56 kilo, Küçük Hüseyin, Hasan 
karşılaşma için henüz bir salon te - Tahsin, 61 kilo Yaşar, 66 kilo Yusuf 
min edilmiş olmamakla beraber Be- Aslan, Yahya, 72 kilo Saim, Meh
yoğlu tarafında sinemalardan birısi- met Ali, 79 kilo Mersinli Ahmet, Rı

k'C: .. ~·tü:;: .. =:=d;===== .. = .. =====. ~~~===.========= zık, 87 kilo Mustafa, ağır sıklet Sam 
0 a amsa...'ll kotu adamdır dıye 1 tubu ile geldı. Bu mektubu ~ok tanı- 1 Ahmet Salih 

yaz. ~ sun u • ·· 
dığım ve inandıgnn bir zat yazmıştı. Mü bakalar saat 8 30 d b 1 

Siz olunuz da yazma~,nız Diyordu 'ki: kstıa ' a aş 1 
• 

• · . yaca r. 
Altı ay soora mües eseden bir mek - Ben •.• ı tanımıyorum. Bu a- I .. R •h A 

tup aldım. Şöyle yazıyordu: (Ta.vsi- da~ namu lu, çaJı ka.n, ate_ş .gibi biri Futbo C:U ası rsenale 
yenizle al<lığımız zat bizi altı yüz lira sidır. O yere tavsiye etmenızı tavsiye Karşı Oynıya_cak mı ? 
kafe e koydu. Ger~i bunu size ödet- ederim.) H~ılatı harp ı:nalülle.rıne tahsis 
mek kanunen hakkımız değildir. Eli- Dediği yere bir tavsiye mektubu edilmış olan scnelık Racınti - Arı:;e
mizde bir kefaletnameniz yoktur.Yal yazdım. Truudı!;'1m zatın dediklerini nal maçınd.a ~ansız takımının mer 
ruz ize mühim ve mine\i bir nokta. tekrar ettim. Adam az bir aylıkla işe kez muhacı~ı olarak oy.namak üze
yı bUdinne)i \icdan boreu bildik. Biz girdi. Arndan iki sene geçti. Bir giiın re müsaade ı~tenen ~a~~h~ federas
bu zattaın parayı istedik, bize sizin bu o.damın en bliyUk amirinden şö) le yonca mezunıyet verıldıgını yazmış
admızı söyliyerek şu cevabı verdi : bir mektup aldım : "Filan tarihte tav tık. 
"- Kerata zengindir, versin!" siymıizle aldıb'lmız zat dediğiniz ~ihi Bu pazar yapılacak olan ~u mü -

Bir daha tavsiye mel.."tubu \'erir- namuslu, ~.alışkan, ateş gibi çıktı. Ay hım karşılaşmada Türk futbolcüsü-
ken lütfen <1ikkat ediniz. lığını bugün ild mis'!ıne çıkardık. Bi- nün nekadnr muvaffak olacağını ec-

Bununıa beraber paralan da \'er- ze böyle değerli bir'sini tavsiye etti- nebi münekkitlerin kaleminden öğr;~ 

d. ğinlz için ize te~ekkür ederim." necegı··mize göre pek ehe:nm!ye'"lidir. 
ım. 

t Dediğiniz gibi bu işin de devrimiz- Yahut son dakikada Rns:hln yerine 

Hatıra N: JD 
Birgün hiç tanırnndığnn b~r ada.m, 

elinde bana yazılmış bir Ut\'Sıye mek-

de düzene girecğine dair kun·etli ina boşka bir oyuncunun intihap edilip 
nımız olmasaydı daha çok yazı~ırdık. edilmiyeceğini de maçın tafsilatı a-

A ka Gündüz rc.sında öğreneceğiz. 

Uzak Memleketlerden Hikayeler 

ELBURZ DAGLARINDA 
BiR GECS.: 

-2-

H er defasında ona bunu söy
lüyordum. Ve işte yine o 

gün o gün de evlenmiye hazırla -
mrken terkibinde kıskançlık ve 
küçülmek olan izzeti nefsimi, gu
rurumu ve kalbimi üzen bir his 
içinde onun giyinişini seyrediyor
dum. Kimbilir belki de o kadını 
bana bütün sevdiren şey onun da
ima benden kaçıp gidişi ve benim 
onu daima yetişilmez erişilmez 
bir serap.gibi göriin kaybedişim -
di. Ona knnamıvordum. Onun ha -
vası kinde yaşa- b::ıncı bir muhite 

mavı ihtiyaç ola- SEVM g "tmek için ay-
rak bana duvu - rılll).ası, benim i -
ran his müthı11 bir çin azapların en 
susuzluktu sanki.. ~"~~~ büyüğü idi. Bu gi-

~çerim onun için ~ yazan: ~ diş o günden de 
adeta maddi bir ) ' fena idi. 

~t.eşle yanar gibı ~ su at Der v ş ~ ışte bunun için 
ıdı. Hislerimizi i- ııı. onun hazırlandıg~ r-

• . "'""'"" ~ ,..._,. .I' .,..,) 
~ı ıfade etmek i- nı gördükçe içim 
çın en çok kullanılmış teşbihler isyanla doluyordu. Büyük bir is-
kull~nıla, kulla~ıla bayağılaşmış ya~la .. Ve o gün tam kapıdan çıka 
t~şb:hler en dogrusu evet onun i- cagı sırada yerimden kalktım. o. 
çın adeta maddi bir ateşle yanıyor dada lamba yakmamıştık. Akşam 
dunı. b k. . b" 

Biran gözlerini kapatıyor. ge
niş bir nefes alıyor ve son 

ra y1ne konuşmıya devam ediyor: 
- Onun kocasına gitmek için 

~~zırlandığını gördükçe içini pek 
ıyı lblldiğim evini gözümün önüne 
getiriyorum. Çocukları onu daha 
kapıdan karşılıyacaklardı. Ona sa
rılaC'aklar onun yanaklarından ö
pecekler .. Onun ancak beline ka -
dar yükselen kiil"i.ik kolalrile ona 
sanlacaklardı. O bu hava içinde 
benim hiçbir hatıram ve hiçbir 
haıkkım 9Jmı~mn t~µı y~bancısı ol 
clu -;um bu hava içinde çocuklarını 
buldugu için, ~ocuklarııe oera-
ber olduğu için mesut olacaktı .. Bel 
ki heni dliırtinmivecekti bile. son
ra kocası gelecekti. 

Ona selam vermek için alnın -
dan - neden alnından olsun - biraz 
evvel b~nim öptüğüm, şu kızıl du
daklarından öpecekti. Sonra hep 
benimle alakası olmıyan, bir yer -
de, benim yabancısı bulunduğum 
bir muhit içinde. benimle hiçbir ba 
ğı olmıvan, hadiseler ve vakalar 
arasında kendi hayatını ya.şıya • 
caktr .. 

Onun benden böyle ayrı ve ya -

ça u ınmış ır alq~amdı bu alaca-
karanlıkta onun yil.zUnü iyi gör -
müyorum. Onun yüzünü iyi gör
mediğim için daha kolaylıkla ko
nu9abiliyorum ve bu yan karan • 
lığın yardımı içinde içimin bütün 
hicap bağlarını birden kopardım. 
Onu birden kollarımın arasına ala
rak yalvardım: 

-Gitme ... 

Dedim ona ve sonra kollarımı o
nun üstünde biraz daha kilitliye -
rek: 

- Gidersen sen gidersen ben ö
lürüm diye ilave ettlın. Artık ta
hamnı..ülilm k~lmsuh H"'" .,.,,.; h;. 
rak .. Bırak yalvarmm gitme .. Bu 
gece evim sensiz bana cehennem
den bile korkunç ve tahamül edil
mez geliyor .. Kal yanımda bırak
ma beni ... 

- Sen deli misin diye cevap ver 
di. Deli misin saçımı bozuyorsun 
onu yeniden düzeltmek daha beş 

dakika sürecek geç kaldım. Ço -
' euklar bekleşip duruyorlardır ev-
de.. z 

·,çimin bu hamlesi birdeı;: kı
rıldı. Kollarım onun vucu

dünden çözüldü. Daha. birçok şey 

BiLMECELi ZABITA HIKA YESI 

Bu Polis Komiseri 
Haydutların 

Acaba Nasıl 

Elinden 
Kurtuldu? 

ler söyliyecektim belki fakat söy
Iiyemedim. İçimden taşan cümle
lerim ?jhnimden biranda silindi 

- Hakkın var dedim ben deli • 
yim.. Çok geç kaldın haydi ça • 
buk ol.. 

Bu defa o kollarını boynuma do 
ladı yüzünü yüzüme doğru yaklaş 
tırmak için ayaklannm ucuna ba· 
sarak bana doğru yükseldi ve yal
varan bir sesle: 

- Anlamıyorsun beni dedi se -
nin yanında kalmayı ben senden 
çok istemiyor muyum? Evli bir ka 
dınm bir başka erkeği sevmesin • 
den, bekar bir adamı sevmesin • 
den daha müthiş bir azap olılbi • 
lir mi? .. Ben senin hayatının an • 
cak birkaç saat bir misaf:ri obp 
o hayattan sıvnlıvorum. Sen be • 
nim nereye t?"itti1!imi evliitıarımın 
arasında olduihımu, onlardan hiç 
ayrılmadığımı biliyorsun. 

S en benim hayatımı tasav • 
vur ve tahayyül edebiliyor 

sun. Fakat ben senin, sen benim ya 
nımdan ayrıldıktan sonra nereler 
de olduğunu vaktini nasıl ve kiml& 
rin yanında geçirdiğini biliyor mu 
yum? Senin hayatın benim için 
kapkaranlıktır. Geceleri çocuk1a
rımıq vata.khır1mrıhııc"na . cri~in on 
ıara "AJian .r.anatuk; versın,, aeaı-
ğim saatlerde kendi kendime soru 
yorum. "O şimdi şu anda hangi ka 
dının yanındadır?,. Fakat ne ya -
payım? Söyle ne yapayım .. Ben aı 
neyim. İki yavrum var .. Onları na
sıl bırakırım. Keneli azabım bana 
kafi değil mi? Niçin beni üzüyor· 
sun, niçin beni eziyorsun söyle • 
sene ... 

Ona cevap verecek coşkunluğun 
kalmamıştı. Artık. Bunun için yi 
ne kırgın bir sesle: 

- Hakkın var .. Beni affet, de -
elim. 

Enosis Maçları 

Yapllmıyacak mı ? 
Fenerbahçe ve Güneş klüplerinin 

Yunan Enosis klübile anlaşarak iki 
nıaç için şehrimize davet ettiklerini 

bildirmiştik. 

Bankalar caddesindeki büyük 
bir yazıhanenin kasası me!:hul 
hırsızlar tarafından soyulmuş
tu. A ırılan para on beş biu lira 
kadardı. lstanbul Emniyet mü
dürlüğii tarafından bu h8.disenin 
tahkikatına \'e hırsızlann yaka
la.nması işine maruf sivil komi
serlerden R. Necabet memur e
dUmi5tl. 

randevu evinde bastımuya. mu
\1lffak oldu. Fa.kat B. Necabet, 
yalnız ba.~rnaydı. Beş haydut, e-

Haber aldığımıza göre, bu hafta 

yapılacak bu maçlar iÇin Istanbul 

futbol ajanlığı lig maçlarını ti:hir e

demiyeceğini ileri sürerek izin ver-
i . li 1 memış ve g maç an program•m ga 

B. Necabet, bugüne kadar bü 
tün azılı lursızlan takip etmiş, 
bütUn büyük hırsızlık vakalan
nın faillerini meydana çıkarmış
tı. Hırsızlar, kendisinden çok ~e
ldnirler, korkarlardı. 

B. Necabet aldığı vazife ü7.eri 
ne işe başladı, kasadaki par • 
mak izlerini tesbit ettikten -;oo. 
ra. ilk tetkiklerini yaptı ve su 
kararı verdi: 

- Bu ka..cıa, meşhur sabtkalı

lardan KandiJ Osman tarafın -
dan yapılmıştır. 

Ve Kandil Osmanı are.mıya ko 
yoldu, i1d gün sonra da onu 4 
arkadru ile Galatada kötü bir 

vin sofasında büyük bir masa-
nın etrafına toplanmı~lar, rakı 
içiyorlardı. B. Necabet kıyafe • 
tini değiştirmiş olduğu halde 
Kandil Osman onu tamdı ve 5 • , 
arkadaş birlik olup oou kıskıv
rak yakaladrlar, tabancasını al
dılar, ellerini ve ayaklarım bağ
lıyarak i~kilerine devam ettiler. 

Fakat B. Necabet, buna rağ
men kurtulnuya, hatta tek ba
~ıına haydutlan yere sermiye mu 
vaffak olmuştu. Acaba nasıl? 

• 
Evvelki günkü bilmecenin 

cevabı: 
Yazıhanenin katibi eve tele

fon ettiği zaman sesini değiş • 
tirmişti. Bayan Rauf bu hileyi 
anladı ve polise haber verdi. Ka 
tip te hilesi meydana çıkınca ci
nayetin kendisi ve arkadaşları 

tarafından irtikfıp edildiğini iti
raf etti. 

zetelerle neşretmiştir. Enosis klübile 

ikı maç için mukavele yapmış ve hat 

t8. Atinaya bir kısım para gönder -
miş bulunan Fener ve Güne~ klüp

Jeri izin verilmediği takdirde büyük 
zararlara gireceklerini .:öyliyerek 

Tiirkspor kurumuna müracaat et -

mişlerdir. 

Türk spor kurumunun kliipleri 

z11rara sokmıyacak bir şekil bulaca
ğı ve maçlara müsaade \!deceji tnlı

min edilmektedir. 
-0-

Witemur G;+ti 
Ayasofyanın mozayiklerini meyda 

na çıkarmakta olan Amerikalı asari 
atika profesörü Witemor dfin sabah 
ki Toros eksprcsile Suriyeye gitmiş
tir. 

Profesör Suriye ve Mısırda bazı ta 
rihi tetkiklerde bulunduktan sonra 
Amerikaya dönecektir. 

Witcmor, ilkbaharda tekrar şehri
mize gelerek tetkiklerine devam ede· 
cektir. 
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Fransada bir 

şebbüslere 

isyan veya bir ihtilal ıçın te

girişilmiş olduğunu biliyoruz. Fran

bu teşebbüs hakkında tafsilat-sız gazeteleri 

la doludur. Bunları 

• 
hulasa ediyoruz: 

• 

F ransada ihtilil 
nasıl çıkacaktı? 
p. aşında içtimai vaziyetleri 

yüksek kimseler bulunan kuv 
vetlice bir grupun Fransada kanlı 

bir dahili ihtilal hazırlamakta olduk 
ları, şimdiye kadar meydana çıkarı
lan silah mahzenlerinden ve yer -
leri polisçe keşfedilen iki yüz telsiz 
istasyonundan artık tamamile belli 
olmuştur. 

Yapılan araştırmalarda, dahili ih
tilale başlamak üzere silah, bomba ve 
küçük mitralyözleri aylardanberi giz 
li mahzenlere yerleştiren grupun ec
nebi bir hüklımetten yardım görüp 
görmediği tetkik olunuyordu. 

Silah depolarından gayri. Fransa
nm, bilhassa Ispanya hududu boyun
da tesis edilmiş muhtelü telsiz is
tasyonları ihtilal grupunun elinde 
nasıl hizmetlerde kullanılmakta ol -
duğu araştırılmakta idi. 

Bulunan silahların cinsleri ve mar 
kaları meselenin basit bir silah ka
çakçılığından ibaret olmadığını mey 
dana koymuştur. Fransada dahili 
bir ihtilal tertip etmek istiyen gru -
pun hangi siyasi partiye mensup ol
duğu da bir meseledir. Gizli silah 
drnolarının akılları durduran elek
tr:kli tesisatını ve ihtilal patlayınca 
mukabil taraf şeflerinin sırlarını an· 
lnMak maksadile vürude getirilen 
dn'1şetli b:r işkencehane ile bomhala
rm cinsini. Franstz gazetelerinden 
n '1 klen gözden geçirelim: 

G ·:ı)i depolar: 

sütunlarda okuyacağı
nız yazıları ıon gelen F ran· 
ıız havadis gazetelerinden 

~ hulasalar halinde iktibaa et
t tik. ihtilalcilerin maksadı, 
~ bugünkü sol hükumeti ve ~ 
~ halk cephesini yıkmaktır. ~ 

~, ........ ' ..... ' .............. "'"!!iv'"''-

- .- imdıye kadar keş(edilen gi:ili Mesele ile yakın aJiihrm o'du-
sı iıh deoolarmm hemen hep ü ınn IuwweıJ,. llot;maJ. ucrilen 

sin :le göze çarpan bir hususiyet var- de Lctroque 
d.r . ıhtilalcilerin bombalarını ve 

memleketlerle de görüşmek imkaııını 
verecek halde bulundukları görülmüş 
tür. 

Bu noktaya dikkati çeken bazı ga
ze~ler, ihtilal teşkilatının yalnız 
Fransa dahilinde değil, hariç menı
leketlerden de direktif almak ve ver 
mek hususunda elverişli telsiz istas 
yonlarınm bulunuşunu ve silahların 
m:ı.rkalannı ihtilalcilerin ecnebi hü
~fımetlerden birile temasta olrlukla
una delil saymaktadırlar. 

Silah depolarında ve gizli mağara 
mevkilerindeki telefon hatlarının han 
gi merkezlere bağlı olduğunu ince
den inceye araştıran polis te~kilab. 
içtimai mevkileri yüksek insanlardan 
bir iki.sinin izini ele geçirmiye mu -
vaffak o1muştur. 

Tayyareciler de: 

G 
izli depolardaki tesisatın ya
pılmasında ve silahların top. 

!anmasında mühim bir şirketin mu
rahhas azalığını y~pan Moreau'nun 
ehemmiyetli bir rol oynadığı farke
dildiğinden bu zat te nezaret altına 
alınmıştır. 

ihtilal teşkilatının genişliği ve 
• muhtelü sınıflara sirayeti hakkında 
bir fikir vermek üzere, bir Fransız 

gazetesi, resmi bir daireye merbut 
iki tayyare pilotunun sorguya çekil
diğini yazmaktadır. Hatta gazet~. bu 
haberin ehemmiyeti itibarile sorgu
ya çekilen resmi hüviyetli kimsele
rin deniz tayyaresi pilotları olduğu 
halde alakadar makamın bunu alelu
sul tekt.ip "™"r"ğj. tsıhii bıılu11n11ğun11 
ilave ediyor. 

f'/~1'1'.11l'JIT111 .l'.I~ 

~ Sinema Aleminde ~ 
~"-"" . 

Miki'nin 
Yepyeni 

Marifetleri 
Amerikada değil, Avrupa sinema 

stüdyolarında, şu müteveffa Rin Tin 
Tin'in bir hemcinsi vardır. Adı: Mi
ki. Bu Mi.ki hayvan cinsinde~ olan si 
nema yıldızları arasında bir harika -

dır. Stüdyoda aldığı rolleri, tıpkı in
san artistler gibi çok mükemmel ya
par. Geçende şu gördüğünüz genç ar
tistle beraber film çeviriyormuş. Bir 
aralık kadıncağız, stüdyoda gözleri

ne tıutulan fazla ziyadan müteessir ol 
muş, nefes darlığı neticesi bayılmış, 
Bu vaziyet karşısında marifetli ve 
anlayışlı Miki derhal rolünü unuta -
rak baygın kadının yanına oturmuş, 
ay ılın~ :ı..Mlt>r _ ... :ı.. F 

lem iştir. 
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Ankaradan Röportaj 

Bütün Dertlilere 
Deva Arıyan 

Bayan Satı • Hatı 
Ankara Muhabirimizden: 

, 
Ankara Nümune hastahanesi 

nin koridorlarında hızlı hız- i 
lı dolaşan bir Bayan gözüme çarp- i 
tı. Yanında, kadın erkek, birkaç 
köylü var ... Onlarl odalara sokup 
çıkarıyor. Hastabakıcıları çevirip 
suallerr soruyor, önüne gelene: 

- Göz doktoru nerede? 
- Kulak doktoru ne zaman ge-

lir? 
- Filanın yerini daha hazırla

mamışsmız. 

Gibi ktsa, fakat sert cümlelerle 
istintaka çekiyordu. 

Sorduklarına bakılırsa hastaha
ne memurlanndan zannedilebilirdi. 
Fakat. giyinişi yabancı olduğunu 

gösteriyordu. Hasta da değildi. Ev 
veliı. hasta olan böyle sağa sola ko 
şamaz, sonra arkasındakiler kim? 
Hem hastanın hastabakıcılarla bu 
türlü konuşmak haddine mi düş-

.. ? 
muş. 

Y anma gidince tanıdım: A:n· 
kara mebusu Bayan Satı ..• 

Sırtında lacivert kumaştan bir par 
dösü, yanında ayni kumaştan bir 
şapka var. Bu elbise onun şehirli 
halidir Ve Ankaraya geldiği gün
denberl onu hep bu kıyafette gö
rürüm. Bayan Satı, fakat asıl is
mile Satı kadın , mebus seçilmeden 
evvel köyünün muhtariydi, Sık sık 
Ankaraya gelir, kapı kapı dolaşa
rak köylüsünün işini yapar, hasta 
!arını hastahaneye yatırır veya te· 
davi ettirirrdi. 

Uç sene evvel Kamutaya aza se
çildi. Elbisesini ve ünvanını değiş 
tirdi, fakat ruhunu, değiştiremedi. 
Gurura kapılmadı. Meclisteki işle
rini bitirir bitirmez dışarıda kendi 
sini bekliyen hemşerilerirnin yanı 
na ko§msayr fAnma"ajr'k:ır.r g-örmodi. 

Yine sık sık köyüne gider, gün-

-~ 

1 

Çok çalışkan mebuııımuz 
Bayan Satı 

lerce oturur ve tekrar Ankaraya 
döner. Geçenlerde Kızılcahamama 
giderken Satı Kadının köyünden 
geçtim. :Ne görsem beğenirsiniz?. 

Tek kat, basık, bodur evlerin 
ortasında, Bayan Satı üç katlı gü
zel bir ev yaptırmış. Kiremitli, ra
hat ev örneğini kendi köyüne ve 
yakın köylere sokmak şerefini Sa· 
tı Kadına müyesser oldu. Mebusu• 
muz evinde güle güle otursun... ı 

1 

N ümune hastahanesinin bah· 
çesinde Kızılcalı Zehra ka· 

dm göz doktorunu Satı kadına şi· 
kayet etti: 

- Kadınım, dedi, zabahm altı
sında geldim. Aç. susuz 5 saatten
beri bekliyorum. Göz hekimi daha 
gelmedi .. Hademe deyyoku boğun 

gelmez... ı 4 
Satı Kadm kızdı: ""\ 
- Hademe yalan söylemiş, de

di. Gelmez oıur mu, geı oerUııJJ• 

bakam... ı 

m ra1yözıenni tcvkaıaae biri -n--:----A! 
tin:ı. ile şarap sandıklarının altına ve nc;altere, manya 
d n a rlarda yapılan gizli gözlere yer
le · "rd'kleri göriilmüştür. 

s·1ah ve bombaların gizlenme tarz 
ları, muhtelif depolara memu"r edil
m ·ş nlan'arın gizli bir yerden aldık
ları emre göre hareket etmeleri ne
ticesidir. Çünkü ayni yerden emir 
almamış olsalardı, yekdiğerinden ki· 
lometrelerce uzak bulunan depoların 

ile Niç ·n Anlaşmak 

istiyor? 
(Başı 5 incirle ) 

yor. Bil iki mütezat iddianın ikisi 
de doğrudur. Çiinkü Almanyanın 
iddialarından bir sant'm feda etme 
sine lüzum bırakmtyan bir hal ça-

Temiz 
Nasıl 

SUt Meselesi 
Hallediliyor? 

Ve gözümün önünde, gözünden 
hasta olan Zehra kadını göz heki
minin odasına soktu. Hademenin 
saf köylüyü aldattığı da anlaşıldı. 

\ 

M ecliste Satı Kadın arkalar-
da. bir sıra seçmiştir. Mil

nakaşalara pek nadiren karışır. Fa 
kat hiç bir müzakereyi kaçırdığını 

dahili tertföatmda bir değişiklik ol- resi bulunacaktır. 
ması tabii idi. Bakınız nasıl : 

Paristekl depolarda çıkan bomba
lann, vilfı.yetlerdckinden daha itina
lı ve daha aldatıcı şekilde yapıldığı 
da ayrıca dikkati çekmiştir. Köy ve 
kasabalarda bomba şeklindeki şey

lerin giz1i bir yerde pek kolaylıklıı. 

keşfedilemiyeceğini tecrübelerle bi
lenler Paris halkının göz açıklığın
dan korkmuş olacaklar ki, oradaki 
bombalan elektrik makineleri ve 
zeytinyağ kutuları şeklinde yaptır-

• 
nuşlardır. 

Bomba ve tüfeklerin hemen hepsi 
nin A'man ve tlalyan mamülatından 
oıduğu markalarından tesbit edilmiş 
tir. 

lşkencehane: 

H apsedilenleri söyletmek üzere 
bir şatonun alt katında bil

hassa yaptırılan işkencehanenin te!'· 
tibatı da dehşet verecek haldedir. 
Parmak mafsallarını sıkı§tırmak üze 
l'e mengeneler ve insan vücudünü ter 
sine kıvırıp çatır çatır kıracak cen • 
dereler, engizisyon mezalimini ha -
tırlatacak mahiyettedir. 

Silah depolarının büyüklerinde gö 
rülen gizli kapı tertibatının en mü
kP.mmel şekli buradadır. Dümdüz hir 
duvarın bir parçası. elektrik düğme
sine basılınca yavaş yavaş içeri dö
nerek kocaman bir kapının meyda
na çıktığı ve elektrik tesisatının ma
hir elektrikçiler tarafından viicude 
getirildiği anlaşılmıştır. 

T elıiz istasyonları: 

E kserisi yer altında ve evlerin 
mahzenlerinde yapılmış olan 

telsiz istasyonlannm verici kuvvet
leri itibarile Fransadan uzak ecnebi 

1 - lngiltere Alnıanynr.ıın miis 
temleke ihtiyacını ba5kn millet
lerin hesabın'...a. tatmine hazırdır. 
Belçikanm, Daninıarka.nın, llo
landa.nın miistemlekeleri vardır. 
Almaın~u, isterse bu miistenıle • 
keleri alabilir. lngiltere bunclan 
<lola:n Almanyaya müşkülat ~ı-' ~ .. .. 
karacak değildir. 

2 - fogiltereye zaran dokun
mamak ,.e bir harbe müncer 01• 
mam:ık ~artile Alman~·aıun Orta 
Avrupada. ist.e<liği gibi hare~~t 
etmesine lngiltere muarız degıl
dir. Bunun içkı de Altnanynnın 
bir garp misakı imzalaması ~·e 
arzusu.na göre tadil edilecek ~fıl· 
lr.tler Cemiyetine girmesi kafi· 
dir. 

3 - Hindistan yolları nçıi< kal 
mak şartile Ingiltere Jt;panyada 
Franco hiikumetini de tauınuya. 
hazırdır. 

Bu suretle Mussolini ile de anlaş 
masına bir mani yoktur. Bugün gö 
rülen manzara budur. 

Meşhur Amerikalı muharrir 
Walter Hcppman Nevyork· 

ta ÇJkan Hcrald 'l'ribune gazetesin
de neşrettiği son bir yazısında di
yor ki: 

"Meselenin ruhu, demokrasilerin 
mukavemet etmek veya teslim ol· 
mak şıklarından birini tercih etnıe
lerindedir. Diktatörlüklerin siY" .. "· 
ti, onların bu hususta vereceıdcri 
karara bağlıdır. Eğer demok:-asiler 
hakikaten mukavemete kar.ı.r ve· 
rirler ve karşılanndakileri de bu
na inandıracak surette hareket ~ -

---

Süt şişeleri fenni şekilde 

İstanbullular - üstat Aka GüncHi
zün dediği gibi - Kalfıbelanm ağaba· 
bası zamanındanberi temiz süte has· 

1 rettirler. Yalnız temiz süte mi? .. Hi
l lesiz su.«uz ve yağlı süte de hala has 

ret çekiyorlar. Bereket versin ki. be· 
, lediyemiz, son zamanlarda süt mese· 

lesini kökiinden hallctmiye karar 
vermiş. Nasıl halledecek .. Burası he
nüz. kati şekil.de malum olmamakla 
beraber. mesele bir kere ele alınınca 
herhalde şöyle böyle bir hal çaresi 
ib'lılunacaktır. 

Acaba diğer memleketlerde temiz, 
hilesiz siit meselesi nasıl halledil -
miştir? Şu resimlere dikkat edelj.m: 
!ngiıterede stit. heo şişeler icinde sa
ttlır. Hele Lnndrada sıhhi sekilıie yt· 
kanmamtc: nl~n sişelerde siit satmak 
yacıakhr. Siit!<>r tertemiz vıkanmıs, 
mfkr0ptan temizlenmiş şiseler içinde 
sat1tır. 

Tutulan bir hesaba göre bir sene
de kaybolan. ahlan ve kırılan şişele· 
rin savısı 13 milvonu geçmektedir. 

temizleniyor Dikkatli e:v s~hipleri şişelerini itina 
-:-1 ile yerleştirirler ve boş şişeler yerine 

derlerse daha dünya sulhünü ~nt.a 1 dolularmın konmasını beklerler. Atı
faza edecek kadar kuvvetlidirler. l lan şişeleri toplamıya mahsus bir teş 
Fakat mukavemete karar ver. •z. kilat vardır. 
terse, hergiin adım adım mevzilerin Siltle doldurulmuş şişeler muaye -
den çıkanhp geri püskürtülecek ve neye tabidir. Şişeler temiz değilıoe 
korkunç ve tehlikeli bir infirad:ı sü derhal tedbir alınır. 
rUklenilecek1erdir." Senede kaybolan 13 milyon şişeden 

ancak 40,000 ini bulmak mümkün ol
muştur. 

Takim edilen şişeler sütle doldu -
rulduktan sonra arabalf}ra yüklenir 
ve bu arabalar süt dağıtmak için her 
sabah şehrin binbir sokğma dağılır
lar. 

Tehdit Suçluları 

Tevkif. Edildi 
Avusturya tebaasından ;Lahitner'i 

tehdit etmek suretile iki bin lirasını 
almak istiyen Haralambo, Koço ve 
Yorgi adliyeye verilmişlerdir. Bcyoğ 
lu müddeiumumiliği, bunlardan Ha
ralambo ile Koço hakkında tevkıf 

kararı almış, üçüncüsünü serbest bı
rakmıştır. Suçlular dün lstanbul müd 
deiumumiliği vasrtasile yedinci sor
gu hakimliğine verilmişlerdir. Sor· 
gu hakimi, bu kararı tasdik etmiştir. 
Yakında muhakemelerine başlana • 
caktır. 

Noterlik Tahkikat. 
Istanbul ikinci noterliği hakkında 

tetkikat yapan ehli vukuf raporunu 
müddeiumumiliğe \ermiştir. Bugün 
alakadarlar hakkında karar verile
cektir. 

görmedim. . . 
Büttin sözleri dikkatle dinler, bil 

hassa köylüyü yakından aıikadar 
eden kanunlar konuşulurken bü
tün dikkatile konuşmaları takip e
der, 

Mecliste gazetecilere ayrılan yer 
Bayan Satının oturduğu sıranın 

tam üstündedir. Oradan, kendisi
nin bütün hareketlerini, hatta ö
nündeki kağıda neler karaladığını 
dahi görmek mümkündür. Fakat 
bu taraflarını da yazacak olursam, 
itimadı kaybetmem tehlikesi var-

dır. 
Bir gün, bir encümen katibi, Ba-

yan Satıya imza ettirmek üzere 
bir tomar encümen mazbatası ge
tirdi Ben Bayanın bunlara birer 
imza· atarak kendisine düşen vazi
feyi bitireceğini zannetmştmi. Fa
katlöyle olmadı: 

Satı Kadın bütün mazbataıan 
inceden inceye okudu. Ve ancak 
okuduktan sonra bir dolma kalem 
le imzasmı attı. 

Köyünde evinin hem erkeği, hem 
kadını. Kamutayda Ankara mebu
su ve burııın haricinde köylülerinin 

dert ortağı .. · 
Kemal Zeki 

----·o- - -
lkinci Kattan Bahçeye 
Kndıköyde Eskişehir oteliude otu· 

ran lzmirli Evüp oğlu Ahmet ismin-
• de biri, otelin ikin<'i kat od.alamdan 

birinin penceresinden bahceye düş -
mu~. muhtelif yC'rlerinden yaralan -
mışhr 

~ ..... , .... ""'"""""""'"""""'""""'' ~ 
~ Yurttaş: ; 
~ Fitre, Türk Hava Kuru- ~ 
; muna yardım için en uygun t 
~ lırsatlnrdan biridir. ~ 
""""' """" #'Jllr'o.1'..I' """"'""' ,. 
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TRAICVADA 
1 ~-~ 

BUYUK· KALKINMA DAVASI 
Trakyada Son Ydlar içinde 

Mühim işler Başarlldı 

1rakya 
Topraldannm her zerresi, 

Tii.r.k kalıruna.nlığuuu hartJra.. 
lal' Yaratan ölmez batıralanm 
ll&kbyan ve yqataa Tıılkya, 
Tiirk lJlnin A vrapa topraldaml
dıa ebedi ve aynlmu bir kolu • 
dm. Bu bakondan, Türklerin a
lll'larea ea bllytlk bir ban mer
ktll olmuf ve Türk medeniyeti
ilin en zengin eserleri burada 
yer yer eerpllmlJtlr. 
~ btttüa Trakya, Türk 

medeniyetinin yUkeek varbiJna 
en canlı birer eablt olan ....., 
-... .._t eeerlerl ile doludur. 

'h"enat devrlllbı hor ıördti-
1'1 ve hUunsahğa mahkim et
tlil bu cUul yurt parçuı, etmı. 
1'urlyet devrinde tarihteki eski 
ıa,... ve· ehemmiyetini kuan· 
lbakJa kalmun11t buctmön asri 
ve medeai t.ek&mülleriDe ka~ 
muttur. Büyük ka.JJqnma pro • 
ll'MU tunamlandıjı gUn, OllU. 

tam minuile refaha ennlt ve 
•ellpil§ göreceğiz • 

............................ 

Selim iye 
Esaslı · Tamir 
Görüy~r 

25-11-987 

K A 

ED 
Grip, Bat ve Dit Ajnları, Nevralji, Arbitizm, Romatizma 

Baı, dif, nezle, grip, m:omatiz~a 
ve bütün ajnlarmm derhal bter. 

lcabuıda tinde 3 .... allnablllr 
Taklitlerinden .akınmız ve her yerde urarla •'GRIPIN,, llteyİais. 

Kulağınıza 

iN MÜOMİ$ 
(STl1'APTAK 
«öOM1\A •• • 

Bir fıa:iQlede nezle v~;;ıtiPJ I~· Harareti Mır'atlf9 düfiiriir.
Bq, 'ai;, ımir, ~üla adale a,rdan wirW!ftOZIN m"118

'! 

al!Qak ıuretile çarçabuk defedilebilir. 

Kat'i Tesir 
lçabmda günde J ka19 alınabilir, 

isim ve markaya dfkkaf. Taklldlerlnden sakınınız. 

Trakya latihlerine saygı 
ue luıdir,U.lılı 

ŞAYAll HAYRET 
BiR TEi 

"Makiyajh,, 
görOnmeksizin 

Ha valandarllmış 
YENi PUDRA 

C'LODE HEMEN GÖRÜNMEZ 
Umum! Milfettit General Kizmı Makiyajı aratmıyan ve hatırı. •mı-

Dirik tarafından, Trakya fatihlerili- yan tue, nerı:xüu ve cazip oir sevimli
den (Emirillk~ir) Gazi Mi.hal bin Hlt, o kadar ince ve o kadar tıafifUr 
Aıiziıı (825) te kendi adına. Edinıe- ki cild llzeriDde 4c1eta görtllınez bir 
de yap•.ırdığı cami ve lmJreti J>u se- pudradır. Hic; kiıUe, ytlJUnUze bat_. 
ne esaslı bir surette tamir ettlrllmil ea gUzelliğinizin tamame.ıı ~bit of ,. 
ve Gazi Mihal ile tonuııarmm cami madiğim iddia ed...,. 

1 
~aki fimdiye kfMiaı' ibinal edil- Bunun mm. ymıi ~ .. lari~ 
m1f olan IAbitlerinin ettafı temil!etti usuHl 11&yeabıde tllaUn re 'n>kaJoD 
rilmit ve mesarıan meydana çıkanı- pqdruı da bu unı daJrelrlnde t•tdtla' 
nuetır. olunmuttur. Gayri kabil zanr.•--lfJdlii 
Yin~ Trakya fatihlerinden Gazi halde Cll defa .daJla ince, daha ha ~ 

Mthal pflu Hım Beym '1Sl5 te Kırlt- fittir • ....._ bugttnden "•aftl&achnl 
la.rellnde yaptırdıfı camı gegeıı yıl DUi,, ymt ~draaıaı • 1W 
tamir edllmiı, bu arada ltdrr Beyin eatniz. BUtttn;:~tetnis baomda ~ 
oflu Aıbdutıahm mezarı da temlzlet - ıı.tığımz b&lde, yUztlnUz kattyyeıı oer 

• titllerek ortaya çıkartlmıtttr. nılnliğini kaybetmtyecektfr Btttb 
Mora fatihi Gazi Turhari 1ieyle of gece cWısetSenlz bile teniniz, dai1d 

lu Yenişehir fatihi GUl Om~ Beyin ter ve tue Jtalacakbr. Yafim TCJW 
ve T&milftr fatllıl lbrahbrı Beyitl lon pudrası ayeısinde ealliP w iJii. 
\Ialkaradald oamilert- de bu tJefte ta- vimt1 bir rbellile maD .bir U. fı9. 

mcınmrcuı mir edilecektir. mtn ~ 



Teşkilatı Esasi-
M asa ye Değişiyor 
B d (Başı 1 incide) 

a Ş 1 n a n mucibe layihası1lda Teşkilatı Esasi-
ye kanunundaki son tadillerın ve si· 

A m e l "ı Ha ya ta yasi müsteşarlıklar ihdası hakkında • 
ki 3117 numaralı kanunun kısa bir ta 

(~ı l lncJde) rihçesi yapıldıktan sonra ezcümle 
den istifade etmektir. şunlar söylenmekt~}dir: 

Bu sayede köydeki yenilik hareke- "- Siyasi müs4~arlıklar bu ka • 
nunla tatbik mevkD.ne geçtikten son 

ti, köyün kendi varlığı içinde kö.k 
tutabilmek istidadını göstermiştir. ra filiyat bu teşkilattan bekle.:ı<'!n fay 
l{öylü, kendine yakın gördüğü bir e- danın husul bulmadığı neticesini gös
ğitmene çocuklarının okumasını ema... termiştir. Vekillerin yüksek mesuli -
net etmek maksadile seve seve ken- yetlerinde kendilerine yardımCI ve bu 
d. kt b. · t H" b" h.. suretle vekillerin yükünü ve mesuli· 

ı me e ını yapmış ır. ıç ır u- . 
k - t k t" k"· 1.. .. k yetlerini tabfıf yolunda.ki mülahaza ume uvve ı, oy uyu angarye şe . • .. . 
lind bö. 1 :ı..· h k t k d 1 sıvası musteşarlıkların ıbdasmın kuv e y e ·uır are e e sev e e - · . . . .. .. .. . 
- d" K'" ı·· k .:J • "ht" d d ~ vetıı bır sebebı olarak du.'!Junulmtişse .. ,ez ı. ov u, en".lı ı ıyaç uy ugu . . . · 
ıı.· · · b • k · · h k 1 k de salahıyet sahıbı olan ve-kHlerjn 
•uır ışı aşarma ıçm em o uv- . . 
\'etile ça1ışm1ş, hem de bütün darlığa ~dret v~. kuvvetıermın kendi şahıs-
rağmen kesesinin ağzını açmıştır. Jarıruı. munhasır olması Jazım gelip, 

Bö 1 h··kr·- t k" . . diğer zevatın kudret ve salahiyete iş-y ece u wııe ma ınesının on . . · 
iL_ d Ank · d t ~ tiraki ve vekıtlerın otoritelerini ten _ 
ueş sene e ara cıvarın a yap ıgı k b" h' · ~ 
..... kt 1 k k b · · ik kis edece ır ma ıyet arzedecegi gi-.,,e ep er ır eşı geçmemış en • ı t . ~ 

b . t k d k"" 
1
.. .. k d.i 1• hi bir veka e te vekıl ile siyasi nnüs-

ır e sene e oy unun en a a- d 
k t bb .. ·· · d 68 kt tesar arasın a noktainazar farkının a ve eşe usu sayesın e me ep ~ b"l ~. b .. 
,, t k .. k.. 1 t dosnırıı , .,cegı rı ıhtiHif hali de hü· 
.,ara ma mum un o muş ur. • t' "f d"" 

B k .. 1 d h · · z· t V kunıe ı za a UGar eder u oy er en angısıne ıraa e- · 
kaleti fidan ve tohum vermişse kurs I htisa& işi 
geçiren eğitmen bunlardan azami is- M~steşarh~ mütehassıs bir me -
tifadenin yolunu bulmuş ve yeni mey murı!~t _oldugundan Büyük Millet 
\'a ve sebzeler hem yelli bir istihsal Meclısı azasından seçilerek siyasi 
kaynağı, hem de çeşitli gıda şeklin - m~steşar_la~ın da ihtisas ve kabi1.:yet 
de köy hayatına karışnuya başlamış· Ierı~de~ ısti~ade edebilmek için itiari 
tır. ve ıcraı vaz1felerden önce mü!lte·rek 

• olarak bulundurulmalarımn faydalı 

Köylü bakmıştır ki, yol kendisi olacağı hakkındaki mülahaza d~ bun 
için bir ihtiyaç .. Kendisi ~ağ- ların çalışacakları vekaletlerde pek 

nı arabasile ve ~ekle her yerden ge· tabii olarak vekilin emri altında bu • 
~ebilir. Fakat köye hariçten adam ge. lundurulacaklarından bu hal en-erji
lemez. Eski zaman olsa varsın, gel- leri üzerine müessir olarak ati i<;in 
ırnesin. Fakat şimdi köye maarif mü- de hizmet edebileceklerden umlklan 
fettişi, sıhhiye memuru, ziraat ve faydanın fevt olması ihtimalini kuv • 
baytar memurları gelebiliyor ve köy vetli olarak meydana çıkarmıştır. Ka 
hayatına faydalı yenilikler getiriyor- nunun tatbikatından sonra bu mesle 
tar. Köylü yine dikkat etmiş ki, han- ğe alınan bilgi ve kuvvet itibarile gü 
gi köyün yolu varsa bu yardımlar- zide vasrfla rı haiz arkadaşların 8 ay 
dan onlar istifade ediyorlar. Bunun içinde gördükleri tecrübe ile bilfiil ey 
üzerine civar köyler birlik olmuşlar, !edikleri kanaat sonuncunda siyasi 
lbazı yerlerde iki yüz kişilik gönüllü müsteŞarlıklann ihdasmda derpiş e
kıuvvetıer bir araya toplanmış, elbir- dilen faydalann husul bulmadığı neti 
liğile otomobil geçebilecek yol yap- cesine varmışlar ve kıtff esi vazifele
ınışlar. Böylece köyü merkeze bağlı- rin.den aflerini diliyerek kanaatlerini 
l'acak maddi imkan, köylünün ken- izhar eylemişlerdir. 
di duyduğu ihtiyaç neticesinde kurul Bu teşkilatın tatbik edildiği mem-
hluş. leketlerde dahi teşkilat aleyhinde i-
Köyıü, köyünü telefonla merkezle· leri sürülen noktai nazarı ehemmi-

~ ba.ğtametyt dıı. ihtiyacı diye duymı- yete almakla. diğer mahzurlar. d r • 
~a başlamış. Eğitmen yerleşmiş köy- piş edilen faydaların istisgar edil -
lerde telefon hattı kurmak meyil ve mediğini göstermektedir. Şu hale gö 

re, devlet teşkilatında zaf husule ge-
istidatları da var. tiren bu teşkilatın lüzumsuzluğu bir 

Elbirliği ile çalışmrya böylece a- prensip olarak tahakkuk etmiş ve 
lışan köylü yarın keşfedecek ki, mah bu suretle müsteşarlık teşkilatının 
eulünü ayn ayrı pazara getirmek, ilgası, yerinde olacağı mütalea edil
hem nakliye, hem emek, hem de satış mekte bulunmuştur. 
bnkaru bakımından bir zarar .. Istih- Vekaletlerin ıayısı 
eaı ve istihlA.k kooperatifi kendi ken- Teşkilatı Esasiye kanununun 48 in 

din ~ k ci maddesinde "Vek8.letlerin adedi · e dogaca . 
kanunla tavin olunur.,, denmektedir. Sonra şurasnı unutmamak lazım - J • 

Halbuki devlet işlerinin inltişafın:ı 
dır ki, köyleri uyandırmak ve yük- ve işlerin lüzumsuz yere parçalan-
lek medeni ihtiyaçlar yaratmak için mıyacak surette vekaletlere ayrılma 
her köyde ayn ayn çalışmıya imkan smda zaruret bulunduğuna göre lü
'7e lüzum yok. Her köyde askerlik zum ve ihtiyaç gözönünde bulundu -
etmiş, kasaıbalarda yaşamış, uyanık rularak vekaletlerin adedinin artması 
'Unsurlar zaten vardır. İyi 'bir örnek, veya mevcutlardan birinin ilgası ~er 
kendi kuvvetile köyden köye yayıla- vakit yapılamıyacak bir şey oldugun 
bilecek. dan adet kaydinin ana ka • 

Memleketin ileri gidişine hız ve~ nunda yer tutmasrnrn muva • 
tek en kestirme yol, hiç şüphe yok fık olmryacağı aşikar b~un. • 
ki köyün kendi kendini böylece yük- makla 18 inci madde dahi teklıf la
Beltınesi ve 14 milyon Türk vatanda.- yıhasında yazılı olduğu gibi vekl · 
şınm türlU türlü çarhlarla mamleke- !etlerin teşkil suretinin mahsus ~~a. • 
tin umumi hayatına bağlanmasıdır. nuna tabi tutulması şeklinde degışti· 

•ı şte eğitmen hareketi bu yolu 
açmıştır. Bunun için Maarif 

rilmiştir. 

Siyasi müsteşarlıklardan bahis bu· 
lunan Teşkilatı Esasiye kanununun 
44, 47, 49, 50 ve 61 inci maddelerin· 
de yazılı fıkralannırl kaldırılmasına 

ve 48 inci maddenin de izah edi!en 
sebeplere göre değiştirilmesine dair 
tanzim edilen bu kanun teklifinin 
Teşkilatı Esasiye kanununun 102 in· 
ci maddesi mucibince müzak~re ve 
kabulünü Yüksek Meclisin tasvibine 

TAN 

Balkan Antantı Devlet Bankaları 
Müdürlerinin Toplantısında 

içtimada para ve iktı
sadi vaziyet üzerinde 
mühim görüşmeler oldu 

Ankara, 24 - Balkan an -ı Merkez Bankaları bu inkişafın müs
tantı memleketlerinin merkez ban - bet bir tarzda tahakkuk etmesine in
kaları guvernörleri ve mesai arka- tizaren, evvela Atinadaki son toplan 
daşları ikinci devre olarak 22 aen 24 tılarmda kabul ettikleri bekleme si
ikinciteşrin 1937 ye ka.dar Ankarada yasetini ve ayni zamanda kendi milli 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Banka- paralarmm resanetini korumak politi 
sında toplanmışlardır. kasına devam etmek lüzumunu tam-

Ruzname makta ittifak eylemişlerdir. 
Dk celsenin sonunda aşağıdaki ruz Paralar arasındaki 

name kabul olunmuştur: münasebetler 
1 - Umumi para siyaseti mesele. Müteakıben para sistemlerinde al-

leri ve bunların Balkan antantı mem tının filen esas olarak kaldığım mü
leketlerinin para siyaseti ile olan mü şahede ederek kendi memleketleri
nasebetleri üzerinde noktai nazar te- nin ekonomi ve para vaziyetleri 
atisi, için çok muzur olan kararsızlıktan 

2 - Balkan antantı memleketleri önüne geçebilecek yegane vasrtayi 
arasındaki para münasebatmm tet- teşkil eden paralar arasındaki müna
kiki, ve bu memleketlerin ihraç mü- sebetlerin fatikrarmı temin eylemek 
esseseleri arasında daha sıkı bir teş için beynelmilel b;r anla~mrnm ta -
riki mesai imkanlarının araştırılma- hakkukunu fevkalade mühim telakki 
sı, 

3 - Döviz muamclatındaki tS;hdi-
datm hafifletilmesi ve klirinğ ve te-. 
diye anlaşmalarının daha liberal bir 
yolda düzeltilmesi imkanlarının tet
kiki, 

4 _ Balkan memleketleri arasın-
da mevcut kliring anlaşmalarının tet 
kiki. ' 

Müzakereler 
Müzakereleri sırasında, guvernör

ler yanlarında mesai arkadaşları ol
duğu halde, ruzn::ı.mede bull.ınarı me
seleler üzerinde noktai nazar leati
sine tevessül etmişler ve münakaşa 
mevzuu olan bütün meselelerde t.am 
bir anlaşmaya varnuşlardcr. 

Dkönce umumi mahiyet.teki nıese· 
leleri tetkik eden guverrıörler, muh
telif memleketlerde tezq.htir etmekte 
olan kalkınmanın umumi ikt.ısadi 
vaziyette hissedilir bir salah eseri 
t.e§kil eylediğini mU§abe<ic etı:ni§ler-

dir. 

Parada altın esası 
Guvernörler, Atinadaki son top -

lantrlarmdanberi para sahasında mü 
him beynelmilel hadiselerin vuku bul 
muş olduğunu, bilhassa bazı başlıca 
paraların altın esaslarından kanuni 
bir tarzda ayrıldıklarını ve keza al
tın fiyatında da mümkün olan istik-
rarsızlığın ve bu istikrarsızlığın bazı 
paraların vaziyeti üzerindeki aksüla 
melinin sık sık uyandırdığı endişele
ri müşahede eylemişlerdir. 

Bütün bu vekayi, memleektler ara
sındaki para münasebetlerini müsta
kar kılmıya pek az elverişli bir ha
va yaratacak mahiyettE} olmuştur. 

Balkan antantı memleketlerinin 
Merkez Bankalan müdiranı şuna ka 
nilerdir ki, paralar arasındaki müna 
sebetlerin istikrarı, umumi iktısadi 
terakkinin de esaslı amili olan müba
delelerde normal tekô.müI için birinci 
derecede şarttır. 

Salah 1Jaziyeti 
Bu istikrar keza, iktısadi vaziyetin 

devamlı salah bulmakta, ötekinden 
daha az mühim bir amil olmıyan ser 
mayelerin beynelmilel hareketinin 
de tezayijdü için şarttır. 

Maamafih, bu kararsızlık unsurla 
rmm son zamanlarda had şekillerir 
kaybetmiş olduklarını, bunun ise bey 
nelmilel para sahasında daha az ka
rarsızlıklarla. dolu bir havanın husu 
lünü ümit ettirebildiğini müşahede 
etmekle bahtiyar olmuşlardIT. 

Binaenaleyh konferans bu tema-

eylemislerdir. 
Balk~n Antantı memieketleri mer • 

kez bankaları, bu para mün:ısebetle
rinin istikrarı şartı yerine gelmed:k 
çe ve ticaret mlibadelelerindt;ki engel 
ler de baki kaJdık<;a, memleketlerinde 
kambiyo tahdidatınm ile"asmt tavsi:re 
edemiyecekterini teessiifle müşa he.ie 
ederler. Esasen bu ilga kf·yfiyeti, 
memleketlerinin azalan tediye kabi
liyetine binaen harici borqlarm k:Lti 
olarak düzeltilmesine de mesrattuı ·. 

Bununla beraber mezktır bankal:tr, 
kendi memleketleri arasrnda r.ıevc ut 
kliring anlaşmaları, kendi ekonomi
lerinin husu~i ~artlarını hesaba lrn
tarak daha liberal bir tarzda diizelt
mek imki\nlarmı bu arada tetkik':en 
fariğ olmrvncaklardır. 

Beynelmile1 tedivat banhasUe 
müna&ebetler 

Bu cümleden olarak G'ovenıcrler 

Balkan An"t8.lltT me:DTI~R:e!Oel!"I mr~ç 

bankalarının beynelmilel tediy~t ban 
kası konseyinde temsil edildiklerini 
görmek arzularını bir kere daha be • 
yan ederler. 

Nihayet, Balkan Antantı memle • 
ketlerinin merkez bankaları müdira
nı, Balkan Antantı memleketleri ara 
smda mevcut kliring ve tediye anlaş 
malarrnın ameli olarak nasıl isledi"t-, ı=. 

ni tetkik etmek üzere teşkil edilen ta 
li komisyonlarm yaptıkları teklifleri 
nazarı itibare alarak, mezkfır onfaş
m:;ı.larm tatbikatında ortaya çı!rnn 
müskülatr bertaraf etmek maha.di
le, ileri sürülı>n bütün meselelerh tet 
kikine tevessül eylemişlerdir. 

Amerika da 
Çetin Bir 
Buhran Başladı 

(Başı 1 incide) 
za saptandığı şeklinde telakki edili -
yor. • 

\"' eki.letinin giriştiği teşebbüs, ilk ba
kışta zannedilebileceğinden çok mü
himdir. Bundan başka Vekalet, köy 
1c;:in yeni yeni unsurlar yetiştirmek 
Ve istidat sahibi, seçme köy yavrula
tına en yliksek dereceye kadar tah
r>il görmek imkanını vermek için ye
lli faaliyetlere girişmiştir. Buna ait 
tafsilatı diğer bir sütunumuzda bula
caksınız. 

Atatürkün son nutkile memleket 
için yeni bir inkişaf devri açılmıştır. 
~u devrin esas vasfı, kırtasi perdeyi 
l'lkmak ve hakiki ihtiyaçlarla vasıta 
812 temasa gelerek onların icaplarını 
~1\ kestirme yoldan yapmaktır. Maa
rif Vekaletini.n köv maarifi hususun 
da açtığı çığırlar, bu yüksek prensi
lli., t<>tbikine ait çok güzel örnekler
dir. Bu itibarla bütUn vatandaşlar, 
l'enj hareketi dikkatle karşılamalı 
"e adını adım alaka ile takip etmeli
~irler. Bu açılan çığır, yeni bir varlı
ga kavuşmak için takip etmemiz la-

arzederiz ... 

ıoz nci madde 
• yülü dört memleket parasını başlıca 

ecnebi paralarına bağlıyan mühim 
menfaatler bakımından olduğu ka -
dar umumiyetle para münasebetleri
nin istikrarı bakımından da, mem
nuniyetle kaydeder. 

Not: Teşkilatı Esasiye kanununun 
102 inci maddesi şudur: 

- lşbu Teşkilatı Esasiye kanunu
nun tadili aşağıdaki şeraite tabidir: 

Umumiyetle efkarı umumiye, Ci.im 
hurreisi M. Rooseveltin şimdi iş a -
damlarının mesai birliğini temine ça -
lışmakta haklı olduğu mütaleasmda'
dır. Bununla beraber beyaz saray ile 
yakından temasta bulunan kimseler, 
M. Rooseveltin yeni sistemin büvük 
ve küçük sermayeye hasım olduğ~ su 
retinde rakipleri tarafından ileri sü
rillen relili cerhetınek için dahi olsa 
hususi sermayenin faaliyetini teshil 
etmek niyetinde olduğunu beyan et -
mektedirler. Fakat bu hal, M. Roose
veltin yeni sistemin esas prensibini 
terkedeceği manasını tazammun et
mez.Hükumet, her ne pahasına olur 
sa olsun 19~2 senesinde mevcut olım 
içtimai sefaletlerin tekrar hükiim siir 
mesine müsaade etmemiye karar ver 
miştir. 

tıırı gelen usullerin çok kıymetli ve 
C!anlı bir tecrilbe sahasıdır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Tadil teklifi meclis azai mürettebe 
sinin laakal bir sülüsü tarafından im 
za olunmak şarttır. 

Tadilat ancak adedi mürettebin 
sülüsan ekseriyeti 6.rasile kabul olu· 
nabilir. lşbu kanunun şekli devletin 
cümhutT'yet olduğuna dair olan bi
rinci maddesinin tadil ve takyidi h iç 
bir suretle teklif dahi edilemez. . 

ikinci tekli/ 
Diğer kanun teklifi de Izmir mebu· 

ıu Ceıaı Bayarla 14 arkadaşının im· 

Balkan antantı memleketlerinin 

zasııu taşımaktadır. Bu teklifle dev
let dairelerinin vekaletlere tefriki ve 
siyasi müsteşarların vazifeleri hak
kındaki 3117 numaralı kanunun ta· 
dili istenmektedir. Teklif Kamutay 
riyasetinden Teşkilatı Esasiye ve 
bütçe encümenlerine havale edilmiş
tir. Bu iki kanun teklifinin Meclisin 
pazartesi toplantısında müzakere e
dileceği zannolunuyor. 

100 mil.von açık 
Vaşington, 24 (A.A.) - Hazinenirı 

istatistikleri, hfüce açığmrn 20 son
teışrinde 700,945,000 dohra baliğ ol
mua ve binaenaleyh M. Rorısevelt'in 

t11.hminini beş milyon a~mts oldu~nnu 
göstermektedir. Maamafih maliyeci
ler, bu açığın artmıyaca~mr, c;ünkü 
st-ne nihayetinden Pvvel bir cok ver
giler tahsil olunacağını iimit etmek
tedirler. 

Köy meslek 
Mektepleri 

(Başı 1 incide) 
da eski Amerikan kollejinin yerinde, 
diğe:ri Eskişehirde Çifteler çiftliğin
de iki yeni köy mektebi açmıştır. Iz
mir mektebinin kadrosu 200, Eskişe
hir mektebi 100 talebe içindir. 

Bu mekteplere girmek için ilk şart, 
civar vilayet köylerinde çiftçilikle 
uğraşan köylü babaların evladı ol -
maktır. Bu yolda en müstait çocuk
lar seçiliyor. Ilk tedrisat müfettişleri 
her çocuk hakkında bir fiş dolduru
yorlar. Bakanlık bu fişleri tetkik e
derek yüzlerce namzetten en iyileri 
ayırıyor. 

Her köylü çocuğu mektebe 30 lira 
kıymetinde erzakla gelir. Bu erzak 
bozulmryacak şekilde şeylerdir. ?-.lek 
tep idaresi bu erzaktan istifade ede
rek yemekleri hazırlatır. Böylece ço
cukla.ı: diğer leyli mekteplerde oldu
ğu kadar devlete yük olmazlar. 

Tedrisat stajla beraber üç sen~ -
d.ir. Orta mektep programının hafif
letilmiş bir şekli takip edilir. Oğleye 
kadar ders programı biter. Günün 
diğer yarısında çiftçilik ve mes!ek fa 
aliyetine ait tatbikatla vakit geçıri
lir. Dk sınıftan başlıyarak, denurci. 
inşaatçı, ve kooperatifçi diye üç ilı
tısas şubesi ayrılır. Bu şubelerin her 
üçü için çiftçilik tatbikatı zaruridir. 
Bu üç seneyi bitirenler isterlers~ köy 
lerine dönerler. 

Orta mektebi bitirenlerden istiyen 
ler lise imtihanına girebilirler. Kaıa
nanlar liseye girer. Geri kalanlar 
mektebin öğretmen okulu kısınma 

geçerek ameli malUmat sahibi köy 
öğretmeni olabilir. 

Bu kurulan sistemin bir gayesi de 
köyün seçme zekalarına yüksek tah
sil görmek ve umumi hayata karı~ -
mak imkanını vermektir. Istidıı tlı 

köylü çocukları, bu sayede devlet he 
sabma hem lise, hem de yüksek tah
sili görebileceklerdir. 

Şimdilik Izmir ve Eskişehirde baş
lıyan kö meslek ve öğretmen mek
teplerini memleketin her tarafımı 
yaymak suretile hem köye' mütehas
sıs sanatkar ve iyi öğretmen dağıla
bilecek, hem de memleketin her ta
rafında köyün seçme zekalarını ayı
rarak umumi hayata taze kuvvet kay 
Jıağı iJıive etmek nıümktin olecııktrr. 

Memleketin muhtelif kısımlarmnaki 

meslek mekteplerinde mahalli 1hti -
yaçlara göre hrı şka başka meslek şu
beleri olacaktır. 

----ıo----

Ne HitJer 
Islıyor 

(Başı 1 incide) 

berlain görüşmü9, daha sonra kabi -

ne, Lord Halifax'm verdiğı i1.ahatı 

dinlemiştir. Kabınc~ verilen izahatı 

müzakere ettikten sonra Başvekil 

9 

Fransadaki 
Ihı;ıa.ı • 

1 eşebbüsü 
(Başı 1 incide) 

dan bir kaçının da tevkif ediımeleri 
beklenmektedir. 

Paris, 24 (A.A.) - Dahiliye neza
reti, nerşetmiş olduğu bir beyanna • 
mede, emniyet idaresinin bir kaç haf 
tadanberi yapmakta olduğu tahkika 
tın Cümhuriyet müesseseleri aleyhi -
ne müteveccih hakiki uir komplonun 
meydana çıkarılmasına ve mühim 
miktarda harp malzemesi yakala • 
nıp müsadere edi'mesine imkan ver
miş olduğunu bilc;irmektedir. 

Murahhas administratörü M. De • 
lonele olan deniz ve nehir yollan ipo
tek sandığı binasında yapılan bir a
raştırma, askeri mahiyette ve aske
ri h:zmetler nümune ittihaz edilmek 
suretile vücude getirilmiş olan ve 
tam bir erkanıharbiye heyeti ile mun 
tazım kıtaata malik bulunan bir te~ 

kilat mevcut olduğunu meydana çı
karmıstır. 

Bu teşkilatın gayesi, kraluğın ia
desine tekaddüm edecek olan bir dik 
tatör:ük rejimi tesis etmek idi. 

Fesatçıların planı, ihtimamla ha
zırlanmıştı. Bunlar, mühim miktar -
da silaha ve her şeyi gözüne almış 

bir çok taraftarlara malik bulunu -
yorlardı. Fesatçılar, bir çok nazırla
rın imzalarının taklitlerini ilk işaret 
üzerine tevkif edilecek nazırlarla par 
ıamento azasının listesini hazırlamış 
lardı. 

Hükumetin tayakkuzu bunların 

projelerini suya düşürmliş olup da -
ha şimdiden ehemmiyetli neticeler 
vermiş olan araştırmalara durmak • 
sızın devam edilecektir. 

Nastl hazırlanmıslar? 
Paris, 24 (A.A.) - ~ Sair gaze

tesi, "Cagoulards" hadisesi ile mü -
nasebattar olarak zabtıanın, maruf 
ıtnyat markasmm sahibi müteveffa 
François Coty'nin eski şatosunda 

bir takım araştırmalar yapmış oldu 
ğunu yazmaktadır. Zabıta, on altı 
metre yer altında zırhlı bir takım 
mahzenler ve yine tamami1e moza 
yıklarla döşenmiş olan elektrikle 
tenvir edilmiş uzun koridorlar ve bu 
koridorların müntehasında harice a
çılan hiç bır m~nrezl bul uııuuy11u • oı:ıı 

hususi bir sistemle havalandınlan 

geniş salonları ihtiva eden yer altı 
teşkilatı meydana çrkarmı!)tır. Her 
on metrede murabba şeklinde bir lev 
;,a vardır. Bu levhalar park yoli~ 
~en nehrine i~aı eden 1rnnalizasyon 
·ıe irtibat teminine medar olmakta • 

drr:-
Ayni ga1ete. Coty'nin bu malikA. • 

neyi sat·n aldıitr zaman ilk isinin sa. 
toyu tarihi malumata ve milli kütüp
·~n0deki rec:mi nlfirlara g:1re yeniden 
;n~'l Pttirmek oldn<Tunu hat,rlatmak 
'"rl•r. fücıhhkem c<ıtonun hic hir sır
-run hrırif'te ı>av; o1mamasJ irin a • 

Mister Chamberlain Avam Kamara- ~01e e ·iplı>ri PC'"E>-ı.;ıf'rferı. intihan e

sında beyanatta bulunmuştur. Beya- ı;ımi~ ve hu.n':ıra h"r on beı:ı ~nde 
nat kısa idi. Mister Chaınbcrlain, Her ı~;r vol ı·erilereı{ yerıerine backalarr 
Hitler ile Lord Halifax arasındaki ,.,,.~,,., . .,tr. ======================2 
konuşmaların mahrem ınııhiyette ol · gilterenin Avusturyaya askeri veya 
duğunu anlatmış ve Kamaranın bu sı siyasi hiç bir yardımda bulunmaına
rada bu mu akata ..:.aır daha fazıa nıa srm, altr sene sonra Alman müstem• 
lUınat istememesi lazınıg ıgını soy- lekelerinin iade olunmasını da iste
lemış, takat konuşmaların karşılık - m.iş ve Almanya bu müddet zarfında 
lı anlaşma için bir zemin ·kil etti- ,,üctemleke me~elec;ini mevzuu bah· 
ğine inandığını iıave etm ştir. c:;etmemeyi kabul etnı;c;t·r. 

Almanyanın, Avrupada sulhün ko- Londra • Paris 
runması için ileri sürdi.ığü ~artın ne Ingi1tere hükumeti Halifax'ın se· 
olduğu hala bütün Avrnpa mahafili vahatinin her nokt:ıııı i\7,erinde Fran 
tarafından merak edilmektedir. Hü- c:a ile temagını muhafaza etmi~ bu
kumetle sıkı fıkı alakadar mebusla- lunuvor. Fr::ıııca Başvekili M. Chau· 
rm mütaleasına göre, Almanyanın 1 temps ile hariciye nazırı M. Del • 
Avrupada sulhü korumak için koştu "l)os'un Londraya davet edildiği mu
ğu şart, müstemlekelerinin tavizsiz hakkaktır. Ziyaret bu hafta sonun· 
iadesinden ibarettir. da yaprlncak ve iki tıtraf bevnelnıi • 

Fakat Almanya bu hakkın hemen 1el vaziyeti tetkik edeceklerdir. 
tanınnljsını istememiş ve meselenin Bu haber her tarafta alakn uyan
ancak bir müddet için tehirini kabul dırmış bulunuyor. Hadıse mühim ad 
edebilecegiııi bildirmiştir. Bununla do!unmaktadır. Ch:nı~emps ık Del- · 
beraber siyasi mahfiller şüphe ve bos vuku bulan tlc.,·et• kabul etmiş 
tereddüt içindedir. lerdir. Delbos, Lehistan v~ küc:ük 

Gazetelere göre itılaf memlekeUerin<l·· yapa"ağı se
yahatten evvel bıı o;lavetle karşılaş
re.aktan memnundur. 

Manchester Guardian gazetesine 
göre, Almanya Milletler Cemiyeti 
misakrnm yeniden tetkikini, zecri 
tedbirlere müteafik maddelerin tadi-
lini, Cenevre misakı ile sulh muahe
deleri arasındaki münasebetlerin ip
talini, ekalliyetler hakkındaki mua -
hedelerin yeniden gözden geçirilme -
sini, Habeşistan istilasmrn tanınma
sını istemiş ve bu şartlar dahilinde 
Milletler Cemiyetine girmeğe hazır 

olduğunu bildirmiştir. Bundan başka 
Çekos1ovakyanm Isviçreyi nümune 
edinerek yeni tensikat yapmasını, ln 

Çünkü bu da Parıs ·ıe Lonctra a
rasındaki sıkı bağlı ı~ı gns•ermektE> 
ıre M. Delbos'un do;ı.. ve müttefik 
dE-vletlerle daha otnriter "lir ~~rzda 

görüşmesine imkan vNm~:..tedir. 

ltalya ne fikirde? 
Roma mahafili. Lord Halihıx'ın zi 

yareti hakkında tefsırler•ie bulun -
maktan içtinap ediyo~·. Fakat ziyare
tin bir netice vermediğınc> cfair olan 
neşriyat giz1ı bir rrıe.rrınunıyctlP kar
şıla nmaktadrr. 
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TURAN Tiyatrofunda 
Ses kraliçesi BAIOYEr YUceses kon 
seri, Sanatkar NAŞiD ve arkadaşlan 

:mnJt...-rmııııııı• HABBE MOLLA. Vodvil 3 perde 

~--••••• Varyete, Solo, Raks, Düet •••••••• --

Istanbul dördüncü icra memurlu -
ğundan: Y eminll Uç ehli wkuf tara
fından tamamına 2150 lira kıymet 
takdir edilen Kınalıadada Agazi eo • 
kağında eski 24 yeni 81 No. lu bir 
bap hanenin evsafı aşağıda yazılı -
dır: 

Antre katı: Çifte kapıdan girildik
te bir antre bir salon bir hell bir 

1 ı_ ~ ·ıar Ummn Müd• ürlu··g· ünden ı merdiven a'tı zemini çimento ala • 
llUUlar • franga ocaklı bir mutfak bir tulum-

............................................. ba. 

1 - Malatyada prtname ve proje li mucibince yaptınlacak Başmlldtır
lük blnuı i~tı kapalı zarf uauliy le eksiltmeye konmu1tur. 

il - Kefll bedeli 34.040 lira 49 kurut ve muvakkat teminatı 2553J>4 
liradır •. 

m - Eksiltme 30-Xt-937 tari hine rastlıyan Sali ıtınO 15 de Kaba
taıtaflevazım ve mUbayaat şube8inde ki alım komisyonunda yapılacakt:Jr. 

IV - Şartname ve projeler 170 kurut bedel mukabilinde inhisarlar 
umum mildUrlüftl Jnpat Şubesiyle Ankara ve Malatya BaşmUdürHllde
rlnden almabillr. 

V - Eksiltmeye iştirak edeceklerin Nafıa Veki.letl Mllteahhitllk ve
ıikasile diğer fenni evrak ve vesaiki lnhlaarlar In,aat Şubesine ibru e
derek mUnakuaya iştirak için aynca fenni ehliyet veaikUJ almalan ll
IIDıdır. 

VI - MUhOrlU t.eklif mektubunu kanwıf veu.lld ve ekıiltmeye iştirak 
ve.alkaslyle % 7 .~ gtlvenme parasını ihtiva edecek olan kapah zarflar ek· 
ıntme gtlnU en geç saat H de kadar yukanda adı geçen Komlsyon a.. 
kanlığma makbuz mukabllmde verilınit olmalıdır. (B.) (7700) -
...... ..,.. ... " ıı..ı.n ....... ı ....... •nı.ftJ 
Devlet ~ollan ve Umanl•n ifletme müdürltlğilnün ihtiyacı olan 

aşağıda cinııi, mikdan, muhammen bedeli ve muvakkat teminatı yazılı ldi 
tuğla ile a&memig kireç ayrı ayn olarak kapalı zarf usulile eksiltmeye kon 
muetur. 

Birinci kat: Mermer musluklu bir 
heli. iki oda UC} tarafı ?.emini çinko 
tahta korkuluklu taraça. 

İkinci kat~ iki oda bir çatı araaı 
çinko zeminli bir tarua. 

Bahçesi: Arka bahçede tuluınbalı 
bir kuyu bir asma ve bir çam, ön bah 
çede altı çam iki ziynet ağacı bir e
rik, gezinti mahallerinde çakıl döşeli 
bir çimento taraça, cllmle kapısının 
UstU..11de ahşap korkuluklu taraça 
mevcuttur. 

Hududu: Sağı Safic;a arsası. Solu 
Despina arsası. Arkası zeytinlik cad 
desi. Onü Ağası caddesile mahdut
tur. 

o 

• 

Oii'am DJ lambasını kUllaniiuz. 
. (Jcuz ~ir ışık temin eder. 

25-11-137 
\ 

.. 

Ekailtme 6-12-937 Pazartesi günü saat 15 de Raydarpqa Gar blnuı i
çinde Birinci işletme Komisyonunca yapılacaktır. Iateklilerln eksiltme 
eartııameainde yazılı muvakkat teminat mektubu ve kanunun tayin ettiği 
evrak ve vesaikle teklif mektuplannı eksiltme günü nihayet ıaat 14 de ka 
dar Komisyon Reisliğine vermiş olmaları lbmıdır. 

Bu ile ait şartnameler ücretsiz olarak Haydarpap.da Yol Bafmllfettifll 

Salıaaı: Umum 247 metre murab
baı 0 1up bundan bir kat mutbaklarla 
beraber 73 metre murabbaı bina ka· 
lanı bahçedir. Bina ahşap dıt• yağlı 
boyalı üst kat dahilen duvarlar tahta 
\ıe tavan ve kapılarla beraber yağlı 
boyalıdır. Bahçenin etrafı duvar olup 
ön. tarafta set duvan vardır. Tarzı 
ın,ası iyidir. Yukanda evsaf v~ h~
dut ve aahaaı yazılı bulunan gayn
tne,., ~uı icra, iflas K . nun 135 inci 
maddeıine tevftkan açık arttırınaya 
konmuttur. Arttırması 13-12-937 
tarihine mUsadif pazartesi günü sa
'lt U-16 ya kadar ie.ra edilecektir. 
Arttırma lcra, Iflle K. nun 135 .Jnci 
maddeıi hükmüne göre icra edile -

Dekalümen . lambası .asgari bir istihlak temin ~eder .. 
ğlnden alınabilir. (7804) 

Cinai 

Adi Bina Tuf1uı 
Sönmemiş Kireç 

Mikdan 

70.000 
60.000 

Muhammen 
bedeli 

Lira Ku. 

945 00 
600 00 

Muvakkat 
Teminatı 

Ura Ku. . 
70 88 
45 00 

• • • ilk Muhammen bedeli 1580 Ura olan :S O adet bttyllk ve kile; ftlltilltarlU 
kabili nakil ocakla 30 adet boru men geneli kabili nakil tezgih 29.xI.1937 
pazartesi gUnil saat 10 da Ha.ydarappda Gar binul dahilindeki ltoıpis 
yon tarafından açık ekailtme ile sa tın alınacaktır. 

cefinden en fazla arttıranın Uzerine 
ihalesi icra kılınacaktır. Satış peşin
dir. Arttırmaya iştirak etmek istiyen 
1erin kıymeti muhammenenin o/c 7,5 · 
nitlM!tinde pey veya muıt bir banka-
nm teminat mektubunu hamil bu -
huunalan Jizmıdır. Haklan tapu si
cillle eabtt olmıyan ipotekli alacak-

larda diter allkadara.nın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hu 
wsile faiz ve masarif e dair olan id-

Arkadaşlarına sordu ona 

Krem Perte• dediler 
Masörüne sordu yine 
Krem Pertev dedi 

Hekimine sordu tekrar 
Krem Pertev dedi 

Nihayet 

Doktor Aranıyor 
Milhim ·bir mUeaseaenln Şarki hadoluda ıimenclifer ~bu
unan işletme idareainde çalıfmak Uzere bir doktora ihtiYacı vardır • .Bıı 
doktorun birinci sıruf emrazı dahiliye mUtehueıaJanndan olması ve 
icabında operatörlük yapabı1meei lhmıdır. Talip olanlar yqlarmı, 
muhtasar terctimei hallerini ve istedikleri ücret :mikdarmı bildiren 

· talepnamelerini (Posta kutusu 216 Ankara) adresine göndermelidir. ...................................... Bu ı,e girmek isteyenlerin 118 1/ 2 lira muvakkat teminat ve kanu
nun tayin ettift vesaikle birlikte ek slltme glinil saatine kadar komisyona 
mllracaatJan llzmıdır. 

Bu ile ait eartnameler komisyon dan param olarak dağıtılmaktadır. 
(MU). 

dialarını evrakı mUsbitelerile bir -
likte illn tarihinden itibaren nihayet 

W gün zarfında birlikte dairemize 
bildtrmelerl llllmcld-. 

lıtanbul Nafıa Mldirllğünden : 

• • • 
26-11-937 de yapılacak olan su tufiye tesiaatı eUiltmeai göriileiı 

ltlsum Uaerbıe 10-12--937 Cuma gttntt saat 15,30 tehir edilmiftir. (7960) 
haklan tapu 8leilile -'* ohmYim • ı~.-l!!!lm ... ~---..-ı-.-.--. 
1ar ll&ttt ..,.,.. paY\qmumdan 

22. u. 937 Pua.rteai gilDü .aatt 15 ele lataalMalda Nafia ~ 
de (66632.61) lira keşif bedeW. Vefada eaki talebe yurdunda yaptlacall 
yüksek Muallim mektebi binası ikmali inpatı kapalı zarf uaulile eksilt• 

barit ka1trtl&'. ımteraklm vergi ten 
viriye ve tanzlfjyeden mütevePit be
lediye ıilsum ve vakıf icaresi bedeli 
'l'lU:r.ayededen tenzil olunur. 20 eene
lik vakıf tavilıab mUsteriye aittir. 
Daha fa!la malOmat almak istiven • 
lt>r iJlıı. tRrihinden itibaren herkesin 
~örebilmeli iC}ln dairede açık bulun
ıinnı lac-A. lt arttırma şartnamesile 
93413144- No. lu doeyaya mtlracaat
la JT'e"'°kftr dMVfl,.ll mevcut W'laiki 
görebilecekleri llln olunur. (2978) 

meye konulmu!ftur. . 
Sultanahmet ca•iliade apt.. alırken Mukavele, ekailtme, .Bayındırlık illeri genel, hU11UI ve fenni şartna-

• 
Ankara Tlyarto Okuluna 

Kız Talebe Alınıyor 

evrak çantamı 1&yi etthn. İçinde hiç meleri, proje keşif hüliuıile buna müteferri diğer evrak (283) kurut 
kimleııin ifine yaramıyacak olan be- mukabi,inde dairesinde v~ecektir. 
ninı-ve zevcemıe oocuklanmm nüfus Muvakkat teminat (4077) liradır. 

uıkara Tiyatro Okuluna kız talebe alınacaktır. Amı eden1erin aşağı
daki şartlan haiz olmaları li.zmıdır: 

ki.atlan, Kapıcılar cemiyetinin cüz • hteklilerin teklif mektupları ve en az (40,000) liralık bu işe benzer if 
dam, Belediye muayene c~ ka- yaptığına dair Nafia Vekaletinden almış oJduğu müteahhitlik ve Tict.
zanç vergisi makbualan·ve hesap def ret odası vesikalannı havi kapalı zarflarını 22. 12. 937 Pazartesi günü 
terleri gibi bir takım evrak vardır. saat 14 de kadar Nafia Mttdürlüğüne vermeleri. (7815) Bulanlar &§ağıdaki adrese getirdikte-' ______ ;..._ _ _. ________ .;.... ______ _ 

1 - En az orta okul mezunu olmak. 
2 - Tiyatroya iatidat ve kabiliyeti olmak. 

lateklilerin 2 BiriııcilWıun Peı,embe gi1nt1 saat 11 de lstanbulda Şe
hir Tiyatı'oeunda İmtihanlan yaprlacafmdan bu tarihe kadar Şehir Ti
)'a.troAna müracaatları ve o gün tiyatroda bulunmalan ilin olu
nur. (4342) ('19CIO) 

lıtanbul Vakıflar Direktörlüiü İlinlan 

Kıymeti 

Lira Kurut -
63 

Pey parası 
Lira Kuruş 

7 5 RUstempaşa mahallesinde Küçük çu
kur han üst katta 6 No. lu odanm 
48/ 28 hissesi. 

Istanbul asliye birinci ticaret mah 
kemesinden: G. A. Baker Ltd. Şirke
ti tarafından Beyoğtunda Rumeli ha 
nınm 48 ci dairesinde Nikola Mate
la.ridis ile Jozef MB.rigliyano aleyh
lerine 937 18!5 doeya numaruile açı
lan 644 lira 20 kuru, alacak dava -
sında oturduğu yer belli olmıyan mUd 
deialeyhlerden Nikola Mase1aridise 

ri takdirde .memnuıı edileceklerdir. 
Aksi takdirde mezk<ar evrakın Yeni
leri almacağmdan bJç birisinin hijk. 
mü yoktur. - Hilleyin Veysel Yıl • 
maz Galatasaray, Hayriye sokak No. 
1-8 Çorlu apartıman kapıcıB:t-

"- Dr. lbaan Saini -• T 1 F O A ·ş 1 S 1 
l'ifo ve paratifo bastalıldanııa tu 
tulmamak için teetri lcat'i, muafi
yeti pek emiD ta.r.e &f.ldır .Her ecza 
nede bulunur Kutasu45kuruttur. 

il&nen tebl'ğat yapıldığı halde gelme -- - ---------
80 13 6 k d - Beyoğ'u dördUııctl aulh hukuk m"';h O Rüstempqa mahallesinde BüyUk çu- diğinden hak ın a gıvap karat\ ve-

82 2 

Dr. Suphi Şenses .. 
lDRAR YOLLARl.HASTALIK- ı 

LARI )ı{()TFBASSISJ 

Beyotlu Yıldm ·•emaaı kail!~
• Leklergo Apt. Tel. 43~ 

48 2 

kur ban 2 ci kat 26 No. ıu odamn rilerek tahkikat 28. 12. 937 salı saat keme8inden: Oamanbeyde ·.TaVUkçu 
9 3 hilleesi. 4697 14 de bır'° ; dmıştır. Bu yolda tanzim Fethi eok&k Nur apartım&nmda o • 

60 Rilstempaea mahalleainde BUyUk çu- edilen gıyap kararı mahkeme divan- turmakta iken 28 9-937 tarihinde 
kur han 2 ci kat 17 No. ,lu odanın hanesine asılmış olduğundan mUddei Alman haatanesiıide ölen Eskişehir 
6/1 hiaaeai ~747 aleyhin mezkflr gUn ve saatte mah- •ylavı Abdullah Azmi tarafmdan 

60 Rtlstempqa mab&llellinde BllyUk çu- kemeye gelmesi lUzumu itbu i1i.n Ue fUlıut huzurunda şif aht olarak· tan • 
kur han 2 ci kat 15 No. lu odanın tebliğ oıunur. '

2188
) zim olunup Eskişehir . Sulh Ha- ------------

6/ l hlleesi. 4549 Ittanbuı asliye aıımcı hukuk mah kimliğinoe ~ık . olarak maııte:- Motorlu Vasıtalar 
3S RUstempqa mahallesinde Kttçtlk çu- kemesinden: Tan ıaıeteaiııin.tı-u memise tevdi edilen VUiyetna. Adnan Halet Taşpınar 

kur han Uıt kat 7 No. lu odanm 12/ 2 -987 perfUlbe gilnltl nüshaar~a me Ali oflu Htıseyin, F.üitehir Hi-

• 

87 2 

144 24 10 
hiseesi 4560 Otomobil kullananlara ve şoförler-. münteşir mahkememi7.e ait ilinda mayei etfal cemiyeti, P'Akiteİıif mem 

80 R"-tempaf& KU--"k ,.,,kur han• "-t hi · · onı -..:• le motör iflerlncle oaı11antara lizmı-ı.ıa • ~.. ~- u. mUddıeialey n ıamı ~ eyman N~ ı-ı.- hastanesi, .&k1-bı"re -ı-.. k r- 1 
KA 60 h' -~ "9'C' e- .. ...., bir kitabdır. Kitabcılardan arayuuz. 

katta 
5 

No. lu odanın flZ/ ısae- iken eebven ~Uleyman Nazım olarak Ttlrk muhactrlerinin ilklnı lehine ah- Tevzi yerleri: latanb~ İkaal ve 

133 • S8 10 si. 4531 vazılınl'f oldugundan keyfiyet bu au- kb ihtiva etmektedir V . tn., Sühulet, Beyoğhpıda Hqet Kikbev-
50 Rüstem paşa Mah. Kftçll.kçukur han retle tashihen ilin olunur. (2175) ten1i . Haf · asıye • 

üst kat 10 No. lu odanın 4/ 5 his- _ menin lZll18 ız <>ilu Ali, avu- teri. 

seai. 4531 Emniyet Sand•ğı MüdUrlUğUnden: kat Halan Buri. ve tUccardan Veh- 7İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ-İİİİİİİİİİİİ-
Yukanda yazılı h:ueu em1lk eatıı • lbJere 31 gtln mtıddetle a~k art- Seyrisefain idaresi Ege vp.purunda bi Bilimer ~emur edilınittir. '-

trrmaya çıkanlmııtır. Ihaleai 20--12 --=.ta'1 puartelti gtıntl aaat ıs de ya- Bay Ibrahim 15-4-933 tarihinde lfbu ~yebıameye herhangi bir 
prlacatır. isteklilerin llahlflllt ble mine plme'erl. (7786) sandııbmıza bıraktığı para için veri- veçhile ıtırazı olan arm tarihi illn-

- ten 79801 numaralı cUManı kaybet- dani tibareb bir ay ve ııacakhlarm 

1 l •ifini s&vlemistir. Yenı~i verilece~n- keza bir ay ve variaJerinin Uç ay zar. 
EMLAK VE EYTAM BANKASI ILANLARI "en eskisinin httkJnü olıJııyacafı illA tında mıJıJuıimemıze mtıracaat et-

Tekaüt, Dul ve Yetim Maaıları 
Tekaüt, Dul ve yetimlerin Mart, 1'iaan, llaya1 1088 ttç aylıklannm is

kontoımna, Bayram milnasebetile, ~. 11. 937 tarlhlııde bqlanaeaktrr. 
Yoklama ve vize muamelelerini yaptıranıana iskonto gtlntlnU ga.te-

1'8D numaralan almak için ctlzdanlarmı tubemize ptlrmelert Uln olu
nur. (7926> 

ol un ur. mek ve alaeaklılann müddetinde a-
tacaklarını · kaydettinnec:tikleri tak -
dirde -alacaklar hakkında Kanµnu 
Medenhıin 561, 569 uncu maddeleri 
ve diğer hususat hakkında Kanunu 
Medeninin 537, 561 inci maddeleri hü 
kQm.leri tatbik edileceli. llln olu • 

ZA YI - Eminönü Belediye tubesl 
veznesine yatırmış olduğum 1~ lira 
8 kuruşluk ve 1- 10-93'1 tarih ve 
331933 numaralı depozit makbuzunu 
zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
hUknltı olmadığı ilin olunur. Ali. nur. (2986) 

ZQhrevf. ve cilt bastalıkJan 

or Hayri Omer 
OfledeD IOl1J'll BeJOtlu Ağacam 
kveJ81Dchı No. 138 l'elefnu :4358f 

KAYIP: latanbul Gedikli Erbao 
hazırlama okulundan 932 aeneainde 
aldığım 27 huauai numaralı şahadet
,uamemi zayi ettım. Y eniaini çıkara • 
çaığımdan hUkmil ).'Oktur. 
i!ftamdı oflu Ahrnet Muhittin öncü 

MERViM 
-·--··--" 
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1 EMNiYET SANDIGI ILANLARI 1 
T ksi le Emlak Sat.ışı 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
20 - fkinci Teşrin -1937 Vaziyeti 

Semti 

Büyükadada eski Bahçıvanoğlu yeni 
A paslan sokağ•nda. eski 59' miık. ye
ni 42, 44, 46, 48 No. lı. 

Heybcliadada eski Bayır yeni Baha
riyebayırı sokağında eski 12 yeni. 6 
No. lı. 

Kınııl•adada. Sah~'.ıancler sokağında 
yeni 4 No. lı. 

Fatihte Sofular mahallesinde ~olla

hüsrev sokagındn. eski 9 yeni 15 nu
maralı. 

Aksarayda GurebahUseyinağa mahal
lesinde eski Mchmetefendi yeni GU
müı;;hane (Kakmacı) sokağında eski 
14 yeni 2 No. lr. 

Bcş"ktaşta eski Köyiçi yeni CihannU
ma mahallesinde eski Yıldız yeni Ak
doğan caddesinde eski 34 yeni 38 nu
maralı. 

Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesin
de Gölbaşı sokağında eski 54 yeni 
23 No. lı. 

Cinsi 
Muhammen 

kıymeti 

Lira 

lki buçuk katta sekiz odalı 5250 
sarnıçlı ve elektrik tesisatı-
m hnvi bahçeli ahşap bir 
köşkün tamamı. (Ayrıca iki 
kat üzerinde üç oda bir 
mutfakla bir kat üzerinde 
ahır ve araba'ığı vardır.). 

lki katta dört odalı bir so- 200 
falı roaabahçe ahşap bir e-
vin tamamı. 

Iki katta dokuz odalı elek- WOO 
trik tesisatını havi sarnıçlı 
yarım klirgir bir e~in tama-
mı. 

Uç buçuk katta on odalı iki 2000 
sofalı T.erkos ve elektrik te
sisatını havi· bahç.eli ahşap 
bir evin tamamı. 

Uç buçuk katta dört odalı 700 
iki sofalı, kuyulu ah§ap bir 
evin tamamı 

Uç katta on bir odalı elek- 1750 
trik tesisatını havi sarnıçlı 
ve kuyulu ahşap bir evin 
tamamı. 

lki buçuk katta dört odalı 500 
kargir bir evin tamamı. 

Kartald'i Usklidar caddesinde eski 3 Kare-ir bir dükkan 400 
yeni 5 No. lı. 

Kartalda Usktiaar caddesinde eski 4 
yeni 7 No, lı. 

Kıirgir bir dükkan 400 

1 - Arttırma 9-12-937 tarihine düşen perşembe günü saat 15 te 
yapılacak ve ga;Ti.menkuller en çok bedel ver~>ılerin üzerlcrinde kala
caktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muh ammen kıymetin yUzde 10 u nisbe
tinde pey akçesi yaıtrmak liı.zımdtr. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte bi ri peqin ve ~ri Vıı lnnı sekiz senede, 
sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksi tıer er<" 5 faize tabidir: 

4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derece
de ipotekli kalır. (7836) 

Kastamonu VHaye~i Daimi Encümeni1tden: 
1 - Taşköprüde yapılacak mektebin inşası için mUnakasa. müddeti 

içinde taliQ .cıkmadıfmdan 1-11-9 37 tnrihinden itibaren bir ay mUd
d~tle pazarlığa konulmuştur. . 

2 - 24393 lira 37 kuruş keşif be deli olan bu mektep için bu sene mu
hassas dört bin Ura ile ha1k tarafın dan mahallinde teberril edilen ve ta
lipler tarafından aynen kabulü lazım gelen kereste, kireç, tuğla gibi mal
zeme bedeli 3338 lira ki cem'an 7338 liralık kısmı yapılacaktır. 

3 - Münakasa şartnamesi ve keşi fname ve evrakı saire Encümen ka
leminde görülebileceğ! gibi keşifnam e hakkında muktezi mnliımat nafıa 
MUdUr'üğünden öğrenilebilir. 

4 - Pazarlık müddeti 30 - 11 - 937 tarihine müsadlf Sah gü -
nU saat onda bitecektir. Saatin geldi ğindc KastAmonu Hükumet konağın
da Encümen Dairesinde yapılacak pazarlık neticesinde ihale edilecektir. 

5 - Istckliler 7338 liranın yüzde yedi buçuğu o1an 550 Ura 35 kuruş 
d!pozito vereceklerdir. Bu teminat 2490 numaralı kanunun on altıncı 
maddesinde tadat olunan istikrazı dahiit, Erganj demir yollatı tahvil
leri de kabul edilir. 

6 - isteklilerin ihale saatinden evvel Encümen Dairesine gelmeleri 
ilfi.n olunur. (7755) 

Istanbul ·Liman 
idaresinden: 

isletme 

1 - lstanbul ve Trabzon Limanları için muhtelif tip, evsaf ve kabili
yette vinçler ısmarlanacakttr. 

II - Bu işle alfıkadar ve tam bir ihtisası olan müesseselerin İdaremiz 
fen heyetine müracaatla şart.nameleri almaları ilan olunur. 

lll - İşin Yüksek teknik hususiyeti itibariyle, !daremiz. alakadar mü
esseselerin bilhassa Mühendislerinin ve fen mümessillerinin müracaat 
etmelerini bildirmeği faidcli bulmaktadır. 

lV - Mi.iracantlar en son 15. Birincikfı.nun. 937 Çarşamba gününe ka-
dar yapılmak lüzımdır. • 

V - Müracaat edecek müesseseler şimdiye kadar diğer başlıca Iiznan
lada vücude getirdikleri mümasil tesisat cetvelini ve mezklir limanlar i-
darelerinden aldıkları muvaffakiyet vesikalarını ve bu işteki ihtisaslarını 
tcsbite yarayacak diğer vesaiki müracaatlannda tevdi edeceklerdir. (7961) 

' 

KIZILAY GAZETESİ 
Cıkacaktır 

ilanlarınızı vermekle hem kendinize ve hem de Kızılaya 
yardım etmit olacakMnız. · 

Müracaat yerleri: Jstanbulda, Postahane karfısında Kı
zılay satış bürosu. Telefon: 22653. 

AK T 1 F 
KASA: 

ALTIN: Safi kilogr.:Un 19.623.300 
BANKNOT • • •••• • • 
UFAKLIK • • • • , ı • • 1 

Dahildeki Muhabirler: 

Türk lirası • • • • • • • • 
Hari~teki Muhabirler: 

ALTIN: Safi kilogram 6.482.909 
Altına tahvili kabil Serbest 
dövizler . ~ • . • • 

c 

Diğer dövizler ve Borçlu kliring 
bakiyeleri • • • • • • • • 1 

H azirıe Tahvilleri: 
Denıhde edl evrakı nakdiye 
karşıhğı • • • • • • • • • 

1 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vak 
tediyat • • • • • • • • 

Senedat Cüzdanı: 
HAZ!NE BONOLARI ı • , 

TlCARI SENEDAT • • • • 

Esha.m ve Tahvilat Cüz.danı: 

:~ 

-ı 
) 1 

·ı 

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

(Tahvilat (itibari kıymette 
B - Serbest esham ve tahvilft.t 

Avamlar: 
Altın ve Döviz Uzerlne 

Tahvilfıt üzerine • • 
• • • 
• • • 

Hissedarlar • • • • • • 
Muhtelif • • • • • • • 

l'"ehun 

:~ 
• 
• 

Lira 

2i.601.742.03 
16.134.503.-

890.243.53 44.626.488.56 

1.012.919.61 1.012.919.61 

9.118. 729.56 

'3.4.68.78 

27.115.372.85 39.237.571.19 

158. 7 48.563.-

13.577.480.- 145.171.083.-

1.000.000.- ı 
37 .676.090.22 38.67?.090.22 

37.636.556.02 
3.582.435.06 41.218.991.08 

146.206.601 
8.545.550.4.C S.691.757.-

4.500.000.-
l 7.136.960. 72 

337.271.861.38 
- -~ 

· ~Yi ~K~N ~Yi 

QANKAYA 
YATIRILAN PAQA l;:Yi 

~KiLMi~ TO~Ut1 Gi9i V~QiMLiDiR. 

UOlANTS( DANr ONi~: 
KA~AKOY PALAS ALAL~MCi HAN 

lstanbulda, Postane arka11nda Kahraman Zade Hanında 
birinci katta ilancılık• Ko11ektif Sirketi. Telefon: 20094-95 

Sahibi: _Ahmet t~mln l' AUIAN. Umumi Ne§riyatı idare Eden: S. SALbl 
1 Gaıetecllık ve Neşriyat TUrk Limftet Sırket!. BasıldıJh ver TA~ Matbaası 

PAS 1 F Lira 

Sermaye • • 
I htiyat Akçesi 

• • • • • • 15.000.000.-

• • 
' 

• • • • • 
Adi ve fevkalade • 
Hususi 

2.105.172.40 
4.516.007.70 6.621.180.10 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhde edilen evrakı nakdiye ·I 
Kanunun 6 ve 8 iııc! maddelerirıt 
tevfikan hazine tarafından vakı 

158.748.563.-

tediyat • • • • • • , , . 13.577.480.-
. __ 1_4_5-.l-71-.0-83-.--'1 

Deruhde cdi. e'\.Takı nakdiye 
bakiyesi • • • • • • • • , 

19.000.000.-

• 

l\:arşılığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen • 
Reeskont mukabili ilaveten ted. 
vazd. 

13.000.000.- 177.171.083.-

Türk Lirası Mevduatı: 12.771.201.87. 
Döviz. T aahhüdatı: 
Altına tnhvill kabil döVizler . . 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri , • • • , • • • ... l. __ a_2_.ı_o_ı._5_91_.9_9_,1 

Muhtelif • • • • , • • • 

32.130.522.29 

93.577 .87 4.12 

Yekun 337.271.861.38 
= 

2 Mart 1933 tarih~nden itibaren 
Iskonto haddi % 5Yı Altın üzerine avans o/o 4~ 

Mustafa Kem paşa Belediye Riyasetinden: 
1 - Musaddak Proje muribınce (89,000) lira bedeli ke§ifli Mustafa 

Kemalpaşa kasabası Elektrik tesisatının oimdilik "54675" lıra "40" ku .. 
ruşluk kısmmı yaptırmak §artile kapalı zarf usulile eksiltmeY.e konul .. 
muştur. 

2 - Eksiltme müddeti gerçi 8-11-1937 Pazartesi hitam bulacağı 
bundan evvel ılan cdilm i de görülen lüzum üzerine eksiltme müd· 
deti 8 Blrincıkh.nun 1937 Çarşamba gUnU snat 14 de hitam bulacak ve 
ihale Mustafa Kemalpaşa kazası belediye Encümeninde yapılacaktır. 

3 - Tesisata ait evrak ve projelerin birer kopyelerl Istanbulda Gala.. 
tada Seliinik Bankasında 5 inci katta El~ktrik Mühendisi Hasan Halet• 
ten ücret mukabili alınıp görülebilir. 

4 - Eksiltmeye i§tirak edecekler % 7,5 teminat ve ihaleyi müteakip 
% 15 şc iblağ teminntlnrile ihaleden bir saat evveline kadar müracaat 
etmeleri lüzımdır. 

5 - Eksiltmeye talip olanların Nafia Bakanlığından musaddak vesa
iki hamil olmaları §arttır. 

6 - Fazın izahat almak isteyenler Mustafa Kemalpa§a Belediyesine 
müracaat edebilirler. (7471) 

lst~nbul Jandarma Satına'ma Komisyonundan: 

Miktarı 

Metre Cinsi 

Tahmin llk 
bedeli Teminatı 

L. K. L. K. 

530 Kırmızı Bayrak Şalı 1166 00 87 45 
1 - Jandarma birlikleri iht;yacı için Cinsi, miktarı, tahmin bedeli 

ve ilk tem;natı yukarıda yazılı bir metre elli santim eninde (530) met· 
re Bayrak Şalı açık eksiltme ile sa tın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 1-12-1937 tarihi nde Çarşaınba günü saat 15 de Ge· 
dikpaşadakı Jandarma satın alma komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - tsteklilerin 2490 sayılı kanun d:ı yazılı Evrak ve ilk teminat mek
tubu veya makbuzlarile bcl!i gün ve saatte komisyonda bulunmalan.7725 

Kastamonu Vilayeti Daimi Encümeninden: 
1 - Jneboluda yapılacak· mektebin inşası için münakasa müddeti içinde 

talip çıkmadığından 1-11-937 tarihinden itibaren bir ay müddetle pa
zarlığa konulmuştur. 

2 - 24820 lira 40 kuruş keşif be delli olan bu mektep için bu sem 
muhassas dört bin liralık kısmı yapı lacaktır. 

3 - Münakasa şartnamesi ve keşi fname ve evrakı saire Encümen ka . 
leminde görülebileceği gibi keşlfname hakkında muktezi malfımat Nafıa 
MüdUrlüğUnden öğreni ebılir. 

4 - Pazarlık müddeti 30-11-93 7 tarihine müsa~if salı günü saa• 
onda bitecektir. Saatin geldiğinde K astamonu hükumet konağında En 
cümen Dairesinde yapılacak pazarlı k neticesinde ihale edilecektir. 

5 - Istekliler 7338 liranın yüzde yedi buçuğu o~an 300 lira dipozit< 
vereceklerdir. Bu teminat 2490 num aralı kanunun on altıncı maddesinde 
tadat olunan istikrazı dahili, Ergani demır yollan tahvilleri de kabul e· 
dilir. 

6 - Istek1ilerin ihale saatinden evvel Encümen Dairesine gelmeleri ilan 
olunur. ( 4257) (7754) 

Akay işletmesinden : 

l - İşletmemizin 1 kanunusani 938 tarihinden 31 kanunuevvel 938 ta 
kadar bir senelik kömür aktarma işleri açık eksiltıniye konulmuştur 

2 - Eksiltme, 15 K. Evvel 937 çarşamba günü saat 15 te Karaköy· 
de idare merkezinde şefler encümen inde yapılacaktır. 

3 - _Eksil~miye ~1~~ekler 750 lira muvakkat teminat getirecekler 
ve bu mıktar ı~aleyı muteakı~ yilz de on beııe iblağ eqilecektir. 

4 - Tahplerın bu hususa aıt sar tnamevi e-örmek üzere ıeva7.ım hölii
mUne müracaatları (7875) 
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Kullanmak, Grio ve agrılara karsı muaf ireı demektir • 
• 

İnsa~a hayatı zehir eden ağrıları 
ve Gripin verdiği · ıstırapları ancak 

G~IPiN 
Kaşeleri ani tesirile geçirerek 
sükun ve istirahate. çevirebilir 

• 

GRiPiN KAŞELER i 
ı:uııanınız ve mevsim hastalıklarından korkmayınızJ 

G R i P. N . · I: ..... G .Ri ·Pi ·N · 
1 

Grip, nezle, soğuk algınhğı ve bronş te karşı en şafi devad'r. 
Harareti düşürür, hastahğı çok çabuk ve tamamen izafe eder. 

Diş, baş, romatizma, mafsal, siriir, adale, ağrılarının panzehiridir. 
Bütün ıstırablannızı inamlmı~cak kadar sür'atle ~eçirir. 

Lüzumunda Günde 3 Kaşe Ahnabiliİ'. 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla " GRiPiN ,, isteyiniz. 

~ . 

KUMRAL • SiY AH 

Ter ve yıkanmakla kat'iyyen 

çıkmaz; tabii renk veren ta-

nmmıt yegane ııhbi ıaç 

boyalarıdır. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 
BEYOOLU - IST ANBUL 

,.. ................................. _, 
CAFER MDshil Sekeri 

Tesiri kat't lfimi kolay 

en iyi mishil ıekeridlr. 

Bilumum eczanelerde bulunur. Poıta kutuau 1255 
........................... 

.)TEL~ · <ıİt>El'\~Y~CEC.\M ı 
t<IRIKLtaıM VAll ... VA"Z 
CıE~ELIM .••• • 

A .. B~tf 8U KAMR M"ilR· 
LANDtMf' GİD~LIM 

<..APl\M / .--............ 

SOMER BANK 
Genel Direktör üğünden: 

MÜTERCiİVI ARANIYOR 
Genel Direktörlüğümüzde istihdam edilmek üzere Türkçe 

ve lngilizceyi bihakkın bilir ve bu lisanlarda bilhaua teknik 
mevzulan tercüme edecek kabiliyette bir mütercime Uıtiyaç 
vardır. Alınacak memura iktidarına göre 200-250 lira ücret 
ve ayrıca muayYen Ankara pahalılık zammı verilecektir. Ta-
liplerin 5 Birinci Kanun 1937 tarihine kadar. Ban1ca.ınız Per- ·a t: 1. 
sonel Servisine veyahut lıtanbul tubemize tahriren veya tif a- iç ve dıt basur memelerinde, basur memelerinin her türlü 

..... __ .. __ " hen müracaatları. 4 iltihaplannda, cerahatlenmit fiıtüllerde, kanayan basur me-

SA Tll JK YA KiRALIK - melerinin teclaviıinde dai: :uvaffakıyetle tifayı temin eder. 

-· VE • - - k .. rU ti · - - - .. - -- - r::: Fabrika, depo, sinema, ittihazına elverişli beton anne geniş b,ir KAYIP - 328 Kadı oy ş yesın KAYIP: Tek yuk araıba~ 2?<>7 
bina kiralık ve satılıktır. 4 üncü Vakıf Hanında Halıcılık Türk Limi- den aldığım şahadetnameyi zayi et.. plaka sayılı numarasını zayı ettim. 
ted Şirketine mUraoaat tim yenisini alıyorum hükmt1 yoktur. Yenisini alacağımdan eskisinin hUk-

. Hıfzı mü yoktur. Arabacı Mahmut 

ZA YI - Otomobilimin 568 numa- '" 
ralı plakalarının birini 'kaybettim. 

:. . : ....... · .. ..;.· ;"' 

Hükmü yoktur. Tarnopol. / 

ı ·e i R KAŞE 

NEOKALMiNA 
3RiP e BAŞ ve DiŞ AGRILARI 9 NEVRALJi 

ARTRiTiZM e ROMA TiZMA e KIRIKLIK ve 
B.ÜTÜN AGRILARI DiNDiRiR 

'-'"YI>\ C.AtotlM t\ALK! TAM -10 
!IAAT UYUDUN", •• BU l<AHVA.KU 

\AYI ıc;.. .. • 
M4.! DÜH AK$A,,_ 

h.Dİ,lf'I\ 8Ut'\U ? FEV9'"' 
AL.ADE BiR ~EY OOCıRU~U 

, 

BINV 
• flNUTMA'YIN~ 

SOllJ.~A. HAR~I 
TABii K4NYAK 


