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1 !) 3 7 BAŞMUH. ARRlRl: AHMET EMiN YALMAN 
ve böylece bütün gi§elerin rekorunu kırdı . 
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Ahmet Emin y ALMAN 
•• 
U! niverıitenin Hukuk ve lk-

tııat Fakültelerindeki ta-
lebeden yüzde ellisinin imtihan
larında muvaffak ohnaınaları a
cıklı bir manzaradır. Bunu bir 
memleket meıelesi diye karşıla
mak, sebeplerini ve çarelerini • 
düşünmek lazımdır. 

Ortada her halde ağır bir mesuli-
yet vardır. Bizce bunu üçe t::.1:
sim etmek lazımdır. Biri hadiselere 
biri talebeye, üçüncüsü de Universi~ 
teye aittir. 

O•• yle bir yeni nesil ka~smda
yız ki, evvelki nesillerden yal

nız §U kadar zamanlık bir müddetle 
ayrılmıyor. Bir defa şurası vardır ki, 
aradaki neslin en seçmelerinden bü
yük bir kısmı, Cihan Harbinde ve ıh
ğer harplerde kaybolmuş gitmiştır. 
;yani bir evvelki nesil intikal bak1-

rnmdan tam bir basamak olamamış
tır. Bugünkü neslin büyük bir kısmı, 
iki evvelki neslin tesiri altında hı..ılun
muştur. Buradan birdenbire yeni bir 
aleme çıkılmı§tır ki, bunun içinde ye
ni hayat telakkileri, yeni idealler, 
sonra sinema, spor ve radyo vardır. 
Eski dissipliııtn yerine derhal yeni bir 

Ortamektep ve llee de, bugün Uni
versitede bulunan nesle karşı vazife
sini tanı .yapamamıştır. Bina, vasıta 
ve muallim azlıg· 1 okunu .bet . ' ya rag 
dolayısile talebe miktarının birdenbi-
re fırlaması· eskiy . beti al • e nıs e norm 
surette beklenebilecek ı .. ı..~ .. af t -
hakkuk • uuug m a 
b k 1~a nıanı olmuştur. Bundan 

başlıy r 
~ .. •• 

J 

.. . 

• 
ıs is t anda Bir Ar 

bn·ssuut Kuvvet e i 
Şar A Urdüne Yü •• yor 

• i araf Kuvvetlerinin 
oplandığı, Bir Tayy re • 
Yandığı Haber Veriliyor 

Roma, 12 (Radyo) - Şarki Urdün 
den gelen en son haberlere göre, Su
udi Arabistan Kralı İbnissuuda tabi 
kuvvetler Şarki Ürdün hududunda 
toplanmakta ve bu ülkeyi tehdit et· 
mektedir. Vehabilerin bu kuvvetleri
ne karşı bir tayyare gönderilmiş ıse 
de tayyare düşmüş ve yanmıştır. ln
gilizlcrin yeniden t~yyareler gön
derdikleri haber veriliyor. Kahirccıe 
El·M\lkattam gazetcmnin ''erdı~ ma
liımala göre, Vehabilerin kuvvetleri 
Abdullah bin Elmesa kumandası al
tında yirmi kıtadan müteşekkildir. 
Hedefi şarki Ürdün topraklarına gir 
mek. belki de buradaki hükumeti yık 
maktır. 

Kahire, 12 (A.A.) - Alman istih
barat bürosu muhabirinden: 

"Amman'dan gelen bir habere gö
re lbnissuut, 

0

MaV•!t'nüş~eria nududu 
boyunca beş askeri mevzi ihdas et
miştir. Bundan başka takviye kıtaa
tmın hududa doğru, tehacümü devam 
etmektedir. Bu tehacüm, Maveraüşşe 
ria'da o kadar büyük bir heyecan tev 
1it etmiştir ki, hudut kıtaatı kuman-

Şarki Ordün Emiri Altes 
ABDULLAH 

danı, umumi karargfıhını Hicaz de .. 
nıiryolu istikametinde hududa pek 
yakın bir noktaya nakletmiştir. 

Bundan başka Ammandan Mann'a. 
birçok askeri tayyare nakledilmiştir. 

İ alyaya Karşı Te er 

dutlar 
İs n 

0~§ ~a ısele~de, talebede §ahsiyetin 
g §masue pek az uğraşılmış, ka-

faya huni ile türlü tü' lü al"'- t 
doldurm . r m uw.a 

aktan ıbaret eski usullere de
vam edilını .. · 49tir. Az bir zaman içinde 
unutuımıya ınalıkum olan bu malO.-

Silôh Verilec 
K 

f,:) C ir-" '€.3')-[l} ş•d 9 Londrn, 12 (TAN) - İngiltere Ha İngiltere hariciyesine bağlı olduğu 
1 rm "'I v e er e 1 riciye Nazın Mister Eden, Kral ve mailim olan Yorkshire Post gazete . 

6 Kraliçenin misafiri olarak bulunduğu sinin neşriyatından, ltalyaya yapıla .. 

~a:ızı çokl.uğu ve tenevvüü, Universi
Clıin beklıyecegı·· mu·· t kil d" .... v k sa uşunuş 
e a vrayı§ istidadının iııki.~afma set 

&ekmiştir. ~ 

Balmoral'dan bugiln Londraya dön- cak yeni bir teklifin tetkik olunduğu 

M k • ı T a G • müş ve Başvekil Mister Chamberlain ve bu teklifin gönüllüler meselesini u a 1 a ar ruı ç ıy o ~~n~~~::~::;~:p.~==~;: ~= ::~=k~~:ı"ı!'.esınc götünnl 
H iç ~abahatleri olmadan böyle 

ti müsaadesiz §artlar içinde ye
b~e~ talebenin büyUk bir kısmında 

\ 

-------- · Uh' evzuu teşkil ettıgı &n Fransnda dn mühim bir diploı::ıntik __ nın en m ım m ali t " 

d I 
• #S~~~~~~~~~~' !aşılmaktadır. Diplomatlık vaziyette fa ye goze çarpıyor. Hariciye Na • 

Ay 1n1 n M av·ı Ta raf E 1 ne 1 ' yeni bir inkişaf vukubulmadı~: fak~t zırı Delbos, M. Blumun iştirakile Ba Kont Ciano nun Londra ile Paris arasında fılrir mu- vekil Şautamps'la görliştükteı'I sonra 

k usur Vardır ki, o da az zahmetle 
ço ve çabuk muvaffak olmak arzu. 
sudur Taleb . . . . te · enın bır kısmı Unıversı-

Ye niçin devam ettiğini pek çabuk 

~üş+Ll~U ~~~ru ~eijil I Ankara~ b~~~el~~in=~===~=~=:=:=~;=:=;=:=~=S=ı=n.=f~D=ö=<A=:=~=:=:=·~> 
=~makta, ders mevzularına, zevk 
'Ve ın~e b~. alaka bağlıyamamakta 

istikbalı ınıtihan diploma Qu ka-

Atatürk Ankaraya Döndü Ziyaret Tarihi 
k• r· "'rUI . oldu;;.,ından ha-d 1 ' !> 

B
ar maaşlı iş şeklinde görmektedir. u .. 
~O~§ tarzı, iptidadan muvaffakı-

Yetsizıik istidatları doğurmaktadır. 
Bundan başka geçinme meselesi 

var. Meıniekette yüksek tahsil mas
rafın Öd ı ı eyebilecek aileler aroır. Bun-
} ardan çoğu, çocuklarını ecnebi mem-
~kctlerine gönderiyorlar. Talebeden 
bırçoğu hayatını kazanmak ve maddi 
sıkıntılara göğüs vermek mecburiye
tındedir. Tahsil hayatına sıkı bir a
laka bağlanma.sına bu da elbette bir 
engeldır. Talebeden epeyce bir kısmı 
imtihan zamanına kadar derslerle hiç 
m gul olmak vakit ve imkanını bu
la.nıarnaktadır. 

Aydın, 12 (Tan muhabirinden) _ 
Manevraları ilk dakikasmdan itiba -
ren dikkat ve ehemmiyetle takip bu 
yuran Cümhurreisimiz Atatürk bu
gün, refakatlerinde B~vekU ismet 
İnönü, Dahiliye, Hariciye ve Adliye 
Vekilleri bulunduğu halde buradan 
Ankaraya hareket buyurdular. 

ismet İnönü istasyonda Aydınlıla
ra şöy~ dediler: 
"- Manevradan istifade ettiniz. 

Göri.iyorum ki. çok neşelisiniz ... 
Aydın, 12 (Manevraları takip eden 

arkadaşımızdan) - Bugün alaca ka
ranlıkta harekete geçen mavi zırhtı 
liv.a, yine süratinden istifadeye kal
kışarak "akın.. yapmıya girişti ve 
Aydınla - Germencik arasında kır _ 
mızı cephenin gerilerine sarkmıya mu 
vaffak oldu. Sabahleyin kırmızı sü . 
variyı> taarruz ederek bunlan gayri 
müsait bir yaziyetc düşürdükten son
ra daha içerilcıre dalarak kırmızının 
geriden gelmekte olan takviye kıta
larına da müessir oldu. 

Bu saydığımız amilleri hadiselerin 
ve talebenın mesuliyeti diye tasnif et
mekte beraber asıl mesuliyetin Uni
v ersıte teşkilatına ait olduğuna ka
nıız. Mevcut talebe, Universite deni
len makınenin bır nevi ham malzeme-
61 rne\ kıindedir. Bu malzeme, ..Uıllver
siteye, bir olgunluk iıntihanmaan son 
ra . . d' , k b 

1 
... Bu yüzden kırmıznın bazı müfreze. 

. ışe yarar bır unsur pe a u · bnrekellerini birkac saat k d 
dılm'M · I ... - . a ar 

ı':l .. ır. ' a.ksatı::qak mecburiyetinde kaldılar. 
Her makine, el~nde bu\µne · . :"" Birinci teşrin 937 akşamına doğ 

meden en çok verım ala .§K-şekılde tŞ· ru avi zırhlı otomobillerin Aydına 
(Arkn ı O ıuncltmı ) ~·a:ptikları "akın .. Avdını is2'al etmı-

ye a ı go ememış b-~ B 
kem tarafından kabul ed~inln g: 
akının sadece kırmızı ce~h k atmıya 
risindeki bazı hareket~erı ;j::U. Şu 
muvaffak olduğu teslım 

. Aydınm ma -
halde bazı gazctelerın d verdik-
viler eline düştüğil hakkın a 
!eri haber doğru değidlir. 

l\Iotörlü mavi birliklerden b s~~a 
mavinin piyade kıtaları da sa a et

. devam e -
yin taarruz harckctlcrınc bir an ev 
tiler. Mavi, bu taarruzlnr~:ane hare
vel muvaffak olmak mak ih etti 
ketlerini azami şiddetle teV~ ıncıda') 

(Arkası 

eş~e Biiyük 
1 O yor 

AN) _ Daily He-
Londra. 12 (T . . tarafından 

rald'in Kahire muh~_bın IJnbeşistnn-
·1 lfunata gorc. verı en mn Italyan geri 

da vcrleştirilen 30,000 k' _ 
.. . - Habeşistandan çı maga 

donmege ve. . al ranın Habeş 
karar vermıı:;lerdır. it ~. .. t d' 

. k içın gos er ı-
muka vcmetinı kırma b' ~ M 

1 rın ırçogu ı-
ğı şiddetten kaçan a B nl H 

_.:ı· Jer u ar a • 
sıra iltica etmektt:uır · . 1 "l udc ısyan ar vu
beşistnndn geniş o ç 
kuunu bildiriyorlar. 

ltalya Hariciye Nazın Koot 
Ciano'nun ildnciteı rln iu üçünde 
Ankarayı ziyaret edeccğbıi ,.e bu 
ziyaretin (Triyeste) adlı harp 
geınisile olacağını, §elırimiz 1-
talyan membalanndan alclığımız 

haberler üzerine yaznuı:;tık. 
Son tahklklerimlz, ı:unu gös

teriyor : l\ont Ciano'nun ziyare
ti hakkmda gösterilen tarih es
ki programa giire doğru olmak
la berabf'r, bu programda son
radıın deği~ik bir ''azlyet hasıl 
olmu tur. lltinciteşrinin üçünde 
meclis henüz açılnu. bulunacak 
ve yeni lmrula<'ak kabine prog
ram hazırlamak \"e rnecli le te
mas etmekle mr,şgut olacakbr.Bu 
nun içbı da,·et tarihini yeni hü· 
kfımetin teşekkülünllmt soora ta
.lin etmek daha muvafık görül
ınü~tür. Knblne tmrulop mecliste 
programını okııcluktan sonra zi
~·aret tarihi tesbit edilecek , .e 
Roma sefarı•tiıniz bunun iizcrine 
da\'etlıniıi Itnlya Hariciye Na
zırma bildirecektir. Bu ziyaretin 
15 t e:-jrinisaniye doğnı olacab'l ruı 
lasılınakfadı r. 

Bunlar ayrı istidalar ile 
müracaate başladılar 

Maarif Vekaletine Birkaç Y .. z 
is ida Birden Gö deri ·yor 

Oniversiteye Jevam eclen kı:z:lanmızJan bir grup .• 
(Yazısı 10 wıcu sayfada) 



BEYAZ RUSA, 
Efendileri Nikola Roman of te

peJeodikten sonra nah taban k~a
bilen beyaz Rusların içinde iyisi, 
adamı \'&r mıydı, yok mu,ydu ! Bil
mem. Fakat ba§ı bitlisi, dili fitlisi, 
kolhıb"ll itlisi çoktu. 

Her gittikleri yeri iki saat içinde 
uyuza döndüren, ze\•kıni söndiiren 
bu mahluklar bir numara aşağısına 
da tenezzül etmezlerdi, hani ~ylc 
yok mu ya, konteslik, kaymakam
lık fil&ıD kiiçük şeylerdi, mendebur
ların elli i prenses idi, ellisi üJ tra 
general! 

\ 'e Galataya ayak bastıklnnn -
dan 24 saat sonra Beyoğlunun ya
ns•nr aşevine, yansmı llaneşevine 
te,·irivermlşlerdi. 

Biz Beyoğlunda Abanozu. Ba~·a
srtta Kuru Naciyeyi, Kadıköyilnde 
Parki çoğumsark~ bir de ne gö
relim! Her prenses başhbaşma bir 
rahmetli Sürpiğin evi olmu'j ta 
caddeleri, yan sokaklan, çıkmazla
n hka basa doldunnuş ! 

Kumar yeri olarak bir Şehzade
de çaycının üstü, bir Kadrköyiinde 
Hasırcının ora, bir Beyoğluııda 

Kör Eminln klübü vardı. Yan ~ün 
geçmedi bitirim yeri olmadık bir 
Ayasof~·a camii, bir Panaya kili4'e
•I, bir de Balattaki Sinagok kaldı! 

ffaftas111a sürmedi, doktorlan11 
yüzde doksan dokuzu üç çeyreği 

bulasık hastalrklar mütehassmı ke
sildi. 

Altın diş Hayriye, l.eblebl Rıt
nıaya, Ayı Vasile, Çolak \'artana 
kızardık. Soygunun sunturhı-ııımı 

generallerde. m:ınitan1J1 daniskası· 
nı pren eslerde, karmanyolanrn 
katmtrTisi.ni sonalteslerlle gör<t\ilt. 
Gördük te ~aı:akaldık. Koca lstan
bula bir hal olmuştu: 

Rehin, haraç, haciz, icra ... 
Sö\ıüşme, dalaşma, hırlaşma, ~lö 

v\it}me, bofanma... N evrol, N evro
zin, neosal\'arsan ... 

Küllü kepazeliğe karşı da mer
hamet, şefkat, hima~·e, insaniyet, 
mi'lafirpen·erlik... Bunlara kan;ı 

da, yine ve hala Türk dii<~ma"'lı~ ! 
Bütün bunlann aralanna birer 

toplama ( +) koy1m'1z. soouna da 
bir müsa\i ( =) çek;ni7., bulunacak 
netice şudur: Beyaz Ru~. 

KARA KASiDE 
Bir gece Fnuıbuvaz gazinosunun 

kapısından içeri şöyle bir baktım 

da kendi kendime: . 
- Bre Lenin Efe..ndl ! dedim. 

"Büyük ihtilali ben yaptım,, diye 
övünüp d~! Onu doğuran fU 
Beyaz Husun ti kendisidir! 

Bu Beyaz Ru~ denilen kara be
la, nereye girdise Hügo'nun meş
hur romallllldaki serseri gibi kole
ra halinde girdi. 

Koyun memesine yapışan kara 
yılan hU'SUe 15 yıl Sırblysyı e.m
di, sümürdü. Kurtulabildikleri gü
aü niçin milli bayram saJ·madıkla

nna şaşanın. Bulgaryay1 yıllan:a 

kaoa boyayan on parmaksa doku
zu bunun ellerindedir. 

Fransada çevirdiği rolleri ne 
kırk Brian, ne seksen Şotaa temlz
liyemez. 

Tokyodan Bordoya kadar Z&)'lfı 

kuvvetliye, ufağı iriye, dostu do11-
ta, düşmanı düşmana, insanı insa
na fitllyen, gammazlıyan, casmdı
yan, müzevvtrllyeo odur. 

Bilmem hangi sene, bilmem han
gi generali bilmem Parisln neresin
den kaçırmışmışlar ... Yalan! Men
deburu kendi mendebur arkada~l:ı
n öldürmüştür. Ya birikmiş pam
~ı vardı, ya kıvama gelmt, haraşo
su. Ba.~ka kim kaçıracak? Sanki 
mU~übet incili boroştur t1a aşınhp 

ba.58 takılacak! 

Gec:eode bir yenisini daha güya 
ka~ırnuşlarmış ... Elimle en~l.i)kii

nü şamarlamış gibi billrlm, bu da 
yalan! Kakavanr, kendi knkıwan 

arkadaşlan yok etmişlerdir. Ya
hut ahrnn birine kapayıp sakla -
ınışlardır da. k~mldı diye ortalığı 
yaygaraya \'eriyorlar. Kac:ıracak 
lar da ne olacak? Ciğerini Paris 
serdslnde satılığa çıka.rsa.lar, d\i~
ktiıı frangın santimini veren bu-
lunmaz.. 

Bir şey değil, hen bizim arl•ada5 
lara şaşıyorum; clüıiyada ol!!un, 
memleket içinde olsun yazılacak 
haı;ka mühim me\'zular yokmuş gi
bi l~in kuyruğuırıa yapı~mı~lar, 
matah şeymişceslne bergün orta
ya ~ürüklUyorlar. 
Hoş .. Renim de horada yaı>tı~nn 

ba§ka bir şey de.ğll ya. 

Suçlu Noter Almanyadan 
MahkUm Alacakhlar 

Oldu 
-0--

SalcShattin 1 Sene 2 
Ay Hapiste Yatacak 
Zimmet ve ihtilastan su<:}u bulu· 

nan Beyoğlu birinci noteri B. Sala -
battinin muhakemesi, dün ağır ceza 
mahkeme~inde neticelenmiştir. Müd· 
de umumi, geçen celsede suçlunun 
Jıem zimmet. hem de ihtilastan mah
Jrlimiyetini istemış, di'in karar bildiril
miştir. 

Bu karara göre, hazineye ait 3631 
ft belediyeye ait 4710 lirayı zimme

tıne geçirdiği neticesine varıldığı için 
bir sene hapsine karar verilmiş, ce
sasınrn altıda biri artınlmıştir. B. 
Sa'ahattin bir sene iki ay hapiste ya 
tacak ve zimmetine geçirdiği 8351 li
rayı da ödeyecektir. 

Fatih Noterinin 
Muhakemesi 

Dün ağır ceza mahkemesinde Fa -
tlh noteri Şükrü ile daktilosu Münev 
1Ver ve başkatibi Fevzinin muhakeme 
Jerine de deva.m edilmiştir. Noter 
tilkrii. vaktile bir buhran nöbeti ge

. 'ğini iddia ettiği için mahkeme 

-n--

Anadolu Tacirlerinin 
Hepsine Paraları 

Veri~di 
A 'manyaya ihraç ettiğimiz ımuhte· 

'if Türk mallarının hentiı ödenme -
miş olan bedellerinin Cilmhuriyet 
Merkez Bankası tarafından alacaklı 
tacirlerimize tesviye edilmeğe başlan 
dığını yazmıştık. On yedi milyon 1i -
ra tutan bu alacakların bugüne ka 
dar ehemmiytli bir miktarı ödenmiş· 
tir. Merkez Bankasına müracaat e· 
den taC'irler he.~aplarına ait evrakı 
göstererek paralanru alıyorlar. Bu
~ne kadar vapılan muamelelerde Is 
tanbul tacirlerinden bir çoğuna, A
nadolu ihracatçılarının hemen hepsi· 
ne alacaklan ödenmiştir. Diln akşa -
ma kadar tediyeye devam olunarak 
17,~:r, Adana, Mersin, Samsun, 
Trabzon, ve sair yerler tüccarlarının 
bütün alacakları verilerek hesapları 

kanatdmıştır. 

bu husustaki rapora göre Şükrünün 
vazifeye devamında bir mahzur bulu 
nup bulunmadığının Tıbbıadli mües
sesesinden sorulmasına karar vermiş 
ve duruşma başka güne bırakılmış -
tır. 

TAN 13 - 10 - 937 

Kız Talebeye 
Askerlik 

Dersi 
Başlıyor 

-0--

y almz Altıncı Sınıflarda 

Bu Ders gösterilmiyecek 
Bu ders yılı başından itibaren orta 

okullarla lise yüksek mektepler ve 'C
niversitedeki Türkiye vatandaşı olan 
kız talebeye askerlik dersi gösteril
mesi hakkındaki kararların tatbikine 
geçilmiştir. 

Yalnız. ortaokullann 6 ncı sınıfla
nnda askerlik dersleri gösterilmiye -
ceği gibi bu yıl askerlik dersleri için 
muvakkat bir program takip edilecek 
tir. Gelecek ders yılından itibaren er
kek talebelerde olduğu gibi, okul ve 
sınıf derecelerine göre, orta, tam, yük 
sek ehliyetname karşılığı olan prog- 1 
ramlar hazırlRnacaktır. 

Yüksek, ertik. teknik okullarile li

selerde bu yıl ortaların yedi ve seki
zinci sınıflan için yapılan program 
bir arada gösterilecektir. 

Bütün kız talebe için bu yıl asker

lik derslerine devam, sınıf geçme, o
kuldan mezun olma hususlarında. er
keklere yükletilmiş olan mecburiyet 
ler kızlar için de tamamile tatbik e
dilecektir. Ders saatleri yalnız bu sc· 
neye mahsus olmak üzere tekımil sı
nıflarda bir saat olacaktır. 

----o----
Şehrimizdeki Sefirler 

'· 
Ankaraya Dönüyorlar 
.Yazı geçirmek üzere İstanbula gel

mış olan bütün sefirler, Cümhuriyet 
Bayramında bulunmak üzere bugtin 
lerde Ankaraya dönmiye başlıyacak
lardır. 

~fezunen memleketinde bulunan tn 
r;iltere hüvük elcisi Sir Persi Lorenin 
de bugün1erdP Türkiyeye dönmesi 
beklenmektedir. 

-o 

Avuslurqa Milli 
Bankası Reisi
nin Kon/ eransı 
Universitede her yıl olduğu gibi bu 

sene de serbest konferanslar serisi 
hazırlanmıştır. Bu serinin ilk konfe
ransı, dün akşam saat 18 de A vu3. 
turya Mlli bankası reisi Dr. Victor 
Kienböck tarafından verilmiştir. 
Konferansçmın bankacılık ve mal:

yecilik sahasında beynelmilel bir şöh
ret ve salahiyet sahibi bulunması ü
niversite konferans salonuna birkaç 
bin dinleyici toplamıştır. Bu arada 
Avusturya sefareti erkanı, üniverai
tedeki Türk ve ecnebi profesörleri, 
şehrimi?.in maruf bankacıları ve üni
versite talebesi hazır bulunmuşlar -
dır. 

Dr. Kienböck, "Beynelmilel tedi
yat siyaseti,. mevzulu konferansına 
bugünkü beynelmilel tediyat şartları
nı ve müşküllerini anlatmakla bafi
lamıştır. Profesör, artık tamamile li
beralizme dönmenin imkansız bulun
duğunu, her memleketin tediyat mu
vazenesini bulmak için tedbir aradığı
n1 söyled1kten sonra konferansını bil
hassa şu mühim esaslara bağlamış -
tır: 

1 - Altın mikyasma dönmek zaru-
ridir. 

2 - Bu yolda beynelmilel ımlaş-
malar yapmak icap eder. 

3 - Bunlar yapılrncıya kadar hü
kumetlerin spekUlasyonu murakabe 
etmeleri lazımdır. 

4 - Her memleket altın mikyasmı 
gelmek için münasip zamanı seç"'e-
lidir. 

5 - MaliyecHer fikir sahasında ya 
pacaklan tetkiklerle hükumetlerine 
rehber olmalıdırlar. 

6 - BugUnkti şartlar altında müm 
kün olan kambiyo serbestisi yolları 
aranmalıdır. 

Avusturya Milli bankası reisi, bu 
esaslan söyledikten sonra sözü Tür
kiyeye nakletmiş ve Türkiyenin ta -
kip ettiği kambiyo siyasetinden tak
dirle bahsederek Cümhuriyet Merkez 
Bankasının kambiyomuzun istikrarı 
meselesinde çok büyük hizmetlerde 
bulunduğunu tebarüz ettirmiştir. 

48 SAATLiK HAFTA 
Bazı Fabrikalara Fazla 
Çalışma izni Verildi 

Bu Muvakkat Müsaadeyi Alan Müesseseler, 
işçilerine Yüzde 50 Fazla Verecekler 

Fazla çalışma izni alan trikotaj fabrikalarından biri .• 

Kırk sekiz saatlik haftanın tatbi . gibilere dair bir karar verilecektir. 
ki üzerine dün de birçok sanayi mü- J ı'lerinı· ı ı l t k s ı · · .

1 
• Şf a z a ça ış ırma 

e sese erı, ışçı er. ış verenler iş dai- • • 
resine başvurmuşlardır. Iş dair,.,si ıs tıyenler "' , D'W tarafta • O 

her müracaatı ayrı avrı tetkik d _ ıger n, muamele vergısın-
rek kanunen yapılm~sı lazım g:lc: ı d?n kurtulma~ ma~sa~ile işçi ade~i
şeylcri tavsiye etmetkedir. Müracaat ?ı .ondlan tlaşagıya l ınddırm~k suretıle 
!arın bazısı da mektupla yapılmak -1 dışçı. çadı~ r~n yer..er en bır çokları 
tadır. Bu arada, tramvay işçilerinden ~ ı~ . aıresme muracaat ederek iş -
bazıları da 48 saatlik haftan tr _ çılennı fazla saat çaıştırmak zarure
vaylarda niçı·n tatbik d.l ın d' ~~. tinde bulunduklannı iddia etmişler _ 

e ı me ıgını d. 1 d . . b .bil 
sormuşlardır. ır. ş aıresı, u gı ere fazla me· 

: sai için müsaade etmemiştir. Bila -
Kırk sekiz saatlık haftadan kis, işçisinin adedini az göstererek 

istisna edilenler hazineye vergi vermemek için işçi 
Iş kanununun üçüncü maddesi hü- miktarını azaltmış olmaları nazan 

kümlerine göre, 48 saatlik iş hafta- dikkati celbetmiştir. Bunlara sadece 
sında.n şimdilik istisna edilenler şun birkaç işçi fazla kullanımaları tavsi
lardır: Maden işç'Jeri ve toprak al - ye edilmiştir. 
Hn;to.., T>'\Uht-Hf •YIAnnl'JP.t: ctkJın>"''ft- lo ,.....ıu•..+H"1.....t ),,.,..,...;;.., aoot 1A ~ft-

t.aŞ ocaklarmda işliyenler,yol işçile- on dokuza kadar muntazaman teftiş-
ri, demiryolları işçileri. otobüs, tram lere başlamışlardır. Teftiş sırasında 
vay, tünel arabalannda çalışanlar, bazı iş yerlerinin kanuna aykırı ola
elektrik, muharrik k11V\'etler ve cm- rak ecnebi tebaasından bazı kimse • 
salini kullanlar, telefon, telgraf, tel- tere iş verdikleri anlaşılmış ve bu gi 
siz işçileri. kara ve deniz nakliyeci- biler miiddeiumumiliğe bildirilmiştir. 
!eridir. Trikotaj fabrikalarına iz in 

Fakat, bu istisna muvakkat lıir zn 
man içindir. Bu hususta, ayrıca bir 
karar verilecektir, 

Emrin dışında kalanlarırı 
vaziyetleri 

Yalnız, yukarıya yazdığımız ııakli

ye vasıtalarının ve müesseselcritı doğ 
rudrm doğruya atelyelerinde çalı~ian 
bütün işçıler 48 saatlik haftadan is
tifade edeceklerd·r. Bankalarda, si -
gorta şirketlerinde, toptnnr.ılar ve ti
caret komisyoncuları yanında çalışan 
lar da 48 saatlik haftaya dahildir. 
Yalnız perakendeciler, bakkallar, ber 
herler, lokantacılar, oteller, ve müma 
sili yerlerde çalışanlar da şimdilik bu 
emrin dışında bırakılmıştır. Iteride bu 

Apartımanları Soyan 
Bir Hırsız Ele Geçti 
Emniyet direktörlüğü ikinci şube 

memurları, uzun zamandanberi ara· 
nan azılı bir hırsızı ve ona yataklık 
edenleri yakalamışlardır. 

verildi 
Trikotaj fabrikaları, ramazan ve 

bayram hazırlıkları dolayısile hafta
da 48 saatlik çalışmanın kafi gelemi
yceğini iddia etmişlerdir. Bu fabrika 
!arın her aylık istihsalatı tetkik edile 
rck haklı oldukları görülmüş. fazla 
çalıştırma müsaadesi verilmiştir. An
cak bu mUsaade yalnız bir ay için 
muteber olacak ve fazla çalıştıran 
miiesseseler işçilerine gündelikleri -
nin yüzde ellisi kadar fazla para ö
deyeceklerdir. Fabrikatörler iş dai
resinin bu teklifini kabul ettikleri 
g:bi inhisar idarelerinde çalıştırılan 
işçilere de ayni suretle muamele ya
pılması temin edilmiştir. 

Hususi Otomobillerin 
Plôkaları De9it t irillyor 

Hususi otomobillerin kullantlıkları 
plakaların değiştirilmesi kararlaştırrl 
mıştır. Yeni plakalar, müstatil şek -
tinde olacak ve 1stanbulu göstermek 
iizere "1., , hususi olduğunu anlatmak 
için de bir "H,, harfinden sonra oto
mobilin sıra numarası bulunacaktır. 

---o 

Mavnaya Ça rpan 
Ha liç Vapuru 

General 
Metaksas'ın 

Ziyareti 
-o-

Ziyarete Ait Program 

Hazırlandı 
Gelecek hafta memleketimiz'i. ziya

ret edecek olan dost ve müttefi1{ dev 
let Başvekili General Metaksasın kar 
şılanma programı dün vilayete gönde 
rilmiştir. Bu programa iöre, Gene -
ral Metaksas bu ayın 16 sxnda Ave
rof zırhlrsile Pireden hareket edecek. 
18 inci günü saat 16 da limanımıza 
gelecektir. A verof Marmara adası a
çıklarında Zafer ve Tınaztepe muh
riplerimiz tarafından karşılanacak -
trr. 

Vali Muhiddin Ostiindağ ile misa
firimizin mihmandarları bir motörlc 
Averofu Moda açıklarında karşılı -
yacaklar ve gemiye geçerek misa • 
fir Başvekile "Hoş geldiniz,, diyecek
lerdir. 

A verof Selimiye açıklarına geldiği 
zaman 31 pare topla şehri selamlıya
cak, buna Selimiyeden mukabele edi
lecektir. 

A verof, Dolmabahçe açıklarında 
demirliyecektir. Misafirimiz, denizyol 
ları rıhtımında merasimle karşılana
cak ve Perapalasa misafir edilecek· 
tir. 

General Metaksas. o akşam Anka
ra trenine bağlanacak hususi bir va
gonla Ankaraya hareket edecektır. 

Ayni gün saat 17 de deniz komuta
nı Averofa giderek zırhlı kumanda-
nını ziyaret edecektir. · 
Diğer gilnlerde ziyaretler yapıla -

cak, Vali tarafından Perapalasta A
verof kumandanı şerefine 45 kişiHk 
bir akşam ziyafeti verilecektir. A ve
rof zabitleri, bu arada şehri, müzele
ri gezeceklerdir. 

Bu ziyaretler için vilayet tarafın -
dan bir program hazırlanmıştır. 

22 Birinciteşrin sabahı General Me 
taksas Ankaradan §ehrimize döne -
cektir. Misafirimiz, o gün saat 12 de 
Tta..keim abide!!fne ınerasimle çelenle 
koyacaK'ı:ır. J..JU:>L .L uu...u ,uu.v• - , 

Cumartesi sabaöı1 X\J~a lima.ıüii\tzn 
dan aynlacaktır. 

Bahkhaneye Kadar Rıhtım 
Eminönünde bir meydanlık açıldığı 

takdirde Gazi köprüsüne kadar nh
tım yapılması icap edecektir. Beledi 
ye, mali vaziyeti gözönUne alarak, 
Nafıa Vekaletine gi>ndereceği istim
lak projesinde şimdilik hiç olmazsa 
Balıkhane binasının önüne kadar rıh
tım inşasına tuzum gösterecektir. 

~ 1 -.l'-"6 .1 I 1\.1'-I~ 
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loryanın a~açlanma ve çi~eklc~~.i
rilmcsi işı Orman mcktebı müdur 

ve profesörlerinden mürekkep bir heyete 
bırakılmıştır. Ecnebi profcaorlcrdcn seçi
len ve rektör Mazharın başkanlıimda bulu
nan bu heyet dün vali ile eorilımuıtür. 
Florya için hazırlanan açağlama ve çiçek· 
leme programını tetkik eylemişlerdir. 

• 
P olonyanın yeni İstanbul konsolosu 

dün Romanya vapurile şehrimize 

eelmiştir. 

• 
I
• kt11at Vekaleti, deniz müstepr• 

Sadullah Güney, İstanbuldaki de

niz müesseselerinde tetkiklerde bulunmak 
üzere ıehrimize gelmiştir. 

• 
Çanakkale vapuru. dün sabah saat 

onda İskenderuna gitmiştir. 

• 
Belediye, Beşiktaş, 'Üsküdar, Fatih 

semtlerinde derhal birer çocuk 

Bu, Şişanede Aybaşı sokağında 
Zayko apartımanrnın 4 nuımarasın -
da oturan Hanri ismnide biridir. Han 
ri, şimdiye kadar Beyoğlunda ve 
Pangaltıda on beşe yakın apartıma
nı çok mahirane bir şekilde ve hiçhir 
iz bırakmadan soymuştur. Bu adam, 
hırsızhklan yalnız pazar günleri her 
kesin gezmelerde olduğu sıralarda 
yapmış ve yalnız mücevherat ve pa
ra çalmıştır. 

Haliç Şirketinin 9 numaralı vapu
ru, evvelki akşam Haliçte Ahmet ve 
Hamdinin idaresindeki bir mavnaya 
çarparak hasara uğratmıştır. 

bahçesi kurmağa karar vermiıtir. 

• 
Küçük Çekmecedeki Sofuksu çiftliii 

oradaki köylüye satılmıştır. 

Hanri, bütün yaptıklannı itiraf 
etmiştir. Çalınan mücevheratın bir 
kısmı Kalyoncuda kahvecilik eden 
sabıkalı hırsızlardan Arap Cemalin 
evinde bulunmuş, bir kısmı da saW
dıklan yerlerden toplanmıştır. 

Fazla Yolcu Almıı 
Liman memurları, evvelki gün Şir

keti Hayriyenin 56 numaralı vapuru
nu Beşiktaş iskelesinde ansızın kon· 
trol etmişler ve istiap haddinden faz. 
la olarak 30 yolcu bulmuşlardır Ce
mi kaptanı hakkında takibata başlan 
mıştır. 

Yurtta Bugünkü Hava 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun
dan alman malumata göre, bugUn 
havanın yurdumuzun şarki ve şimali 
Anadolu ile Karadeniz kıyılarında 
çok bultlu ve yağışlı, Orta Anadolu 
ile Ege mıntakalarrnda az bulutlu, 
diğer yerlerde kısmen buhıtlu geç -
mcsi ve rüzgarların umumiyetle ce
nubi istikametten hafif kuvvette es
mesi muhtemeldir. 

DONKV HAVA 
Dün, hava umumiyeUe bulutlu &:ec 

[i3fikt~rin 9371 
ÇARŞAMBA 

10 uncu ay Gün: 31 Hızır: 161 
Şaban: 6 Eylül: 30 
Arabi 1356 Rumi ı:ifı:~ 

Güneş: 6,08 - Öğle: 12,00 
İkindi: 15,08 - Akşam: - 17,34 
Yatsı: 19,09 - İmsak: 4,30 

miş, rüzgar cenubu şarkiden saniye
de iki metro olarak esmiştir. Baro· 
metre 758,l milimetre, hararet en 
çok 20 ve en az 14 santigrat olarak 
kaydedilmiştir. 
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JAPONLARIN YENİ TAARRUZU 
Yaya Kaldırımından 

Yürü! 
Kara.köy. doğrusu güç ge~ilir bir 

yer oldu. Şikayet diye söyle.:niyorum 
amma acaba. '-'apura yeti!;ebilecck ıni
)im? diye elinde saat, daJgıın dalgın 
koşımya gelmiyor. Hemen bir ta.raf
tan bir sert düdük insanı yerinden 
hoplatıyor. 

Ingiliz Elçisinin 
Otomobillerine 
Taarruz Etti er 

Mersin 
Cinayetini 

7 ei'ın 
Ankara, 12 (Tan muhabirin -

den) - Mersinde orta mektep 
müdürii Bay Ejderin öltimile ne-

İspanyada Harp Vaziyeti 

Ara9onCephesinde 
Franco Asileri 
MaglUp Oldu 

İ)ice ah~mcıya kadar biraz zahmet 
çekilecek amma sonraları inşallah ra
hat edeceğiz. Hem bu isin sokakhrm 
eskimemesine de yardımı olduğunn 

hesap edenler var. 
Orta yerden piyade ge!;ince :rollar 

eskisi kadar eskimez diyorlar.~ Bwı
larmki de ayn bir akıl. • 

Bir ihr~ç Har~ketinde Japonlar 
Agır Zayıat Verdiler 

J ti~elenen menfur cinayet şehri
mızde ç0k derin bir teessür uyan 
dırmıştır · Burada orta ve yü.ksek \ 
tahsil talebesi grup grup topla
narak bu menfur cinayeti lanetle 
anmaktadır· Bugün Ankara Er· 

Londra, 12 (TAN) - ispanya Cümhuriyetinin hükumet merke

zini, Valansiyadan Barselonaya nakledeceğine dair hariçte birçdk 

rivayetler dola.ttığı halde Valansiya Hükumeti böyle bir feyden ka 

tiyen ınaJumatı olmadığını ve verilen haberlerin yalan olduğunu 

Yalnız Karaıköyde bir mesele \'ar 
ki, onu burada ~mak istiyorum. Yu
kardan gelip Köpriiye doğru gidenler 
Havyar hanının kapısından doğru sa
hile yaklaşınca, bir iki polis, bunlal'Ht 
ya.ya kaldmmmdan in.memelerine ba-Nevyork, 12 (TAN) - Uzak Şarkta yen· ··h· b' h~d· . ı ve mu ım ır a ıse 

ruku bulmuttur: Bugün öğleden sonra Nank· d ş h 1• m en ang aya g - 1 kek lisesinde talim heyeti ve ta
lebeler bu maksatla toplanarak 
Mersin orta mektep direktörlü
ğüne şu iki telgrafı çekmişler
dir: 

1
1 bildirınektedir. 

kıyor \'e inenleri, Ziraat Bankasının 
önündeki yaya kaldmmma. topluyor. 
Fena değil amma ka~ıdan gelenlerle 
karşılaşınca ak~am üzerleri orada sey 
rüsefer biraz güçle5iyor. Çünkü yaya 
kaldırmu iki metre kadax bir şey. 
Bundan başka, bu kaldmmm üstün
de durup laf, sohbet edenler, sigara 
yakıp biribirioin hatırını soranlar 
var. Onlara. da. bir balunak ve yollar 
nna. gitmeleri.illi ihtar etmek lazım. 

den İngiltere sefarethaneıine ait 4 otomob"ıl lt J ta · , a ı apon yyaresı-
1 !spanya hükumeti asilerin şimalde 

Asturyada birtakım muvaffakıyet-
nin taarruzuna uğramıftır. Hadise Şanghaydan 16 mil mesafede 
ruku bulmuş ve otomobilin yolcuları derhal k d' l · · d t 

1 

. . en ı ennı ışarı a -
IDiflardır. Tayyarelerın mıtralyözleri otomobillerin iki.sine isabet 
etmiş ise de yolculara bi11ey olmamı,tır. 

ler kazandıklarını. kabul etmekte ise 
de Aragon cephesınde asiler tarafın· 
dan vukubulan taarruzların kamilen 
püskürtüldil~ünü haber vermekte -
dir. Bugün bılhassa Madrit mühim as 

Bütün otomobillere İngiliz bayrağı l 
ekilmişti. Yolcularla beraber, yolrla ı• t 1 d 
calan ve Şanghaydan otomobil isti - a ya an 
Pen Rus konsolosu da bulunuyordu. 
tus konsolosun'l.ln istettiği otomobil T b 1 

"Bütün Ankara Erkek lisesi t~1 

lebesi vazife ha.~ıında asil kanını 1 

dökeın hoc.asının arkas111da göz 
ı yaşlarım dökerek toplanmış ve 
1 menfur hadise~·i lanetle karşıla- I 

1 

mıştır. Bunu yapan bizden değil- ı 
dir .. Sizi ve asil ailesini taziyet e-

keri faaliyetlere sahne olmuştur. Şeb 
rin cenup tarafında şiddetli muhare 
beler oıınuş ~e .şehir iki defa bombar 
dmlan edilmıştır. Büyük obüslı;:r şeh 
rin ortasına düşerek birçok ölümlere 
sebebiyet v~rıniştir. 

relmemiş, ve onun da bombardımana ra usa 
, denz.,, l 

Hani itiraz diye değil de bu güzel 
işe bizim de bir yardımımn olsun di
ye söylüyorum. Ziraat Ba.nkasile es· 
ki tramvay durağının arasmdaİd sa.
hayı tamamile yayalara tahsis etse
ler nekadar iyi olur. Çünkü hele ak
şam üzerleri, Gala.ta ve Beyoğlundan 
vapurlara inen halk tamamen Ziraat 
Bankasının önündeki kaldınmda top. 
laruyor. Çünkü vapurlar hep o tand
ta.. Toplanınca da kaldırım almaz o-

ağrıyarak yolda kaldığı anlaşılmıştır. 
ıus konsolosu bir prinç tarlasına il
ica ederek mitralyöz ateşinden kur
;ulmuştur. 

Japonlar bir tebliğ neşrederek oto 
ınobillerin ecnebi bir sefal'etaneye ait 
>lduğuna dair kendilerine haber ve
~lmediğini söylemişlerdir. Halbuki 
ki gün evvel Japon makamatına ma
:Qmat verildiği anlaşılıyor. Buna mu 
ıabil, Japon mahafili, otomobillerin 
çinde yüksek rütbeli Çin zabitleri bu 
~nduğu 1.annedilerek mitralyöz ate
tı açıldı~nı bildirmektedir. 

Harp cephelerinde 

•-~~~n :~on ta:vareleri bir hayli 

.!''?kin ıµ.-asındaki Kffing'te bir mÜİ
:ecı kampını tahrip etrnişl rd' B .. d b" e ır. u ruz en ırçok kişi ölmüştür. 

Japon topçu ve hava kuvveti . d 
Şanghaydaki Çin mevzile ... · . boen e 
1 t . , . • ını mbar 
m_ıanl e mCıhşler,_ •'tlhassa Çin mahal-

.esı o an apeı'yi istihd . 
tir Putung'tak' ç· af etmışl~r-

1 ın batary 1 · 
iabele ederek d"rt e erı mu-
~!sini ha.sara u:rat Japon nakliye ge 
:>ulunan Japo h mrştır. Vanghuda 
tikada üç n arp gemileri de da-

mermi atm k . 
~rı.g'u bomb a suretıle Pu-

aı'drman etmislerdir. 

Ş. . .Sima] cephesi . • 
ımah Çınde ç· ~ang h . : ın kıtaları Şih Şiang 

şe rı cıvarında bozgun -
oamışlardır Şeh' a ug -
tir. Çinlile; bu ır J~ponlarm elinde
>unda ş şehrm 140 mil cenu -
dm e angteş şehrinin etrafını tah-

tmekte ve bura k'' . 
ıerler g·· d ya ullıyetli as-

on ermektedirler. 

Düfen tayyareler 
Japon tayya 1 . 

lO dak'ka k dre erı bugün Nankini 
. ' a ar bomba d ııışler ve ta r ıman et -

re bomba YYare meydanile tersane-
etleri iki ~tmışlardır. Müdafaa kuv 
.. t" apon tayyaresinl düşür-

nuş ur. Japon t 
rollarının bir _ayyareleri münakale 
t · ı çogunu bombardıman 
_;nışt er Ve birkaç istasyonu hasara 
~ra mıslardır 

Japonlar d .. · 
11da k". . un Yangt.~e'nin memba-
b aın Lıuho'ya dört kere asker 
racına tesebbils etmisler ve her de 
cmda a" . . . 

d
. gır zayıat ıle püskürtülmüş 

er ır .. 

Moğollar 

Çin grızetelerinc verilen malu . t 
::ire. 1\Joğol lideri Prens T ,. ma~.a 
. .. k 

1
, en ın yu-

üvnş o. arı ş;malden ve kt . , şar an 
·van ın mc,.kezine doğru ilerlemek 
l r Bıı merkez Mog~ ollarcr a· • k 

~· lı . .• ını ud 
·c .~ . "ttl'f. sayılıyor. Yerli hükfım<.'t 
mnıs cr!n yardımile şeb · . . rın mu-

fıı"sr?ı ~dare ediyorsa da mağrb· 
• halınde geri çekilmiye hazırı~ 

Sevkiyat 
3 Haftada 24 Bin 

Asker Gönderildi 
Roma, 12 ( A.A) - Na

poliden 5400 asker yeniden 
Trablusa hareket etmistir. 
Son üç halta içinde Trablu· 
sa 24 bin asker gönderilmiş· 
tir. 

Mısır Hudutları 
Kahire, 12 ( A.A) - Ka-

dalaası için, bir milyon on 
dört bin lngiliz liralık mun
zam sarfiyatla bulunulmcuı• 
na karar vermiştir. Bu ara· 
da yeniden dokuz tabur tef

kil olunması düşünülmekte-

dir. 
lskeırıderiye, 12 (A.A.) - lngiliz 

muha.fızlann başlıca. kışlası ve lngi
liz erkamharbiyesiınin merkezi, Ingi
liz - Mısır muahedesi mucibine~ rts 
meın Mısır memurlarına. teslim edil

miştir. 

---o----
Kısa Haberler 

" Küçük itilaf iktısadi komisyonu 
Çekoslovakya.da toplanmıştır. 

• Sovyet Rmıya, Yüksek Sovyetler 
Birliği seçimi 12 kanunuevvelde ya, 
pılacaktır. 

Ankara Erkek lisesi talebeleri 
"Sayın direktör Bay Ejderin a

ramızdan gaybubeti, Ankara. Er- ' 
kek lisesi tallın heyetini derin te· 
essüre sevketmi~tir. Bu hareke
ti derin nefretlerle karşılar, sizi 
\'e ölünün ailesini taziyet ederiz.,, 

1 

Ankara Erkek lisesi 
talim heye;i _J 

İtalyanın Yeni 
Tahtelbahirleri 
Londra, 12 (TAN) Italya hükfune

ti gec;en eylfilden başlıyarak 20 yeni 
uu.-.T\.'"""'""-.u.1ı: .. -:r ..... ~-~ .. ~"1"'1 • uc:· 

lecek yaz mevsiminde inşaatı niha
yet bulacak olan bu tahtelbahirlerle 
Italyanm 108 tahtelbahirden müteşek 
kil bir filosu bulunacaktır. 

Bulgar Matbuat Kanunu 
Sof ya, 12 (TAN) - Hükumet şim 

diki Bulgar matbuat kanununu tet
kik ederek yeni bir matbuat kanunu 
hazırlıyacaktır. 

Cümhuriyet Bayramı 

Hazırllkları 

Asiler Ovıedo civarında Cangr.s de 
onis adlı şehri, baştan başa tahrip e
den bir şekide tayyare bombardıma
nına tutmuşlardır. 
Asilere göre Torna veya A vgus~in a.d 

ıı tspanyol gemisi Cezayir açıkların
da batınışbr. Gemiyi iki Franco gam 
botu batırmıştır. Asilerin anlatışına 
göre vapurda 1800 ton ağırlrğmda 
top n:ıalzemesi vardı. 

l{atalonyada intihabatın tehirine 1 

mebni şimdiki parlamento yeni dev- 1 
ıet reisini seçecektir. Şimdiki reis J 

[{:ı,mpani!=I tPkrnr c:P~ilmck ıi<;ıtQrrıP~i. 

<Tını biıairmıştir. 
o,- fJ 
eaz 

Almanya 
Belçika 

Anlasması , 
ı..ondra, 12 (TAN) - Atman haber 

]ere göre Almanya ile Belçika arasın 
da bir anlaşma imza edilmek üzere
dir· Bu anlaşmanın iki taraf vaziye -

Ankara. 12 (Tan muhabirinden)- tini t~yin edeceği ve karşılıklı ademi 
Cümhuriyetin 14 üncü yıldönüınüne tecavuz ~~ktı mahiyetinde olacağı ri 
tesadüf eden 29 Birinciteşrin bayra.- va.yet. edilıyor. Belçika mahafili bir 
nunın bu sene geçen senekilerden çok pakt ımzasının mevzuu bahsolmadı
daha parlak bir şekilde kutlanması i· ğını, f ~kat Almanyanm Belçikaya kar 
çin alakalı makamlar bütün tedbirleri şı vazıyetini tasrih etmesinin beklen-
almışlardır. diğini haber veriyor. 

Valans kumandanlarından 
General POZAS,. 

Yuf(oslavya 
ve Fransa 
Dostluğu 
--0--

~ 

Eski Anlaşma 

Tecdit Edildi 
Paris, 12 (A.A.)-Yugoslavya Baş 

vekili Stoyadinoviç, refakatinde Yu
goslavyanm Paris elçisi Puriç oldu

ğu halde saat 12,15 te Hariciye Neza 

retine gitmiştir 
Stoyadinoviç ile Dclbos Fransız • 

Yugoslav dostluk ve istişare muahe
desinin yenilenmesine dair olan evra 
kı imza etmişlerdir. İki devlet adamı 
bundan sonra memleketlerini ala.ka
dar eden muhtelif meseleler hakkın
da görüşmüşlerdir. 

M. Stoyadinoviç bu akşam resmen 
Londrayı ziyaret edecektir. 

luyor. Almayınca aşağı iniyorlar. ı .. 
nince de polis yukarı çıkartıyor. çı .. 
kartmca da yer bulunmuyor. Yer bu· 
lunmaymca. yolcular yürüyemiyorlar .. 
Yürüyemeyince de vapura yetişemı .. 
yorlar. Yetişemeyince de vapur ka.Çı• 
yor. K~mca. da tadı kaçıyor. Halbu .. 
ki, söylediğim geniş saltayı piyad~ 
lere verseler ne İ)i olur. 

Biliyoruz ki, bütün bunlar hep bf .. 
zim gibi yaya kalanlarm ezilmemesi 
için ,tatlı CB,!llIDIZin tehlikeye maruz 
kalmaması için alınmış tedbirlerdir. 
Ancak insan da hiç tehlikeye maruz 
kalmayınca bayatın tadı kalmıyor~ 

Zaran yok! Biraz da hayatımız teh .. 
ilkeye maruz kalsın da hayatın kad· 
rini bilelim \ 'e \•apura yetişebUe!im.ı 

B. FELEK 

Atatürkün 
Tebrikleri 
Ve T eşekkii.rler 

Ankara, 12 (A.A.) - Yunan Veli .. 
ahdi Prens Paul'ün nişanlanmcuu 
münasebetile Reisicümhur K. Ata
türk ile Yunan kralı Majeste !kinci 
Georges arasında aşağıdaki telgraf
lar teati olunmuştur: 
Majeste ikinci Georges, Yunan Kralı. 

I
• ta.Jyanlill Akdenizde kati bir , 1 1 ı • • •,,. lam iktısadi sebepleri bulundugu· Atina. 

t ld - b ı······v··A··ZA····N··=··a···· .M ... E•R• RIZA .D •• 0 •• G._~·R··u·L········ı· y v l"ahd 
vaziyet almak a o ugu u _ muhakkak ol~kla. beraber alaka _ unan e ı ı Altes Ruvayal 

sırada Almanya da, e~/j miiostem. dar Fransrz mahafili bu Jıadiseler- Prens Paul'ün nişanlanması miinase-

Müstemlekeler Meselesi Ve Akdeniz 
lekelerini ele geçirmek için açtığı de ltalva.n ve Alman propagandası- betile, kral ailesinin daimi saadeti ve 
mücadele,·e "'.·ı·d(let "erdi. Alınan - ••• ••••• •••••••••• •• • ......... • •• •••1lt•••• • ••••••• • ••••••• " dost ve mu .. ttefı'k Yun · t b" " " • ·ıt om, ve Almanyaya. müstemleke , ·er anıs anın u-
yarum hu yoltla ileri siirdiiı!;ü iıldia - ni kazaornış ve müdafaa lnn-vetini gı :ere hükumetinin 1'1ısır tarafın- mek, ltalyaya. boyun eğmek için ya· yük iyiliği ve refahı hakkındaki en 
far, itah:a tar fından taoı mıiıaha hazırlamı''ll ba."-lamış bir memleket· d.~.tedbir almak lüzumunu hisset- · ı·yı· temennileı·ı·mı· M · st ı · bil ·' a · • " ~ t - pılan taZ)ikİıll izlerini sezmektedir. .: aJe e erıne -
retle ka~danmakta ,.e Almanların tir. lngiltere ile Mısır bu yolda ~-. dirı.gıni telgraflar haber vemıeld.e , diririm. - K. Atatürk 
bu ld · ı ra.b lı · .-:111 • Fransa buna. ka"!o!ı tedbir ala-yo a Yaı>tıkları oüınayı!:i er ve er ça şıyor ve Mısırın yenı ı11» · •. ,. Ekselans Reisicüıııhur, Ankara 

g
ir· t"kl m"'d f ı ı Soll Fakat ı ilte rak Tunus, Cezair. Fas ida-1f2 ı eri faaliyetler göze ~arpan ~u _a aa mvvetini koruyor ar. . ng renin bu •;ifte Temennileri hakkında Ekse1a ısını-

bir mahiyet almakta.dır. Bu yiizde.n hiidıseler, iki memleket arasın•Jald maksada karşı aldığı te~lbir resini merkezileştirmek salilhiye -
lngiJtere gibi Pransa da tedbir al- ınesai beraberliğini tat<'"yeyi i"'P ~~ıra inhisar etmemekte ve Fllis- tini M. Alber Saroya verdi ve bu za hararetle le§el kür ederim. 

mak mecburiyetini hissetmi~tir. Bu ettirmiş , •• Mısır hiil<iımetl bu 0 • tını de hıgilterenln Akdoomle alil· salilıiyetle Afrikaya gönderdi, M. Ank Georgeo ~ g""l kadar ld • Saronun ı"ğtişaslara. son vermek iı~in ara, 12 (A.A.) - Bulgar Kra-
miistemleke isinin umumi cephesin- gurda fedakarlıktan c;eldnnıiycce • 0 ugu sahalarm hepsini de - .., ı M · t u .. d ....... b ka · · · tı· ı·ı ni o-östenn

1
• ... · tı·r. GerL>ı· (tafı.·!t. nJı:n· kucakJanıak ..... ..,ır. mühim tedbirler alması beklenmek ı aJes e çuncü Borisin tahta çıkı-

'""' a~ Akdenız emnıye e ,., ~ · .., " .,_. şmın yıldönümü münasebetile, P.ei· 
aıa· kad ı fh ı -•~ vardır resmi bı"r ta.rzd" Lib'.·ede "'a.pılaıD . Fransa"\:'a gelı"nce, 'ııt.kdenızın· • Af- tedir ar o an sa a arı ua- • ... .• " " 4 • sicümhur Atatürk ile Majeste , cU 
Çünkü lngiltereni.ın, bilhassa Frını- tahşidatıın Mısır ile hiçbir sJfıl{S."1 lika kıyıJanndaki Tunustan başlı- Fakat ltalya \'e Alma.oyanın, hı-

.. f bulunmadıg-ınr '"'e Jtaıvanın "1sırt yarak, lspanıuava aı·t F .... mm4-'ka- glltere ve Fransa.ya karşı ... ..,:ik Boris arasında aşağıdaki telgt'aflar 
sanın Akdcın.iz kıyılarında 1111 uz • " " .r _,. wı. ._.,J teati olunmuştur. 
nııotakalan, müstemlekeleri \'e mü tehdit etmediğini temin etnıiŞ bU· sınrn istisnasile, Fransız Fasıııın u- yapmak ic;ln kullaındıklan bir sa -

d 

·tt 
1 

._ .. ,.
111 

ouna •·- .3 hada Fas Ispan".'""'I, Balear adala- Majeste Uçüııcü Boris, Btılgar K ·alı, 
afaasma mecbur oldukları nıu e- nınuyor. Fakat bu çeşit teJlllllD" ıuwar uzanan sahanın müda· ·• _, 

fik memleketleri vardır. beynelmilel si"·aset aıanmda bic:b~ fa.ası ona alt bulunmaktadır. Son rmm işgali ve ispanya harbi.ne mii- Sofya !id n S 1 1 " b- da.baledir. Majestelerinin tahta cüllısl!l m 
!n u ama cler·ı ltalyanm SOl!l zamanlarda t.ibye- değeri kalmadığım isbat edell a- zamanıa.rda, bütün bu Fransız mds 3' ı t ft 1n temle Bütün bunlar mücadelenin neka- yıldönümü münasebetile, en samimi 

A "dm. 12 (Tan muhab· . d ye asker yığması, b r ara an - diseler tekerrür etmekte olduğtdl· kelerinde bir sürü hareketler tebriklerimi bildirir ve ~ahsi aarlet 

or. 

~,fıa Vekili Ali Crtinkaınn ben) - giltereyi, di~er taraftan Fransayı dan l\lısırlılar da korkulu rüya gör ~öze çarpmıya başladı. Geçen ey- dar ehemmiyetli bir safha.ya girdi- ile Bulgaristanm refahı nakkın, ki 

tk
.
1 1 

ya tırad:ı derin deri:n düı:;ündiirmii:;tilr. Çiiill- mektense UY"':nık dav-nma.:rı t_~r lu . . lde Fasın muhtel'ıf yerlerinde iiY- ğini gösteriyor. e 'er yaparak ç ... ·-· "" iyi tcmennilerimin kabuHinii kendıle-
ene çayı üzerindP. kü bu ktı\'\•etler bir taraftan 'ncri}. cı·h d" 1 AkJı>nızıte tışaşL>ıJa iki t f d k" b :urulacak b" . ,.. e ıyor ar. ltalyanm · · "' r arasında mühimce müsa- ara arasın a ı u ~ekişme rinden rica ederim. - K. Atatüı le 

uyuk sulama ha ·.. tere taratından müdafaası cleruhte t tt - · ı Akde- demeler k rt k ti k · ondaJ· işle . . . raı . un u . ugu hattı hareket, ~·a nıı ,.u ubulmmdur. Daha son- a ı ya pa a ,·erınesı veya ber- Ekselans Kemal Atatürk, Aı1l,:."·a 
rını gôzden geçirdi. ı<:v - olunarı Mısırı tehdit etföi;ı giLi dig' er n · d hA k" 1 · tihd f ile ;.al- ra Tunust b · t f dil · · l b" -elce tesbıt d'l ız e a ım o ma.~·ı ıs a . a una benzer hareketler ara e mesı ıcap et en ır safha· Ekselansınızın telgraflarmc'lrııı le-

. e 1 en dört hattan 'Jaş- taraftan müdafaası Fransa tara _ · d .müs- ve i<'H· · ı t b h t d mıyarak Almanya namına a . d f'l~ı~aı:; ar göze çarptı. Geçen SP.· ~·a ,·armış ır. rin surette mütehassis olarak kendi-

:a ır a aha göstermiş. bur~ria fmdan deruhte edilen '.l'unusu teh- t mi k • 1 ı üZf'rın e ne Cezai H · fh 
-
_______ .....:;;_,_.;..:.:;.:..:..:.:ı:....::..:_.:,:_ı.......:.:::.:=::...::::::.:.::....::.=:::...:::=~~~-~e~~e~e~s~a~h~ib~ı~d~e~'~· e:!t~e:r~~:,::~,~-~~~~~r~a:y~n~i h~a~r~e~k=e~tl:er~e~s:a~lın~e~o~l-:..._ aRIJ?;I sa aya varılacağım önü- lerine Pn samimi ve kalbi minnet•ar-

ıniizdeki cr' inle ır·· -t cek... ___ , lık hissivatımı bildiririm. - Bori~ 
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·,:M. ah kem e·ı erde 
~- ' 

Suçlu Nahiye Miidiirii 

Mahkeme Tahliye iste
~· • 
gını Kabul Etmedi 
Rütvet aldığı iddiasiyle tevkif edilen Y enik'öy nahiyesi müdürü 

Ali.ettinin muhakemesine dün Asliye Birinci Ceza Mahkemesinde 
devam edilmittir. Bu celsede cürmü methudu yapan emniyet ikin
ci tube müdür muavini Fahri ile komiserlerden Alipnın yüzletti
rilmeleri yapılacaktır. Bay Fahri, Ağrı emniyet müdürlüğüne nak. 
ledildiği için yazılan istinabeye cevap gelmemitli. Alitan, din
lendi. 

5 Yı l ı 
Reis şu suali sordu: 

Ha P 5 e -Alacddin otomobilden indikten 
sonra, müdüriyet binasına giderkeu 
elleri cebinde mi idi, değil mi idi"? 

Genç Kızz 
Atdatantar 

Ceza Gördü 
Dün ağırceza mahkemP.41i, bir 

rande,·uculuk ve zorla tecavüz 
davasmı neticelendlnni~tir. •>a
\'anm Ziya, Musa ve Ele.ut adlı 
üç mevkuf suçlusu \'ardır. id
dia §Öyledir: 

Randevuculuk )·apan Eteni bir 
gün e\"ine Münevrnr adh bir genç 
kız getirmi!'jtir. Ziya \"e Musa o
rada cebren kıza tecavüz t'tıniş
Ierdlr. Suçlular altı ayduııberi 

mevkuft urlar. 

I 

Bu akşam 

saat tam 9d' M E L E K Sinemasında 
Sinema mevsiminin ilk muhteşem filminin gösterilmesi şerefine 

Büyük Ve Resmi Sinema Müsameresi 

LA DAM O KAMELYA 
Sevenlerin ... Sevilenlerin ... Aşkı Tanıyanların Filmi ... 

Baş roınerde: 

GRETA GARBO - ROBERT TAYLOR. LIONEL BARRYMORE 
DIKKA T: Bu geceki müsamere için 19ca kalmamıştır. Bütün kol· 

tuklar numaralıdır. Halkımıza hoş bir vakit geçirtmek için birço~ 
sürprizler hazırlanmış, Foli caz orkeııtrası temin edilmiştir. 

Yalnız bu geceki resmi müsamere için Smoking veya Frak mec 
buridir. . 
M E L E K gişesi bugün sabahtan itibaren açıktır. Telefon: 40868 

LA DAM O KAMELYA filminin ikinci kopyası yarın akşamdaı 
E.LHAMRA sinemasında büyük müsamere olarak başlıyor. ••••• .. 

Büyük bir filmin çerçevesi içinde büyük bir aşk şahescrı 

OLGA TCHEKOWA ve MARIA ANDERGAST 
tarafından calibi dikkat bir tarzda oynanan 

e bu haf t a Sfi:ı~""'l.~r Sinemasında 
görülmemiş bir muvaffakıyet kazanmakta olan 

Günün pro,ı;;l'amı - lstanbul 
13 Teşrinievvel 1937 ÇARŞAMBA 

öGLE NEŞRİYATI: 

MA NYA W AL EWSKA M ah k UA m o 1 an .- Hayır elleri cebinde değildi. Sağ 1 
elınde de baston vardı. 

Reis şahidin sorgu hakimliğindeki 

Müddeiumumi bir celse evwl 
suçluların cezalandırılma'lmı is
temiş, muhakeme, dün hazırL'\ • 
dığı karan tefhim etmiştir. K~ 
ra.ra göre, fü;iinün de suçlan sa
bit görülmüş, Ziya beş, Musa iki, 
Eteni de altı ay hapse mahkum 
olmuşlardır. Eleııi, mahkfüniyct 
müddetini bitirdiği için serb·-st 
bırakılmışbr. Diğer suçlttlar uw 
kifaneye gfitüriilınüşlerdlr. 

.. __ filmini mutlaka görünüz. llaveten: EKLER JURNAL __ .. 

12,30: Plikla Türk musikisi. 12,50: Ha· 
vadis. 13,05: Muhtelif plik ne3riyatı. 14 
SON. 
AKŞAM NESRlY ATI 

Bir Mevkuf ifadesini okuttu. Orada: 
- Elleri cebinde idi, diyor ve bas-

lhtilasta Ali kası 
tondan da hiç bahsetmiyordu. 

için Görülmediği 

Beraet Etti 

Reis, bu üadelerden hangisinin doğ 
ru olduğunu sordu. Alişan bir müd
det düşündükten sonra ilave etti: 

- Epeyce müddet geçti. Hadiseyi 
unutmuşum. Her halde istinta.. na -

............ % .... ~ .. ·-
DUn ağırceza mahkemesi yedi se- kimliğinde verdiğim ifade doğrudur. 

nedenberi devam eden bir ihtilas da· Suçlunun avukatı Nail söz aldı \'C•: 

\•asını neticelendirdi. Beş seneye mah - Bay reis, ıahidin ifadeleri biri-
'Kum olan bir mevkufun beraetine ka- birini tutmuyor. Kanuni bir kıymeti 
r.ar verdi ve derhal tahliye etti: yoktur. Bunun zapta geçmesini iı>te-

Yedi sene evvel zat maaştan mUdil rim, dedi ve böylece zapta geçirildi. 
riyetinde 1715 liralık bir ihtilas ol· A vukae, bundan sonra dedi ki: 
muş, mutemet Kemalle memur Veh· - Suçlunun muhakemesinin 1609 
bi ağırceza mahkemesine verilmiş . numaralı kanun mucibince iki . ay 
terdir. Mahkeme her ikisini de beşer içinde bitirilmesi l_lznndı. Halbukı he 
seneye mahkf.ım etmiştir. Vehbinin , ntiz muhakeme bıtmedl. Muhakeme
avukatı mahkemeye geldiği için hak- nin gayri mevkuf yapılmasını, ~ahut 
kmdaki hUkUm gıyaben verilmiş, bun kefaletle serbest bırakılmasını ıste -
dan sonra da Vehbi ortadan kaybol· rim. 
muştur. Kemal hapisaneye girmiş ve Müddeiumumi bu talebin rediini 
beş senelik mahklımiyetini de bitirdik istedi. Muhakeme, mü?.akereye çekil
ten sonra çıkmıştır. Polis 9 ay evvel di, serbest bırakılma isteğini reddetti 
de Vehbiyi tevkif etmiştir. Dün tef- ve şahit Fahrinin ifadesinin telgrafla 
him edilen karara göre, Vehbinhı ih istenilme.sine knıır veril\. MnhglTorru• 

tiliSI vaktile devlete haber verdiği ve ye 26 teşrinievvelde devam edilecek
ihtllasta alakası bulunmadığı için tir. • 
mahkeme beraetine karar vermiştir. 

Dahiliye 
Müsteşarı 
lznikte 

lznik, (TAN) - Dahiliye Vekaleti 
idari müsteşarı Sabri Çita.k, Bursa 
valisi Şefik Soyerle beraber buraya 
gelmiştir. MUsteşar, panayır yerini 
gezmiş, sonra hükumet dairesine gi
derek teftişlerde bulunmuş, belediy~
yi de ziyaret etmiş, halkın dertlerini 
dinliyerek satıcılarla hasbühalde bu
lunmuştur. Daha sonra Şefik Soyer
le beraber Borsaya gitmiştir. 

Askeri Elbise Giyen 
Ge nç Tevkif Edildi 

Şükrü isminde bir genç, sivil oldı:-
ğu halde asker elbisesi giydiği için 
meşhut suçlar müddeiumumiliğine ve 
rilmiştir. Sultanahmet üçüncü ceza 
hakmi Şükrüyü tevkif etmiştir. 

Methut Suçlar Müddei 
Umumisinin Maa•ı Artırıldı 

Adliye Vek&.leti, Istanbul meşh\!t 

suçlar müddeiumumisi Hikmet Sone
lin mesaisini takdir ettiği için maa
şını 34 ay evvelinden muteber olmak 
üzere artırmıştır. Terfi emri dün 
kendisine tebliğ edilmiştir. 

"- ş;-insan kısmı biç olduğu gibi görünmüyor. 
Bu çocuğun hal ve tavrından böyle bir adam olduğu
nu kim tahmin edebilirdi!" diyorlardı. Sonra da, bu
nu her söyleyişte ili ve ediyorlardı: 

- Inşaallah Halit bir lstanbula dönsün. Kız karde 

iki Analı 

Çocuktan 
Doğan Dava 

lki analı çocuk yüzünden doğan ve 
üç senedenberi muhtelif mahkemeler
de birçok şekillerde devam edegelen 
davaların birisine daha dün asiiye Ü· 

çüncü ceza mahkemesinde başlanmı§ 
tır. Çocuğun babası seyyar tatlıcı B. 
Ali, bu davada hakaretten suçludur. 
Davacı yerinde de çocuğun anası ol
duğunu iddia eden Fatma Neznhat 
vardır. 

DUn malıkt!~c, hlinin ...... rtklı.'!ı 

Fatma llhan şahit olarak dinlenmi~· 
tir. Ali ilhan şunlan söylemiştir: 

- Bir gün Fatma Nezahat bizim 
evin önüne geldi. Bana- "Senin koca
nı öldürteceğim,, dedi ve kocama da 
hakaret et.ti. Kocam hiç ağzını aç • 
madı. Yalnız karakola haber verdi. 

Davacı Fatma Nezahet, bu şahade
te itiraz etmiştir. 

Müddeiumumi dosyayı tetkik et • 
mek istediği için mahkeme talile edil
miştir. 

-<>---
Komünistlik Suçluları 

DUn ağırceza mahkemesinde ko -
münistlik yaptıkları iddia edilen Hik· 
met, Vasıf, Salahaddinin muhake
melerine devam edilmiş, kararın bil
dirilmesi için talik edilmiştir. 

Enternasyonal casusların en tehlikeli .... ve en sevimlisi ... S~anikten 

Istanbula. doğru hareket etmiştir. 

Matmazel Doktor 
namındaki bu meşhur casusu burada görecek miyiz? 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER e 
Beşiktaş Halkevinde 

Lisa n Dersleri 
Beşikta..~ Halkevinden: 
Evimizde açılan lt"'ransızca, İngiliz 

ce, almanca derslerine 18.10.937 pa 
zartesi günü başlanacaktır. Kurslara 
devam eden talebenin kayıtlarını ye
nilemek ve yeniden devam etmek 
istıiyenlerin de her; gün saat 12 den 
akşama kadar Evimiz idare memurlu 
g\Utla. JllUl Ul,.a.g.L!C. ıı.a;_y !WC11 lllf yaptır-
maları lazımdır. 

---o--
TEŞEKKÜR 

Sevgili ve fedakar babamız TopGU 
Yarbayhğından mütekaid Mohmet 
Lutfi Kıt.ırşuncu'nun bizleri ve bütün 
dostlarını unutulmaz ve derin hüziln 
ve kederlere salan baka diyarına inti
kali münasebetile gerek bizzat zah · 
met ihtiyar edip gelerek son teşyide 
ve gerek yazı ve söz ile taziyet ve te
sellide bulunmak surctile kederleri
mizi paylaşıp gönlümüzü alan kadir
şinas ve baba dostu zevata teşekkür 
ve minnettarlıklarımızı sunarız. 

Çocukları: Mediha Kurşuncu. Dr. 
Osman Said Kurşuncu, Ziraat Mühen 
disi Ali Fuad Kur,uınou. 

----

.,.. Göz kamaştırıcı bir hil<lise • 

'\ 
VALS 

~ 

DALGASI 

Pek yakında 
SAKARYA'da 

ERTUGRUL 
SADİ TEK 
BU GECE 

(BOYÜKADA) da 
(SEK1Zlı~C1) 

İstanbul Belediyesi Şehir Tiyotraları 
Saat 20,30 da 

KURU GÜRÜLTÜ 
3 perde 16 tablo 

Komedi 

• Saat 20,30 da 
TOKA 
5 perde 
Komedi 

18.30: Plikla dans musikisi. 19,00: Ah
met Rasimln musiki eserleri: Ahmet K"'1 
mal Sazsever tarafından. 19,30 RadyofO" 
nik komedi: (Toska) 20,30: Ömer Rız:I 
tarafından arapça söylev. 20,45: Bayall 
Muzaffer ve arkadaeları tarafından Türls 
musikisi ve halk ıarkılan (saat iyar1) 
21,15: Şan orkestra refakatile: Julya ta• 
rafmdan. 21,45: Orkestra. 22,15: Ajanf 
ve borsa haberleri ve ertesi günün proıı· 
ramı. 22,30: Plikla sololar, Opera ve: O" 

pcret parçalarL 23,00: Son 

• 
Günün Pro~nı f)zU 

SENFONİK KONSER 
20 35 Viyana, Graz: Osvald Kahasta•· . s 

nm idaresinde senfoni. 21 Stnkholın 
Fritz Buıch'un idaresinde (Ezigeti, l\40" 

zart). 

HAFİF KONSERLER 
7 ,10: Bertin kısa dalgası: Sabah '(nnııe

ri (8,15: Devamı) .. 9,20 Paris kısa dal• 
ıası: Plak. 9,45: Keza ı0.30: Keza. ıı .30 
Plak. n,50: Plik. 13: Keza. 13 Berlin 1'1 

sa dalgası: Hafif musiki (14,15: Devamı) 
13,10 Bükreş: Radyo orkestrası ( 14 ıs: 
Konserin devamı). 14,lS Faris kısa dal• 
gası: Rennes'den konser nakli. 15 J>ari~ 
kısa dalgası: Monpelye'den konser nak1~· 
16,30 Pa"riıtkr.nı"'(}abraın: Orkestra ve yı• 
VP"" t:Rp"'1', L~,, .. .:-~ııv. ... •m"'u· ~ ı .f>'°"> .. P.fb v arşova. p,aıa" na u n ... . . •='•"' . 
reş: Hafif musiki ve Romen m~Jd•1• 
19,10: Varşova: Serenadlar (Pliklarla)o 
19,30 Bertin kısa dalgası: Avusturya ha~ 
musikisi. 20 Berlin kısa dalgası: Karışı1' 
program (Binder'in idaresinde). 20,20 : 
Varşova: Erkek korosu. 21,40: Prag kısa 
dalgası: Asker ibando. 22,20 Peşte: Sar• 
kılı Çigan orkestrası. 22,45 Biıkreı: Lo
kantadan konser nakli. 23 Var15ova: ShO
kespcare'in güftelerine bestelenen eıcr• 
lerden. 23,30 Kolonya: Solo piyano refll." 
katile orkestra. 
RESİTALLER 

19 Berlin kısa dalgası, rese Lampmanıt 
tarafından yeni şarkılar. ı9,1S Pqte: pi• 
yano refakatile viyolonsel (ariosti, kerpe
ly, Tovey). 20.10 Liypzig: Şarkılar (hali' 
havaları). 21 Varıova: Halk şarkılarL zl 
35: Bükreş: Piyano konseri. 22 Varı<>'·•1 

Chopin'in eserlerinden piyano "onı.eri-
22,10 Bükreş: Schubert'in şarkılarında"' 
22.25 Prag kısa dalgası: Keman ~onsert0 

su (Bruck) 22.30S Kolon:1.ı: Sauta ve fliiC 
refakatlle tenor şarkılarL 

- Daha faila deli saçması dinlemiyeceğim ! di
yerek odadan çıkmış, kapıyı Senihanın üzerine vu· 
rarak gitmiş, fakat Halil Kamile red cevabı vermek 
te zaruri olmuştu. 

şine o çok daha ala, çok daha mükemmel kısmetler 
bulur!. YA-ZAN : NA\-tlD S'tRR/ . 

.. (ne buna, ne de daha iyisine, hiç kimseye var
rnıyacağım ı) 

Senihanın hem müteneffir, hem yorgun bir sesle 
söylediği bu cümleyi nasıl, ne çeşit, ne gibi sebepler• 
den doğmuş bir ıstırabın söyletmekte olduğu, bu red 
cevabı verilirken Medihanın hiç hatırına gelmemişti. 

Sonra da feci bir şüphe içine burgu gibi girmiş, fa· 

kat kadın bu şüpheden ne kocasına, ne de oğluna bab 
setmiye cesaret etmiyerek sade kızını birkaç ay mü· 
temadi bir göz hapsine almış, onun her sözünden, 
her hareketinden ımanalar çıkararak bir ipucu keş
fetmiye çalışmıştı. Ancak gayri tabii hiç birşey, şüp 
helerine kuvvet verecek hiç bir hal farkcdememişti. 

Seniha onları sessiz dinlemiş, onların belki kendi 
vicdanlarını aldatmak üzere durup durup tekrar et
tikleri bu söileri onlara söyleten sebepleri anladığı
na dair hiç birşey sezdirmiyerek, yüzünde hiç bir hat 
kımıldaımadan dinlemişti. Cemil Şevket ismini taşı
yan ve uzun boyu, çok soluk rengi ve siyah gözlerile 
hayli cazip bir genç olan bu komşuyu acaba se\'iyor 

muydu? Onun talebinin reddedilişi kalbinde acaba bil 
yük bir yara mı açıyordu? Bunları biç belli etme
mişti. 

Hem ıstırabını ilan etmiş olsaydı da etrafında bu
nu farketmemiye, anlamamıya ve bu kabil olmazsa 
c.;ektiği ıstırabı mi.nasız bir çocukluk ve bir çılgınlık 
olarak kabul etmiye karar verilmiş bulunuyordu. 

Sade, ertesi sene, Halid.in Avrupadan nihayet dön-

düğü günlerde bir başka kısmet çıkmış ve bu sefer 
artık bu yeni kısmette hiç bir kusur ve kabahat bul
rnıya çalışılmaımış, Halil Kamil ismini taşıyan ve ne
zaretlerden birinde müfettiş olan bu adam için Ce
mal Paşanın komşularından yine kendi gibi müteka
it bir paşaya yarım saatlik bir ziyaretinde edindiği 
malflmat hemen kafi görülmU3, tarnamile mükemmel 
şeyler sayılmış ve Seniha hemen 0 gece annesi tara· 
fından odasına yalnız çağırılarak kendisine alman 
karar bildirilmişti. Ve bu bildiriliş kati bir eda ile, 
cevap istenmiyerek ve söz arasına cevaba imkan ve
recek boşluklar bırakılmadan, yapılmıştı: 

- Paşa baban kimlere sordu ise hep methetmiş
ler. Her hususta mükemmel bir adammış. Günün bi· 
rinde müsteşar olması ihtimali bile varmış. lki kere 

-l4-
heyeti teftişiye reisine vekalet te etmiş. Bu beye var
manı biz pek rnUnasip bulduk. 

Halbuki bu yeni kısmetin bir sene evvel ahlaksız 
diye boşadığı karısından on altı yaşında, 8.d~ta ge
linlik bir kızı ile biri on bir, biri dokuz ve bıri yedi 
yaşında Uç oğlu vardı ve bunların hepsine Secihanın 
bakması, dört çocuğa birden analık etmesi icap e
diyordu.Oğlanların biribirinden yaramaz ve haylaz ol 
duklan söylenmiş, Halil Kamilin de fazla sinirli ve 
sık sık hasta olan bir adam olduğundan bahsedilmiş. 
ti. Müsteşar olması ihtimali ise hiç söylenmemiş, sa
de heyeti teftişiye reisile arasının pek bozuk olduğu 
ve sık sık kavga ettikleri anlatılmıştı. Fakat bu dört 
çocuk babası ve yaşı geçkin adama kız vermek için 

fazla masraflara girişmek ve mükemmel çeyiz hazır
lamak mecburiyeti yoktu. Paşanın yaptığı tahkikat 

ta bu talip için hep iyi şeyler, hep mükemmel §eyler 
öğrendiğini söyliyen annesine, Seniha siyah gözleri
nin siımsiyah bir bakışıyle baktıktan sonra ince ve 
renksiz dudaklarını büzmüş: 

- Belki pek iyi bir adamdır. Fakat ben kocaya 
varmak istemiyorum! demişti. 

Ve bu cevap Medihayı birden pek öfkelendirerek 
onu uzun bir nutka başlatmıştı: 

- Tuhafsın kızım. Kocaya varmıyacaksın da ne 
yapacaksın? Bırakacağımız apartımanların iradile 
ıni yaşıyacaksın yoksa? Bu adamın kabahati nedir? 
Kansını boşaması ise, bundan dolayı kendisini ayıp-

1amak oeğil namus meselelerindeki taassubundan do 
layı tebrik etmek lazımdır. Ne kusuru var? Pekala 
mükemmel adam! Amma ne imiş? Pek genç değil
miş! Senin ağzın da süt kokmuyor ya! Kızla erkek 
arasında on Uç, on dört yaş hiç te büyük bir fark 
sayılmaz .. Paşa baban benden tam on sekiz yaş bü
yük değil mi? Aımma bak benden sağlam maşallah! 

Likin kocasının kendisine nisbetle fazla yaşlı ol
duğunu söylemek bile hatırına geldiği halde dört 
çocuktan Mediha bahsetmemiş. bu hatırına gelmemiş 
veyahut bunu da talibin meziyetlerinden biri olarak 
gösterıniye artık dili varmadığı için bu bahiste sü
kut eylemişti. 

- Anne, hatırlar mısınız, geçen sene Cemil Şevket 
Beyi beğenmemiştiniz. Bana layık bulmaı:nıştınız ! 

Bu sesteki hırçın eda nihayet Medihanın dikkatin

den kaçmamıştı. Ve kadın bir an bozulur gibi, uta
nır ve eseflenir gibi olduktan sonra, bir kUçUk ço
cuk kandıran bir insan edası takmarak demişti ki: 

- Vallahi o genç hakkında biraz müşkülpesent 
davranmış olabiliriz. Fakat işte isabet etmişiz: Bu 
gün daha iyi bir kısmet karşısındayız. Bir nezaret mU 
fettişi umumisini bir şirket memurile mUkayese e
decek değilsin ya! Bu sefer koca bir konağın hanı
mefendisi olacaksın. 

- Belki de dediğiniz gibi bu zat ötekile milkayesc 
edilemez. Fakat ben kocaya varmıyacağım .. Ne bu
na, ne de daha iyisine, hiç kimseye varmıyacağım ! 

Ve Mediha omuzlanru silkmis: 

Edemeyince de alakası devam etmemiş, ynni Seni· 
hayı daimi bir alakaya layik bulmamıştı. Şu kadar 
ki, kanaat haline gelemiyen bu şüphe kızına karşı 
olan gevşek bir sevgi bağının daha da gevşemesine 
sebebiyet vermişti 

Annesile babasmm dillerinden senelerce düşürme
dikleri veçhile vakıa A vrupadan döner dönmez Halit 
yüksek maaşa geçmişti ve kardeşi için hiç bir mas• 
raf ta etmiyor da denemezdi. Lakin bu .masraf ediş
ler kendi yüzünden senelerce türlü mahrumiyetler 
çekmiş ve hatta istikbali feda edilmiş bir kardeşe 
borç ödenmesi şeklinde yapılmıyor, çok daha ziyade 
ve hatta münhasıran bir lfıtüf şeklinde oluyordu. 
men Halide tabi ve hatta mtihtaç bir vaziyette kal· 
Babası ile annesi iki yıl ara ile ölünce Seniha tama· 
mıştı. Göztepede yarısına sahip bulunduğu köşk sık 
sık boş kaldığı için, bütün geliri babasından bağlanan 
çok küçük bir aylığa inhisar ediyor gibiydi. 

'Arkıun vıır\ 
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BAŞMUHARRiRi 

"Ahmet Emin YALMAN 
TAN'm hedefi: Haberde, fi· 
kirde, her teYde temiz, dü· 
rüat, aamimi olmak, karün 
gazeteai obmya çahtmaktır. 

300 Yd Önce 

• Anadoludan 
[ GONUN 

Ne Demek · 
istiyorlar 7 

Bazı Köseler 
Naremberg't.e t.oplmaa ~ad kon

greslade eöylaaeın nutukları telgraflar 
bize lmaea verdiler. Şimdi gazeteler. 
de tafsUAtau okuduğumuz bu nutuk
la.nian Goebela'ln nutkunda bizi ali.
kadar eden bir ellmleye rutlacl*. Al· 
manya Propaguda Narın diyor ki: 
"Davamız Lehlstanda, Avusturya. 

da, YugosJavyada, Bulgaristan, Yu
nanistan ve Törklyede muvaffakıyet
le Derlemektedir.,, 

Alm&ulann Orta Avrupa ve Bal
kanlarda kuvvetli bir propaganda 
teşkllitma malik olduklarmı ve bu 
memleketleri gerek lktlsaden, gerek 
slyueteu ele geçirmek için çalıştıkla
nm blllyonız. 

Fakat faşizm davumm Tttrklyede 
muvaffakıyetle Uerledlğtııl söylemek
teu kastedilen mi.nayı anlamadık. 
Goebels ne demek l&tlyorf Yaııl rttr
kiyede nazbm yayılıyor ve taraftar 
mı kazamyor! Türkiye nazizme doğru 
mu gidiyor? 

U ç uir evvelki Anadolunun ba
zı l}ehir, kale ve boğazlarının 

iktısadt, askeri ve sınai durumları
nın, bir panoramasını yapmıya ça-
lıl}a.cağım. üç yüz senelik bir za
man, bazı kasabaların çehrelerini 
tamamen değiştirmil}, cihan saran 
bazı şöhretleri ve ünlü sanatleri 
yok etmiş ve unutturmuştur. şr.m. 
di size geniş sınırlı bir imparator
luğa iğne yetiştiren bir şehir gös
tereceğim: Mudurnu .. 

Üç asır evvel Mudurnu (Diri Sft
zen) fÖllretini yaşatan bir iğne şeh 
ri idi. Avrupa, Asya ve Afrika kı
talannın içerlerine kadar sokulan g 
niş sınırlı bir Türkiyenin iğne ihti
yacını Mudurnu karşılıyordu. 1648 
tarihlerinde 17 mahalleli ve 3 b:n 
evli Mudumuda tam 1100 iğne tez
gahı ve dolabı çalışıyor ve bütün 
TUrkiyenin iğne ihtiyacını temin e
diyordu. Adım; kurucusu Bursa 
Tekfurunun kızı (Mudurnu) dan a
lan bu kasaba halkı mütevazi kalesi 
arkasında - kadınlı erkekli - bir ka 
rınca,t gibi çalışır ve iğne yapardı .. 
(Kız iğnesi) ve (hayali nakş) de-

TAN 
--- -

• 

• 
Anlamadık. Biz kimsenin dahili lş

lerile alakadar olmuyoruz. Almanya 
istediği rejlml kabul edeblllr. Fakat 
onun da blzlm dahili lşlerlmlze kanş. 
masma tahammttl edemeyiz ve likayt 
kalamayız. Nazi davasmm TUrld
yede muvaffakıyetle Uerlemeslne ça
hşmalan, bizim dahili işlerimize ka
rışmaldan bqka bir şey ifade etmez. 

~~·==- Mudurnu Kasabası 
Zaman zaman Mu 

şı 

e 

a· 
ık 

an 

Almanya Propaganda Nazın, Uit
fe.n bu elimle ne ne demek lstediklerl
Dl kah ederler ml ! 

• 
Hitler • Mussolini 

~~i~4- Dünyanın Her Köşesine 
şesine iğne yU.kle- Ed ~ ...1 • 
rigötUrilrdU.Mu- lg~ no IL•a9 er~ı 
.ı ....... u MinAl~- -- n.-
dünyanm en ma.K 
bul iğneleri idi. 

YAZA N···············ı •••••••••••••• • 

/brahim Hakkı Konqalı 
••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 

5 -
m~z.ınm 

Mensucat Fiyatlan 
Niçin Yükseliyor ? 

Bir gazeteden: "Mensucat fiyatl&.ı 
nnda görWen pahalıbk alakadar ma
kamların nazarı dikkatini celbetmlş
tlr. Son zamanlarda yapağı fiyatla
nnda fazla bir pahalılık olmadığı hat. 
de elbisellık kumaşlar yüzde 10 la, 20 
aras111da yükselmiştir. lthallt rejimi 
elbiselik kumaşlamı hariçten girme
sine müsait ise de gümrük resmlnhı 
yüksekliği bu kumaşların glrmeaine 
millidir.,, 

O halde mensucat fiyatlan neden 
yükseliyor? Amele ücretleri mi arttı! 
Hayır ••• Yapağı fiyattan yükselme
miş... Ecnebi rekabeti yok. istihsali 
pahalılaştıran hiçbir i.mll olmadığı 

1 
halde fiyatlar artarsa, buna fiyat a
narşisi, ve lhtlkln denir 

l• l Bu fiyat yükselmesi yalnız mensu-

galı, damgasız her biri (Dabbetül
arz) a benzer camuslardır ... Buka
dar camusa Osmanlı Padişahından 
başka meluk malik değildir. (Cilt 3. 
sayfa 41). 

G azete icat edilmeden bile ev
vel yaman bir gazeteci oldu

ğunu meşhur seyahatnamesile bi
ze anlatan şen seyyah Evliya Çele
bi rubu meskun üzerinde biricik 
bir şehir olarak tasvir ettiği ve çok 
beğendiği Konya şehrini gezerken 
kalesinin atpazan kapısında ağzına 
gem vurulmuş kuru bir at kafası a
sılı olduğunu görmüştür. Çelebinin 
ya attan, avrattan canı yanınış ol
duğu, yahut ta at, avrat ve sili.hm 
başka.sına iğreti verilmiyeceğini 
söyliyen eski bir atalar sözüne işa
ret etmek için bu kur.ı kafatasının 
mi.nasını izah ederken gemsiz ata 
ve dizginsiz avrata güven olamıya
cağını şöyle anlatmaktadır: 

catta değil, zaruri gıda mad· 

delerlnde, sebze ~·e meyvelerde de 
mahsüstür Şehrin bir tarafında 

revaçta olan fiyat diğer tarafında üç 
mislidir. Hatta ayni sokakta bir dük· 
kandan diğerine farkeder. Tüccar 
mül'Jterisine göre fiyatı yükseltme.. 
ve alçaltmada serbesttir. Bu fiyat 
meselesbıde, müstahsil kadar, müs .. 
tehlik te tüccann, \'a.'tıtalarm insafı
na terkedilmiş bir vaziyettedir. 

• Bugün iktısadi buhran neticesinde 
büyük aııa.rşiler ge~iren Avrupa ce
miyetleri, Amerika. müstahsll ve 
mtistehllki bu fiyat lhtlki.rnıa karlı 
korumak üzere tedbirler almışlardır 4 

Muayyen fiyat, alman tedbirlerden 
biridir. Bu, dahildeki bozukluğun ö
nüne geçmiş midir? Hayır. Fakat hiç 

• 
olmazsa müstahsil ve müstehliki bir 
dereceye kadar koruyan bir 8.mil ol
muştur. Uıtiki.rla mücadele cemiyeti. 
nin bu &n&J'lik fiyat yükselmesine 
karşı alacağı tedbirlerden biri de 
muayyen fiyat sisteminin kabul ve 
tatbikldlr. 

Sabiha Zekeriya 

Konyada Hava istasyon• 
Yaptlacak 

Konya (TAN) - Devlet Havayol
lan idaresi burada büyük bir hava la 
tasyonu vUcude getirecektir. Bunun 
için llzmıgelen tetkiklere başl&nılllf" 
tır. 

(Atpazan kapısı üzerine zincirler 
le asılmış bir kuru at kafasına gem 
vurup ibretnilma olmak için koy-

muşlardır. Binici olan bu memleket 
ahalisine nasihat için konmuştur. 
Yani avrata ve ata itimat etmeyip 
at kurukafa olursa da baıµndan ge. 
mi eksik etımiyerek başından licam. 
ve zimami eksik etmiyesin deme1'
tir) . (Cilt 3. sayfa 19.) 

olformaıım sağ koluna smnadaa 
ve siyah ipekten yapılma bir mtt. 
selles üzerine oturtulan bir altm 
kartal ta.kılır. 
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Açıltf törenine iştirak eden işçiler ve binlerce kövlü .. 

Meydan Muharebesi Bugün 
Nazilli kombinasının açılış merasimlnclen bir glJtlnüş .• 

Kırmızı Taraf 
Şiddetli Mukabil 

Taarruza Geçiyor 
(Başı 1 incide) \tığı muhtelif vazifelerden büyük mu-

'.Arazi c:ok çetin olduğundan kırmı-, vaffa~ıyetler~ to~lıyarak iöndü. Be
.zmın zayıf setir kıtaları muannidane raberınrle degerlı haberler ve rapor -
müdafaalar yaptılarsa da, mavmın lar, kıymetli krokiler getirdi; bu f:IU

nisbetsiz üstünlüğü karşısında daha retle mensup olduğu mavi taraf ku -
fazla mukavemeti lüzumsuz gördüler. mandanlığmm takdirlerile karşılan -

Bu suretle Germencik şarkındaki Ab dt. 
dürrahman cephesi mavi tarafından Kırmızı hava kuvvetlerinin "al.:;ak-
işgal edildi. tah taarruz,, denilen şekilde c:ok a.i -

çaktan urarak mavi motörlü birlikle 
ri bombalamaları bunların harekatı
nı azami derecede sekteye uğrattı. 

Maviler, kırmızı taraf toplanmasını 
ikmal etmeden, daha doğrusu tama
mile kuvvetlenmeden, kati neticeyi 
almak azmile hareket etmektedirler. 

Fakat kırmızı da toplann'ı.asmı bi
tirmek üzeredir. Öğleden itibaren 
cepheye kırmızının mühim takviye 
krtaatınm sürülmüş olduğu da haber 
alınmıştır. Bu vaziyete göre yarın 

(bugün) her iki tarafın şiddetli ve 
kati muharebelere girişeceğine mu
hakkak nazarilc bakılmaktadrr. 

Manevra intıbaları: 
Bugün Başvekalet vekili Celal Ba

yar, Man:_şal Fevzi Çakmak, Orge -
neral Izzettin Çalışlar, vekiller sa · 
bahtcın akşama kadar manevra sa
sahasmda dolaştılar, dün gece .şid
detli yağmurlar yağdığı halde, açık· 
ta bulunan kıtalarm neşesj insanı 

hayretlere sürükliyecek derecede faz 
laydı. 

Bu son ıııa•evra.)11 da ehemmi- yetle laft.'ıp blt!lQran B~iiM Şel 
Atatürk işaret ediyorlar .• 

Manevra Karşısında bir Düşünce 

Türk-Düşman Degil, 
Mavi· Kırmızı · 
Dost· Düşman 

Sabiha Gökçen 8 birincite~rin 937 dan garbe doğru harekete hazırlan .. 
günü manevralar için yaptığı bir makta olan kırmızı Türklerden ayırt 
konuşmada aynen şunları söyledi: eden h ususıyet sadece manevr -· "". 

"Eskişehirden hareKet ederek filo Türk olan kırmIZI tarafın karşısın· 
uçuşile geldik. Hava berrak ve mü- da mavi taraf Tür kolmayıp ta ~-ıhi .. 
saitti. Arkadaşlarımla )irlikie seya- ci düşman olsaydı, onıun alnını daha. 
hatimız çok güzel geçtı . .Memnunum. kıyıda iken karışlarlardı.Bugünkü mo 
Hangi taraftan harekata iştirak etle dern harp sanatinde müdafaa bölge· 
ceğim hakkındaki 4ualinıze benim i- sinin ön kenarı denizin kenarr,l·-. 
çin şu veya bu taraf olmadığını söy- Düşman oradan daha içeriye z.:ır 
lemek isterim. Arada bir Nnk farkı girer! Heyecana kapılmıyalım. Ya· 
vardır. Vazifemi yapnuya geldim.,, pılan iş· bir talim, bir tedris da-

Mertliğlne topta::n ınandığımız bu ha doğrusu bunları ihtiva eden bir 

hakiki Türk kızının sözünde güzel ol- manevradı~?! 
du~ kadar da derin bir mi.ı.na. v.a.r- Sabiha Gö~in:sa.r&haten ifarl• et 
uır. mı, owugu oa0.ger~ıge, uu ~~ 

Demircili limanı, Kuşaaası, Sığar.ık zetecinın lR!~..._.ası hem gartp, 
civarına çıkartıldığı farzeu.H:n mavi hem de ayıptır. 

~~~:;.tıer düşman değildir. ~avi ta- Ha7ıa Harbi 
O mavi taraf ki, memleke!. hudut

ları içinde Türk yurdunu müdafaa et 
mesini bildiği kadar bir ihraçtan son
ra yapılacak muharebe hareketlerinı 
de bilıniye mecbur olan Türk ordusu 
nun bir parçasıdır. 

Kırmızı nekadar Türkse, bugiinkü 

Çetin Oldu 
Yarınki (bugünkü) harp, iki tara

fın son kozlarını oyniyacakları neU
cei katiyeli bir meydan muharebesi 
olmak istidadını göstermektedir. Bu 
şeklin tahakkuku halinde bu meydan 
muharebesinin Ege manevralı:ı.rında 
nihai safhayı teşkil ed~ceği tabiidir . 

Mareşal Çakmak, Orgeneral Iz
zettin, mebuslar ve birçok general· 
ler Germencikte kurulmuş olan mo
dern seyyar hastaneleri gezdiler. Bu 
rada Trakya manevralarında dahi 

göremediğimiz yeniliklerle karşılaştık '-;-
Bilhassa Türk tipi sedyeler kullanıl- 1 t 1 a Karsr 

---ı manevrada mavi de tam odur. Kar-

T d b• ı ~ 1 şrlrklı çarpışan iki renk arasında ay-
6 1 r er ni köyden askere abnmış, ayni baba-

Aydın, 12 (Hususi surette gönder 
diğimiz muhabirimizden) - Genera.1 
Mümtaz, General Mustafa yerine 
mavi kuvvetlerin başına geçince bil· 
hassa öğleden sonra, inkişaf eden 
harekatta motörlü liva ile hava kuv• 
vetlerine istinat ettiğini göstermiş .. 

Hava muharebeleri: 
Bugüne kadar Ege manevraların -

da görülen hava manevraları şöyle 

hülasa edilebilir: 
Birinci gün: Akşama kadar de -

vam etmek şartile devamlı keşif ve 
bambardiman uçuşları yapıldı. 

Her iki tarafın tayyareleri, edindik 
leri kıymetli malftmatla kendi taraf 

komutanlanru esaslı kararlara sevke 
decek imkanlar hazırladılar. 

İkinci gün: Bugün de en ıiyade ke
eif hareketlerine ehbemmiy~t verildi. 
Her iki taraf biribiri hakkında ta -
mamile vıuzuhsuzluk içinde olduğun
dan tarafeyn tayyareleri, harekatın 
Ustiindeki perdeyi delerek malumat 
edinmek için çırpındılar. Her iki ta
rafta da Türk tayyareciliğinin fera
ğatll enerjisi göze çarpıyordu. 

Üçüncü gün: Bugün tayyarelerin 
azami faaliyet gösterdikleri bir gün 
oldu. Mavi tarafı temsil eden tayyare 
Ierin Nazilli ve Aydın istikametlerin
de yaptıkları gece uçuşları Türk tay 
yareciliğinin ermiş olduğu mertebeyi 
gösteren bir harika oldu. 

Bugün yapılan hava muharebeleri, 
manevrada olduğumuzu zama11 za~ 

man hatırlatmakla beraber, hepimizi 

heyecandan heyecana sürükliyen f e
da karlık örneklerile doluydu. Her iki 
ta.raf filoları kendierline verilen va
zifeleri, (hazan hayatlarını tehlikeye 
sokacak derecede kendilerinden gç;~e 
rck. kendiler!ni muharebenin zevkine 
kaptırarak) gerçekten yaptılar. 

Gdek tabiye sahasmda. ~erf'kse 

c nh ger !erinde azami tesirler gös . 
tE:rdiler. 

Atatürk kızı: 
Sabıha Gökçenin son \ki gtin zar -

fır.dald faaliyetleri kayde şayandır. 

Artık kelimenin biltlin mlnaı:ııle as-

ması fevkalade pratik şeylerdi. a yay 
' Iperit ve diğer zehirli gazlara malı 

sus çadırlar, geniş yatakanelcrle Türk ---------------------

tipi iperit duşları dünyanın en mo - Hudutlar· Açılıp dern h:ırp malzemesi sırasında sayı-
labilen şeylerdi. 

~~~~:~~:ı:ı~~:~k-=:iy:i; Meşru ispanyaya 
- Korkmayın artık zehirli gazlar-

dan! buyurdular! h • ı 
Köylümiiziinalakası: s·ıla" Verı ecek 

Manevra sahasındaki bütün köylü-
ler, sonbahar faaliyeti içinde olduk
ları halde işlerini güçlerini bırakıyor, 
yüksek tepelere toplanarak manev -
raları takip ediyorlar, değneklerine 
dayanarak yamaçları deviren aksa -
kallı Türk ihtiyarlarına, sonra Türk 
kadmlanna, Türk çocuklarına bakıp 
ta bu milletin yüreğindeki imana hay 
ran olmamak kabil değil. 

Köyler havaya karşı tamamile giz 
lenmiş dallarla, yapraklarla örtüle -
rek göze görünmez bir bale getiril
mişlerdir. 

Beyrutta 
Bir Cinayet 

-o--

Bir Ermeni Ame'rikan 
Konsolosunu Öldürdü 
Beyrut, 12 (TAN> - Buradaki A

merikan general konsolosu, bu sabah 
35 yaşlarında bir Ermeni tarafından 
tabanca ile öldürülmüş, katil kaçar
ken yakalanmıştır. Bu adam, geGen
lerde Amerikadan buraya gelmiş. fa
kat tekrar Amerikaya dönmek üzere 

(Başr 1 incide) 

İngiltere sefirini kabul etmiştir.Görüş 
meler, !taylanın cevabi notası üzerin. 
de idi. Vaxiyet, İngiltere kabinesinin 
Çarşamba günü toplanmasından son 
ra Fransa kabinesinin toplanması ü
ıerine anlaşılacak ve İngiltere ile 
Framıanın tam mutabık kalmasile ye 
ni vaziyet ortaya çıkacaktır. 

Fransa ispanya hududu 
Muhakkak bir nokta. İngiltere ile 

Fransanm ademi müdahale komitc
~inin meseleyi hallC'tmekten aci:r. ol
duğuna inandıklarıdır. O halde ltal
yanm meseleyi bu komiteye gönıiPr -
mek istemesinin hikmeti. meselenin 
hallini e-ec:ktirmektedir. Bu vazivet 
knrsısmcla Y8ntlacak iş. Franconun 
JehinC' ihlq_l "dihııic; olan miiv"' 7cıırvi 
venidcn tesis için Pirene hududıınu 
acm:ıktır 

Hfülııdun acrlmaı:ıı ile lspanva ciim 
1-\urivetinP. s:p;h ve miih;mmat g-nıı
<lf'rilerf'k, "" !qnanvav;ı Fransr?. km·
vf'tlf'ri cr;)nc]r>rmP\( İm tdnı rJa ~htİm l} 

•rn ..;l'ln-lf:' lııııl nnritırulmryaNı khr. F'a

l{at ilk kar"~ tc;n.,,,,··:w:t g-:denlPre P'.l

ı:;::ınnrt vf'rilmeı::i !smınvnva g-önilı>ri
'e""l< Pl"'Ml"hl m'>]7Pmf'C::TIİT1 traııc:itiııjn 

c::PrhPc.;ti"i il" iktifa P.necclı;tir. r.ı:inii'lii 

tahsis ettiği için hususi fabrikalar ts 
panya.ya serbestçe malzeme verebile 
ceklerdir. 

Londranın bu esaslar dairesinde 
Parisle anlaşması kuvvetle muhtemel 
sayılıyor. 

Paris ile Londra arasında kati an· 
tasma başarıldıktan sonra itilaf a.de 
mi müdahale komitesine takdim edi
lecek ve Fransa ile İngilterenin Ak
denizdeki hareket serbestisi mahfuz 
kalacaktır. 

M. Delbos, bugün Fransanm Ber
lin Büyük Elçisi M. Poncet ile görüş
m üştUr. 

ltalyaya göre 
Roma mahafiline gelince, bunlar 

son İtalyan notasının verilmesi üze
rine ecnebi memleketlerde sükunet 
\'e n?kbinliğe doğru bir temayül ha
ı::ıl olduğunu kaydcd"yorlar. 

Garbi Akdeniz 
Fransız ~azctelerinden Petit Pui

sien'e ~öre İngiltere ile Fransa, garhi 
Akdenizdı> sevkülceyiş mi.iva:>:cnesi ve 
muvnsalc <'mniyetini temin i~in bazı 
tedbirler düşünmektedirler. Fransa -
tsranya hududunun açılması bu ted
birler arasındadır Bu sayede Cüm
huriyet~i İspanya daha iyi silahlan
mak imkanını elde edecektir. Daha 

dbirler de etkik edilmekte-

nın oğlu iki isan vardır ki, bunlar bi
ribirlerine sarılarak biribirlerinıu !,f,. 

rini koklamak ve bu kokuda ana, ba
ba ocağının hasretini dindirmek i~in 
manevranın sona ermesini be.h.. ;or. 
lar. Dadaylı Tosun oğullarından Ah· 
met oğlu Ali kırmızı tarafta ise Da
daylı Tosun ağullarından Ahmet oğ
lu Veli de mavi taraftadır. Bazı ga
zeteler yazılarında maviye düşman, 

kırmızıya "Milli., diyorlar. Sonra bu
nu da hakikat bir şeymiş gibi maka
lelerinin muhtelif safhalarında kırm ı 
zıya Türk, maviye "düşman.,etiketini 
yapıştırıyorlar. Bu sözler, mavi tarafı 
temsil eden binlerce Türk subayı, ve 
on binlerce Türk Mehmetçiği namına. 
affedilmez bir tariz mahiyetindedir. 
Değil bir ordunun kendi parçaları a
rasında, farzı muhal olarak karşılıklı 
iki devlet arasında manevralar ya -
pılsa dahi, temsil edilen renklere 
Türk ve Düşman demek, askeri ede
biyatın icap ettirdiği dil terbiye.:;!ne 
aykırı düşen bir hareket olur. 

Kırmızı ve mavi tabirlerinin halk 
tarafından anlaşılmasını kolaylaştır· 

mak endişesile düşülen bu hatanın 

askerce ifade edilebilecek ehven tara
fı vardı. "Dost ve düşman., tabiri 
kulanmak ta bu işi görcbiirdi. 
Kırmızı tarafa "Türk., diyen ka

lemin, karşı tarafın hangi millet ol
duğunu yazmamış olması garıptir. 

Kırmızı tarafın Türk olduğu söy -
lendığine nazaran mavi ne çeşit bi? 
düşman, veya hangi millettir7 Sualı 
doğmaktadır. 

Manevrada iki taraftaki Tüı·k ya\·· 
rularını, vazife ve kıta itibarıl0 biri 
birlerinden farketmek içm biri~·int:: 

kırmızı, birisine de mavi bir forma 
giydirilmjş olmaktan başka bir hu
susiyet yoktur. Sökeye gelen, Ay<lı-

tir. 
Saat 16 sıralarında kırmızının git-

gide artan mukavemeti mavi taarru• 
zu karşısında biiyü}{ takdirler uyan· 
dmmş, mavinin almak istediği neti
ce tamamen istihsal edilememiştir. 

Gerek mavi, gerek kırmızı hava 
filolarının şiddetli bombardımanı ve 
havada heyecanlı bir muharebeye gi• 
rlşmeleri denebilir ki Ege manevra '" 
hrınm en şayanı dikkat hadisesidir. 

Tabiye bakımından büyük eheırı .. 
miyeti haiz olan Abdurrahmantepe• 
sinin bir kısmı mavilerde, bir k:ısnl1 
da kırmızı tarafta kalmıştır. Bu te-
pe neticei katiyenin istihsali bakı• 
mından büyük ehemmiyet taşmıa.-k• 
tadır ki yarın (bugün) harp talihinin 
hangi tarafa teveccüh edeceğini gö-
..eceğiz. 

Akşama doğru Mendirek boyun • 
dan ilerliycn mavi motörlü krtalat 
Germencikle Aydın arasında hattı 
geGmeğe çalışmışlar, kırmızı kuvvet
lerin canla başla müdafaası ve tesir· 
li ateşile geri çekilmişlerdir. 

Saat 21 de mavi tayyareler Aydı
nı şiddetle bombardıman ettiler. Şeh• 
re birçok bombalar düşti.i. 

Ayni saatte Orduevinde verilen zi
yafette Mareşal Çakmak ta bulundU· 
Izzetin Çalışlar, manevralara iştira.1' 
eden heyetlere. askeri erkana ve ga• 
zcte mümessillerine madalyalar vcr-

1i. 
Manevralar yarına neticeleniyor. 

Pcrsembe günü komutanlar manevra. 
nın kritiğini ~ apacaklardır. Perşeın

be gec.csi Aydın valisi manevra da• 
vetlilerine bir ziyafet vereceklerdir. 
Aydına girdiği bildirilen mavi kuvve
tin, geri ile müvasalesini temin ede• 
memesi ürerine hakem heyeti bunıl 
bir avantaj kabul etmekle bera b r. 
bunun işgal demek olamıyac•ğına l<ıl 
rar vermiş ve bunun üzerine kuvvet-
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Kahraman Ordumuzun Manevra Hatıraları 
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Piyade kuvvetlerimiz ve bir hava filomuz ilerliyor •• Tanklar ve tayyareler himayeıincle raarruz •• 

' .. 
• 

Manevraya henüz başlamadan önce •• 

.. - . . ~ :- -... 
Atatiirk Nazillicle kombinayı açıyor .• • 

• 

Bir tan!l mi!.t~cz:cmiz cepheye hareh.et ecliyor •• 

( 

'Atat"'rk Nazilliden manevra ıaltcurna hareket etli orlar •. M aneora aahaaına hareket ecl en bir aiı'rmakineli tüf ek bölüiii.. ~ 



8 

Kazanan 

200,000 
24,411 

TAN 

Numaraların Tam Listesi 
29167 29224 29225 29536 29548 29580 
29598 29757 29828 29863 30019 30126 
30130 30154 30221 302Ş2 30357 30395 
30398 306i34 30780 30817 30912 30955 

B . . .. k Ik • 30977 31030 31196 31224 31308 31357 Uyu ramiye 31405 31424 31426 31508 31716 31723 
31792 31908 31938 31977 32056 32140 
32278 32279 32282 32283 32460 32468 

N Ç kt 32513 32543 32606 32625 32813 32904 

Uma raya 1 1 33057 33150 33167 33170 33313 33360 
33918 33924 33959 33990 34044 34113 
34711 34753 35027 35050 35139 35273 

Tayyare Piyankosunun son keşide- lji!i!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ii!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~Ll l 50 l ira kazanan numaralar 85491 35679 35748 3582136100 36146 
atı de diln yapılmış ve bitirilmiştir. A • 27 34 44 97 115 157 36516 36661 36882 36960 37078 37182 
200 bin liralık büyük ikramiye 24411 . mortı ve 247 639 681 763 800 821 37382 3752137627 37641 3767137755 
numaralı biletJ çıkmıştır. Dün ve ev- 913 1096 1100 1104 1313 1427 38052 38118 38203 38399 38459 38504 

i 
velki gUn kazanan numaralan tam Mu·· ka" fat 1493 1618 1667 1677 1720 1747 38602 38773 38964 38983 39223 39402 
bır liste halinde ve sıraya konulmuş 1 ı 1749 1769 1797 1803 1805 1808 39493 39566 39609 39672 39934 39989 
olarak veriyoruz: 1 1924 2124 2182 2237 2249 2258 40 Lira kazanan numaralar 

200,000 bin lira kazanan '1 Z283 2581 2836 2856 2903 2962 17 28 31 112 118 188 

ı ı Al anlar 2971 3344 34.34 3626 3779 3881 206 270 281 406 453 487 numara 
24411 

40,000 lira kazanan numara 
26694 

25,000 lira kazanan numara 
3482 

20,000 lira kaz.anan numara 
38021 

15,000 lira kazanan numara . 
21411 

10,000 lira kazanan numara 
33056 

3,000 lira kazanan numaralar 
1846, 29570 

1500 lira kaz.anan numaralar 
8464 11077 1 i898 20411 22675 22877 

27993 28896 31637 32253 

1 (l()() lira kazanan numaralar 
820 2995 653310358 1170116521 

16660 19278 21038 21384 21871 26920 
27 428 30299 33207 35173 35680 37057 
38765 38785 

500 lira kazanan numaralar 
142 637 951 1068 1482 1599 

2304 3420 3723 3723 4201 4520 
4896 5977 6348 6822 6949 6968 
7400 7552 7895 8325 8343 8527 
8678 892110231 1024010447 11444 

3903 3928 3960 4091 4197 4209 611 631 632 641 666 678 
1 

ı : 4219 4230 4364 4404 4468 4568 6i8 727 744 781 792 942 
' Son ü~ rakamı 021 , 411, il 4575 4627 4668 4798 4830 4853 1050 1127 1142 1267 1373 1466 

411, 482 ve 694 olan bilet· 4916 4933 5005 5033 5179 5244 1531 1621 1716 1792 1809 1908 
ler 1000 ttr lira, yani onJa 5402 5412 5549 5576 5654 5669 1964 2020 2056 2163 2220 2333 I 

5697 5708 5722 5749 5765 5909 2388 2458 2477 2554 2608 2631 
bir haabile 100 er lira mü- 5937 6035 6086 6220 6279 6281 2788 2851 2882 2900 2944 2957 
halat ka:zanmıılardır. 6303 6357 6412 6445 6504 6540 3002 3081 3197 3241 3324 3379 

Bundan baıka ıonu tek ı ı 6620 6730 6747 6796 6859 6940 3422 3514 3529 3571 3687 3733 

11 
ıayı ile nihayetlenen bütün 6973 7005 7095 7330 7360 7390 3851 3907 4141 4298 4406 4500 
biletler 20 ıer lira, yani on· 7599 7601 7617 7644 7843 7966 4650 4693 4 760 4864 4882 4937 
Jabir haabile 2 ıer lira a· 8190 8278 8598 8682 -8712 8714 4986 4993 5043 5181 5237 5314 

8747 8810 8872 8898 8929 9040 5390 5436 5497 5507 5585 5608 
morti alacaklardır. 9138 9249 9299 9343 9563 9662 5681 5874 5999 6030 6133 6264 

1 

- - - 9691 9792 9830 9891 10123 10263 6399 6·187 6515 6622 6632 6714 
104111046110467 10529 1059510774 6795 6935 7057 7161 7200 7216 

38269 38275 39665 10789 10 20 1087910979 1099411023 7272 7334 7450 7478 7479 7531 
70 l ira kazanan numaralar 112271140511511115711158911611 75::55 7598 7602 7656 7726 7806 
190 596 886 894 1173 1814 1170011703117041195011964 12011 78J6 7911 8019 8042 8058 8098 

1862 2306 2454 2561 2629 26.18 120321208412111121111211512179 8144 8164 8227 8270 8276 8389 
2649 2698 2789 3014 3160 3252 12226 12392 12394 1242112489 12689 8400 8450 8459 8492 8535 8550 
3410 3516 3693 3709 3720 3743 12756 12774 12811 12847 12907 12980 8595 8631 8737 8793 9850 8983 
3843 3870 3924 4335 4527 4624 12994 1307313156 13202 13205 13269 9003 9044 9045 9048 9149 9356 
4636 5068 5292 5503 5641 5682 13350 13403 13442135271360713747 9388 9397 9405 "9426 9431 9461 
5690 5729 5941 6163 6421 654l 13920 13944 14066 14081 14093 14139 9645 9673 9675 9770 9779 9884 
7090 7370 7632 8221 8297 83l 4 1428214510 14524 14653 14672 14674 9899 9970 9974 9989 999110002 
8637 8725 8762 8858 8902 8937 1471514837 14910 150021508915138 10026 10029100361009810122 10141 
8962 9057 9073 9331 9709 9905 15253 15347 15469154951552115657 1015810195 10274 102911032110336 

10043 10374 10452 l0566 l0635 10671 15680 15757 15999 1603116156 16198 10360 10397 10453 10468 10539 10557 
10686 10970 11038 ııo47 11099 11546 16589 16615 16708 16733 16840 16875 10560 1063010633 10643 1065410761 
1165611717 11833 11870 1191812120 108111082110962 

12044 12433 13306136271426014371 12314 12367 12524 12544 1274113152 172211732917415174491748617498 110141104111050 
1444614495154921572117897 18162 1333313409 13439 13618 1375414057 17619 17712178531792818124 18207 11134111711119011207 11356 11364 
19020 19286193651951219859 20023 182721&286 18303 18305 1847318524 114311144111458 11517 1152111547 
20206 20261 20530 20663 20812 21062 

14213143991453014738 1488814~99 185371859018616 18629 1872518756 1158211718118291190811967 12000 
21266 21536 21704 22383 22856 23970 

151011518015296153071547115077 
1880719060193Z6 194251943919578 12173121781218112207 1222412225 

24079 24270 24303 24395 24473 24523 
1564615647 15705 15773 1583615889 

19587 19716 19852 20187 20202 20220 12282 12300 1233612374 1237812396 
24523 24703 25211 25432 2636! 26614 

16064 16204 16228 1627516350 16386 
20225 20242 20320 20396 20436 20492 12434 12453 12460 12498 12507 12561 

21263 21190 27876 21949 21m 28022 
16675 16793 16833 17025 17063 17136 

20540 20545 20160 20820 20831 20997 12579 12632 12648 12655 12103 ı2120 17404 1770317888181131830618568 }. 
28427 28788 29355 30334 30494 30952 186201889019015190621912919347 21004 21076 21133 21175 212 9 21219 1278912826 1287312884 12 12916 
31408 31444 31745 32187 33172 332~6 19428 19483 19538 19623 19841 20075 21244 21339 21385 21398 21400 21424 1295913000 1300113027 13064 13069 
33602 33817 33965 34062 34211 35253 2011120203 20456 20620 20637 20711 21426 21572 21820 21886 22093 22117 13099131701317413282 1332613533 
36783 38025 38748 38763 39202 39974 20714 20726 20981 21058 21479 21551 22118 22290 22453 22613 22689 22734 13554 13646 13734 13783 1378813800 

200 Lira kaz.anan numaralar 2l656 2l658 21713 2l892 2l985 22070 22739 22753 22910 22941 23117 23291 ~9011391413940 139931400214028 
654 969 1295 2133 2478 3189 22203 22238 22477 22746 22908 23016 23295 23311 23377 23483 23538 23683 1402914031l404414053 14G7ö 14174 

3369 3982 4395 4917 5567 5770 23215 23292 23330 23339 23350 23410 23699 23770 23773 24065 24108 24241 14182142331424014314 1435614357 
6013 6321 6465 6658 6739 7096 23496 23560 23563 23567 23697 23698 24246 2444124539 24643 24653 24712 143831439514404 145051462714644 
7219 7833 8388 8422 8755 8756 23825 23879 24040 24152 24235 24319 24749 24812 24910 24945 25104 25182 1465914754 147651495815043 15053 

944 1048110853 10902 10926 11530 24549 24686 24800 24990 25176 25202 25344 25456 25492 25567 25623 25835 15110 15126 15167 15246 15255 15285 
11575116691225512373 1292613923 25245 25283 25684 25874 25988 25998 25880 25956 25983 25984 26207 26217 15130 1531315320 15325 1533215366 
13950 13960142001477815513 16181 26174 26208 264.46 26485 26713 26720 26218 26396 26458 26460 26511 26574 15387153961556515593 1561115645 
16224 17277 1737118732 18835 19098 27057 27133 27306 27989 28037 28201 26681 26768 26770 26803 26810 26893 15770 15794 15938 15839 15864 15877 
19174 19247 1934119509 20262 20780 28367 !:0990 29100 29~9 29676 29895 26886 26961 26995 270112702027136 158~ 15977 16008 16070 16103 16159 
20798 21902 2238122600 22955 23472 30069 30404 30747 31482 31740 32370 27137 27182 27353 27424 27434 27471 1616816245 16255162661634916380 
23531 23573 24062 24410 24855 25774 32611 32805 32976 33077 33286 33466 27495 27540 27609 27688 27708 27771 16397 16449 16469 16510 16:>52 16575 
26219 26741 26936 26970 28109 28118 33743 34001 34003 34100 34567 34675 27816 27967 28044 28045 28065 28100 1662116fl22 16670 16768 16787 16836 
28229 28289 28374 28574 29313 29341 34871 35026 35232 35285 35993 36103 28129 28165 28169 28329 2841?. 28425 16930 16951 16960 16973 J6997 17015 
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TU NCAY Gi ŞESi 
Bu son keşidede dahi 24411 numeroya isabet eden 

200,000 L irct. 
{ocaımustafapaşa'da Toprak 
HIKMET'e çıktı. 

sokağında, 116 numara.da Bayan 

l r) ıJ, l ·çPX ci.tt:.ri T UNCAY 
G aş ES n J .... t ~.. . '...... ... - : " .... 

Bu tertibin üçüncü keşidesinde 

45.000 Jirayı Akhıyıkta, Ha
mam sokağında 23 No. da Bay Ali
ye, 4 üncü keşidesinde Marpuççu
larda 53 No. da Bay Nasih'e, 5 
nci keşidctinde 4 üncü Vakıf Ha
nında Bahçe Miman Mevlut Bay
'.!al VER D 1. 

TUNC AY 
-. GiŞ ES i 
.r.uçbır keşıcıe yo.Kcur .ıcı ouyu.K ı.ıcramiyelerden birısıni vermiş olmasın. 
Borçlulan halas eden ve fakirleri zenginliğe kavuşturan TUNÇAY 
GIŞESI, perakende ve toptan satış yapar. Sipariş kabul eder ve mil§· 
terilerine kolaylık göstererek memnun eder. 

Biletlerinizi TUNÇAY GIŞESINDEN temin ediniz. 
ADRESE DIKKAT: Bahçekapı, Hamidiye caddesi 4 üncü Vakıf Han 

karşısında No. 61 Serbav• M. HAMDI 

Dişleri sabah, öğle ve akşam her 
yemekten sonra günde 3 defa 

niçin fırçalamak lazımdır ? 

Çünkü bir defa d işler hariçten alman mikroblara 
karşı müdataasızd ır, saniyen ağızdaki " Salya,, 

denilen mayide milyonlarca mikrob doludur. 

Salyada bulunan LUab 
dişle!in en birinci düşma. 

nıdır; dişlere yapışarak 

yosun peyda eder. Mine
leri aşındırır, yavaş yavaş 

dişleri ve kökleri çürütUr, 
diş etlerinde iltihablar 

peyda olur. Dişlere yapı
şan yemek artıkları ve 

.ecnebi dcfel r <Ie temiz-
lenmezse birer mikrob yu-

vası ha11ne gelir. Eğer diş
ler muntazaman ve günde 
en az 3 kere "Radyolin., 
le fırçalanmadığı takdirde 
çok çabuk 
mahkumdur. 

29646 29763 3018131579 32002 32480 36610 36832 37205 37222 37350 37407 28526 28534 28596 28610 28920 28672 17044 170821715517373 1741817419 
~~m~m~M~M~~11ınm~u2~~~m~~~nı28~28ru28~287~28~~m1u~1uoou~1™21~73nm ı~------------------~---• 
35801 36232 36531 36921 36998 38011 39442 39584 39945 28992 29019 29077 29103 29130 29143 (Arkası 10 uncuciıt) 

ile Sabah, öğle ve akşaıfh her yemekten sonra 

günde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız 

Yazan: 
ALI RIZA SEYFi [I AKDENiZ KAPLANLAR/ - No: 5 [g Reaaamı: 

' MONIF FEHiM 

Akııuıı!;uı"<laır tttııaı gulleteı ısııttuyol gemumu a.l\ak bullak eunlşt.1. Iki Ispanyol kadırgası da yürekleri titretecek bir ht:ybetle Aksungura Biraz sonra Aksungurdan fışkıracak ate§ yağmuru, bu zavallı esir ka-
Sık ve beyaz top dumanı biraz açılınca, Ispa.nyol kalyonlannın kıç ta· doğru yol alıyorlardı. Bu iki kadırga, uzun boylu, gadp iki yılan gibi filesinin de üstüne yağacaktı. Onların sımrsız zahmet ve kırbaç altında 
raflarına adet olarak asılan ve Hazreti Meryemin yüreğini yedi kılıç- dalgalar UstUnde kayıyordu. Iki bordalanndaki kırkar kürekleri denize geçen acı ömürlerine böylece bir son vermek belki de hayırlı ve sevap 
la paralanmış gösteren yaldızlı çerçeveli (Madre Dolorosa) yani acık- batıp çıktıkça etraf köpüğe boğuluyordu. Yiğit Türk denizcileri bu kil- bir işti. Tanrıyar, babasına dönerek: "Tanrı aşkına şu talihsizleri koru

1 
lı ana tablosu dar.madağın olmuş ayrıca, mağrur Ispanyol bayrağı da reklerin zincire vurulmuş yüzlerce forsa tarafından çekildiğini biliyor- baba!,, dedi. 
koyu mavi dalgalara yuvarlanmıştı. Korsanlardan blrl: "-Herifin ban- lardı. Gemiler yaklaştıkça güvertelerinde çelik zırhlan gUneş altında ışıl- Deli Bayram Reis hiç bir cevap vermedi. Gözlerini uzağa dikmiş se-
dırası suda .. sesi yok. Mutlaka teslim oldu. Rampa edelim.,, diye haykır- dıyan kalabalık bir asker kafilesi görünüyordu. Iki düşman kadırgası rapa dikkat kesilmişti. Bu sırada iki kadırga sivri burunlarile Aksun-
dı. Fakat Deli Reis; kötUrUm, kolu kanadı kırık bir gemiye rampa et- yanyana bir hizaya gelmişlerdi. Forsaların pis ter kokuları, Türk de- guru delmek için manevra yapıyorlardı. Bir dakika daha geçerse mah-
ıneğe tenezzül etmiyordu. Aksungur, dalgaları yararak, Ispanyol kalyo- nizcilerinin burnuna kadar vanyordu. Bu zavallıların çoğu Fas ve Ceza- muzlu başlan yıldırım gibi kalyonun teknesine saplanacaktı. Bu. eski 

.ı..ı..;..~....wıw11..ıı:.ı;ı.b.M.l~....Ja::.ı.ı:ı.ı'--JAJ....U.i"'-WL..A1ı..ı.u.ı1.AA.LtıY.L...ı.ı8" ı~ld~ı"---"~~~~~""-....u.ı~n~ee~i~r ~a=lın~a=n~v~e~a~ç~k~a~rn=ın==a~al~ı ı.ı.ı.ı..~~!....Ue~r~lil~cr~d~i.~~~~~~~--"d~enwi~ilww.' u..J.!b~cl~li~b~hJmwaMn~e~vr~awlau;u.UıLWıı....ı.ı~·u·~ru~·.~~~~~'A~r~k~a~s --.:2J~r) 
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Kurtulus Savasında 
Deniz Kahramcİnları 

1 E K o N o M i 1 

••••••• ' ••••••••••••• ' •••••••••••••••• t 11111. 

Piyasada 
Yulaf 

Anadoluya Top Ve Satısları , 

Cephane Kaçırırken .. Son hafta içinde dahili ihtiyaçlar 
için yemlik olarak mühim miktarda 
yulaf satılmıştır. Satılan miktar 
5,338,000 kilodur. Müteahhitler tara 
fmdan temin olunan yulafları İstan
bul piyasası 800 ton ve kilosu 4,69 
kurustan, İzmit piyasası 1040 ton, Ki
losu 4,95 ten. Çanakkale piyasası 600 
ton 4,23 - 4.85 kuru..c;;tan, Tekirdağ pi 
yasası 600 ton beş kuruştan, Kırkla
reli piyasası 1050 ton 5.90 dan, Çorlu. 
piyasası 248 ton 5,48 kuruştan ver-

en.iz kahramanlarının hatıra
larım toplamak ihtirası be

ı Ortaköyden Kasımpaşa, oradan 
a Suadiyeye sürükledi. 
Bu sefer de deniz binbaşısı Hul

i Yükseli buldum. lstiklal sava
ma ait hatıralarını almağa gel
iğimi söylediğim zaman binbaşı, 
· zilnü buruşturdu. Manalr mana -
ı başını salladıktan sonra içinin 
avrulduğunu anlatan bir sesle: 
- Ah, dedi, ben Istiklal sava

mda bulunaımadım ki? .. 
Hayret ettim. Bunun imkanı 

oktu: 
- Nasıl olur Bay Hulki dedim, 

stiklal mil• adelelerine iştirak et
iş olduğunuzu yakından biliyo. 
m. 
- Evet, fakat .. 
- ?! 
- Niçin şaşırdınız. Işin bir de 

'fakat" tarafı var! Ben !stiklfil sa
vaşında vazife aldım. Maalesef hep 
Istanbulda bulunarak çalıştım. Bu 
vazifenin de ötekiler kadar mukad
des olduğunu takdir etmiyor deği
lim. Şu var ki bilfiil çarpışmadı
ğımdan, düşmanla gözgöze gelme
diğimden, sebebi anlaşılmaz bir 
üzüntü duyarım. Zaman zaman yü
reğim sızlar 

Hulki Yüksel Ertuğrulda iken .. 

lanmağa koyulan motörün içinde 
halimiz harap! 

Muaveneti bahriye gıııpunda 
idiım. Grupun vazifesi mu

ayyendi. Anadolunun silah, cepha
ne, sıhhi malzeme gibi mübrem ih
tiyaçlarmı temin etmekle mükel- s aat Yirmi üçe doğru motö-
lefti Bizimle birlikte çalışan bir rün karbüratörü de bozul-
gJ:'ll daha vardı, onun adı da mağa yüz tuttu. Bizi yolumuzdan 
''Fe ~-"""""=a.lık.oyıw~ Bazan duruyoruz. dal-
auıt birer' ~kUl olan bu iki galara uyan tekne kıvrana kıvra-

grupun Tersanedeki ambarlardan na yalpalıyor bazan yol alıyoruz. Ma 
lüzumlu şeyleri Anadoluya kaçır- kine ümitsiz bir hastanın son enerji 
ması bir muvaffakıyetti. Ce h _ !erini harcadığı gibi dermansız iş-
1 rd d.. ·· nl · P e - d e e ovuşe en kıskanırke .. liyor. Nihayet dagların ayana-
} •• Uzü" • b n gon- d d um u muvaffakıyetle . madığı zora bizim ımotör e aya-
di - · t lli il rm ver-

gı eee e sulardık namadı. Durdu. 
Binbaşı Hulki bu sö~len· b" .. Geriye dönıneği aklımızdan. ge. daf h.. . ır mu-
aa uvıyetine sokm k . . çı'rmemı·ş oldug-umuzdan haylı yoı El"l ... 1 a ıstıyor. 

ba~ı;o~~ e bunu anlatmağa ça- almış bulunuyorduk. Mot.ör istaper 
ettiği zaman Kmalıada ile Fener. 

hede ;~~ill~~hda~ .. ederim, dedi Cep- bahç.e açıklarrnda. bulunu~or?uk. 
ovuşmek · b Motör sesi kesilince, tabıatın ku-

dar ge~ b" · ne ıse u ka- k d h. ed"li 
Anadolu a :r ışgal. sahası i!inden durması daha ya m an ıss ı -
odur S Y ote berı gönderınek te yor. Rüzgar, su sesi, ç~m~I~r, 

· avar:ıımanıın ,...,, ·di karanlık ve yağmur motorun ıçın. 
Bu s .. .. ~şı olmaz ki. .. t k . . 

0 Zl1nlden biraz f dekı· bı.rkaç ı·nsanı ürku me ıçın el 
bi oldu: era!tlar gi-

ele vermişler. 
- Durun ·· ı · . t 11 b .. k b" oy e ıse, dedi, size kü- Zavallı motör, yahu zava ı iz-

~u ır hatıramı anı t ler dalgalara uymaktan başka bir 
tık güler mis· . a ayım. Ar- . 
lığrma mı ve~ız: ~ok.sa kahraman- şey yapamıyorduk. Motor sürük-
bir şey, rsınız; size kalmış lendi, çalkandı. lçeriy~ su~ar dolu-

yordu. Bizim bir haylı ~graşarak 

2 i~:ını Yanındaki kül tab· 
. ına bastırarak .. d"" .ni en sö son u-

B 
ze de başladı. 

- ah· · 
takını ıa;:ae ınektebinde, dedi, bir 
hane 'Vardı ~ aksamı ile top cep
sevkedilın ·. unıarm Anadoluya 

esı için fı t k 
la meşguıdUk .:Sa ollamak-
bin işgal edil~~ ~erde mekte
mış YilrünıUştü. gı nvayeti de al-

Itilaf ku'VV . 
de bir ar t etıerı tnektebe girer 
cede büy;: ırnı~ Yaparlarsa neti
Mektebı"n .~ehlıkeler doğabilirdi. 

nıud .. ·· 
tahğı iyi i uru_ ~~Y. Şevket, or-
fiyetini g ~e .ettıgı ıçın, işgal key
luyordu ecıktırıneğe muvaffak o-

anı.nıa i · vereceği . ' . şın ergeç patlak 
duk. nı suretı katiyede biliyor-

Bana verit · 
lesi tah en vazıfe, işgal mese-

akkuk etıned .. k teptek· b en once me -
radan 

1
k ~ netameli malzemeyi o-

..... ..1 a dırtnak ve Anadoluya 
go,""ertnekti t · 
yapmak · ~hoş amma, bunu 
Fakat ta d.ogrusu dile kolaydı. 

tl Çaresız. Emir emirdi ve 
mu aka Yapılacaktı 

2 . 

b
. 3 ıinaYJs 922 akşamı Haliçten 
ır ınot .. ore binerek hareket ettim. 

Her şey Yerli yerinde idi. KöprU
d~n çı~bk, l:fardakan boşanırcasına 
bır . Y~?.mur yağmağa, dalgalar a-
labıldıgıne yilkselmeğe başladı . 
Birdenbire Marmaranm meşhur 
l~oslanndan belllı bir nümune 

boşalttığımız suların yerme lodos 
bir seferde iki üç misli fazla su 
iade ediyordu. 
Taım bu sırada Bankların üzeri. 

d.. t·· - ·· ·· ·· hissettim Demir ne uş ugumuzu . : 
atmağa vakit kalmadan ırı dalga
lar motörü kapınca kayalara fırla. 
tıverdi. Lodos motörü kaldırıp kal
dırıp vuruyor, pare<a parça öldürü
yor, parça parça ba~r~ryo~~: Bira? 
geldi ki motör denızın ustundekı 
kızılca kıyametten usanmış gibi 
denizin dibine iniverdi. Motörtin 
arkasında minicik bir bot vardı, o
na bindik. Bir kürek. bir kürek 
daha derken 0 da battı. Motörcü
ler, sahile doğru yüzüyorlardı. Bek
lemenin bir faydası yoktu! Ne o.. 
!ursa olsun. kurtulmak lazımdı. Sa
hil epeyce uzak. Yüzüyordum. Kuv. 
vetli bir yüzücü olmadığım için, 
ıkına kakma, su yuta yuta yüzü. 
yordum. Bu fırtınalı gecede sahile 
ulaşmam gerçek bir mucizedir. 

K araya ayak basar ba~ımaz 
ikinci bir belaya çattık. Çık

tığımız yer bir lngiliz askeri kam
pı imiş. Bunu anlar anlamaz koy. 
numdaki resmi evrakı yırttım. Za
ten bu işin bitmesile etrafımızı 

süngtilülerin sarması da bir oldu. 
Zabitlerinin yanına vardığımız 

zaman, tüccar olduğumuzu, Malte. 
peye sebze almağa giderken yolda 
battığımızı söyledik. Saat bir bu
çuğa kadar da karada kabir azabı 

Tabana kuvvet doğru Kadıköyü
ne. Vakit ramazan, ortalıkta da
vul gümbürtüsü. Biz yarı çıplak. 
Bekçilerin, davulcuların hayretten 
r.çık:nış gözleri önünde davullu zur
nalı bir geçit resmi yaptıktan son
:~ hamama yollandık. Göbektaşı 
1~~klerimize işliyen soğukları sök
tu attı. işte bu kadardır ol hikaye. 

Binbaşı Hulki sözünü bitirdikten 
sonra gtilmeğe basladı ben de gü
lüyordum. Fakat kahkahalarımızın 
sesindeki mana Hulkinin geçirdiği 
gece kadar heyecanlı ve fırtınalı 
bir mana idi. (Arkası var) 

Fotoğraf Yüzünden 

Y abancllar Rahatsız 

EdJlmiyecek 
Ankara, l2 (Tan muhabirinden) -

tstanbulda Beykoz civarında İstan
bul boğazının memnu olmıyan bir ye 
rinde fotoğraf almak istiyen Polo~ı
ya ~lçi~in.in karakola kadar götürill
me.sı ha~ısesi üzerine Dahiliye Veka 
leti vazıyeti mahallinden tahkik et
tirmiştir. Bu usulsüz müdahalenin 
başka yerlerde de tekrar edilmemesi 
v~ memleketimizi ziyaret eden ecne
bılerin gayri memnu mmtakalarda 
istedikleri gibi gezip dolasabilmeleri 
için. D8:1ll1iy~ Vekaleti bu e~de ec
nebılenn, Turk vatandaşlan gibi, yal 
mz memnu askeri m.mtakalarda fo

miştir. 

Marmara, Çanakkale mıntakala
rmda bu sene 7 -8 bin ton ve Bandır
ma mınta.kasmda 15-20 bin ton kadar 
mahsul bulunmaktadır. Dış piyasa
lardan henüz alıcı çıkmamış olmakla 
beraber fiyatlar hakkında sondajlar 
yapılmaktadır. Almanya ve İtalyanın 
yulaf piya.s~mızla alakadar olacağı 
tahmin edilıyor. 

Dünya ipek Kozası 

Rekoltesi de Noksan 
Avrupadan piyasamıza verilen bir 

habere göre, bu sene Asya da dahil 
olduğu halde dünya ipek kozası istih
salatı geçen seneye nazaran yüzde 
yirmi kadar noksan görülmektedir. 
Bundan dolayı Avrupa ve Amerika 
piyasalarında koza fiyatları yüksel -
miye başlamıştır. Memleketimizde 
koza yetiştiren mıntakalarm toplu o
larak rekoltesi bu ay içinde anlaşıla
caktır. Söylendiğine göre kozalarır -
mızın bu sene iyi fiyatla satılması için 
ümitler gittikçe kuvvetlenmektedir. 

-0--

toğraf almak, kroki ve resim yapmak ltalyadan Mal istekleri 
tan menedildiklerini ve diğer yer -
lerde tamamen serbest bulundukları- İtalyan firmalarından bazıları mem 
nı tekrarlamaktadfi'. leketimiz mahsulft.tmdan arpa, kuru 

Bu yoldaki kanun hükümlerini ih- fasulye, ~uru sebzelerle ik:· bin kental 
lal eden polis ve jandarma teşkilatı taze zeytın aynca fazla miktarda no 
mensupar1ının şiddetle tecziye edile- but ~ak i?in Tür'kofise müraca • 
ceği de ayrıca bildirilmiştir. at etmışlerdir. 

Kirli Kitap Borsası 
Bu yd mekteplerin ~ddığı za. elinde kalnıasının tedris bakımın -

man mektep kitaplamun bazılarının dan ho~. görülemiyeceğmi anlatmak 
basılması bitmemesi yüzünde.o bir ki· bana du.'}nıez. 
tap borsası meydana çrktığmım el· . Fakat sağlık bakımından ders 
bette farıkındasmız. ~tapl8:1"1'1111 elden ele geçmesi he-

Bayan veya bay öğretmen keD"' ~erın çoktaınberi nefret ettikleri 
di vazifesini iyi yapmak istediği l· bır usuldür. Kitaplann birçok has-
çin, ders kitaplanru vaktinde h_. t.aı~.arı bulaştırmıya sebep olduk-
zırlamalan la1:1m gelenlerin vazl· ları otedenberi kabul edilir. Bu has 
felerini vaktinde görmediklerini ta- t.alıkların en başında sö~·leneın w;•a 
oımıyor. Mektep ~ılmc.a dersine ve kolera hastalıklan memleketi-
başla.mış ve devam ediyor. vers mizde Yoksa da. şarbon hasta.I·fl 
kitabı olsun olmasın, talebesine l!JoU• - nıaa.ıeser - sıksık duyul.ma.kta-
aller tertip ederek onlardan vazife dır. Çiçek hastahğl da pek nadirse 

· istiyor. Bu suallerin cevaplannı bul ~e, .~Zll, kızamık, difteri, boğma.ea 
ma.k için talebenin elinde kit.ap bu· oksurüğü çocukla.nmızıın arasında 
lunması 18.zmı. Kitapta yaoıb otan az çok fakat da.ima işitilmektedir. 
şeyleri öğretmen dersinde a.ğızda.'11 Her vakit, her yerde mevcut olan 
söylemiş amma küçük taıebeSJaÜl l· vere~ hastalığının bile kitaplarla 
şittiği sözleri tekmil not edebU01CSi geçeblleeeğmi kabul eden hekimler 
kabil mi? U niversitelilerin bile pro· Çoktur· 
f esörün söylediğini kaydedebib1Je81 ~taplarm hastahğl bulaştırmak 
pek nadir görülen bir şeydir. . tehlikesi dezenfeksiyonla. ' kalmaz, 

Bir tarafta.o vazifelerini vaktinde demeyiniz. Çünkü o ki.içiik ders ki-
yapamı:ranlarla bir taraftan vaıi- taplarını birer birer dezenfekte et-
f esini i;·i gören' öğretmen arasında meyi düşünmek tatbiki kabil birşey 
kalıuı zavallı talebe kendi vazife"i· değildir. Bu iş ane.ak mahsus alet -
ni yazabilmek için, bir yıl önce kf'D· ·~~·~ ve pek kıymetli kitaı•lar için 
di sınıfında bulunmuş arkadaŞlıt'°'" gorınebilir. 
na müracaat ediyor, ondan eski ki-- İsterseniz, kitapla ha.<italık bula-
taplarau kendine satmasmı ı .. tı~«ır. ş~ hiç kabul etme)iniz, o mft-
Kitap borsası da bu suretle ıneyda- hış hastalıklardan hic;birinl hatm-
na çıkıyor, Sınıf1111 ge(mİŞ olaın ço- ~getirmeyiniz. Fakat bir çocu -
cuk eski kita.bınm para ettlğbıi an- ~ bütün bir ders yılında kull.rı.n-
laymca, tabiidir ki, onu en çok pa- dıgr, her vakit temiz olamıya.n par-
ra verene satmak istiyor.. Jna:klarmı ağzında ıslatarak yaprak 

Derde tüccar veya sarraf ola.('ak laıını çevirdiği kitap - manen pek 
ınhılminilerin şimdiden bors& işle- yüksek olmakla beraber - madde-
rinde idman etmeleri bir bakDDdan teın pek kirli bir şeydir. Bumı el -
belki hoşa gider. Fakat birkaÇ ha- bette kabul edersiniz. 
kundan da pek ziyade can sJkaCak Onun içiın mektepteki çocuğunu-
şe:rdir. Bir yıl önce okutuJ8'1, fakat zun, kitapları hazırlanmış olmıyan 
bilgilerin genişlemesinden dola~'l de derslerinden f -1 not alması tehli· 

-x ül" en bir k · ğiştirilmesine lüzum ,.,vr . esı olsa bile ona kullarulmış kitap 
ebenın aldı 

MESE PALAMUDU 
Rekolte, 15,000 
Ton Eksik Olacak 

ve 
Anlaşıyor 

Mühim ihraç maddelerinden biri olan mefe palamudunun hu 
sene dünya rekoltesinde noksan olduğu anlaşılmıflır. Memleketi
mizin de rekoltesi geçen seneye nazaran 12 - 15 bin ton kadar 
eksiktir. Gelen haberlere göre, muhtelif mıntakalarda palamut 
devfİrilmesi bitmi•tir. Çanakkale her sene 10- 11 bin ton mah
sul verirken bu sene bu miktar 6-7 bin tona inmİftİr. 

Senede 45 bin ton palamut istihsal 1 
edildiği halde bu yıl ancak 25-30 bin 
ton kadar mahsul toplanmıştrr. Bu 
miktarın yirmi bin kilosu Uşak, !z
mir mıntakalarındadır. lstihsalatın 

ancak 4-5 bin tonu yerli sanayi ve 
debağhanelerde kullanıldığı için ka . 
lanı da ihraç olunmaktadır. 

Yeni Fındık 
Mahsulii 

Avrupa ve Amerikada, palamutun 
gördüğü iş, kimyevi terkiplerle temin 
edildiği halde tabii mahsulün piya • 
sasr damia sağlam kalmıştır. Bu se
ne fiyatların yükseleceği ve istekl1 de 
vam edeceği anlaşımalktadır. Şimdi • 
den kilosu dört kuruşu bulmuştur. 

Orman Tezkereleri 
Aranmıyacak Maddeler 

Memleketimizden ihraç edilecek 
bazı orman mahsulatından bundan 
böyel nakliye t ezkeresi aranmaması 
kararlaşmıştır. Bu mahsulat arasın
da bulunan maddeler, selep (orkide 
sovanı) tomalan denilen yer manta
rı, kitre, çilek, muhtelif yabani çi • 
çek sovanı, kocayemişi, Alıç, çiriş, 

çöven, hardal, meyankökU, Susak, ak 
gündüz kökü centiyan, gök boya ve 
saire otlardır. Bunlardan nakliye ve 
ihraçlarında orman tezktıresi aranmı
yacaktır. 

Zahire Borsasında 

Satllan Mallar 
Dün şehrimize on üç vagon buğday 

ile dört vagon arpa gelmiştir. Yumu 
şak buğdaylar 5,27,5 - 6,05 kuruştan 
Polatlının 1-2 çavdarlrları 6,22,5 d.en 
sert buğdaylar 5,17 . 6 dan, arpalar
dan 200 bin kiloluk bir mikdar 4,02 
4,05 kuruştan 10 bin kilo çuvallı ke
ten tohumu 10,07 kuruştan, Fenike
nin çift çuvallı susamlarmdan on beş 
bin kilo 16,05 kuruştan satılmıştır. 

(ıM ...,..11 M ...... , 

1 BORSA 
12 Birinciteşrin SALI 

PARALAR 
Sterlin 625,- 629,-
Dolar 123,- 127,-
Fransız Fr. 78,- 86,-
Liret 105,- 110,-
Belçıka Fr. 80,- 84,-
Drahmi 18,- 23,-
!sviçre Fr. 570,- 580,-
Leva 20,- 23,-
Florin 65,- 70,-
K.ron Çek 74,- 84,-
Şilin Avusturya 21,- 23,-
Mark 28,- 31,-
Zloti 20,- 22,50 
Pengo 21,- 25,-
Ley 12,- 14,-
Dınar 48,- 52,-
Kron İsveç 30,- 32,-
Altın 1060,- 1062,-
Banknot 260,- 261.-

Ç EK l ER 
Londra 
New-York 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Buda peşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Mosokva 
Stokholm 

'-

627,- 627,-
0,7906 .0,79 

23,6550 23,65 
15,0190 150270 
4,69 4,6885 

87,1610 87,1610 
3,4350 3,43 

63,7958 63,7958 
1,43 1,43 

22,5775 22,5775 
4,1914 4,1914 

11,9617 11.9617 
1,9675 1,9685 
4,18 4,18 
3,9875 3,9875 

107.3365 107,3365 
34,41 34,41 

2,74 2,74 
20,305 20,305 
3,0933 3,0933 

-o-

Mühim Sevkiyat için 
Hazırlık Başladr 

Bu seneki fındık istilısala.tımızm 
dış memleketlerden İtalya ve 1.spanya 
istihsalatına nazaran kalite ve mik
tar itibarile iyi olduğu anlaşılmıştır .• 
Fmdı~ ihracatı için başlıyan hazırlık 
lar bıtmek üzeredir. Avrupa ile doğ .. 
rudan doğruya muamele yapan Gire 
sun, Ordu, Trabzon tüccarları sev • 
kiyat için tedbir almışlardır. Şehri .. 
miz piyasasındaki satışlar henüz ta
mamile canlanmamıştır. Dün yüz yir 
mi beş çuval kadar tombul iç fındık 
satılmıştır. Şehrimizde yapılan satııs 
larda bu cins fındığın kilosu 28 ku "' 
ruştan verilmiştir. Sivri fındık Uze
rine yeniden iş olmamıştır. Kilosu 18 
kuruştur. Bugüne kadar Trabzon mm. 
takasından 22 bin çuv~ iç fındık ih· 
raç olunmuştıur. 

Yunanistanda Tütün Ar 
Yunanistanm bu seneki tütün mail 

sulü geçen seneden on dört milyon 
okka kadar noksan olduğu haber ve
rilmiştir. Bu seneki tütünler mah
h1t olarak ancak elli milyon kio 111 bulacaktır. y 

•••• 
ZAHİRE 

BORSASI 
12- 10- 937 

Fl~AILAR 
Cinsi Aşağı 

K.. P. 
Yukarı 

K.. P. 
BBu~day yumuşak 6, 5 -.-

ugday sert 5,171h 6,-
Arpa yemlik 4,11 -,-
Arpa Anadol 4 4 10 
Nohut kaba ,- ' 7, 9 Y? --
Susam 16, 5 - 16'.1 
tç fındık 37,20 
Keçi kılı "' 54,-
Tabak yünü 65,-
Peynir bey~ 31, 7 
Z. yağ 1. ci yemek. 58,20 

GELl!.N 
Buğday 
Arpa 
Mısır 
Keten tohumu 
Fasulye 
tç fındık 
K. fındık 
Yulaf 

264 
47 
70 
30 

122% 
2611., 
311}, 
16 -

Yapak. 
Un 

DIŞ 

Arpa Anvers 
Mısır Londra 

5 
15 

FiYATLAR 

Keten T. Londra 
Fındık G. Hamburg 
Fındık L Hamburg 
"}I OÇ'f1 
"}l 96'Ç 

5.24 
3,94 
8,40 

94,50 
94,50 

O~'flS ,\~p~n 
rnd.ıat. !'1 ı\'Bp~n 

TAN 
ABONE BEDELi 

Türkiye Ecnebi 

1400 Krs. 1 Sene 2800 Krt-
750 ,. 6 Ay ısoo .. 
400 " 3 Ay 800 ., 
150 •• 1 Ay 300 ., 
Milletlerarası Posta ittihadına 

dahil olmıyan memleketler ic;in 
30 • 16 - 9 - 3,5 liradır. 



ıu==========================-=============================== TAN -
(BAŞMAILU.EDEN MABAAT) 

Üniversite 
Universitede 
Sınıf Dönenler 

Başı a§rıdan 
çathyacak gibi 

l~llltltlltltlltttlllltllltllllttltlllttllllllllllllllttlll 

1 Tayyare Piyangosu bir NIMETIIR. Fakat bu N 1 M E T Yalnız 
Ektiğini 
Biçiyor 

Univeraitenin muhtelü faktlltele
rinde bu yıl 1200 talebe smıfta kal
Dlll bulunuyor. Bunlar, kendilerinin 
imtihan usullerinin haksızlığına kur
ban olduklan iddiasında bulunarak, 
vaziyetin tamiri dileğile Başveki.lete 

(Başı 1 incide) ve Maarif Veki.letine müşterek bir 
lemek mecburiyetindedir. Universite istida ile müracaat etmişlerdi. 
makinesi bunu yapamamıştır. Bunun Bu arada Hukuk talebesi, sınıf g~ 
içııı muvaffakıyetsizlikle neticelenen mek için kabul edilen vasati 7 nu -

...... __________________ _ 

Nü ET 
GiŞESiNDEN 

imtihan, talebeden ziyade mevcut te,- mara usulünün değiftirilmesini isti- N E y R o z ı• N 
kilitm hesabına geçirilecek bir imti- yorlardı. Smıfta dönen talebenin bu 

Universite; mevcut talebeyi tetkilt cevap gelmediği için talebe bu sefer E • dd t}• b alacağınız bir biletle size gelir handır. müracaat ve teşebbüslerine fıenüz bir 'I 
etmek, tanımak, kendilerinde sevk ve ayn ayn phsl istidalar ile Maarif 0 Şl e 1 flŞ Ve 
a1lka. uyandırmak, yetifmelerine ma- Veü.leUne mt1racaat etmiye başla • d• "' l BU Son Keşidede N i M ET G i Ş ES i N D E N 

Bilet Alıp Zengin Olanlar 
kul imkanlar hazırlamak ve bütün mışlardır. Bu vaziyet karşısmda Ma- iŞ agn arını 
)fleyıflni mevcut malzemesine göre arü Veki.letine ıu birkaç gün içlndr d• d• • 
ayar etmek mecburiyetinde idi. birkaç yUz istida gönderilmiş olacak- lll ırır. 

Bunu yapacak yerde klğrt üzerin- tır. Talebe, bu ıekli, i8tidalarD yirmi • 

de birtakım programlar, den ve dört uat içinde cevap verilmek li.zım N E V R O z 1 N 
imtihan uslleri vUcude getirmiftir. geldiği için tercih etmitlerdir. 
Dar kırtasi zihniyette daiına göriU- Diğer taraftan hukuk fakWtesinde 
düğü gibi, asıl gayeyi unutara: ":liğıt ikinci smıf için kabul edildiği bildiri
therinde kurduğu bu sunt llem için- len yeni formW henüz Universite rek
de kendini kaybetmiftlr. • törlttğil tarafmdan ilin edilmediği i

çin talebe derslere girmemekte \"e 

Bütün ağn, sızı ve 
sancılan keser. 

1 - 24411 No. bllet sahibi Nlıantaıında L.Sle soka· 
iında lay Cemal 

200.000 lira 
Y Waıek vasati aramak, ytılaıek koridorlarda dol8flll&ktadır. • 

tlutlmizan istemek mtıkemmeı N E V R O Z 1 N 2 - 266M No. I• illet sahibi leykozcla Bay Sami 
bir eeydir. Fakat i§liyen makinenin Bir Genç Mulahllf Yerle- 4 ı • 
:::-dır".':~.::'! r=~ı::ı:~~!~i!, Nezle, grip ve ro- . 0 '0 0 0 1 ra 
tiftirecek tekilde i§lemedikten sonra kaza olmu9tur. Salih Nuri isminde • k 
kalite bakmımdan haddinden yüksek bir genç, limba yakarken birdeıLhire matızmaya arşı 3 - 38021 No. lu bllet sahibi Dolapderede 22 No. 
bır mahsul beklemiye ve iatemiye kim elbiseei parl&m11 ve aöndtıremediği i- k d 
menin hakla yoktur. çin bağınmya ve komeulardan tstim- ÇO müessirdir. a lay Kot•· 

ltliyen her makine zayiat verir. dada ballam11tır. Etraftan yetişen -

~-"::::.~.: ::: :::r:.~cud-:ı:: ::ı:: ·c:.b,ıneda~ın9a1b"ı·d···~,3 i o ' o o o 1 ra 
J&D ve zayiat tefkil eden mahaulleri rafları yandığından çağrılan mbbi • 1 

-. 

miktarca udır. Bunlar da nilmuneye imdat otomobilile onu Beyoğlu haR- isim ve markaya dikkat 1 
alabetle ancak kllçUk farklar g&te- tanesine kaldtrtmışlardır. Yaralı bir taJdıtlerı"ndeu sakınınız Şan11nmı, lstanltulun en ıanılı ...... olan NiMET glpslnin ıansı 
rir. az sonra hastanede öldüğtl için müd-

Kallte mahaultı vermek Ur.ere ku· deiumumilik tahkikata baelamıt ve5! -= He bl..L..ffriniz. 
l'ulmıyan bir makinede farklar elbet· tablbiadil Enver Karan da eesedi mu _ • ... 1 
tıe bllytlk olur. Bugt\nkil Univensıte ayene ederek gömWmeaine izin ver- • KORKU • • § 
makbıeainin en bUyllk kısmı bu ne- miftir. f = 
Wleııdir. Bu i§leyit tam ortada du- ~--_,, -..~~ Sıçrama bayllma ger• ı :E 

Yeni tertip biletler gelmiıtir. 1 Liradan satılmakta•. 

:;• mahsullerin i= kahba sıkı "Y ddıı Saraytnda.. cıinllk, b~iulma 11İııeri, § 
beldl-=~ymasmı yemeyiz ve T f ik ı nefes daralma11 KAR· • 5 

14 RESE DiKKAT: lstanbul Eminönü No.16 Telefon : 22082 
. e rı amız DOL'a biraz devamla 55 

Univeraltede hukuk ve ıktmat ta- - -
lebeai içbı çok kısır bir hayat var. Bu Yazı çolduiunclan dolayı bu- nihayet bulur. E 

_.....,,ebentn Univenslte ile mtm~ stl .. -.....dl...ödr. clHetis. -

Talebe için bütün öğrenme membaı 
ı. takrirlerin notıarmdaD ibarettir. 
Jlllatakil bir kanaat eahibi olmayı 
mthnld1ıı kılacak ve tetvik edecek lm
klnlar çok azdır. Talebenin çalqma
JDUmdan ve al&kasmlıimdan neka
dar lik&yet edenıek edelim, vasati ift
t:ldatta bir talebenin Universite mu-

Jdttnde normal yetitme tmklnlan ft 

tetkik zevki bulamadığım itiraf et
mek llzıındır. 

lanan ve memleke
timizin doktorlarm
ca takdir edtlen: 

S.M. A. 
Markalı 

Vlt•mlnll SUttUr, 
hzla tafalllt isteyenlere mec-
canen literatür gönderilir Gala

ta posta kutusu 1255 

.. - Her emuede l&tıbr. -

olaa takrir notlan üzerinde az, çok 

B una karşı talim heyetinin kuv. .. .. ,,.. ı adığmı ~ıp ça lfDl ... 
vetli bir mUdafaaSI vardır. 

'l'alebe ile temasa gelmek ve tam m&. f akat fakWte idarelerinin iddia-
llUlle talebe yetiftirebilmek için ta- 111 bu değildir. Fakillteler, yük 
llm. heyeti ile talebe arasında mik· aek bir ölçü kullanmak ve kalitede 
tarca bir mtlnuebet bulunmak lbım- :ısrar etmek kararmdadırlar. Ne çare 
dır. Dünyada 15, 20 bin talebesi olan ki, böyle bir malusul ekmemitler vc:ya 
Vniveraıteler vardır. Fakat bunlarm ekememttlerdir. Ekemediklerini de 
talim heyetleri de binlerce kilfden biçmeyi bekliyemezler. 
milrekkeptir. letatlstik tamamile fakUltelerin a-

Unlvenltenin Hukuk ve llrtmat fa- leyhindedir. Universite tahsilini takip 
Jdlltelerlniıı hele qağı ımnflarmda; edebilir diye imtihanla bir grup tale· 
talebenin profesörlerden iatifadeal bir be ayırdıktan aonra bunun yt1ZAie el
titap alip okumaktan çok fazla de- liaintn ölçtıye muvafık netice verme
jildir. Her kürsü aalılblnin etrafmda dlğinin iddia edilmesi, ölçünün yanlış 
dört bet doçent ve muavin olu talebe eeçildifinden ve yanlış kullanıldığın
le temua imkln bulunabilir, fakat dan bqka bir 18Y ispat etmez. OlçU 
elaıer Türk kürsü sahiplerinin etra- ile talebeye verilen yetişme imklntan 
fmda günün birinde yerlerine naımet araamda mutlaka bir mtlnasebet a
CJlabilecek bir tek muavin bile yoktur raıımalıdır. Böyle bir mtlnuebet bu
~ .... profesörlere plince, ecnebi lunm·- ilin bir tarafmda bir hak-
ı1ilr u.anıa yapılan ve Jmunen fena mlık bulunduğu bilalni Bilmek güç 
WcUme edilen talairlerinden olan ;a olur. 

pek mahduttur. Bu profe- Bl8Ce bir makinenin yüzde elh za. 
ı;.mrl'Y!r ancak ytlk8ek talebeye ihtisu ytat vermem tabii ayılamaz Bu ara

ilm:inar dereleri vermek ve kendi et- da bahman lY9erlıı yeni bir leÇm~ 
Pafl:annda muavın yetiıtirmek sureti- den p;mlye haldan olmak 1bmı ge

elı olabilirlerdi. Hukuk, llrtısat lir. 
fakllltelerindeki ecnebi profesörlerin Derlatne gelbıce, ayıklama lmtiha
bugllnkü faaliyet tarzıarmda geriye nmı ilk sene sonunda değil, faklllteye 
bırakabilecekleri iz c;ok mahduttur girerken yapmak ve aene IODUDdaki 

Bu p.rtıar karşmnda imtuıan neyi çok ııalm imtihanlara IU.zum bırak· 
t edecektir? Her halde talebenin mıyacak bir tarzda bir kontrol ve tet

Univentte tahlilinin icap ettirdiği vik usulünü sene arasında tatbik P.t
Jalda yetiflp yetitlnecJiğinl, mu.tak\l mek, en amell ve kestirme yol olur. 

.,...aıaüııı......clllailzameıüöııL.ddil-.ollı&..L~~~tLI:mu~ALMAN. 
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BULMACA 

SAGDAN 801..4 : 

1 - Olaa da yeaek 
2 - Can yakar amma tathcıcbr 
3 - Seell - Kalabalık 
4 - Beykoz 
5 - Tok değil - Yemı, 
6 - Deli olan - Sırt!. 
7 - Otellerde denir. 

8 - Su üstünde - Kapac:ıı. 

9 - latifham - Taraf 
10 - Sebze ve aptal. 
e YUDBDAN ~GI: 

1 - Pınar - Akar 
2 - Yumru - Gemide bulunur. 
3 - t.fm - Hıreızlara verilen n&

aihat. 
4 - En çok malik olduğumuz 9ey

Vilylet 
5 - Maden - Gelir 
6 - Candan verenin verdiği -

Datma değil 
7 - Celllt 
8 - SüprUntU - Kilitlidir. 
9 - Vücudtımtızlln bir kısmı -

• JUlll111111-111111111 
Öksürenlere ve 
göğüı nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

Kazanan numaralann tam listesi 
<Batı 8 incide) 1yakiço,4 - Bandırmada uncu SU -

40 Lira Kaananltır leyman ve komisyoncu Tayyip. 
17733 17757 17905 17868 17Y76 17954 20.000 lira kazanan 38021 numa-
18087 1810118168 18178 18179 17191 ralı biletin parçalanndan biri lzmlr 
182771832618393184051842918450 Bitpuarmda elbiaecl Bay Cemal vıı 
1868318689188211886318877 18880 Jako Bonaımoda, ikincisi Beyoğlu 
1896919126191501915.51920319242 Velizade sokakta Bay Mehmet, üçün 
193211933119420 19541 19M5 10604 cUaU Bigada Papuç~ Sabride, dör -
30492 30520 30606 3062130654 30674 dllncO. Marpuççutarda manifaturacı 
30723 30733 30813 30824 30896 31175 Varon, beşincisi Kadıköy Ortayol Şah 
31190 31213 31228 31318 31~19 31534 kulu sokakta Iamallde, altmcıaı Zon· 
3157 4 31582 3158:S 31585 31698 31763 guldak kozlu diepan1er hekimi Bey 
31788 31832 31866 31927 31957 32023 Rahınide, yedincisi Beyoflu latiklll 
32026 32052 32068 32131 32209 32221 caddesi su terazi sokak Seven apar-
32264 32362 32377 32490 32531 32534 tıman 8 numarada kUçllk Nurtende . 

32M6 32565 32572 326M 32655 32683 dir. 
32731 32798 32803 32839 32898 32936 15.000 lira kaz&D&D talihliler f\lll· 
32937 32960 32991 33018 33026 33066 lardır: Izmir yemit ça1'91Bmda amele 
33140 33210 34849 34940 3517135846 Hllaeyin ve Davit, Kadıköy Hal altı 
196941973919856199501995119965 17-19 numarada aec;t Çll'ağı Hamit, 
36794 36912 36992 37784 37967 38443 UıkUdarda Bayan Melek. 

38733 39086 39447 39608 39966 

Büyük ikramiyeyi 
Kimler Kazancll 7 

Beşiktaş lcra Memorluğun 
Mualihittin Eteme olan borc 
dolayı tahtı hacze alınan Befik 
SWeyınaniye mahallesinde K 
çiftlik caddesinde içinde tam 
bir buçuk masra tatlı suyu bul 
2 No. lu bostanın Uçte bir hl8lle8i 
çık artırmaya çıkanlmıştır. Şa 

mesi divanhaneye talile edilm1'tfr. 
Kıymeti muhammineei temamıl 

lira 20 kuruftur. Meaabam 4578 
re murabbamdadlr. 

içinde incir, ,eftali, dut ve 
eşcarı müsmire vardır birinci 
ma 17 /11 937 tarihine müsadif 
şamba günü saat on dörtden o 
ya kadardır. Satış bedeli muha 
kıymetinin c:o de 75 ni bulduğu 
dirde ihaleel icra kılmacaktır. 
takdirde 88.bf on bet daha te 
edilerek 2/12 937 tarihine m 
pe11embe günü ayni saatte en 
artırana ihaleyi ka.t'iyeai icra 
caktır. % de yedi buçuk pey ak 
alımr. ihale pu1lan ve belediye 
mu mQfterlalne aittir. 

20M iki bin dört No. lu icra ve 
lis kanununun 126 cı maddesi m 
hince ipotek ve d·ğer hak sahibi 

2()0.000 lira kazanan 24:411 nu
maralı biletin muhtelif p~an 
Taksim CUmhurtyet lbidesi karşı
smda ttlttınctı Ferit Abmedin akra· 
baSI Bayan Pakizede, Uşakta Bay 
şUkrUde, Hozat seyyar jandarma a
layı hesap memuru Emin KaraSuda, 
GUımilşanede tüccardan YUce kardeş 

Her .. y• •ıaıyoruı, hı~bır t•Y bize 
memnun elmiyor, fa•oı en fenaı.ıı 
bOtün etrahm zdo•ıler bu c;olı •6'0 

• Din faiz ve masrafa dair olan ld 
larmı evrakı mUsbitelerile 20 
içinde bildirmeleri aksi halde tapu 
cillerile sabit olmadıkc:a satı, bed 

!erdedir. 
40.000 lira kazanan 26694 numa -

raiı biletin sahipleri ,unıardır: 1 -
Sen Benua Franıuı mektebinde öf· 
retmen Bayan Ferhunde, 2 - Be -
yotlu lıtiklll caddeainde boyacı Bay 
Meeit ve Kadir, 3 - Edirnede Bay 
Ibrahim. Huan, Niyazi ve Jak't.a 

tcıbiohm ıdon dolayı bizden uzolılOfıyorlar. 

lıt• burada 

VALIDOL imdadımıza yetiıirl 
Onıı b r h • lecr be ed nız, ondan ıdllra 
d n~ı bir •ot daha guzel pecelıı.ınıı. 

VA LI D O L ı dotııla. tablet ,,. 
hop tıarınde her eczanede buluııut. 

t nin paylaflllumdan hariç kala 
• n ve fazla malOmat almak isteye 

rin dalrem;zin 937 1142 No. lu d 
yaaile mtlracaatlan ilin olumır (7 

Zührevi ve cilt baltalıklan 

Dr HayriOme 
Olleden 80Dl'8 Beyollu APcaın' 
lrareıemda No. 133 Telefon: 

müşterek. I .. _________ _ 
215.000 Ura kazanan 3482 numaralı 

biletin çarçaian da eunlardadır: 1 - Üçüncü Mıntaka Etllba Ocla11 Rlyasetiına.111 
Izmlr .Karakaş Yemit mağazasmda 
12 amelede mUtterek, 2 - Galata 9 Birincite,rin 1937 de icra edilen idare Heyeti ve Haysiyet Di 
Merkez Rıhtım Hanı avukat yanın- seçiminde niumnamenin 6 mcı maddem mucibblce lizımgelen ekaen 
da daktilo Bayan Semiha, - 3 To- hbıl olmadıtuıdan ııJumnameniJa ayni maddea buyruğuna göre 23 
katlıyan kal'f181Jlda berber Iatavn- rinciteerln 1937 Cumarteal gUntı oda binumda uat 13 ile 15 ......... ._ 

~ı.u..==-ıı;ııu;..ı....uL.ı.mloll.L~----'-"'d"""ia~==da=-=m=anı=·=ktlrc==ü-=Ba=.ı.:=-=Kir==--·_;__l!,,..y_e=m=.:· d:.;:;en::.....!!:~•'"".:d=a:..:..:ca=k:.....:::.::aeç2:l:::me:.:....:ea:::.::ym llyeledmisin iştiraki rica olunur. ( 
Tepe. 
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rATI 

An ti virüsle Tedavi 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntılar, dola

ma, meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaralan, 

~rgenlikler, koltuk altı çıbanları. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

Şark i spenciyari laboratuvarı ısTAnBUL 
.. #ı -,- ~ ı 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PIY ANGOSU 
24. cü Y.eni tertip başlamıştır ... 

Birinci Keşide 11 lkinciteırin 937 dedir. 

Büyük lkramiy~: 3 o. o o o Liradır ... 
Bundan batka: 15.000, 12 .000, 10.000 Lirahk büyük ikra
miyelerle (10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır .. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 

bu piyangoya iştirak ediniz ••• 

~~~~~~-~-~~~~~~·~~~ı 
Is: · 

1 

Muhafaza Genel Komutanhğı Gümrük 

tanbul Satınalma Komisyonundan: 
1 - Gümrük Muhafa1..a Orğüdü için 30000 metre Bobine sarılı ağır I 

sahra kablosunun 28-10-937 Perş(ımbe günü saat 11 de kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 2145 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf Komisyondadır. Görülebilir. 
4 - Iste~ilerin ilk teminat olarak 161 liralık vezne makbuzu veya 

Banka mektupları ve kanuni vesikalariyle birlikte teklif mektuplarını 
k.siltme se etinden.Jlir at evveline kadar Gala tada Eski lthalat gümrü

ği.,i binasındaki R~syona vermeJeri. (6965) 

TAN ----------------

J.~ 
. . • 0 rsunuz. Iştahınız yok mut1aka 

Mıdenız bozuk. diliniz paslı, kabız çekiY • • 

HASAN Meyva Ozü 
ve meyve usarelerinden yapılan 

alınız. Yarım Bardak su içinde alınan kf 
bu harika midenize rahat ve huzur verece ır, 

Şişe 25 büyük 40, dört misli 60 

HASAN Gazoz Özü 
Li p rt kal M dalina çeşitleri vardır. Meyve usarelerinden 

mon, o a , an 'd 'di M' f' 1 . . H 
l t Ş ·b· 1 zzetli ve mı evı r. ısa ır erıruze asan 

yapı mış ır. ampanya gı ı e 
Gazoz Ozü ikram ediniz. 

Y k.md Ç lik 
''uz Frenk üzümü, kayısı, ağaç çileği nevi-

a a nnanal!I, e , .ı.•ı ' 

leri çıkacaktır. 
Şişesi 25, büyük 35, dört misli 50 kuruştur 

PROFiLAKSiN 
Belsoğukluğu "e Freng•cf en korur. 

~- -

Ruju 

Kremi 

Pudrası 

Briyantini 

Esansı 

11 -
~~· ADEMi iKTiDAR 

ve BELGEVŞEKLiQi"E 

1

1 

I Tabletleri. Her eczanede arayınız (Posta kutusu! 
-- 1255 Hormobin Galata lstanbul 

lstanbul Limanı Sahil Sı~hiye Merkezi 

ı Satınalma Komisyonundan: l Fare itlafında kullanılmak üzere 500 adet Galvaniz leğen 200 adet 
saç mangal, 250 adet saç ayağı ve 150 adet itlılfıfar torbası açık ek
siltmiye konulmuştur. 

1 -Tahmin bedeli 1234 liradn. 
2 - Nümuncleri görmek istiyenler merkezimiz levazımına müracaat 

ederler. Şartnameleri parasız ahrlar. 
3 - Eksiltme 26 Birinciteşrin 937 Salı günü saat H de Gala t ada 

Kara Mustafa Paşa sokağında mezkur merkez satmalma komisyonun-
• . 

da yapıacaktır. 

4 - Muvakkat teminat parası 93 liradır. 
5 - İstekliler 937 senesi Ticaret Odası vesika:n göstermeleri şart-

tır. Aksi takdirde eksiltmeye giremezler. "6826,, 

f-----------------------------· 
Saçlarınızı Dökülmekten Koruyunuz 
Kanzuk 

Saç Eksiri 

K~MOJEN 
Saçları n köklerini kuvvet lendi -
rir. DökUlmesini keser. Kepek

leri t amamen giderir ve bU -

yüme kabiliyetini artırarak saç • 

lara yeniden hayat verir. Koku • 

su latif, kullanışı kolay bir saç 

eksiridir. 

INGlLlZ KANZUK EOZANESl 

BEYOGLU - tSTANBUL 

lstanbul Tramvay Şirketi 

Üniversite ve Yüksek 
Mektep Talebelerine 

i LAN 
Tenzilatlı tarifeden istifade etmek hakkını bahşeden ve evvele 

verilmif olan 1936/ 1937 mektep senesine mahsus yeşil kartla 
1937/ 1938 senesi için değiştirileceğinden, Üniversite ve Yükse 
Mektep Talebeleri 15 İikteşrin 1937 tarihinden evvel yeni kart 
Iarmı almak üzere Tramvay Şirketinin Galatada, Tünel arkasın 
da,Söğüt sokağında Hareket Kalemine vesikaları ile birlikt 
gelmeleri ilan olunur. DIREKTöRLUK 

·--- H A Z 1 M S 1 Z L 1 K 
Hayatın zevkinden insaııı mahrum eder. 

Pertev Karbonat komprimel~ri 
Çok temiz bi - Karboruıtta.n \'e toz karbonat almaktaki ınü~küliit göz 

öniinde tutularak yapılmı~tır. 

••••••••- Her eczanede satılır. ••••••••il 

Dev et DerniryoJları 9 ncu işletme 
i Direktörlüğünden: 

Muhammen bedeli kilometre 27 de vagon üzerinde teslimi şartiyle be
her metre mik'abı 155 ku~ ~ıa:.a_S.OOO metre mik'abı balast kapalı zarf 
usuliyle 26-10- 937 salı gunu s t l5,30 da Sirkecide 9. işletme arttır
ma ve eksiltme komisyonun.da !atm ab~aca~trr. 

Bı• işe girmek isteyenlerın 10 7:5 nısb~tınde muvakkat teminatla ka
nunun tayin ettiği vesikaları, ~~fia Iş.lerıne ait eksiltmelere ginmek is'
teyenlerden aranacak müteah~tlık . v:sıkası hakkındaki talimatname da-

. tekliflerını a 'lrh • .. d K iresinde alınmıs vesıka ve J .. ı gun saat 14,30 za ka ar o-
. . 1 . • : er-eleri lazımdır. " 

mısyon Reıs ıgıne v .... 
şartnameler parasız olarak. Ankarada Malzeme Dairesinde ve Sirkeci-

de Işletme Komisyonunda verılemektedir. (6908) 

-

Sahibi: .~hmct .Emin YALMAN. Umumi Neşriyatı İdare Eden : s. SALt: 
Gazetecılık ve Nesrivat Türk Limitet Sirketi. Basıldığı ver TAN MatbaR 
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TEK KOLLU CE AL 
Biltilrı ·l~te1.:ribul Ha.lk•n.ı Da'7et Ediyor! 

Bu Keşidede Kazandırdığı 

200.000-

2 o. o o o -
40.000 

15.000 
Liralık dört büyük ikramiyenin biletlerini kendi gözlerinizle camekanında görünüz 

Tek Kollu Cemal Gisesi 
-

Dört Büyük ikramiye Vermekle Yine Rekorların Rekorunu Kırdı 

Adresinin Gizli T utulmasanı Emreden Sayan Müşteri Bayan Pakize 24411 No. lu Biletle 

• 
Galatada, Sen Benua Fransız Mektebinde Oğretmen Sayan Müşteri Bayan Ferhunde 

26694 No. lu Biletle 

4 .0.000 LiRA 
~~-----~--~.--~--~~-----~ 

Kadıköyünde Hal Altı 17 - 19 No. da Aşçı Bay Hamit 21417 No. lu Biletle 

15.00 Lira Kazandılar 
. ... ---------

Dikkat· irinci kefdede başladığınız biletle sonuna kadar inad edercesine devam 
etmeli, orta yerde almaktan vazgeçmek hiç doğru değUdlr. lıte bir misali : 

I 

Fatihte Reisülhattatin Bay Kamil Birinci Keşidede Aldığı 3482 No. lu 

Bileti Dördüncü Keşideye Kadar Aldı, Sonra Almaktan Vazgeçti. 

25.000 Lira Kaybetti 

Taşra s~par~ş!eri sen ve muntazam gönderil'r. 

AD ESE lliKKAT: ls~anb,ıi Eminönü No. 57 TEK KOL l U CEMAL G 1 Ş E Si 
Sahibi CEMAL GÜVEN Telefon: 24093 
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