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1 9 3 7 KURUŞ BAŞ MU HARR l Rl: AHMET EM l N YALMAN 

Her Çinli için Bir 

Dolar MükCifat !. 
• Uzak Şarktan son gelen haberlere göre Japon tayya
releri Çin c~p~esine beyannameler atarak'. askerden ka
çacak her Çınliye bir dolar mükafat verecekler.ini bildiri
yorlarmış. Tafsilat üçüncü sayfadadır. 

Atatürk Orduyu ·Tebrik Ettiler 

Büyük Ege manevralarında Cümhurreiaimiz "Atatürkün harelıôh tetkik buyurduklarını göateren yeni ruimler 

1,Türkiyede , 
Yalnız Ti.irk 

1

0avas1Yurtir 

ATATÜRK ANKARADA 
Büyük Şef Kalabalık 

~hmet Emin YALMAN 

Kat'i Netice -'_4lzndz 
Dün -Şiddetli Bir -Meydan 

MuharebeSinderi Sonra 
Kırmızdar Muzaffer Oldu N urenberg' de toplanan Na

zi kongresinde Alman 
Propaganda Nazırı B. Goebela)n 
aarfettiği bir ıöz üzerinde haısa
aiyetle durmıya mecburuz. Goe-belı demittir ki: Kahraman fv1ehmetçik Yagm.., ur Altında Mertçe 

'Oa a;m z L4 histanda, '.Avw-
turyada, Yu•·~~-:?· :a, n~~- Carpıch, !o<;ter. Silihbn Çok iyi K lht d1 

11 Bir Kütle Tarafından 
f:lararetle Karşılandı 

..._-ıyede 1'n1lvart&kıfm~ yüiüyor.,. Ataturk refakatin~e lsmet Inônü, 
Arkada'1m lıl. Zeke · d"' kil1 h ti · ınUhi nya, un bu ve er eye ve saır zevat bulun • 

tay mtmımeaeleyt kendi 8Utununda or- duğu halde 13, 10, 937 saat 21 de 
a a ş ve Goebeı ,. h den kastetti w. • s m, bu sözler- manevra sa asından Ankaraya avdet 

lüzum öste gı . n:anayı anlatmasına buyurmuşlardır. 
Alm:n p rınıştır. Ege manevralarının fili safhası 

kate değ ro~aga~da Nazırının dik- bitmiştir. Ayın 14 ü ordunun istira
ceğini bilen. Sozlerıni -:ıasıl tevil ede- hati ve yapılacak kritik ile geçecek-

nuyoruz Bild. Y• • b" . 
varsa 0 da Tür . · ıgımız ır şey tir. 
yilrüyebil · k.1Yede muvaffakıyetle Ayın 15 inde manevra ordusunun 
ğudur 

0 
e~ek hır tek dava bulundu- resmi geçidi yapılacaktır. Resmi ge-

dır. • a an.-:1\k öz Türk davası- çide ecnebi ataşemiliterlerle lznıirde 
Yaban bulunan bütün konsoloslar davet edil 

her mer:ıı pr~pagandalar dünyanın mişlerdir. 
bilirler ~ke:ınde az, çok kök sala- Atatürk, manevra esnasında her 
tün Tfu.k ~ıyede salamazlar. Bü- iki tarafın ha.rekatını yakından taki:El 
Birlere k leti bu yolda yabancı te- (Arbsı 8 İnC'ide) Mehmetırı'k m-,Jern .;ıôhile beraber taarruz halinde 
t" il ~1 aşılıdır. Bize sirayet et- ~ °" ır mek~tenilenh ~ ~~~~----~-=-=--=-~--~~~~~~~~~=-~~----------~--~~~~~~~~~~~ 
ltillerin" k . astalıgm en acı §e~ G •• ı ı •• ı 
Vi mik:o~a!~\~ücutdüm~zde bu.ne- önu u er Ger·ı Alınmazsa 
hasıl ol şı am bır muafıyet 

mu§tur. 

Bir ecnebi davasının bir memle-
kette "yü ·· . tir: O • :.ımesı,, şu d~mek-

na hakilllemlek~t l<endi mukadderatı
öz iht" m olmatt, kendi 1~ı~rini ken1i 
kanı ıyaçlanna göre idare etmek im-

arından mllhruın bırakılır· "da-
va sah"b· ' r .. " ·1 1 memleketin yedeğinde yü-
uyecek bir vazıvete d"" ürü.l"" N ·ı . uş ur. 

esı krce müddet Osmanlı Jmı 
ratorl y b • >a
te .. u~. u .ma~ada o~arak yedek-
. YllrUdu. Çünku kendı vaziyetinin 
ıcaplarmı .. . y 

1 
gormıye, bunlara göre bir 

d~ tutmıya kudreti yoktu. Iş başın-

ı bulunanlar daima şunu dü<>un·· d"" 
er ··ru . " u-.. · .. mın yedeğinde yürüsek b 

guk nun mtişkülatından en zarars u-
urtuluruz ?" ızca 

d Iş başına gelC'nler!n her birincl b. 
amga vardı: In~ıliz, Al , e ır 

aız, Rus si as t man, Fran-
ad Y ewı taraftarlığı "Fil' 

am Türk siya~eti tarafta;·· ' an 
mek hatıra b'l ıdır., de
bö l b" . ı e gdernezdi. Çünkü 

Ye ır sıyaa .... t '\."okt -
ten ik. · ,J u. Ke-yfi gidjş. 

ş ayetı otarı'arı . 
e;iyaset" . . . n enıelı, Ingiliz 
t k ırun yedeg,ne g:ren·k hürrıye-
e avuşmaktı .., 

gelen irtica ". ya:·Iık Rusyasın.dan 
. ti tesırıer:P.e karşı durmak 
ıs yenler, Fransız bilgi ve kültüründe 
destek ararlardı. Y edekte yürümek gayretlerinin 
tu· en büyüğü, Alınan taraftarı 

ıhatçıların bu memlekdi sırf Al
manyanın bir aleti §eklinde .hl\rba 

ıokmalandır. Kumarcff:~ )~eti~i.xa
pılan hesap şu idi: flmY~ı 

(AT ııı 8 incl.#1 _ 

.. 

ispanya işinde Cebir 
Ve Tazyik Başlıyacak 
lngiltere ile Fransa Bu Meselede 
Anlaşmışlar, "Ademi Müdahale,, 

Romaya Yeni Bir Teklif Yapacak 
· Londra, 13 (TAN) - tngiltere 

I ngiliz Başvekili 
M. Chamberlain 

kabinesi bugün saat on birde top· 
, landı ve toplantı iki buçuk saat de

vam etti. Toplantıda gör\iŞUien den 
~ mühim mesele, Italyanm Ispanya a
' ki ltalyan gönüllülerini geri çekm~~ 
hakkında.ki Ingiliz ve Fransız te ı-
fine verdiği cevaptı. . .. da 

ltalya meselesinin "adetnl nıu -
hale" komitesinde tetkikini şart k': 
şuyordu.' Kabine toplantısında han
ciye nazırı B. Eden vaziyeti iz~ et
tikten sonra Fransanın noktaı na -

f . ..; .. in v-er 
zan hakkında Fransa se ıı ~ • 
diği malUmatı anlatmış, kabine ~e
seleyi müzakere ettikten so~a, . .
talyanın ispanyadaki gönUilüle~ını 
geri çekmesi için yeni bir teşebbüste 
bulunımağa karar vermiştir. Bu te -
sebbüs "ademi müdahale,, komitesi 

1 
tarafından yapılacaktır. Ademi mü

(Arkası 6 ncıda) 

lhracatçllara 
14 Milyon 

Kredi Açıhyor 
. Bu ihracat mevsimi esnasında 

Türk mallarının ihracını kolaylaştır
mak için hükfimetçe bir karara vanl
~ştır. Almanyaya yapılacak föracat 
ı~ın milli bankalanmızın ihracat ta
cı_:ıerine garantili krediler açmasını 
hukU.met muvafık görmüştür. Açıla
cak garantili kredinin miktarı on dört 
~~yon Türk lirasıdır. Almanyaya 
gonderilecek malların konsmento 
rnenşe şehadetnamesi gibi res~i mn~ 
meleli evrak bankalara verilince, 
ban~alar derhal mal bedelini ödive
cek~erdir. Cümhuriyet Merkez B;!l
kası, ~ ve Adapazar Ticaret banknsı 
le Osmanlı Bankası ihracat evrakmı 
kabul edeceklerdir. 

Mallarının bir kısmını henüz ellerin 
den çıkarmıyan müstahsiller de bu 
kolaylıklar sayesinde fiyatlP.rda görü 
lecek yükselmeclen istifade edecek -
l~~ir. Haber verildiğ:ne göre, on 
dort milyon liranın şimdiHk dört mil 
yon lirası fındrk ihracatına tahsis olu 
nacaktır. Geri kalan on milyon lira
nın bir kısmı tütilnlerimize ve diğer 
kısımları da yalnız Alman piyasaları 
nın aradığı neviden mallatın ihracına 
karşı tutulacaktır. Bu nevi malların 
her birine vekalet<;e münasip görüle
cek nisbetler dahiHnde tevziat vapı-
lacaktır. · 

I' h} 1l ı 1\# 

türk bu ak§&ID saat 20,16 t.e, re
fakatlerlııde ismet Inönö ve ve
killer bulunduğu halde manevra 
sahasından buraya döndüler. Ve
killerimiz, manevra sahasından 
hususi bir trenle geliyorlardı. 
Polath istasyonunda Atatürkün 
trenine kabul edilmişlerdir. 

Saat 16 da başlıyaa yağmur 
saat 20 ye dopu şlddetinl ar
tırmış olmasma rağmen Büyük 
Onder Ankara gannda çok ka
labalık bir halk kütlesi tarafın. 
dan karşılandılar. Büyük M;·· d 

Meclisi Reisi 8. Abdülhalik Ren-

Halayda Yeni 

da. 3a ~hk V~kili B. Keflk Su 

~ ..uı.. ı . ı .. 

daki mebuslar, ordu n vekalet
ler ileri gelenleri k&.r§ılayıcdar 

arasında buloo.uyorlardı. 

Atatürk, hususi trenlerinden 
lndiler ve kendilerini k&.r§ıla • 
mıya gelenlere istasyon salo • 
nunda iltifatlarda bulundular. 
Başveıkll ismet lnönU, Başve

ki.let Vekili B. Celal Bayar. ve 
diğer veklllerlmlz de kendilerini 
karşılamıyıa gelenlerle görüstü
ler. Büyük Şef, lstasyondaıı doğ
ruca. köşklerine hareket buyur
OOlar. 

Reiime Doğru 

Fransız ve Suriyeli 
askerler bu ay çekiliyor 

Y akınJ a Suriyeyi ziyaret 

edeceği bildirilen 

B. Numan Menemencioğlu 

Antakya, 13 (Hususi) - Suriye 
fevkalade komiserliğinin Hatay dele
gesi B. Roje, Hataydaki Suriyeli ve 
Fransız askeri ve mülki memurla.na 
bu ayın 28 inde vazifelerinden ayrı
lacaklarını bildirmiştir. Türkiyenin 
Hatay baş~onsolosu B. Firuz da be
yanatta bulunarak demiştir ki: 

"- Hatay, yeni rejime göre, dün• 
yanın hiçbir yerinde eşine rastlanıru
yan müstesna vaziyette mesut ve mit 
reffeh olacaktır. Yeni delege B. Roj* 
hüsnüniyet sahibi bir zattir.,, 

Yeni delege, başkonsolosumuz. B. 
Firuz Kesim şerefine bir ziyafet ver.. 
ıniştir. 

B. Roje, lskenderundaki söyled."ğt 
bir nutukta demiştir ki: 

"- Birkaç ay önceye kadar 
memleket karışıklıklar ve partı ın 
cadeleri içinde çalkalanmakta idi. 
kat nihayet Milletler Cemiyeti Sancd 
nizanılannı kabul ve tasdik etmiş bu-: 
lunduğundan bundan böyle bu ibt t 
lara sebep kalmamıştır. Sizi temin.., 
derim ki, Uç ay zarfında her şey J<>. 
lwıa girecektir.,, 
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Cumhuriyet 
ve Akşamın 
Kavgası 

Yeni Istanbul Limanı Kalan Hukuk 
Talebesinin 

istekleri 
. ÇOCUK SÜPRÜNTÜDÜR, 

ÇÖPLÜGE ATILMALIDIR! 

ı 4 E \: ~,.., 1\ü:f-
"Ak C h · C'l.. )B. tam,, um urıyetten ır 

Resimt "Cumhuriyetu te Aktam
dan Bir Havadis Alrpıf 

Proje Uzerinde Kati 
Kararlar Alınıyor Ankaraya Bir Heyet 

Göndermiye 

Hazırlanıyorlar 
Çorabı !;.arpık, eteği <lü~ük, 

nıaugahnrn kenarı sigara izmaritle
rne dolu, yastığı salyalı, kol yen
leri sümüklüt ba§ı !:fllı süpürgesit o
dası keneft kenefi mutfak, görüm
cesi paytak, eltisi kaltak kadınlar 
\ardır. 

Topaç gibi 90cuğunu süprüntü 
sanır da abahm alacasından akşa.. 
mın karanlığına. kadar, çöplüğe ben 
!iyen sokağa fırlatıp atar. 

Bu çocuk doosuzdurt p:ıbuçsuz
durt bercsizdir, bakımsızdırt kim
sesizdirt öksüzdür, hayYan babası 
capcanlı dolaştığı hnl<le yetimdir. 

Amma •.. Bir de bu kannın (l<a
d .. başka kan başkadır) her gör
düğünü şapırşupur yalayan gü
dük kuyruklut sek5a1>elden kulak
ları düşükt Rus kırması köpeğini 

görün .. Bu köpek; canı çıkasıcarun 
"canımın içi0 dediği topaç evladı 
gibi süprüntü değildir. Atılmıfl pa
muktan döşeği, kasnak i~lemeli yor 
ganıt adet kırmızı 1 fiyongası, gü
müşe benzer krome zincirit kıri ... tal 
su tası \'e aJüıninyom yemek kabı 
\"ardır. Oyunca.klan bile pahalıdır. 
Ve. liif aramızda, daha nice nice 
marifetleri \'ardır. 

Hay yezit karı hay! Oanma. llün
yanın bütün köpelderi tükürsün! 
Cartadak lloğurdu&run ~ocuğuu da 
haftada bir gün olsun yüzünü gö
zünü silh•ersene. Ayda bir gün ol
sun çamaşır liğenine sokup ~ıka
~1verseJ?e. Keneli etinden, kanın
dan geleın çocu"1m, lUoskof kırma
sı köpekten de mi a~ağ dır ki biri
sil!li pis a.pışlarınm ara ından ayır· 
mazsın da öz e\'ladmı süprüntü ~I· 
bi çöpliiktcn sokaklara ata.korsun. 
Bela Allalu bin bir bel8m nrsin 
Jelloz? 

• Çorabı ipek, eteği lii.nır., kristal 

kaph mahon taburesinin fü;tii füks 
.sigareUerle dolu. \'ru;hkları ku~tü
yü. Kollan bilezikli. Başı çalı sü
pürgesi. (Bu ze\·ksiz biç.im bizimki
lerin icadıdır) odası kübik, mutfa 
ğı elektromekanilit görü..'11cesi atik, 
eltisi tetik kadınlar vardır. 

Gül gibi 90cuğunu çer~p f'amır 
da sabahın alaca aydınlığından ak 
§amın alaca karanlıbrına kadar, 
çöplüğe ta.~ çıkaran caddeye fırla 
tıp atar. 

Bu ~ocuk donhıdurt pahu~ludurt 
berelidirt daclıhdır, matnıazelfülir. 
Fakat bakımsızdır, kimsesizdir, 
ziippe anasının kar!'iısmda öksüz
dür Ye katır babası capcanlı dola.s 
tığı halde yetimdir. 

Amma. .• Bir de bu hanımefendi 
taslağının her gördüğüne tırnak 

atan. kulaklan zillit ku3TUğu fiyon 
galı kedilerini, gümüş kafesli k:ı
naryalannı, ne i~lere yaradığı bi
Jinmiyewı iri çapta kurt köpekleri-
ni görün ... 

Uuaılartn hi~ hiri süprüntü de
ğildir. Ağırlık \"ermez. Kakaolu stit 
leri, \'e, cici mamalan ağızlarına 
,·erilir. Terbiyelerine dikkat edilir. 
Ilunlnr bliytidiik~e ~,ymetlenlr. 

Cartadak doğunıp koyuverdiği öz 
çocuğu büyüdükçe bozulur. Ya sıh 
haHen kaybeder, ya kafadan, ya 
terbiyeden. 'J'ramvaylıı.rda, \'apur
larda, sokaklarda baı:ı bazı gôrüü
ğün üz ve konuşurlarken kulaklan
mzı tıkadığınız çocuklar bu hanT
mef enclinin çocuklandır. 

Hay siipürge saçı boğamıa do-

lanasıca hanrmefendi hay! Bela 

Allahı yiiz bin bir belanı · versin 

ı:;ılhk! 
Çocu,:;'11, ka~t üstünde değilt ha 

yat içinde cemiyete ma.letmekten 

"C h . ~ um urıyet,, ve "Akşam,, gaze-t: 
teleri biribirleri aleyhine karşılıklı K .,...~,...ıı 
dava açmışlardır. "Cumhuriyet,, in Bu yıl hukuk fakültesinde sınıfta 

kalan talebeden mühim bir kısmıt 

hazırladıkları istidaları dekanlık ve 
rektörlük kanalile Maarif Vekaletine 
göooerınişlerdir. Bu istidalarda na -
zarı dikkate alınması temenni edilen 
başlıca noktalar şunlardır: 

davasına sebep şudur: 
"Cumhuriyet,, in iddiasına göre, 

evvelki sabahki sayısında manev
ralara ait resimler arasında çıkan 

AtatUrkün bir resmını "Ak -
şam., ayni gün çıkan sayısına geçir
miş ve "Cumhuriyet,, bunu, tasarruf 
hakkına bir tecavüz olarak karşılaya
rak dava açmıştır. Davanın delillerfai 
tesbit etmek üzere dUn bir adli heyet 
"Cumhuriyet,, in muharrirlerinden 
birile beraber "Akşam,, matbaasını 

ziyaret etmiştir. 

Cumhuriyetin yazdığı fıkra 
"Cumhuriyet,, bu meseleye dair 

"Ayıp!., serlevhasile yazdığı bir 
fıkrada diyor ki: 

"Ancak sabahın saat onunda çıkan 
"Akşam,, ( ! ) gazetesinin bütün bir 
emekle ve fedakarlıkla getirttiğimiz 
bu resimlerden iki tanesini basit bir 
makas oyunile kendi sütu.ıb.rına ge
çirmekte tereddüt etmeın:ş vlduğunu 
hayretle - ve doğrusu biraz da esef
le - gördük. Babıfilinin ağırbaşlı bir 
müessesesi zannettiğimiz "Akşanı,, 
m bu bayağı hafifliğe tenezzül etme
mesi kendi menfaatine elbette ki, da
ha uygun bir hareket olurdu. Zira 
gfıya gazetecilik yapmak uğrunda 

kendisine ait olmıyan, üzerinde ken
disinin hiçbir hakkı bulunrnıyan fo
toğrafları gazetemizden habersizce 
kesip kopya etmekle "Akşam., refiki
miz tavsifi güç - ve bizim için ağır -
bir mevkie düşmüş bulunuyor. 

Bu hadisenin maddi tarafını Türk 
Adliyesine tevdi ettik. 

Manevi tarafıysa daha acı bir va
ziyette·- Türk gazeteciliği için büyük 
bir ayıp olarak - ortada duruyor.,, 

-Akşamın tJP:rJiği ,.o., ... p 

Kararlaıan ıekle göre, rıhtımların geri•inde genif ve . 
büyük antrepolar kurulacaktır 

Dün sabah liman işleri jdaresinde 1 tetkiklerin neticesine göre, liman j. 

şehircilik mütehassısı Prostun da iş- daresinin yapmak tasavvurunrt:ı ol -
tirakile bir toplantı yapılmıştır. Top- duğu başlıca yenilikler şunlaraır· 
lantıda liman işleri umumi müdürü 1 - Rıhtımların tamiri ve ::1.sri te
Raufi, muavini Hamit Saraco0"1u be-ı:ı • sisatla teçhizi. 
lediye imar müdürü Ziya ve yolcu sa· 
lonu projesini yapan profesör Dep ha 
zır bulunmuşlardır. Yeni yaptırıla -
cak yolcu salonu projesi üzerindeki 
son tetkikler konuşmanın ba~lıca mev 
zuu olmuş ve proje esas itibarile ka
bul edilmiştir. 

Gümrük Başmüdürlüğü ile liman 
idaresi arasındaki saha acıtarak ha -
zırlandığı için inşaat ihal; edilr.1ek Ü· 

zere bugünlerde ilan yapılacaktır. 

Liman ldare•i ile Belediyenin 
görÜf farkları 

Dünkü toplantıda, bu nıcseleden 
ayrı olarak limanın müstakbel vazi. 
yetinde yapılmam zaruri olan deği

2 - Yolcu salonunun inşası 

3 - Rıhtımların gerilerinde, lima 
na gelen bütün malları almıya müsa. 
it antrepolar inşası. 

4 - Antrepolardaki nakil ve i.sti! 

işlerinin insan kuvvetine ihtiyaç kal

madan mihaniki surette yapılması i
çin teçhizat. 

5 - Umumi mağazalar tesisi. 

6 - Vapurlara kömür vermek ve 
almak için sabih vinçler temini. 

7 - Kömür mıntakası vücude ge· 
tirilmesi. 

1 - pssü mizanın, 6 ya indirilme
si ve bu yüzden kalan talebelerin ge
çirilmesine müsaade edilmesi. 

2 - Yalnız bir dersten sınıf dö • 
nenlerin tekrar ayni dersten imtiha
na tabi tutulmaları. 

3 - Imtihan talimatnamesinin a
ğırlığı dolayısile sınıfta dönenlere 
yeniden bir imtihan tanınması. 

Bu vaziyette bulunan talebeler, 
dün aralarında bir toplantı yaparak 
ricalarını Veki.Iete bildirmek üzere 
Ankaraya bir heyet göndermeyi dü
şünmüşlerdir. Bu iş, istidalara gele
cek cevaplara göre bir karara bağlı
nacaktır. 

Diğer taraftan, bu yıl F. K. B. sı
nıfında yalnız fizik dersinden sınıf 
dönmüş 200 e yakın talebe vardır. 
Bunların mühim bir kısmı iki sene
lik oldukları için fen fakültesindel:i 
kayitleri silinmektedir. 

Bu gençlerden bazıları, dün mat .. 
baamıza gelerek kendi vaziyetlerinin 
hukukta kalmış olan arkadaşlarının

ki kadar acıklı olduğunu anlatmış • 
Iardır. Bu talebeler, hiç olmazsa Tıp 
fakültelerinin ikinci sınıfına devam 
etmelerine müsaade edilmesini ve yıl 
sonunda imtihana tibi tutulmaları• 
m istemektedirler. · şiklikler etrafında da görüşiilmüştür 8 - Rıhtım ve liman atölyelerinin 

Liman idaresi ile belediye ara8ında birleştirilmesi suretile Haliçte yeni 
bu mevzu üzerinde çıkan g<ırUş fark bir atölye inşası. Küçük Esnaf Sergisi . 
lannın telifini temine yarıyacak ka· 9 - Vesait ve amele servislerinin Cümhuriyet bayramında açılması-

birl~tirilm si. na .karar veril~n kUcUk esnaf sergi· rarl:ı.r. almmıstT ... .ı;ı~oc:~..y"'"' ~·""''"•l:ır 
U2erinrlP rıahJ1 PVVel v11H ıle lıman u Jl - Amele itin laJnı.nta. [evir v~ in her~.. kra.rlanm9o. -- ... -

Üniversitede Türkkuşu 
Buna karşı "Akşam,, ıla Attnadan 

aldığı bir havadisin, memba gösteril
meden iktibas edildiğini ileri sürerek 
"Cumhuriyet,, gazetesi aleyhine bir 
dava açmıştır. Arkadaşımızın buna 
dair yazdığı yazıda şu satırlar var-

mum.i müdürü arasında temaslar ol· 
muş ve liman idaresi bütUn işlerinde 
belediyeden müzaheret görmek va · 

. • vaş ya.vıt:f ~··• ~Ul ~l!Sl kfll"1Ul1L9ı.u, 
yurt temını. B · -1 "d ı k ı n tır. u sergı ı en e yapı aca o a 

11 - Eski gümrük binalarının an- daimi sergi binasına nakledilecek ve 

inkılap Dersleri Filosu Balkan 
Dün Başladı Turnesinde 

Universitede yeni yılın inkılap der.3 
lerine dün Universite konferans sa
lonunda başlanmıştır. Bu derslere bü 
tün fakültelerin son sınıf talebeleri 
mecburi olarak devam edeceklerdir. 
Devam knrneleri henüz hazırlanama
dığından dün salona her giren talebe
ye bir fiş verilmiştir. Karneler ha
zırlandıktan sonra bu fişler toplana
cak ve karnelere işaret edilecektir. 

Dün ilk dersi eski Maarif Vekili 
Profesör Hikmet vermiş ve "Türk in-

kılabınm harici siyaseti,. ni anlat -
mıştır. inkılap derslerine bugün ve 
yarın devam edilecektir. 

Hukuk Fakültuinde 

yeni kür•üler 
Hukuk fakültesinin yeni dört se

nehk reJ~minde bu yıl ilk defa olarak 
ikınci sınıfta yeni kürsüler kurul -
muştur. Bunlar toprak hukuku, iş 
hukuku ve fikri haklar kürsüleridir. 
Toprak hukuku profesör Ebulfılfı. 
Mardin. iş hukuku Ali Fuat ve fikri 
haklar profesörü A. B. Schwartz ta
rafından okutulmaktadır. 

Trikotai Sanayiinde istihsal 
Faz:lası Var mı ? 

Trikotaj ve önne sanayiinde istih

s al fazlası olup olmadığını tetkik et
m<'k üzere sanayi birliği heyeti yarın 
b "r toplantı yapacaktır. Toplantıda 

biıtiln trikotaj ve örme sanayii mües

seselerinin bu seneki istihsalfı.tı, ma
mulatı ayrı ayrı tetk"k edilecektir. A

lınacak netice bir raporla lktısat Ve 
kaletine bıldirılecektir. 

Türkkuşuna mensup motörlü tir 
tayyare filomuz, şu günlerde dost 
Balkan memleketlerinde bir turneye 
çrkaca:ktır. Buna ait hazırlıklar baş
lamıştır. Filo evvela <Bükreşe g:de -
cek, oradan sonra diğer Balkan mer
kezlerini ziyaret edecektir. 

Bu uçuşa Atatürk kızı Sabiha Gök
çenle öğretmen Yıldız ve Nasiye To
ros ta iştirak edeceklerdir. 

Devlet hava yollarının İngiltereye 
ısmarladığı dört motörlü büyük posta 
tay.yarelerinden dördüncüsü de dün 
Yeşilköye gelmiştir,. 

----o...----
K u rt uluş la Beyazıt Arasında 

da Otobüs lşliyecek 
Belediye Kurtuluşla Bayezit ara -

sında otobüs işletilmesini kabul et -
miştir . 
Topkapı - Sirkeci ve Yıldız - Tak

sim arasında işliyecek otobüslerin de 
ferıni muayenelerjne başlanılmıştır. 

Bu hatlara otobüs işled:ği ilk gün 
Topkapı ve Beşiktaş halkı tezahürat
ta bulunmıya karar vermişlerdir. 

Bıçakla Yaraldı 
Beyoğlun1a oturan Mehmet ismin

de biri sarhoşlukla çıkan kavga neti
cesinde Firuzağada oturan Cemili bi
çakla yaralamıştır. 

dır: 

"Cumhuriyet gazetesi, son zaman
larda mütecavii bir hal aldı. Geçen
lerde muvakkaten kapatılan bir refi
kimiz hakkında, kazaya uğramış bir 
meslektaşa karşı söylenmesi hiç te 
yakışık almıyacak ağır neşriyatta bu 
lunmuştu. Bereket versin, efkarı u
mumiye bunun sırf ticari rekabet 
kastile olduğunu anladı ve notunu 
verdi. Ayni gazete bize karşı da çok 
eseflendiğimiz bir vaziyet takınmış
tır. 

Idarehanemizde diln çalıştığımız sı 
rada, Cumhuriyet gazetesinin talebi 
ÜZCI'ine ve muharrirlerinin refaka
tinde olarak bir mahkeme heyeti ka
pımızdan içeri girmiştir. Ne imiş? 
Atatürküıı manevralardaki resmini 
Cumhuriyetten almışız! 

Atatürktin resimlerini kendine has 
retmeyi istemek, çok garip bir ticari 
zihniyettir. Bizde de - mesela işte bu
günkü nüshada - Büyük Şefimizin 
yepyeni ve kimsede bulunmıyan fo. 
toğrafileri vardır. Başka refiklerimiz 
alıp ta aynen basarlarsa değil hiddet 
lenmek, doğrusu iftıhar ederiz.Büyük 
Şefin üzerinde müJkiyet nasıl kuru
lur? 

Kaldı ki, manevra sahasında, C•_ım. 
huriyet gibi bizim de muhabirimiz ve 
fotoğrafçımız vardır ve kimsenin res
mine ihtiyacımız yoktur. 

Yüklü Bir Motör Matbuat kanununun yasak ettiği 
Par~alanarak Battı makaslamalan asıl başka misallerde 

Rizeli Nlyazinin idaresindeki bir 1 aramalıdır. Ne gariptir .ki, ~yni Curn 
motör, yUklU olarak limanımıza ge • 1 huriyet gazetesi, aynı nüshasm<l:ı 
lirken Yolburnu mevkiinde fırtına - bunlardan birine başvurmuştur. 
dan karaya düşmüş ve kayalara çar- Akşamın Atina muhabiri Şakir Çe
parak batmıştır. MotörUn tayfahrı çen, evvelki giln Yunan Başvekili 
kurtarılmıştır. Metaksasın ikt devlet arasındaki mtı. 

nesebata dair beyanatını bildirmiati. 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi 
Cumhuriyet gazetesi, bu sözleri yal
nız "bahtiyarlık,, kelimesini "saadet,, 

1 
tarzında değiştirerek bizden aynile 

f:; C"lt \' C ·· 1 l 

l 3~~~ m~~i~:u I~~~~:~.~ ~?ıı~; 
cilt (300) kuruştur. ' cüz· 71/2 kuruştur. -

1 
ve teklifsizce alıverdi. 

Matbuat kanununun tarifim: tama. 
mile uygun olan bu intihalinden do
layı da biz - Cumhuriyetin ihdas et
tiği vaziyet karşısında ve maal<'sef -
mütecaviz refikimiz aleyhinde muka-

dini almıştır. 
trepo haline getirilmesi. orada kalacaktır. 

Bu işlerin bazılarının yapılmasına 

başlanılmıştır. Diğerleri de sırasile ve Bir Romandan Çıkan Dava Limanda yapılacak yeni 
te•i•at ve ifler 

Bugüne kadar devam eden esaslı imkan nisbctinde yapılacaktır, Kuyucaklı Yusuf ismindeki roma.
nm muharriri Sabahaddin Ali aleyhi 
ne açılan davanın son celsesinde ro
mancı Reşat Nuri, Doçent Ziyaeddin 
Fahri ve bir deniz kurmay binbaşı • 
smdan mürekkep Uç kişilik bir ehli
vukuf tayin e~ilmiştir. Eserin tetki· 
ki için muhakeme başka güne kal· 
mıştır. 

Basdması Biten 

Mektep Kitapları 
Devlet matbaası, hazırlanmakta ô

lan mektep kitaplarını peyderpey çı
karmaktadır. Ortamektep birinci sı
nıf hendesesi ile üçüncü sınıf cebiri 
evvelki gün tamamlanmış ve dün sa
tışa çıkarılmıştır. Üçüncü sınıf tarih 
kitabı da yarın çıkanlacaktır. 

tıkmektep birinci sınıf tabiat tet
kiki dle ortamektep birinci sınıf he -
sabi, ikinci sınıf hesap ve hendesesi, 
üçüncü sınıf hendesesi de bitirilmek 
üzeredir. 

---o,_ __ 

Yeniden Araba 
Çıkarılmasına 

izin Verilmiyor 
Sırt ha.mallığının kaldırılması üze

rine piyasaya çıkan yeni arabalarla 
atlı arabaların sayısı dört b:ni geç -
miştıir. Belediye, gürültüye mfı.ni ol
mak için arabalara lastik koydurmak 
kararında olduğundan, bir talimatna
me yapılıncıya kadar piyasava yeni 
çıkmak istiyen arabalara plaka ver
mem1ye karar vermiştir. 

Tren Kazasının Mesulleri 
Pehlivanköyündeki tren kazasının 

tahkikatı bitmiş ve hadisede hareket 
memuru ile makinistin ihmalleri ol -
duğu anlaşılmıştır. 

bil dava açmak mecburiyetinde ka
lıyoruz. 

!kinci bir cseflendiğimiz no:..tta, 
"Cumhuriyet,, in bugünkü nüshasın
da bizden bahsederken, bir ciddi ga
zeteye hiç te yakışmıyacak şekilde 
söı.ler ve işaretler kullanmasıdıı · 

Rekabetin meşruu ve gayri meş

ruu olur. Her halde refikimizin biu
ve diğer Türk gazetelerine karşı kul
landığı şekil hakkında meşru rekabet 
denemez ... 

Dün Akşamki 
Fırtına 

-o-
Bir Arahk Kar ihtimali 

de Belirdi 
Dün akşam üzeri ha va, birdenbire, 

ı-.ış günlerini hatırlatan bir şiddet al
dı. Hava evvelki gece yağnıurla be
raber soğumuştu. 

~~BıRKAçSA rıRlA1 
t,,.. I 11'1"-1\l'°'I 1"6'"-"1') 

B 
cıı liralık yeni kağıt paralar, ya
rından itibaren tcdavWe çıkarıla
cak.ur. • ., atanbul Ziraat Mektebi müdüril 

1 Muzaffer Adanaya, Adana Ziraaı 
Mektebi müdür muavini Vehbi de 

Dün akşam da sert bir fırtına bı:ış
Iadı. Rüzgar yıldız - karayel olarak 
esiyordu. Bir aralık barometre yük
seldi ve kar ihtimalleri bile hatıra 
geldi. Fakat gece on bire doğru ba
rometre düştüğü için bu beyaz ihti
mo.l de ortadan kalktı. 

İstanbul Ziraat mektebi mıidürlliiüne ta .. 
yin edilmiılerdir • 

Fakat fırtına yUzünden açık deniz
lerde bazı kazalar vukubulduğu sanı
lıyor ve seferde olan gemilerin yakın 
limanlara sığınmıya. mecbur ka.ldık· 
lan haber veriliyor. 

Bu arada Bartına kalkan "Mer
sin,, vapuru demir alırken suların ce
reyanına kapılarnk rıhtımdaki "Dunı 
lupınar,, vapurunun üzerine düşrüş, 
baş tarafına hafifçe bindirmiştir. Bu
nun üzerine iki vapur da düdük çala
rak imdat istemişler, ve yeti~Herek 

ağır bir vaziyetin önüne geçilmiştir. 

• 
B 

elediye kooperatifi, Ziraat Banka-
sından ödünç olarak aldığı elli bin 
lirayı ortaklarına avans olarak da-

iıtmağa başlamıştır. 

• • lk tedrisat 2 nci kadroları hazır• 1 lanmış ve tasdik i~l~ Maarif V .. 
kalctine gönderilmtlitır. 

• 
U mumi binalardaki tahta merdiven• 

!erin derhal mermer veya tap 
çevrilmesine karar verilmiştir. • 

H ~lk Partisinin Ocak ve Nahive kon• 
J!'rcleri 2 ncit,.şrinc bırakılmı!;trr. 
Ocak konRrelerine ikinciteşrinln 

hec; veva v,.d•sinıle hn<11lanacaktır. 

[AKVi/.\B~HAVAl 
1
- . ----ı 

Yurtta Bugünkü Hava 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun -1 
dan alınan malumata göre, bugUn 

havanın yurdumuzun Anadolu mınta 

kasında kısmen bulutlu geçmesi, rüz

garların şarki istikametten kuvvetli 

esmesi diğer yerlerde havanın kapalı 

ve yağışlı olması muhtemeldir. Kara. 

deniz üzerinde lodos fırtınası çıkma

sı ihtimali vardır. 

14 İlkteşrin 937 
PE EMBE 

10 uncu ay Gün: 31 Hızır: 162 
Şaban : 7 İlkteşrin 1 
Arabi 1356 Rwni 135:-i 
Güneş: 6,09 - Öğle: 12,00 
İkindi: 15,07 - Akşam: 17,32 
Yatsı: 19,04 - lmaak: 4,31 
·-----~-~---------00 NK U HAVA 

DUn, hava akşama kadar kapalı ve 

yağlşlı geçmiştir. Barometre 758,1 
milimetre, hararet en çok 20, en az 
14 santti2"rat olarak kavdedilmistir. 
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:t(Ci.EK 

edeniyeti Kurtarmak Lizım 
Şu Sifoza Bir Çare ! 
Havalar bozdu. Açacağına dair ü

midhn.iz olmasa halimiz harap. He
men ya.ngellp c;amura yatmab. 

lstanbuJun bir belediyesi olduğunu 
en ziyade havaların yağışlı ve cadde
lerin ~ipil olduğu zaman hatırlarım. 
Kötülük ic;in söylemiyorum amma. 
doğrusu bu !:İvi ne? Bu c;amur ne? 
diye birisi sorsa güc; cevap veririz. 
Dünyadan çiçek hastalığı nasıJ kalk
tıysa. büyük şehirlerden ~mur da öy
le kalktı. Amma Allahm hikmeti, biz. 
de yağmur değil, sanki c;amur yağı
yor. Eğer her yağmurun ardından 

güneş yeti5ip ortahğı kurutmasa., mu 
bite uymak kanunwıun tesiri altında 
muhakkak kurbağa olur, öteriz. 

Rozvelt Amerikayı Yine r Kaçaklara 1 Dolar Mükafat 

Dünya lşlerine Sokacak Yeniden lngiliz 
Bir Nutuk Söyliyerek: "Sulh Beklemekle Gel- 1 
mez, Onu Arayıp Bulmak Zorundayız ... Dedi 

Londra, 13 (TAN) -Amerika Reiıicümhuru B. Rooıevelt dün 
ahşam Vaş;ngtonda çok mühim bir nutuk ıöylemif ve ıözleri rad

Suudilerle 
Ürdünlüler 

Harbe Başlamış 

Sefirine Taarruz 
Japon 

Çin 

Taarruzu Başlıyalı Üç 

Mukavemeti Kırılmak 

Ay Oldu 

Bilmiyor 
• 

Bilmem hiç yolunuz dii}tü de Or-
taköy ilerlerine kadar uzaınan, Mual
lim Naei ismindeki cad(teden ya~mur 
lu havada geçtiniz mi'? Gec;medinizse 
gec;miş olsun. Ben bir i~im olduğu i· 
çin ekseri oradan gec;erinı. Kulağı c;m 
lasın, Paşa Kazım dostumuzun bir 
vakitler Adana belediye reisini teb
rik ic;in söylediği gibi kışın bir zerre 
toz, ya.zm bir damla c;.amur bulun -
ma.z. Bul1111maz amma. hele dün öyle 
bir halde idi ki, insanm: 

yo ile nefredilmiştir. 
Rei•ic~m~u~un, ayın . ıs .inde fevkalade toplantıya çağırdığı 

kongrenın ıçtımaının ardeıınde ıöyledı·g~ı· b .. l b l ·ı l u ıoz er, eyne mı e 
siyaset .sahasında bir dönüm noktaıı addedilecek kadar ehem
miyetlidir. 

-ı 
1 _Sarhoşlar~-

Adası 
Paris, 13 (TAN) - Fransız 

sahillerinde bulunan küçücük 
Guernesey adası sakinleri gayet 
garip bir mM!era yaşamaktadır-
lar. Bundan dört ~n evvel, a
da açıklarında, fırtma.h denizdf' 
tdak bir \'apur batmıı;br. Va
pur dalgaların tesirile kıyıdal.."i 
kayalıklara sürüklenmiş \'f! tek 
nesi de~ilince, i~inde bulunan bir 
siirü fıçı, sahile dökülnıti!;tür. 

Roosevelt bu nutkunda, billıa.,sa 
umumi kongre ve Amerikalılık ta
rafından kabul edi:en "Avrupa \'e 

dünya. işlerine kansmamazhk \ 'P. 

Anıerikamn tecerrüdü,, fikrine şid 
detle hücum etmiş, ı;ulhiin temenni 
\'e beklemekle elde e:Ulemiyeceı?;ini, 
onu aramak lazım ~eldiğini; eğer 
Amerika, clünya işlerine kan~oıa.z
sa. kendi medeniyetini de tehlikeye 
sokacağını söylemi5tir. 
R-0osevelt, bilha.<;sa demi!-!tir ki: 

Nevyork, 13 (TAN) - lngilterenin Nankin selarethaneıine 
menıup üç otomobile Japon tayyarelerinin dünkü taarruzu hak· 
kında Japon mahfilleri, otomobillerin üzerinde işaret bulunma
dı{tı:U, bombardımanın bu yüzden yapıldığını söylemektedirler. 
Halbuki yapılan tahkikat iki otomobilin üzerinde lngiliz bayra· 
ğının boya ile gösterilmiş olduğunu tesbit etmektedir. Şanghay
daki Jngiliz konsolosu hadisenin tahkiki ile meşgul olmaktadır. 

--ı Hıyanet ucuzladı 
Şaııglıayda faaliyete .Japon tay-

yare1f'ri Çin hatları üzerine beyan
nameler at.arak Çin askerlerine. fi· 
rarı tavsiye etmekte ve her firariye 

ı..ondra, 13 (TAN) - Bugün Ro- bir dolar mükafat \•erileceğini söy-
madan gelen haberlere göre Sinyor lemektedir. 

ispanyada 
Hava Harbi 

Mussolini Jı:;panyadaki ltalyan kuvVF·t l Şanghayda ,iddetli 
· !erinin kumandanlarından olan Gene muharebeler 
. ral Teresti'yi kabul etmiştir. Genera- Diğer taraftan Şanghaya ka~ı ı;ia 
1 lin. ıspanyadan niçin avdet ettiği ve detle taarruz de,·~ın ediyor. Bütün 

Düçe ile ne konuştuğu hakkında ma gün ~ehir bombardıman edilmiş ve 
lunıat verilmemektedir. Lotien ile Lionhang'da ~iddetli muha 

j Asilerln verdikleri malfımata göıe rebeler vuku bulmuştur. Japon taarru 
V Jspanya harbinin en büyük tayyaN zu en şiddetli mukavemetle karşılan-

rdün Emiri muharebesi dün Saragossa üzerinde, 

S M 
mıştrr. 

· . ABDULLAH vuku bulmuştur. Cümhuriyetçilerin 

- Amanın boğulacağız. Can kur
tara.n yok nnı diye avazı çıktığı ka
dar bağnacağı geliyordu. 

Bir kere yolun yaya. kaldınmhm 

kariham kadar dardır. iki kişi yan• 
ya.na gidemez, mutlaka. .rnekkil.ri bey· 

Bunun üzerine adada bulunan 
ba.hkçı kövü.nün ahalisi bu ftc;ı
larda.n birkaçım aı;arak, içirıJe . 
en ali. cim,ten şarap bulunuğu- \ 
nu görmüşlerdir. Haber çok ça· 1 

buk şayi olmuş ve booun netlce-
1 

si olarak ta. vapunın bütün fıçı-ı 
ları sahile çıkanbnıştır. 

"Memleket, sağlam ve !mll1:;l•tif bir 
gayretle elde edilecek bir sulh istiw-r. 
Biz, medeniyet kıyınetlerınin hlı~ibi
ne eli bağlı bakamayız. SnJhü yalnız 
kendimiz için istiyec~k kadar egoist 
olmamah ve çocuklarımızın sulhe ka
vu~malanna yetecek kadar uzun bir 
sulh teminine uğraşmalıyız. Ameri
ka. medeniyetinin dünya. medeniyeti. 
le temas halinde bulunarak canlan
ması i~in, cihan medeniyetinin takrip 
edilmekten kurtarılması lazıml1Jr. A
merika demokrasisi, harpten korun
mak için, harbi gayri mevcut farzet-

R 13 kırk bombardıman ve 5 avcı tayyare Japonlar yine geri çekildi 
oma, (Radyo) - Kahirede çıkan El Ehram gazetesinin aldığı ıeri Franco tayyareleri ile döğüşmüş Japonlar Şapei ve Kianguan'da Çin 

malfımata göre Suudi Arabistan ile bir saatten fazla bir zaman süren mu kuv~~t~~rini bir çıkmaza sokmak üze 

giri gibi arka arka~·a yi.irümiye mec
bur olurlar. Sonra da cadde ıntiste\i 
olduğundan su akmaz, çukurlarda du 
rur. Caddenin bir yanı da ba~,r oldu. 
ğu için her selli yağmurda çok mik~ 
tarda çamur inip caddeye yayılır .. 
Böylece orası dibi taş döşeli 1>1r be,. 

taklıktır. l~te buradan giderken biri. 
birini ıkovalrya.ıı otomobi11er geçer ve 
hepsi de mutlaka 60 kilometreden 
fazla koştuklan için etrafa çamur ve 
sudan mürekkep bir su dalgası atar .. 
Yağmurlu ve çamurlu havalarda bu 
caddeden geçip te böyle sifoz yeme· 
miye ihtimal yoktur. Hani bu yolla
rnn1zın halini bilmiyen adamlar olsa 
bu şoförlere bir ı:;e)· demiyecegtm~ 
Lakin bu yollan sizden, benden faır; • 
la tanıyan bu zalimlerin önüne geç. 

mek - Allah sakatsın - mümkün 
değilse bile hani belediyece dua ka.
bilinde.n bir tebliğ yapılsa da: 

Ada ahalisi, kadmlı, erkekli 
dört gündür mest ve li) ül<al, 

~!ltta.'l~ ... ~~~ekte olduklarmdnn 
.ko~·tttı · ~nıttt- ~o had. 

Ş k
• u d" h d .. . · harebeden sonra cümhuriyetçilerin re buyuk gayret sarfederek cenubu 

ar ı r un u udu uzerınde vazı· • . · · ~ · · . . . ıs tayyaresi alevler içinde düşmü~'. garbı ıstıkametme dogru hır çevırme 
yet azamı derecede vahım mabıyet ':l • bb.. t · ı I 

ft'\OJt:,&. ., .. etııu.,,, "'"'"'"'.;: •• : u1ı_ua"-..:..ı.:- ~.ı_ 

dine \'armış, bu yüzden halık~· 1 
lann yansı hapisane·v tıl • mek veya beklemek kd"fi ge;mez.,, 

.,e a mış-
hr. Nutkun akisleri 

L-;::;;;;~~~~~ii!!!S~!iiiiii!!!i!iiii--l) I Amerika Reisicümhurunun nutku, 
1::1:::====:=~=;;.~~=~~;;;;;1 bütün dünya merkezlerinde meınnuni 

Al 
yet verici, derin akisler uyandırmış-

m a ny a tır. Bu gün Londrada intişar eden 

dl . ı ve altı tayyareleri de ağır hasara uğ- 1 bare\s.etine tcşe us e mış er, ve ana-
"ı ..... .,h-. o ... u A1d.1.1ıstah ımvvetlf'rı ..rıyıu-u güçlükle hukumet liatlarına 1 şılan şiductli bir rrnharebeden sonra 
h~duda dayanmakta ve istlhICa.Dl!ar. çekilmişlerdir. Asilerin diğer bir teb- Çinliler iki mil kadar gerilemişlerdir. 
sıperler yap.maktadır. Hatta bu kuV· }iğine göre di.işürülen hükumet tayya l<"'akat fena vaziyete düşen Çinliler 
vetlerin Şarki Urdüne ait bir mevkii relerinin ı:ıayısı yirmi dörttür. Asile>- mühim imdat kuvvetleri ile takviye 
işgal ettiği haber veriliyor. Bir ha· rin kaynaklarına gcfre asiler yakmtla edildiklerinden mukabil taarru1a geç 
bere göre Şarki Urdün kuvvetleri, l{a.talonyalılara karşı kati bir hareke mişler ve Japonları eski hatlarına ia
Suudi Arabistan kuvvetlerile karşı· te girişeceklerdir. Katalonya hüku· de etmişlerdir. Japonlar mühim za-
laştıktan sonra harp etmeden gerile· J]let reisi istifa etmiştir. yiata uğramışlardır. 

B 1 •k gazeteler, Rooseveliin Amerikayı tek e çı aya rar dünya işerinel karıştırmak isteyi,-

Salacmıyacak şinden fevkalade sitayişle bahseden 
3' yazılarla doludur. Nu!uk, Fransada 

Londra, 13 (TAN da çak müsait bir tesir bırakmıştır. 
kümelinin bird . ) - Almanya hü- ~~· eCJU •• c 
k'ld . enbıre denecek bir • • 

ı be Belçıkaya bir nota vermiş olşe. 
aı urada h l' ma ,. 1• tır R . ay l hayretle karşılanmış- Para s ıyor 
kat

. ·ı beır· sm~ ı:nahafil hadise hakkında A ) T' fık be Paris 13 (A: · - ıcaret nıah-
b 

ır yan etmemekle bera. ' · · It 1 er memn . kemesı· uaile Selasıyenın a ya hü-
un görünmektedirler. .n. Al kfuneti aleyhine açmış olduğu da-

ınan mütemmim maıum· ata .. .. not d b gore vanın rUyetini 15 gun sonraya bırak 
a a ilhassa denmektedir k'. mıstır Bu dava, Haile Selasiyenin 

"Reich hükumeti Bel 'k ı. · · H be 
suniyet ,.e tamamı' w çı a.nm rna sahip olduğu Fransız -. a ş de-
letlerinin müştere~glnın garp dev- miryollarının sekiz bin hıssesine ait 

• w menfaatler· temettüü hakkındadır. 
u~ gun oldugun.u nf. . 1 ıııe 
Reich hükA . uşa •ede eder. 

miş ~bulun_ma~tadır. Neticenin ~e o- " Şimali Çindeki Çin mukavemeti 
la.cag~nr hiç kimse tahmin eden:ıyor. Mısır Hakiki lstiklGIİnİ şıımali çinde Japonların şiddetli 
Bır rıvayete göre Suudi Arabıstan- mukavemet gördükleri haber verili · 
da bu yeni harekete sebebiyet veren Yarın K il yor. Japonlar Pekin. Hankov hattı 
amil, Filistinin taksimi projesidir. U anmıya üı::erinde Şenting'deki ikinçi Çin mü-
Suud.i Arabistan bu projenın tatbiki- B 1 dafaa hattını yardıktan sonra Şen -
~~ müsaade etmiyeceğini göstermek aş ıyor ting'in 40 kilometre cenubundaki 
ıçın bu vaziyeti almıştır. Vaziyet so~ Kahire, 13 (TAN) - Mısrrda ka- Yuanşih ve 50 kilometre garbinde 
~er~ce mühimdir ve her dakika yeıu pitülasyonlan ilga eden Montreu ıııu- Tsing _ Sing şehirlerini işgal ettikle-
inkişaflar beklenmektedir. ahedesi bu ayın 15 indHı ba.ı:;lıyarak rini bildiriyorlar. 

---o tatbik olunacaktır. MontTcu muahe- Japonlar dün Nankine yaptıkları 
Cebelüclüruzda desi, muahedeyi tasdik eden ve «>lnıi- tayyare taarruzunda altı Çin tayya • 

Adana, 13 (TAN) - Suriyeden a
lınan haberlere göre', Cebelidürüz me 
selesi, Sultan Atraşın muhafızlığa. ta. 
yini suretile halledilmiştir. 

yen bütün devletlerin tebaa<onıa kar- resini imha ettiklerini bildiriyorlar. 
şı, tatbik edilecek ve bu sur<>tle Mı!iiır Ağustos ve eylül aylan zarfında 
hakiki istiklaline knusmnom intikal Nankine karşı yapılan tayyare taar
denesine ginniş olacaktır. ruzlarmda 353 maktul ve 687 mecruh 

Jngiltere 
u.metl, kom ·u . 

hu masuniyet ,.e t ş . devletın 
Iiihlı bir ihtil8.f h 1~rnamıyetwi, si-

. a ınde Bel ik 
anz ha.rafa i•-'ti k ~ a mu 
d " ra etmed· v. t 

e ihlal etmemek ve ıgı akdir 
ve Fransan?n 

................................................ · ..... _.. 

Vaziyeti 
bir, ItalyanlD Franco ta.rafına yar 

dmıniı artınnası ile karşılanabilir. 
Meselt'nin halline doğru gidileceği
ne, büsbiitün kanşmasma yol ~ı-

~ika topraklarının her zaman Bel 
ayet etmek h tamamiyetine ri 
bi 

ususundaki k 
r daha teyit ed . ararmı 

t . in er. Reıch bük' A 

ı, giliz krati . . ume-
k A ~ eta ve Fra .. ., h" 

umeti gibi B 1 • •"'3•:ı u -
istila~ a - e_ f;ı-ka taarruz veya 

· ugradıgı za 
rardım etmı . h man kendisiae 

~ e azırdır 
Belçika hük' . . .,, 

Vicoııt D'a · uınetının Berlin sefiri 
. vıgnan, Alrnany h'·k· 

tı notasının alınd _ . a u ume-
Nazırı Vo N ıgını, Reıch Hariciye 
dinn'ştir ~ eurath'a bir nota ile bil
t; ıin AI· u notada Belçika hükume 

• • manya h"k' cuilen b u umetinden tebliğ 
eyanatı bü "k b' . yctle al yu ır memnunı • 
mış olduğu anlatılmaktadır. 

O· ---

•.Seyit Rıza 
Elazı~ 13 T 

gerde s' . 1 AN) - Dersimli ser· 

T 
eyıt Rızanm muhakemesine 

un celi a -landı 
1 

~ır ceza mahkemesinde baş-
. ddıaname,sergerdenin ceza ka 

n ' ununun 149 uncu maddesi mucihin· 
ce tecz:ives· . . . . . . ını, yanı ıdamını ıstemek· 
tedır. Seyit Rıza suçunu ikar etmek
tedir o·-. ıger suçlular da inkar yoluna 
!aptılar. Muhakeme önümüzdeki cu-
ma l:'ÜnU devam edecektir. 1 

• ngiltere ne Fransanın b-
1 panyadaki ttalyan gönüllü

lerinin geri alınması meselesi üze
rilldeld kararı, daha doğrusu ltal
yaya yapacağı mukabelenin mahi
yeti henüz anlaşılmamıştır. itaya, 

meselenin lngiltere, J<'ransa. ve 1-

talyanm iştirakile toplanacak bir 

koınferansta. konm;ulmasnu reddet

miş, meselenin Ademi Müdahale 
Komiurdnde görüşülebileceğini, Al
JIUUl~·a iştirak etmedik~·e kendisi
nin bir konferansa girrniyeceğini 
bUdlrmişti. Meseleyi Adenıi Müda
hale konferansına yeniden gön -
dermek onu sürüncemede bırak
maktan başka bir mana ifade et
mezdi. Geçen tecrübeler bllıllU a
çıkça isbat etmiştir. Mesele, zat.en 
ki.fi derecede sürüncemede kabnış, 
bu yüzden ispanyadaki Franco 
kuvvetleri yığın yığın ~·ardım al • 
mı~ ve bu yüzden iki dövüşen taraf 
arasındaki kun•et muvazenesi a~i
ler lehinde bozulmuştu. Meseleyi 
sürüncemede bırakarak ıni.ivazene. 
nin daha. fazla bozulmasına imkan 

i YAZAN: öMER RIZA DOGRUL i 
• • t ................................... ~ •••••••••••••••••••••• • 
verm~k son derece mühim bir ta- fmdan kabine i~timamda anlatıl -
kım hadiselerin ı•mri ,•&;ki hüklPü- dığı haber veriU\·or. Demek ki, ln-
. · ı aktan Ut · nu a masma meyda;n açm g ere hiikümeti, .Fransa.mn nok-

farksızdır. Gerek Fransa, gerek~ in tai nazarnıı tetk'k tt•kt . ·lt . eg - ı e ı en sonra 
gı ere, bu emri vakıe boyun neye karar . · b k F . . . . .. dikJeri · 'erırstı u arar ran· 
mek ıstemedıklerını goster sa. hükumetine b ·ıd" il k F · .. 

1 
. "a.bına ..• A • , ı ır ece ve ran-

ı~ırı on arın da ltal)anın ce t sa. hwmmeti d b .. k" t ı t 
k i 

. la 
1 

yahu e ugun u op ıın ı-
nnı ab ı tedbırler alma r • sında bu kara t tk'k d kt' t ki.fi . b k)eıınıek- 1 rı e . ı e ece ır. 
e ı er ileri sürmelen e ki taraf ara . da. fik. t .._ k t d. sın ır mu aua a-
e ır. . . .. .. top· ti bulunduğu takdirde ona göre 

lngiltere kabinesmıo llunku . e hareket edilecektir. 
Jantısmda bilhassa bu mesele il ln . 
meşgul olduğu haber veriliyor. Bn gıltere ve Fransa.da yapılan 
gün de Fransa kabinesi, :ırransa ;eşriyata bakılırsa, lngiltere De 
Cüınhurrelsbıln riyaseti altında top 

1 
r~sa, ~ati bir karardan evvel, 

Ja.na.ra.k ayni mesele ile ıne:lgul o- et;ı-s.ayı ikna yolunu tutacak ve an 
l~ktn- k ikna imk&nıan ortadan kalkın-

. d.. kil ca cebir ve tazyik yolunu tutacak-
• 11giltere kabinesinin on tır O h td · 

1 
k ra.r ve · a e Prene hududunun a-

toplantısmda neye a <:rlması ve ispanyanın cümhuri~·et 
rilcliai maıu· m olma.maki• beraber kuv,·etl · •tAh · ,... .. ernıt• !111 a larm geçmesme 
l<'ranKanın lngiltereye sarih noktal ınusaade ol\Htması gihi bir tedbirin 
nazarını bildirdiği ve bu malfınıa- hl•men kararla!<jhrılması pek te 
hn fngiltfll't' Hariciye Nazın tara- muhtemel de~ildir. ('ünkü bu tecl-

lır. 

B 
ir rh·a)·ete göre, ltalya ile 
müzakerenkı başlamasma 

kadar Prene hududunun açılma -

sını kabul etmek ,.e müza.kerenin 

neticelenmesi iizerine hududu kapıı. 
ınaktır. Bu rivayet mutavassıt bir 

çarei hal teşkil etmektedir. Yani 
bu hattı hareketle ltalyaya, lngil -
tere ve Fransanın faaliyete gc!:ıni
ye karar "·erdilderi ~ıkça ihsas o
hınacak ve bunun t~siri tecrübe e
dildikten sonra daha mühim ve da.
ha kati kararlar verilecektir. 

Her ne hal ise vaziyet, Ingiltere 
ve Fransa kablnelerinin içtiınaın
dan ve bu içtimada alınan tedbir
lerin ııınla.o;ılmasmclaıı sonra ta,·aı;. 
zuh edecektir. Hali hazmla ne söy
lensı• tahmin mahiyetini aşıunaz. 

Kısa hir miicldet daha heklemek ~~ 
rı•ldir. 

Yayan gelip g~en halkın ç.amur 
edilmemeleri nezaketlerinden beklen
diği lisanı münasiple a.nlablsa belki 
- Allah bi.iylikfür - ;l·iireklerine bi
raz insaf gelir ele yayaların c;amur al· 
tında rezil olmaJarroa sebep obnazla.r. 

Ger!':i iftira ile lekeJenmedense, si• 
fozla kirlenmek evladır amma ne de 
olsa böyle kimin olduğu belli olmıyan 
arabalano sı~rathğı çamura da Joğ• 
nısu tahammül edilmiyor. _ 

B. FELEK 
1--

düştüğü haber veriliyor. 

Peiping mi; Pekin mi? 

Pekin şehrinin ismi 1928 de Nan. 
kin hükümeti taraf mdan Peiping'e 
çevrilmişti. Pekindeki sulbü koruma 
cemiyeti, şehrin ismini eski haline 
çevirmiştir. 

Oç Aylık Muvaffakıyetsizlik! 
Şanghay, 13 (A.A.) - Reuter bil

diriyor: Muhasamat bugün üçüncü 
aya girdiği halde Japonlar, Çin mu
kavemetini kıramamışlardır. Bazı m. 
şa~~l~re gör? Japonlar tabiyeyi 
degıştırerek Çın müdafaa hatlarına 

karşı bir çevirme hareketi yapmak 
tasavvurunda bulunuyorlar. 

----o,----

LİCJ Maçları 

Tehir Edildi 
Ankara, 13 (Tan muhabirinden) ::

Buraya gelen bir habere göre, lst;an..; 

bul mmtakası reisliği, lstanbul kllip. 

lerioin bu seneki lig maçlan ic;io '.\'&.o 

pılan fikstüre karşı itiraz etmiştir. 
Umumi merkezin bu itirazı fotkik et
mesi, toplanmasma bağlıdır. nu se
beple bu ayın 17 sinde başlamasına 
karar \'l'l"ilmi'1 olan Jstanbul futbol 
maçlarmm tehir edilmesi lazım ıtel

mektedi r. Futbol li'ed«>rasyonu. ls
taubul mmtaka reisliğinı•. bu itirazın 
tetkiki i~itı lstanbul lig ınaı:lnrınm fr. 
hir e<lilcli~iııi hildirnıi~t i r 
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· . .M. ah keme 1 erde 

Tevkif haneye 
Esrar Sokanlar-

Te\.ikifanede geçen bir es
rar ve eroin kaçakçılığı davası, 

dün neticeleııdirllmiştir. 
Dalanın suçlulan GaJata Posta

nesi vemedan Hüsnüyü öldürdüğü 
için 24 sene hapse mahkilm olan 
Abdullahla ~ine katilden me\·kuf 
buluna.o Bahriyeli Salinı ve yeğeni 
Hikmettir. Dön mahkemede, t.ev
kifane gardiyanlan şahit olarak 
dinlenmişlerdir. Gardiyan Kizı:m, 

Yusuf ve başgardiyan Mustafa ay-
11i şekilde ifadede bulunmuşlar ve 
hadiseyi şu şekilde anlatmışlardır: 

Bir gün Bahriyeli Salimin yeğe
ni, te,·kifaneye içinde şeftali, elma 
\ 'e çamaşır bulıman bir çanta ge
tirmiş, bunun mahkfıınlardan Ko-

lonyalı Dimitriye verilmesini söyle 

mlştlr. Halbuki, Dimitri kendisine 

ait olmıyan bu çantayı almamış

tır. Şüphe üzerine yapılan muaye
nede çantanm kenar tahtalannm 

içindeııı 40 gram esrar ve 20 paket 

eroin çıkmıştır 

Suçlulardan Hikmet ve Salim 
mahkemede her şe~i inkar etmiş- 1 
lerdir. 

Fakat, üçüncü suçlu Abdullah, 
çantanın hariçte bulunan Hampar 
sum tarafından kendisile gönderil 
diğini itiraf etmiştir. Esa.~en Ab
dullah, yine tevkifaııede bir eroin 
kaçak~ılığından bir sene hapse 
mahkfun olmu~tur. 

Şahit gardiyanlardan birisi, Ab
dullahı.n bu müdafaasına karşı şun 
lan söylemiştir: 

- Abdullah 24 seneye mahkiiın 
olduğu için beriki suçlan üstüne al 
mak suretlle arkadaşlannı kur -
tarmak istiyor ve daima da böyle 
Jtiraflardan çekinmez. 

Bundan sonra. müddeiumumi söz 
aJarak Uç suçlunun da tecziyesini 
istemiştir. Mahkeme kararın bll
diriL'lleSi için başka güne kalmış
tır. 

Koyun Gibi 15 Liraya 
Satıldığını iddia Eden 

Bir Genç Kadın 
Sultanahmet sulh birinci ceza ha- j girdim. Anam babam beni 12 yaşın

ikinıi R~it, bir hırsızlık suçlusunun da. iken benim gibi bir çocukla ev
aorgusunu yaptı. Polis, suçlu yerine lendirdiler. Henüz karılık, kocalık ne 
kalın çarşaf giymiş, yırtık iskarpin- olduğunu bilmezdik. Biribirimizi an
li genç bir kadın getirmişti. Dudak- lıyamadık. 
larının titremesinden, renginin uç - Kaympederim ölünce kayın -
masıdan, ezilip büzülmesinden ömrün valdem beni istemeai. Zaten nikAhı
de ilk defa. mahkeme huzuruna çık- mızı köy lmamı kıydığı içın elimde 
tığı anlaşılıyordu. Hakim Reşidin "A- bir kağıdım da yoktu. Ben annemin 
dın nedir? sualinden sonra tatlı bir yanına döndüm. Annem çok fakirdi, 
Anadolu şivesile anlatmıya başladı. bana bakamadı. Iki ay evvel köyü
Heyecanmdan suali kavramadığı an- müz<len bir kadın tstanbula geliyor
laşılıyordu. Reis tekrarladı: du. Bir iş bulurum diye onunla bera-

Kaçak 
ve Malzeme 
Sokulmuş 

ihbar Üzerine 

Tahkikat Yapılıyor 
Asliye beşinci ceza mahkemesi 

müddeiumumiliği mühim bir silah 
kaçakçılığı tahkikatına el koymuştur. 
Davanın suçluları silah tüccarından 
Abdi İsmail, Ahmet ve Romerodur. 
Hadisenin bir de Süleyman adlı muh 
biri vardır ve Abdi Ismailin kardt!
sidir. Müddeiumumiliae kardeşinin • o 
ve diifer iki tüccarın memlekete ka-

l çak siiah ve silah malzemesi soktu-
1 ğunu iddia ve ihbar etmiştir. Polis, 
bunların evlerinde ve dükkanlarında 
araştırma yapmış ve birçok silah ve 
malzeme bulmuştur. Suçlular, bunla 
rrn gümrükleri verilerek ithal edildi 
ğini iddia etmişlerdir. Yakında mu-
hakemelerine başlanacaktır. 

Elektrik Şirketinin 
Kaçakçllık Davası 

Elektrik şirketinin kaçakçılık da-
vasına dün de asliye beşinci ceza mah 
kemesinde devam edildi. Dünkü celse 
de ehlivukuf sıf atile rapor yapanlar 
dan Üniversite Elektro teknik doçcn 
ti Bay Kadrinin şahit sıfatile if ad~ 
sine milracaat edildi. Müddeiumumi
nin talebile şahide bazı sualler sorul
du. 

Daha sonra suçlulann avukatları 
ehlivukufun raporu hakkındaki mü· 
talealarmı müdafaa esnasında serde 
deceklerini söylediler. Müddeiumumi 
dosya üzerinde tetkikler yapmak i~in 
muhakemenin talikini istedi. Muha
keme 27 Teşrinievvel saat on dörde 
talik edildi. 

baktı: 
- Ne diyorsun Fatma, dedi.Benim 

memleketimde iki karım var. Ben se
ninle evlenebilir miyim ?H'Pm ben se
m 15 liraya Hasandan satın a.Idnn. 
Bir daha böyle şeyler teklif etme: 

- Kızım adını soruyorum. İsmin ber buraya geldim. Tahtakalede kah-
ne? veci Ara.5lı Hasanın yanına misafir 

Bir koyun gibi satıldığımı anlayın
ca Şükrüden soğudum. O. bana iki 
entari ile bir iskarpin ve bir manto 
almıştı. Bu sonsuz hayata veda et -
mek, kendime bir koca bulmak ic;in 
bir gece evinden kaçtım. Kaçarken 
de bana satın aldığı şeyleri götür -
düm. Bundan müteessir olan Şükrü 
karakola gitmiş. Bana eza vermek ve 
tekrar yanına döndürmek jçin yalan 
lar uydurmuş. Ben kendisinin ne pa 
rasım çaldım. Ne de Rükiyein elbi
sesini. Bunlar hep yalan .. 

- Fatma. oldum. Bir gün Hasan bana: 
- Nerelisin? - Fatma, dedi, sana Şükrü ismin-
- Araşlıyım. de bir delikanlıyı tanıtacağım. O be-
- Bak, neler söylüyorlar. Sen, kardır. Sen onunla yaşa. Nikahla da 

Şükrünün parasını, ev sahibi Rükiye- seni alacak. 
nin entarilerini, mantosunu, iskarpi- Beni, Şükrüye verdi, onunla karı 
nini çalmışsın. koca gibi yaşarnıya başladık. Böyle-

Araşlı Fatma. bir roman kadar u- ce aradan 20 gün geçti. Bir gün Şük-
zun olduğu anlaşılan macerasını rüye: 
söylemiye başladı: - Kuzum, nikahımızı yaptıralım, 

- Ben Araşlıyım. Şimdi 18 yaşına artık.. dedim. O, hayretle yüzüme 

Hakim. evrakı tetkik ettikten son
ra Fatmayı serbest bıraktı ve muha 
kemesinin gayrimevkuf olarak deva
mına karar verdi. 

SENENiN İLK Bü ruK ŞAHESERİ 
Dünya edebiyatının en müessir aşk romanı Sevenlerin - Sevilenlerin • 

Aşkı tanıyanların filmi 

Baf rollerde: 

TA 
kir• 
rÜS· 

ga 
-= GRETA GARBO • ROBERT TAYLOR 

Bugün matinelerden itibaren Beyoğlunda 

iPEK ve MELEK 
lZMlRDE ELHAMRA sinemlarında birden. Fiyatlarda zam yoktur. 

----------------------------------------..-ıtO , 
-Bu Akşam S A ft l Y. Sinemasında-
Şimdiye kadar sinemada göremediğiniz en büyük temaşayı 

DEVLET KUSU 
Fransızca sözlü filminde görecek siniz. Bu filmin kahramanı olan 

buzlar perisi, patinaj şampiyonu 

SON-DA HENDE'vn 
llk defa olarak yeni, eğlenceli, ha reketli ve ihtiraslı bir filmde gÖ

recek ve hayrette kalacaksınız. 

••-tıaveten: FOX JURNAL ıon dünya havadisleri __ .. 

M A R T H A E G G E R T H 'i n 
s~ray konseri 

En büyük T c· fr5l K s· şaheseri yakında ~ ınemcısında 

Dk Fransızca 
filmi 

,. ..................... Km .................. . 

SARAY SıNEMASINDA 
Mevsimin ilk gala müsameresi 

FERNAND GRAVEY'in ISA MiRANDA 
ile beraber çevirdiği 

N İN A P E T R O V N A 'nın YALANI ---- büyük ve muhteşem filmi §erefine verilecektir. 

Ertuğrul Sadi Tek 
Cuma günü akşamı 
(PANGALTI. TAN) 

Sinemasında 
lli:rlc•1• 1--· ( 40) ından 

sonra azarıar J 

İstanbul Belediyesi Şehir Tiyotraları 
Saat 20,30 da 
DRAM kısmı 

KURU GÜRÜLTÜ 
5 perde 16 tablo 

• 
OPERET Krsmı 
Saat 20,30 da 

TOKA 
5 perde komedi 

YENi NEŞRlY AT 

Sinema Objektifi - En son sine· 

ma haberleri ve haftanın film kri

tiklerile dolu olarak çıkmıştır. 

-_.,...., 
/ 

/ / J \ \ 
Yüksek kalitenin 

Halkevinden Bir Davet 
Eminönü Halkevinden: 

Eminönü Halkevi Spor koluna bağ 

lı klüplere: Lik maçları fikistürü tan 

ziın edileceğinden alakadar klUplerin 

mürahhaslannı 19-10-937 salı gü

nü saat (18) de evimize göndermele
ri bildirilir. 

__.ıK 

Günün pro!:>J'amı - lstanbuJ 
ÖÔLE NEŞRiYATI: 

14 Teşrinievvel 1937 PERŞEMBE 
12,30: Makla Turk musikisi. 12,50: }Jı 

vadis. 13,05: Muhtelif plak neşriyatı. 14: 
SON. 
AKŞAM NESRlYATl 

18.30: Plakla dans musikisi. 19,00: Bül• 
büloğlu Hakkı w: arkadaı;ları tarafındaJI 
Türk mus kisi ve halk şarkıları. 19,30 : 
Spor müsahabeleri: Eşref Şefik tara!Ul" 
dan. 20: Suat ve arkadaşları tarafındaJI 
Turk musikısi ve halk tarkıları. 20,30: 
Omer Rıza tarafından arapça söylev. 20 
45: Süzan ve arkadaşları tarafından Tür1' 
musikisi ve halk şarkıları (Saat ayarı) 
21,15: Orkestra. 22,15: Ajans ve borsa hl 
berleri ve ertesi günün programı. 22.30 : 
Plakla sololar, Opera ve operet parçala• 
rı. 23,00: Son. 

• 
Günün Program ()zü 

SENFONİLER 
21,15 Bıikreş: Senfonik konser (Geor• 

gesko idaresinde) . 22 Varşova: Senfoııı1' 
konser (Fitelberi'in idaresinde). 

HAFİF KONSERLER 

7,10: Berlin kısa dalgası Sabah konse
ri (2,15: Devamı). 9,30 Prag kısa dalgası 
Sesli film musikisi. 9,20 Paris kısa dalı' 
ıı: Plak 9,55 Prag kısa dalgası : Karışı1' 
program. 10,30: Paris kısa dalgası : Pli1' 
10,40 Prag kısa dalgası: Askeri bando• 
13 Paris kısa dalgası: Plak. 13,ıO Bükrd 
Karışık plaklar (14,30: Devamı). 13 Bet 
lin ).ısa dalgası: Hafif musiki (14,15: l)O 

vamı). 13 Berlin kısa dalgası: Hafif rnıı· 
siki (14.15: Devamı). 14,15 Parie. kısa dal 
ırası: Strasburııdan konser nakli 15 Pa· 
~jru <blıı:ası.; BordAdaa..~ı::,,.,.lr\ı 
ıı Peste:· ı;-ı .. ,." rırıt~ı;trası . ı ı.ı .ı:ı var•~ 

va: Pllk konseri. 19,35 Peşte: Plak. ~ S 
Berlin kısa dalgası: Asker marşları .,o 
ıarkıları. 20,30 Berlin kı~a dalgası: .Ktı· 
c;ük, artistik parçalar. 22,25 Prag kıs• 

dalgası: Popüler konser (V eiss • Dvorok) 

~~~!""'-~--"!!"!!!!!!~------~ 
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Refikam Ayşe Müyesserin vefatıtl' t 
dan ötürü kederimize ortak oldukl• 
rını tel ve mektupla bildiren ~<lyın ~ 11 

raba ve dostlarıma ayrı ayrı ce\T& 
yazrruya teessürüm imkan ve fırsa' 
vermediğinden şükranımın sayın '-' ı 
zeteniz deliletile bildirilmesini dil" 
rim. 
Istanbul vilayeti jandarma kumandl' 

nı Binbaşı Kadri Eral r 
d( 

mektep şahadetnamesinden başka yüksek bir tahsil 
vesikası yoktu. 

Bu, cihan harbinin henüz başladığı ve herşeyin da
ha ateş bahasına çıkmadığı zamandı. Avrupada esr.
lı bir tahsil görmüş maden mühendislerinin azlığı 
Halide Nezarette büyük bir itibar ve nüfuz, hem de 
herkesin gözüne batacak derecede bir maaş temin 
etmişti. Ancak bu aylığın en büyük kısmı kendisinin 
A vrupadan gelen bar artistlerile yaptığı alemlere gi
diyordu. Halit Beyoğlunun eğlence ve sefahet yerle
rinde muvaffakıyet ve maceraları en fazla göze çar
pan adamlardan biri olmuştu. Daireden çıkar çakmaz 
Beyoğluna geçip o yerlere uğramıya başhyarak en 
erken on bire on ikiye kadar gezmek eğlenmek ken
disi için o kadar hergünün tabii ve zaruri bir ihti
yacı idi ki, annesile babası ölür ölmez onların bırak
mıya razı olamadıkları Erenköyündeki köşk hemen 
kiraya verilmiş ve Şişlinin ti nihayetinde, Bulgar 
mezarlığına yakın bir yerde, kırlar ortasında bir ufak 
ev tutulmuştu. Kardeşinin türlü zevkler içinde saba
ha varan hovardalık ve çapkınlık gecelerini Seniha 
Şişlinin bu kırlar ortasındaki küçük evinde birkaç 
.sene kitap, roman ve hikaye okumakla geçirmişti. 
Halidin bazan parası kalmadığı, yahut hasta olduğu 
için dışarlarda sürtmiyerek eve erken gelişi de hiç 
~aki o1-:naz değildi. Fakat o gecelerde de ya yemek 
yer yemez, uykuya dalar, yahut ta hasta olduğu için 
kız kardeşine sabaha kadar uykuyu haram ederek 
kendisine hizmet ettirirdi. Fakat onunla ona akran 
mm'-'llelesi ederek konuştuğu, şundan bundan bahse
derek sohbetler ettiği ve hele bir işi ve bir tasavvu
ru hakkında reyine müracaat etmesi vaki olmazdı. 

YA-ZAN : NA\-UD S'IRR/ 

Babası nezaretlerin birinde kalem müdürü iken öl 
düğü zaıman on ~inde idi ve orta mektebe gidiyor• 
du. Annesi Şaziye gazete havadislerini de güç söke
bilecek kadar okuma yazma bilen, yazısı ise hiç olmJ 
yan basit bir kadındı. Çok sevdiği kocasının ölümü 
kendisini pek sarsmış, hele kederine geçinme derdi 
de müthiş bir şekilde binince adeta merak getirmiş
ti. Diğer taraftan Şaziye annesinin eteği dibinde ka• 
lan, maruf tabirile (fonlenmiyen) kızlara iyi kısmet
ler çıktığına, mektepli kızlarsa (fenlenmiş) sayıldık· 
larından evlenmek istiyen erkeklerin kendi~ine bit 
türlü emniyet edemediklerine, bundan dolayı da bU 
kızların evde kaldıklarına emindi. Onun için kızının 
tahsile devamını istememişti. Ve Mükerrem hayli 
tembel ve hevessiz bir talebe olduğundan annesinin 
arzusuna hemen hiç itiraz etmemiş, mektebe gitmez· 
se her giln ana kız, mesire mesire dolaşacaklarını, 
belki tahayyül ederek tahsili bırakmış, ve ondan son 
ra annesinin dizi dibinde, komşulara gidip gelmenin 
yegane saadetini ve eğlencesini teşkil ettiğ bomboş 
bir hayatı sürüklemiye başlamıştı. Ve (fenlenmeyi
şi) belki de bu sayede olmuştu. 

Yaşı artık otuza pek yaklaşan bu kızın da kendisi 
gibi bir eti ve asabı olduğunu, bu et ve asabın da 
buhranlarla kıvranması ihtimali. bulunduğunu ise hiç 
hesap etmiyor, kız kardeşini bir kocaya vermek dü
şüncesi hatırına bile gelmiyordu. Birini bulsa Seniha 
bu adamı kabul eder miydi, kocaya varmıyacağına 
dair annesine vaktile söylediği sözler acaba kati ve 
belki zaruri bir kararı mı ifade ediyorlardı? Lakin öy 
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le olsa bile, ana kız arasında geçen konuşmadan Halit zevkin her çeşidini görmüş kadınlan belki çıldırta-
haberdar bulunmuyordu ki! Hayır, senelerce yine hep bilen bu erkek vücudüne karşı o kadınların duyduk-
kendi uğurunda feda edilen Seniha için o tek bir is- Iarı ihtirasları ve bu erkek vücudünden aldıklaırı 
tikbal görüyordu: Evinin hanımlığını da değil, kah- zevkleri düşüne düşüne, bunları düşünmek vaziyet 
yalığım ve vekilharçlığını yapmak. Uykusuzluk ve ve mecburiyetinde kala kala, Senihanm tahteşşuu-
sefahetten takati kalmamış veya parası tükenmiş runda belki çok ka:-&';Jık ve çok gizli buhranlar da o-
bir halde her gelişi için bu evi onun bütün istiraha· ıurdu. Ve belki ağabeyisine kininin en kuvvetli sebep-
tini temin edebilecek bir halde bulundurmaktan baş- lerindm biri, ihtimal ki unutmak istediği bu buhran-
ka gtıya Senihanın hayatta hiç bir hakkı yoktu, hiç ıara istemiyerek <hhi olsa düşmesine böyle sebebi· 
bir nasibi olmaması tabii birşeydi. . yet verişiydi. 

Zaten elinden her türlü ve çeşitte, Çinlisine ve si- Fakat Halit Ankaraya naklinden bir müddet son-
yahına kadar her şekilde kadın geçen bu adam, bir ra evlilik hayatına girdiği vakit, Senihanın eti de 
erkeğin kız kardeşile bütün hayatı için bağlanabile- hemen kendi kendine soğumuş bulunuyordu. Halide 
ceğine hiç ihtimal vermemiş, kız kardeşini o kadar gelince, bunu kendi belki farketmemekle beraber,, 
çirkin ve her cazibeden tamamen mahrum addetmiş- eski çılgınhklanru yapmak ve hele çılgınlıklar yap· 
ti. Ve o yirmi beşine bir kere geldikten sonra ise na- tırımak kudret ve kabiliyeti artık onda da kalmamıştı. 
zarında tama.mile geçkin bir mahliık hali almıştı. IX 
Onu kapıcılara, odacılara verecek, yani o pespayelik
te adamlardan birini kendisine enişte yapacak değil. 
di ya! 
Ağabeyisinin çılgın eğlence saatlerinden !Onra bi

tap uyumak üzere evine döndüğü gecelerin ertesı 
günleri Seniha onun kahvaltısını hazırhyarak götür
dükçe çok kere kendisini daha uyanmamış bulurdu. 
Ve bazan başucunda bir dakika durur, Halidin yan 
açık kalmış dudaklarının ancak birkaç saat evvel ver 
dikleri ve aldıkları buseleri kinle, kıskançlıkla, 
hicapla, nefretle hem de ihtirasla düşünürdü. 

Ve yüz erkeğin kollıırmdan gcçmi", erkeıftn ve 

Halidin bir kere yalnız lstanbula gidip, dönüşün
de karısı sıfatile Ankaraya beraber getirdiği Müker
rem, o İstanbulda eşine her gün yüz kere rastgelin
mesi mümkün olan bir ailedendi. Yani aile reisinin 
sağlığında adeta refah içinde iken sonra birdenbire 
düşerek derin bir fakrü zarurete kadar yuvarlanmış 
bir evin kızı idi. Feci vaziyetinden kurtulabilmesi i
çin de ön ünde tek bir çare görmüştü: lyi bir kocaya 
varmak .. Yeni devrin sayılan çoğaimıya başlıyan 
bazı gene; kızlan gibi hayatını kendi kendine kaza
nabilmesi için Mükerremin de onlar gibi adamakıllı 
nkuvup yazmış olması ljzımdı. Halbuki, elinde, ilk-

Ne çare ki, parlak bir izdivaç, hatta orta bir izdi
vaç ümidi de bu sayede bir hakikat olamaınuştı. Esa• 
sen semtlerinin hali ve vakti yerinde, babalan iç gü· 
veyisi alabilir kızlarının çoğu bile evde bekliyorlar
dı. Yirmi beş yaşına gelmişler, anaları tarafından 
yirmisinde ilan edilerek, on yedi, on sekizinde olan· 

lara da bebek muamelesi yapılarak bu vaziyetlere 
tabii bir çehre verilmiye çalışılıyordu. Fakat. pek te 
nadir olmıyan hiddet anlarında ve belki de geçkin 
kadınlıklarının ıntikamını kızlarından almak istiye
rek. bu yalanlara inanılmak imkanını annelerine ken 
dileri bozuyorlar, yabancılar önünde: "- Biz sizin 
yaşınızda iken iki üç çocuk anası idik! 

(Arkası var) 



~c::=== 14 - 10 - 937 

TAN 
Gündelik Gazete 
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BAŞMUHARRiRi 
Ahmet Emin YALMAN 

T AN'm hedefi: Haberde, fi
kirde, her şeyde temiz, dü· 
rüst, samimi olmak, kariin 
gazeteRİ olmıya çalışmaktır. 

A vrupanın kafası Çin ve 
ispanyadaki heyecan 

verici vaziyet ile 0 derece meş
gul ki öteki meseleler aşağı 
yukarı gölgede kalıyor. Hava 
bombardımanları ·· ·· d yuzun en 
~il~aız vat8;11datların yığın yı
gın ımha edılmeleri erkek, ka
dmt her sınıfa, her aiyaai aki
deye mensup herkeste 0 kadar 
derin nefret uyandırmıştır ki 
etine nadiren tesadüf etmi
timdir. 

IE5l n n 
l!:D~ 

TAN 5 

trt~!MFU 
REAYA OLMAKTAN 

KURTULACAK MiYiZ? 
Saltanat de\Tinde kapitülasyo-nlar 

vardı. Bu devirde mukavelelerini ya
pan şirketlerin de hudutsuz imtiyazla 
n vardı. Nafıa Vekaleti bunlaı·ı birer 
birer temizliyor. Son defa olarak 
Kadı~öy Su Şirketini de aldı. Diğer 
ecnebı şirket karde5ıeri.nden hiç bir 
farkı olmıyan Kadıköy Şirketi de be
lediyeye birtakım kötü miraslar bı

raka.bilir. 
Mesela bu şirketin tahsildarı üç av 

da bir defa kapınızı çalar. su fatu~-~ Ortamektepler 

1 
Kaldırıllyor 

Maarif Vekiletlnln yeni bir proje-
11inden bahsediliyor. Ortamektepler 
kaldmlarak llkmektepler sekiz sınıfa 
~ıkardaeaktır. 

l\luztarip msanhğm bu hissi. 
isyanından başka, mütecaviz mil 
Jetlerin ihtiraslanna set çekilme· 
dlği takdirde medeniyetin, diz. ~ 
glnsb. lhti~larm hükü.m sür -
düğü karanlık devii'lere dönece.. 
ğlne dair kanaatler tebellür et- rY AZAN: Lloyd Geor;l 

i (' ·ı · E k' BafıJek~ili) ~ 

M. Şotan , geçen perşembe söy
lediği nutukta Amerika Cümhurre
isinin dünyadaki medeni milletleri 
mütecavizlere karşı müşterek ha
rekete davet ettiğini söylemişti. 

l sı?ı verir ... Şüılhesiz sarf ettiğiniz su 
mikta.rmı odeyeceksiniz. Fakat fatu
rada bir de 90 kuruş saat kirası. 140 
kuruş maktu iieret yazar. Siz Şirket 
tarafından verilen bu sa.atin kira"!ını, 
kmnpanya.nın keyfi ve traclesile tarhe 
dilen maktu ücreti kaydi hayat ~ıır

mektedir. 
ngı terenın • ı Italya ile Almanyadan başka he

men her milletin nefret hissine iş
tirak ettiğini söyliyebiliriz. Fakat 
muazzam bir millete karşı yaprıan 
hataları bertaraf etmek için a.lma
cak tedbirler Uzerinde fikir ihtıla
fı görUlmektedir 

"'"""""' ..... , .... ~ -/-/ - ,_ ,..._,,.._,._ 
lngiltere Başvekili de bu nutka 

karşı aşağı yukarı Fransız Baş~ 
vekilinin sözlerini tekrar etU. Bu tasawurdan şu fikir doğuyor: 

Bizd tahsil dereceleri. Universıte
ye talebe yeti~tirecek surette tertip 

' il 

4
: edilmiı:tlr. ilk tahsil talebeyi orta tab 

sile hazırlar. Orta tahsil liseye talebe 
yetiştirir. Liselerde hedef, çıkacak 
talebenin Uni\'ersite derslerini takip 

su katmıştı. Bu hadise, Milletler Ce 
miyetine karşı emniyetin sarsılma
sına_ Y~dım eden ikinci adım teşkil 
etmıştı. Bu sayede mütecaviz dev
letler• Milletler Cemiyetinin bir şey 
yapamıyacağını anlamış ve onun 
sitemlerine aldırmamıya başlamış
lardı .. Milletler Cemiyeti olsa olsa 
b~ mılletlere nasihat edecek, fakat. 
bır şey yapamıyacaktı. · 

11 edebilmesidir. 
B e~ de bu vaziyet karşısında 

msanlarm yalnız hislerini 
anlatmakla mı kalacaklarını kPndi 
kendine soran yüz milyonlarca in

sanın biriyim. ÇünkU ben de peı;ıin 

olarak bir şey söyliyemiyorum. S0n 

senelerin türlü türlü tecrübeleri 

neticesinde beynelmilel iş beraber

liği, bti~btitün itibardan düşmüş ve 

silahlan azaltma meselesi, Mançu

ri, Habeşistan ve ispanya hadise

leri, son Çin hadiselerine karşı top-

f 

o: 
20 
rlı 

f,ı) 

ba 

r· 

'" 

Peki am.ma, ortada bir de hayat 
\·ardır. Tahsllin gayesi hayata adam 
yetlştlnne.ktir. Bizde ilk \'eya orta 
tah~m. hatta liseyi bitiren bir talebe 
hayata atrlmak içln hazır değildir. 
Akademik birçok bilgller öğrenmiş
tir. Fakat hayat 8a)ıa.c;ıında muvaffak 
olmak için elinde hiçbir bilgi yoktur. 

Birkaç senelik tecrübe maarif sis. 
temlmizde bö\'le bir noksan bulundu
ğunu meyda~a çtkannıştır. 

~laarif orta tahsili kaldınp Uk
mektepleri !'ekiz sınıfa çıkarmayı, bu 
noksanı telD.fi maksadile nazarı dik
kate almıya mecbur olmu~tnr. llk
nıektepler sekiz sınıfa çıkarılınca, bu 

mektepten çıkıp ta hayata atılmak ls 
tiye-nler. muhtaç oldukları ilk ve u
mumi bl1giteri elde etmiş olacaklar
dır. So.nra hayatta takip ettikleri 
mesleğe göre iki üç senelik teknik lh
tısas mekteplerine girecekler ve mes
leğin icaplarına göre yetişeceklerdir. 

Bu bakımdan maarifin tedrisat sis-
ıc.11·· :w :ıu. .. u... ... ,t.\,e.;; ,,__tıl;I"! • .C"' wl.. 1" d. 
IDüiılllıtllı . ..., .., 

0 

• 
Tahsil Yaşı 15 e 

Çık=yor 

Maarif sistemim· 
değisiklitH- b' ııde yapılacak bu 

• ,....... ır neti i 
tahsil ya§ınm l-S ces de mecburi 

Ti.ir·ki~·ede ilkte ç~knıa...,ı olacaktır. 
mecburiyet şirndt·hsıl mecburidir. Bu 
fma kadar 

1 
le kadar on iki ya-

. o an çocukla . 
~eni proje tatb'k . ra şamildl.Bu 
ri tahsil k _ ı e baslarursa, mecbu
ya51 on ı.....ı al dine tabi çocukların 

~ bulur. 
ln@terede bil 

eı 15 yaş olarak e mecburi tahsil ya-
mistir. Bu bakım bu sene kabul edil
rekcttır. dan bu ileri bir ha.-

Zaten lngiltered 
)'aşının 15 ol e de mecburi tahsil 
&ebebi şudur. ~ra~ kabul edilmesinin 
verslte tahstİin:gdterede gençler üni
yorlar. Talebe . aı ehemmiyet verl-

nıııı " ~ sonra hayata. :.Ogu llk tahsilden 
lej ve liı;ive .atılır. lngUterede kol-
80 bind'lf llrslıte talebesinin yekfı.nu 

· a buki · bindir nu Amerikada 400 
· seb ı Uk ta.hsit m'"dep e lngUtere hükfuneti 

11 det· · görıntiştür T~ mı artınnıya lüzum 
rtırt>tini d · a ki, hayata atdmak za-
. uyan O' 1 li malftmııtta ":enç er azçok kuvvet-

Bizde de mücehhez olsU11lar. 
mai birçok gençler. iktisadi ve içti
ta atrlrnıya S~beıllerle erkenden haya.
huri yet ıİ· ec~urdurJar. Bu mec
uzun olm *' tahsıl müddetinin daha 

n a.~ıını zaruri k 1 
u bakı 'ar. 

de bö\•le h~dan da tedris sistemhnJz. 
Janrnı~·a d ~ değişiklik se\inçle karşı

eger. 

M. Zekeriya 
~~====================-

Hayvan Hırsızlıkları .. 
ve!~RA, 13 (TAN) - Dahiliye 

etıne gel zanıanıard en maliimata göre, son 
m~tır. V a hayvan hırsxzllklan art
alakad ek~let bu işle ciddi surette 
yollaın:r olar~k teşkilatına bir emir 
linde ş ve hır hayvan hırsızlığı fıa· 

sebeb· Vatandaşların mağduriyetine 
d erha;Yet ~erilmemesini, çalandan 

tazmınat alınarak mal sahibi-
ne verilrn . . . . esını bildırmiştir. Tazminat 

ıverekrn.ıyen kimsenin malları haczedi 
ece br. 

lu bir hareketin vukuu ihtimaı;ni 
zara uğratmaktadır. 

Biribirini kovalıyan muvaffakı
yetsizlikler, Milletler Cemiyetinin 
itibarını düşürmüştür. Cenevrede 
vukubulan ve en çok silahfı dev • 
!etlerin silahsızlanmayı akim bı· 
rakmalarile neticelenen manevra • 
lar, Milletler Cemiyetine karşı ıti
madı sarsmıştır. Almanya, stlrü 
sürU komitelere, istişarelere, kon
feranslara, vesaireye yüz çevirmi~
tir. Çünkü Alnuın h<>11

•• Milletler 
ı -emıyeti ta.ranndan aldatıldığına -i 
nanıyor ve bu yüzden Milletler Ce
miyetine şüphe, nefret ve istihkar 
hissile bakıyor. 

J 
aponyanm Mançuri istilası 
üzerine Milletler Cemiyeti

nin müdahaleye kalkışması, onun 
en utandırıcı hareketlerinden biri
dir. IngiJterenin bu yüzden tarih 
nazarında rnesul olduğuna kaniirn. 

Amerika, Ingilterenin iştirakile 
tesirli harekette bulunmayı teklif 
ettiği zaman, Ingiltere Hariciye 
Nazırı Sir Con Siman pişmiş aşa 

Bunu~ üzerine Japonya, kendisi
ne çev:ııen revolverlere rağm~n i
l~rlemış ve Mançuriyi ilhak etmiş
tır. Japonya şimdi de Mançuriye 
beEl ülke ilave ediyor ve bu sayede 

Japonya bir"Japon Birleşik Devletle
ri,. vücude getirerek Amerikanın i
ki misli nüfuslu bir devlet olacak
tır. 

Daha sonra sıra Fransanın C<>-
chin - Chin'deki müstemlekelerini 
yutmıya gelecek, Mongolistan, ya
hut Siberyanın Pasifik sahilleri zap 
tedilecek. 

Milli kongrenin hükmü altına gi
ren Hindistan, şimdiden (Doğan 

Güneş) memleektine dönmü§ bulu
nuyor. 

Ve buna karşı imparatorlukla.tın 
devlet adamları, manasız nasihat· 
!erle işin önüne geçmeyi ummak • 
tadırlar. 

I
• spanya gailesi, Çin liakkm· 

da hissolunan endişeleri va· 
himleştirmekte, Çin gailesi de ls
panyaya karşı faaliyete geçmek inı 
kanlarına müdahale etmektedir. 

Çinin, Japonya tarafından istila· 
sile yakından alakadar olan Ingil· 
tere ile Fransa, Akdenizdeki vazi· 
yet yUztinden bUtUn kafa ve kuv
vetlerini Çin meselesine veremiyor
lar. ÇilnkU bu yUzden Akdenizdeki 
vaziyetleri tehlikeye düşer. Bun • 
dan başka Mançuri meselesinden 
sonra bu mesele ile lazım olduğu 

INGILIZ KARiKATÜRÜ 

• 

Rııııııııı11w•mınıııır - - ' \ . " ıı -· JllU~IHMIUilmıtı1ı1111111111ıuııuı1ııtu1\ilı'"'"'•(· 7. . • ---.ı 
Japon tayyarelerinin açık şehirleri ve masum halkı bomba.la.ması üz.e.. 

rine bütün dünya ve Milletler Cemiyeti Japonyayı protesto etti.l~r. Bu 
protestolar karşısında Japonyanın düşüncesini gösteren bir JngiliZ ka-

rikatürü: 
Japonya: Bunlar sahiden beni durduracaklarını mı sanIYorla.r'! 

Fakat M. Şotan, müşterek ~ıare
ketten ne kastettiğine dair hiçbir 
iz vermiyor. Zannederim ki, kendisi 
de bu yolda karar vermiş değildir. 

Japonya ise dokuzlar konferan

sına iştirak etmek fikrinde olma
dığını söylemiş ve bugünkli askeri 
harekatını hiçbir şeyin geciktirmi
yeceğini anlatmıştır. 

Çünkü Japonya, kendisine karşı 
herhangi lktısadi boykotajın tesiri 
başlamadan Çin işini bitireceğine 
dair askeri liderlerin verdikleri te
minata inanmaktadır. 

tile ödcmiyc mecbursunuz. 

Normal ticaret kanunlarına ""·'re 
b

• ~· 
ır malı kiralamak, satmak, Iki ta-

ı-Bulgaristanda Bir 

raf arasında bir akde bağlıdır. Fiyat 
üzerLııde anla~tığmız takdirde •.ıır ma
lı ya kiralar, ya satar, ya satın wır· 
smız. lstemedi~inıiz takdirde siıi ahs 
verişe mecbur edecek bir kanmı vok: 
tur. Su Şirketile saat kirası için. pa
zarlık yapamazsınız. O eski bir ı.kr.e
beyi gibi ücreti tayin eder \•e sizi öde
miye mecbur tutar. Saati satın ala
cağım derseniz. satmam der. Böyle<'e 
siz saati kul)andığmız miiddetçe,' ölün 
ciye kadar bu tayin edilen kira.), \'er
miye mecbursunuz. 

Orta çağda derebeyleriniın, Rume· 
lide Voyvodalann bir şehri istil'ı et
tikleri zaman reaya dedikleri tebaa
lannı haraca keserken kullandığı ke· 
lam tarzı da budur. "l\lecbursun". ..J 

Çetenin Muhakemesi 
1 Sofya, 13 (TAN) - Yunan~standa 

\

' ve Bulgaristanda Koca Balkanda bir 
müddet gizlendikten sonra yataklık 
edenler tarafından polise teslim edi
len haydut lvan Davkov ve çetesinin 

• Hele, maktu ücretin ne olduğnnu 
merak ederseniz, size ~u cevabı verir: 

Mr. Lloyd George'un 
en ıon reıimlerinden 

~kildo meşgul olmak, bu iki dev

letin Akdenizdeki kaynakları üze
rinde çok fena tesir eder. 

Mussolini ideal bir vaziyettedir. 
!stediği gibi eğlenmektedir. Japon
lar onu meşgul etmiyorlar. Çünkü 
onlar da ona benziyorlar. Musso
Uninin Popolo d'ltalia'da çıkan ya
ıısı, Japonları kardeş faşist, ve de· 
mokrat devletlerin biribirine karşı 
ayaklanmış silah arkadaşı saydığı
nı gösteriyor. 

Mussolini, Atlas Okyanusunun i

ki kıyısındaki U.rkek hürriyet şıı.m . ' 
pıyonlarmm düştükleri çıkmazdan 

son derece memnun ve Japonyaya, 

Milletler Cemiyetinin kofluğunu is

pat ettiği için minnettar görünü -
yor. 

Ç ~nkü Japonların M•ınçuriyi ışgal etmeleri üzerine o Ja 
onları örnek sayarak Habeşistaru 

işgal etti. Milletler Cemiyeti teh • 
ditler savurdu ve Mister '!}den bir 
hayı· ı atıp tuttu. Fakat en sonun-
da Mister Eden'in amiri Mussolini
ye bir mektup yazarak onunla el 
srkınak istediğini bildirdi ve Fran
sa ayni hattı hareketi takip etti ve 
0 da özür dileyenler kafilesine ka
tıldı. 

Kim bilir, Italya diktatörü bun
ların hepsini ne derece istihkar e
diyor? Mussolini Habeşistan ve ls· 
panya ile alakadardır. Demokrat 
~letıerse, Akdenizde şöyle böyle 
bır şeyler yaparak Pasifikte bir
takım işler başarmak arasında mü
tereddittirler. Sonunda hiçbir fiey 
yapam1yacakları muhakkak. Mus
solininin hesabı bundan ibar1?ttir. 
Haklı mı? Şimdiye kadar he~mhm
da Yanılmadıgı· ·· ·· ı ·· t"' goru muş ur. 

N ihayet Mister Roosevet'in 
ti nutku bir sürpriz teşkil et-

. Fakat herkes bu nutuktan son
ra ne vukubulacağını soruyor. 

muhakemesine Cumaibala kasabasın
da başlanmıfltır. Müddeiumumi hay
dutlardan altısının idamını istemek-
tedir. 

- Şirket her saat kullanana mak
tu bir ücret kesmi"?tir. Siz isterseniz 
suyu kulla.um, isterseniz üç ay evini
zi kapayıp gidin, bu ücreti ödemiy e 
mecbursunuz. 

Otomobiller için 
Ankara, 13 (TAN) - Her nevi o-

tomobil araba ve bunlar a.ait aksamın 
hangi tarifeye tabi tutulacağı hak
kında gümrük ve inhisarlar Vekaleti 
bir izahnaıne hazırlamıştır. 

Afgan Elçiliğinde 
Ankara, 13 (TAN) - Efgan Kralı 

Majeste Muhammet Zahir Hanın do
ğumlarıİnn yıldönümU münasebetile 
Efgan Büyük Elçisi Seyt Ahmet Han 
15 Teşrinievvelde sefaretanede bir 
süvare verecektir. 

"Tan" m avukatı, okuyucularımı· 

zın muhtelif suallerine şu cevapları 

veriyor: 

Bigada. Malfılgazllerden Bay Mus· 

ta.fa. Koça.r'a: 
Elinizdeki vesikayı görmeden kati 

- Neden ? ._ "' 
- Niçini, sebebi yok. Şirket bunu 

böyle kabul etmiştir . 
Saltanat de\Tinde milleti haracn. 

kesen yeniçeri ağasına da niçin, sebep 
soramazdınız. Ağanın keyfi böyle is. 
tiyor. Şirketin de keyfi böyle istiyor. 
Kadıköy Şirketi. belediyeye g~l

yor. Derebeyi, Voy,·oda, Yeniçeri a• 
ğası da başımızdan gidiyor mu! Aca
ba reaya olmaktası kurtulacak nıı· 
yız?. 

Sabiha Zekeriya ı 

Fakat size bir nasihat: Bu davayı 
kendiniz takip edemezsiniz. Muhak
kak surette bir vekil tutun. Diğer bir 
dava açarak hakkınızı yeniden talep 
dahi etmek kabildir . 

• 
Eskişehirde Hot"nidiye malıallesin, 

birşey söyliyemem. Maamafih dava de Bay Halil Yora: 
hakkınız vardır. Fakat dava etmeden 
bana elinizdeki vesikanın bir suretin; 
gönderirseniz, tetkikat yaptıktan son 
ra daha tafsilatlı malumat verebili-

rim 

• 

Vaziyetiniz müşkül. Resmi evrak ol 
duğunu yazıyorsunuz. Aksini bilmem 
ispat edebilecek misiniz. En iyi çare 
bu meseleyi bu gün hasım olduğunuz 
karınızla sulhen halletmektir. 

• 
Bay Necatiye: llkmektep muallimlerinden A. O. 

ye: Şahitle ispat edemezsiniz. Muhak
Birinci sualinize cevap: Müdahale- k k ~ . surette yazılı vesika ibraz etme-

nin men'ini dava ediniz. Hasım taraf ruz ıcap eder. 

yalancı şahitle işi halledemez. Bu 

korkunuz manasızdır. Zaten muame
le resmi şekildedir. Hak sizindir. Yal-
nız vakit kaybetmeden işe başlayınız. 

!kinci sualinize cevap: Müvazaayı 

ispat çok gliçtUr. Oyle zannettiğiniz 
gibi kolayca halledilemez. 

• 
Bayan N. L. 1\1.'e: 
Mahkeme aleyhine boşanma kararl 

vermiş ve ufak çocuğunuzun da ve
layetini babasına bırakmış. Şimdilik 
yapılacak hiç birşey yoktur. Fakat 
yazdığınız gibi baba başka bir kadın
la evlenecek olursa, yeniden mahke-

Lord Baldvin de, Mister Con Si
mon da, Slr Samuel Hor da Mister 
Eden de buna benzer nutukİar sÖ''-
leın · 1 ' I 

üçüncü sualinizin mB.na.smı anlrya
madığımdan cevap veremiyeceğim. 

Dördlincü sualinize c~vap: On sene 
sonra müruru zamana uğrar. 

meye müracaatle çocuğa sizin daha 
iyi bakabıleceğinizi ispat ile velayetin 

size verilmesini bir kere talep edelıi· 
lirsiniz. Kati surette hak kazanıp ka
zanmıyacağımzı söyliyemem. 

ış erdı. Acaba Mister Roosevelt 
milletlere yeni bir liderlik mi teklif 
edi Yor? Bu sual her yerde sorul -
maktadır. Verilecek cevap acaba. ne 
olacak? 

• 
Akçaşelıirde E. ERTURK'e: 
Meselenizi uzun uzb tetkik ettim. 

Ancak tashihi karara hakkınız var. 
rsmail Kemal Elbir 
(Istanbul Barosunda Avukat) 
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mekteplerde Kitap Bekliyen Çocuklarımız Gönüllüler 
Geri alınmazsa 

TAN 

(Başı 1 incide) 
dahale komitesi reisi Lord Plymouth 
komiteyi derhal toplıyacaktır ve top. 
lnntmın gelecek cuma günü yapıl
ması muhtemeldir. 

iSTANBUL 
14 - 10 - 937 

• ATiNA • TİRAN 

Ingiltere ile Fransanın bilhassa 
iki nokta üzerinde anlaştıklan ta
hakkuk ediyor. Birinci nokta: Ade
mi müdahale komitesil)in münhası
ran gönüllüleri geri çekmek mesele
sini görüşüp kararlaştırmak üzere 
toplanması, ikincis{: bugünkü vazi
yetin İspanyada devamına imkan bu 
lunmadığıdır. 

Arnavutlar Nasıl Giyiniı .. 

Kitapsız Kalan 
Yavrular Arasında 

Neler Görülür? 
Herkes 

Bu Dertten 
Şikayetçi 

ltalyanın arzuları 
Bununla beraber İtalyanın arzula -

rmı yerine getirmek yolu tutulmuş 
ve onun dJlediği şekilde hareket tar. 
vip olunmuştur. Bu sebeple ademi mü 
dahale komitesi sırf bu meseleyi kol 
nuşmak üzere toplanmıya davet edil 
miş bulunuyor. İngiltere kabinesi iç
timaını bitirdikten sonra Başvekil 

Mister Chamberlain, muhalefet ve a
mele lideri Mister Atlee ile Mister 
Greenwood'u kabul etti ve ikisi ile va 
ziyet hakkında görüştü. 

Yarın (Bugün) Fransa kabinesi, 
Cümhurresi M. Lebrun'un riyaseti 
altında toplanacak ve İtalyanın ceva 
bi notasından doğan vaziyeti ve lngli 
tere hükfımet:nin Verdiği kararları 

müzakere edecektir. 
İngiltere hükumeti tarafından yeni 

bi teşebbüs için verilen kararın Fran 
aaca tasvip olunacağı muhakkak 2a
yıliyor. Çünkü öki taraf arasında te
maslar devam etmektedir. 

EJen'in bir •özü 

Kız mı, Dul mu 
Kıy af etlerden 
Anlıya biliriz 

~.--.,.-.,.-.,.-.,.-.,.-.,,_,_,_,_~ i Yazan: Halii LUifı 
~~~~"·· 

-4-

A nıavut kıy.afetleri o kadar karışık ve o kadar 
renklidir ki bir yabancı bunlan kolay kolay 

kavrayamaz. Her mehrin ve hatta her köyün yek. 
diğerinden ayrılan kostüm ve elbisesi vardır. 

Tiran, Elbesan, İşkodra, Körüce, Berat şehirleri
nin kıyafetinden başka bir de yaşadığı muhit ve 
mmtakaya göre de ayrı kıyafetler taşıyanlar var
dır. Toeka, Kega, Mirdita, Malisorler gibi. 

Her yıl, mekteplerin açılma.si. 
le beraber kitap derdi de 

başlar. Fakat, bu sene kitapsızlık 
meselesi, herkes görüyor ve tas -
dik ediyor ki, pek kitaba uyacak 
gibı değil .. 

Hariciye nazın Mister Eden, bu
gün Westminister Hall'de Amerika 
Lejyonlan şerefine verilen bir ziye
fette söylediği nutukta demiştir ki: 

Bazı kıyafetler, size, içinde sakladığı kadın veya 
erkeğin, bilhassa kadının kız mı, dul mu, evli mi 
olduğunu bir bakışta anlatır. Bunu Arnavutluğun 
şimalinde, Yugoslav hududunda Malisorler arasın
da dolaştığım zaman hayretle görmüştüm Arnauut kadınlarından bir tip 

Mektepler şikayetçi, muallimler 
şikayetçi, talebe ve veliler, hülasa 
herkes şikayetçi: Kitap yok!.. 

Bir kitapçı dükkanındayız ... Ka 
pıdan içeri, yağmurda sırsıklam 
.olmuş, üstü başı eski, uçuk beniz.. 
li, 13-14 y~larmda bir yavnı gir
di, ürkek adımlarla yanımıza so
kuldu. Orta mekteplere ait bir coğ 
rafya kitabı sordu. IK'itapçı uzan
dı, raftan bir coğrafya kitabı ala· 
rak, çocuğa verdi, sonra fiyatını 
eöyledi: 

- 80 kuruşa yavrum .. 
Çocuk o anda içini çekti ve mı

rıldanır gibi: 
- Ah .. dedi, çok pahalı .. 
Önüne bakırordu. Başka birşey 

eöylemedi. Ağır adımlarla, dükkan
dan çıktı, gitti. Okumak istiyen 
çocuğun karşısına çıkan 80 kuruş 
onu korkutmuştu. 

K!tapçı ile gözgöze gelmiştik: 
- Bakmız, dedi. coğrafya kita

bı, olmıyan kitaplar arasında de
ğildir. Var .. Fakat, çocuk 80 ku
ruşa alabildi mi? .. 

Bir dakika evvelki küçük müş
teri. sanki, bütün acısını kalbimi. 
ze doldurmuş, öyle gitmişti. 

B ir ilkmektepteyim.. .Minimin! 
yavrular, kışlık teneffüshane

ııin pencerelerinden yağan yağmu
ra karşı gülüşüp, oynaşıyorlar. Ki
tapsızlık derdinden şikayeti olan 
Bayan öğretmen anlatıyor:. 

• 
- Çocuklar birinci sınıfta oku-

mayı henüz öğrenmişlerdir. İkin
ci ımıf a geçince, okumıya daha zi
yade ehemmiyet veririz.. Henüz 
'1-8 yqmda olan ikinci sınıftaki 
bir talebe, mektebe daha geldiği 
gün, önünde resimli, yepyeni, gü
zel, sevimli bir kitap bulmalıdır. 
:Açacak, resimlerine bakacak.. Bu 
tecessüsle, üç dört ay süren tatil, 
nyfiye ve istirahat hayatını unu
tarak mektebe, k'taba bağlanacak. 
Sonra, ikinci sınıfta, okuma kita
bı yega ı lc'taptır. Çocuğun baş

ka kitabı yoktur ki.. Şimdi elimiz
de kitap yok .. Çocukları başka tür
lü &\ utm1ya, onlara başka şekil -
lerle yeni şeyler öğretmiye çalışı
) Oruz. 

Şimdi b1r ortamektepteyim. 
füdUr: 

- Asıl dert bizde, diyor.. LJ.se 
sınıflannın eksiği mahduttur. İlk 
m kteplenn de nisbeten öyle .. Fa
l< t, ortamekteplerde eksik kitap 
f laca ... Bununla beraber yakın
d "t planm11. tamamlanacak .. Ba 
S'lmakta olan T:yaziye kitaplann
d n ilk form?lar el'Tl"iıı:e geldi. Bun 
1 n muallimlere verd=k.,, 

Bu aralık içeriye mektebin yar 
d ktöni gırdi; d;rektörün masa
IJDl& aokularak: 

tJeUncü sınıfın şimdi son sa-

• 

Bir kita~ının önünde •• 

ati, dedi .. Bir saat boş .. Müsaade 
eder misiniz, bırakalım, gitsinler? 

Bir saat dersin boş geçmesini, 
kitapsızlığa hamledecek oldum, 
böyle düfünüyordum. Merakımı 

tatmin için, bir sual soracağımı 

tahmin eden Bay direktör, hemen 
atıldı: 

- Efendim bu dersin mıuallimt 
henüz tayin edilmedi de.. Bir sa
at burada boş oturacaklarına ev
lerine gitsinler ... 

Zeki direktör, acele acele ılave 
ediyordu: 

- Gelecek efendim, gelecek .. 
Muallimimiz de, kitaplarımız da ya 
kında gelecek.. Esasen, kitapsızlık 
meselesi, daha ziyade, ortamektep 
lerin, bu sene, bazı derslerin deği
şen programlarından ileri geliyor. 
Mesela, evvelce, fizik, kimya ayn 

dersler halinde okutulmuyordu. 
Bu sene aynldı. Bu sebeple ayn 
ayn kitaba ihtiyaç var tabii .. Bun
lar da hazırlanıyor .. Bugün ya -
nn cıkacak efendim,, 

K itapsızlıktan en ziyade şika
yeti olan velilerdir. Çocu

ğun kitabı yok, derse çalışamıyor, 
haylazlığa alışacak, diye end'şe e
diyorlar.. Sonra, bugünlerde de, 
aksi gibi, gazeteler, boyuna, mek
teplerde sınıf dönen talebe sayı
sını yüz, bin rakamla ~ '.e yazıp du
ruyorlar.. Belki, vel:lerin endişe

si biraz da yerinde ... 
Matbaaya gel!rken, Ankara cad

des;nden aşağıya doğru iniyorum. 
Kitapçı dükkanları önün<je küme
lenen çocuklar, b'r kadırımdan kar 
şıki kaldınma birib:rlerine bağırı
yorla: 

- İhsan Hen1es~ çıkmış mı T. 
-Yok .. 
- Arif, yahu ... Kimya çıkmamış 

mı?. 

Cevap, deminkinin ayni. 

IHatayda Yeni 
Rejime Doğru 

• • 

(Başı 1 lnclde) 

"Hiç durmadan ve yorulmadan 
milletler arll!!ında sulh ve anlaı:;ma 

unsurlarının vücut bulması için çalışa 
cağız.,, 

F ran•ız lıabinainJe 
Paris, 13 (TAN) - Fransa kabi

nesi yarın toplanarak vaziyeti konu
§acaktır. Başvekil M. Şotan, bugün 
öğleden sonra arkadaşlarını toplannş 
ve yarınki (bugünkü) kabine toplan
tısına hazırlık olmak üzı>re hu~usi is
ti.şa.relerde bulunmuştur. Bugünkü 
:ıopıaııtımr :M. 1'ıum, tt.:ı.rıclye. Bah-
riye, Hava, Deniz ve \faliye Nazırla
rı ve hava, deniz e:-kamhar":>:ye reis
leri, devlet nazırları ve Haricıye Ge
nel Sekreteri hazır bulunmu~tur. 

Bazı ecnebi gazetaler, harici vazi
yet dolayısile Fransanın birkaç ihti
yat sınıfı silah altına çağıracağını 

yazmışlarsa da Harbiye Nazın hiç 
bir esasa istinat etmiyen bu haberle
ri katiyetle tekzip etmıştir. 

Cebir ve tazyik 
Fransız gazetelerınden Exr.clsior, 

Fransa ve Jngilterenm s<Fğukkanlılı
ğını fena tefsir etmt!mek lazım gPl
diğini, bu şekilde tefsirir, aldanmak
tan başka bir şey t••şkil etmiyeceğini 
söyledikten sonra, lngıltere \'e Fran
sanm "ikna,, yolları fa yıfa vern1e
yince cebir ve tazyik YCJluna müraca
ate karar verdikler!ni yazmaktadır. 
Bu gazeteye göre, ispanyada ecnebi 
kuvvetler tarafından işgal edilmiş o
lan sevkulceyşi mevkileri~ hava ve 
deniz üssülharekelerınin tahliyesi me 
selesi başka, bir takım gönüllülerin 
aüratle geri çağrılma'arI me.seleai ise 
büsbütün başkadır. Ingiltere ve Fran 
sa hayati menfaatlerini ali.kadar e
den müzakerelerin uzayıp gitmesine 
müsaade etınemiye katiyetle karar 

vermişlerdir. 

Franıa ve Alıdeniz 
Echo de Paris ise, Fransanın Ak. 

denizdeki mevzilerini !dmseden yar
dım istemeksizin müdafaa etmesini 
tavsiye etmekte ve ltalyaıılartn Ma
jurka adasında kendi isleklerile bu
lunduklarını, Ingiltere ve l'"'rnnsanın 
da Minorka adasını işgal etmesi la
zım geldiğini, deniz mııvasalalarının 
ancak bu suretle muhafaza edilPceği
ni söylemekte ve Mussolininin fatel'se 

Teşrinisaninin ilk haftasında Nu -
man Rifat Menemencıoğlu Beyruta Hi 
derek Komiser Kont dö Martelin 
ziyaretini iade edeceklerdir. 

krtalarını daha uzun bir müddet ls
panyada alıkoyabileceğini . çiinkU ih
tiliıfm daha uzun b"r zaman süreceği
ni anlatma\tadır. 

Bulcıar ihtiyat 
Zabitleri lhtilCifı 

Hatayda bir hiıdi•e 
Adana, 13 (Tan muhabir:nden) 

Buraya gelen yeni bir habere göre, 
Hatayda g'zli ve müfsit eller faaliye 
te geçmek cüretinde bulunmuşlardır. Sofya, 13 (TAN)- Umumi Bulgar 
Dün gece Antakya Halkevi taşlan - ihtiyat zabitle~i bi~li.ğin!n·. Mason o
mıştır. Failler aranıyor. Usebecilerin lan ihtiyat zabıtlennı: b~rhkten ?ıkar 
birliği diln resmen kapatıldı. Sancak ması U~erine Sofya. ıhtıyat zabıtlerl 
polis kad!'08Una altmış kişi ilave e- I cem1yetı ile blrUk ara.sında Çtkan lh-
dfldi. tillf devam etmektedır. 

M alisor kadınlarının genç ve 
ihtiya"nda küçük farklarla 

ayni elbise Vardır. Saçlarını alnına 
doğru keser ve yağlar, siyah saçlar :A 
gUneşin ziyası altında parıldar du- " 
rur. Saçları beyaz veya siyah bir 
örtü ile örtülmüştür. Sırtta çuha-
dan veya siyah aba.dan yapılmış 
çepken, belde karnını bütün örten 
geniş yine kalın aba veya çuhadan 
yapılmış bir kuşak vardır .. Boynun 
da göğsüne doğru sarkmış köstek-
ler, altınlar veeair te~t vardır. 
·-r Jaiıd'mlarmm ~unm._-~.._.,...,. 

teklik gayet kalın ve siyah yünden 
sık dokunmuş bir abadır. Beline 
doğru dar, arka ve önlerinden ayak 
lanna doğru gittikçe açılan çadır 
şeklindedir. Kalınlığı ve iptidai do
kunu.şu itibarile eteklik, uçlarında 
kalın ve biikülmiyen ancak kadının 
hareketlerile dalgalanan bir yük
tür. Arnavut köylü kadını bu yü
kün içinde Arnavutluğun müthiş 
yakıcı güneşi altında terler ve yo
rulur. 

B ayz köyünde ayn ayn ziya
ret ettiğim müsJüman ve ka 

tolik Arnavut ailelerine bu kıyafet· 
lere. bu sıcakta neden katlandıkla
rını ve çıkarıp hafif elbise niçin giy 
mediklerini sordum. Verdikleri ce
vap şu idi: 

- Biz, anamızın giydiği kıyafe· 
ti değiştiremeyiz. Bunlara alıştık, 
cıkaramayıZ. 

Ev işleri yaparken bu kalın si
yah etekliğin, evliliğe, dul ve kız 
lığa ait olan alametlerini gösteren 
inceli kalınlı beyaz çizgileri taşı
mıyor. İşaretli olanlar sokakta 
pazarda, şehirde giymek içindir. 
Bu kıyafet köylünün r.engin ve 
fakirinde aynidir. Halk yı-kdi
ğerini kıyafetlerinden nereli oldu
ğunu derhal anlarlar. 

orac'a ilk çıktığım gün gördU
ğUm erkek kıyafetlerinden biri şu 
idi: Beyaz 18.dakordan bir şalvar, 
kahve renginde bir yelek, ya.kasız 
ve ceketsiz, b!rinci düğmesi açık 
beyaz patiskadan bir gömlek, başta 
beyaz yapağıdan yapılmış bir tak-
ke. Sazan bu beyaz takke fes gihi 
ıuzun siyah, kırmızı olarak başlar
da dolaşıyor. Bazan yalnız kafanın 
üstünü ve ortasını örten yuvarlak 
bir şekil alıyordu. 

S imali Arnavutluk dağlarında 
Keğalarda çakşır, beyaz yiin 

abadan yapılmış, gayet dar adeta 
bacaklara yapışık gibidir. Aya.~ ta 
rnfları ayakkabını örtecek şekılde 
parçalıdır. Beli bir uçkurla ~t~ılmış, 
fakat daima düşecekmiş gıbı du
ran ve kısalmış hissini veren bir 
şekildedir. Bu çakşır, iki tarafm~a 
siyah işlemeli iri cepler ve cepl~ 
altından ayaklara kadar uzanan sı
yah çizgiler vardır. Ayağın üstünü 
örten parçalar da yine siyah işleme 
lidir. Bu dar, kısalmış ve ilk bakış
ta düşecek imi!J gibi görUnen ve 

Bir Arnavut dilberi 

Arnavut köylüsünün çepkeni altın· 
dan gömleğini taşıran bu çakşınn 
cepleri de göründüğü gibi büyük 
ve derin değildir. Arnavut bunların 
içine ancak parmaklarını sokabilir. 

Köylerde müslüman ve hıristiyan 
Arnavudun kıyafet hususunda hiç 
farkı yoktur. Hnistiyan kadınları 
göğüslerinde hazan zincire bağlan
mış haç taşırlar. Şehir kadınlarına 
gelince, müslümanlar çarşaf giyer 
ler. Yalnız yüzlerinde peçe yoktur. 
Buna mukabil ağız ve çenelerini be
yaz yaşmakla örterler. Hıristiyan
lar çarşaf giymezler . 

Hükumet ilk adım olarak yüzler
den peçeyi kaldırmıştır. Yolculu
ğum e.snasında peçeli hiçbir ka
dına rastgelmedim. 

A rnavut ht.ı~fı~etinin ~emur 
ve zabitan ıcın koydugu mec 

buri kaide medeni kıyafete girmek
tir. Böyle olmıyana memuriyet ve 
vazife verilmez. Bundan dolayıdır 
ki memurlar ve zahitler kendi aile
lerinin kıyafetlerini ınedeni icapla
ra uydurmuşlardır. Sokakta gezen 
bu allelerin herhangi bir çift A vru
pahdan farkı yoktur. Bunlar bu 
kıyafete derhal intibak etmişler-
dir. Pazar gilnü Tiranın Bi-
rinci Zog Caddesi Avrupa-
nın herhangi bir memleketinden 
farksızdır. Temiz ve düzgün kıya
fetlerile zabitler ve memurlar ço
luk ''e çocuklarile gezerler ve dola
şırlar. Bunlann arasında pazarlık 
kostümleri giyroiş, köylülere 
de tesadüf edilir. Geniş birinci 
Zog caddesinin yaya gidenle
re mahsus orta kaldınmlannda 

~ki sıra ağaçlar arasın.da geçen bu 
renk reıık kosttiınlü insanlar giızel 
bir demet teşkil etmektedirler. 

A rnavutluk hUkfımeti kıyafet 
meselesi için meşgul olmak 

tadır. Türkiyenin yürlimüş ve yü
rümekte olduğu yolu misal olarak 
almakta ve işi esaslı surette hallet-

miye çalışmaktadır. Evvela, me
murları ve zabitanı bundan kurtar 
mıştır. Kadınların peçelerini atmıt
tır. Setre ve pantalon giyenlerin 
kalpak, fes, beyaz aba takke ve bal} 
lık taşımamalannı ve ancak kasket 
ve ppka taşıyabileceklerini bildir· 
miştir. Fakat halkın mutaassıp kıs· 
mı hala şapka giymemek için 
setre ve pantalondan vazgeçmekte .. 
dir. Bütün bunları henüz daha ileri 
lemiye zaman bulamamış olan mu
hitlarde.. birden bire yaP-mıYa imkan 
:.·9ht.\\r.~rna .... u ...... huknm~rı 001 lf 
lerde sabırlıdır. Ve başka tnrlU 
yapmasına da bugünkü şekil ve 
vaziyette imkan yoktur. Maa· 
mafih büyük şehirlerde halkın me
murin ve zabitandan başka müne~ 
ver kısmı, ecnebi memleketleri gör 
anüş, orada yaşamış kısmı esasen 
medeni kıyafettedirler. Mesele mu• 
taassıp, fakir Arnavudu bu pahalt 
ve masr'!-fh olan yükten kurtarmak 

tır. 

A ma vutlukta sarıklı da çok-
tur. Bunlar hiç bir ölçüye t& 

bi olmadıklan için alabildiğine sa
nkh kütlesi vardır. Bektaşilerin 
kalpaklarına da arada sırada rut
geliniyordu. Tiranda bir pazar gn .. 
nU Kral Birinci Zog bulvarında 
§U kıyafette bazı kadınlara rastgel 
dim: Ayakta terlik, beyaz çorap, b• 
cakta geniş renkli hazan çiçekli ve 
ipekli ve bazan basmadan bir şal
var, önünde ucu dantelli bir önlük. 
sırtında bir bl\iz, üstünde kısa ipek 
li ve sırmalı çepken, başında da 
uçlan hazan çepkenin içinde ve ba
zan dışında kalmış beyaz bir bat' 
örtUsU. Bazan bu beyaz başörtt1 
boğazından, hazan da başının yaa 
tarafından bağlanır. Bazan örUl
mUş iki saç demeti bu beyaz Öl'" 

tunun iki tarafından sırtı ustune 
dilşUrülür. 

R irtaknn erkek kıyafetleri de 
vardır ki insanın dikkatinf 

üstüne çok çekerler. Kollan ve be
deni kısa ve daima siyah renkt• 
yünden yapılmış bir çepken; önün
de diiğmesi ve iliği yoktur, daim• 
açık durur. Sırttan başlıyarak o
muzları örttükten sonra çepkeni1' 
ön tarafından kenarlarını dolaşa
rak bel hizasında arkaya doğru nt .. 
hayet bulan tüylü yün veya kt1r1' 
konulmuş kısa kolları Uzerine yin• 
viindcn yuvarlak bir top konulmut' 
tur. Bu çepken bevaz bol bir ~al 1-ıf 
ile giyilir ve başa beyaz yünden ya
pılmış bir fe-!'. geçirilir. 

Sahibim ninllk ve varlık d~ 
recf"sine ince renkli f pekteıl 
''eya kahn kaba yünden dokunm1ıf 
olan kadın, erkek biitün bu muh• 
telif kostüm ve kıyafetleri Tirstl 
sokaklarında yanyana görmekle ıo 
san kendisini canlı ve hareketli bit 
müzede sanıyor. Gözler. kıyaf etıers 
ve kıyafetlere uydurulan vücudüJI 
hareketlerine takılıp kalıyor. 
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TAN 
14 -10 - 937 

Kahraman Ordumuzun Ege Man,vrası ndan Yeni Resimler 

Mareıal izahat dinliyor, Atatürk izahat alıyorlar 
Manevrada bir öğle yemeği: Mareşal, Orgeneral Fahrettin ve Kazım Dirik ' 

Bir motörlü keşif müfrezemiz vazife aldıktan sonra ı.-reket esnasında Mane"ra sahasına ,... 
Bir komutan direktif veriyor ,. 

Bir ko .J k h k l • mutanımı.z harita ü.zerinae, a raman cıs er erımi.zden bir mülre.ze 
Atatürk hareket ediyorlar, mane"radan başka bir görünüf 

Yazan: 
ALI RIZA SEYFi AKDENiZ 1<.APLANLARI 

r ı·.ı Cı.ışman, pt':t bOrCasmı üı::wreC'e'r< soyunaan oegiiöi. Dcll 
I ıs, goz\en e her üç teknenin hareketini seyrediyordu. Yine 

ı gnk gıbi gürledi: "- Rüzgiır altı kadırgasının dümencilerini 
vuranı r b yüz altın var.,, 
.~n kelımeler reisin ağzından çıkar çıkmaz, ortar.ğı tabanca, tüf ek 

gU~ltUsU ve okların vızıltısı kaplamış, az sonra da düşman dümend
lerınd('n biri vurulup düşmüştü. Ik.inci dümenci ağır yarlı yerlere yu. 
varlanmıstı. Tam vakitti. Mahmuzu, Türk kalyonunun başına birkaç 
nıetre yakınlaşmış olan kadırga idaresiz kalınca bordnyı sıyırarak gcç
llll.'?ti. Tüı k kalvonu ise hızla Ispanyol kadırgasının kürekleıini baştan 
kıça doğru kırmağa, budaınağa bqlamıştı. 

~şman kadırgasının içi k;~a.k~şık olmuş, 'k\lrek ba.~;ındaki for
salardan birkaçı arkaya devrt mış, bırçoğu da parçalanmaktan kurtul-
mak için yüzUstil kapa.nrnışlardı. ~ 

Ingiliz Kaptanla, Deli :Bayra~ın og~u Tannyar, kıç kasarasına gel-
mişlerdi. Tannyar, babasının çel~kle.~~ş yüzüne bakıyor, savaş heyeca
nı içinde parlıyıtn gözlerle ortalıgı suzuyordu. Fakat Deli Reis, kadırga
yı gözlüyordu. Ansızın duraladı. Tam bordasının en uygun yerine gel
miş olan kırık kürekl,i kadırg~y~ ba~arak, topçularına bağırdı: "Ateş!" 
Aksungurun bi.itün topları. butun tufek ve tabancaları kadırganın kıç 
üstüne boşandı ve karşı~k olara~. k::ıdırgada ancak birkaç ttifck sesi ile 
acı acı ölüm ve korku çıglıkları yuksclcbildi. 

- No: 6 
Ressamı: 

MONIF FEHiM 

Bu tüyler ürpertici patlamalar ve çığlıklar arasında Bayram Relsla 
sesi duyuluyordu: "Forsaları koruyunuz ... Forsaları koruyunuz! YalııJS 
Donları vurun. Gebertin Donları!" Donlar, Türklerin Ispanyol asilzadele
nnden alarak bütün lspanyollara verdikleri addı. 

Fakat bu sırada kürekleri kırık ve kotürüm gibi duran Ispanyol ka
dırgası, nasılsa Türk kalyonunun kıç U:.rafından dönmeyi becermiş ve 
rüzgar üstü ~ord~sından rampa olmuştu. Bu, Ispanyol kaptanının çok ce
surca ve ~.elı~e hır manevrasidi. Ç~nkü zaten delik deşik olan gemi, b11 
sefer de ruzgnr altl toplarına göğüs gerecekti. Rampa eden kadırgadaki 
Ispnnyollar tabancalarını boşaltarak yalın kılıç kalyonun kıç kasarasına 
atladılar. (Arkası var) 
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(BAŞMAKALEDEN MABAAT) 

Türkiyede 
ıY alnız Tiirk 
DavasıYiirur 

.1 (Başı 1 incide) 
kazanacak, biz de onun yedeğinde git
memizin, kendimizi feda eder~k yal. 
nız onun menfaati ve muvaffakıyeti i
çin çalışmamızın mükafatı olarak tam 
istiklale kavuşacağız ve Almanyadan 
mUsavi bir müttefik sıfatile hürmet
le muamele göreceğiz ... 

Yedekte yürümenin ne demek ol
ouğunu daha harp günlerinde öğren
dik: Almanlar Türkiye derneği bile 
fa~a bularak Türkiyeye Enverland 
(yani Enver memleketi) isminde bir 

T A l'4 

So.t mllfteVraJ"" ilıi eanlı i11tıbc Jtılt.• 

Dün Şiddetli Bir Meydan 
--

müstemleke gözü ile bakmıya başla- ~ 

dılar. Türkiyeye gelen askeri sevki
yabn üstünde hep bu adres vardı. 

imparatorluğu dağıtmak için o za
mana kadar yapılan hiçbir propagan
da misafir Almanlann harp zama
nında Araplar arasında Türk "silah 
kardeşlerine,, karşı yaptıkları telkin
ler kadar faaliyet gösterememiştir. 

Muharebesinden Sonra 
Kırmızdar Muzaffer Oldu 

(Başı 1 lncide) 
etmişlerdir. Ordunun dissiplin ve ener 
jisini subayların vukuflu gayretlerini 
ve büyük kumandanlarda yüksek 
sevk ve idare kabileyetini bUyUk mem 
nuniyet ve takdirle müşahede ve tes
pit etmişlerdir. 

Tabiatın bütün şiddet ve dehşetile 
mavi tarafa yardım etmesi, kırmızı· 
nın aleyhine olmakla beraber kararın 
ve planın doğruluğu, kırmızıyı takip 
ettiği maksatta muvaffak ediyordu. Mütarekeden sonra da bu silah 

kardeşliğinin manasını en acı bir su
rette öğrendik. Türkiye, Almanların 
gözünde suyu alınmış bir limon mev
kiine dUeattştü. En acı günlerimizde 
~arlığımıza ve şerefimize karşı en 
ağır hakaretler Alınanyadan geldi. 
Bütün bir memleketin varlığı ile Al
man siyasetinin lehine bir kumar oy
namış olan harp hükftmetinin sadra
zamı Talat Paşa, Almanyada öldürül
düğü zaman katil, Alman mahkeme
lerinde bir kahraman muamelesi g1ir
dü. Beraetle neticelenen bu dava 
Türkiye aleyhinde yazılara yeni bır 
\'esile oldu. l l, l=::.~; ~ e0 
Mütarekeden sonra acı tecribe

leriıniz devam etti. Bir vakit
ler hürriyetin ebedi bayraktan diye 
hasretini çektiğimiz Ingiliz siya~eti
nin, bizi ruhsuz bir vücut şeklinde 

yedeğe alabilmek için, eskiden Çarlık 
Rusyasının oynadığı irtica rollerine 
sahip çıktığım gördük. Fransız siya
seti de bizi yedekte yürütmeği ne ma
nada anladığını o acı günlerde çok a
tık bir surette gösterdi. 

D uymak1 görmek, sevk ve idare 
kabiliyeti çok yüksek blr 

Türk, Atatürk, yedekte gitmenin ma
na!tını herkesten çok evvel, en şuur
lu bir şekilde duydu. Müstakil Türk 
siyaşetini yarattı ve kurdu. Maz~ııırı 
bütün acı derslerini millete duyurdu 
ve Türk milletine kendine güvenmek 
imkanını ve hakkını verdi. 

Bu berrak istiklal yolundan yü .. ü
dük. Türk davasından başka dava ta
nımadık. Yedekte yürümiye ait h<'!' 

telkini ve imayı varlığım!z:ı karşı en 
büyük düşmanlık saydık. Bu e:m.0 1n
ra bağlılık sayesinde de muvaffnkı
yetten muvaffakıyete vardık. 

Genelkurmay Başkam Mareşale, 

ve ordu müfettişi Orgeneral lzzettin 
Çalışlara sureti mahsusada teşekkür 
etmekle beraber kumandanlar ve or
du hakkındaki takdir ve selamlarının 
kendilerine bildirilmelerini rica et
mişlerdir. 

Kati netice 
Aydın, 13 (Hususi surette giden 

arkadaşımız bildiriyor) - Büyük Ege 
manevraları, bugün (dün) şiddetli 

bir meydan muharebesinden sonra 
kati neticesine vardı. 

Dün (evvelki gün: 12-10-937) 
Germencik şarkındaki "Abdürrah
manlar,, tepesine kadar taarruzunu 
ileri götüren mavi taraf, cephenin en ' kıymetli olan bu imkfını kırmızıya 

Her iki tarafta da döğUşen kuvvet
ler, Türklüğe has olan bir inatla sa
vaşmışlardır. Bu sebepledir ki, mavi 
taraftaki kıtalar da muntazam ve 
planlı çekiliyorlardı. 

Kati netice nihayet Dereköy cenu
bunda alındı. Neş'etiye - Dereköy • 
Kızılca istikametinde taarruz eden 
kırınw ordu, yağmur, bora ve fırtı
nalara rağmen hedefine ulaşmış, ma 
vi cepheyi tamamile yarmıştı. Kırmı
zının merkeze tevcih ettiği üstün h
arruz su götürmez bir katiyetle teba
rüz ediyordu. Devamlı ve .kcısü ateş 
ler devam ederken ve gözgözU gör • 
mez bir halde sağnaklar boşanırken 
Neş'etiye kırmızının eline geçmiş ma 
vi taraf tamamile inhizama uğramış
tı. 

mühim bir kilit notkası olan bu te- bırakmış bulunuyordu. · K Mavi tarafın vaziyeti kurtarmak 
pelerde durmuştu. Dün akşam (ev- ırmızr tarafın taarruz planı, Ab-

d
.. h 

1 
maksadile Selçuk - Aziziye ıstikame -

velki ak~am) bu mühim tepenin ya- urra man artepesini yandan kavrı-
k b

. k tinde sevkettiği kuvvetler, Sefcrihi -
rısı kırımızı tarafın, yansı da mavi yaca ır şe ilde tertiplenmişti. 
tarafın elinde bulunuyordu. Kırmızı komutanlığın niyet ve sarla Küçük Mendres arasındaki cep-

Gece sabaha kadar devam eden maksatları, taarruzun taımamile in· henin cenup yanında bulunan kırmızı 
baskınlar ve karşılıklı faaliyetlerden kişafına kada.r h.:rkesçe meçhul kal- ihtiyatlar tarafından sıkıştırıldığı ve 
de bir netice elde etmek mümkün olll.- dı. Otedenben, du.Ş!Jlanı ceJ?hede tes- esir edildikleri .görülmüştür. 
mamıştı. Birkaç gündenberidir bir plt eaerek yandan kavramak aslıierl Manevra bu suretle sona crmlş ı::ıas 
taraftan tecemmüününü ikmal etme- bir kaidedir. mrmızınm bu sefer bu km şeklinde bir ihraçtan sonra şar
ğe, diğer taraftan mütecaviz m·vi kaideyi şu suretle bozduğu ve bunda kn doğru arazi derinliği içinde ilerli
tarafın taarruzlarını tiı.li kuvvetleri muvaffak olduğu görülmüştür! Kır- yen mavi kuvvetler nihayet müsta -
karşılamaya uğraşan kırmızı taraf~ mızı._ ~u t~mel kaideye dayanarak hak oldukları akibetle karşılaşmışlar 
her iki bakımdan da büyük muvaf - mavının. dıkkat na.z~.rını açık cena- dı . 
fakıyetler göstermişti. Hem kendisin ha çekmı.ş, fakat_ bUtun kuvvetile cep Yarın Germencikte manevranın 
den çok üstün mavi kuvvetleri oyala-ı he~~n ~klenmege koyulmuştu. 1 tenkidi yapılacak, ve manevra madal 
mış, hem de bu kuvvetleri mağlup et- Kcn~ mu~av~met planını, kırm~zı yalan dağıtılaca~.tı~. ~~dumuz da isti 
meğe elverecek kesafeti silah v nın katı netıceyı yanlarda arıyacagı· rahat edecek ve oburgun büyük geçit 

' e h l · harp vasıtalarını toplamıştı. ~ nazaran azır ıya~ mavı taraf, resmi yapılacaktır. 
Bugün sabahtan itibaren kırmızı boylek~ rnerkeztde ayıf kalmağa Marefalin tamimi 

t f .. t·· l" -·· 1 mah um olmuş u. A d 13 (A.A) E d ara us un ugu e e alacak bir ma- y ın, · - "ge or u ma-
hiyet göstermeğe başladı. BugUne ka Mavi ıarıılıyor nevrasmı başlangıçtan itibaren ehem 
dar kendisi mavi tarafın harekat Bu yüzden mavi cephesi sarsılma- miyetle takip buyurmuş olan Cümhur 
planlarına ayak uydurmağa çabalar- ğa ve yarılmağa yüz tutmaktaydı. reisi Atatürk, manevra mıntakasın
ken, bugünden itibaren mavi, as- Kırmızının cüretle tatbik ettiği taar- dan ayrılırken Genel Kurmay Başka
kcrlik bakımından hakikaten çok ruz kararı mavinin tamamile aley - nı Mareşal Fevzi Çakmağı, ve manrv 

Türk milletinin bu gidişindeki ye
gane ideal, kendi milli davasına sıkı 
sıkıya sahip olmaktan iharet değildir. 
Atatürk, mÜ!;kül bir da~ıkada bir 
mılletin başına geçenlerden hiçbirinin lış yollara sevkettiğini gözümüzle 

hinde idi. Mavi taraf keşif netice - ra komutanı Orgeneral izzettin Çalı~ 
!erine ve mevcut malumata dayana- lan kabul ederek, ordu manevrasın
rak tertiplendirdiği kuvvetleri, mer- dan çok memnun olarak ayrıldığım, 
kezden taarruz eden kırmızının kar- harekatın sevk ve idaresinde komı.ı -
~ısına getirmek için oldukça geniş bir tanların ve kıta komutanlarının mu -
zamana muhtaç bulunuyordu ki kır- vaffakıyetlerini takdire layik bulduk 
mızı da bu zaman içinde maksadına larını ve modern silahların iyi kullı\nıl 
muvaffak oluyordu. dığını sübay ve eratın kıymettar te · 

yapamadığı ve tasavvur ccicı~.~diği gördük. 
hır şeyi yapmıştır. Diktntörli.ıb-iin ve A lmanyanın siyasi bünyesindeki 
keyfi idarenin her şekline karşı ncf- ihtiyaç ve zaruretlerde11 do-
ret göstermıf. ve ta mektep r.ıraların- ğan Alman rejimin:n Almanyaya fay 
da demokrasi ve münakaş:ı hürrive- dalan ve zararları dokunmuştur. Al
ti namına açtığı miicade eye en de- manyada anarşinin önüne geçmiş, 
rın bl:r sevgi ve samimi .. e·le sadık Alman milletinin maruz bırakıldığı 
kalmıstır. Bugün Tiirki/ .ur ·.!l•ınok- haksızlıklarla çarpışmış, birtakım 
rasi ve banşa doğru yol alan, nıace- haksız zincirleri kırmıştır. Bundan 
radan kaçan, yannı Türk milleti için başka maddi ölçü ile Almanyada bir
beaap edilir bir hale ko~·an müvaze- çok yenilikler ve tekemmüller yarat
neli, ahenk!:, inkılapçı b:r reJım va:- mıştır. Fakat bunun bedeli olarak 
dır. Türkiyede yalnız Türk taraftarı ·dünyanın en kabiliyetli ve çalışkan 
devlet adamlarına ve Türk davasın- bir milletini iradesiz köle haline in-

Mareşal Çakmak .çok ente~esan o- dakarlığını yüksek derecede bulduğu 
lan bu manzarayı bızzat takıp huyu- orduya seıa·ml .. 1 • l r . . . nu ve arnı soy emış e -
ruyorla~: Son senelerın ~ttik~e ~eka J dir. 
ve enerJıye dayanan tabıye zıhnı!eti MareŞal Çakmak'ın ordu a önder 
a~asınd~~ kırmızının . bu sefer fiılen 1 diı'H tamim şudur: y g 
gosterdıgi numune bır şaheser sayı- 1 ~.E- manevral b.d tt ·u 
ı b'l k d d yu"ks k b' k ge annı ı aye en 1 
a 1 ece erece e e ır a- haren biitün teferrüatı ile mahallinde 
rardı. 

dan baska dava bilmiycn bir millete dirmiş ve dünyaya nur saçan Alman Şiddetli bir yağmur 
tesadüf edılebihr. bilgi hürriyetini ve Alman bilgi mü- Kırmızı, vakıfane planını tatbike 

takip buyuran Cümhurreisimiz Ata -
tUrk ordumuzun en modern silahları 
pek iyi kullanmasını, komutanlarla sil 
baylanmızın sevk ve idaredeki kabili 
yet ve meharetlerini fevkalade takdir 
buyurmuşlar, beraberlerinde bulunan 
hükumet erkanının da bu takdırata iş 
tirak ettiklerini bildirmişler ve bu tak 
diratın selamlarile birlikte bütUn or
duya tamimini emir huyurmuşlardır. 

~ öyle temellere dayanan Ti.irk 
g davasına karşı TJrkiyede ıı . u

affakıyetle yürütülen <Nazi) dava
•ı nerededir? Hangi saharl:.. muvaf
fakıyetle yürümüştür? 

B. Goebels'in propagnnd:ı. t··i~ila
tının buna verecek müspet cevabı 
bulunduğunu zannetmiyor uz ..... "nya
ıım her yerinde propaganda, b'lı;ka · 
:ıı rını aldatmak için yapılır. 1'.,akat 
~ropagandanın o!r hususiyetı de ı--a

hıplerini aldatmaktır. Mu&yyen bir 
görmek için kurulan \'C elinden bc.l 

ara geçen bir teşkilat, daima: "Iş 

ordüm, davamız yürüyo:-. veffo.
yetten muvaffakıyete gidi~·:> ·uz . ., 
diasında bulunmıya mecburdur. 
Dünyanın en iyi istihbar ve propa
nda teşkilatı olan Ingiliz Int .. licens 
rvis'i bile hiçbir zaman ayni hc:tn
n kurtulmamıştır. Mütareke gün. 
rinde Ingiliz siyasetini nckad rr· vn:ı 

esseselerini yoketmiştir. uğraşırken eşi görülmemiş bir yağ-
Elde edilen müsbet neticelerle öde- mur tufanı başladı. Toprak artık yağ 

nen bed ı d k l k 
mur sulannı içemiyor, bütün satıh . 

e arasın a ıyas ar yapma -
bize düşmez. Bu Almanların bileceı:ri !ardan dereler, seller çaglıyordu. Bi-
bir şeydir. Biz Alman milletinin bazı .raz sonra da iri dolular dökülmeye 

kusu ı ·ı be b · tl · . d başlamıştı Herkes manevranın bu r arı ı e ra er mezıye erıru e . · . - . 
Yakı d ·· - d'k p k kl vazıyette devam edemıyecegı kanaa-n an ogren ı . e ço arımızm . . _ 
Almanyaya irfan bakımından borçla- tim beslerken saat ona dogru kınnı-
nmız vardır. Almanları her şeve rağ- zının muvaffakıyetli taarruzları inki
men sever ve haklı emellerinde mu- şa~altbatl şladı. Sağanaktalar, yıldıhnınlı· adr, 
, . . çagı ar arasında arnız a ın e 

\affak olmalarını ısterı:· . . bulunan Mehmetçiğin "Allah Allah!" 
Fakat Almanyanm Türkıyeye. ya. sesleri d tü 1 • Urperten bir s _ 

b b
. k .. 

1 
il · b b. d n e y erı av 

. ancı ır u ~ r ve ~a ancı ır .. ~ v.a let heybeti vardı. Saat on.da "Abdür-
ıle doldurulabilecek bır boşluk gozu ı- rahmanla .. t pe · .maviden tamamil 
1 b kt - .. Tü k d r e sı e 

k
e a .ıghınlı: burada oz kl'rd ab~asma alınını~ ve mavi çekilmeğe koyulmuş. 
arşı ıt a at eşyası şe ın e ır ya- t u. 

b3ncı davayı yürütmek istediğini gö-
rürsek böyle bir hareketi Türk mille
tine karşı en açık bir düşmanlık say
mak, her Türkün tabii borcu ve va
zifesidir. 

Ahmet Emin YALMA N 
• 

Neşetiye köyü civarındaki derenin 
tamamile taşması ve diğer bütün de
relerin bir sel halini alması mavinin 
lehine idi. Fakat kırmızının hareka
tı en ufak bir aksaklık dahi göster
meden inkişafa devam ediyordu. 

Orduya gösterilen bu yüksek ilti -
fatları benim de göğsümü iftiharla 
kabartmıştır· 

Gösterilen bu gayret ve muvaffakı 
yete ben de teşekkür eder bu husu -
sun bütün komutan, subay ve erlere 
tebliğini tamimen bildiririz. 

Aydının İfgal haberini 
Ajanı ta tekzip etti 

Aydm, (A.A.) - Aydının maviler 
tarafından işgali hakkında bazı gaze 
telerin yazdıkları haberler yalandır. 
Bu. mavi motörlü krtaların Germen
cik ve Aydın yolu istikametinde iler
lemesinden galattır . 

Tek, FakatKat'i Çare 

i 
~ ! 

i ~ ........ --.. -·-~ 
Tecrübe edenlerden sorunuz 

Baş, d i ş, adale ağnlarıle üşütmekten 
mütevellit bütün ıstıraplara karşı yegane 

müessir tedbir bir kaşe. 

• {ALMAKTIR) 
Mıdeyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri 

yormaz 
icabında gUnde UCj kate ahnablllr. 

isim ve markaya dikkat, iaklitlerinden sakınınız 

ti'-.ı ı·~ • • J 
ı "'"'"' ser~ısınae 

POKER 
a'ahi 

PLAY 
fr11f /J1ç11Jı11dan 

ddhd UCUJUl'lll 
= 

~lıulamapın ı i 

RADYOLiN ile 
Niçin dişleri mutlaka sabah, öğle 

ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa fırçalamak lazımdır? 

ÇünkU geceleri ağız guddelerinin yemeklerden sonra - ve herhalde bol 
ifrazatile dişler ve diş etleri dolmuş· bol "RADYOL1N,, ile fırçalamak ve 
tur; çUnkü yemekler, sigara ve kahve temizlemek şarttır. Bu sayede dişle
gene ayni tesiri yapmıştır. Binaena- rln de, ağızm da sağlığı ve sağlanın.; 
leyh d:şleri hergtin 3 kere - bilhassa ğı; gUzelliği garanti edilmiş olur. 

Sabah, öğle ve aktam her yemekten sonra günde 3 defa 

ile ditlerinizi f ırçalaymız. 

Neokalmin 
GRiP - NEZLE -NEVRALJ 
BAŞ ve OiŞ ağrıları .. ARTRiT1Z ıV1 
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1 E K O N o M i 1 Kurtulus Savasında • • ı···· ···· · ······· ........ ······ı Yeni Anlaş 
Sonra Sovy 
ihracat Başh 

Deniz Kahramanları· iHertarafta i 
i Faydalı .... . 1 1 1 1 • 1 1 • 1 1 1 1 1 1 • 1 ••••• 1 ••••••••••• 1 •• il • 1 • ' ••• 1 1 • ' •••••••• ' •••• ' • il 1 • • 1 ' 1 1 d • 1 1 1 • 1 • • 

Istanbuldan Anadoluya IYağmurlar o 
ephane Kaçırılırken •• l En-etki gece elırimizde baş

J h)an yağmurlar, _diin de bütün • 

\ 

~ece devam etmı tir. Trakya, ı 
Marmara \'e Kocaeli mmtaka - ı 
larile Anadolu yaka ma ,ıa bol 

mmır yağmıstır. l\le\'sim fü. 

ltalya, Türk Malları Iç·n 36 
Milyon Liretlik Kontenjan Ver 

• ya~···- . 
• barile bazı sonbahar zerİ)atmın 

K k B• M }erimde tuhaf bir kanncalarum., uç u 1 r oto•. r içimde sırlı bir baygınlık vardı. 
B:r kısmı 1zmite bir kısmı Ka-. 

• 
1 

K k T 1 1 
radenize gidecek olan tayyare 

a r-.. a o p a r a mavnaları rıhtımdan uzaklaşınca 
":)' sevinçten deliye dbnecektim. Yor-

ı da ba.)umak üzere olma ı ~ift· İ ! ·ıeri ,.e bııhm\'aınları sevindir • J 
~ çı • • 

Bu hafta içinde yapılan yeni Türk - Sovyet ticaret anlaşmasına 
mukabil, İsveç ve İspanya ticaret anlaşmaları feshedilmiştir. Sov-
0yet anlaşması, Rusyanın memleketimizden ithal ettiği maddeler 
etrafında bir müddettenberi yapılmakta olan sondajları artırmış 
ve bugünlerde birçok siparişler geleceği kanaatini vermiştir. T l k 11 m Tıklım Olmustu 

gundum. Birkaç giindenberi acı· 
nacak derecede yorgundum. Fakat 

, güneş doğuncıya kadar gözlerimi 

mistir. 
Evvelki giin Nazilli, Isparta, 

Kavseri. Sıvııs, Çonım, Adana, 
Jstihiye, Malatya, }~la1.iz, Er -

-6-

G Ulüşmemiz çok sürmedi. Bin 
b~ı Hulki: 

~
' , , , , ...,., ,. , , , , 'il denizden ayırmadan r~lden mavna-

b k .. ların arkasından karanlıkları ara§-
Birkaç satır : M o töre irço "" tırdım. 

ıncan, Erzurum, Van, Kars, 
z s .. t 
R

. e Trabzon, amsun mus es-
ız , . • 

Sovyetlerin istediği mall~rın bir 1 
kısmı piyasalarımızda ve hır kısmı E 
nenüz müstahsilin elinde bulunduğun rzu r m 

- !şimız gücümüz, dedi, Kasım 
1>aşadakı fı ekaneden beygirlere 
.epane yüklcmeJ.~ şehre sebze in
diriyormu gıbı naklinı temin et-

top ve mermi yüklemiştik 'il Geceye bu kadar derin bu kadar 
.. ·· d ~ I •t ~ · dald -

Olm:ık üzere memleketin dı- • 
na • • 

i 
- '·iitiin mıntalmlarma dn fa:r· • 

dan yeni anlaşma umumi bir memnu-
Tif 

'k • T h • 11 • ~eru · • 
dalı yıı.ğınurlnr )'a~mıstır. : 

., ve m otor ogruca zmr e ~ ıc;ten ıgımı hiç hatırhyamıyo-
\ yollandı. Fakat günün bi- ~ rum. 

niyet uyandırmıf}tır. tı ' yapagı, a v 1 e r 1 
keçi derısi, sivri fındık, zeytin ve zey-

ekti. 
İngilizler bu taraflara çok ehem 
iyct verıı lerdı amma, her defa-

111nda da atlamalarına bir çare bu
aktan gerli kalmazdık. 
- Güzel hatıralar değil mı? di

ye sordum. Hulkı güleç bir çeh-

r e ıle : 
_Vallahi diye sözüne devam et 

ti, güzel olup olmadıklarını iyice 
bilmiyorum; fakat hatıralarım ol-

ak bakımından benim için özlü ve 
aziz birer tarafları vardır. Anlatı
lırken pek heyecanlı gibi görünmi
yen bu vakalnrı yaşadığım günler 
aklıma geldikçe. tüylerim ürperir. 
lelenirim, zevklı bir heyecan duya. 
ıını. 

Haklısınız! diyorum, itilaf 
kuvvetlerinin el ile tutulabilecek 

~ rinde tam on sek iz tayyareyi ~ 
\ Milli orduya aşırırken başı· ~ 

\ mıza dertli bir iş sarclırıldı! ' 

\,. ' ' ....... '' ....... '....... ',, 
bir süratle geliyordu. Düşünmiye 
vakit te yoktu. Kanadı yolun bir 
kenarına uzattık. Göze görünme
mek için de oradan hemen uzak· 
laşıverdik. Otomobil yanımızdan 
korkunç bir hızla geçti. İngilizce 
şarkılar söyleniyor, bir alay kala
balık alabildiğine bağıra çağıra 
eğleniyordu. y cnidcn işbaşı et • 
tik, fakat, otomobil birkac; yüz met 
re iler de birdenbire duruvermez 
mi? 

B inba~ı Hulki, o gecenin deh-. 
şetıne bürünmüş gibi dal

dı. 

- Size çok teşekkUr ederim de
seydim belki de bu eski hatıranın 
heyecanından kurtulmamak ic;in 
saatlerce düşünecekti. 

Kalktım. Bir kere daha teşekkür 
ederek ayrılmak üzere kapıya doğ
ru yollandım. Çıkacağım zaman ba 
na: 

- Sakın, dedi bunlan yazarken 
beni mcthetmiye kalkışma .. Çün · 
kü ben bilfiil düşmanla döğüşeme
mi. olmanın ıztırabını taşıyan bir 
insandan başka bir sey değilim. 
Yaptıklarım sadece ~·azlfeydi. 

Onun kahramanlığına örtmek is
tediği tevazu perdesini görmemez

ı~-_.· ... ·--··· 
Tutulması 

yasak Edılen 
Balıklar 

Balıkane :MüdürlUğü, lktısat Veka
. d n aldığı bir kararla, bazı ba-

letin e · l · d vumurtlama mcvsım crın e, 
ııkların .ı 

nın da tamamen tutulmalan-
bazılnıı . .. k J 

tıniştir. Bu lısteye gore, a · 
nı mene ı .. 

•ovruları, istavrit kıraca arı, gu 
kan ) •ruları sardalva vonozları, .. yıl\ , J 

muş Kilodan aşağı sazan balıklan 
varını b l -
J. tutulmıyacaktır. Barbunya a .ıgı 
hıç ·sanın 15 inden mayısın 1'5 ıne 
~nı L~ ~ d r avlanmıyacaktır. e, • 
ka 

8 kapısına asılarak alakadarlara 
tıkanc ~ 

bildirilmiştir. 

tinyağ, pamuk gibi maddelerimize • • k 
1 
d• 

Sovyetler iyi bir_ ~üşte~i~ir. .. ) Yu s e 1 
1-1-936 tarıhınde ıkı sene mud-

kadar yakında olmalarına rağmen 
Jstanbuldan cepane ambarlarını bo
şa !tarak Anadoluya göndermek ha 
yalin yavaş yavaş erebileceği en • 
gin bir kahramanlıktır. 

G ece zifiri karanlık olmakla 
beraber arkadaşların sap· 

sarı kesildiklerini görür r,ioi olu -
yordum. Yakayı ele vermek hiçti. 
Bu bir mana ifade etmiyebilirdi. 
Fakat, mavnalara tamamile yük -
lenmiş üstleri adamakıllı ustalıklı 
örtülerek gizlenmiş olan 18 tayya
renin elimi7.den cıkması ihtimali 

liğe geldim ve yürüdüm. 

1
------------------

F t .h T s· ·ı M h fızhgından : 
a ı apu ıcı u . a kain Koruk )fahmut camii arsasında 

detle aktolunmuş bulunan lspanya ti Dün Londra ve Paristen gelen ha
carct anlaşmasının müddetinden ev- herler Fransız frangının gittikçe iyi
vel feshedileceği anlaşma mukavelesi Jeştiğini göstermiştir. Frangın iyili
hükümleri arasında bulunan bir ih • ğe doğru gitmesi, Jt"'ransız intihabalı
bar mahiyetindedir. Sene başına ka- nın neticesine ve bütçe müvazenesi 
dar Ispanya ile bütün muameleler bi- hakkındaki çalışmalara atfediyor • 
tirHecektir. Tüccarlanmızın ispanya- Dk haberler, bir doları 148,34 frank 
daki alacakları sekiz yüz bin lirayı gösterdiği halde, son telgraflardan 
bulmuştur. Bu alacağa mukabil Is - 147,90 olduğu nnlaşılmıştlr. Unitürk 
panya he:sabına Merkez Bankamızda de borsamızda 13,60 liradan açılarak 
bloke bulunan para ise 394 bin lira- yükselmiş ve 14,10 lirada kapanmış
dır ki, 406 bin lira amarke olarak kal tır. Milli tahvillcrimizden Sıvas -
maktadır. lsvecle olan anlaşmanın Erzurum hisseleri yükselmekte de • 
feshine gelince, yeni bir anla§ma ya- vam etmiş ve başabaş gelecek bir 
pılması her iki hükiımet<(e muvafık nisbete varmıştır. Bu tahviller dün 
görüldüğünden bu iş için lsveçten 99,75 lira olmuştur. Çimento hisse. 
pek yakında bir heyet memleketimi- leri de yükselerek 11,15 liraya fırla
ze gelecektir. mıştır. Bir sterlin 624 - 627 kur~. 

ltalyanın bize ayırdığı 

yeni kontenjan 

tur. 

Hulki, keneli hareketlerini öven 
öz i.k ıt:"" ib"Un k: 

- lngılizlerın, dedı, tiir İndien 
rnotörü vardı. Bu motörün kapta-
111 diınyalık dedığirruz paraya faz
laca dli klin olduğundan onu ko _ 
)aylıkla elde etmıştik. Turgut zırh
lısının 8.8 lık iki topunu yerind 
çıkardık. lndien motörü bu t le~ 

.. kl . .. op a 
rı yu enır yuklenrne• d - t . "• ogruca z 
mıte yollandı. 

Bu motör 5,7 hk, 8 8 l'k 7 ı:: 
t 

.
1 

. ı ve .• , 
op mermı erıle bir<(ok harp alet 

ve malzemelnrini tas:r k h 
• 't rna ususun 

da bıze umulmaz yardımlarda bu
lundu. 

harikulad rinınç bi elik 
lurdu. Bizim yüreğimiz tayyarele 
rin g:ttiğ1ne yanadursun, millet ö

teden: , 
- Beceremediniz namussuzla .. 

diye lanet okurdu. -· . 
Nefesimin kesilecegını sanıyor-

dum. Kalbim ömriimde hat~.rhy~ : 
madı-ım bir şiddetle motor gı'rıı 
. . g . d f lıyacak oluyor. 
ıslıyor, yerm en ır 

du. rd 
Otomobilin olduğu ye e gezı~-

1 d .. u .. nüyordu. Şu var kı, me er e gor . . 
1 

.. 1 .. meler benı bıraz tc-
şarkı ar, gu uş 
selli etti. . k 1 b" 

t il'zl anlaşımlası o ay ır 

B 
_ ng. ı er . . . 

1 
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o~le YUkte hafif pahada a- sebeple otomobilden ın~ış. ış erı-
gır şeylerı sevketmek pek ni bitird'kten sonra yenıdden ~~0.: 

ce zor omluyord F b"I b" rek ayni patır ı guruı 
rınde ba u. akat günün bi- mo • e ıne •t . lerdi 

şımıza oldukça dertr b' tii i'e uzaklaşıp gı mış · 
iş sardırıldı. 1 ır .. '"k b ' korku hevecanından 

Kereste amba d Buvu r b"' '"k bir 
k

. rın a bulunan tam ~rnnr~ nl"tian daha uvu . se -
cm se ız adet tay . ~. ..., nınıı kapılmak ınsanı 
Ya go"nde yareyı Anadolu- V""" "'"N'R • 

rmekle pelte haline soırnvor. Dız. h muvazzaftık Bil bay"~ 
~:m adtırlar mısınız tUrkçcde bir _ _:.:~----------
ıoz var ır: 
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B • 
Şaşı gôzU SÜ7.erler i . . b.. Genç ır 

zerler a k ' n agzı u- 1 • 
ede:ler?"-d:~r.b~ b:e~ acap ne Tıbbıqe/ının 
hıkayesi de . ızım tayyare l 
süzdUk t 

8Ynı oldu. Cepaneleri oı •• •• 
yareye g:y~an bUzdUk fakat iş tay Um U 
evet, bu 

1 
nce oldukça şqaladık, 

ri, gövde~e~nn kanatlan, motörle
lindeydı am avrı ayrı parçalar ha
necek h 

11 
ma paçalann parc;a de 

lerdı. a erı yoktu. Alamet şey-

Bır gece 
yare k Yarısından sonra, tay-

. : saınını mavnalara yüklet
mıye oyulduk. Ben kereste amba
rının kapısındayd y l .. t·· d 
göz i.ılUk ım. o us un c 
vord s· vaz fes ni Hasan yapı -
• u. ırlngı· ·· d rıyesi . . . ı ız polıın yahut ev-
k'b gorUnurs0 Hasan hemen bir 

1 
lr t çakacaktı. Bu aramızda ka· 

rar aştırılrn 

Şehremininde macuncu kurbınde Başmüdürlüğünden Tapuya raptı 
müstağnaanh olarak Istanbul Vakıflar dı olmadığından senetsiz tasarruf 
talep olunmuş İibu mahallinde tapu ka;n~ y r · · ..bu· 
-muamelesi yapı acağında.n bu aıc.kber tarihi ilandan itibaren 15 gün 

"k· ta f" e ile ber lunan varsa vesaı ı sarru ıy _ ınüracatlan ilan olunur. (7004) 
zarfında Fatih Tapu sicil muhafızlıgına. 

11 ltletme Direktörlüğünden: 
Devlet Demiryolları 9 unc: . ö _ Küçükçekmcce kısmı ile K. 

56 No. lu banliyö katarının Ye§~:ı:an 227 No. katar 15 Birinciteşrin 
Çekmeceden saat 0,30 da Is~nb_ula_ erdir. (7023) 
1937 tarihinden itibaren ıa.gvedilmi§l 9. lşltme Müdürü 

k .k Ok ı M iidürlüğünden: . Te nı u u dar müracaat edip kaydolunan 41 Lı-
Okula 30 Eylül 937 akşanı_ına_ ka.nıarında muvaffak olanlardan: 346 F. 

· · ııntiha · k se mezunundan maada gırış gnguç, devlet hesabına mühendıs ıs-
Hamami, 245 F. Akçığ. 247 'in:n JJtsU, 441 B. Avcıoğlu, 484 H. Oner, 
mında; 357 A. Kan, 128 O. 

25 
ıt. Onen, 460 ı. Ozgencil, 253 V. Er-

488 K. Celayir, 75 Ş. Belek.: 1
1 

-142 M. Durul, 401 M. Dincer, kendi he
bek, 177 Z. Varlık, 477 H Yuce' devlet hesabına fen memuru kısmm
saplanna mühendis kısmında veyafen ıneınuru kısmında tahsil etmek ü
da; 63 B. Okatan kendi hesabına 
zere kabul edilmişlerdir: eklerin okul katipliğine müracaat ederek 

Italya hükumeti Türk mallan için 
36 milyon 700 bin liretlik yeni ve 
munzam bir kontenjan müsaadesi 
vermiştir. Munzam kontenjan Jis~esi 
Vekiller Heyeti kararile kabul edıl • 
miş ve mukabil olarak ta memleketi
mize gelecek ıtalyan mallarının ge
nel ithalat rejimimizden istifade et
tirilmesine karar verilmiştir. Italya
nın Türk mallarına verdiği munzam 
kontenjan maddeleri §unlardır: . 

4 5 milyon liretlik yumurta, 3 mıl
yon' liret taze balık, 2,5 ~ly?n liret 
alelümum tohumlar, 400 bın hret ku
ru üzüm, 2,5 milyon liret yağ çıka
rılan tohumlar, 600 bin liret balıkya. 
ğı, 12 milyon liret ham pamuk, _ya
rım milyon liret zımpara. m~denı, 4 
yüz bin liret ketir~, 500 .~ın lıret pa~ 
lamut, 6 milyon Iıret kurk yapını!. 
yaramıyan deriler, 400 bin ~i:et yun 
paçavralar, 400 bin lir~t ka~ -·pa
çavralar, 3 milyon liret ıpekböcegı ko 
zası ile 200 bin liret afyon. . . 

Bu yeni kontenjan muhtelıf pıya· 

Buğdaylar 

5 Para 
Yükseldi 

Dün §ehrimize 12 vagon buğday ile 
yedi vagon arpa gelmiştir. Piyasa is
tekli olmuş, buğdaylar 3 - 5 para ka 
dar yüksek fiyatla satılmıştır. Zir:ı.

at Bankasının Anadoludan yaptığı 

mübayaatı azaltacağı hakkındaki ha· 
berlere rağmen piyasa, sağlam ve is
teklidir. Yumuşk buğdaylar 5,27,5 -
6,07 ,5, Polatlılar 6,25, sert buğday. 
lar 5,24 kuruştan müşteri bulmuştur. 

Çavdar 4,05, arpalardan 45 bin kilo 
4,04 kuruştan, mısırlardan çuvallı o
larak 46 bin kilo 4,02 - 4,07 kuruş
tan, Anadolu yulaflanndan 7t bin ki
lo 3.30 kuruştan ve Karabiga yulaf
larından yüz bin kilo 3,22,5 kuruştan 
satılmıştır. Çanakkaleden yüz elli bia 
kilo kuru bakla 4,10 dan. Bandırm.a-

Devlet hesabına tahsıl edec b tnaıne suretini almalan ve 1937 - 1938 
vermeğe mecbur oldukları taah ı:O 18-10-937 de okulda bulunmaları 
ders yılının başlıyacağı tarih 0 

d k müsait vaziyetlere 
salarımız a. ço dan yüz bin kilo bakla 4,02 kuruştan. 
yol açmıştır· • • 1 Adana susamlanndan Mersin teali· ilin olunur. (6968) 

1 .. ""kleri ıoımüdürlüğünden : 
stanbul Gumru . o 500 gram 1311 lira 39 kuruş değerinde 

MKN 1194 ağırlığı 2524 kil ton idrofil MKN 8646 ağırlığı 46800 kilo 
A. M. markalı 11/50 No. lu ;~N ınarkalı No. suz 520 çuval ayıklanmış 
12608 lira değerinde MULM 

.. SA~ 2790 FBNP marka 1936, 1938, 1939, 
kısmen kurtlanmış pırınç 13172 lira değerinde ipekli pamuklu men-
1988, 1990, 1991, 1937 ~oll 1~t 14 ~e Sirkecide Reşadiye cad. gümrük 
sucatlar 18-10-937 gun ile dahıl ve harice satılacağı isteklilerden 
satış salonunda açık artınna urınak şartile • (' 7 5 pey akçesi ve maliye 
s_aat 13,5 ğa ka~~r ve~neye ~·teklifler kabul edil~ez. (6995) 
unvan tezkeresı ıstenır, aksı 

vna eti Daimi Encümeni Kaleminden : 
Kastamonu .~ .. Merkezinde yapılacak yatılı ilk mektebe ait-

. 1 - Mü~akasıı, Taşko:;;eli keşfi olan bu mektep için bu sene muhas
tır. 24393 lıra 37 kuruş tarafından mahallinde teberrü edilen ve talipler 
sas dört bin lira ile h:l~U l&zııngelen kereste, kireç, tuğla gibi malzeme 
taraf~ndan a~nen. ka. ~an 7338 liralık kısmı yapılacaktır. 
bedelı 3338 lıra kı cem esi ve keşifname ve evrakı saire Encümen ka-

Kliring anlGfmalarının tatbı· mi yUz elli bin kilo 15,20 kuruetan 

kına ait bir karar müşteri bulmuştur. 

Avusturya, Macarürtan, ~koslo- ,.._...,..d?lA,...--..........ı 

vakya ve Norveç bükfiınetlenle ak- ZAHiRE 
tedilmiş bulunan kliring mukavelel~-
ri hükümleri, bu memleketlerde mu-

. frmalar veya bunların memle- BORSASI essıs ı ·ıı . 1 hi 
ketimizde bulunan mUmessı en e • 

l ak mezkur memleketler ban-
ne o ar 1 rd (tcdi 
kalarınca kontr garanti e e . : 

kt l nnın irat kaydedılmesı 
yat me up a . h 
.. hasıl olduğu takdırde mu . Cinsi 

luzumu . ·zı ödeneceği 

12-10-937 
F l ~ A .fLAR 

Aşağı 

K. P. teviyatının serbest dövı e . 
ne dair) kaydin aranılma&~ ı~ap ede
ceği alakadarlara bildirilmıştır. 

-----o-
Bulgaristan 4500 Vagon 

Ozüm ihraç Etti 

13-10-937 
Buğday yumu§ak 6, 21 2 
Buğday sert 5,24 
Arpa 4, 4 
Ba~a 4, 2 
Susam 15,20 

Yukan 
K. P. 

6, 1112 
-,--.-

4,10 -.-lund ış bir işaretti. işler yo 
a gıdiyordu. Harıl bani çalı

şıyokduk. Artık işı' sonuna eroir • 
me ·· 

Tıp fakUltt:ıJi son sınıf talebesinden 

t O tutulduğu hastalıktan 

2- Münakasa şa~~bi keşifname hakkmda muktazi malfıınat Nafıa 
leminde görWebilecegı gı .. 
'•üd"-l"ğU d '"gre" nilebilir· 

Sofya, 12 (TAN) - Bulga.rist.an
dan şimdiye kadar 4500 yagon Urum 
ihraç edilmiştir. Bu yekiin, geçen se
neki ihracat miktarı kadardır. ~v
kiyat devam ettiği için bütün ihracat 

8 bin vagonu bulacaktır. 

Nohut ispanya 12,-
Mısır san 4. 2~2 

-.--,-
Yulaf 3,221 _ 3,30 

uzereyd'k. Son tayyare ka-
nadı Uun yolun ortalarına doğru 
gekl~ği •ırada. Hasan kibriti çakı
verdı. Ben bunu görUr görmez i<;· 
ten gelen bir endişe ile: 

- Tehlike!! 
n· ye haykırdım Uzaktan bir O• 

tomobn homurtusu duyuluyor ve 
bu !!es gittikc;e bize yaklaşıyordu. 
ş·mdi koca kanadı ne yapaeak -
tık? Otomobıl de g{h11ndll. BUyük 

TurgU zem, zl . . 
ul _,. dun·· sabah gö erını 

kurt amıyar- . . 
l tanbul ıısesın-bayata kapamıştır· s . 

Tıp Fakültesinin staj senesıne ka 
den · profe 
dar muvaffakıyetle ilerhyen, . • 
sörlerinin ve arkadaşlarının sevgıle
rini kazanım Turgudun ölümü üniver 
sit~ muhitinde tee.ssürle knr~ı-
lanmıştır. . 

Cenazesi bugün öğle vaktı Be ya-
zıt camiınden kaldırılacaktır. 

m. ı.u u n en ° . . s-t0-937 tarihinden 29-10-937 tarihine 
3 --:, Eksiltme n:ıu:~ onda ihale edilmek üzere 20 gündür. !hale sa

m~~dıf c~~adgUKn ıamonu hükfimet Dairesinde kapalı zarf usuliyle iha-
atinın geldıgın e as • 
le edilecektir. ·· zde yed' b ~ 5 l" di 

4 _ istekliler 7338 liranın Y?. ı uçugu olan 550.3 ıra . po-
. kl rd. Bu teminat ıçın 2490 numaralı arttırma ve eksıltme 

zıto verece e ır. dd · d · · . on altıncı ma esın c tadat olunan istikrazı dahilı, 
ve ıhale kanununun. . tahvilleri de kab l edil. 
Ergani demiryollan ıstıkraZI t" d . u ır. . • 

5 T kl.f ektuplan ıhale saa ın en bır saat evveline kadar Vılayet 
- e ı m . OOS) 

makamına verilecektır. <7 

Taze yaş üzümün bahara kadar 
muhafazası için Fili~de 100 bin kilo 
üzüm alabilecek büyüklükte soğuk 
bava tertibatını havi bir depo yapıl-
nıştır. 

K. fındık 17,20 
Yapak Anadol 56,20 
Peynir beyaz 32,-

Buğda. 
Arpa 
Fasulye 
Susam 
Mısır 
K. fındık 
Nohut 

G ELE. N 

-.-
58,-
33,10 

345 
140 
40 
44 
35 
17 
59 

Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
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YAZAN: S. S. No. 57 

Daha Hala Biribirlerini 
Ediyorlardı Jurnal 

l kinci mektup 
(Efendimiz! .. 
Hüda bilir, şu arizemi yazarken 

hissettiğim hiddet ve hayreti hiç 
bir kalem tasvir edemez. Eğer ya
bancı bir memlekette olmasaydım, 
ve dah'l. hala büyük bir şerefle ta
sıdığım (Yaveri hassı Hazreti şeh
riyari) leri Unvanını haiz bulunma
saydim; burada bulunan bazı era
zil ve· ednniyi kırıp ge<>'recek, bun
ların çevirmek istedikleri mefse
det dolaplarının altını üstüne ge
tirecektim. 

(Sebebine, gelince ... Dessaslığı ve 
düzenb:ızlığı, malumu cihan olan 
Gümülcüneli ile, ahval ve evsafı en 
sefilane ( suisöhret) leri (solda st
fır) bırakan Sait Molla kepazesi, bi 
ribirlerine (külah oynamak) esası
na müstenit birtakım efale süluk 
etmişlerdir. Bundan maksat ta, şah 
si menfaatlerini temin eyleı'llektir. 
Sözde, birtakım siyasi işlere giriş
mek bahanesile, zatı şahanelerini 
iğfal etmeyi kafalanna yl!rleştir

mişlerdir ... Her iki tarafla da vuku 
bulan mülakatım, kulunuza bu ka
naati vermiştir. 

(Efendimiz .. zinhar, bu adamla
ra aldanmayınız ... Hatıratımızr, yok 
laymız, şimdiye kadar bu adamla
rın geçirdikleri hayatta hiç kimse
ye. ve bahusus, beş buçuk senelik 
saltanat devrinde zatı şahanelerine 
karşı, en küçük bir hayır, bir dost
luk .. bir vefa ve bir samimiyet gös
terdiklerine bir tek misal bile bula· 
mıyacaksınız. 

(lkbal zamanınızda, bin bir tür
lü yalan ve dolanlarla zatı şahane
nizden büyük büyük istifadeler te
min etmiş olan bu adamlar; şimdi 
de ahval ve zamana uygun dolap
larla yine zatı şahanenizi dolandır
mak ~stivorlar. 

(Bu adamlara, zerre kadar ilti
fat etmeyiniz. Ne beklerseniz, yine 
bizim gibi sadık kullarınızdan bek
ley'niz ... Katiyen emin olabilirsiniz 
ki; gerek bendeniz, ve gerek (etra
fıma toplanan yüzlerce) (tebai şa
hane) niz .. cümlemiz, bu yabancı 

Istanbul ikinci icra memurluğun-
3an: Mahcuz olup paraya çevrilme
sine karar verilen ve tamamına üç 
yenünli ehli vukuf tarafından 2500 
lira kıymet takdir olunan Beyoğlun
da Feriköyünde Konstantin sokağın
da bir tarafı keresteci Yordan ara
balığı ve bir tarafı ltalyah Jozefin 
ha , "'si ve bir tarafı Ruhen karısı Sa
tenik arsası ve tarafı Rabii Kostan- 1 
tin sokağı ile mahdut ve eski 14 mü
kerrer yeni 46 numaralı bir bap ha
nenin yansı satılığa çıkarı~mış~ır. ı 

Evsafı: Zemin katı: Demır bır ka-
pıdn giril<likte zemini mermer dö
seli bir antre sabit bir dolap ve bir 
~da camekanlı kapı ile ayrılmış te -
madi ed~n mezkfır antre üzerinde bir 
he'a ve bir merdiven altı ve arkada 
zemini kırmızı çini döşeli ve alafran· 
ga maltız ocaklı ve çamaşır teknesi 
ve mermer yalaklı musluk taşı ve 
sarnıcı havi bir mutbah ve aynca 
bahçeye geçilir dr;mir kapı mevcut
tur. Bahçede iki erik ve iki incir a
ğn cı da vardır. 

Birinci kat: Ahşap döşeli koridor 
üzerinde iki oda bir kiler. 

İkinci kat: Ahşap döşemeli koridor 
üzerinde iki oda bir hela bu katta ka 
pı ve tavanlar alelade yağlı boyalı
dır. 

Uc;üncü kat: tavan arası olup ta
vam boyasızdır. Merdiven ve tavan
lar ahşap zemin kat pencereleri de
mir parmaklıklı ve sokağa nazır o
lan odalardan birinci ve ikinci kat 
odalar şahnişli<lir. Sokağa cephesi 
pencereleri panjurludur. Hane deru
nunda elektrik ve terkos tesisatı var
dır. 

Arttmna 15-11-937 tarihine mü 
f!1dıf pazartesi günü saat 14 den 16 
)a kadar dairede yapılacak ve art
tırma bedeli muhammen kıymetten 

iE:bu hisseye isabet miktarın yüzde 
75 ni bulmadığı takdirde son arttıra
nın taahhüdü baki kalmak üzere art
tırma 15 giin müddetle uzatılarak 

1-12-f\37 tarihine müsadif çarşam 
ba günU saat 14 den 16 ya kadar tem 
diden müzayedeye devam olunarak 
verilecek bedel muhaımmen kıymetin 
vilzde yetmiş beşini bulmadığı tak· 

memlekette (zaruret VE' sefalet ic:in 
de) inim inim inlediğit.::z halde, yi
ne zatı şahanenize karşı derin bir 
sadakat ve ubudiyet hissi beslemek 
tcyiz. ı ı 

(Ferman buyurunuz .. Eğer bura 
da ikametimden bir fayda memUl 
değilse .. ve nezdi şahanenizde bu
lunmamın bir işe yarayacağı muh
temel ise, sırtımdaki esvaplarımı sa 
tayım; yaya olarak (Malta) ya ka
dar geleyim. 

Büyük bir sabırsızlıkla iradei se
niyenize intizar etmekteyim. Olbap 
ta ... ) 

Ş u iki mektup, vaktile Vah
dettinin etrafına toplanan 

adamların ne mahiyette oldukları
nı gösteriyordu. Bu adamların he
men hepsi, biribirlerinin ayakları
na ip takmakla yaşamışlardı. Bu 
gün de yine öylece yaşamıya çalışı
yorlardı. 

Kiraz Hamdi Paşa, ötekilerden da 
ha nazik davranıyordu. Vahdettini 
iğfal etmek için daha az palavra 
savuruyordu ... ötekileri birer birer 
yere vurduktan sonra; mütevazia
ne bir eda ile; (etafma toplanan 
yüzlerce tebai şahane) den bahse
derek kendine bir kıymet izafe edi
yor .. (Zaruret ve sefalet içinde) 
olduğunu nazikane hissettiriyor ... 
Sonra da (sırtındaki elbiselerini 
satarak Maltaya kadar yaya ola
rak) gidecek kadar fedakarlık gös
teriyordu. 

Koskoca bir erkanı harbiye feriği 
olan Kiraz Hamdi Paşa, Malta a
dasına yaya gidi'miyeceğini çok iyi 
bilirdi. Fakat bu kelime, mahza 
Vahdettinin rikkat ve nazarı dik
katini celbetmek için ilave edilmiş
ti. Bu (sadıkane) yazılmış mektu
bu okur okumaz, Vahdettinin derin 
bir merhamet hissine kapılarak: 

- Bu kadar sadık bir bendemin:, 
yabancı memleketlerde zaruret ve 
sefalet içinde bulunmasına razı o
lamam. Şimdilik, on bin lira olsun 
göndereyim. Sonrasını düşünürüz. 

Demesi, çok muhtemeldi. 
(Arkası var) 

ELBiSEN iZi N 
Koltuk altlarında olan 

LEKELERİNiN 
ne ile çıkarılacağım 

dfü~ünmektense 

ELBİSELERiNiZİ 
Hem lekeden ve hem de 

terin tahribatından 

f uor RONO Pf RTE V 
kullanarak kurtarınız. 

dir,de arttırma 2280 numaralı kanun 
hükümlerine göre geri bırakılacaktır. 
Arttırma peşin para iledir. Arttırma
ya iştirak etmek isteyenler takdir o
lunan kıymetin yüzde 7,5 nispette 
pey akçesi veya ulusal bir bankanın 
teminat mektubunu vermeleri lazım
dır. 

Vergi tenviriye ve çöp parası, va
kıf icaresi ve resmi dellaliye borçlu
ya aittir. Yalnız 20 senelik vakıf ta· 
viz bedeli ile tapu harçları müşteri
ye a:ittir. Hakarı tapu sicillerile sa
bia olmıyan ipotekli alacaklılarla di
ğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin işbu haklarını ve husu
sile faiz ve masrafa dair obın iddia
larını ilan tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müsbiteleri ile birlikte 
dairemizin 934/1366 numarastna ımii
racaatla bildirmeleri lazımdır. Aksi 
ha1de hakları tapu sicillerile sabit ol
mıyanlar satış bedelinin paylaşma. • 
sından hariç kalırlar. Arttırma şart 
namesi herkes tarafından görülebil
mek üzere 25-10-937 tarihinden 
itibaren dairede asılı bulunacaktır. 

Daha fazla malumat almak isteyen
lerin 934/ 1366 numaralı dosyasına 

müracaatları lazımdır. Müzayedeye 
iştirak edecek müşterilerin işbu gay. 
rimenkule ait bütün malUmatı öğ
renmiş addolun:ıcakları ilan olu
nur. (807) 
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SAGDAN SOLA : 

1 - Anadoluda kasaba - Emir 
2 - İşaret • Tutar _ Makara. 
3 - Ay - Renk. 
4 - Başa gelen çekilir - Emir. 
5 - Çiçek - Tadı var. 
6 - Köy. 
7 - Emir • Yıldız - Sorgu. 
8 - Topquluk tabiri . Başbakan. 
9 - Ağaç - Emir. 1 

10 - Bankası var - Rus Peygam- I 
beri. 

e YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Renk - İsim. 
2 - trat. 
::' - K1ime ne? 
4 - öteki beriki - Canın yongası. 
5 - Yuva - Sarf. ' 
6 - Çini kap - Hücum. 
7 - Karnı ağrıyan içer. · 
8 - Kiki vardır. 
9 -Fazla - Yemiş "" 

10 - Söz. 

Çok Acele Satıl k 
Apartıman. Mekteplere yakın ol

duğu için boş kalmaz. Ni~antaş Meş· 
rutiyet mahallesi Kodaman sokak 36 
pazarlık için Galatada büyük Tünel 
Han 34. T: 44672 

KAYIP - 20 - 6 • 1935 tarih ve 
44/ 116 nuımaralı Yalova ilkmekte·. 
binden ve arkasında 26 - 7 - 1937 ta 
rihli Gaziosmanpaşa ortamektebinin 
meşruhatınr havi ilkmektep şahadet
namesini knybettim hükmü olmadı

ğını ilan ederim. Gaziosmanpaşa bi
rinci sınıfmdan Mehmet oğlu Fazıl 
Ta!Jdelen. 

Usküdar mıntakası tapu sicil mu
hafızlığından: 

Allahın yarattığı tabii ve saf çocuk gıdaları 

Vitamin - Gıda - Kalori - Sıhhat 
I~uvvet - Kudret - Neş'e - Zeka 

Pirinç • Yulaf • Mercimek • Buğday • irmik- Patates • 
Mısır · Arpa • Bezelya • Çavdar • Türlü • Badem 

HASAN özlü unlari!e 
Çocuklarınızı besleyiniz ve büyütünüz. 

Hasan Özlü Unla .. ı nefasetleri ve tazeliklerini 
on sene muhafaza eder ve kat'iyyen bozulmaz.• 

Çocuklarınıza yediriniz. ·istediklerini ve sev&klerini brktımııyarak değİ.ftİre değ!ftire yediri· 
niz. Vitamini ve kalorisi çok olan bu mükemmel, Özlü Unlarla yavrularınız ne,eli, sıhhatli, 
tombul, kanlı, canlı olurlar. Çabuk büyürler. Çabuk dit çıkarırlar, kem'ıkleri kuvvetlenir, ishal 
olmazlar HASAN öZLO UNLARILE yapılan mahallebi ve çorbaların ve tatlıların ve püre· 
lerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN öZLO UNLARI nefasetini on sene 
muhafaza eder. Daima tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklidlerinden sakınınız. Bafka marka verir· 

lerse almayınız ve aldanmayınız. 

' H A S A N M A R K A S 1 N A D 1 K K AT. Bütün eczaneler ve bakkallarda bulunur. 

Usküdarda Altuni Zade mahalle- ,,•••••••••••
sinde Selamsız Tophaneli oğlu cad- , - TÜRKiYE 
desinde 1290 senesi tarihinde 20 No. 
ya muayene olunan ve 5/ Cemaziyül· 
evvel 1272 tarihli Usküdar mahke
mesinden verilmiş olan bir kıta mu
bayaa hüccetile ve Nunyadan satın 
almak suretile bin iki yüz altmış zi
ralı (muadili (723,m2 24)murabba met 
re) bir kıta gayri .menkul Serpuhi
nin ve yine ayni mahkemeden 23 -
Recep • 1290 tarihli bir kıta hüccet
le ve kuyumcu Hacı Serkisten satın 
almak suretile 1564 ziralı (muadili 
897 m2 74) murabba metre) bir kı
ta ~yri menkul de mezbure Serpu
hir.ıln kocası Artinin tasarruf ve mill 
kbıetleri altında iken şimdiye kadar 
b~ hüccetler tapu kayıt ve senedi
le tebdil edilmemiş ve bu kan kocanın 
bir çok seneler önce ölmelerile bu _ 
gün varisleri Hamparsom ve Aram 
ve Serpuhi taraflarından nizaımsrz 
ve fasılasız bir surette tasarruf ve 
temellük edilmekte olduğu iddiasile 
in Ukalen adlarına tesçili istenilmiş • 
tir. 

1515 No. lu kanunun ve niıamna
m~sinin hüküm ve şümulü içinde in
celemeler yapılarak vereceği sonuca 
göre bu varisler adına senetsizden 
tapu kütüğüne geçirilecektir. 27-10 
-937 çarşamba günü saat 10 da bu 
gayrimenkullerin bulunduğu yerde 
tapu memurları tarafından keşif ve 
tahkikat yapılacaktır. Bu yerle her
hangi bir şekilde alakadar olanların 
ve bu yerler üzerinde mülkiyet veya 
herhangi bir bak iddia edeceklerin 
ilan tarihinden itibaren on gün içinde 
937 / 661 müracaat dosya No. sile mu 
hafızhğımıza ve keşif günü yerinde 
tı:ıpu memuruna. ellerindeki evrakı 
müsbitelerile birlikte müracaat et
neleri ilan olunur. (780) 

KANZIK 
MEHl nz~ 

KANZUK MEYVA TUZU 

Şişe ve Cam Fabrikaları 
Anonim Sosyetesinden: 

Fabrikamız için bir sene içinde 1200 ton mermer taşı alınacaktıt· 
Taliplerin şeraiti öğrenmek ve nümune vermek üzere 20-10-937 tari· 
rihine kadar ve nümune verenlerin de açık pazarlığa iştirak içiJl 

29-10-937 cuma günü saat on beşte birinci Vakıf Hanındaki me~ 
zimize müracaatları. ,.... 

]!il,-------· BEYOCLU VAKIFLAR DlREKTöRLOCO lLANLARl .. ..................................... .,,, 
Kirahk Emlak 

Sarıyer Hamam sokak 1/3 No. lı muhterik mektep bahçesi. 

Yukarıda yazılı vakıf mallar 31-5-938 sonuna. kadar kiraya veril111; 
leri 12-10-937 gününden itibaren bir ay müddetle pazarlığa bıral< 
mıştır. 

Isteklilerin her gün Beyoğlu vakıflar müdürlüğü akarat kalemine t 
meleri. (6998) 

Kastamonu Daimt Encümeni Kaleminden : 
1 - Münakasa, Inebolu Merkezinde yapılacak yatılı ilk mektebe ai~~ 

27225 lira 61 kuruş bedeli keşfi olan bu mektebin bu sene dört bin 11 

EN HOŞ VE TAZE MEyV A· 1 
LARIN USARELER!NDEN lS- lık kısmı yapı acaktır. 
TlHSAL ED1LM!Ş T AB11 BİR 2 - Milnakasa şartnamesi ve keşif name ve evrakı saire Encümen~ 
MEYV A TUZUDUR. Emsalsız leminde görülebileceği gibı keşif name hakkında .muktezi izahat n 

oir fen harikası olduğundan ta . müdürltiğünden öğrenilebilir. ~ 
mamen taklid edilebilmesi mtim- 3 - Eksiltme müddeti 8-10-937 tarihinden 29-10-937 tarihi 
kün değildir. Hazımsızlığı. mide müsadif cuma günü saat onda ihale edilmek üzere 20 gündür. Thale 
yanmalarını, ekşiliklerini ve mu tinin geldiğinde Kastamonu Hükumet Dairesinde Daimi Encümende 

annid inkıbazları giderir. Ağız palı zarf usuliyle ihale edilecektir. 
kokusunu izale edeı-. umumi ha- 4 - istekliler 4000 liranın yüzde yedi buçuğu olan 300 lira dipoı! 
yatın intizanısızhklarını en emin vereceklerdir. Bu teminat için 2490 numaralı arttırma ve eksiltme 
surette ıslah ve insana ha.yat ve ihale kanununun on altıncı maddesinde tadat olunan istikrazı dahili, ~ 
canlılık bahşeder. gani Demiryolları istikrazı tahvilleri de kabul edilir. 

' tNGtLlZ KANZUK ECZANES1 5 - Teklif mektuplan ihale saatinden bir saat evveline kadar Vilfı) 
1lml BEYOOLU. tSTANBUL- makamına verilecektir. (3854) (7007) 
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Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
9 - Teşrinevvel -1937 Vaziyeti 

• 

AK T 1 F 
SA: 

Altın: Safi kilogram 19,619,611 
BANKNOT •••• 
UFAKLll{ • • • • • • • • 

27.596,552,93 
16,207,784,-

797,971,42 

Lira 

H,602,308,35 

PAS 1 F 

Sermaye • • 
ihtiyat Akçai 

• • • 
• • • 

• • • 
• • • 

Lira 

15,000,000,-

•.;__ __ . ____ . 
AcU ve fevkalade 
Hususi 

2,105.172,40 
4,516,007' 70 6,621,180,10 1 

Da.hil:leki Muhabirler: 
Türk lirası . . . . . . . . 

Hariçteki Muhabirler: 

Altın: Safi kilogram 6,482,909 
Altına tahvılı kabiı Serbest 
dovizler 
Dığer dövizler ve Borçlu kliring 
bakıyeleri . • • • • • • • 

Hazine Tahvilleri: 

Deruhde edi. evrakı nakdiye ı 

karşılığı • . . • • . . . ·ı 
Kanunun 6 ve 8 inci maçldelerlnı 
tevfikan hazine tarafından vaki 
tedıyat • • • • • • • • 

Senedat Cüzdanı: 

HAZlNE BONOLARI 
TİCARİ SENEDAT . . . . 
Eıham ue Tahvilat Cüzdanı: 

lDeruhde edilerı evrakı nak
A - ( diyenın karşılığı Esham ve 

(Tahvilat (itibari kıymetle ı 
B - Serbest esham ve tahvilat 

l\vanılar: 

Altın ve Döviz Uzerlne • 
Tahvilat üzerine . . . . . . 

Hiııedarlar . • • 
Muhtelif • • • • 

• • • • 

611,374,87 

9,118,729,56 

6,415,41 

27,026,886,27 

158, 7 48,563,-

13,577,480.-

3,500,000.-
37,240.626.93 

. 38,087 .823,02 
3,795,435,58 

81,202.26 
8.432,497 ,49 

611,374,87 

36,152,031,2~ 

145,171,083,-

40,740,626,93 

41,883,258,60 

8,513.699.75 
4,500,000,-

16,801.586.14 

338,975.968,88 

Tedavüldeki Banlınotlar! 
Denıhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 lncl maddelerine 

158, 748,563.-

tevfikan hazine tarafından vl.ld 
ted' t 1 13,577,480,-

ıya • • • • • • • , • ·----
Deruhde edL evrakı nakdiye 
bakiyesi . • • • • • • • • 

Karşılığı tamamen aJtm olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen. • . 
Reeskont mukabili Ulveten ted. 
vazd. 

Türk Lirası Meutlaalt: 
Döviz. T a.a.hhütlalt: 

145,171,083.-

1e,ooo.ooo,_ı 

ı1,ooo.ooo.-

A~~ına ~hviU kabil dövizler • ~ 704,
417

•
73 

Dıger dovizler ve alacaklı kllrin 
bakiyeleri • • • • • • • • ..___.;.3~1!-;...290._,4_00_,_oı_11 

Muhtelil • • • • • • • • 

Yekıin 1 . 

175,171,083,-

16, 778,076,15 

31,99~.817,74 
93,410,811,89 

338,975,968,88 

2 Mart 1933 tarih;nden itibaren 1 lıkonto haddi o/o 5Yı Altın üzeri ne avanı o/o 4 Y:,__ ____ _ 

OSMANLI BANKASI 
' 

30 Haziran 1937 
AK Ti F 

Tarihindeki Vaziyet 
PAS i F 

QANKAYA 
YATJRILAN PARA ~Yi 

EKiLMi~ TO~UM GiBi V~QiMliDiR, 

UOlANTS[ DANr ONi ~: 
J<ARAK0Y PALAS ALALtMCi ~AN 

Okul ve 
•• v 

Ogretmen 
ilkokul öğretmenlerinin yegane kültür mecmuası. 

14 üncü Sayısı çıktı 
Seneliği 250 kuruttur. Her ay çıkar. Perakende ıahlmaz. 

Adrea: Olkü Baınnevi-Cağaloğlu yokutu No. 40- latanbul 

ilkokullarda 
DERS MA TERY ALLERI 

Dkokul öğretmenlerine yardımcı materyal hazırla.mak için yakında Çl• 

kaçaktır . 

Senelik Abonesi : 300 kuru,tur. 
Adres: tnkü Basım Evi - Cağaloğlu yokuşu numara: 40 - lstanbul 

Çorum Nafıa Direktörlüğünden: 
25·10-937 Pazartesi gUnU saat 15 de Çorum Daimi Encümeninde iha· 

lesi yapılmak üzere 22226 lira 28 kuruş keşif bedelli Sungurlu kazasında 
yeniden yapılacak tık okul binası kapalı zarf usulile eksiltmeye kon. 
muştur. 

Şartname, Plan, keşif ve buna milte f;ırri evrak Nafia dairesinde gö
rülebilir, muvakkat teminat mikdarı 1666 • 99 liradır. 

"HAVALANDIRILMIŞ,, 

YENi 
PUDRA 

Ş. P. Ş. P. isteklilerin teklif mektuplarlle müteahhitlik veslkalannı ihale gUnU 118.• 

at "14" de kadar Komisyona vermeleri gerektir. "6864" 

Esmer ve 
sarışın/atta 
!?~Blfsi~ 

9liıeOik verir. 

Hisse senetlerinin ödenmesi isten Sermay~ lan 
10.000.000 

ihtiyat 
memiş olan kısmı 5.000.000 Statü mucibince ayrı 

1.250.000 
Kasada ve Bankalarda bulunan akçesi 

Tedavülde bulunan banknotlar 308.030 18 9 
paralar 4.722.253 6 8 

GörUldUğilnde ödenecek senetler Kısa vadeli avanslar ve röporlar 1.651.059 11 
304.508 18 3 

Tahsil olunacak seneetler 4.385.949 14 fj ve vadeli aenetler 

Cüzdanda bulunan kıyriıetler 3.740.003 16 5 Alacaklı cari hee&Pl&~ 15.423.965 17 7 

Borçlu cari hesaplar 6.932.917 18 10 deli bonolar ve can hesaplar 1.466.255 14 8 
Va 

480.265 19 3 
Rehin mukabilinde avanslar 1.954.914 14 3 Kabuller 

254.959 1 7 
Kabul yolile borçlular .. . 480.265 19 3 Müteferrik 
Gayri menkul mallar ve mobılya 593.070 14 4 

Müteferrik 27.551 4 11 

29.487.986 10 1 
29.487.986 10 1 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 
Mes'ul Murahhas 

ve 
Türkiye Umumt MUdtlrll Umum Muhaeebe Şefi 

G. DELLA SUDDA Güzellik miit h 
kimyageri e QQııı Pariıli bir ~-----:=-----------------

r. Evvelce nın fa)'anı hayret keıli. ~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiiii•••-••-liliilliliilliliilliliiliiliiiiiiiiiiiiiiiilillıi•••"t ,. __________ a.. 

PH.GARELLt 

· • evcudi . ... 
- yül edilerniyen on Y~ti. bile ~ay- Tu·. rk Be yoğlunda: Eski Antrasiti daha hafif nıislı daha ınce Ve h ' 

rar toplanan ~Vada uçurulup tek-
tiren Parisli ~~ane pudra haline ge· 
hayret Yeni us .. kimyagerin tayanı 
nm iıtnalinde ul~, Tokalon pudrası· 
nun içindir ~atbık edilmektedir. Bu
bir gUzellik ' Tokalon pudrası, cildi 
yUze rnunta tabakasile kaplıyarak 
yayılır ve adz~an ~e mütesaviyen 
min eder B e tabıi bir güzellik te
miş" nıa~za u Pudra ile "Makyaj edil
pudraıar rasını veren adi ve ağır 

11ıJ' ğil tni? A8;.:~1nda ne bUyük fark de-
rasında kre ~~~~da Tokalon pud· 

...ı nın tanıa rn kopugü vardır. Pudra
y kalnıas nı 8 saat cilde yapışmış 

ına seb 1 rasın1 kuıı e_p o ur. Tokalon pud· 
cak Balo 

1 
andıgınız takdirde, en sı· 

mıya h narda bile tekrar, pudralan· 
acet Yokt U b' d it suvares· d ur. Z'tln ır ans 

ııı' ma te~n en sonra bile teniniz dal
taze kalacaktır. 

Her cinı aoba, kalorifer ve maltızlar için en iyi ve en idareli 

iDEAL BiR KÖMÜRDÜR 
Satıı merkezi: GILKRIST VOKER ve Ksı. LTD. 

Galata, Yolcu aalonu kartıaında Tahir Han 5 inci kat Tel. ~tS 
................................. -

llAYDEN ~;.zaJarmda 
Netia ve mUntehap BAKEB mo
bilyalan teehir edilm•ktedir. YA

TAK ve l'EMEK odalan ile SA
LON takımlarının en zengin çe. 

şitlerini her yerden ucuz fiyat. 
larla -.'ulacaksınız. 

Istanbul asliye ikinci Ticaret mah-

kemesinden: Istanbul Samatya açık· 

ACENTE ARANIYOR lannda 7-10-937 tarihine müsa-
dif perşembe gUnU akşamı saat 21 
de Muzaffer motörü sefer etmekte 

ANKARA Anonim Türk Sigorta Şirketinden: iken hamuıeden çıkan yangın netice-
d sinde ınotör Ahırkapı feneri önünde 

Şirketimiz, mevcud acentelik tetkilitına, ilaveten atağı .a k 
ali araya oturtulup yangın söndürül-

yazıh tehir ve kasabalarda çalıtmak üzere mezkiir mah enn du"kt B en sonra tanzim kılman Deniz 
tanılmıt tacir ve firmaları araaında acente aramaktadır. u raPorunun alınmasını mezkur mo· 
ite istekli olanlann Şirketin lıtanbulda, yeni poatahane kaJ11- tör kaptanı tarafından istenilmiştir. 
ıında, Erzurum hanında kain muamelat merkezine • referans-- Muhakeme gilnU olarak tayin kılı-
lanru da bildirmek ıuretile ·tahriren müracaatları: nan 16-10-937 tarihine mUsadif 

Antalya, Ama.aya, Biga, Çana.ideale, Dörtyol, Erzurum, Fa~· sah gftnU saat 10/5 ta vakadan za
aa, Gemlik, lzmit, Kütahya, Sivaı, T okad, Afyon, Ayancı . ' rarlı herkesin rapor alınırken yuka
Çorlu, Fethiye, Karı, Mardin, Ordu, Sinop, Bolu, Bafra, Dı- rıda gösterilen gün ve saatte mah

yarbekir, Gaziantep, Gümüthane, Kastamonu, Malatya, Urfa, kemede bizzat hazır bulunması veya 
Zonıuldak, Bartın, Bilecik, Ceyhan, Düzce, Gelibolu, lnebo- bir vekil göndermesi Deniz Ticaret 

lu, Kayseri, Mara,, Muatafakemalpaşa, Rize. Kanununun (1065) nci maddesine 

.. •••••••••••••••••••••••••• tevfikan illn olunur. (797) 

~EKTA PATI 
Basur memelerinin ANTIVIR~S ile tedavisi 

iç ve dıt basur memelerinde, baıur memelerinin her türlü 

iltihaplarında, cerahatlenmit fiıtüllerde, kanayan basur me

melerinin tedaviıinde daima muvaffakıyetle tifayı temin eder. 

ŞARK ISPENÇIY ARI LABORATUVARI, IST ANBUL 

~ ................................ 1, 
Samsun Şarbaylığından: 

Belediyemiz tarafmdan inşa ettirilecek mezbaha binasının plan ve te
ferruatının ve hesabatının vesair p.rtnarnede yazılı işlerin yapılması 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
ı - Bu iş için tahmin edilen bedel "3000,, liradır. 
2 - Muvakkat teminat akçesi "225,, liradcr. 

3 _ İhale 25/10/937 tarihinde Pazartesi günü saat 15 de Belediye 
binasında Daimi Encümen huzurunda yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Verilecek ~e ait fenni f&rtname 
B - Eksiltme şartnamesi 
c _ Bu evrakı istekliler Samsun ve İstanbul Belediyeleri Heyeti fen-

oiyelerinde görebilirler. 
5 _ İstekliler 2490 No. lu kanunda yazılı e\"safa haiz oldukları gibi 

mühendis veya mimar olması şarttır. 
6 _ Talipler teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de k dar Sam

sun Belediyesi Encümen Riyasetine tevdi etmeleri lfızımdır. Bu müd
detten sonra verilecek teklif mektuplan kabul edilmiyecektir. 

7 _ İhale 2490 No. lu kanun hükümlerine göre yapıalcaktır. "6800., 

DIYlıl Demlryollırt '' limanlar1 ı,ıetme U. idaresi ilanlara 

Muhammen bedeli 42000 lira olan 4 adet su tasfiye tesisatı 26 - ıı JT 
Cuma gUnU saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasın· 
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 3150 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisligme vel'Illeleri lazımdır. 

Şartnameler 210 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl· 
maktadır. ~6919) 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Neşriyatı İdare Eden: s. SALIM 
Gazetecilik ve Ne3riyat Tlirk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası 
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Sahibi : C E M A L C A N T E Z 

Dikkat: 
lstanbul 

BahkDazarı 
Başında 

MALUL CEMAL 
Gisesi 

Sahibi: CEMAL CANTEZ 

Adrese dikkat: 
Is tan bul 

Bahkpazarı 
Başında 

MALOL CEMAL 
Gisesi 

Sahibi: CEMAL CANTEZ 
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1 Bu dela da 25,000 ve 15, Lirallk 1 
i i 

1 Büyük ikramiyeleri vermekle sayın ! 
1 1 

! müşterilerini zengin etmiştir. 1 
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~=isabetli gişemde şans denemeğe lüzum yok, zengin olmak için 
B LET ALM -Fi 1 

Beylerbeyinde 

Bay Fethi 
200.000 lira 

isabetli ve sansh CJİ$emin bahtiyarlarından birkaçı : 

Akbabada 

Bay Kazım 
15.ooo lira 

.. 

) 

Bayan 

Meliha 
1 o.ooo · lira 

Istanbul Balıkpazarı Köşe Başındaki 
Malül C mal Gişesinin 

Hiç Bir Yerde Şubesi Yoktur. 

Kaptan 

Bay Bedri 
200.000 lira 

Taşra siparişleri mutazaman ve serian gönderilir. 
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