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Tebliği Misafirimiz Geliyor Maarif Vekaletinin. 

D·· Talimatnamelere Aykırı 
un Istekler Yersiz Görüldü 

General Metaksas. 
Hareketinden Önce Kral 

Edildi 
.. 

Kabul Tarafından 
• • • • 

Arkadaşlarını Unıversıte Aleyhinde Müşterek 
Harekete Teşvik Eden 3 Talebe Çıkarlldı 

Bir Ha~alık1 Bütün Yunan Gazeteleri 
Tarih Bu Ziyaret Münasebetile 

Jlhmet Emin YALMAN 

T emmuzdanberi uykuya ya
tan Londra Karıf111Ulık 

Komiteainin dün toplanması 
bekleniyordu. Bu u.tırları yazdı
ğımız aaate kadar toplanb ve 
neticesi hakkında hiçbir haber 
gelme mittir. Fakat Kanp1ulık 
Komiteıinin çetin Avrupa dava
ımı halledebileceğini akla ıeti
ren yoktur. 

Hararetli Neşriyatla Dolu 

1taiyanın son notasında. İngiltere 
ve Fransa ile bqbaşa konufmak tek
lifi reddedildikten sonra 1fin Karış
mazlık Komitesine havalesi tavsiye 
olunuyordu. İngiltere ve Fransa, ka
U tedbirlere müracaat etmezden ev
vel şunu isbat etmek istediler ki, son 
hadde kadar sabır ve sükfuı göster
mişlerdir. Karışmazlık Komitesine 
havaleden bir netice çıkarnıyacağını 
elbette biliyorlar. Fakat anlaşma yn
hında en uzak ihtimali de ihmal et-

/,fi.alir 8afvelrili getiren Averol zırhlısı 

"' ' b """'• &&.li\d .. .1~ uu tı.'1\ı&Ul• 
re bile başvurmayı goze almışlar ır. 

İspanya itinde en ziyade allkam 
olan Uç memleket llfatile İngiltere, 
Fransa ve İtalya kendi aralannda 
anlaştıktan sonra Karışmazlık Ko
mitesi ne yapabilir? Komitenin, Ro
ma - Berlin mihverinin tezile M.os
kova tezinin biribirile kayna.şamıya
cağını bir defa daha ortaya koyma
sından başka ne bekliyebillriz? 

Bundan tonrcuı 
K omitenin bir neticeye vara-

mıyacağı belli olduğu için 
bundan sonra ne yapılabileceği Lon
dra ile Paris arasında esaslı surette 
konuşulmuştur. İki ta.raf ta sıkı bir 
birlikten ayrılacak olurlarsa her §e

yin kaybolacağını takdir ediyorlar. 
Fransanm teli.şı fazladır. ÇUııkU Ma
jorka adaamda İtalyanlar tarafın
dan kurulan Usler, Fransa ile Şimali 
Afrika arasındaki münakaleyi tehdit 
ediyor. tngilterenin düşüncesi, teli
§a kapıJmamak, İtalya ile anlaşma 
kapısını kapamamaktır. 

Paris ve Londradaki kabine toplan. 
tılanndan sızan haberlere göre, Ka
nşmazhk Komitesi hiçbir neticeye 
varmazsa dava ikiye ayrılacaktır. 1-
t.Jllyanm Franco'ya yardımına karşı 
muvazene kurmak üzere FraMadan 
İspanyaya silah sevkiyatı serbest ha
le konulacak ve Fransanm attığı a
dıma İngiltere yardımcı olacaktır. 

Akdenizin emniveti meBE'Jesi de ay
nca görüşülecektir ki, dilşünUlen ted
birler arasmda Minorka ad1tsmın ln
giH?.lerle Fransızlar tarafından işgali 
vardır. 

Yangın yayılıyor 

A kıdenizin garbindeki ifler çık
mazdan çıkmaza giderken 

yangının Akdenizin başka taratıan
na yayıldığını gösterir alametler ço
ğalmıştır. İtalya Bingaziye büyük as
keri kuvvetler köndermiştir. Bunun 
üzerine Tunusta da, Mısırda da teliş 
başlamış, büyük ölçüde müdafaa ted. 
birlerine başvurulmuştur. Fransamn 
bazı sınıfları askere çağırdığı bile du
yulmuşsa da Franaız Harbiye Neza
reti bunu tekzip etmiftir. 

Atin&, 16 (Tan muhabirinden) -
............... .Ü .. 4.Q..a.ü\..\,oj ..,,. Cl"'-44e&.o,.ı 

~. TUrk llükumeunı resmen .zı
yaret etmek il.zere bu akşam Ave
rof zırhlısı ile hareket etmiştir. 
Başvekil hareketinden evvel kral 

tarafından kabul olunmuştur. Müla
kat çok uzun sUnnllştUr. 

Dost B(lfvelıilin 
Anluıratla yapacağı ziyaretler 

Aziz misafirimizi getiren A verof 
zırhlısı, yann saat 16 da limanımıza 
gelmiş bulunacaktır. 

General Metaksas, burada bUytik 
merasimle karşılanacak, akşam hu-

sust trenle Ankaraya hareket edecek 

l.iener.aı Metaıtsasa Ankarada par
lak bir istikbal merasimi yapılacak 
ve Ankarapalasa misaffr edilecektir. 
Dost Yunan Başvekili saat 11 de Sa
raya- giderek defteri imzalıyacak. 

11,20 de Hariciye Vekilini, 11,40 da 
Mareşal Fevzi Çakmağı, 12 de Baş 
vekili ziyaret edecek, sonra sırasile 

bu ziyaretler kendisine iade oluna
caktır. Ayni zamanda Madam Metak 
sasla Bayan Bayar ve Bayan Çak
mak arasında da karşılıklı ziyaretler 
yapılacaktır. (Arkası 9 uncuda) 

''Ademi M.üdahale,, Komitesinde 

lngiltere ve Fransa 
Tam itilaf istediler 
Fransanın Yaptığı Teklif Sah Günkü 

Teplantıda Görüıülecek 
Londra, 16 (TAN) - Ademi tnü

dahale komitesi, bugi.in saat on bir
de toplanmış ve 22,30 dan sonra tne
saisini tatil etmiştir. Toplantıda ev
veli. reis ve Ingiltere murahhası 
Lord Pl)'!Ilouth, Fransa murahhası 
Corbin hilkfunet1erinin noktai naza
rını anlatmışlardır. Lord Plymouth, 
ispanyada vaziyetin son derece va. 
bim olduğunu, ispanya mücadelesi
ne yabancı müdahalenin devam etti
ğini anlatmış, Ingiltere hükumetinin 
bu vaziyetin devamını tehlikeli say. 
dığını söylemiştir. 

Lord Plymouth, Nyon iti1ifı ile 

Ankara, 16 (A.A.) - Maarif Ve
kaletinden tebliğ olunmuştur: 

ı - İstanbul üniversitesinde bu 
yıl imtihanlarda muvaffak olan tale
benin sayısı 2779, sınıfta kalanların 
sayısı ise 1064 tür. Şu halde ortala
ma bir hesapla sınıf geçenlerin nisbc
ti yüme 72,3 tür. En çok muvaffak 
olan Tıp fakültesinde sınıf geçme nis
beti yüzde 90 ve en az muvaffak o
lan hukuk ve iktısat fakültesinde ise 
mütenazıran yüzde 58 ve yüzde 54 
tür. 

2- Matbuatta ve bazı talebe miircL 
caatlerinde üssümizanın 7 den 6 ya 
indirilmesi ve yahut ara imtihanı ko
nulması gibi. mer'i talimatnameler 
haricindeki temenniler VekaJetçe yer
siz görülmüş ve talimatnameler hil· 

(Arkası 9 uncuda) 

Maresal , 
F. Çakmak 
An karada 

Yerlerine Dönüyorlar 
Ankara, 16 (Tan muhabirinden)

Genelkurmay Bafkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak •. İstanbul trenine bağlanan 
hususi b~r ~agonla bugün Eskişehir
den şehnmı?.e gelmiştir. Mareşalimiz, 
istaayonda Milli Müdafaa ve Genel
kurmay erkanı ve diğer birçok zevat 
tarafından karşılanmıştır. 

Ege manevralarında büyük muvaf· 
fakıyetler gösteren Atatürk kızı Ba
yan Sabiha Gökçen de yarın saat 9 
da tayyaresile şehrimize gelecektir. 

Kahraman aalıerlerimize 
halkın tezahüratı 

Iznıir, 16 (TAN Muhabirinden)
Ege ma.ıevralarmda hazır bulunan 
generallerimiz ve davetliler bugün lz 
mire dönmilşlerdir. 

Manevraya iştirak eden kahrarr.an 
ordumuz efradı da bugün harekat ~a· 
hasmdan ayrılmıya başlanuşlardtr. 
. Asker trenleri geçerken muhtefü 
ıstasyonlarda binlerce halk birikmiş 
ve büyük tezahürat yapılmıştır. 
Korgeneraı izzettin ve Trakya U

mum Müfettişi General Kizım Dirik 
Pazartesi günü Istanbula hareket e
deceklerdir. 

Ankara Enstitüsünde 

218 Polis Okuyor 
Ankara, 16 (TAN) - Bu sene An 

karada kurulan enstitüde okuyacak 
polisler tamamen şehrimir.e ~elıııiş. 
lerdir. Tedrisata 1 tkincit&;ınnıte 
başlanacaktır. Polislerin iaşe ve ıbR
tesi temin edilmiştir. Bu sene ilk kıs 
ma 105, orta k1Sma 85. yüksek kıs? .. a 
da 28 talebe devam edecektir. 

--<'---

Ziraat Müsteşarı 

Bir Tehlike Atlattı 

Fakülteyi bu sene ~uvallakı~tle bitiren genç hukukçuları
mız Rektor ve porlesörleri ile beraber 

• 
~ .....,.. ..-.......-....-....-.n>-ewewew-ew-w-nw--- --. --- ___ , -------<4<.ZtU~~, 

YENi TERSANEMiZ 
Senede 4 Vapur 
inşa Edece~iz 

Ankara, 16 (TAN Muhablrbı- mbade _,Jaeaktır, Şimdilik kazaalar 
den) - Jstaabulda inşasına ka- ve makineler dışardan getirileaıık 
rar ,·erilmiş olan büyük Türk ter- ve tersanede monte edilecektir. 
sanesi hakkmdaki tetkikler son Karabük fabrikası tamamlandık
safhaya gelmi,tir. Tersa.neıoln ka- tan sonra kazan ve maldnelerln dr 
ti yeri bugünlerde belli olacaktır. memlekette yapılması kabil oı. 
Haliçte Camlalhom ve diğer bir caktır. 

yerin bu işe tahsisinde halkın sıh· lstanbul tersanesinde yapılacak 
hatf bakımından mahzur olup ol- dört vapur, takriben 5 milyon 11 
madığı araştmlmaldadır. raya çıkabUecek ve bunun s mU 

lsta11bul tersanesinde senede yonu şhndilfk makine ve malzeme 
dört büyük yolcu nporu inşa edi- bedeli olarak harice gidecektir. 
lecektir. Bunlardan ikisi gayrisafi Tersanenin fabrikalannda devam-
5 bin, ikisi de bin tonilato hac- h olarak 1500 l-;çi çalışacaktır. " --------'U-1· . ·- --------~SU ~~ZUUL - - ZUUXSUXZ~~~U _. .... 

Yağmurlar Devam Ediyor 

Kara denizde de şiddetli 
bir fırtına başladı 

Vapur Seferleri intizamını Kaybetti, Yalovada 
Bir Motör ve Bir Yelkenli Battı 

Davutpafatla çöken eo 
Bir taraftan da Şarki Akdeniz kı

yılarında hareket v•rdır.' lngilizlerin 
Filistin milllyetperverletiai nefyet
mesinden sonra '!il~e ti~ 
büyilmilştllr. Aynf ~da Suudi A-

(Aıtrul 9 uneuda) 

Itaıyanın iltihakı serbestçe milnaka
şa edilerek ademi müdahaleyi haki
katen müessir kılacak blr itilafa va
nlınası liızımgeldiğini anlatarak "ln 
giltere hükumeti ecnebi gönüllülerin 
ispanyada bulunmalarını bu maksa
dın husulüne bir engel saymakta ve 
bu meselenin halli için gayret sarf e
dilmesi li.zım geld'ğine inanmakta • 
dır. Bunun için kontrol sistemini Van 
Dulm - Hemıning'in raporu daire
.ınde yeniden kurmak lazımdır .. , de
m.İf, Ingilterenin Fransız tekliflerini 

(Arkası 9 uncuda) 

Alemi MüJaAale Komitai 
Reisi Lortl Plymoulh 

Çankın, 16 (Tan muhabirinden) -
Kızılcahamam, Bclu, Gerede, Çer -
kes, ngaz ve Çankmyi dolaşmış olan 
ziraat milsteşan Bay Naki ile orman 
umum mlldUrU Fahri ve teftlı, heye
ti reisi Bekir Ankaraya dönmüşler
dir. Heyet bu tl!tkik seyahati esna
sında tlga.ı volunda u~nıma yuvar 
lanmak tehlikesi atlatmıştır. 

Beş gündenberi devam P.deu iırtı
na ve yağmur dün öğleye ı'lo~ru t.ı 

raz hafifler gibi olmuş, fakat. ıu.§am 
üzeri yeniden ve daha ı:;iddPtli ol· rak 
başlamıştır. Dün geceye doğru ha-

raret derecesi de bir ,,8yıı 
tür. 

Kar~denizde çok s dde• ıı Jir ·fır 
tına hukU~ sürmektf>dir Rı: yü7dcn 

( Arka~ı 9 uncuda) 

• 



ÇlvlnJn tlattiaden geçen martllar 
lneklei, ~ dnJDMlan, e

tellerl.. ve ~in altın
geçen kayılda.r, eat&nalar, do
, palamutlar, tol'lder, lzma • 
terbiyelldirler • 

Yalım- Şu tisUl tatell, ılk. ö
otomobilin hem "'='W tel'bl

._ldlr, hem direkslyo...,..,.., ku 
bay oğlu bay (•) tabiye • 

l!llımml Bakmrz! Nasıl yıldmm 
pıldL Bakmızt Bakınız! Nasd 

geçti, dur olan! Dur Allah 
vermeyeılleel. 

....__, llq a..ıı Pıt~• 
ibelhıe çarpuıea va1ı ~ 

ortası g.-ı; koltuğu çan
derll toplu, dellkanb vatao • 
prptıl 

Ankara Hıfzıssıhha 
ektebi Merasimle Açıldı 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi 
!fili C'lt 

Kup
1
onu K~~znu\ 277 I 

30 kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bir 
cilt (300) kuruttur. ctlll 71h kuru9tur. 

Yeni Yolcu 
Salonuna 
Başlanıyor 

---o----
lnıaat Bir Senede 

Tamamlanacak 

48 Saatlik l ş Müddeti 

Hangi iş. Yerlerinde 
Tatbik Edilecek 

17 .. 10. 937 

ihtilafa 
Yol Açan 
Bir Dava 

Mesele, Tlbbıacllf 

Mecffslne lıraklfch 



17 - 10 - 937 

·Filistin Meselesini 
Sinyor Mussolini 
Halletmeliymiş ! 

Vehabiler Ürdün Hududunda Bekliyor 
Roma, 16 (TAN) - Trablu•garp Araplan bugün ltalya BQf

vekili Sinyor Mu••olini'ye müracaat ederek, Fili.tin ifini hallet
me.ini ve Fili•tin Araplanna müzaharet ed'erek l•lamlığı himaye 

• • · · l d" M l" ·• · b ricava ne feküde ce-etme•ını r:ca etmlf er ır. uno ını nın u " 
vap verdiği hakkında henüz hiçbir haber alınamamı,tır. Mu .. oli-
ni'ye yapılan ricanın Yahudiler aleyhinde bir ~ere!~" uyandı~
mıya çalıfır mahiyette olduğu ve ita/ya hükUmetı reı•ıne Yarı bır 
ilah ,eklinJe hitap eJildiği bildirlmektedir. 

Kudüs Mültü•ii ncuıl kaçtı? 
Kudüs, 16 (TAN) - 1',U.stiııio 

muhtelif yerlerinde vuku bulan sul, 
kastler neticesinde hükO.met, örfi ida 
reyi uzatmıya karar vermiştir. Dün 
!akşam saat on sekizden itibaren 
herkes evine ç.ekilml~ ve sokaklarda 
devriyeler gezmiştir. Kudüs ile Hay· 
fa arasmdald muhabere ~ileri ke
aUmiştir. Kudüs mUftUsU ''e Filistin 
Araplığının başllderl Hacı EminW· 
hüseyni Kudüsten kaçmıştır. Keadl
sl bir müddetten beri gece gündüz 
Omer camllnden rlkımyor ve bu su
retle yakalanıp sürülmekten ıwrtuJu-
yordu. . 

Filistin Araplığının lideri dün bır 
yelkenli ile Lübnan sahilindeki Na
kubaya gelmiş bir bedevi adam kıya
fetinde görünerek gümrük me~urla· 

TAN 

MISIR, JST IKLALININ 
BAYRAMIN/ KUTLADI 

Kahire, 16 (TAN) - Bugün Mısırda, ~lootreux muka\•elesile elde edi· 
len hakiki Mısır istikli.linin ve bütün kapitülisyoolann lağvımn başlan
gıcı münasebetlle büyük merasim yapılmış n genç Kral Farukun tahta 
çııkmasiyle başka bir hususiyet kazanan yeni de\'ir parlak bir surette ıkut 
lanr?ıştır. Kahlrede yapılan t-Orene bizzat genç kral da iştirak etmiştir. 
Bütün MısO' halkı bugün, çoşkun bir se\'inç içinde tam bir bayram ola
rak yaşamış, son günlerde ltalyanm Libya~·a a..11ker se\•kile endişeye dü
şen Mısır etkin umumlyest saııkl birdenbire bütün dertleri9i unutarak 
kendini tam minasiyle istiklil ve hürriyet c.oşkıınluğuna terketmiştir. 

600 insan 
Lavlar Alflnda 

Şimali ispanyada 
Kanii Harpler 

Loodra. 16 (TAN) - ispanyadan 
gelen en son haberlere göre Şimalde 

Londra, 16 (TAN) _ Sldneyden şiddetli muharebeler devam etmekte 
haber verildiğine göre, Pasifik Okya- ve i.MUer Uerlediklerinl haber vermek 
ınusu cenubwıdaıki Okyanusya adala- tedirler. Madrit etrafmda mühim ve 
rıodan Prenses grupnııda L&miroa kanlı muharebeler vuku bulmuş, bu 
adasında iki volkan birden, gece ya- muharebeler ,ehrin Cenubu aŞrkisln
nsı ansızın şiddetli bir surette indi- de azami bir şiddet ve vahşet peyda 
faa başlamıştır. Volka.nlann indifaı etmiştir. AsUer, Ctimhuriyetrilerin a
okadar uıi olmuştur ki, dağın eteğin ğır zayiata uğradıklanııı haber '\'Cl'· 

de bulunmakta olan dört köy, gece mektedirler. . . . . w. 

hiçbir şeyin farkmda olma.dan lavlar Valensiyadan bıldirildıgıne göre, 
içinde kalmıştır. Köylülerden bir 1 Castello, Uç isi ~a~aresi tarafından 
roğu derhal teşkU edilen imdat kol- bombardıman edilmış ve 20 kişi ya
lan vL11rtıı.siyle kurtanlmışlarsa da ralanmıştır. 
sayısı 600 e varan insan ve ıo itin- Salamanga, :vvel~. meşhur. ~~e: 
den fazla ehli hayvanın akıbetleri rikalı tayYarecı Dohl ın affedılcliğinı 
hakkında hi~bir haber almamamak- haber verıniş oldu~ halde, bu defa 
tadır. iki kraterin de indlf k lmn onun müebbet hapıs cezasını çek
bir surette devam et .... aı . 0

20r ki~ mekte olduğunu bildirmektedir. A-
me-.e le · · · 1 ··b 

lometre uzaktaki adal kad k merikalı tayYarecının esır er mu a-
ara ar e- · 'f d ed k h"" · sif kül ve sıcaksu yağmurlan düşmek delesinden ısti a e ere. urrıyete 

tedlr. Civar sul rd buhın büttiın kavuşması beklenmektedır. 
ıremUer telsizl !'_dada• ... :: İtalyan mahfilleri 5000 ltalyamn 

. .., e ~• ~· .lmışlar- w be · · k · 
c!ır. harice çıkanldıgı ha. rını te zıp ('t-rmı aldatmıya muvaffak olmu~ur. Fi•itinin kaçan MüftÜ•Ü 

BaşmUfti daha sonra Beyruta gıde: ı-- ----------------
rek geceyi orada geçirıniş ve ertesı D k 1 K f 
gUn meçhul bir semte doğru gitmiş- o uz ar o ;ı er an s 1 na 

mektedir. 
Barselonanın anarşistleri ve sindi. 

kalistleri bir beyanname neşrederek 
Kompanys'in devlet riyasetinden ay
nlmasmı istediklerini bildirmişlerdir 

tir. Müftünün haU hazırda Şnmda bu 

ıundut°J tahmin edilmektedir. B k 1 d ç v 1 k 
Bazı. şayıalaı:a gör~, müftü, _haki- as a arı a agırı aca 

katen Fransız ıdaresı altındakı top- ı 
raklara kaçmıştır ve Fransız polisi- Nevyork, 16 (TAN) - Çin devletinin i.tiklalini ve bütünlüğü-
nin göz hapsi altında bulunmaktadır. nü tanımak ve Uzak Şark mueleleri hakkında kararlar vermek 

.ftı~ ~~ıı,~ı~~ .. ~ edilip e- iizere 30 Birincitefrinde toplanacak olan Dokuz Jevlet konleran
Bugün Kudüste ~n bir yangın •rna rldhrz b~~Jca tler1letlercn "" Ja..ıef ol"""O,.,.. nnllllfClnıalctadır. 

neticesinde gtlmrilk binam telsiz tf'l- 'Konferansın toplanma.ı üzerine bu devletler taayyün edecektir. 
graf salonu ve diğer bazı binalar ve Kuvvetli bir heyet gönderen Amerika murahhcularının kim o!Ju-
Lidda tayyare meydanı yanmıştır. ğu katiyyetle belli olmuf ve Mister Norman Dain ba murahlacula-

Vehabiler Ürdün hududunda rın ba,kanlığına tayin eJilmiftir. 
Londra, 16 (A.A.) - Filistinde va- Çin Hariciye Nazın dün Amerika-! y ·ı J k • 

• • • • w arım mı yon apon ta erı 
ziyetın gıttikçe endışeler doğurdugu ya hitaben bir nutuk söyllyerek . . . 
Kudilsten bildirilmektedir. Bütün Fi-ı Amerikanın teca\'ÜZ lehlıDde hareket Şım~lt Çinde Japonlar P~~ınde~ 
listin topraklarında ve bilhassa cenup . i . 400 kılometre cenubu garbısındeki 
havaı:sfode fevkalade tedbirler alm-j etmemesi li.mn geldığin .. ea müessir Sutenfu mevzilerine sokulduklarını, 
m!lktadır. Polis memurlarmın zevce sözlerle anlatmıştır. Bugun Amf'rika bu suretle şimali Çinde, Japon hat
ve çocuklarının KudUse nakledildiği amelesi de Japonyaya karşı boykotaj lan uzunluğu~u~. 200 bin kilom.e~re 
söylenmektedir. Trenler, gece ifleme tatbiki lehinde bir karar vermişler- ~urabbaı ~nışligınde. beş. eyaleti ıh
mPktedir. dl Dok la k f raınsında Aınert- tiva etmek uzere 15 bın kılometre ol-

r. ız r on e d w b'ld' kted" 

lran Transit Yolu 

Tahrana Yaklaştı 
TahrAn 16 (A.Al - Iran tran11lt 

)'olu Tahranın 150 kilometre c.::nu 
bunda klin Gom şehrine gelmiştir. 

Bu yol Münakalat Nazırı tarafından 
açılmıştır. 

Polonyada 70 Tevkif 
Varşova, 16 (TAN) - Burada 

zabıta, birçok siyasi şahısların evle
rinde araştırmalar yapmış ve milli 
radikal Partisine mensup 70 kişiyi 
tevkif etmiştir. 

Romen Kabinesi Diğer cihetten haber alındığına gö- ka murahh da Ja,J>Onyaya kar. ugunu ı ırme ır. 
l"P. Veba~~ k~vvetlerinin Filistin ~ şı, bilhas.u as~ı;llterenlıı iştirakiyle Bu cephede 300 bin Japon askeri De.._. k • 
1.~.av~rayıu.rdun hu?uduna gelmelen lktısadi boykotaj tatblldni lstiyecek bulunmaktadır. Mançuk_o ile Şang • . gl§eCe mi§ 
buvb~ endışeler dogur~~ştur. .. ve daha başka tedbiı"lere de iştirak haydaki J~pon askerlen de ~~ba BUkreş, 16 (TAN) _ Romanyada 

lbnıssuut kuvvetlennın Aka~ kor edeceğini bildirecektir. katılırsa butün Japon askerlennın sa Mareşal ~veresku'nun "Lumeya Ro-
fezi mmtakasında taarruza geçıp geç yısı yarım milyonu geçmektedir. Ja- manes~~ gazetesine yaptığı beya-
miyecekler? henüz malum değildir. Çin taarruzu ponya şimdiye kadar harice bundan nata gore, Tataresko hükiimeti son 
Dolaşan bir şayiaya göre, Vehabiler Harp vaziyetine gelince: JaPon büyük bir kuvvet çıkarmamıştır. ~nleri.ni Yaşaımaktadır. Mareşala 
cephede biriken kuvvetlere kumanda tebliğine göre Çin ordusu 14 Ilkteşrin Japon tayyareleri, dün Şar.tideki gor~, ~mdiki Romen kabinesi ikinci
e~ecek olan lbni88Uudun oğullanndan gecesi Şanghayda taarruza geç. Uceu ve Koci!in şehrini bombardı - ~şrının 13 ünde istifasını verecek _ 
birinin gelmesini beklemektedirler. miş, harekat bilhassa Chapei man etmiş ve bu bombardıman neti- tır. Bu sebeple yeni kurulacak Ro _ 

ve Litienchen istikametlerinde inki- cesinde şehrin birincisinde 100, ikin- men. ~abinesi Nasyonal - Saranist 
,af etmiştir. cisinde 600 kişi ölmüştür. partisınden teşkil edilecektir. Boyuna Sevkiyat! 

1 ~' "~"'" ""' """"' ~ 
: Siyasi Bir Hadise : 

: Çıkaran ~ 

: Genç ve Güzel Kız ; 
"el I .. G ..,"' "~ 

,r. 

Yukanda resmi görülen Miss Ca
rol Lathrop yüzünden Amerika ile 
Japonya arasında mühim siyasi ha· 
diseler çıkımasına pek az kalmıştır. 
Bu gilzel Miss, Pekindeki Japon se
fareti etrafında bulunan barikadlar 
önünden geçerken bir Japon neferi 
tarafından tekınelenmiştir. Bunun U
zerine Miss Lathrop hem Japon ne
ferini bir güzel dövmüş, hem de tah
kir eylediğinden dolayı Amerikan se
firine şikayette bulunmuştur. Sefir, 
derhal bir Amerikan vatandaşının 

bu ~kilde muamele görmesini pro
testo etmiş, Pekindeki Japon sefiri 
de bir hadise çıkmaması için af di
lemiştir. 

Hıncını almasını iyi bilen Miss, U
zak Şarktan Lon<iraya dönmüş bu
lunmaktadır. 

Atatürk Meksika 

Bayramını Kutladı 
Ankara, 16 (A.A.) -Meksika mil

li bayramı mtinasebetile Reisicümhur 
K. Atatürk ile 1.fpksika Reisicümhu
ru arasında aşağıdaki telgraflar tea
ti olunrnu,tur; 

Ekselans General Gu-denu 
Relsicümhur 

Meksika 
Meksika milli bayramı dolayısile 

Ekselansınızdan, hararetli tebrikleri
mi ve şahsi saadetleri ile Ekselansı
nızın refahı hakkındaki samimt te -
mennilerimi kabul etmenizi ric:ı ede
rim. 

K. Atatürk 
Türkiye Relslcümhuru Kemal 

Atatürk 
Ankara 

Meksika istiklalinin yıldönümü ve
silesile Ekselansımzın gönderdiği teb 
rik telgrafından dolayı gerek Meksi
ka milleti namına ve gerekse şahsım 
namma olarak teşekkür eder ve bü
yük Türk Cümhuriyetinin umranı ile 
zatı devletlerinin şahsi saadetleri için 
e'l samimi temenniyatmıı takdim e
derim. 

Lazaro Cardenu 
Mekaika Cümhuriyeti Ba,kanı 

fi.EK 
Ya Yanlıtllkla 

Tutarsam! 
Bir liste asılmış. Bilmem gördünfl.z 

mü? Vergisini '\'enniyenlerin cami 
:kapılanna, tahsil §Ubelerine asılan 
icra listesi değil. Bazı lokanta kapı
larllıa asılan yemek listesi de değil! 
Ithali.t listesi de değil. Bu liste baş
ka liste. Şimdiye kadar gördüğümüz 
listelerin hiçbirine benzemiyor. Bu 
liste tutulamıyacak olan bahklann 
listesi. 

Bu listede tutulması yasak edilen 

1 
balıklar hangileridir? Orası pek ha
tımnda değil. 

Onun için size balıklardan hangi
sini tutup hangisini tutıruyacağmızı 
SÖ) liyemem. Ancak vadinizi tutarsa.
ruz zi) an edersiniz amma adınız mer
de çıkar .. Dilinizi tutarsanız :rahat 
edersiniz amma adınız dilsize çıkar. 
Bal tutarsanız, parmak ) alamayı u
nutmayın. Kimse sizi tanıımyorsa 

ağzmıila kuş tutsanız fa) da vermez. 
- Tut kelin perçeminden 1 Derler-

8e inanmayın. Tutulmaz. Tavşana 

(kaç!) tazıya (tut!) diyenlerden u
kınm! 

Bir tutam ot deveye hendek atla.
tir idi. Şimdi ne deve kaldı, ne hen
dek! Yeniden den yapılmasına da 
kimse müsaade etmez. 

Kiminin gözü tutmaz, kiminin yti
zü. Klmi.nin de sözü biribirinl tut .. 

maz. 
Onun için bu bahsi burada kesip 

balıklarımıza dönelim. 
Evet! bu listeyi öğrenir öğrenmez 

bir balık meraklısıııu buldum. Liste
yi anlattım. Sandım ki teli.5ianacak! 
Halbuki hiç aldırmadı. 

_ Aldırmadlll ! Dedim. 
_ Ne aldırayım! Ce\•abmı venU. 

Balık tutmuyoruz ki; listeden kor
kalım. tJç gün üç gece taş bekliyo
rum. Kaşık kadar bir mercan la ge-

liyor ya gelmi~·or ! 
_iyi amma gelece9 tutar. Onun 

için dikkat etmeli."Ln. Bak 15 Nisan
daııı 15 Ma),sa kadar mı ne, barbun
ye tutmak yasak. Onun i~in balık 
tuttuğun gün dikkatli olmalısın! Ya 
kazara o tarihte oltana barbuoye ta-
kılırsa ne yaparsın? · 

- Çeker baka.nm. Barbunye ol
duğunu görünce olta~, salıverir, ay 
başım beklerim. Vull gelince 1hl• 
çekerim. 

- Ya tuttuğun sazan )anm kilo
dan hafif ise. 

_ Çeker tartanın. Hafif görtlr• 
sem hemen tekrar denize sallar se
mirmesini beklerim. Ben eoaylmlylm 
tuttu#tmn balığı koyuvere)im. 

J)edl. Şaştım bulduğu ~relere. Bu 
balıkçılar yaman adamlar vessel&m. 
Balık bir kere zoka), yuttu mu elle
rinden güç kurtulur. 

B. FELEK 

Atatürkle Macaristan 

Kral Naibi Arasında 
Ankara, 16 (A.A.) - Amiral Hor

ty'nin biraderi general Stephan Hor
ty'nin vefatı dolayısile, Reisicümhur 
K. Atatürk ile Macaristan Kral Nai
bi arasında aşağıdaki telgraflar teati 
olunmuştur. 
Amiral Altes Sel'f'nissim Horty de 
Nagybanya Macaristan Kral Naibi 

Buda peşte 
Roma, 16 (A.A) - 59 uncu piya

de alayına mensup bazı birlikler, dün 
Napoliden Sannio vapurile Libyaya 
hareket etmişlerdir. 

lngiltere ve ~4demi Müdahale 
Altes Serenissimlerinin Ekselin• 

General Stephan Horty'nin vefatı ile 
uğradıkları kaybı teessilrle öğrendim. 
En samimi taziyetlerimin kabulüntl 
rica ederim. 

Ergani ikramiyeleri 
Ankara, 16 (A.A.) - Ergani istik

razmın bugün yapılan ikramiye ke
fide~:nin neticeleri şudur: 

57899 numaraya 30 bin lira. 
198147 numaraya 15 bin lira, 49536 
numaraya üç bin lira, 85357 numa
rnva üç b!n lira, 197347 numaraya 
3 bin lira. 49533 numaraya 909 lira, 
57218 numaraya 909 lira, 160091 nu
maraya 909 lira. 160100 numaraya 
909 lira. 160100 numaraya 909 lira, 
185342 numaraya 909 lira, 196567 
numaraya 909 lira. 

Bunlardan gavri, 289 bilete de 120 
eer lira isabet etmittir. 

Romanya BqYelrili 
Bükret Elçimizle Konuttu 
BUkreş, 16 (A.A) - Anadolu A· 

jansınm hususi muhabiri bildiriyor: 
Ba.ır!ekfl Tataresko bu akşam TUr 

kiye Orta Elçisi Hamdullah Suphl 
Tannöveri kabul ederek kendislle a
_, mQc!t!et sf'rft,..mtıırttır. 

A 
demi Müdahale Komitesinin ~·•••••••••• .. •••••••••••••••••••• ................ ~•~•..,.••4 .. .,..... ....................... , .......... o:ı•••••• ............................................ ,_. 

:-!:s~r::y:i !. ..... :~~~: .. ~~.~~ .. ~':: ... ~.~=~~.~ .... ..J 
izah etmiştir. Bu nutuktan aıılaşı- kanşmasou gerekleştinnlyeceğlnl, lngUtere Hariciye Nazın, ..temi 
lan ilk nokta lngUterenin Ademi fakat Ingilterenln Akdenlsdekl müdahale topluıtısmdan bir netl-
müdalıale si) asetlne sıkı f ıkl bağ. menfaaflerinlıD tehdide marul kal- ce UDlmacbğına göre vaziyetin va-
lılığından h:çbir tecJakirlrkta bu- mamasına ehemmiyet vereceğini hamet kespedeceğlnl tahmin et-
hıiımak istemediğidir. Çünkü ~- anlatmıştır. Lıek çok tabiidir. Mister Eden de 
gilteren'n kanaatt.nce, ispanya ha-· bu noktaya lıtaret ederek vaztyetba 
dlseleriııe karsı takip olunacak en F akat Mister Eden'ln asıl vahamete doğru gideceğini 111•'·•,.,.. 
dürüst siyaset, bu hadiselere ka- mevzw bahsettiği en mü- mamış ve komitenin muvaffaktyet-
n~mamak, yani ispanyanın mu. hlm mesele, ademi müdahale top- slzllği takdirinde serbest harekete 
kadderatını doğrudan doğruya Is- laotısma aJttlr. Bir kere ıngntere mecburlyetlııl hissedecek olan her 
panyoUara bırakmaktır. Mister E- Hariciye Nazın, ltalyaıun meeele- hangi milleti muahazeye imıkin bu-
den, lngllteren'n ispanya işlerine Yi yeniden Ademi Müdahale Komi· luıunadığmı söylemiştir. 
kanşmadığmı, bu sahada hiçbir tesine sevketmeslnden dolayı te- Mlster Edm'Jn bu söderlnden 
lngillz tayyaresinm faaliyette bu- essüflerinl saklamamakta ve Ade- evvel& lngUterenln ademi ınttdaha.-
lunmaması Ue ispat ettikten sonra mi Müdahale Komitesinin mesele- le siyasetine somına kadar sadık 
ademi müdahale Ue takaydi &ı. yl halletmesinin son derece göç o- kal~ anl&§l)maktacbr. Yani in· 
smdakl farıka nazan dikkati cel- la.cağını kaydetmeldedlr. gut.ere ispanya işine müdahale lçla 
bederek lngilterenfııı lspan~·aya lngiltere Hariciye Nazırmın, • hiçbir tedbir almıyacaktır. Başka-
karşı li.kayt olmadığ!nı, ispanya- demi müdahale t.oplantısı arifel'ln· lan, Yani Fransa gibi devletler Pi-
da teefJstis edecek rejimlere, yahut de bu sözleri söylemesi, onun gibi rene hududunu açmak ve mttda-
Akdenlzdekl vaziyete karşı lika~1 aalllıiyetll bir şahsiyetin de bu hale siyasetini, müdahale ıdya81'tl 
kalamıyacagmı, fakat bnnı• c1a tBplantıcı.. bir metice w bir .. ,_ ile ~ılamü ~ tedbir al..--41• 
l11panyava alt hir ı~e lnltlJtel'f"nln ummad:~nı ~Mterir olurlarsa, lng~l"f> hu tedbirler 

yüzünden o devletleri muahaze et
mlyeeektir. 

B ana mukabil laglltere Hari
ciye Nazın lngllterenia Ak

denizdeki vadyetlnl tehdide ma
rus bll'akmıyamğmı söyleınlf bu
lunuyor. Bu da Akdenbde strate
jik statükoyu değiştirecek herhan
gi hareket ve vaziyeti kabul etml
yeeeğbü anlatıyor. O halde Ingil
tere Ue Fransana müşterek ola
rak yapacülan iş Akdenlzde em
niyeti sağıam•una.ktır. Bu işin na
sd ~ henüz anlaşdm.s.
mıttlr. Belld de IngUtere He Fran
sa Akdenlsde başkaları tarafmdara 
lfpl olumm stratejik mevkilerin 
tabUyeslnl fst.erler yahut bunbuın 
Jtgaline iştirak ederek münferit ff
gall hükümden düşürmek isterler. 

Şlmdllik vaziyet bu merkeme
dir. 

Ademi Müdahale Komitesi bed
blrıllk havıu11 içınde açrh~·or. Aca
.,. ıııon dakikada aklı ıııelim ~alebe 
~.alar mı? 

K. Atatürk 
Ekselans Kemal Atatürk 
Türkiye. ReisicUmhnru 

Ankara 
Çok sevgili kardeşimin vef tı mQ. 

nasebetile bu derece lutufkar bır su
rette gösterilen sempatiden dolayı 

hararetli teşekkürlerimin kabuliinll 
Ekselansınızdan rica ederim. 

Nikolaa de Horty 
Macariatan Kral · Naibi 

Yugoslav Baıvekili 

Memleketine Döndü 
Paris: _ıs (TAN). - Yugoslavya 

Başvekılı B. Stoyadınoviç dün akşam 
saat 22 de Londradaı hareket ederek 
bu sabah Parise gelmiştir. Doktor 
Stoyadinoviç, istasyonda resmi 7.evat 
tarafından karşılanmış ve .. wı d • H . . og e en 
sonra ancıye Nazırı Dclbosla g' .. 
il t .. y onı 

m ş ur. ugoslavya Başvekili akı:ı m 
nstU Belgrada dönmek tlzcre Paris • 
ten yola çıkmıştır. 
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;.A'l ah. k e rrı eler ele 

Acaba hayatında hiçMr macera geçirmemil miy ... 
dtt Yarasmm l!zımnt anda MF talbiJıd& dU3(duğu 
..::; bir hatıra bile blbbıde acat>a yok muydu? 
auzıu aıılaaat Mfterrem içfn ~ok çetin bir işti. Ba

ile analarmm iki yır an. ile iMlmlerinden soıı
n.. dalma qabeğile beraber yapmış, evinin hanımı 
.. qtu. MUterremhı gelmesi iberi9& de her ~ 
ona bırakarak lstanbula dönerek bocalık etmek, 
~ orada olamama başka ınr- yerde bir mektep 

hlı alıp tqralarda tek bqma yaşamak iate • 
'mfttf. Ve buna Balitten fazla !ftkurem razı olıJla. 
Dut, en çok sabahtan aqama kadar bir hizmetçi 
ile yapayalnu; kalmaktan çetindlfl ~in ~ bu 
arzusundan ısrarlarla geçirmişti. VAkıa can yoldaşı 
olarak url amıestn1 yanma alabilirdi amma, bunu 
istemiyordu. Çllnktl Şaalye layli huysa bir kadm-
41. van yoğu mutlaka mesele yapardı Ye J tle &e 
çlnemiyecetıeri muhaklrütı. Bldbiıierim -:' ..n fa
wdalarla ve pek IDBa miJddetlw tg!a ~ hal· 
de bile pek anlqamıyorlardt. Belti de •m,.em 
ıt.nneslle burun blU'tm& )'l.Plllaktaıı -*- bdap u. 
anm11 olduğu için Halitle ~ m\cb' bu. 
lnnmadığı dDlftneeelne tehalükle sariJm1tL 

Seniha ile Mükerrem win idaresine mltedUr heP 
f8Yle ayni derecede ve hemen ayni llllhtJetıe megul 

oluyor, her yere btnber' PllJar~. BQ&tm bn. 
dilerine gWmemit olduğu büt11n in•nlar libi lıelki 
Seniha da biru fuıla aJmpadı.. LWu ~ 
hiçbir eeulı kavga çrkmamıe. ufak tefek ~ 
1ar da mtttekabil mümdeklrhkluta ""9tirt1ımati. 
Bn çok kendi idarubdiğinden -... edin lıu ıarp... 
Jıklan ilk önce yine ımtenem uautuyw w bunıar.. 
dan Senihanm kalbiıide daimi hılw bJaMlıuil ih
timali hiç hatmna gelmiyordu. Genç kadın bazan 
•Abla,, hazan .. Seniha,, ve bam ·~ Bann,, 
diye hitap ettiği görlhnceaiDin Jmıdisilli hir bnht 
"1bi 1evdiiinden çok emindi. 

HAR.P E.SNAStNDA 511.ANllt ••• 
Casusluk üzerinde çevrilen yegane hakiki film!. .• 

Esrarengiz ve meş'Um casus kadın 

K l l K CLIK 
-18-

•:su kanaati 'V'trtcak Mrçok sebepler de Jok telil- erinda başka ~mıeled bulUilD\1J.~ gıeçifdlkleıri 
eli. M.-& A.Narada '1r sene evvel IMıhnıııluklan yıllar ar&larmda 'bir aamSmiyet teais ot.mit gibi.veli, Bl· 
sırada gripe yakalanınca, Seniha ona hakikaten bir ribirlerile uzun ve candan kon.uşu§lan, bir iş ha.kkm· 
ume dikkat.ile, gözlerhıe kaç gece uyku girmeden da btribirlertnin rey Ye flkiıierine mtıraoaat ettitleri 
bak!D.llh Belki kendi hizmetine bakacak intan bl· biç yoktu. Batı& Halit ev4le lıulundukça SenUıa ... 
mıyor diye (ifiyet yurdu) atlı hususi hastaneden di odasından pek çıkmaz, sofrada üc kiti olduldan 
Batit bir lleıqire getiJtmil, Wdır Hadiye i9miln ta- .aman iM aöae ~ (evctt) yahut (hayır) daıı 
~ ve yusyuvarlak bir kadm olan hu helDIJiı'eyl J?aok• heınea 1UQbir le)' IÖY*n.W, 
Seniha fula geveze w tembel bulup beje11odyen]l 1ki kardet arB.fWldaki b11 sqıi,miyetsilliit :\{\Ule~ 
pri ~ hastaJıın her bizaetini tek batma. rem ilk günden. f~kede'!k evv.ıe. }lunu lı~ğını 
hic ]JOl'Uhlp tiksinmeden gönrıekte devam •tmitti. SeııilıaDDl kel)diısile ~ etmek ınecburiytti.Jıden 
Ve o lıı:adu aq ve balla baJmuıtı ki. M\lkeftem. ileri geliyor sanmış, fak"t b-q h\lkıaünde aldaftwtı• 
doktorun tahmin e~ müddetten ene! baatabit nı anlamakta ~ecikmemişti. Seniha evin tek hUUllı 
atlatmış, ayaja kalkJnıttı. Gent kadmı velovkt ima· ollBalc aevkliıli ınubafaza ~iğine hiM•tli ille 
1ar1a veya bunu kendi de farketnledea aiabePlne bunda.il dolayı Halide.~ ka.dar ken~ de 
kötlllediği vati değildi. Aleybinde ~ da kısınası iQl.P etuıeı mıydi? Genç kadın 'bu samimi• 
• lrilçf1t bir IÖZ söylememifti. Onlara herkeıa: yetlialijbl •~plerini ihtiyatlı bir Usanı. birkag lifi 

- Sbiu kadar iyi pciuD gelin ı6riimot hlo .-,. ra SeQJJıadalı llOnPUI• her aefcmncte .. no tull-1 fi., 
medtld Diyorlardı. kirleriD var. kardet!u cevabaıl alQııetı. Dt.yapaJlll· 
Mlbnaı Iblaımurdaki ltomeu kı•anmn ~. yvak a)'lli ıeyt bir i\Uı de~ açnut. Balitten 

mdilme (Bayatın ziD ·dan olacak. Bir ıöribJıet ilo öp.mnek iltomifti. lCoc&JH ~hir eey .aylQftleden 
kaynanaya bedelmiş. Hele tek bqma evin hamın • oıo\lllal'Dll aillune~~ ~~a etnüe~i. 
hlma alıpuı bir göröıoae. Allah yardımcın •w.. )IU]cerreJD aer ıklStıl:ln bu teki\4e mukabeleleriai 
Milkerremciğlm ! ) dedlklerini diii\UKIUkoe eam ıül· bir nevi kabul ve ta•~ik ~~· lAkin oııdaki te .. 
mü iatiyor üç kaynanaya bedel dedikleri inaela ceMU. duyguau bu hükmün• vüout veren lltbepltri 
nekadar iyi• seçindiklerini o kıakng mahlflklarm mutlaka b\&lmlY• kendisini göt\lreoek kadar cletnek 
plip c&ılerile göreınedilderiae yarıtYOrdu. Jnıvvetli cMğildi ki, iti daha faYJ.a kv.rcal~a !Uzum 

Senihanm wle Halitle vuiyeti tuhaftı. Seneler- gönntiyordu. Hem esuen bu vaaiyetten fik4.yetçi de 
oe beraber ve yapayabul yapdıklan halde, bu birilııir dejildi. CUnkU.. kalbi fena bir kadın olm•nıakla be. 

--o--
OLOM 

Kırk sekiz seneden beri ziraat ma
Jri,neJ~i tlca.r;~tJI~ l§tip,l. eden v~ ~tıl
• kaJlJ.DµıJasına bij.yük hizmetleri o
Wı ~ ~ğdş.sar ~anciyan vefat 

~ler;niıtiı'. C~a.ze mer;a,simi 17 bWiın,
qjteşrin 1937 de şaat 1'41. da, ~~ 

llı!ıkpazal'I ~7,lj; K.üieeeMı Qla

o.ıtt.. Şİlj1i BıılMni- mezaNfmda kea 
<M hususi nıahaHiııe- defneclileeeğli ter 
t.ıilSüfl& ilAe obuı.ıırı 

raber, koca.sile görilıpoeeinin biribirleriııi fu1a eev .. 
meleriııden, biribirlelile fazla anlapıalamıdan clo
pcak maltzuPlaıa 1ı~da annesinden ve kendileri. 
ne hep teyıae ~ kitap ettiği Ihlamur kom§Ularm
dan \UJUD Wftlll deNiter ahnıe bulunuyordu. 

xu 
MUkerremin Halide k&r11 qk beslediği gtinler Se 

niha için cidden azaplı MJDieti. Batıl; l!dr müddet, 
bu.n\Ul geçici bir şey olmadığına, dalma dwam edtk 
ceğiae kallaat getirerek ilk günlerdeki anuya yeal
den kapılmış, bir ho'8lık bularak bu evden mutlaka 
aynlıp gitmek, Hali4i:ı saadetine ve bu kadar gen§ 
ve gtl:aeJ Wr kadm ~atadan se~ şl\h}t ~ 
mam~ iatemifti. Lakin o kadar dikkatle bakan göz 
len Milkenıemin sevgisinin yavq ya~q ualmıya 

baıladıPıı da farketmekte gecikmediler. Dört bet 
ay 86111'6 MölEeP:l'eDl kocş.şmı artık ruhundan ve etin 
den sewıiyer, 11ade b\l evde bulduğu rahat ve refa
hın minnetini <\uyuyordu. Ve bir gün bu refahı da 
tabii bir şey bulnuya, hattl sanki 1stanbuldan koşa 
koşa, sevin.~ ldeta çıldırarak gelmemiş gibi An· 

.kuıulaki hayatnwıaa şikayetler etmiye, etraftaki 
hanımefendiler, e11a1ıen de goğtı tatanbulun en ÜOf& 

mahallelel'inden ıebne yeni hanımefendiler gibi ı.. 
tanbul hasretile ~ ~aşla11111g. 

Ve ~ o anchpı ttfbaren Seniha beklellliye ve et-

""1 muanııe.n laatl• M~4aJti BUJillt N faf lr;l 
~ecaımıı aırbk Je~yen, kocasını ~~ QJd~ ~~ 
gÖJ'e.p ve es2'1b ~ir aıiıllk terbiyeai almad.aD bUYUPıüt 
olaıı bu kadım mutlaka bu 1'ecayı f'}dıı,tJQJJl& aev~ 
dece itti. ~le? GörllftUk}erj. ve temu ettikled 
erke1'lerin o.calta h~prile? Nilııt.yet 'Qq er}teği Se -
ııiQ buldq. taym ett\. N\\k'""~ ~ farkegpfden 
Q b1llup tayin etti. l'erit ~mal iatllilıd' bir JıariciYf 
mem~. 
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Amerllca Cümhurreisl B. Roosevelt'in dünya efkSrıumumiyesine hitap eden nat
kan•n aklılerl devam ediyor. Avrupa CJazetelerinden blrıoğu haıa bu nutkan 
tahllllerlle doludur. Arkadaıımız Sabiha Zekeriya, bir cıazetede bu nutuk 
ka1111ında sıkan bir yazıyı burada bahis mevzuu yaparken, Reis Roosevelt'in 

BAŞMUHARRiRi 
Ahmet Emın Y AIMAh 

TAN'ın hedefi: Haberde, fi· 
kircle, her ıeyde temiz, dü
rüst, aamimi olmak, karün 
gazeteai olnuya çalışmaktır. 

rG~~;~ "M~ı 
17 Orcbi.~ 1- (6) 
Tniıyadmı IOıllM Fce ınuemala

n ela bltmlttlr. Onla, ber iki maaev· 
rayı safha satha ,.._... takip • 
den .Bafbut'aa. bir bbmett.ea bekle
necek en büyük milklfat olan takdlr 
ve hO§llutlatun.u kMMmıştır. Bu-
nun mhası tadm kl Türk ordU&U R oOMYelt'in biltün dün-
mllli ve enternasyonal her ttirltt ~ p.da mühim akisler ya-
lar 19inde, ilendi ldMeslne döşen va- pan nutkuna kal'fl, Bay Mu
zi.le ve mesuHyetlerl ~. barrem F eyzin=n Cumhuriyet 
Bu, hem biz Türler, hem de barlşSe- nd b 
verler için bir mtl]de teşkD eder. gazetesi e ir yazısı çıktı. 

'l'llrk ordusu bir mll1et ~ tasav- Muharrir, bu yazıda, Rooıe
vur edlleblleeek en koyu talih karan- velt'in nutkunu çürütmiye ça
bğı içinde, ve bir mlllet.e kartı ta.h- btıyor, bu nutkun dünya poli
mln edilebilecek en korkunç k:ovVet· tikumda bir tesir yapam1ya. 
ler lttlfabıa J"aimen, bttrrlyet harbi capnı, çünkü RooaeveJt'in A-
yapm1Ş ve kazumq olan, çailmmDl 'k fk 
askerlik tarihine şeref veren bir mil- merı an e lrı umumiye!ine 
esse&edlr. Alnmızın et&lz tnkdıpel dayanmadığını söylüyor. Hat
Şetl, bu ordumın ve onu balrmdan ti Rooıevelt'in nutkunun ame
veren halk yığnıJarınm başmdadır. le te,ekkülleri arasında dahi 
Onma lglndir kl heplmls derin bir memnuniyetle kar,ılanmadı-
yenlbneıd.ik ferahı ~e, bndl in- .. h 
san.lyetlmlzt inşa edlyoras ve btittfn gını. mu telif aımflar arasın-
milletlerin banth bir • ._._ kavut- da Rooıevelt'e kartı bir n:za 
malan J~ln çalltan herkeele elbirl.lğt ve mubalef etin harekete reç-
edlyorm. tiğini yazıyor. 

Nesllmlz Od haıklbti, onJann b8.· Böy?e bir iddia yaparken hakl-
yük hakikatlere la'8 olan atıl*lanm kate dayanmak ve onu ispat et
t.adarak, ölreıunlttfr: Başlıea millt mek lazım. Ben bunun aksini iddia 
facia. btintyetwlsllp mahldmı f!dll- ediyorum. Rooeevelt, Amerikan ef
mektlr ve böyle bir ınılthn brşrsm- kan wnumjyesine dayanıyor, bu 
da, bir millet, ancak, kendi kudret nutuk amele, köylü ve Amerikan 
kaynaklar111a dayanabilir. .Mazltım- ekseriyetini teşkil eden bütün bir 
lara yardım etmek kaygısı birçok halk üzerinde iyi tesir yapmıştır. 
gönüllerden geçeb~ir: F~kat hl~ kim Çünkü halkın ta.zyikile söylemiştir. 
se harp tehlikesini üzerıne almaz ve Dünya politikasında tesir yapaca
mağlUp olanm haJdıma, kendi ralıa- ğmm alameti de, Ingiltz Başveki· 
tını tercih eder. linin verdiği nutuk, ve sulbü mu
UH~Jtlr ~--.~ ~.aad& J.nmterenin Rooeevelt'le • ,, - .. _ ....,.... Der o!du"Rıınu uan otm.-•. 

~ ~ e~w u katiyen EvvelA Roosevelt'in nutkuna kar 
baJ'JIOI kalmalr aladuada olMI mDlet- §I Amerikadaki muhtelif sınıfların 
ler. dahi, yarın bir tecavüz harbine harekete geldiğine dair demokrat 
giftl800klermlt gibi ha&Irlaıımıya matbuatta bir kayde rast.gelmedik 
mecburdUl'lar. Çünkü harp tehlike- Bay Muharrem Feyztye bu habe~ 
sinl doğuran ve taarruz olup bittlle
rine meydan veren hakiki sebep, mü
dafucs ve barışçı olaıılardald harp 
etmemek niyetinin, oaJa.n nihayet, 
harp edemlyecek hale dUtmek feli
ketine uğratmuı olmuştur. 

iki kıta ve iki medeniyet ileml a
l'BSmda, ylnnlacl unu en büyük da
valannua oarp11tığr nulk bir . coğ
rafya bölgesinde balamın 'l'Urkiye, 
ha.zır ve battan başa modern vasıta
larla cihazlanmış bir orduya, kuvvet
li hava filolarma muhtaçtır. Ttlrkl
yenln kuvveti ise barış l!;ln bir bıa.n
eadır. 

Atatttrk, iki manevrayı t,a;klp et
tikten IOlll'a, blse bu k\wvete gtlve
nebUeoeilmlml aöyHQw: Nami sevin· 
miyelbnf 

FolU. Rıllıı ATAY 

Oziim ve Palamut 

ihracında Zorluklar 
Izmir (TAN) - UsUm ihracab 

kontrol memurlarmm bir kısım tlsl1m 
lerin ihracma mtıaaade etmedikleri 
görWmtlftilr. Bu tısUmler denizde, p.t 
lar ilserlnde kalmJetır. 

Palamut ihracının kontrolil hakkın 
daki yeni nizamname, bir tefriniaani· 
den itibaren tatbik olunacaktır. 

Ulilm ve palaımutlarm ihracmı kon 
trol meaeleelnde çıkan ve çıkması 
muhtemel bulunan morluklar Uılerinde 
tetkikler yapan iç ticaret umum mtl
dürU Mümtaz, allkadar iki ihracatçı 
grupun içtimalarma riyuet ederek ti 
kirlerini &lmıı, Ankaraya dönmilftt1r. 
lhracatçdan memnun edecek bir hal 
eekll bulunacatı umuluyor. 

Yeslrkiprtlde 
Doktor Yok 

Vezlrk6pr11, (TAN) - Kazammda 
aylardanberi doktor yoktur. Bu yüz
den bllhaasa evlenme ıeıert~"-' ve yol 
milkellefleı1 aruma katılan malinte
rin rapor almasında mtt,ktlllt c:ekil
mekte, 29 kilometre uzakta bulunan 
Havzaya gitmek zarureti blml olmak 
tadır. Buraya bir an eVftl doktor gön 
derilmesi latenlyor. 

acaba nereden gelmiş? Saniyen A
•merikanm bitaraflık ve tecerrüt 
siyasetinden ayrılmam yeni bir ni
za sebebi olmuştur, diyoP. Bu nt. 
za kimler arasındadır! Her halde 
Çinde büyük sermayesi yatan bü
yük sa.nayiciler arasında değil, 
Çünlkü, Amerika, Çinin dış ticare
tinde gayet mühim bir rol oynar, 
Amerikanm ç·n dış ticaretindeki 
mevkii Japonyadan UstilndUr. 1986 
senesi istatistiklerine nuaran A.. 
merikanm Çine yaptığı ihracat, bü. 
tün Çin ithalltmm ytlzde 26,4 Unu 
Çinden yaptıjı itballt biltlln Çin 
ihracatının yüzde 19,6 sını te11kil e
der. Halbuki Japonyanm Çine yap. 
tıfı ihracat. Çin f.thal&tmm yUzde 
15,2 llnl, Çinden yaptıiı ithallt 
biltUn Çin thracatmm ytlzde 16 8 
smı teokll eder. A.merikanm Cin 
cifi ticaretindeki mevkil, Cin dıt 
ticaretinin ylllde 22,3 tl, Japonya. 
nm iae ~e 16 .11111 tefldl eder ki, 
Amerikanın Çinle olan allkaauu 
burada aramak ıasım. 

J tt.ponlarm Çin havalannda 
11ktıklan her bomba, Ame. 

rikan eerma)'8darl&nDDl bir fabri
kaamı, aermayeslnin bir parçumı 
bombalıyor. Dahilde kUrtulUIU fa. 
•lzmde bulan aermayedarlarm da
hi Çlnde fqiet bombalarile 
aermayelerinin berhava edil • 
meeine tahammilllerl yok • 
tur. Görllltlyor ki, bu muhalefet 
eermayedarlardan geıemes. Bu nl
sa. ltçl, köylU ve halk arasında hf ç 
yoktur. ÇUnldl, Avrupada. Asyada, 
galip bir fapsmin, kendilerine en 
bttytlk dfllm&n oldufaDU, Alman· 
ya w tapanya mtaJinden IODJ'I. P· 
yet lyt biliyor ve tuurla anJıyorlar. 
Bunun lcfndir ki, bu ldttleler, faşb
min ne ispanyaya, ne Çine. ne diln
yaıım hiçbir noktamı& yayrlm88tna 
taraftar delfilerdir.Hattl tngfltere
de başlayıp, Amerikaya yayılan, Ja
pon mallarma k&r11 bOykot hare
keti, dllnya sulhilnil kurtarmak için 
demokrasileri bitaraflıırtan çıkar
mak cereyanlan halk arumda bae
la.mı, ve Rooeevelt'l bu nutku aöy-

""' 
hitabı üzerinde de duruyor ve diyor ki : 

• • 

: Sabiha Zekeriya 1 

Birlefik Amerika Ciimlaarreiai B. Rooaevelt 

lemiye sevketımiştir. 
ı Mevzuubahis muhalefet ispanya
ya, Japonyaya sillh satan mühim
mat fabrikalan tarafmdan gelmiş
tir ki, bunlarm başında millti mil
yoner Dupont gelir. Bir harp yü
zünden zengin olmayı, bu sebeple 
Amerilta.nm bitaraflıfnıı istiyenler, 
Amerlkada ekseriyeti değil, kUçUk 
bir ekalliyeti te,kil ederler. Bu kü
çük ekalliyetin, hatta kongrede ek
seriyetin Roosevelt'e muhalefeti da· 
hi, Amerikan efkarı umumiyesinl 
temsil etmea. Roosevelt fırkaamdaD 
aynlan senatörler, intihap edildik· 
lerl mmtakalara gittikleri aman 
"Reyimize ihanet eden adam,, lıfa· 
tile kartılanıyorlar. 

M uhanirin, Aımerlkanm her 
tarafında kök salan HSuJh 

perverler tetkilltı,. dedifi ,ey, bil· 
tün bir Amerikan gençlifi, ifçllf, 
köylila11, bUtiln bir halktır iri, ıul· 
hü, Amerlkanm bili kaydllp.rt bi
tara.fbiın.dan beklemiyorlar. Zaten 
Rooeevelt'ln nutku da bir harbe gi· 
rif ltareti defildir. Bugiln Ameri
kanın doğrudan dofruya harbe gir 
mealnde menfaati yoktur. Fakat 
Rooeeveıt'ln dedlfl gibi, beyneJml· 
lel mukaveleleri yırtan, harp UA.n 
etmeden harp yapan, kadın, çoluk, 
çocuk, ne buluna barbarcasma öl· 
dürenlerin, yamı Amerikan toprak
larma da aaldırmıyacaklarmı klm· 
se temin edemez. ÇUnktl Amerik•· 
nm ötedenberi ~ne httcunı bek· 
ledltl memleket Japonyadır. Bir 
dünya hariıtne, dolaymile A.merlb
nm da bir harbe .Urllklenmeef lhti· 
maline brtı Rooeevelt, bitaraf tal· 
mtyacafmı alSylemekle tedbir atma 
vaziyetindedir. Japonya.ya konmuf 
bir ambargo, harbe c,ekUml• bir Çin 
duvandrr. Roosevelt'in bu tedbhi· 
ne muharririn dediği gibi birlbirlne 
zıt amele te~kktllleri de muhalif 
değillerdir. Bunların bu hususta 
birleştiklerini gösteren yuııarı, bu 
hafta gelen Amerfbn matbuatm • 
dan alıyorum: 

"Japon eşyasına karşı umumf bir 
boykot hareketi, İngiltere ve Ame
rikada süratıe yayılmaktadır. Bu 
iki me~eket bu işi en iyi yapabi· 
lenlerdır. Amerikada boykot cere
yanı ünyonla.rdan gelmiştir. Den
ner'de toplanan Amerikan Amele 
Birliği, hUkilmeti Japonyaya karşı 
resmi bir ambargo, ve gayrires
~ boykotaja teşvik karan vermi§ 
tn:. Atlantic City'de toplanan sana
yii teşkilatlandırma komitesi de 
ambargo illnı için hükt\mete mil . 
racaate karar vermiştir. Amerika
dakl amborgo boykot hareketinde 
en faal roıu deniz amelesi oyna
mıotır. Inguterede boykot cere
yanı okadar kuvvetlidir ki, llÇi 
gazetesi olan Dayly Herald'ten tu
tunuz, Fory'lerin gazetesi olan 
Dayly Expresa•e kadar bUtUn p. 
aeteler Ve halk Japonlarm devam 
eden tecavtızıeri.nin Ingillz _ Çin 
ticaretini mahvettlğinl yamyorlar. B tlyUk devletler tarafmdan 

yapılacak mU.terek hare
ket, boykot, ambargo, Uzak Şark
ta BulhU temin edecek en mUeuir 
tedb~ir. Japonya. lngnterenin ve 
Amerikanın Alicenap bitarafhtı ol· 
madıkça harbe devam edemu. Ja
ponya bütün harp materyalini, bil· 
hassa razı, demlıi, pamufu, bu iki 
memleketten aın-. Bu yarım harp 
materyelini satm alan para .Ame
rikaya, lngiltereye lpek aabiarak 
elde edilir. 1937 Temmuzunda A
merika, Japonyadan 6 milyon 1ay .. 
metinde lpek aatın aJmıotır. Japon. 
ya buna mukabil atm aldılr pa
mufu, demiri, bomba ve kUl"fUD 
imaline, §imdi de sulh içinde ya.er. 
yan Çin şehirlerini tahripte kullan
mıştır. 

Umumt bir boykot, Japon mın
tarfatlerini oldukları yerde tutar. 
Japon.yanm da en çok korktuğu bu 
i~ısadt muhalefettir. Bu iktiaadl 
muhalefet, Çinin de mukavemetini 
artınr. ı Teerintevvel Cuma IÜJlÜ 
"Harbe ve faelzme kartı Amerikan 

Cemiyeti,, Japon tecavüzUnU pro
testo için Madison Sguare'de bir 
nümayiş tertip etmiştir. Bu nüma
yişte Amerikanın Almanya sefi-
ri, ve daha birçok mühim şahsi
yetler söz söylemiştir. lngiltere ve 
Amerikanın Japon eşyasına karşı 
yapacağı boykotun, koyacağı am
bargonun sesi Tokyo ve Nankin
den iyi duyulacaktır.,, 

Makalede bahsedilen, bu boy
kot ve ambargo kararını 

veren ünyonlar, Bay Muharrem 
Feyzinin biribirine düşman dediği 
ve Roosevelt'ln ilzerlerinde fena te
sirler yaptığını söylediği llnyonlar
dır, yani amele smıfrdır. Amele 11-

nıfı hatıl komünist fırkası Roose. 
velti biltUn ileri davalarında tut
muı, elele yUrilmtlşttır. BüyUk ser· 
mayedarlardan faşiatlerden gayri 
bütün halk Rooeeveltle beraber
dir. Bilhassa muharririn son cüm
lesi çok enteresandır. Diyor ki: 

"Amerikayı dahili ıslahat işle
rinde uyandırmak için, harici teh
likeler göstermiye çalışan Mister 
Rooseveltin sözleri dünya politika
sında bir heyecan uyandırmıştır. 
Şu kadar var ki, Amerika efklrı 
umumiyesinin bu tehlikeye inana· 
rak harekete geçeceği etlphelidlr. 
Bilhassa dünya sulhUnil kurtar
mak için önayak olacağı hiç bek
lenmiyor. Dünya politikaf!t üzerin
de .A..merika m~essir olm.ıyacak

. tir.,, 
Yani, Rooaevelt, yerytlsllnde bir 

harp tehlikesi yokken, bunun A
merika ile hiçbir alikaaı yokken, 
sırf kendi programl nm geçirt
mek için halkı böyle bir tehlikeye 
kandırmıya çahşıyor. mç yoktan 
bir harp tehlikesi gösteriyor. Bu 
Roosevelt için fula ajır bir itham 
dır. Bu tehlike mevcuttur. Ameri
ka, dünya zincirinden ayn bir dev
let değildir ki, buna lakayt kala
bilsin. Umumi harpte menfaatleri 
icabı bitaraf kalaınıyan Amerika, 
bugiln de ayni vaziyettedir. Hatıl 
daha kötü vaziyettedir. Çünkü 
Çinle olan alakası daha büyüktür. 
Çinde Amerikan milyonları yatar. 
Dünya sulbü kabili takaim değil
dir. Bundan başka yukarda bah
•ttltlm• ambaqo ve boykot 18tl· 
yen tınyOnlar, M milyon ameleyi 
temlil ederler. DQtlk blr barut e
kalllyetl mtlstean.a, bUtiln Amerl· 
kahlar IUlh oepheDdecllrler. Ve 
bu halk ldltlelerl, aulhllll, mlteca
vme karii bttaratııkl& delil. btll
kla ambargo, boykot YIAiı' tedbir
lerle elde edllecellne kani olmut
lardlr~ 

R ooeeveltl bu nutku aöytemlye 
eevkeden, IUlh ve demokra· 

llyi kurtarmak için harekete .... 
çeıı bu halktır. Bunu blaat hallmı 
yaptJlı muhtelif t~ nU.. 
mayltlerde gördt1m. Baldbtlerl 
olc:tup slbt IÖftliDl, ~ 
Um. Bay Muharrem l'eyslDID A· 
merlkanm dahili vulJetl bakkmda 
yudıklan da tamamen yanıp. 
Onlarm u.ertnde durmuyorum. 
Hem Bay ııuııarrem l'eysl, ••ııaı. 
km buna lftlrÜ edeceli ftlpbell
dir,, gibi bir Umide neden dtlfUyor, 
niçin böyle Umtt etmek lattyorT. 
Sulhb ~ u.mtmf ola
rak latlyenler, ltOOll8'f91ttn muvaf
fak oımasmı iatiyorlar. ÇUııkil. 
harbin önUııe ancak bu bilyilk dev 
Jetlerin birleşmesi geçecektir. 

Rooeevelttn nutku yalnm fqıat 
matbuatta menfi tefrir yaptı. Rtlo
sevelt'ln halka dayanmadığını, Av
rupa siyasetinde Amerikanın dah. 
il olamıyacaimı iddia ettt!er. Fa
şist matbuatta bu tesiri yapan 

ca-zmm 
HERR GOEBELS 

DOGRU SÖYLÜYOR 
Norenberg'de toplanan Nazi kon

gresinde Alman Propagaada Nazın 
HUT Goebels "davamız, Lehistanda, 
Avuatmyada, Bulgaristanda, Sırbis
tanda, Tilrklyede yürüyor,, demiş ... 

Fatlzm cereyanının bu saydığı 
memleketlenle, ytirtldüfünü bilfyo • 
ruz. Fakat Tttrklyede Faşizm dava
sının yürüdüğüne Herr Goebels ne il 
hükmediyor! Bunu toptan yekiın in~ 
klr edersek bata ederk, 

• Bqtla Tlirld,ymla biricik dava. 
milli lstlkW \le clemokrasl olduğuna 
ııliphe yok.. Fatlaı cereyanı. ne hll· 
ldimet mahafW, ... de halk anam.da 
sevllmlt ve benlnwenmlt bir şey de
ğllcllr. Fakat Propapnda Namma 
bu aöderl söylemek cesaretini veren 
hılller de yok değildir. 

BacUn Jstanbulc1a, Anaclohulaa i
çinde, ba dan.yı göden, hatt& teekl· 
11.tla ~trlr blulnl veren emareler 
mevcuttur. Antllemltlmı, Fqimı mtl 
cadeleal ,... bir dmre va.nhr ki, 
mttt.emadlyen kitap oıkanyor. Gidi 
glzll ikinci derecede hWdUnet mtte.
seselerlne giriyor, hatıl matbuatta 
yer alıyorlar. Fa§lmı propagandası, 
köylere "Faşizm din getirir., mas • 
kesi altında giriyor. Kabine deği. 
PkHtl münasebetUe Türk paraıwun 
dtlşilrilleceğl hakkında çıkan rivayet 
ter, bu membalardan çıkmıştır. say .. 
lendiğ'1ıe göre Ttlrklyenln emebl 
memleketlerde okuyan talebeslnln 
ytbde sekseni Almanyada Fatlst 
mekteplerde okuyorlar. Gizil gbll ça
lqan, gençliği ve halkı tedrlcen .. ehlr 
lelnlye ~ propaganda sinema .. 
larcla da yttrllyor. Berr Goebelıl ba 
propaganda ~rlyatmm yllrlldliğtt • 
n\l, elindeki vesikalara lsdnat ec1e • 
rfık söylttyor , 

• '.l'iil'k hüldlmetiDln fqlzm ta.rafta.. 
n olmadıjmı, demokrulnlıı artık yer 
leşmil bir rejim olduğunu biz bili • 
yorm. Fakat Goebels bütün dünya 
rejbnlerinl değiştirmek niyetindedir. 
Mlkroplannı k\lrrel arzın her (ıl)fti. 

fma salmıştır. Bugttıı bu mikroplar, 
blzlm bönyf!de rol o)'ldyamadar diye 
CllDUS sllkenek, yaftll yepyeni bir da 
va De kar!)ı karşıya gelirlL 

Buglln btlyilk bir harp arlfeünde
ylz. Her milletin kal'!da§tılr muptll 
anlarda, amutmadJk bir amanda bu 
mikroplarm blsl '91mlmea vunnap 
t.efebbüa ettlğlnl görlinek, müdafaa 
tedbirleri almada geç kalmış olmu. 
Bence, Goebels'ln sktl, blzl hiddet
~n ziyade intibaha davet etmelldll'. 
Propaganda Nazınna bu söatı aiiyla
mek cesaretini vereo lmlllerl tetkik 
etmeliyiz. Dtlşman su altRıdan -..... 
yttrllttlr, bizi gaftl avlamak için pu. 
suda bekler. 

• Eğer hakikaten Faşizmin bu mem. 
lekete gelmesini istemiyorsak, ruede
BI ceeant pterlp, demokrasia1n düt 
manlannı tetblr etmellyla, bmada la 
ldtaf lmlrlnı veraıwellyla. 

htlma her 19)'de11 evvel ~ 
millet la&lldUlerlncle, demokruher1a 
.............. llldll•t bugtbı o bW 
WMılllr eUnll*'r ki, korkak ıd)'Met. 
lerle ırmM. ODiu& bugtta Qmtaa. 
IDlıık. yana J'llaMk koaUflDM bDa 
Jlllalarmnılr. 

S.Wlaa Zehri)w 

Rooıleveltbı nutku, sulh ve demok
rui11 aeven milletlerin matbuatm
da bu aksi yapmamqbr. ltillkla 
herkes belki zayıf bir ümitle, gö11-
lerlnl Rooaevelte tAvirmletir Bu 
menli propagandanm bizim mat
buatta bu pktlde yer alması, sulh 
ve demokruiyt sevenleri tee.nıre 
ve dtlttlnmlye sevkedecek mah~ 1 •t 
tedlr. Bay Muharrem Feyzi Rooae
veltln halka dayanmadığım, bu 
nu~ Avrupa slyaaet!nde ~~': 
yapmıyacafmı iddia ederken han. 
il membalara dayanıyor?... ~ 
membalarda fqimi kokusu .,,ar 
Bugün lulhtl ve demokrasiyi ıcv: 
tarmak için faşizme değil, dcmok· 
ruilere dört elle bağlannııı:t · • 
Temenni edelim k:, demokrasiler 
~trl~er, sulhu müdafaada ak· 
tif vazıyete geçsinler. Burnunıu2}111 
ucuna gelen harp tehlikesi lta.rşt
smda. aulbtl seven her fert h 
mili t R 

, er 
e • ooseveltle beraberd" ~ 
1 

ır, l"\00 

seve tle beraberiz. 
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erikada Vahşi 
eşler Tekrar 

Aldıll Yürüdü 
Geçen kış Amerikada çok taam

müm eden kırıcı güreşlere tekrar baş 
lanmıştır. Halkın bidayette pek he
yecanlı bulduğu Pankreas usulünde
ki güreşler bu yaz bırakılmıştı. Bazı 
teşekküllerle, bir kısım gazetecilerin 
aleyhte propaganda ile birkaç ay ö
nüne geçebildikleri Pankreas güreş
lerinin yeniden hız aldığı anlaşılıyor. 

Kırıcı ve öldürücü güreslerin ~n 
vah~i pehlivanı olan ve Mavi Sakn.1 
laka.bil~ anılan heybetli güreş~i tek
rar mindere cıkmıştrr. Mavi Sakal. 
bundan evvel Eddie Cooks ismindeki 
Amerikalı ile yaptığı müsabakada az 
kala hasmını boğarak öldürüyordu. 
Eğer minder hakemi <;abuk karar ve
rip Mavi Sakalın sakalından tutup 
şiddetle çekerek boyunduruğu çöz -
dürmiye muvaffak olmasa idi zavallı 
Eddie Cooks, orada can verecekti. 

Kırıcı ve öldürücü 

güreşlerden bir sahne Pankreas güreşlerile beraber Mavi 
--ı Sakahn yeniden ortaya çıkması A-

S i pahi Ocağı Yarışları n:eri~ada ~in~e~ hake~liği mes~le~~· 
, w nı guçleştirmıştir. Mavı Sakal oldu-

~pahi .Ocagı tarafından Harbiyede recek darbeler ve oyunlar tatbik et
:ertıp edilen ve geçen hafta birincisi miye başladığı vakit kendinden tama 
oüylik bir kaJabalık önünde icra edi-
len mevsimin son atlı mani yanşla
nnın ikincisi bugün ayni sahada 
yapılacaktı. Aldığımız bir habere na
zaran havaların son günlerde fazla 
yağışlı geçmesi yüzün.den müsabaka
lar tehir edilmiştir. 

Muş VilCiyetinde 

Varidat Artıyor 
'Muş, (TAN) - 935 senesi nihayet 

ıer'ne kadar bırinci umumi müfettiş
ı:ğin senevi yüz bin lira yardımı ol
madan yerli masrafları bile temin e
d_entlyen Muş ma 'i~i ge,çen sene 
~ üzde 97 dereces;nde tahsilatta bu· 
Junmuı:;tur. Bu sene ise vaziyetini da
ha ziyade düzelmiş, eyliılde -merkezi 
hUkümete on bin lira gönderecek ka· 
dar fazla varidat temin ctmitşir. 

---,oı~--

Rizede Halk Şarklları 
ve Oyunları 

Rize, TAN) - Ankara konservıı.· ' 
tuv:ın muallimlerinden Hasan Ferit 
ve Halil Bedü ile arkadaşları bura-

mile geçiyor ve hiç kimseyi dinlemi
yormuş. Onu ancak minder hakemi-
nin yola getirmesi ihtimali varmış. 
Bunun için icabında Mavi Sakalı ba· 
zu kuvvetile durdurabilecek gibi ha
kemlerin itibarları fazlaca artmıştır. 

Es'<rim Antrenörü 
Değiştiriliyor 

Ankarada çalışan eskrimcilerin se
neden seneye fazlalaşması üzerine 
mukavelesi biten Macar antrenör 
Zoltanın yerine daha değerli bir mil
tehassısrn g-etirtilmesine karar ve • 
rilmiş ve es)ti antrenörün mukavele
si yenilPnmemiştir. 

Atletizm 1 

Antrenörü i 
Dört senedenberi Ankara.ela 

atletizm antrenörü olara.k çalış
f tmlaın Macar Ratkay,m hitam ı 

bulan hizmet mukavelesi seme- ' 
reli çalu~masına mükafatenı At
letizm Federasyonu tarafmdan 
iki sene müddetle temdit edil-

da üç gün kalarak yüze yakın halk miştir. 

şarkı ve türküsünü plağa almışlar, o- ~~!!!!!!!!!!!i!!!!!~~!!!!!!!~~~!!!!i!i!!!!!!!!~ 
yunlarım da tesbit etmişlerdir. 

T A N - 17 - 10 - 937 
~ uımıııuııınımıııııınıııııuıuımıııııııııııuıımnııııııııwmıııııııııııııuımuııııııııııııııııııımııııııııHııınıumıııııııııııııııuuııııııııuıııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııımnıımıııııııımııııııımıı 

Bir hakem, maça başlatıyor 

Ankarada 
Hakem 

Kursu Açıldı 
Ankaranm .futboldc hakem ihtiya

cını karşılamak üzere Futbol f ede
rasyonunca bir kurs açılmasına ka
rar verilmiş ve akşamlan iş saatle
rinden sonra ve haftada üç gün ol
mak üzere derslere baslanmıstrr. Üç 

' ' 
ay sürecek olan bu kursun idaresi B. 
Kemal Halime tevdi edilmiştir. Ted
risat devresi bittikten sonra devam 
eden hakem namzetleri ameli ve na

zari imtihanlara tabi tutulacaklar ve 
muvaffak olanlara federasyonca ha
kemlik lisan!:ıı verilecektir. Ankara
daki bu kurstan alınacak neticelere 
göre buna benzer hakem kursları 
memleketin her tarafında açılacak ve· 
badema bütün resmi müsabakalarda 
hakemlerden lisans aranacaktır. 

Milli Takıma Yeni Bir 
Antrenör Geliyor 

Milli futbol takımrmızı yetiştirmek 
Ü2Ql'P tngiltororton g'ı>tirtj].,.n T"l"ntcı 1 11n 

Ankarada çalışmak istememesi yü

zünden kontratının feshedilerek mem 
leketine döndüğü malumdur, Bu ke
re Türk Spor kurumunca bir taraf
tan milli takımı çalıştırmak, diğer ta 
raftan da yerli antrenörler yetiştir
me kursunda dersler vermek üzere 
bir ecnebi mütehassısı getirtilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Bu antrenörün Orta A vrupanm bu 
yolda tanınmış şahsiyetlerinden biri-, 

1 sinin olması istenmektedir. 
1 Umumi merkez Avrupa federasvon 
la;-ile bu yolda temasa kcçmesi için 
futbol federasyonuna salahiyet ver
miştir. 

j Dört Gilrı.lü.k HilcH.ye 
K ocasr deri işi yapıyordu. 

Köylerdeki avcılardan vah
şi hayvan ve öküz derileri toplu -
yor, bunları büyük şehirlerde sat
mıya götürüyordu. Bundan başka, 
ara sıra da ufak tefek cfitlik isle
rinde çalışırdı. Ekim za manı~da. 
çiftçilerin fidan ekmelerine var • 
dım ederdi. Ektiği şeylere dUzgün 
bir sıra vermeyi pek iyi bilirdi. Bu
nun için bir yerde beş kişi çalışsa 
mutlaka o, baş seçilirdi. Buna ra).! 
men işleri ters gidiyordu. Her ge
çen yıl, biraz daha borca batıyor . 
du. -Bu güçlükler yüzünden ola . 
cak - sigaraya, içkiye, kumara a
lıştı. Ve çok geçmeden aksi, huy • 
suz bir insan oldu. O kadar fakir 
düştü ki artık kimse kendisine eıı 
ufak bir ödünç bile vermek istemi
yordu. ParasızJı. 

ğm ardından has 
talık gelip çattı. 
Vücudü sapsan 
kesildi. Yüzü sarı 
bir davul rengi 
bağladı. Gözleri
nin beyazı bile sa 
rılaştı. Görenler 
sarılığa tutulmuş 

KOLE 
ANA 

dediler. Çocuklar "Sarı adam,, a
dını taktılar. 

Bir gün karısına: 
"Artık benim için yapacak sey 

kalmadı. Böyle giderse yakında· ay 
nlmıya mecbur kalacağız. İyisi mi 
sen vücudünle bizi kurtar. Burada 
b~~~e aç oturdukça ben ne yapa
bilırırn ?,. dedi. 

Kansı çamur ocağın arkasınrla 
oturmuş, kucağında tuttuğu üç ya 
şrndak· w ı w 1 ogu cugunu emziriyordu. 
Ürkek ve itaatli bir sesle sordu: 

- Vücudümle mi?. 

l{ocası hastalıktan dermansız -
laşmış bir sesle cevap verdi: "e''' 
vücudünle .. Ben seni kiraladım bi
le.,, 

K adın bayılacakmış gibi sor
du:. "Bu ne demek?,, 

Oda bir dakika sessizleşti. Sonra 
erkek güçlükle nefes ala ala anlat 
mıya başladı: 

"Üç gün önce 11W0If Wang .. ' 
parasını istemek için saatlerce bu
raua l\.aıur. v gıu;~ı-:-zıı.man Ol.!n ac 
dışarı çıktllll, (N-A) gölüne vardı
ğım zam~n içimde artık yaşamak 
isteği kalmadığını anladım. Bir :ı.
ğacın altında oturdum. İstediğim 
yalnrz şu idi: O ağaca tırmanmak 
ve tepesinden kendimi göle at -
mak. Bunu uzun uzun düşündüm, 
f<ıkat yapamadım. 

Atlamak istedikçe kulaklarımda 
bir baykuş sesi duyar gibi oluyor
dum. Bu acı ses yüreğimi dondu -
ruyordu. Çaresiz geri döndüm. Dö
nerken yolda (Güneş) kadına rast 
ladrm. Geç vakit dısarıda ne yap
tığımı sordu. Anlattım. Bana ya 
ödünç para, yahut ta rehine kona-

~~~~~ 

~ Jo;~hil 
~ Çeviren: ~ 
: N. K. ~ 
~""""'"""'~ ,,...""'~ ~ 
bilecek elbise veya mücevher ver
mesi için yalvardım. (Wang) ın 

her gün evimde ışıldıyan aç gözle
rinden ancak böyle kurtulacaktım. 
Fakat (Güneş) kadın bana güldü: 

"- Mademki yyle, dedi, bu has
ta halinle ne diye karını evinfo 
besleyip duruyorsun?,, 

Başımı aldım, cevap vermedim. 
- Oğulsuz kalamazsrn elbet, de

di, fakat ya kan?,, 

Kendi kendime: "Bu kadın bana 
herhalde karımı satmaktan bahset 
miyor ya!,, diye düşündüm. 

O devam etti: "Fakat ya karı! 
Vakıa kendi karın amma, o ka-
u.a.r 14:1..A.Ll bUJ .K.1, ıli.J. trlh. vuu ~ ... U&Y.U> 

tutama.zsm. Bunun faydası ne ,, 

S onra büsbütün açıldı: 
" (Hsitu-Tsai) adında el

lilik bir adam tanıyorum. Hiç oğ
lu olmamış. Bunun için ikinci bir ka 
rı satın almıya karar vermiş. Bi 
rinci karısı kendinden ayrılmıyor. 
Kocasırun üç, beş. sene için bir ka
dın kiralanmasına razı.Uygun bir ka 
dın bulmam için (Hsitu-tsai) bana 
rica etti. Şöyle otuzuna yakın. bir 
iki oğlan annesi, sessiz, namuslu, 
çalışkan ve birinci kansına itaat 
edecek bir kadıncağız. Geçenlerde 
kansı da bu meseleyi bana açtı. ls-

tedikleri gibı bir şey bulur:am sP 
sen hatta yüz dolar verecekler· 
söyledi. Kaç gündür böyle bir k 
dm arayıp duruyorum. Fakat da 
ha hiçbir uygununu bulup kiralıya 
madrm.,, 

Sonra beni görünce aklına he 
men sen geldiğini, senin tam ar 
rulan kadın olduğunu söyledi. Fik 
rimi sordu. Firaz ağladım, fakat 
hayet razı oldum. 

Bunu söylerken başı önüne dil. 
tü. Sesi biraz daha çınladı, sonr 
bütün bütün kısıldı. Karısı bir k 
lime söylemedi. Şaşkına dönmüşti' 
Erkek bir dakika sonra yine baş 
!adı: 

"Dün "Güneş,, kadın (Hsit 
tsai) in evine gitmiş. (Hsitu-tsai 
pek istekli görünüyormuş. Kar 
da tekliften memnun kalmış. Kir, 
yüz dolar ve üç senelik. Eğer b 
üç yıl içinde oğlan çocuk yapama 
san beş seneye çıkarılacak. "Gü 
neş., , gününü de kararlaştırmı 
Bu ayın on sekizinde. Yani da 
beş gün var. Bugün oraya kira m: 
kavelenamesini yolhyacak.,, 

K adın iliklerine kadar titri 
yordu. "Nıçin bana ... D 

ha evvel söylemediniz?,, diye ke 
ledi. 

"Diln üç kere etrafında dön 
düm dolaştım; bir türlli sana açıl 
madrm. Doğrusunu istersen, sc 
bir irat P:İbi 1rullanmalttan has 
~ııu.u~~ r-ıuı..c:ull \ıi4I1!':":y01\'.'. • ., 

"Sen buna karar verdin mi ?,1 
nu soran kadının dudakları titri 
yordu. 

"Mukavelenin yazılmasından b 
ka bir iş kalmadı.,, 

"Ne ayıp, ne ayıp! "bahar 
mağanr,, nın babası! Bundan b 
ka hiç mi bir çare yok?,. (Bah 
armağanı), kadının kucağında 
çocuğun adıydı. 

"Ayıp mr? Evet. Bunu ben 
düşündüm. Fakat fakiriz. Ölm 
te istemiyoruz. Bundan başka 
yapabiliriz. Bu sene hiçbir şey 
ekemiyeceğim sanırım.,, 

(Arkası va 

::..;__------

- No: 9 B Ressamı: 

MONlF FEHiM 
Yazan: 

ALI RIZA SEYFi m AKDENiZ KAPLANLAR/ 

Tüı k kalyonun<la herkes sevinç içinde idi. Kadirgalardan kurtulan 
forsa·ann birkaçı kalyona geldiklerinden, korsanlar, bunların etrafına 
toplar.ıyor, acıklı hikayelerini dinliyorlardı. Birtakım.lan da buldukları 
gömlek, şalvar, yemek gibi şeyleri bu zavallılara getiriyorlardı. Dayı Ba
ba ile kalyon un asıl koca reisi olan gülmez yüzlü, geniş omuzlu Karagül
le Ramazan ve Ba)Tam Reisin oğlu da. forsaların yanında geziniyor, bir 
taraftan da esir alınan Ispan~rollan gözden geçiriyorlardı. 

Bir an, geminin içi bir bayra.m yerine döndü. Yaralananlar yaralarım 
tardılar. Tımarcıhktan anhyanlar onlara yardmı ettiler ve herkes bir 
uz · endi. 

Sol kolu kanlı bir çevr~ ile boynuna asılmış, başındakı yarası sarılmış 
olan Bayram Reis, kıç üstünde durmakta, etrafına toplanmış olanlara 
gülerek birşeyler anlatmakta idi. Az geçmeden Dayı Baba ile, Karagülle, 
Kaptan Reis, ve Tannyar da onun yanına gittiler. Bayram Reis onları 
görünce dedi ki: "-Yoldaşlar, tatlı tatlı yarenliğe daldık amma, daha 
işimizin yarısı görülmedi." 

Bu sözler üzerine Karagülle Ramazan, Dayı Baba ve kaptan reis baş
larım çevirerek iki mil geride. kötürüm bir halde bırakmış oldukları bü
yük den\z kalesine baktılar. Koca Ispanyol kalyonu yavaş yavaş hare
ket ediyor gibiydi. 

Bayram Reis sesini biisbUtün yükseltti. Güvertede toplanmış 
korsanlara da bağırdı:: "- Yiğit yoldaşlar, asıl bize yakışan düş 
dağ gibi karşımızda duruyor, onu biraz önce aldattık ve miza.na d. 
ni kırdık. Lakin işte görüyorsunuz ki; şimdi kendine <;eki düzen ve 
geri kalan iki direğini pekala kullanarak listi.imüze geliyor. Çabuk 
ta bir iki lokıma yiyin. ünümüzdeki asıl işe hazırlanın." 

Bu sözler doğru idi. Bayram Reisle arkadaşları, kıç üstünün t 
nanna gelerek uzaklarda duran kalyonu seyrediyor ve deniz kale 
üstlerine doğrulduğunu görüyorlardı. Reis isterse onun önünden 
bilirdi. Fakat o, böyle birşeyi hatırına bile getirmiyordu. (Arkası 
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Arnavutluk Dahiliye Nazırı 
B. Musa Yuka Son ihtilal 
Hareketini izah Ediyor 

• 5 • 

A rnavutluğun matbuat mü· 
, dürü ''Mihal Şerko,, Arna-
vu tlarm Dahiliye Nazın "Musa 
;yuka,, dan benim için randevu al
mıştı. 

Sabah sekizde matbuat idaresi 
birinci katibi "Halil Maçi,, ile bir
likte gittim. Nezaret, Tiranın ne -
zaretler mahallesindedir. Yeni ya
pılmış güzel bina ... ön tarafı mey
danlığa ve arkası kırlara bakıyor. 

Geniş bir kapıdan içeri girdik. 
;yerde mozayikten iki başlı siyah 
:Arnavut kartalı dökülmüş. 

Biraz sonra Nazırın odasında 
yım. 

Nazır ayakta ... Elini uzattı yer 
gösterdi, çekmeceyi çekti, büyk 
bır kutudan sigara ikram etti ve 
iki de kahve ısmarladı. 

M usa Yuka, çok meşgul adam 
lara mahsus; biraz karışık 

ve aceleci aınınm çi21gileri düşün
cesini, masanm kala.balığı işlerinin 
çokluğunu anlatıyor. Ka.lrn yapılı, 
pos bıyıklı, sesi kuvvetli.. iradesi 
de kuvvetli bir adama benziyordu. 

1lk söz olarak ihtilali sordum, 
'.Arnavutların Dahiliye Nazırı, na
hoş bir şey hatırlamış gibi, biraz 
evvelki tebessümünü terketti. K~
lan çatıldı, yüzünün esmerliği çiz
gileşti. Kalın ve kuvvetli sesile ve 
giJzel bir türkçe ile cevap verdi: 

- Delvina ihtilali bir faciadır. 
Cehaletten geleli 1töytı bir ihtir as
tır. Cahil bir adam sevki kaderle 
bir mevkie gelir. Bu, onun için 
belki iyidir. Fakat o mevkiden a
yırdınız mı iş başkalaşryor ve ihti
ras başlar. İşte " Ethem Toto ,, da 
bu ihtirasının kurbanı olmuştur. 

"Ethem Toto., en son bulundu
ğu lşkodra mutasarrıflığından Me-
di Fraşeri kabinesine Dahiliye Na
zm olarak girdi. Nezareti zama -
nında daimi surette mevkiini sağ
lamlaştırmak istedi. Bu hareket 
kabinenin devrilmesini mucip oldu. 
'.Açıkta kaldı,, 

K abinenin devrilmesi sebe _ 
binin ne olduğunu sordum. 

" Musa Yuka,, buna cevap vermek 
istemedi. Belli ki, bir şey gizle • 
mek istiyordu. Masanın üstündeki 
büyük sigara kutusundan üstüste 
sigara içiyordu. Bu sırada kahve-
ler geldi. " Musa Yuka,, söze baş
ladığı noktadan devam etti: 

leri, hep, bahsettiğiniz ihtiras mı • 
dır? 

- "924 senesine kadar Arnavut-
lukta siyasi partiler vardı. Partile
rin çok olduğu yerlerde netice fe
na oluyor. Nitekim bizdeki isyan
lar, ihtilaller de politika yüzün.den 
olmuştu. Fakat ondan sonra "Et
hem Toto,, nun ihtirasına benziyen 
bir iki teşebbüs yapıldı. 925 sene
.~inde .Fi~eri. kaymakamlığında 
Çekrezı,, ısmınde bir adam ihti

lal yaptı ve Ethemden daha çabuk 
bastırıldı. Biz.deki isyanlarda hari
cin parmağı yoktur .. Sizi temin e
derim.,, 

. M us~ Yuka, ihtilal hadisesi
nı anlattıktan sonra başı • 

nm üstünde, duvarda asılı duran 
Arnavutların ilk Kralı birinci Zo!fu 

•• b 

gostererek: 
- "işte, dedi. biz, bu memleket, 

her şeyi buna borçluyuz.,, 
Ve sonra Kralın 924 tenberi ic

raatım anlattı. 

O kadar konuşuyordu ki kendi
sinde mücadeleci ve ateşli bir ihti
lalci ruhu sezdim. 

"Musa Yuka,, başr ucundaki res-
mi elile işaret ederek anlattı: 

- Kral, Reisicümhur ve Kral 
olmadan evvel Dahiliye Nazırı ve 
Başvekildi. O zaman Mirditaya 
gidilemezdi. Adamı hem soyarlar, 
hem de öldürürlerdi. Memlekette 
umumi bir başıbozukluk havası var 
dı. Bu hava, I:iaricin, haklı olarak 
bize emniyet 'etmemesine sebep ol
muştu. Fakat Kral Başveka.Jet ve 
Dahiliye Nezaretinde iken bu fena
lığın önüne geçmiye muvaffak ol
du. MUcrimleri tutturdu, mahke
meye verdi, astırdı: Bir taraftan 
bu mücrimler cezaya çarpılırken 
diğer taraftan muhtaç olanlara da 
yardım ediliyordu. 

Halk, bugünkü huzur ve sükun
dan çok memnundur. Son "Ethem 
Toto,, isyanı bunu ispata vesile 
vernriştir· t syan haberi ortalıcra 

•• • b 

yayıldığı zaman. umıt etmediğimiz 
mmtakalardan sadakat haberleri 
ve yardım arzulan geldi. Yalnız 
Ber attan (200) kişi isyanı bastır. 
mak üzere eınir bekledi. Bilhassa 
isyan mmtakasmd~. asiler .. halktan 
hiçbir yardım goremedıler. An-
cak kendi aıcra.ba ve maiyetlerile 
ileri atıldılar. Bilakis halk hüktı
met kuvvetlerine yardım etmekle 
bugünkü asayiş şeklini beğendiğini 
göstermiştir.,, 

Kral Zog 

B. Musa Yuka 

- Kral Hazretleri "Ethem To
t o., yu severdi. Dahiliyeden ayrıl- f 
drktan sonra Majür yaptı. Ethem 1 
l talyaya tahsile gitmek istedi, mü
saade etti ve kendisine çok kolay

t"1ilas Tütünleri Çok Nefis 
lık gösterdi.., 

Gelen kahveler sapsız geniş a
ğızlı büyük alaturka fincanlar için
de idi. Avuçla yapışarak yudum
lamıya başladık: 

- "Ethem Toto 42 yaşrnda idi. 
İhtilalde kardeşi "İsmet Toto,, ile 
beraberdi. "İsmet,, kaymakamlık
ta bulundu. Gazetelere de yazı ya-
2ardı. Daima sivri düşünürdü. "Et 
hem,, ihtilal için Delvinada 30 ki
~i topladı. Bunlar, etrafındakiler 
,.e akrabalarına mensup adamlar
dr. Delvinayı, Ergeriyi işgal etti. 

Derhal Tirandan jandarma müf
r,,7e~,; göndrrdik berbat ettik. E t -
hem kaçtı, ormanda saklandı. Takip 
ettik nihavet ölü olarak ele geç-
ti. Bunun üzerine kardeşi dehalet 
etti. Ethemin, Tahsin isminde di
f" .. hir kıırctPsi Tiranda bakkallrk 
ediyordu. O da ihtilale karıştı. Dk 
çarnrşmada maktul düştü.,, 

Berı tekrar sordum: 
- Ethem Totonun ihtilalinden 

evvel de Arnavutluktan zaman za
man isyanlar ve fhtn!l sesleri ge
liyordu. Acaba bunların da sebep-

MUasta inhisarlar idaresi binası 

Milas, (TAN) - Bu sene tütün 
mahsulü çok nefis yetişı:niştir. Bunun 
için birçok alıcı kumpanyalar mümes 
sillerini şimdiden göndermişlerdir. 
Zürra, inhisarlar idaresinin gösterdi
ği kolaylıklara müteşekkirdir. Yeni 
mahsul kamilen denk haline konul-
.muştur. Yapılan tahminlere göre bu 
yıl Milas ve çevresi bir milyon altr 
yüz bin ki lo tütün yetiştirmistir. p:. 

yasanın teşrinisanide açilması kuvvet 

le muhtemel görülüyor. 

Milôst a 27 Köprü Yaplldı 
Milas. (TAN) - Yıllardanberi ge

çilmez bır halde bulunan Milas - Bod 
rum yolu üzerindeki 27 köprii yeni
den ve betonarme olarak yaptınlmıı:
tır. Vilayetin her tarafında yol ve i
mar faaliveti vardır. 

t 
' • 

Bir genç kız grupu Yurdun traçasında 

Toros ve lzmir Talebe 
Yurtlarında Gördüklerim 

Gene~ 
.;, Okuyan 

Kızlarımızla 
Basbasa , , 

K arşıda, evlerin damlarının üstünde, sırtla
rın, mahallelerin tA ötesinde ufka kadar 

cömert bir genişlikte uzanan kur&un bir sini gibi 
pırıl pırıl bir deniz. 

Pencerenin önüne konulmuş iki iskemlede karşı 
karşıya oturuyoruz. Karşımda genç bi.r kız var. 

Daha ileride, öteki pencerenin önünde Toros kız ta
lebe yurdunun genç müdiresi oturuyor. 
Bulunduğumuz odada dört, beş karyola var. !ki

sinde iki genç kız öğle istirahatine çekilmişler, yor
ganlarını ta başlarına kadar örtmüşler. Uyuyorlar 
mı? Yoksa benden oıni sıkılıyorlar, hiç bilmiyorum. 
Her hald~ uyur görünmeyi tercih ediyorlar. 

- _Tatill~rd~ evd: idim. Vaktimi biraz dOOŞ ôik
mek ıle geçırdım. Eglencem deniz sporuydu. Denizi 
çok severlın. • 

- Yüzer misiniz, kürek mi çekersiniz? 
- Asıl yüzmeyi tercih ederim. 
- Ne~lisiniz, memleketiniz uzak mıdır? 
Ta~ yurekten gülüyor: 

;, Kadıköylüyüm, diyor, memleketim çok yakın- Y urt 

- Aileniz var mı? 
- Evet. 
- Niçin pansiyondasınız ?. 
- Kış dersi için bana uzak geli 

yor. 

de - Be.n Is_~anhu_lda otur.duğu hal
b. tahsıı muddetıni harıçte böyle 
ır ~ebe yurdu pansiyoneri olarak 

~eçı_ren genç kızlarımız olduğunu 
b.Imıyord "''" s· . . tini. 
1 1 

~... :zın vazıye zde 0 _ 

an ar çok mudur? 
e - Çok denilemez tabii. Fakat, 
pey vardır. Evde muntazam çalışa 
mıyhanlar elbette tahsil bayatlarrnı 
ev · · 
1 

arıcınde geçirmeyi tercih eder-
er. 

- ~u sene imtihanıruzı ikmalsiz 
geçebildinlz mi? 

- Evet ikmalsiz geçtim. Fakat 
çok arkadaşlarımız kaldı 

- ~e tahsil ediyorsu~uz? 
ke~ 1:Gmya:. ~~yagerliğin memle
fab ~de buyuk istikbali var. Biz 

rık~arda çalışacajız. 
- Sıze şunu sormak isterim: "Ha 

~:~nı. kazanı:nak kadın için lazım 
ğildir. Kadın evlenmelıdir, ev yap 

malıdır" di d"" .. 
1 

· ye uşunenler de var 
Ça ı k ' şan adın evlenemez mi? 
I -: Tuhaf bir sual soruyorsunuz. 
~~~aç bir meslek midır ki herhan

gı ~r mesleği daha evvelden tercih 
~~mış olan bir kadın, başka meslc
ghım var diye ondan vazgeçsin. Bu 

erhald izd. · ' e ıvacı hayatım kazan-
mak·· . ~çın yapan eski kadınların zih 
nıy~ti olacak. Biz şimdi evvela hür 
ve ıktısaden müstakil, yani tufeyli 
olmıyan bir vatandaş olmak yani 
~lı k 1 . şma • sonra da eğer herhangi 
bır sebepten d ı · · · o ayı ıstersek ızdıva-
cı düşünmek taraftarıyız. Gençlik, 
zannederim, hep bu fikirdedir. 

- Yeni seneye, yeni bir şevkle 
geldiniz mi? 

- Ben tahsil hayatını her zaman 
severim. Esasen eğlencet.•e dücıkün 
de d -T J "' _ egı tım. Universiteden Gıkar . 

dogru yurda dönerim. Mütalea sa· 

:········ .... ······· ........ 
t Yazan: j 
t ı 

f S uat Derviş • ..................... , ........ i 
!onunda oturur, ya derslerime çalı
şırım, ya kitap okurum. Yahut ta 
boş vaktim olursa dikiş dikerim. 

- Sinemaya tiyatroya filan da 
gitmez misiniz?. 

- Giderim, amma pek seyrek. 

B urada yurdun müdiresi söze 
karışıyor : 

- Bayan A von, ~ok çalışkan 

ve çok ciddi bir genç kızdır. diyor. 
bütün vaktini derslerine hasreder. 
Uç senedir beraberiz. Kendisini ar
tık pek iyi tanıyorum. Oteki genç 
kız!arımız da öyledirler. Bazan pa
zar geceleri hep bir arayn toplanır 
lar. Yan nrında da kapıcıyı koyarız. 
sinemaya giderler. Tnbii burası kız 
talebe yurdudur. Onun için dissipli
ne riayet mecburivetı vardır. Pan
siyonerlerimiz ı:ıekizde yurda girme
ye mecburdurlar. Eğ·er geç gelirler
se velilerinden birer kağıt getirir
ler. Başka türlü yurda. kabul edil
m<'zler. 

Bayan Avondan miisııade alarak 
yanından ayrıldık. Genç müdire i:e 
yurdu geziyoruz : 

- Mevsim yeni başladı, diyor, he 
nüz kaç pansiyonerimiz olacağını 

tesbit edemedik. Çünkü her gün mü 
racaat oluyor. 

Eski büyük konağın ge~ pen
c~reli bol ışıklı yatakhanelerini ge
zıyoruz. Sofada iki bayan bir ma
rangoz elbise dolaplarrnr, komotla
n cilalamakla, tozlarını almakla 
meşguller. 

~zun sedirlerle gayet orijinal bir 
şekılde ~öşenm!ş olan mütalea oda 
sını aşag-ıdaki yemek odasını gezi-
yorıız. Yurt. maalesPf bomb I OŞ. S· 

talebeleri, yemekte ve 
okuma aalonunda 
tanbulun Kurtuluş hayra d' t'" mı ıye bil 
un talebeler gezmiye çJkm 1 • . K . ış ar. I zmır ız Talebe Yurdu d 

da büyük bir kalabalık ~ ~ 
lamıyorum. Lalelide güzel, tert u. 

. b. b' emız 
ve Y~_P~eru "ır. ına .. "lnsanın yüzU 
n~ guluyor dıyorlar ya, işte .. 1 b b . M'·d' oy e ır ına. u ıresini zaten eskiden 
de tammrştrm. Zeki, kibar m·· . , unev 
ver bır bayan. Pansiyonerler· .. 
h k .k. .. f"k b" ı ıçın 

a ı ı muş ı ır abla .. Hepsile a 
rr dertleniyor. 

- Gene: bavanlıırımr:ı:dıın birka 
bu sene smıflarıncia kaldılar d' . ıyor 

Bu son haftada bir tarıı ftan v 
gelenleri yerleştirmek. diğer tar:f 
tan da sımft.n kalanları teselli e 
mek ve ~vundıırmak icirı haran ol 
dum. kaldım. Bakımz M>te iri . d 
b

. . enn 
ır tanesı hariknlfıde mı··t . ı ee .. qır 

hem ele pek hakJr V<'re bu n,.. , 
'h ""ne ım 

tı ~nrnr veremedi . Ve tam dört ı:: 
nelık hakkm1 kavb"tti Sı'm..:ı· • 
d 

· " \'1 w•nı 
"'n dört ~"ne cal1c::ımak ,_ . . · · T!'E'Ct·nrnı 

tındf>. tahii. rahsamıyacak k 
;t . h. . ço 

m cıı 7 'r hali var. 
nrı:ıar<lan genC' kr7Jı:ırrn '"k 

cıpc:ı)" itira?.'a rmı VC' bı" . vu SP 

h 
. r n<'e Sf'c:ıf 

ensıne Avn. avn <'Pvap 
ça balıprıc:ıım dtıvu~·nruz. 

- Bütiin arkarl ~ ı;:tan 
d 

"1111 ::ı '''1 
ıı rrnrvn cıı ha 1 l\'O?-] R" ar. ır dııl(ik 

V"fl1'lı7 h1rıı~rnıvnrhır K ..:ı· • 

d 
< • <'n111R· citı:: 

an e-Plrnic:ıtir 'Rı:>m . • 
PTI Verınp o::) 

mek igtivor Bu k:-ıd k ,_. · ar ederli b' 
val\ıtte hu srvahati vı:ı , h"" . . tımAcıyrı dt 
ııvıyetıni elinden aldı b 

c'hm. m rrakm 

- Bu g-ençlerin bövle ka ı 
sebep olarak si .. .. mas1 
d; z ne gonıvorsun 

yorum, onlarla vak1ndan tem 
nız var, cahşm·yorlar mı? a 

- Doğrusunu isterseniz . 
calrFııyorlar. Hele b . .. . eksen 
den kavbeden çok ç~I~~~ se~e bi 
kızdı. Talihsizliğe UITT-ad hır g-e 
ten başka çare vok E ı. deme 
yorlar, bflmiyo~m·. vet 6ğrene 

<Arkası 8 incide 
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Bir Baba Geyiklide 
ile Oğlunu z . 
Öldürdüler eyt n 

M eyvacılık '."'Divriki;
ve Meyva, iyi ·Tayyare 

Temin Eidyor :. ~!~T~~~:· ~ 
1 

Cinayet, Paralarını 
Almak için işlendi 

Niğdeden bildiriliyor: 
Burada pek vahşiyane bir cinayet 

bılenmiş, 93 lira gibi ehemmiyetsiz bir 
ıpara için bir baba - oğul öldürülmüş

tür. Tafsilat şudur: 
Niğdenin haftalık pazarına gelen 

bir baba oğul işlerini bitiremedikleri 
için yerlerine dönememişler, hayvan
larını hana bağlıyarak istasyon civa 
rındaki Fesliğen cayın denilen yerde 
g eceyi geçinmek istemişlerdir. 

Bu zavallılarda para bulunduğunu 
hisseden Mehmet ve dört arkadaşı. 
sopa şeklindeki demirlerle Üzerlerine 
hücum etmişlerdir. Bir vuruşta kafa 
tası parçalandığı için ihtiyar baba der 
hal ölmüştür. Lakin oğul yüzü koyun 
yattığından kaburga kemikleri kırıl
mış, maamafih gençlik kuvvetile aya 
ğa kalkıp müdafaada bulunmak iste
mişse de demir sopa bu defa da gö
ğüs kemiklerini kırdığından ölmüş
tür. 

Katiller, baba ile oğlun Üzerlerin
de buldukları 93 lirayı aldıktan son
ra ölüleri kepeneklerine sarmışlar ve 
cesetelre sanki uyuyorlarmış gibi 
bır vaziyet vermişlerdir. 

Hadise ertesi gtin geç vakit anla
:ttlmış, katillerden Mehmet yakalan
mıştır. Bu adaım, evvelce annesini öl
dUrdUğUnil, ablasının memelerini kes 
t ğini ve defterdarın evini soyduğu
nu itiraf etmiştir. Maktullerden alı

paradan kendisine 850 kuruş isa 
t ettiğini de ilave etmiştir. 
Diğer Uç katil Izmirde yakalanmış
. Buraya ·getirileceklerdir. 

Divrikte Demir 
MadeDİ 

(TAN) - Kasabamız civa 
nnda ve Sıvas - Erzurum hattı gü
zergahının bir kilometre uzağındaki 
dağda yapılan araştırmalar zengin 
~mir madeni bulunduğu neticesini 
ermiştr. Gelece'k senelerde bu de

rden istifadeye başlanılması muh
meldir. 

---o-,_ __ 

Erbaada Mahrukat 

Meselesi Halledildi 
Erbaa (TAN) - Kasabamızın mah 
kat ihtiyacı işi hallolunmuştur. 

ozlu, Meydandüzü, Sokutaş, Hacıali, 
mbulat, Benli, Aydınsofu, Over 
ylerine odun kesilmesi ve satrş için 
sat verilrnistir. Sokutaş köyüne ay 

zamanda kömür yakmak müsaade
de verilmiştir. 

Kadın Yüzünden Bir 
Yaralama 

Vezirköprü (TAN) - Kamdoruk 
ylü Emin Çavuş oğlu Mustafa, bir 
dm meselesinden ayni köylü Hüse
nı bıçakla yaralamıştır. Mustafa 

ı olduğunu iddia ettiğinden Havza 
kumet doktorluğuna gönderilmiş 

r. 
---o-

ooveratıf 

alışmaları 
Milas, (TAN) - 49 aza ile işe ba~ 
ış olan Bodrum kazasının Mumcu 

r kooperatifi aradan bir sene geç
den aza adedini ~ksene çıkarmış, 
aklarına da 5510 liralık yardımda 
unmuştur. Tütiincil ve zeytinci o· 
ortaklarına mühim faideler temin 

•nı•v•ıyen Milas kooperatifi de 130 kiş1. 
_.._., ..... ibaret olan ortaklarına 16 bin li 

ık yardımda bulunmuştur. 
---<>-

lzmir Liman11tda 
Asri Tesisat 

tzmlr (TAN) - Limanımızda ma
tla işliyen bir vinç çalıştığı gibi, e

rikle işliyecek dört vinç daha ge-

Gelir 

Geyiklide zeytin ağaçlarının budama ameliyesi 

Geyikli (TAN) - 1100 nüfuslu na 1 dir. Bilhassa bu mevsimde birçok va 
hiyemizde mesken buhranı vardır. Bir pur ve motörler gelerek palamut, çam 
oda kirası 6-7; iki üç odalı evlerin ki kabuğu, mazı ve hububat almakta-
rası 10-12 liradır. 

Geyikli, hayat pahalılığının hüküm 
sürdüğü yerlerden biridir. Tam kilo 
olmıyan P.kmek fiyatı 12 kuruştur. Be 
lediye teşkilatı olmadığı için hayat pa 
hahlığı ile mücadele edilememektedir. 
Kasabamızdaki imar faaliyeti ol

dukça canlıdır. Yeni yeni binalar, cad 
deler yapılmakta, meydanlar açılmak 
tadır. Sıhhi içme suyu getirilmiştir. 
Bu su biraz kireçli olmakla beraber 
halkı sıkıntıdan kurtarmıştır. Daha 
iyi su bulmak için de araştırmalar de 
vam etmektedir. 

Zeytincilik IJe meyvacılık 
ilerliyor 

Sahile çok yakın olan kasabamız 
zeytin ve palamut ağaçlarile çevrili 

dır. Çok çalışkan olan halkımız son 
birkaç senedenberi yağcılığa ehemmi 
yet vermiye başlamıştır. Meyvacılık 
ta ilerlemektedir. 

Zeytin ağaçlarının yekfınu 20692 
ye varmaktadır. Yeni aşılanan zeytin 
fidanlarının sayısı 16925 i bulmuştur. 
Bu sene zeytin mahsulü okadar çok
tur ki devrilip kırılmamaları için ağaç 
lara destekler vurmak zarureti hasıl 
olmuştur. Son model bir zeytinyağ i
malathanesi vücude getirmek için la 
zımgelen teşebbüslere girişilmiştir. 

Her hafta cuma günleri burada kU. 
rulmakta olan pazara civar köyler 
halkı da iştirak etmektedir. Köy san
dığı bu pazar sergilerinden iyi gelir 
temin etmektedir. 

Antalyaya 
Su 

Milas İçin Bir 
Ortamektep iyi 
Binası Lazım. Getirilecek 

• 

Milas ortame:..tep direktörü 
Muharrem Akyol 

Milas, ('fAN) - Kasabamızın on 
p ne yakın nüfusu o1 duğu halde an
cak bir ilko~ulu vardır. Maamafih bu 
okul on beş sınıflıdır. 1200 talebesi, 
sekiz muallimi vardır. Mektebin bu 
kadar çocuğu okutmak ıstırarında k:ıl 
ması, geçen Cilımhuriyet bayramında 
teslim edilmesi lazımgelen ikinci o
kul binasının gecıkmesı ve muullim
sizliktir. 

Milas orta okulunda da 300 e yakın 
talebe vardır. Bu mektebin bulundu
ğu bina kış mevsimi içın pek elverişli 
değildir. Direktör Muharrem Akyol 
bina ihtiyacı hakkında teşebbüslerde 
bulunmuştur. Ilk tahsil çağında pek 
ok talebesi olan Milasta geniş ve mo 

dern bir orta okul binasına kati ih
tiyaç vardır. Böyle bır bina yapıldığı 
takdirde vilayet te beş bin liralık yar 

Antalya (TAN) - Asırlardanberi 
sarnıç suyu içen Antalyalıların temiz 
içme suyuna kavuşmalan yakın görü 
nüyor. Dört mütehassıs profesörden 
mürekkep bir heyet, buraya fenni su 
rette getirilecek iyi bir su bulmak ü
zere köylerde ve dağlarda tetkikler 
yapmaktadır. Bu işle Vali Saip Orge 
ve Belediye Reisi de yakından alaka
dar olmaktadırlar. 

imar faaliyeti arttı 
Atatürk, Çetinkaya, Ozalp cadde

lerinin tamamen açılması için lazım. 

o-elen istimlak muameleleri bitirilmis 
~ , 
tir. Bu caddelerden bir kısmının kal. 
dırrmları da ikmal edilmiş, güzel bul
varlar açılmıştır. 

Gerek burada, gerek mülhakatta 
devam eden imar ve mektep inşası fa 

aliyetleri birkaç sene sonra muhiti
mizi tamamen değiştirecektir. 

---O>---

Sandıklldaki 

Mahkumlar Okuma 
Öğrendi 

Sandıklı (TAN) - Halkevinin ta

yın ettiği bir muallim hapishanede 

kurs açarak okuma bilmiyen mab -
kumlara okuma yazma öğretmiş, im
tihan sonunda bunlardan 24 ilne şa
hadetname verilmiştir. 

Dövüşen Memurlar 
Konya Ticaret Odası Başkatibi 

Şükrü tokatla muhasebeci Mehmet 
Yazar, biribirlerini tahkir ettikleri ve 

dövdükleri için meşhut cürümler ka-
ımda bulunacaktır. nununa göre Asliye Ceza Mahkeme

tirilmiştır. Bunlardan ikisi gümrük- sine verilmişlerdir. Mahkeme, suçu 
lerin içinde, ikisi de dışında çalışa- idari mahiyette bulmuş ve evrakı vi-
e!lktır. layet idare heyetine göndermiştir. 

mirağın istasyon civannda yap- 1 

brdığı asri orta.mektep biaıası, 1 

'.>ütün teçhizatiyle bitirilmiştir. 
1 Maarif Vekaleti mektebe sade

ce muallim tayi.n etmiş ve tale-
' be kayüına başlamlmıştrr. Cüm- 1 

1 I huriyet Bayrammda açılış mera-
ı simi yapılacaktır. 
, t Nuri Demirağ, Dlvrik beledi

yesiniııı bütçesi elektrik tesir-.atı 

vüeude getirmiye müsait olma
dığını göz ö.nünde tutarak bu ih
tiyacı da gidermeyi kararlaştır
mıştır. Bunun için istasyon ya- 1 

kınaıdald değirmeni satın almış

tır. Bu değirmeni ~eviren sudan 
1 istifade ederek Divriği elektrikle 
1 aydmlat.acaktır. 

' Nuri Demirağ, burada bir de 
tayyare fabrikası ku1"8C8iktır. Ar-

1 

1 sa hazırlarunıştrr. inşasına gele. 
cek yıl ba..5Janılacaktır. 

1 

T oros ve lzmir 
Talebe yurtların
da gördüklerim 

(Başı 7 incide) 
Talebelerden genç bir kız atıldı: 
- Neden olacak, kitapsızlıktan 

öğrenemiyoruz. Yalnız notlarla ders 
çalışıyoruz. Türkçe bir kitap yok. 

- Bu sene içinizde hiç mezun o-
lanlar o1madı mı? 

- Oldu, beş kişi. Uç eczacı, iki 
tabiiyeci .. Eğer seneye muvaffak o
lurlarsa mezun olacak sayısız hu
kukçularımız var. Hem bu sene 
genç kız1ar arasında yüksek tahsi
le atılanlar daha çoğaldı. Şiıiiidl aek 
sene yakın talebemiz var. Bu bina 
küçük geldi. Bir başka bina daha 
açtık. lzm.irden çok geliyorlar. Tar 
bii hep zengin ailelerin kızları. Iz
mir Muhasebei Hususiyesi de ay
rıca beş genç kız okutuyor, ~te bir 
tanesi: Bayan Behice. 

- Bu sene mi geldiniz, diyorum, 
yüksek tahsili niçin istediniz, oku
maktan gayeniz nedir·? 

- Ailemin ekseriyeti yüksek 
tahsil gördüğü için ben de aileme la 
yik olmak istedim. Fakat tahsilde 
birinci gayem iyi bir münevver ol
maksa, ikinci gayem de hayatımı 
kazanmaktır. Anneımin benden baş 
ka kimsesi yok. Onu hayatta fena 
vaziyette görmek istemem. 

_ Ailenizden uzak geçen bu ha
yatı acaba yadırgamıyacak mısınız? 

_ Başlangıçta hiç yadırgama
dım. Yadırgamıyacağımdan emi
nim. 

T am bu sırada dışarda bir a
yak sesi oluyor. Genç kızlar, 

telaşlı, telaşlı konuşuyorlar. Yur
dun müdiresi kapıyı dinliyor: 

_ Onu biraz dolaştırmıya çıka
rıyorlar. diyor. Doğrusu çok haki
katli arkadaşları var. 

Ben de (onu) yani tahsilini dört 
sene birden kaybeden talihsiz tale
beyi görmek için Bayan Müdireden 
müsaade alarak çıkıyorum. Sokak 
kapısından iki üç kadın, bir de er
kek arkadaşı arasında onu görüyo- . 
rum. 

Zeki yüzlü, gözlüklü, ince ve se
vimli bir genç kız. Gözlükleri altın
da gözleri ya çalı~ımaktan, yahut 
ta ağlamaktan biraz kızarmış gibi. 
Belki, benim gazeteci olduğumu bil 
diği için tramvay yoluna arkadaşla 
rile birdenbire sapmış olduğu halde, 
ona dikkatle bakan gözlerimden ka
çınmak ister gibi, tekrar yan so
kağa dönüyor. Dört, beş arkadaş 0 • 

nu takip ediyorlar. 

G enç kızlardan biri burada ba
na: 

- Bu sene burada buluşmak bir 
matem oldu. Biz sınıf geçenler, se
vinemedik. Çünkü arkadaşlarımı
zın ekseriyeti sınıfta kalmışlardı. 

Müthiş keder içinde idiler. Univer
site gençlerinin yarısından fazlası 

ümitsiz bir haldedir. dedi. 
Eğer buna sebep, gençlerin iddia 
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• laf, diş. nezle, grıp, romatizma 
ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

icabında günde 3 kaıe ahnabilir 

isim ve markaya dikkat. Taklidlerinden sakınınız. --· o . ' . '. ' 

SEFALiN 

Hafi çok ağrıyordu, 

ona SEF ALIN tavsi

ye ettiler. 

Derhal aldı. 

Bakınız, timdi ne 

kadar netelidir. 

SEFALI N baş 
derhal 

ve diş ağrlları, grip ve 
geçirir. Mideyi bozmaz. nezleyi 

Eczanelerden ısrarla isteyiniz. 

KANZUK 
Saç Boyaları 
JUVANTiN 

KUMRAL -
1

S1YAH 

Ter ve yıkanmakla kat'iy _ 

yen çıkmaz, tabii renk veren ta. 

nmmış yegane sıhhi saç 

ooyalandır. 

INGILIZ KANZUK ECZANEsJ 

BEVOGLU - ISTANRUL , _______ it 

Terfi Listesine 
Geçen Hakimler 

Ankaradan gelen haberlere göre, 
Adliye Vekaleti terfi listesine isim -
leri geçen bütün hakimleri seneba -
şından itibaren terfi ettirme hazırlık 
!arına başlamıştır· 

Şu günlerde bazı ırıünhr''er 
için yeni bir liste çıkacaktır. Bu ara
da istifa eden İstanbul müddeiumu
mi muavini B:ıyan Melihanm yerine 
de yeni bir muavin tayin edilmiştir. 

eWği gibi kitapsrzlıksa, bir an ev
vel lazımgelen kitapların tercüme 
ve tab'ı için acaba ne bekleniyor? 
Bunu merak ediyorum. doğrusu! 

ÖzlU 
unlarını 

yediriniz , 

Yüksek evsafa malik Hasan Ozlü 
Un1an yavruların gürbüz, tombul 
ve canlı ve sıhhatli olmasını te
min eder. Beynelmilel sergi!t.. 'e 
kazandığı altın madalyalar ve za
fer nişanlarile ve birincilikle ihraz 

ettiği diplomalarla cihanşümuı 

şöhret kazanmıştır. Yalnız ve mu· 
sırren Hasan markasını isteyiniz. 
Bütün bakkaliye ve eczanelefde 
bulunur. 

Verem Dispanserindeki 
Hastalara Yardım 

Profesör İbrahim Ali Erberk, dis· 
panseri.mizde tedavi gören veremli 
hastaların gıda ihtiyaçlarına yardım 

olarak her sene olduğu gibi bu yıl 
da fakir ve zayıf veremlilere veril • 
mek üzere 130 kilo fasuye, bulgur, 
nohut, 120 şer kilo mercimek, bakla, 
pirinç, 10 er kilo toz şeker ve balık
yağı göndermiştir. Sayın profesöre, 
yoksul hastalar namına teşekkürleri
mizi bildirirken, diğer varlıklı yurt -
taşlarrmızın da bu mühim yardım e
serine katılmalarına intizar ettiği -
mizf hatırlatmayı bir insanlık borcu 
bilirız. 
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<BAŞMAKALEDEN MABAAT) Yağmurlar De- Ademi Müdahale Misa/i,.imiz 
Bir Haftalık vam Ediyor Komitesinde Geliyor EK O N o Mi 

(Bqı 1 lnclde) (Ba§ı l lnclde) 

Ta r•I h vapur seferleri intizamını tama- kabul edeceğini anlatmıştır. Lord 
men kaybetmiş gibidır. Bir çokları, Plymouth, en nihayet, pek kısa bir 
boğazdan dışarı çıkamamışlardır. Çı müddet zarfında itilafa varılmadığı 
kabilenlerin de ilk iskelele!·den iltri takdirde Ingiltere hükumetinin tek

rabistanı, Şarki Ürdün arazisine kar- geçemedikleri ve limanb.ra sığındık- rar serbestçe hareket hakkını kaza-

(Bqı 1 incide) 

şı askeri tedbirler almıştır. lan anlaşılmaktadır. nacağını söylemiştir. 
İşin en fena tarafı, bu kadar çetin Geçen Perşembe günü füııanımız- Fran•ız murahhuının 

bir Akdeniz ve Avrupa vaziyeti kar- dan Karadenize kalkan 'Aksu,, va.- yaptığı tekliller 
şısında İngiltere ve Fransada milli puru bir gece Büyükderede kaldık- Fransa murahhası M. Corbin, ko-
bir göriiş birliği bulunmamasıdır. tn- tan sonra Boğazdan aynhnış, fı:ıkat mitenin ispanyada dövüşen gönüllU
gilterede sol fırkaları derhal şiddetlı Ereğli.den ileri geçeme•ı ıştir. Yine leri geri almağa imkan olup olmadı
hareketlere girişilmesini isterken, ayni gün, Bartın postaıo::ını yapmak ğmı tetkik etı:nek vaziyetinde bulun· 
koyu muhafazakarlar Almanya ve 1 üzere hareket eden "Mers·n .. vapuru duğunu söyliyerek şu noktalara ka-
ltalya ile anlaştlmasına, Fnınco'nun da Büyükdereden geri döum:iı:;"iır. rar verilmesini iştemiştir: 
tanınma.sına ve hatta umumi bir nn- Evvelkı gün Karadenizden gf'lrne- 1 _ ispanya hizmetinde bulunan 
laşmarun bedeli olarak Alman mü~- si beklenen "Vatan,, vnpunı Gire· ecnebilC'rin mümkün olduğu kadar 
temlekelerinin iadesine tarııftar ?C: sunda, ''Karadeniz,, vapu u ıfa. S"m· ktsa bir müddet zarfında geri alın
rünUyorlar. 21 ilktesr:n J."İ;nü trıO'ılız sunda kalmışlardır. Hava müsnadı- ması, 
parlamentosu açılRcaktır. Muhalif fır ederse "Vatan., bu3iin, "Karadcnız. 2 _ Ge-ri çağınlmağı kontrol e
kılar, hükumete !'lid!'JPtli bir taarruza de yarın limanımıza gelecekicrdir. den beynelmilel komisyonlar, geri 
haz1r1anıyorlar. Müzakereler çok he- Dün akşama kadar Büyükdere ö.ııi"ın- ça~nlma islerinin ki\fi derecede iler 
yecanlr olacaktır. de 8 gemi toplnnmıştır. S3.rıycr li· lediğini müşahede eder etmez ihtilaf 

Brül:&el konleran•ına hazırlık man dairesi. "tehl~ke,. işareti verdi- halinde bulunan iki taraf beynelmi
ğind"n bu gemiler. dışarı çıkarorı lel kaideler mucibince muhariplerin 

O Unya mücadelesinın Avrupa 
cephesine taalliik eden işle

rinde kati ve acele vazıyetıer yarat
maktan son hadde kadar çekinilirken, 
Uzak Şark işlerinde bilakis sık adım
lar atılıyor. Buna sebep, Amerikanı~ 
ortaya atılmasıdır. Çin hakkındakı 
dokuz devlet konfüransının toplan
masına bu sayede k·sa bir zaman i
çin1e karar verilebilmi ıtir. Konte
ra'ls avın yirmi beşine doğru BrUk
selde toplanacaktır. Japonyanın ge
lip gelmiyeceği belli deıı-ıldir. Fakat 
Japonlar gelmekte kendi hesapların~ 
fayda görmüyorlar. Japon gazett:le.rı 
şöyle bir lisan kullanıyorlar: "Çinın 
tamamiyetini temın eden dokuz d.ev
let muahedesi on beş sene evvel nn
zalanmıştır.0 vakittenberi bir Sovy~t 
kuvveti meydana çıkmış. Çind~ ~ır 
milliyetperverlik hareketi belınnış
tir. Japonyanın Sovyetlerle bir masa 
b<ısına geçmesini beklemek, Japon 
milletine hakarettir ... ,. 

Di(;er taraftan Japon Başvekili. e
peyc; mutedil bir lisan kullanmak ih
tiyacını duymu"'tur. Prens Konove, 
United Press ajansmtn muhabirine 
şöyle diyor: "Söylemesi ga riptir am
ma, biz Çinde sulh ve iş birliği gaye
sile dövtlfUyoruz. ~mi imparatorluk 
ya pmali, araz sini almak. ~ a nçu gilıi 
idare etmek hatınmr7.d n gecmiyor. 
BUtUn kabahat Çindedir. Taarruz on
lardan gelivor. Japon ale,·htan bir 
siyacınt, milli bir g'dis t ip etrrı"k 

s•ıret;ıe bizim kanıtmıza çıkıyor. H:ı.
r:"'i alem de maksadımızı yanlış anlı-
yor.,, 

Mali ve ikh•adi tazyik 

K orkarız ki, bu mantık Japon
]l\rla tecavüz yollnnndaki yol

daşlanndan bat'ka kirnsevi ikna ct
miyecektir. Brüksel konferansından 

mali ve iktisadi boykot yolunda bir 

mı!'llardır. ist;f.,r.•' ettikleri hakları kullanabile-
Bir motör ve bir yelkenli celderdir. 

parfalandı 3 - K')mitede temsil edilen hükfı 
Alınan haberlere göre, Yalova a- metlerin dilha şimdidi>n kısa bir 

çıldnrmda iki deniz kazası olmuştur: mliddet zarfında her iki ordudan ımu 
"H fZ!ITahman.. isminde büyHk aVYen miktarda e-önüllü çıkanlması 

bir motor. Yalova önlerinde fırtına- ;çin Vrlf'ncia ve Salamanca hükü • 
ya tutulmuş, kayalıklara .,üriiklen<>- metleri ii 7 c1 inde niifu7. icra etmeleri 
rek batmıştır. Bir yüklü yelkenli de la7ımdır. Hunun i~in her iki taraf
y ne o civarda batmıstır. Dün liman t bulunan er"rbi kuvve~'t>ri ara.~ın
reisliğine gelen haberlerde, her iki daki n;spetsizlik nazan jfbare alın
kazada da nüfusça zayıat olmarl•ğı mııhdır. 
bildirilmiştir. Fakat, fazla tafsilal a- 4 - Komitede temsil edilen hü-
lınamamıştır. kümetler. şimdiden gönUllü ve hava 

Mudanya önlerinde karaya oturan mal1.emP~i gönderilmesine müftaade 
Türkan \ apuru henüz kurtam.ırııa- Ptmemr.-..; ve bunu kolaylaştınnama
mıştır. Fırtınanın aralıksız devam et ğı taahh.iit ederler . 
mesi, kurtarma iş'ni aksatmak~"•lır. 5 - Van Duırn - Heııılmİrl?'in nı 
Gemi baş tarafından iki yara .:ıldığı porunrlald tetebbıı'a~ göre kontrol 
iç:n vaz'yeti biraz tehlikeli görü'm"'k si"t ... mi tatbik edilecektir. 
tedir. Geminin, kayalara çarparak Fransa murahhası bu noktalan 
parçalanmaması için tedbir alınmış- tetkik icin k1sa hir müddetin teııpi -
tır. tini istemiş ve Fransa hükflmetinin. 

Davutpafada bir evin bul?iinkü vazivetin devam edemive-
üat katı çöktü cesTine kani bulunduıhınu. verilen 

Devamlı yağmurların tesiri ile şeh- mühlet hitamında bu teklifler hak
rin bazı yerlerinde ktiçük su basma kınd-ı mutabık kahnmııdt~ takdirde 
hadiseleri olmu tur. Değirmen soka- Fransıtnın kendisini hareket serbes -

k d •t tisini kazanmış sayacağını katiyyet-
ğın:la Pembe isminde bir .. a ı~a ~ı le ifadC' ı>tmiştir. 
ahsap bir evin üst katı çokmuştur. 
Çö •d kimse bulun- ltalyan ve Alman 
madığından nüfusça. kayrp yoktur.. murahhaslarının •özleri 

Fırtınanın deva.mı. hava seferlerınt Daha sonra söz alan İtalya mu-
de tamam"n durdurmuştur.Ankara ile rahhası Kont Grandi, İtalyanın tn
tayyare Tlost:ilan henil7. a~ılmamıştır. giliz planının tatbikine bir başlangıç 

Ya~mur ve lırt211a olmak üzere her iki taraftan mUsavi 
j vam edecek miktarda olmak üzere gönilllillerin 

y "lkö :eteoroloji istasyonun - geriye ça~l~'8St hakkındaki teklifi 
eşı . Y aıumata göre, dün ba- ı kabul ettıgıru söylemiye nıezun ol-

dan verılen m . . • . d - l tını 
761 8 i göstermış rUzgar şı- ugunu an a ştır. 

rometre • . ttal ah d tspan-. . etinden sanıyede 8 met- yan mur hası, "Kız ,, 
mal ıstikam . tı'r yollara yasak malzeme ıaşıyan va-

.. tıe esmış · -
re sur~ d memleketimizde hava- purların yabancı devletler bayra~n~ 
Bu~n mi e~tle kapalı ve yer yer ya- taşımak hususundaki suiisti~all~~n~ 

~m ıımu Y; U:z:garların 'imal isti- protesto etmiş ve komitenin mes&:ı~ 
gışlı g:çmes., r ""i ve Karadeniz sa hüsnü suretle bitirmesini Umit etugtnı 
kametinden esm.,., · l" . . . Trakya, J{ocaelı, Ege VI! söy ıyerek sözlerini bitirmişıtir. 
hıllerı ıle. da fırtınalı olması Almanya namma söz söyliyen ve 
Marmara havzasm bugUn tayyare ile Londraya nıuva-

den anlıyoruz. Bu zat diyor ki: "E- muhtemeldir. .. salat eden Fon Ribbentrop, İspanya· 
· Anadoluda yagmur da do""vUşen ı"kı' tarafın muharı·p bak-

karar çıkması beklenebilir. Amerika.. 
nın bu fikirde olduğunu, Ayan Harici 
encümeni reisi Pittmanm sözlerin-

s:ı.slı mali ve iktısadi tazyik saye- -Lal yağan mınt"" ar kını tanımak lazım olduğuna işaret 
sinde, bu harbin de önUne geçebili· 

riz, sirayetine de mini olabiliriz.,, 

Diğer taraftan reis Roosevelt yeni 

bir nutuk söylemiş ve şöyle demiş

tir: "Amerikanm büyUk bir devlet 

sıfatile mesuliyetleri var. Dünyanın 

yalnız bu nesli için değil, geıecek ne-

siller için de sulh ve istikrar kurma
ğa mecburuz. SulhU ise istemekle 

kalamayız. Bunu oturup beklemeğe 
razı olamayız. Elbirliği ile sulhe doğ-

nı gideceğiz.,, 

Son Ü" gün zarf nd; me:le~et~ ederek ademi mUdabalenın muvaffa-
muhtelif yerlerine bo Bve - re el kıyetsizliğe uğramış bulunduğunu an 

- a - ıstır. u yagmur ar l 
yag~url~t~byril~e vaktindedir ve ekim atmıştır. 
mevs.m ı ı a k f d Nihayet bütUn devletlerin nıurah· 
ihtiyacı bakımından da ço ay alı c.l haslan. Fransız tekliflerini devletleri-

mucıtur. 
1 

d - ne bildirmek ve tal;mat almak nzere 
Yaı7mur vai"lı:ı'nm kap a ıgı erıas içtirnaa nihayet verilmiştir. 

m ntakalar Trakva, Marmara havza- Komite ikinci tonlantısını önUmilz 
takası ile orta Anado.. deki salı gUnil yap. acak ve bu içti. · 

sı ve E~e mm son Uç gUnde 
lunun gam kısmıdır. maa bizmt Eden riyaset edecektır. 

- - urlar Trakvada ortalama Bu celse ri-.nı-tin'n Eden'e veril· 
yagan yagm 50 kilogram su J ~- bir 
olarak kare metreye .

1 
E- miş olması müzakere1erin bayati 

bırakmı~ır. Ma~ara1 kh::u~ ~:bet ehemmiveti haiz olacağım göster· 
mtııkasının ş1ma 1 mektE>dir. ge m _ıtrtan da gene 

- suyu nun eden ya.gmur Muğla bavnli- Mi.ter F.tlt!n'in tel,arid 
50 kilogram kad~~~ur suyu mik. ettirdiği noktalar 
sine isabet. eden .r-e·--: .. Hr. Orta A- b' kaç 

bir gayesi, dahili bazı kanunları çı- kil ı ge<;nU-9- Mister Edenin dünkU nutku ır tan 100 ogram . . K""t.ah 
karmaktır, fakat diğer gaye de sulh na.doluya: Bilecik, Eskışedhırtl, u d • noktayı tebarUz ettirmiştir: . 

Roosevelt, Amerika parlimentosu

nu 15 ikinciteşrin günU hususi bir 
toplantıya çağmınıştır. Toplantının 

"\:•a Afyon ve Isparta hu u aAnnn dan 1 - İngiltere sonuna kadar adeını 
hakkındaki i§ birliğinin esasını ha- J b t e zırlamaktır. ge~en ya~ur vaziyeti Orta a 0

- müdahale siyaseti üzerinde se a -

lunun Ankarayı da içine alant ~rp decektir. . 
Roosevelt'in dünya işlerine kanş- mmtakasmm beher kare me resıne 2 - Ingiltere. Akdenizdeki eınnı· 

mak hakkındaki karan, Amerikada kmı tır yetinin tehdide uğramasına nıusaade 
ilk zannedildiği kadar fena karşılan- 15 kilogram su bıra ' : h"ll 

Yaö-mur vaziveti Karadenız sa 1 e- etmiyeı-ektir. . 
mamıştır. Hiç şüphe yok ki Roose- o · Zo ld k t Ud bale sı-

rın. de dün akaama kadar ngu a 3 - n~ltere, ademi m a 
velt, her tarafta halkla temas ede- '"3 ... __ 1r. dev 

... __ havalı"sini de teslri altına a125mışk·1"e Vlll'etinin ifli.sma karşı uaqo- ·1 -
rek duygulan anlamış ve nereye ua.a· ı ti 1mal uahase ı e 

karemet
reye Zonguldakta ı o- e erin tedbir a arını m 

tığım bilerek yürümüştür. k 
gram su bırakmıştır. . . arsılamrvacaktır. 

Amerikanın mUdahaleslnden sulh Akdeniz sahillerinde mevzii bır şe- Bu nutuk Fransada iyi karşıtanm1' 
herhalde çok istifade edecektir. Dk kilde yaimur bırakan bava vazi~etl ve İngiltere ile Fransa arumda tam 
hedef, Uzak Şark olmakla beraber Antal..,..da 36 ve Dörtvolda 31 kılo- anlll'11tanm hUkUm sUrdUğilne delil 
sulh meselesinde biltUn dünya için J - - l 1 tb tI tngil

cephe birliği vardır. Meaelenin ne 
tarafından ışe başlanU'88. başlamın, 
neticede sulh işinin bUtUnü ile karşı
laşmamağa imkan yoktur. 

gram flU bırakmıştır. Bu ya~~ur a- sayı mıştır. Fransız ma ua . 
nn f?tinler U7!!erine da~lışı. yam kesa- tere ile Fransa arasında Akdenız em
feti bakımından toprağı en iyi suret- niyeti üzerinde hiçbir ihtillf bulun
te sulamı, olm~sı ltibarlle sonbahar madığını kaydediyorlar. Epoque. lta1 
ekimi bakımından çok faydalı olaca- yanm Majorkayı işgalinden ve Libye 

ve kuvvetler "a-öndermesinden bahse-

(Başı ı melde) 
General MetakstıS 15,30 da Meclis 

Reisini ziyaret edecek, akşam Celal 
Bayann ziyafetinde bulunacaktır. Bu 
ziyafeti bir suvare takip edecektir. 
çarşamba günü sabahleyin misa

firlerimiz şehri gezecekler, öğle üs
tü Hariciye Vekilinin köşkiinde veri
lecek ziyafette bulunacaklardır. Ak
şam, Yunan sefiri bir ziyafet ve bir 
suvare verecektir. 
Perşembe günü öğleye kadar yinP 

PAMUK REKOLTESi 
Adana Mahsulü 160 bi 
Balya Tahmin Ediliyo şehir gezilecektir. Misafirierimiz, öğ

le üstü MareŞalin ziya.fetinde buluna-

caklar, saat 17 de şpkrii Kayanın E M k d d 65 
çay ziyafetine iştirat edeceklerdir. ge ınta asın a a Bin 
Saat 19,30 da da husuwai. trenle lstan- B 1 B r A 
bul~i::.-;.:m°!~gı:::::nnu burayn a yayı u acağı nlaşılıyor 
döndükleri zanıan Hayı'la.rpaşada yi- Bu ıeneki pamuk rekoltemiz için yapılan tahminlere bakılı 

e merasiınle karşılanacaklardır. Adana mıntakuının pamuk mahıulü, 75 bin balyası Klevl 
n General Metaksas, şehrimizde ka- 85 bin balyuı da ikinci mal olarak ceman 160 bin balya kadar 
lacağı müddet zarfında, valiyi. mbak~- Elyafının inceliği ve uzunluğu ile tanınmıt Klevland'lardan 

da ziyaret edecek, ~ Vah u zı-
mm ti perapalasta iade edecektir. ka ikinci mal pamuklar da aenelerdenberi yapılmakta olan ııl 
~ı;:yin de şere~ine Tokatliyanda bir tecrübeleri neticesinde meydana gelmit iyi evaafta uzunca r 
ziyafet verecektır. pamuklardır. 

Yunan harp filosu kumaooant A- Adi ve kısa lifli pamuk çeşitleri A-
. 1 Ikanonıos da A verofla birlikte dana mm takasından tamamen "ıka-

mıra . ~ 
bura.va gelecektır. nlmı;,tır. Adanada geçen senenin pa-

Yananlı mulektaflarımız muklanndan hemen biç kalmamış 
Evvelki gün şehrimize gelen Yu- gibidir. Adana pamuklan ihracatçı-

1 gft .... teciler. dün sabah vilayete lan ve fabrikatörlerimizi anemnun e-
nan ı ...- . 
giderek valiyi makamında zıyaret et decek evsafı kazanmışlardır. 

. 
1 

rdir. öğleden sonra da Fener Ege mıntakasında ise bu senenin 
mı:;khanesine gitmi§lerdir. pamuk rekoltesi 65 bin balya kadar 
pa Bugün mihmandarları ile şehri ge- olacağı söyleniyor. Bu pamukların 
ıeceklerdir. Yarın akşam, General elyafı oldukça ince ve uzundur. Ege 
M t }tSaSJn refakatinde Ankaraya de geçen seneden 10 bin balya ka-
h e aket edeceklerdir. dar mal kalmıştır. Istanbul piyasa-

are Yunan gazetelerinin sında pamuk fiyatı 42 - 45 kuruş 
haharetli nqriyah arasındadır. 

Atina, 16 (A.A.) - Gazeteciler, ----<>----
ki'l Metaksas'ın An:karaya ya- Çavdarsız IUCJV dayla-

s:ışve sed k - zivareti mevzuu bah ere 
pacagt J • d tl - Al Ç v 1 "ki memleket arasındakı os ugun, ra ıcı oga ıyor 
1 

- r Türk _ Yunan dostluğu gibi 
ege . · b"" ··k Dün şehrimize yalnız 19 vagon mimi olursa, sulh ıcm ne uyu 
sa b""t"' d'" buğday gelmiştir. Piyasa istekli ol-b"r niınet olduğunu u un unyaya 

1 d b · ti duğundan gelen malların hepsi satıl-
isnat etmek hususun a u zıyare 

~ · t kted'r mış ve piyasa istekli kapanmıştır. 
yeni bir vesile telakkı e me 1 • 

Katimerini diyor ki: Çavdarsız ekstra buğdaylara talip-
"Bu ziyaret, mazide karŞt J..arşıya !er artmaktadır. Yumuşak buğday-

1 h . lar 5.25 - 6 kuruştan, Polatlılar 
çarpışan ve fakat bugün sulh e ın
de sarsılmaz samimi bir bağlılıkla 6,17ğ5 - 6,22 kuruştan, sertlerden 
elele veren iki millet arMmda btr te- 130 ton 5,30 - 5,35 kuruştan satıl 
mas mahiyetindedir. mıştır. Dün 45 bin kilo arpa 4.05 ten 

iki büyilk asker olan Ataturk ve ve bir miktar çavdar 4,10 kuruştan 
Metaksas'ın telakisi bu ziyaretin müşteri bulmuştur. 
manasını artırmakta ve muahedele · 
rin tespit ettiği, iki millet kalbinin 
teyit eylediği ve Ankarada hazırla
nan tezahUratın da tarsin eylediği bir 
sillh arkadaşlığı anahiyetini vermek 
tedir .. , 

Sulhün muhaltutmnda 
kuvvetli iki ômil 

Vradini diyor ki: 
"4 Ağustos 1936 inkılabmdanberi 

ilk defadır ki, Yunan bükfimeti reis 
dost ve mUttefik devleti ziyaret et
mektedir. Yunan Başvekilinin Anka
rayı ziyareti bittabi daha sıkı bir ma
nevi temas tesis edecek ve sulhün ınu 
bafazasmda iki kudretli amil olmıya 
azmetmiş olan iki millet arasında da. 
ha sıkı rabıtalar yaratacaktır. 

Başvekil Metksas, Türk milletine 
Yunan milletinin sel8mlannı iblağ e
decektir . ., 

iki millet ara.ınclaki 
•ıkı İf birliği 

Atinaika Nea gazetesi, Metaksasın, 
'"l'Urk ve Yunan orduları çözUlmez. 
ve yenilmez bir küI teşkil ettiği hak
kındaki beyanatını hatırlattıktan son 
ra diyor ki: 

"Başvekilin bu beyanattan sonra, 
Ankarava yaptığı ziyaret iki millet 
arasındaki sıkı ve samimi teşriki me· 
sainin yeni bir tezahürüdür. 

Başvekil Metaksas, Türkiye cUm
huriyetinin büyük Şefile şahsen ta
nışacaktır. Kendisile ve Türk zimam
d-arlarile ve beynelmilel vaziyet hak
kında fikir teatisinde bulunacaktır. 
Bugünkü şartlar içinde bunun böyle 
olması gavet tabiidir. Türkiye ile Yu 
nRnistan arasmdaki temki mesainin 
direktifleri o derece ivi tayin edilmiş 
buluunvor ki, bu zivaretten ancak me 
sai ve duvgu birliğinin ve iki devlet 
RlılSmdaki sivast mtitabakatin tevi -
dinden başka bir fCY çıkma.sı bekle
nemez.,, 

derek mesele hallolunmadığı takdir
de İngiltere ve Fransanm kati ted -
birler alacaklarından bahsediyor. 

Alman gazeteleri iae, nutku iyi kar 
şdamamışlar ve gönUllüler meselesi
nin hallolunmamasından lngiltere ile 
Fransanm mesut olduklanm yazmış
lardır. 

Borsadaki Muameleler 
Dün borsada pek az muamele geç

miştir. Unitilrk Uzerine birkaç iş ol· 
muş 13,60 lirada açılarak yine 13,60 
lirada kapanmıttır. Londra borsa.sın 
dan frank 147.37 gelmiştir. Bir ister
lin 624 - 627 kuruştur. Borsa dışın
da bir altın 1060 - 1062 kuruş ola
rak satılmaktadır. 

Bazı Sebze ve Meyvalarda 
Yükselme Yar 

Son günlerde yağan devamlı yağ
murlar, sebze ve meyva haline geti
rilen sebze ve meyvalardan bazıları· 
nın fiyatlarmm yükselmesine sebep 
olmuştur. Bamya 18 - 25 kuruşa. 
Ayşekadın fasulye 7 - 10. barbun
ya 8 - 12, ıspanak 4 kuruşa çıkmış
tır. UzUmler de kilo başına 1 - 3 
kuruş yükselmiştir. Ecnebi limonla
rının yUzU 120 - 140 kuruştur. 

Maarif Vekaleti
nin Tebliği 

(Bafı 1 incide) 
kUmlerinin tatbikinin tabii olduğu 
lizım gelenlere bildirilmiştir. 

3 - Talimatnameyi değiştirmek 
kastile haksız ve usulsUz mUracaat
leri teşvik etmek istiyen ve esasen hu 
kuk fakUltesinde iki sene sınıfta ka
larak geçen sene iktısat fakülteeine 
geçmelerine mUsaade edilen ve bu fa 
kUltede de bu sene yine sınıfta kalan 
ve arkadaşla.rmı Universite aleyhinde 
müşterek harekete teşvik eden 3 ta
lebenin üniversite ile ali.kalan kt.'

silmiştir. 
4 - ünivenitedeki yerli ve yabarı-

cı profeeörlerin çalışma ve verimle
rinden CUınhurlyet hUkfimeti mem
nundur. 

Matbuatta, Üniversite de dahil ol
mak üzere talebeyi ~ahşmamazbğa 
ve beyhude hayallere saptırmıya mü
sait neşriyatın memleket irfanına zn
rar verici olduğu ve çekinilmesinin 
bir memleket vazifesi bulunduğu su
reti mahsusada zikre değer mahiyet 
te 2öriilmUstür. 

Tıpalık 

Mantar 

Kalmadı 
Ispanyarun son vaziyeti, lsp 

mallarının yurdumuza getirilme 
mani olduğundan müskirat fab 
törlerile, eczanelerin kullandı 

mantar t1palar ihtiyaca kafi gel 
yecek kadar azalmıştır. Son bir 
rarla Ispanya ile olan ticaret 
masmın feshedilmesi üzerine evv 
lsp~nyadan getirilen malların 
memleketlerden temini için ithal 
tüccarlar araştırmalar yapmak 
lar. 

Mezbahada 
Kesilen 

Hayvanlar 
Mezbahada kesilmek üzere şeh 

7.e getirilen hayvanların 

4275 baştır. Bunlardan 2739 kar 
koyununun kilosu orta fiyatla 1 
166 baş dağlıcm kilosu 19,54, 915 
zunun kilosu 21,14, 267 kara k 
kilosu 12,08, 43 oğlağın kilosu 1 
kuru§tan satılmıştır. Büyük baş 
vanlardan 69 öküz kilosu 11,73 
inek kilosu 11,56, 24 dana kit 
kilosu 11,49 kuruştan ve yedi m 
kilosu 9,39, 37 baş malak kilosu 1 
kuruştan satılmıştır. 

BORSA 
16 Birinciteşrin CUMARTE 

t' A K A l. A H 

Sterlin 625,- 629. 
Dolar 12~.- 127, 
Fransız Fr. 80,- 88, 
Liret 100,- 105, 
oeıçıka Fr. bu.- M, 
Drahnu 18,- 23 • 
lsvıc;re Fr. 570,- 5 o. 
Leva 20.- 23, 
Florın 65.- 70, 
Kroo Çek 7 4,- 84, ..... 
Şilın Avusturya 21,- 23, 
Dlillrk ıs.- ::sı. 
Zloti 20,- 22,5 

Le
Pcngo ıı.- 25. 

y 12,- 14, 
u.uar 48,- 52, 
Kron lsveç 30,- 32. 
Altın 1062,- 1063,-, 
Banknot :.füu,- öl. 

«; fi. 1\ l ı.; R 

Londra 
Paris 
Nevyork 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Buda peşte 
BUkreş 
Belgrad 
Yokohamo 
Moskova 
Stokholm 

626,50 627-
23,5225 23.50 
0,7925 0,1 

15,0438 15,03 
4,70 4,69] 

87 ,23 87 ,161 
3,4417 3,4 

63,8467 63,79 
1,4325 1,43 

22,6145 22,5™' 
4,1950 4,19 

11,9712 11,96 
1,9712 1,96 
4,1832 4,18 
;1,9984 3 99 

107,4225 107:33 
34,4375 34 41 
2.7420 2 74 

20,2875 20',30 
3.0957 3.09 
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YAZAN : S. S. No. 59 

Damat Feridin Fikirleri 
V ahdettine Uygun Geldi 

(Ziyareti şaha.nenize geldiğiım za 
man, pek ümitsizdim. Hatta bu ü
mitsizliğim buraya avdetimden son 
ra da bir müddet devam etti. Fa
kat, son günlerde tebdili hava mak 
sadile buraya gelen, bazı mühim 
siyasi dostlarımla temas ettiın. Va
kıa bunlar. hiç bir şey hakkında ba
na kati fikir vermediler.. Hatta, 
muvaffakıyetinizin ne şekilde te
min edilebileceğine dair de birşey 
söylemediler. Ancak; 

-Türklerde, büyük intibah eser 
leri başladı. Artık gözleri açılan 

Türkler, hilafet kuvvetine zerre ka 
dar ehemmiyet vermiyeceklerdir. 
Bundan sona, hilafetin manevi nü
fuzu, sadece Arabistan, biraz da 
Hindistan üzerinde kalacaktır. Maa 
mafih Hintliler, hilafet makamı na 
mrna birçok dolanclıncılıklara ma
ruz kaldıkları için, onlar da Halife
ye eski merbutiyeti göstermiyecek
ler .. Belki de yavaş yavaş, Türkler 
gibi alakalarını keseceklerdir ... Fa
kat nisbeten daha cahil ve basit dü 
şünceli Arabistanda, Halifenin ro
lü, biraz daha. devam edecektir. 

Diye, bendenizi ikaz ve irşat et
tiler ... Dostlarımın bu fikirleri cid
den kıymettardır. Ve, zatı şahane
lerinin büyük menfaatlerile de ala
kadardır. 

Bendenizin fikrime kalırsa, artık 
rrürkiyeye avdetten ümidi kesmek, 
ve yeni muhitler tedarik etmek el
zemdir. Bu husustaki düşünceleri
ıizden ve teşebbüslerinizden vak -
tinde haberdar olursam, bendeniz 
de Ingiltere ricali siyasiyesinden o-

lan dostlarıma müracaat eder ve 
zatı hümayunlarına faydalı o1mıya 
gayret ederim.) 

Diyordu. 
Damat Ferit Paşanın bu mektu

bu Vahdettinin düşüncelerine pek 
uygun gelmişti. Hadisatın sersem
letici sürati içinde kafasının bütün 
kuvvetlerini kaybetmiş olan bu a
dim, Damat Ferit Paşanm (siyasi 
aostlar) mın müta1ea1armdaki las
tikli sözlerin ineeliğini hissedeme
mişti. Derhal büyük bir hayale ka
pılarak Zeki Beyi çağırtmış, onun
la istişareye girişmişti: 

- Ne dersin? .. Hilafet merkezini 
~ral>istanda bir yere nakledip o
rada yeniden işe başlıyabiliriz, de 
ğil . ? nu ... 

Zeki Bey, Vahdettinin bu sözle
rine taaccüp etmişti. Ve büyük bir 
hayretle sormak mecburiyetini his 
seylemişti: 

1 - Nereye? .. 
r - Mesela.. Halifelerin tarihi 
beldesi olan (Bağdat) a. 

- Ne münasebet, efendim? .. 
Hiç İngilizler buna razı olurlar mı·?. 
. - Eh, pekala.. (Mısır) a gide-

rıı. 

- Bu da mümkün değil. 
- Niçin? .. 
- Hiç, Kral razı olur mu .. O-

rada bir hilafet merkezi tesis et
mek, kralın nüfuz ve kudretini 
paylaşmak demektir. Bu da olmaz. 

- Şu halıie, Hicaza gideriz. 
Zeki Bey, adeta hiddetlenmişti. 

İlk defa olarak efendisine sert bir 
lisan ile hitap etmek mecburiyeti 
ni hissetmişti. 

- Anlamıyorum ki efendim, ni
ç~ böyle sakat düşünüyorsunuz. 
Hıeaz l{rah, esasen (Şerif) tir. Ve 
b~m bildiğime göre, bu sülile, 
Hilafeti ele geçirmiye son derece
de haristir. Kalplerinde bu hırsı ve 
emeli taşıyanlar, sizin, Hicaz top
raklarına yerleşip te orada (Ha
life) sıfatiyle 1sıam alemine hük
metmenize tahammül edebilirler 

.,, Be 
mı . .. nde:nize kalırsa, bu da 
mümkünsüz. 

- Öyle ise, bir çare kalıyor. O 
da, uygun şerait dahilinde İngiliz
lerle uyuşarak Filistine gitmek ... 
Ve orada yerleşmek. 

O anda Zeki Beye dahiyane bir 
fikir gelmişti: 

- Hah ... Bu düşünceniz. bana 
da biraz mülayim geliyor. Bahusus 
bunda, başka bir menfaatimiz: de 
olabilir. Aklıma, o kadar iyi bir§ey 
geldi ki ... 

- Ne geldi?.. •ı 
- Musevilerle anlaşmak... ~ 
- Anlamadım. 

- Museviler, orada daima Arap 
ların izacatma maruz buhınuyor-

lar. Rahat yüzü görmediklerini id
dia ediyorlar. Halbuki, bir taraf
tan bu iddiada bulunurlarken, di
ğer taraftan da dünyanın dört kö
şesinden oraya hicret ederek sessiz 
sadasız bütün Filistini istilaya ı;a 
lışıyorlar ... Şimdi biz, Musevilere 
şöyle bir teklifte bulunabiliriz, ve. 
deriz ki: "siz. bize maddi yardım
larda bulununuz. Hatta bize, Hila
fet merkezini kuracak münasip bir 
yer gösteriniz. Biz, işe başlıyalım. 
Musevileri izaç eden unsurlara, 
hilafet namına nasihatlerde bulu -
nalım. Adeta size ha.mi olalmı. Mu
kabil menfaatlerimizi temine çalı

şalım. 

Maddi yardım .. ve mukabil men
faat... Bunlar, Vahdeddine cazip 
gelmişti. Fakat Musevilerle bu giz
li ittifakı yapabilmek haylıca mü
him bir cesaret meselesi idi. Şayet 
bu mesele duyulacak olursa, hiç 
şüphesiz ki, bütün tsıam alemi bu 
hareketi müthiş bir skandal telak
ki edecek .. Artık kendisinden ya
bancılar bile yüz çevirecekti. 

Maamafih, Vahdeddin Zeki Be
ye bu düşüncesini söylememişti. 
Belki de buna kulp takacak birşey 
bulacağını zannetmişti: 

- Fena fikir değil. Düşünelim. 
Fakat bunu diişününceye kadar, 
Mısırdakilerin mektuplarına. cevap 
verelim. 

Demişti. 

Vahdeddinr Mustafa Sabri Efen
dinin mektubuna cevap göndermiş
ti. Ve bu cevapta da: (Bugünkü 
vaziyetimiz istikrar bulmadığı için, 
istikbal hakkında henüz hiçbir ta
savvur ve teşebbüsümüz yoktur. 
Maamafih, sizin tarafınızdan dü
şünülen bazı şeyler varsa, bunu 
bildirmeniz faydalı olacaktır ... Bil
hassa, Arabistan beldelerinin birin
de, bir hilafet merkezi tesisi hak
kındaki mütaleanızı öğrenmek iste 
rim. Ve bu hususta cevabınızı bek
leri';\.) 

Demişti. 

Mustafa Ss.bti Efendi, Vahdet
tin.den bu cevabı alınca, oradaki
lerden bazılarını davet ederek bu 
mesele etrafında müzakereye giriş 
mek istemişti. Halbuki davet etti
ği adamlar, o aralık kendi dertle
rine düştükleri için; sebep ve ma 
hiyetini bilmedikleri bu davete i
cabet etmemişlerdi. 

Bunların dertleri. mühimdi. Ba
zılannrn paralan tükenmişti. Otel
ci, mütemadiyen para istiyordu. Lo
kantacı, artık veresiye yemek ver 
mi yordu. 

Mısırın ha•1iyetli gencleri, her
giln otelin önüne toplanıyorlar, 
nümayişler yapıyorlar: 

- Kahrolsun. hainler .. 
Diye bağırıyorlarclı. 
Bir gün otelciye müracaat et-

ıru,Ier; . 
- Ya, bu herifleri buradan ko

varsın .. Veyahut, otelini altüst e
deriz. Her tarafına ateş veririz. 

Demişlerdi. 

Otelci, bu hamiyetli gençleri, güç
lükle teselli edebilmişti. Ve derhal 
oteli terketmeleri için de, bu men
fur misafirlere emir vermişti. 

Onlardan, parası olanlar, şuraya 
buraya nakletmişl~rdi. Fakat ba
zıları; sokak kapısından çıkacak 

halde bile değillerdi. 
Başta Rıza Tevfik Bey olmak ü

zere bütün züğürtler bir araya top
lanmışlar; prenslere ve zenginlere 
firaklı mektuplar yazarak (ihsan 
ve atıfet) niyazında bulunmuşlar
dı. Gönderdikleri mektuplar, birer 
birer geri gelmişti. Hiç bir prens 
ve hiç bir zengin, bu mülevves a
damların mektuplarını kabul etme
mişti. 

Züğürtlükten en ziyade şikayet 
eden, Rıza Tevfik Bey idi. Hayatr
nm hiçbir devrinde, hiçbir idare
den, hiçbir kimseden, hiçbir siya
setten, hiçbir sistemden memnun 
olmıyan, daima menfaat peşinde 

gezdiği halde, bir türlü doya doya 
emellerine kavuşamıyan bu zat; şu 
son dört sene zarfmda eline geçen 
hatsiz hesapsız paranın kıymetini 
bi1miyerek, tahsisatr mestureden 
aldığı avu~ avuc parayı (har vu
rup harman savurduğu için) bizzat 
kendi kendini takbih etmctke idi. 

(Arkası var) 

BULMACA 
Dünkü bulmacanın hal edilmiş şekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Ç E IMI 1 ı Ş K E lZ~KI 

2 AIRIAıÇ•AıY•M•1 
3 MI l ID IE 1 A \GiR I I lS \ 1 
4 AıYIAIR.Ş l f I Ş I E 1 

5 ŞJ.~.JM i• A lD 1 ı ID 
6 IIN.MIEIYli ILILli 
7 RliA.YAIR DAK 
8 .ERKIEN\.AIT ı i 
9 İ INIK IAIR •A.\M I İ L 

10 MiAIA:L••H A IN 1 1 
BUGUNKU BULMACA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 • 1 
2 1 1 1 
3 \ 1 
4 1 _ı 
5 ., 
6 1 
7 il 
8 1 
9 -. 

1" -. 
SAGDAN SOLA : 

1 - Ce.sur. 
2 - İçine su konur. 
3 - Dokuyamam 
4 - Hayvanlarda bulunur - Seb-

ze. 
5 - Kasaba 
6 - Erkek ismi - Taacciip 
7 (Akan)ın tersi - Yunan. 
8 - Tahtayı keserek hesap tutan. 
9 - Renk - Esbap içine koyarlar. 
10 - Bir nevi tatlı satan. 
e YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Geri git! - Meşhur bir ressa-

numızm kasabası. 

2 - Pis mah!Uk. 
3 - Kesip biçme. 
4 - Teli olur - Deri 
5 - Telaş - Ateş. 
6 - Kan yolu - Göz reng'i 
7 - Zaman - Telaşı \-ıma 
8 - Tokat yiven yer - Nisbet. 
9 - Yuva - Emir. 
10 - Balıkçı taktmı. 

' . ( . ·"'' : .. -Çektiği Istırabla-
rın mes'ulü 

kendisidir 
NEVROZiN 

Kaşelerini tecrübe etıniş olsayclı 
ona cehennem hayatı yaşatan 

bu muannid baş ağrısından 
eser kalmryacaktı. 

NEVROZiN 
Bütün ıstırapları dindirir, baş ve 
diş ağrtlarile üşütmekten müte
vellid ağrı, sızı ve sancılara karşı 

bilhassa müessirdir. 

NEVROZiN 
Mideyi bozmaz, kalbi 
ve böbrekleri yormaz 
icabında günde 3 
f(aşe alınabilir. 
tsim ve Markeya Dıkkat 
Taklıtlermden S; kınmız. .. 
.LÜZUMLU• 
Ve her evin demirbaş ilicı 

oıan KAROOL bayılma -
lara asabi öksürüklere, sinir 
buhra.nlanna, meraklaıunalara 

ve asabi titremelere karşı ye -
gine devadır. 

. . .. 

. R·a d yo-
r- -"~~~!fi-iZTŞi~~i" ·-·ı "Bu Slfrl hiçbir 

zevcjme ifşa etmedlm,, 
vakit 

. ' . . 

Günün prosranu - lsta.nbuJ 
ÖGLE NEŞRİYATI: 

Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, 12,50 
Havadis, 13,00 Beyoğlu Halkevi gösterit 

kolu tarafından bir temsil, 14130 Son. 
AKSAM NE$R1YATI: 

Saat 18,30 Plakla dans musikisi, 19,00 
Türkçe şan; İnci tarafından, Piyano ve 
keman refakatile. 19,30 Konferans: Ordu 
say lavı Selim Sırrı Tarcan tarafından : 

Şişmanlarla hasbihal, 20,00 Müzeyyen ve 
$arkadaşları tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkıları, 20,30 Ömer Rıza tara
fından arapça söylev, 20,45 Bay Muzaf
fer ve arkadaşları tarafından türk musi
kisi ve halk şarkıları (Saat ayarı), 21,15 
Orkestra, 22,00 Ajans ve borsa haberleri. 
22,10 piyano konseri, Atina Milli konser
vatuvarından Bayan Zafiropulo. 

1 - Mozart (Sonate a La Turpue), 
2 - Chopin (Ballade sol Mineur), 
3 - Chopin (Etudes), 
4 - Liszt (Canpanella), 
5 - Albeniz (Leguidillas). 
6 - Chopin (Vals). 
Saat 22.45 Plakla sololar, opera ve o

peret parçaları. 23,00 Son. 

• Günün Program f)ziJ 
SENFONİLER 

ı8,15 Prag: Çek filharmonisi (Sches
ber, Engel, Richter). 22 Laypzig: Senfo
nik orkestra, ı;arkı, piyano. 22 Milano -
1:o~ino vesaire: Senfonik ko.nser (Selvac
cının idaresinde). 

RAFlF KONSERLER 
7,10 Berlin kısa dalgası. Musikili pa

zar selamları (8.15: Devamı). 9.20 Faris 
kısa dalgan: Plak. 10,30: Plak. 11.45 Ber 
lin kısa dalgası: Bando konseri. ı 1.50 : 
Paris kısa dalgası: Hafif eğlenceli konser 
(14.15: Devamı). 13,10 Bükreş: Sibiccano 
orkestrası (14,25: Devamı). 14,15 Paris 
kısa dalgası: Konser. 15: Keza. ı Peşte 
kısa dalgası: Macar bestekarları ve halk 
havalan. 16,30: Berlin kısa dalgası: Cho
pinin hayatı ve musikisine ait program. 
16,30 Paris kısa dalgası: Konser nakli. 
18 Pe~te: Çigan orkestrası. 18,35 Roma 

Yüksek Ehliyetnameli 

Kısa Hizmetliler 
Beyoğlu Askerlik şubesinden: 333 

doğuımlu ve bu doğumlularla muame
leye tabi muhtelif doğumlu erattan 
tahsilini bitirmiş olan ve yüksek as
keri ehliyetnameyi haiz bulunanlar 
1 ikinciteşrin 937 günü yedek subay 
okulu ile müessesata scvkedilecekle
rinden şubeye müracaatla o güne ka
dar muamelei askeriyelerini ikmal 

] ettirmeleri. • 

Beyoğlu As. Şuoesinden: 332 ve 
daha evvelki doğumlu sanat okulu 
mezunu olup daha yüksek mektebe 
devam etmemiş ve henüz askere sev
kedilmemiş olanların 21 birinciteşrin 
937 günü sevkedilmek üzere sabah 
saat 9 da şubede bulunmaları. 

kısa dalgası: Tiyatro mus kisi konseri. 19 
30: Peşte: Radyo salon orkestrası. 19,45 
Bertin kısa dalgası: Bando musika. 20 : 
Pazar konseri. 20.10 Bratislava, Prag : 
Karışık orkestra konseri. 20,25 Bükreş : 
Plak musikisi. 20,35 Varşuva: Virtuoz 
plak musikisi. 21 K.,Jonya: Çocuk koro
su ve orkestra. 21 Laypzig: Çocuk koro
su, 21,ıo Bratislava. Prag: Orkestra. 21 
20 Bükre'i: Küçük radyo orkestrası. 21,40 
Prag kısa dalgası: Küçük akşam eğlence
leri. 22 Varşova. Eğlenceli program 22. 
25 Prag kısa dalgası: Slav dansı (Dvo
rak 1 · 8). 22.30 Roma:: Hafif musiki 
(Mascagni, Licari, Sensen, Lehar vs.) 22. 
55 Bükreş: Hafif plak musikisi. 23,10 
Peşte: Orkestra. 23,30 Prag: Plak musi 
kisi. 

OPERALAR, OPERETLER 
15,35: Roma kısa dalgası: Bir perdelik 

operet. 20.55 Pe'ite: ç:gan isimli stüdyo o 
pereti. 23 Varşova: Leh operalarından sah 
neler. 

DANS MUSİKiSi 
ı 9: Bükreş. 23.05: Prag kısa dalgası. 

23.30: Lıiypzig, Viyana, Kolonya. 23,35 
Milano, Florans vesaire, 23,40: Roma. 

ULUS 
29 ilk feJrİn Cumhuriyet 

bayramında yeni makinesinde 
28 büyük sayfa çıkıyor 

ULUS 

ULUS 

ULUS 

ULUS 

gündelik bütün fikir ve havaais ihtiyaçlarınızı 
tatmin eden gazete oı.catrtn. Hadiselei+ dai• 

ma yerinde tahkik edecelC, ~ize en doğru habe
ri en çabuk bir fekilde verecektir. 

hergün 12 sayfa çıkacak ve size hergün bir 
Magazin Sayfası, bir küçük hikaye, günün en 
canlı hadiseleri etraf mda muhtelif makaleler 
verecektir. Spor hareketleriyle yakından ala
kadar olacak, bütün memleket sporunun ve 
dünya spor aleminin en sadık bir aynası ola
caktır. 

zengin memleket röportajları verecektir. Bir. 
çok muharrirleri bu maksadla yurdun mühim 
bir kısmını kant karı• dola,mıtlar ve güzel re
simlerle süslenmİf enteresan bir röportaj silsi
lesi hazırlamıtlardır. 29 ilktefrinden itibaren 
bu röportajları netre başlıyoruz. 

da hergün göreceğiniz sütunlardan bazılarının 
isimlerini sayıyoruz: Ankara: güzel ba~•ehi
rimiz - Günün içinden • Dıt icmal - Hadiseler 
petinden - Komşu memleketlerde - Ankara rö
portajları - İstanbul röportajları - Gazete ~ula
saları - Sıhhatimiz - Spor - Kamutay içinden • 
Dilimizi düzeltelim •. 

uır ..,.......""'_..~ ................ ,"1'W 

"Şimdi, eskisinden daha fazla sevi
şiyoruz. Halbuki bir müddet, mu

habbeti ve sevgisi azalmıştı. Sebebini 

de biliyordum. Buruşukluklarım, be
ni 50 yaşlarında ve adeta ihtiyarla

mış gibi gösterivordu. Bugün ise 30 
dan noksan görünüyorum. Zevcim 

bunun sırrına vakıf değildir. Fakat, 
bunu da yegane cild unsuru olan 

Tokalon kremıne medyunum. Kul

lanmağa başladığım günden bir giin 
sonra ne kadar genç ve ne kadar 
taze görünüyorum.,, Tokalon kremi

ni, cildin hüceyrelerini gençlik faali
yetine irca için yegane vasıtadır. 

Terkibinde Viyanada yapılan şayanı 
hayret fenni keşfin cevheri olan 
"Biocel,, mevcuttur. Ve cevher, genç 
ve sağlam cilt hüceyrelerini be~ıi. 

yerek ikaz ve ihya eder. 
Siz de bu kadının yaptığım 

yapabilirsiniz. 

Siz de yegane cild unsuru olan To
kalon kremini kullanınız. Akşamla

rı yatmazdan evvel (pembe rengın

deki) Tokalon kremini ve sabahları 
(beyaz rengindeki) Tokalon kremini 
kullanınız. Mukavvi, besleyici ve be
yazlatıcıdır. 

Saatler bırbırını takıp ediyor ve h616 sabahleyın 
taze bır kuvvetle kalkobılmek içın bıze lôzım 

olan sekin bır uykuya bır turfü kavuıamıyoruL 

işte burada 

VALi DOL imdadımıza yetişirl 
Onu bır kere ıecrube edıniz . Zarorsız ve 
sinirleri !askın edicı olan bu ıl~ uykuwzfwğa 
lr.a'\ı umulmaz bır dov~dır. 

Konya asliye hukuk hakimliğin -
den: Konya da Çifyemerdiven mahalle 
sinde Şemis sokağında 8 No. evde 
Murat kızı ve İbrahim Vafi karısı 
Aslı Man.sır vekili avukat Ömer BaY, 
sal arzuhal ile mahkemeye müracaat 
ederek müvekkilesinin kocası mez
kur mahallen 121 No. hanesinde Mir
za oğlu İbrahim Vafi 9290 senesin
den itibaren tegayyüp edip elyevm 
hayat ve mematı ve nerede olduğu 
meçhul olduğundan bahisle gaipli· 
ğine hüküm verilmesini bilvekale is
temesi üzerine mumaileyh İbrahim 
Vafinin sekiz senedenberi gaip olup 
ikametgahrnrn meçhul bulunduğu 

namına könderilen ve tebliğsiz ola
rak geri çevrilen dava arzuhali su
retine ilişik tebliğ ilmühaberi altın

daki mübaşir meşruhatından anlaşıl 
masına mebni kanunu medeninin 32 
inci maddesi mucibince mumaileyh 
İbrahim Vafinin sağ veya diri oldu
ğundan ve nerede bulunduğundan 

haber ve mahimatı olanların işbu 

ilan tarihinden itibaren bir. ay için
de bu baptaki bilgilerinin şifahen ve 
ya tahrrein Konya As1iye hukuk 
mahkemesine bildinnı>leri lüzumu 
ilan o1unur. 13, 10, 937 

ihtira llcinı 
"Yüksek tekasüflü oleumlann i

maline mahsus usul ve cihaz,. hak
kında alınmış olan 21, 11, 1934 gii
lü ve 1877 sayılı ihtira beratı bu de 
fa mevkii fiile konmak üzere ahere 
devril ferağ veya. icar edileceğinden 

talip olanların, Galatadaı İktisat ha
nında, Robert Ferri'ye müracaatleri 
ilan olunur. 

ihtira tlcinı 
"Dokuma fitillel" için çekme ciha-

zı., hakkmda alınmış olan 20, 8, 
1936 günlü ve 2149 sayılı ihtira be
ratı bu defa mevkii fiile konmak ü
zere ahere devrüferağ veya icar e
dileceğinden talip olanların, Galata
da, İktisat hanında, Robert Ferriye 
müracaatları ilan olunur. 



- TAN it 
17 - 10 - 937 

lanka, Şirket, Ticarethane, 1938 EGE A ANDASI 
~azıhane ve bütün mües· 6 

seselere lcJzım olan 

çıkmıştır. Bilumum Kırtasiyeciler _ 
den arayınız. Deposu: Istanbul, An
kara caddesi Afitap mağazası No.lll 

Telefon: 21444 

rATI 

Antivirüsle Tedavi 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntılar, dola

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

ergenlikler, koltuk altı çıbanları. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

Şark ; spenciyari liboratuva rı ısTAnauL 

'·-·-lstanbul Gümrü9ü Başmüdürlü9ünden: 
39679 Kilo demir kine ve aksamı 514 kilo ağaç makine ve aıksamı 

39681kilo pamuk ve ~n mensucat 1566 kilo Dantela ve ipek şerit 1090 
kilo 850 gram sığır d ri · ve vidala 8828 kilo hurda fıçı ve tahtaları 2654 
kilo kuru fasulya 54~ :i;o patate ve nişasta unu 545 kilo cam 332 kilo 
500 gram rekla,m ka!!ıdı 201 kilo boş fatura ve sinema filimi 792 kilo 
lbitümen 1332 kilo m~kavva 9398 hurda demir eşya 8286 kilo çelik tel ve 
~erit 2136 kilo eczayı tıbbiye 1194 kilo m.üstahz~ratı kimyeviye ve neb~ti
ye 1153 kilo petrol 285l kilo adi taş ve kıl ı.07 kilo br~ns ~aldız 1~90 kilo 
kuru pil 650 kilo gemi zenciri 561 kilo nebatı ve ~adem ya~ 1747 .kılo kola 
160 kilô sulu boya 535 kilo bezli zımpara 1?2 kılo k~hve çıy _çekirdek 198 
kilo lastik ıavha 304. kilo asitleer 4153 kılo vazelin 664 kilo kma 3485 
boraks ve karbonat 2130 kilo çam ve reçineli zamk 240 kilo 500 gram kur
şunkaleımi renkli 779 kilo Oto telcerlek iç ve dış lastiği 577 kilo kendir balat 
286 kilo Muşamba 96 kilo cilalı Selloi~ ~~~ kilo cam levha halinde, Tecim 
gazetesinin 15-10-937 gününde ilan edildıgı. (7058) 

ı----- Mutlaka Okuyunuz 

Kuştüyü Fabri.~asından: 
lstanbulda Çakmakçılarda Omer Balı oglu Kuştilyü fabrikasında kış 

mevsiminin yaklaşması dolayısile müşterilerinin sıcak, yumuşak ve 
her zaman rahat kuştüyü yatak, yastıkta yatmaları için fiatlarında 
mühim tenzilat yapmıştır. Mükemmel bir kuştüyü yastık yilzile be
raber (1) liraya fazla miktarda alanlara tenzilat yapılır. Uzun ve so
ğuk kış gecelerinde şilte ve yorganlar ve yastıklarımız güzel ve rahat 

uyku temin eder. Tel: 23027. 

lstanbul Defterdarlığından: 
BEYOGLUNDA: Kazancı mahallesinin Tatarağası sokağında es

ki 12 yeni 10, 14, 18 ve 20 sayılı 216 metre 77 santimet
re.-murabbaı münhedim apartman ve dükkan arsasının 
tamamı 1083 85 

SAMATYADA: Hacı Hüseyinağa mahallesinin Büyükkuleli so-
kağında kain 17 yeni 25 sayılı arsanın tamamı 240 00 

GALATADA: Kule kapısında Müeyyit zade mahallesinin Hacı Ali 
caddesinde eski 22-24-26 yeni 28-3ü-32 sayılı üç 
evin 36 hissede yedi hissesi 735 00 

Yukarda yazılı mallar 16, ıı, 937 salı günü saat 14 de kadar pazar
lıkla satılacaktır. Satış bedeline istikrazı dahili ve yüzde 5 faizli hazine 
tahvilleri de kabul olunur. Taliplerin yüzde 7,5 pey akçeerini yatırarak bu 
ınüddet zarfında haftanın salı ve cuma günleri saat 14 d~ kadar De~~er
darlık ~!illi Emlak Müdürlüğünde müteşekkil satış komısyonuna ımura
caatlcrı. (F) (7114) 

r- " 
PROFiLAKSiN 
Belsoğuk'uğu ve Freng ' en _korur.~ j 

- - - -------

Gaziantep Nafıa Direktörlü9ünden : . . 
Gaziantepte inşa olunacak Fıstıklık istasyonu ve müştemıtatmm ~şası 

kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. Keşif bedeli 4~91~. lira 24 
kuruştur. Münakasa müddeti 5-10-937 tarihinden itibaren 21 gundur. iha
le Nafıa Dairesinde müteşekkil komisyonu mahsus marifetile icra 

01un:ı
caktır. Zarfların mezkfır komisyona 26-10-937 salı günü saat 16 b~çuga 
kadar behemehal tevdi edilmis olması şarttır. Bu saatten sonra vaki ola-
cak müracaatlar kabul edilme~. . • 

Keşif evrakı ile mukavele şartnameyi görmek ve bunlara daır malumat 
alınak isteyenlerin Nafıa Dairesine müracaaatlerı. "7108" 

lstanbul Telefon Direktörlüğünden : . 
4000 Aded Ankara Telefon Rehberinin tab ve teclid işi açık eksıltmeye 

.konulmuştur. Muhammen bedel 3000, ilk teminat 225 liradır. Eksiltmesi 
25-10-1937 Pazartesi günü saat 15 de Istanbul Telefon Müdürlüğü. merkez 
binasında toplanacak Alım, Satını Komisyonunda icra edilecektır. Şart-
nameleri her gün Levazım Dairemizde görülebilir. .. 

Isteklilerin .mezkur gün ve saatte muvakkat teminatlarile birlikte mura-
caatıarı. (6876) 

Afyon Vilayetinden : 
Vilayet Merkezinde yaptırılacak 88914 lira 64 kuruş keşif bed~li ~ 

Enstitüsü Inşaatı kapalı zarf usuliyle 8 Teşrinisani 937 tarihine musadif 
~azartesi günü saat on beşde Da.imi Encümende ihale edilmek üzere ek
sıltnıeye konulmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak dört Ura kırk beş 
kuruş bedel mukabilinde Afyon, Istanbul ve Ankara Nafıa Müdilrlüklerin
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 5695 lira 73 kuruştur. 
Istekli!erin Nafıa Vekaletinden 937 senesi için alınmış en az 40000 lira· 

lık müteahhitlik vesikası göstermeleri ve teklif mektuplarının B Teşrini
ll~~i 937 tarihine müsad.if Pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi En
Ctitnen Riyasetine göndermeleri ilan olunur. (7006) 

sinıl~n~atist Devletin Doyçe Oryent EM N 1 YET SAN D 1G1 1LANLAR1 1 İstanbul Birinci Ticaret Mahkeme-1 

B~ka~reu&MU~lira~~rn- '••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••~· 
şa mukabil terhin etmiş olduğu 199 
adet İttihadı Milli Sigorta Şirketi his 
se senedatı, 100 adet La Minier his
se senedatr, 100 adet İstinye dok ve 
atelye hisse senedatı ve 2 adet İtti
hadı Milli sigorta şirketi hisse sene 
datı kuponunun satılmasına karar 
verilmesi mezkflr banka avukatı ta
rafından istenmiştir. Rahinin val'isi 
Tekla Devletin mahkemenin dairei 
kazası dahilinde ikametgahı bulun
maması hasebile Ticaret kanununun 
767 inci maddesi mucibince ilanen 
tebligat icrasına ve rehnin satılması 
hakkmdaki işbu talebe karşı bir !?U-

EmlCik ahcllarına sekiz taksitte satış 
3emti Cinsi Muhammen Kıy 

Lira 
Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Kavun soka· 
ğmda eski 2, 2 Mü. yeni 10, 12 No. lı 

Birisi dört oda iki sofa bir mutfak di
ğeri altı oda mutfak, sarnıç ve kuyuyu 
havi üçer katlı kfı.rgir iki evin tamamr 
Beş oda iki sofa ve altında. dükkanı 

olan elektrik tesisatını havi kagir bir 
evin tamamı. 

2200 
Boğaziçinde Sarıyerde Mesarburnu caddesinde eski 
16 yeni 79 (kapı üzerinde 14) No. 11 

2400 
Beylerbeyinde Bürhaniye mahallesinde Rasimağa so
kağında eski 12 Mü. yeni 12 '5 No. lI 
Zincirlikuvuda Atikalipaıı;ada Nureddin dergahı so
kağında ~ki 6 Mü. yeni 6 No. lı 

Bir buçuk kat üzerinde yanın kagir 
bir ev ve dükkinm tamamı. 
lki katta üç odalı kagir bir evin tama.-

350 

.. "" 
na ıtırazı varsa tarihi ilandan itiba~ mı. 400 

ren üç gün zarfında mahkemeye bil
dirmesi llizumuna karar verilmiştir. 
Kevfiyet ilan olunur. 

Kadıköyünde Tuğlacıbaşı mahallesinde eski Çamur
luoğlu yeni Yaverağa sokağında eski 1, 1 yeni 35 

lki buçuk katta on iki odalı bir sofalı 

maabahçe ahşap bir köşkün tamamı. 2500 

- KAYIP--;- Tica-r-et:--m-e7kt-:-e-:b-:-inı-.-n-i k-in--
No. lı 

1 _ A.Tttırma 20/ 10/ 937 tarihine düşen Çarşamba günü saat 14 te yapılacak ve gayrimenkuller en çok 

ci sınıf ikinci şubesinden 1920 nu
mara ile almıs olduihtm tasdikname 
mi kavbettim. Y~rıiı:ıini f!lacağımdan 
hükmü voktur. Edremit inhisar me 
muru Rahmi Kıncal. 

bedel verenin üstünde kalacaktır. 
2 _Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 10 nisbetinde pey akçesi yatırmak lazımdır. 
3 _ Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede sekiz müsavi taksitte ödenir. Tak-

sitler % 5 faize tabidir. 

4 _ Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede ipotekli kalır. (6572) 

Vakıf Paralar Müdürlüğünden: ~~ ' 
Türk Hava Kurumu Komisyon ınikdarlarınm yeniden indirildiğine dairdir. 

Kagir binalarla hali inşada bulunan emlake aid ikrazlardaki komisyon 
mikdarlarımız tekrar indirilmiştir. narı ederiz. (6952) 

Dev.et Demiryo.ları 9 ncu işletme 
Direktörlüğünden: 

Muhammen bedeli kilometre 27 de vagon üzerinde teslimi şartiyle be
her metre mik'abı 155 kuruş olan 8.000 metre ?1ik'abı balast kapalı zarf 
usuliyle 26-10-937 salı günü saat 15,30 da Sırkecide 9. lşletme arttır
ma ve eksiltme komisyonunda satın aıı.naca~tır. 

Bt• işe girmek isteyenlerin % 7,5 nısb~tınde_ muvakkat teminatla ka
nunun tayin ettiği vesikaları, Nafia Iş.lerıne aıt eksiltmelere ginmek is
teyenlerden aranacak müteahhitlik vesıka~ı ~akkrndaki talimatname da
iresinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gun saat 14,30 za kadar Ko
misyon Reisliğine vermeleri lazımdır. " 
Şartnameler parasız olarak Ankarad~ Malzeme Dairesinde ve Sirkeci

de işletme Komisyonunda verilemektedır. (6908) 

~~ ADEMi iKTiDAR ·~~~~!!! 

ve SELGEVŞEKLiGinE ~ A ,şı 

Hormobin 
' Tabletleri. Her eczanede arayınız (Posta kutusu) 

1255 Hormobln Galata lstanbut 

Devlet Oemlryollar1 ve Umanları işletme U. idaresi ilanlara 

ti 

Ankara _ Istanbul arasında seri ve gündüze mahsus devamlı bir yolcu 
servisinin ihdası muvafık görühnUştür. 

An.karadan Pazar, Salı, Çarşa.m.ba, cuma günleri saat 8,20 de kalkarak 
Haydarpaşaya saat 20,00 de varınak ve Haydarpaşadan Pazar, Sah Per· 
şembe, Cumartesi ~nleri saat 9.?~ da kalkarak An.~araya saat 21,03 de 
varmak ve 21. 10. 37 tarihinden ıtibaren başlamak uzere sefere vaz'ı ta
karrür eden bu gündüz seferinde yolcuların yemek, içmek ve her türlü 
istirahatleri tem.in edildiği gibi bu trenle seyahat eden yolculardan da 
ekspres ücreti farkı aiınımıyacağmı sayın yolcuların ıttılama arz~
deriz. (7044) 

BUYUK PiYANGOSU 
24. cü Yeni tertip başlamıştır •. ." 

Birinci Keşide 11 lkinciteşrin 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 3 o. o o o liradır ... 
Bundan ba,ka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık büyük ikra
miyelerle (10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır .• 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 

bu piyangoya iştirak ediniz ..• 

'~ -LISEL:ER ALIM, SATIM KOMİSYONUNDAN 
Cinsi Mikdarı Beherinin Ilk teminat Eksiltmenin yapı· 

Kilo Tahmin fiyatı Lira Kr. lacağı gün ve saat 
Beyaz peynir 15900 40 Kr.) 891 00 27-10-937 Çarşamba 
Kaşar peynir 9200 60 ,, ) saat. 15 de 
Tavuk Eti 6750 60 ,, ) 580 50 27-10-937 Çarşamba 
Hindi ,, 8200 45 ,, ) saat. 15 de 

Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin Mayıs 938 sonuna kadar ihtiyaQ- 1 

ları olan yukarıda mikdar, muhammen bedeli, ilk teminat, Eksiltme gün 
ve saatleri yazdr yiyecekler Kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme Istanbul Kültür Direktörlüğü Binası içinde Liseler Alım, Sa· 
tım Komisyonunda yapılacaktır. 

Isteklilerin Şartnamelerdeki yazılı kanuni vesikalardan başka Ticaret 
Odasının yeni yıl vesikası ve teminat makbuzları ile birlikte Kapalı 
zarflarını belli saatten bir saat evvel Komisyon Ba§kanlığına tevdiyeleri. 

Şartnameler Komisyon Sekreterliğinden görülüp öğrenilir. (6921) , ___________________________ , 
Asri Kadın Güzelliği 

VENÜS Ruju 

VENU··s Kremi 

VENÜS Pudrası 

VENÜS Allığı 

VENU··s Briyantini 

VENÜS Esansı 
VENÜS Kirpik 

sürmesi 

VENÜS Kolonyası 
. 90 derece 

Asrı kadın güzelliğini!'I tılsımı oldu 
Bütün şık ve kibar familyı:ıar şimdi onu kullanıyorlar. · 

Deposu: Nureddin E,-1: •. ~ .. nde •stanbuJ 

... ................................. llR .. ..: 

" lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan: 

Fare matında kullanılmak iizere 5 00 adet Galvaniz leğen 200 
saç mangal, 250 adet saç ayağı ve 150 adet itlatıfar torba adet 

·1 · ı t 51 açık ek sı tmıye konu muş ur. • 
1 -Tahrri;.ı bedeli 1234 liradır. 
2 - Nümuneleri görmek istiyenler merkezimiz le 

ederler. Şartnameleri parasız aln-Jar. vazmıma müracaat 
3 - Eksiltme 26 Birinciteşrin 937 Salı günü s t 1 

Kara Mustafa Paşa sokağında mezk\tr merkez sa~~al 4 
de ?alatada 

da yapıacaktır. ma komısyonun-
4 - Muvakkat teminat parası 93 liradrr. 
5 - İstekliler 937 senesi Ticaret Odası 'k 

t Ak · takd' d · vesı a.sr göste:rmeleri şa~-
ır. sı ır e eksıltmeye giremezler. ..6826.. n. 
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10 
Kuruşa 

l=I ASAN Tırnak Cilası 
Türkiyenin en mükemmel cilfılarıdır. Sedef ve renkleri birer şaheserdir. 

1, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fırçasile şişesi 

Küçük l O kuruş, büyük 2 O kuruştur. 
Her yerde Hasan ismini ve markasını isteyiniz. 

~ .· ... ';(- . ·. l ' ~ . . ' '. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 9ünde 
3 defa dişleri niçin fırçalamak lôzımdır 

Çünkü unutmaycnız ki: 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin 

d 'fteri, bademcik, kı.zamık, enfloen
zo., ve hatta zatürrieye yol açtıktan, 
iltihap yapan diş etlerile köklerinse 
mide humması, apandisit, nevraste
ni, sıtma ve romatizma yatpıt:rı fcn
nen anlaşılmıştn. Temiz a~ız, ve 
sağlam dişler umumi vücut sağ'ığı

ın n en birinci şartı olmuştur. Bina
enaleyh dişlerinizi her gün kabil ol
duğu kr.dar faz' a - 13.akal 3 defa -
.. Hadiyolin" diş mncunile fırçahya

rak sıhhatinizi garanti cdebilirsin!.1 
ve etmelisin;z. Bu suretle mikrobları 

imha ederek d · şlerinizi korumuş o
luı ..,unuz. 

ADYOLiN 
ile sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

günde 3 defa dişlerinizi Fırçalayınız. 
. . .. .: , ~-= . .;_. ' ·ı.: .;:--; 

KADI 
Y AGMURLUKLARI 
Son Moda ve 

zengin çeşitleri 

GELM ı ŞTiR. 
Geyoğlu, lstiklôl 

caddesi 

KARLMAN 

G E ~ i O 
1 

ı 
( Pasai Karıman) 

Adli Tıp lıle ri Genel Direktörlüğünden: 
.Ad ı J'ıp ışıerı Genel Direktör,üğünde beher tonu muhammen 23 lira 50 

l·uruş beedel ile 50 ton Tilrk Antrasiti şartları veçhile açık eksilmeye 
konulmuştur. Açık eksiltme 30 lkinciteşrin 937 çarşamba günü saat 14 de 
So~kçeşmede Adli Tıp işleri Genel Direktörlüğü Dairesinde yapılacaktır. 

I teklilerin Mezkür gün ve saatte r.(: de 15 teminat parasiyle birlikte müra
caatları. "7105" 

c 

8ahıbı : AlımPt l';min \ 1 AL.MAN. Umumi Neşrıyatı idare Eden: S. SALIM 
Gazetccılık vt Neşnyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası 

TAN 17. 10 . 937 

~uy 

•• 
t 

~~ :z 
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Ş u harikalar arasında behemehal 'radyonuzu ln1:1hab .ed i n ı_z . 

ourla biraderler ve 
Iİ S T A N 

. 
B U L. - A N K A R A - j Z M ol R.. 

Muharrem Hilmi Remo ADANA Mehmet Kızoğlu ÇANAKKALE 

İzzet Şükrü ADAPAZARI -Celal Erel ÇORUM 

Ahmet Şevki Zaman ve Şs. ANTALYA Mispah Münip Uras D!YARBEKİR 

Hüseyin Şahlan BALIKESİR • Hikmet Ozgür ve Hasan Tozman ESKIŞEHIR 

Saip Zorlu BOLU İsmail Uzıunkaya G1RESUN 

Nurettin Öğünç BUHSA Furtun Ömer ORDU 

Orhan Server Ege KASTAMONU B. Albala ve oğlu SAMSUN 
1 
Zeki Saa tman KAYSERi Yusuf Ziya Unsalal SiVAS 

A. Ulvi Erandaç KONYA Bcnsion Albala ve oğlu- Cemal Kovalı TOKAT 

Yıldız Sineması KüTAHYA Harunlar Mücssesatı TRABZON 

Süleyman J{igili MALATYA Işık Şirketi YOZGAT 

I Hakkfıkoğlu A. ~mi MERSİN Ali Rıza İnce Alemdaroğlu ZONGULDAK 

ŞEFKAlLI BiR ANA 
Kız evladına adet gördüğü vakit (Jt"'EMİL) kullandıran anadır. Yav
rusunu bütün hayatında neşe ve sıhhatle yaşatır. BUtün asabi ve ra
hiın hastalıklarından korur. 

FEM • 
1 L 

Bütün şefkatli analardan kız evlfıtlanna öğretecekleri ilk vazifedir. 
Gayet sıhhi, kanı çekici ve mu haf aza edici hassası fa1Ja, hususi yu
muşak bir pamukla hazırlamıştır. Büyük eczanelerde, parfümöri ve 

tuhafive mağnzalannda. kadın berberlP.rinde kutusu 65 kuruştur. 

SONBAHAR GELDİ 

PARDÜSÜLÜK KUMAŞLARINIZI ALMADAN EVVEL 
YERLi MALLAR PAZARLARINA 

GELEN HEREKE ve FESHANENIN 
ZENGiN ÇEŞiTLERiNi GÖRÜNÜZ ç AGLA YAN gazinosu.I 

Memleketimizin güzide sanatkarlarından müteşekkil SAZ HEYETl '------------------------"" 

" Bayan M UAL LA .. 
lstanbulda ilk defa olarak yepyeni 

HOSGÖR REVÜSÜ 
" 

Telefon: 40335 .. 

lstanbul Defterdarhğından : 
lstanbul Defterdarlığı ile devairi ve Maliye Şubeleri için Beher tonu 

nakliye vcsair masrafı müteahhide ait olmak şartile Yirmi Dört lira bedel 
üzerinden iki Yüz ton Türk Antrasiti açık eksiltme usulile mübayaa olu-

1 nacaktır. Isteklilerin ve şeraitini öğrenmek istiyenlerin Ticaret odası vesi
kası ve 360 liralık pey akc;alarile 28-10.937 Perşenbe günü saat Onbirdc 
Milli Emlak Müdürliiğünde toplanan I<omisyona gelmeleri.M. (6966) 


