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Ademi Müdahale Konferansı 
. Ademi müdahale konferansı beş saat süren uzun 

bır toplantı sırasında ehemmiyetli kararlar verdi 
ltalya" m~ahhası Grandi, çok alakaya layik bir nu-· 
tuk soyhyerek İtalyanın gönüllüleri ek 

1 9 8 7 5 K U R U Ş BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 
1 · d k" . ç me mese-
esın e ı noktaınazarmı anlattı. <Tafsilat 3 üncüde) 

~ 

Yanan BQfuekiline Ankara iıtcuyonund a ıelôm resmi 

MISAF IRIMIZIN ZiY ARETLERI 
' 

Doktor Rüştü Aras, General 
Metaksas Şerefine Hariciye 

Bir Ziyafet Verdi Köşkünde 

.... 
ôlümle pençeleşen lelaketz.ede denizcUer limanımızda 

Fırtma Dinmiye Yüz Tuttu 

Midyedeki Kazazedeler 
Tamamile Kurtarıldılar 
Boyuna Kaza 
T ayfasile iki 

Haberleri Geliyor. On 
Ye kenliden de Haber 

Dört 
Yok 

Dunyaya ve 
Kendımize 

l Dost Yunan Başvekili, ismet lnönü 
Günlerdenberi süren fırtına, niha- r 

yet dün biraz hafiflemiş ve şiddetini 
kaybetmiştir. Boğazda havanm du
nılmasmı bekliyen irili ufaklı '20 ka-

miş, fakat, aWan halatların yardımı 
ile bunlara yakln§mak imkanı hasıl 
olmuştur. 

Hora, yelkenlilere yanaşınca, bera .. 
berinde götürdüğü bol yiyecek ve ~ 
çeceği kazazedelere teslim e~ıniştir. 
lstanbuldai yüklenen bütün erzak o
rada gemicilere bırakılmıştır. b. ga .. 

zedeler, tayyare ile yapılan yarrimı .. 
d~ sonra bu sefer de imdatlarına 
bır vapur gönderilmiş olmasından fev 
kalade mUtchassis olmuşlar "'e hll· 
kümete karşı duyduktan şükran ve 
minnet hislerinin Hora vapuru telsi .. 
zi ile bildirilmesini rica etmişlerdir. i 

Bir Borcumuz ! 
'2.- c\cr ·~~~ ,,,.. 
~ ('JJ A nkara, 20, lıkteşrin (Baş-

muharririmizden) _ Kıy-

metli misafirimiz General Me
taksas şerefine verilen baloda 
eski bir gazeteci arkadaşla ko
nu,uyorduk. Söz arasında de
di ki: 

- Cumhuriyet gazetesile mü-

"\,-· 

nakft.fAya tutulmutsunuz, Goeb- ' . 

Cörü. tii dar gemi, akıKma doğru birer biı-er 
E"""--wll'lll\I"';._ '4 alo.hH""""iglo,..dir,. Dün ge. 
ce Büyükderede yalnız beş vapur 
kalmıştır. Kavak liman reisliğı de 
on gündenberi verdiği fırtına ve teh
like işaretini dün geceden itib:ıre:ı 
kaldırmıştır. 

Kaz.az.edeler Jün 

tamamen kurtarıldılar 
Bir haftadanberi Midye snhı!lcrin

dc ölümle pençeleşen 25 kazazede de

hels'in nutku hakkındaki yazıla- Ankara ıstcuyonunda ilk muıalahalar 
rımzdan dolayı o aize çabnıf1 aiz Ankara, 20 (Tan muhabirinden)- gitmiştir. Müteakiben refakatinde 

, nizci, dün kati şekilde kuı-tarrlr.11ş
lardır. Evvelki gün fırtınanın ı::;•ide
ü yüzünden yolun: devam ede~ ·yc
rek Büyükdereye dönen Gemi Kur -
tarma şirketinin Hora gem;sı, gece 
s:baha karşı tekrar yola çıkmış ve 
dun sabah sn.at 11 de Sarefes mev
kiin.e .varmıştır. Havanın çok sert ve 
de~ızın bir hayli dalgalı olması, ev
vela kazazedelerle irtibatı güçle:.,"'"..ir-

' . l 
- l 

~~~~-·-~··~~-'-~~~--'-~ 
Midyeden limanımıza gelen 

yelkenliJ e fırtınanın yaptığı 

haıarlar temiz.leniyor 

Odun yükledikten 
sonra gelecekler 

Horanın süvarisi, yelkenlilerin ka 
tanlanna kendilerini yedeğe alara~ 
lstanbula götürmek teklifinde bulun
muştur. Fakat, onlar bunu kabul et 
memişler. havanın bir iki güne kadar 
tamamen sakinliyeceğini, 0 zaman 
t.ğncadadan odun yUkliyerek 1stanb~ 

(Arkası 10 uncuda) 

gazetenin üç muhtelif sütunun- Muhterem misafirimiz Yunan Başve- Yunanistanm Ankara Elçisi Bay Ra
da mukabil taarruz yapmıtsınız kili Ekselans General. Meta~sas ve fael olduğu halde istirahat için ıne
Neler yazdığınızı hen.. k . refikası bugtin muhtelif gezınti ve zun bulunan Başvekil lsmet tnönünü 
dım Fak b .. uz 0 uma- ziyaretlerde bulunmuşlardır. Aziz mi evinde .ziyaret etmiş, 10,45 e kadar o-

Şimali Çinde 
Müthiş Bir Çete 
Haı bi Başludı 

Filistinde Patlı.l/an Silahlar 
d 

.. · ~t u munaka,alar, safirimiz, saat 9 da Yunan sefaretine (Arkası 10 uncuda) 
unyanın ıfrat davalarım mem-l~etlmbe ve gazetecı"lı0 gMı·mı·ze =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

I 
.............. ~.·~·~·~·~·~· .............................................. . 

ao~~::;~~~idir? MuhafazakaA rların ve 
- Yazdıklarımızı okuyunca buna 

zıt bir kanaate varacaksınız. Bizim 
bütün mücadelemizdeki hedef, b.t M t t 
davalardan hiçbirinin Tijrklyeye SO· urtecı·ıerı·n 
kulmak ve burada köklC§mek unka-
nını bulamamasıdır. Bizim kendi da-

vamız vardır. Dllnyanın en glizel ve E k s • ı A h 
temiz davasıdır. Başka, baska muhit-1 s 1• 1 a ş d e 
lerin inkişaflarındaki husu.s1 vaziyet-! 1 u ur . 
lerden yeni birer dini tarikat şektn
de doğan cereyanlara kal'§ı uyanık 
ve. şuurlu bir mukavemet gösternıe
~~z lazımdır. Çünkü bu cı>reyanlar, 
gorüşUmüzün ufkunu daraltır. Çok 
~cı tecrübelerden doğan birligimizi 

0zar. Asri müspet ve müşterek g:ı
~elerimizi gözden kaybetmcruıze se

ep olur. 

Menfi Hisleri Kabartmak ve Taıırmak. 
Asil Davanın izini Kaybettirmek •.• 

Ankarada bulunan Batmuharririmiz diyor ki: 
Y eniçeriJer, ,~rretlik etmek ve bir adamı susturmak istedik

leri zaman (Dine sebbetti) diye yaygarayı basarlarmıf. Türk 

gazetecileri arannda eskidenberi derebeylik iddialarında bu· 
lunan "Cumhuriyet,, gazetesi de tıpkı öyle yapıyor. Bugün 
tayyare postasile gelen sayısında, bizim yazılarımıza cevap 
makamında yazılan iki yazıyı gördüm. Her ikisinde takip 
edilen usul '~Milli hislerimizi tahkir etti teklinde iddialarla 

• ' il 

~ecanlı bir hava uyandırmaktır. 
·~ . 

~"f.~~~Ö.~~ ·..._1 Baımuharririmizin bu yazısının fam metni 
!lfiiiP~~~t'tJ·.-. bugün beşinci sayfadadır. 

~ .................................................. . 

ı-r.1~ı~Ullll! ... 

Japon cukerleri, beynelmilel 
mıntakadan Çin hududuna 

geçen bir Çinli kadını 
arıyorlar 

.. 8?.n g~len haberler, Şimali Çinde 
büyuk bır sete harbinin başladığını 
bildiriyor. Japon kaynaklan harbin 
başlangıcındanberi Çin zayiatının 

~0,000 ~l~ ve 100,000 yaralıyı buldu
gunu bıldirmektedir. Bu hU8Ustaki 
tafsilat tiçüncll sahifemizdedir. 

I~açan Müftü Şam da 
da Barınamıyacak 

Londra, 20 (TAN) - Filistinde 
hadiseler devam ediyor. İngiliz hükO. 
meti, Zahriye köyünü iki bin İngiliz 
lirasına mahkum etmiştir. Sebebi, tn 
giliz polisine yapılan bir taarruzdur. 
Taarruz esnasında gaspedilen tüfek
ler iade olunmadığı takdirde her tü
felc başına bir ev yıkılacaktır. 

Nasra civarında Irak petrol büro
su dün akşam atılan silahlarla de • 
Iinmiştir. 

Müftü, Lübnan ve Şamda 

kalmak iıtemiyor 

Paris, 20 (TAN) - İngiltere ile 
Fransa hüktimctleri Filistin Başmüf 
tUsUnün vaziyetini konuşmaktadır. 
İngiltere hUkftmeti, Filistin Başmüf
tüsü Eminli Elhüseyinin Sam veya 
Lübnnnda ikametine taraftar değil _ 
dir. Başmüfti.inün mukadderatı bu 
müzakere neticesinde taayyün ede • 
ccktir. BaşmUftUnUn Lübnan veya 
Şamda ikamet etmek istemediği rnu
hakkaktır. Fakat İngiltere ile Fransa 
arasında bir karar verilmeden bir ye 
re hareket edemiyeceği anlaşılıyor. 

Filiatin Mülr ·· H • usu act Emın 

Elhüıeyni'nin kardeşi 
Cem al El hüseyni 
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Yeni Bir T oğla· Tipi 
T es bit Ediliyor 

Bu Sayede Yapı Masrafında BüyÜk 
Tasarruf Temin Edilecek 

lktısat Vekaletinin sanayi tetkik 
dairesinin toprak şubesi, herkesi ala
kadar edecek bir mesele ile meşgul ol 
maktadır. ~ Kristof Kolombun yu
murtası kadar basittir: 

Mesele yapılarda kullanılan tuğla 
:fçın memlekette yeni ve umumi bir 
tip kabul etmektir. Bu şubenin şefi 
Sudi Çoban memleketin muhtelif "er-. ,, 
lerini dolaşmış ve yeni tipin en ipti
dai tuğla harmnnlnnnda bile ynpla
bileceği neticesine varmıştır. 

Eskiden:beri kullanılan tuğlalar 24 
santimetro uzunluğunda, 12 gımişli
ğinde ve 6 santimetre yilksekliğ'nde
dir. Yeni davanın esası, yüksekliği 6 
santimetreden 12 santimetreye çıkar 
mıştır. Muhtelif memleketlerde mu
v. ffakıyetıe tatbik edilen bu basit 
değişildik sayesinde elde edilen mü
him faydalar şunlardır: 

1 - B:r tek hareketle duvar 6 ye
rine 12 santimetre yükselmiş oluyor. 
Demek ki, işçilikten yüzde 5(1 tasar
ruf vardır. 

2 - İki altı yerine bir ı)n iki konu
lunca bir tabaka tuğlanın harcı tasar 
ruf edilmiş oluyor. Duvarların çök
mek ihtimali harçtan dolayı olduğu 
için harç ihtiyacının yüzde 50 az:ıl -
ması, çökmek riskinin <tc: yü, ie 5 ı 

azamaslı demektir. 
3 - Yeni tip tuğlanın eskisinden 

iki misli ağrr olacağı ve işçinin sil -
rntle çalışmasına imkan bırakmıya -
cağı hatıra gelebilir. Fakat delikler 
sayesinde bu mahzurun önüne geçil
m •ktedir. Tuğlalardaki deliklc:r eski
den ufki idi. Mukavemet aza!ıyordu. 
Yrnı tipte delikler şah"'lllidir. Bım~n 
i n mukavemet bakımından mah
zur yoktur. Bilakis şakuli delikler sa 
y sinde tu:;lalar biribirine daha iyi 
kılitlenmekte, araya hnrç girmekte 
ve duvar daha s:ığlam olmaktadır. 

4 - Hararete, soğuğa ve sadaya 
kersı daha i)'i izolfısyon temin edil~ 
mektedir. 

5 - Daha az ham madde pişirmek 
l in daha az kömür sarfedildiği içın 
maliyet ucuzluyor. Tuğla daha kolay 
ve daha iyi p;şiyor. 

6 - Eski iki tuğlaya nisbetle yeni 
bir tuğla daha hafif olduğu için nak
lıyeden tasarruf vnr<lır. 

Ayni şube , kiremitlerin tip ve eb'
ndının standarda ıı)gun bir hale gel 

Yeni tip, inı:ıat masrafını da 
ucuz.latacak 

mesi için de uğraşmaktadır. Tiplerin 
vakit vakit değişmesi mahzurlar .:ı

yandmyor. Bugün kullanılan kiremit 

leri tamir için yarın kiremit bulun
muyor. Meselfı. devlet demiryollarının 
bazı istasyon binalttrnıda vaktile kul
lanılan cinsten kiremit bulunamadığı 
için bazı binalarının kiremitlerini baş 
tanbaşa değiştirmek Jazımgelmiştir. 

---o-

Vali, Liman işletme 
idaresinde Meşgul Oldu 
Vali ve belediye reisı Muhiddin üs 

tündnğ, Jiman işletme idaresine gide
rek müstakbel liman projesi üzerin
de tetkiklerde bulunmuş, yo!cu salo
nu projesini de gözden geçirmiştir. 

Bu temaslar sırasında deniz tica -
ret müdürlüğü ile liman idaresi ara 
smda yapılmasına başlanılan parkın 
bir an evvel bitirilmesi ve arada açı
lan yolun da asfalt yapılması karar
laştırılmıştır. 

lngilizler Mühim Miktarda 
Palamut Alacaklar 

İngilizlerin mühim miktrda Tiirk 
palamutu almak istedikleri haber ve
rilmektedir. Ancak Aln1anyanın bu 
maddeden ne miktar alacağı tetkik e· 
dilmekte ve piyasanın yükselmc>si 
ihtimaline karşı bir müddet daha son 
dajlar yapılması muvafık görülmek 

tedir. 

~ -======~;:_==::=::===-======================::=======::-

v a Yeni Gemiler·miz 

ilk Van gemimiz Van is!:el::s'nde .• 

Gayrimübadil 
Kongresi 
loptandı 

--0--

Vekaletin Vereceği 

Karar Bekleniyor 
G'ayrimlibadiller cemiyetinin yıllık 

kongresi, dün, Eminönü Halkevi sa
lonunda toplanmıştır. :Kongreye ge -
!enlerin yansından fazlasını cemi -
yetin bayan azalan teş'kil etmişlerdir. 

Kongre Başkanlığına Celal Nuri, 
katipliklerine de Muhsin ve Macit se 
çildikten sonra idare heyeti adına 
B. Rauf yıllık raporu okumuştur. j 

Bu raporda, gayrimübadiller mese 
lesinin maliye vekaletince tetkik e- ;I 
dilmekte olduğu, Büyük Millet Mec
lisinin geçen seneki toplantısında say ; 
lav Refik lnce tarafından Meclis kür 1 
süsünde mevzuu bahsed ldiği, maliye 
vekilinin buna "gayrimübadiller işini l 
halledeceğiz. Bunun için bir kanun l 
layihası çıkaracağız,, şeklinde cevap ' 
verdiği anlatılmıştır. O zamandanbe
ri halledilemeyişindeki sebepler de 
raporda şöyle gösterilmiştir: 

"Maliye Vekili tam gayrimübadil
ler işini halldeceı;i sırada rahats?z
fa.ndı. Sonrn tedavi için A vnıpaya git 
ti. Döndiiı'?;ü zaman me"lis bütçe iş
leri ile uğraşıyordu. Bütçeden son
ra da araya tatil girdi. 

Fakat, davamızın halledileceği ve 
bir esa!'\a bağlanacağı yolundaki res
mi vi'ı.'t bizim için çok kıymetlidir.,, 

Rapordan sonra söz alan gayrimü
badillerden Şefik, bu işin sürünceme
de kaldığını, biran evvel hallini temin 
için Büyük Millet Meclis:ne de miira
caatta bulunulmasını teklif etmiştir. 

Bu teklif, tasvip edilmemiş, Mali
ye Vekaletinin kararını beklemek mu 
vafık görülmüştür. Bundan sonra 
Ahmet Dino, Cevat Meruş ve avukat 
Nuri söz almışlardır. Neticede rapor 
kabul edilerek yeni seçim yapılmış
tır. 

İdare heyetine Osman Faiz, Rauf 
Aytaç, H!lsan Vafi, Cafer Tayyar, 
:tSmnil Müştak Mayakon, Şahap Tay 
fur, Cemal, Sadi Galip, mütekait va
li Hüsnü, Cevat Meruş, mütekait va
li Hilmi avukat Kadri secilmişlerdir. 

- --o 

ze ve 
Meyva 
Fiyatları 

Dün sebze ve meyva halinde satı· 

lan mevsimlik sebze ve meyvalann 
fiyatlarını veriyoruz: Bamya kilosu 
7- 10, sakız kabağı 8-12, çalı fa. 
sulye 8-15, nyşekadın 5-7, barbun
ya 8-12, kır domates 3,5-6, sırık 
domates 6--8, Lahna 2,5-5, ıspanak 
4-6, sivri biber 5-8, dolmalık bi
ber 3-7, pancnr demeti 1,5-6, ba§ 
patlıcan adedi 1,50-1,75, orta 0,75-
1, ufak 0,75-1. sovan kilosu 2,50 -
3, ycsil salatanın yüzü 40-50 kuruş
tur. Meyvnlnrdan misket üzümü ki
losu 15-20, siyah üzUm 10- 14, ya
pıncak 9-15, razaki 10-14, elma Sa 
banca amasynsı 13- 15, ferik 6-10, 
luebolu 4-12, Malatya armudu 12-
13 lnebolu armudu 5-6, ceviz ~ 

' 7, ayva 6-10, nar 6-10, kestant! 
5-10, ünnap 10-15, ecnebi limonu 
yüzü 125-200, yerli limon 200-300 
ve muzun kilosu 50-80 kw-uşa satıl 
nuştır. 

--<>---
Basın Kurumu Kongresi 
Cumartesiye Toplanıyor 
!stanbul Basın Kurumundan: 

Van, (Tan muhabirinden) - Is-1 Bundan sonra ilbayımız uğurlu ~ lstanbul Basın Kurumu ikinci umu 
tanbuldaki havuz ve fabrikalarda in- lile kurdclfıyı keserek gemiyi davet- mi heyet toplantısı 23 B;rinciteşrin 
fJ edilen Bitlis gemisi merasimle de- lilere açm:ştır. Gölde bir gezinti ya- 1937 Cumartesi günü saat 14 de ya
nıze indirilm·ştir. Bitlis, Türk emeği pıldıktan sonra gemide bir ziyafet pılacaktır. Bu toptmtıda mevcut ek
ile meydana gelen ve göle indirilen i- verilmiştir. j seriyet telakki edileceğinden muhte
kinci Türk gemsidir. Göle iki gemi indirilmiş olması, rem azanın herhalde gelmelerini rica 

Geçen hafta indirilen (Van) is _ seyrüsefer işlerini intizama sokmuş-j ederiz. 
mindeki ilk gemi muntazam seferlere tur. Şimdiye kadar haftada iki sefer I .... ;;.,;;~_..-_.._. ... ~~~~~~ 
başlamıştır. Denize indirme merasi- yapılırken bu postalar üçe çıkarıl- Yurddaş ! 
mi yüzlerce halkın büyük tezahüra- mıştır. Yeni göl gemileri her türlü 1 

tına vesile vermiştir. Merasime Deniz konfonı havi olduğu icin yolcuların 
lşletmesi umumi müdürü Ayet Al- her bakımdan istirahatleri de temin 
tuğun bir nutku ile başlanmıştır. edilmiştir. 

-
Yeni Çocuk Ansikioped·si 

131 1 Cilt Cüz 281 Kuponu Kuponu 
30 kupona mukabil bir ıo kupona mukabil bir 

cilt (300) kuruştur. eliz 71;6 kuruştur. 

1 

Cümhuriyet bayramımı-

zın son günü ayni zamanda 
"Baynelmilel arttırma,, gü
nüdür. O gün 18 milyon 
Türk biribiri üzerine 10 ku
ruş biriktirseler ve bu para· 
yı bankaya yatırsalar o gün 
bir milyon sekiz yüz bin lira 
toplanır. 

Vlmal }~konoml ve 
Artırma Kunı.mı 

Misafir Bahriyelilerin Gezintileri 

A verof Kumandanı 
Bir Ziyafet Verdi 

Bugün Deniz Harp Yunan Denizcileri 

Okulunu Ziyaret Edecek~er 

Yunan Amiralinin verdiği ziyafette 

Dost ve müttefik Yunanistanın 1 Donanma umum kumandanıın:z 
kıymetli Başvek:Iini getiren Averof Şükür Okan la dün gece Perapalas o
zırhhsı kumandam Amiral Ekono - telinde, misafir Amiral ve denizciier 
mos, dün saat 16,30 da gemide bir şerefine bir sıivare vermiştir. Stivare 
gardenparti tertip etmiştir. gece geç vakte kadar tam bir neşe 

Gardenpartide. donanma umum ku içinde geçmiş ve Türk • Yunan dost
mandanımız Tüm Amiral Şükür O- luğunun tezahürüne vesile olmuştıu.r. 
kan, Vali muavini Hüdai Kar~ı tabıın, Misafirlerimizin bugün 
birçok büyük rütbeli kara ve deniz yapacakları ziyaretler 
zabitlerimizle, Balkan devletlerinin 
İstanbul konsoloslukları erkanı, ga- Dost Y~nan deniz zabitleri bugün 
zete mümessilleri ve kalab·ılık bir ıln- öğleden sonra saat ıbirdc Akay va
vetli kütlesi bulunmuştur. purile Heybeliadaya gidecekler, deniz 

Davetliler, Averofun motörlerile harp okulumuzu ziyaret edecekledir. 
Dolmabahçcden gemiye götürülm lş- Saat dört buÇ'llkta BüyUkadadaki "fat 

t
.. klüpte şereflerine bir çav ziyafeti ve ur. J 

rilecektir. • 
Yunan donanma kumandam davet 

lilerini evvelce hazırladığı büfede iı:az 
ve ikram etmiştir. Gemide yapılan bu 
toplantı, çok samimi bir hava içirıde 
saat yc.di buçuğa kadar devam etıniş 
tir. Bu müddet içinde Averof orkes
trasının çaldığı çok güzel parçala ·l~. 
davetliler dans etmişlerdir. 

,. konf~rans 
Salonunda 
Geçen Hadise 

Geçen hafta Üniversite koııferanu 
salonunda inkılap dersi bittikten son 
ra bir talebe kürsüye gelerek sının a 
kalan arkadaşları namına Ankaray2. 
bir heyet gönderileceğini söylemiş ve 
seyahat masrafı olarak para topla -
mak istemiştir. Buna karşı itirazlar 
yapılmış ve inkılap dersini radyoya 
nakletmek üzere bulundurulan miit 
rofon önünde bazı müakaşalar da ol
muştur. 

Hukuk fakiiltesi inzibat mecli!.'i., 
dün toplanarak bu hadiseyi tetkik et 
miş, alakadar görülen talebelerin i~ı 
batını dinlemiştir. Bu arada konfe · 
rans salonuna nezaret vazüesi üzer
lerine verilen memurların da malfima 
tına müracaat edilmiştir. 

Kasap Dükkanında 

Eroin Bulundu 
Galatada Tophane civannda bir 

kasap dükkanında eroin satıldığını 
haber alan gümrük muhafaza teşki!a 
tı memurları, dün burada ansızın a
rama yapmışlardır. Neticede sekiz pa 
ket eroin bulunmuş, bunların bir Mti 
sevi tarafından getirilerek etlerin a
rasına saklandığı anlaşılmıştır. Ka
çakçılar hakkında tahkikata başlan
mıştır. 

- ---n---
Şirketi Hayriyenin 

Yolculara Bir Kolayhğı 
Şirketi Hayriye idaresi, halkın is

teği üzerine sabahlan Boğaziçinin 
Rumeli iskelelerinden gelerek Köp -
rüye 8,45 te varan postayı 15 dakika 
önceye almıştır. Bu suretle vapur Köp 
rüye 8,30 da gelecek, memur ve ta
lebeler 9 da işlerinin ve derslerinin 
'başında buluna bileceklerdir. 

Bu posta pazartesi glinUnden iti
baren yeni şeklile tatbik olunacak ve 
kış tarif esinde de aynen kalacaktır. 

Diyarbekirde Bir Yangın 
Diyarbekir, (TAN) - lçmahalledc 

cami karşısındaki fırından yangın 

çıkmış, hemen itfaiye yetişerek bUyü 
mesine mevdan venneımistir. 

Avcrof mürettebatı da bugün saat 

üçte Tmaztepe ve Zafer torpito r:ıuh 
riplerimize giderek gemilerimizi zi-

yaret edeceklerdir. Bahriyelilerimiz, 
Yunanlı arkadaşlarına çay, bisküvi, 
sigara ve çikolata ikram edecekler
dir. 

Kabzımallar 

Fazla Ver9iden 
Kurtulamadılar 
Sebze ve meyva halinde tüccar ko 

misyoncu olarak çalışan kabzım.alla
rın yüzde 40 nispetinde vergiye tabi 
tutulmaları üzerine belediye,bunlann 
Unvanını değiştirmiş, gene "kabzı • 
mal,, olarak çalışmalarına karar ver
mişti. Kabzımallar, bu kararı maliye 
şubelerine bildirmişler, tarhedien ver 
ginin indirilmesini istemişlerdir. 

Bu tirazlar, maliye şubelerince ka
bul edilmemiş, kendilerinden kazanç 
kanununun 35 inci maddesine göre, 
ve birer misli cezası ile üç senelik ver 
gi istenmiştir. 

Bu vaziyet karşısında kabzımallar, 
belediye kararının yanlış tatbik edil
diğini ileri sürmüşlerdir. Fakat, iti
razları henüz kabul edilmemiştir. 

Üç Mütecaviz Tutuldu 
Silifke (TAN l - !marn uşağı kö

yünden Ali kızı Gülsüm,· ayni köyün 
korucuk mevldinden Hasan Ali oğlu 
Duran ve arkadaşı kör Ahmet oğlu 
Mustafa taraflarından cebren dağa 
kaldırılmış ve kirletilmiştir. Taşucu 
jandarma karakolu suçluları tevkif et 
miştir. 

--o-

ç..,nkırıda Panayır 
Çank.:ı, (TAN) - Çankırı paıia

ym geçen hafta açılmıştır. Şehir, 
köylülerle dolmuştur. Herkes kışlık 
ihtiyacını panayırdan temln etmek
tedir. 

Yurtta Bugünkü Hava 

Yeşilköy meteoroloji istasyonundan a
lman maHlmata gore, bugün memleketi
mizde havanm, şarki Anadoluda a:ı; bulut
lu. diğer mmtakn}arda umumiyetle fazla 
bulutlu, orta Anadolu ile Kocaeli mmta
kas-mda yağışlı geçmesi ve rüz:garlarm 
ekseriyetle şimali istikametten, Trakya, 
Kocaeli mıntakası ile orta Anadoluda kuv 
vetli, diğer mmtaklarda orta kuvvette es
mesi muhtemeldir. 

DUNKU HAVA 
Dün hava kapalı ve yağmursuz: geçmiş, 

Sütçüler 
Aralarında 
Anlastılar , 
Halis ve Temiz 

Süt Verecekler 
Sütçüler cemiyeti halka temiz süt 

içirmek için son günlerde yeni bir 
teşebbüse girişmiştir. Sütün satış fi
yatı üzerinde müstahsillerle satıcı

lar tam bir anlaşmaya varmışlar ve 
aybaşından itibaren bu esaslar üze
rinden tevziata geçmiye karar vermiş 
lerdir. 

Sütçüler Cemiyeti reisi Ahmet Cc 
mal, bu yeni teşebbüs hı:kkında bir 
muharririmizc şu izahatı vermiştir; 

"- Artık lstanbul halkını süt der 
dinden kurtarmıy~ karar verdik. Bu 
maksadı temin için 18.zımgelen bütün 
tedbirleri almak üzereyiz. Kaymağı 
alınmış ve su ile karıştırılmış sütle
ri sattırmıyacağız. Vaktile bu yolda 
bir çok teşebbüsler yapılmış, 

hepsi de geri kalmıştır. Fakat, bu se. 
fer işi çok ciddi tutuyoruz. Muhak
kak başaracağımızdan eminiz. 
Kararlaşan şekle göre, ay başından 

itibaren sütler İstanbul tarafında 16, 
Beyoğlu tarafında da 18 kuruştan sa 
Wacaktır. Bu fiyatlara satıcının ka
zanacağı hisse de il0_ve edilmiştir. Ha 
lis sütü, bugünkü §artlar altmda da
ha ucuza vermiye imkan yoktur.,. 

--o---

Ticaret Odası 
Seçimi 

Yenilenecek 
Dün, ticaret odasında umumi mec 

lis toplantısı yaptlmı§tır. Toplantıda 
fındık talimatnamesi etrafında görü 
şülmüş, sene sonunda müddetleri bi
tecek olan oda meclisi azalarının yeni 
den seçilmesi için müzakereler olmuş 
tıur. Bu işle meşgul olmak üzere beş 
kişilik bir intihap komitesi ayrılmış
tır. Bu komite Ziya Taner, Ahmet 
Kara, Murat Furtun, sanayi mUfet
tişi Daniş, Sadettin Serlnden mUr -. ,,.... -
bir komiser tayin edilecektir. Birinci 
derece seçimi n~i.et gösterecMlr'. 
Vekalet te ayrıca yirmi kişi tayin e
decektir. İki dereceli olan. bu seçim
de azalık iç.in kimlerin namzet göste
rileceği henüz belli değildir. 

Bahk Almak için 

Boyuna Gemi Geliyor 
Uç gündenberi fazla balık tutula.

mamıştır. ltalyanlar bu sene de ba
lıklarımızı almak için her hafta lima· 
nımıza vapur göndermektedirler. Bu 
hafta yeni gelen üç vapurla limanı .. 
mızdaki Italyan vapurlarının arJedf 
beşe çıkmıştır. Son hafta içinde Is
tanbul gümrüğünden geçerek !td.:ya• 
ya gönderilen balık miktarı 60975 ki• 
loyu bulmuştur. Bulgaristana da ay• 
nca 5868 kilo palamut ihraç oıı.n .. 

muştur. 

Çankırıda Spor Cansız 
Çankırı, (TAN) - Son haftalar 

içinde burada hiç bir spor hareketi 
olmamıştır, Çankln mıntakası lik 
maçları geçen sene yapılmadığı gibi 
bu sene de yapılmıyacağı söyleni
yor. Bu takdirde merkezi umuminin, 
mıntkanm lağvı icap ettiğini bildi
receği de ilfıve olunuyor. 

~,.. sTR'iAÇ"sATIRlA"s 
~"' ,,..,,. ,.. ""6'1°'1"""''-"""""~ 
Ş ehrin muhtefü semtlerine konula• 

cak 2 bin lambanın hazırlanan 
krokilere göre dikilmesine başlnnmıştır. 

S nnatoryomlara birer sinema salo
nu ilave edilecektir. llk olarak 

Heybeli sanatoryomunda inşaata baılana
cakur. 

10 uncu ay 
Şaban: 14 

Arabi 1356 

21 llkteşrin 93 71 
PERŞEMBE 

Gim: 31 Hızır: 169 
llkteşrin 8 

Rumi 1353 

11,58 Güneş: 6,17 - Oğle: 

ikindi: 14,59 - Akşam: 17,21 
4,38 Yatsı: 18,54 - Imslik: 

rüzgar şimali ıarkidcn saatte 30 kilomet· 

re ıüratle esmiştir. Diınku hararet azami 

ı9, asgari 16 dır. Barometre 767,1 gbstcr• 

mistir. 
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f"i.EK 
Çin işi 

Italya, Esası 
Kabul Ediyormuş 

Ç e o R d lif aramızda. Biz Çini ai;rırhk, a-

1 n de 20 Ve Usya. a melinıandalrk ve uyuşukluk vasıf-
larına misal olarak gösterirdik ya ı 

s,. Ne uzağa gidiyoruz. Çabuk iş yap-

ı d E d 
• ı de nıak istemiyenlere nıis.-ıl olara!i §U 

55 Mogol am ı ı :1~:::;~~~·~::.~~ü~::: 
Ceş Saat Toplantıdan Sonra Cuma Günü 

Tekrar Konuşmıya Karar Verildi 

rinc - belki de imparatora - müracaat ., ~~A; M A ~"';'~ ~~////. '// ~~ Japonlar yeni Bir Mogolistan etınisler. Çinliler Avrupalılara sor-

~~ .~.--%~~ ' Devleti Kurmıya Karar Verdiler muş' Bu demlryolu ne; .. ynrnr 

••••• ~ -~. <ı'JJf' ~II a Londra, 20 (TAN) - Çin ajansının haber ver- dersin~ günlük yere bir günde gi-
Londra, 20 (TAN) _ Ademi Müdahale Komi&yonunun Tali 

Komiteşi bugün (dün) öğleden •onra toplanmıf, tam be1 saat 
toplantı halinde kalmııtır. Bu toplantı için •aat •ekiule bir res-

- ~ ı~\IG ~~~1ııı.ıc.~;;~ jp_~Jt,.0::.-"t<}.p . diğine göre bugün Honan eyaletinin Hanyang Bu cevabı alıp dii ünmü.,ıer, tn...,ın-
t.'-6~~-~ ,..,. {:;;ir:..~ ... 7:Jl...(it • , ~ .. , ';, ıehrinde Çinliler tarafından 200 den faz.la Mogol nuşlar ve teldifi reddetmişler. A\'ru-

'~· .;ıl•"9J'~ ... 1·-··- ~ 1 1 b d . t ld"fl . i d 
• \~ ••11 • t6' ,.O!",.\ ,_ • •: ~ casus idam edilmiştir. Ayrıca Şarki Ruşyada da ı' pa 1 ar 11 me enı e 1 erın n ne en 

mi tebliğ neşredilmiıtir. . 
Bu tebliğde bildirildiğine göre, toplantıda muhtelıl devletlere 

~ M9" > '" •• ···-; • ' ' • .. kl d d l reddedildiı;>ini sorduh:lan zaman gfıya 
~"' .ı~ ,, @l .- · , ..... ;,#-'!•··· • • .... 55 Mogol, Japon casuslııgu yaptı arın an o ayı ç· 1•1 • 

"'"'.ili .- ~·1 ,ı .... ..-•• ' ~~. • • • • ınıer. 
'/; /. ~ . ıdam edılmı~lerdır: ~a~on. memba~arı; harbm - On günfük yere bir glinde gider-mensup delegeler mütalealarını bildirmişler, sonra anlafmıya 

doğru ileri adımlar kaydedilmiş ve delegeler (dünkü) müzakere
nin escuını hükumetlerine bildireceklerini söylemişlerdir. 

Yeni kurulacak iç Mogolutan devleti haritası 
başlangıcındanberı Çınlılerın 10 bın maktul ve sek ~eri imlan clolrnz günde ıııc yapa.
yüz bin yaralı verdiklerini iddia etmektedirler. cağız? Diye ·i imişler. 

1.'ali komite bundan baska., münakaşa edilmekte 
olan tekliflerin tntbikl hu;u. unda hazırlannıası Jftzım ... -
gelen planın reis tarafından gözden geçirllmesi.nl dr 
kar:ırJa.ı;;t1rnıı Jardrr. 

Komite, önümüzdeki içtimaını cuma giliıii saat 15 

I nf!iliz Sil}aseti 
Ve /span11a 

-ı 

tc yapacaktır. 
lfükiımetlerin tetkikine arzedllecek olan B. Gran 

dinin be:ranatı tali komitenin tebliğine zeyil olarnk 
neşredil~iştir. Grandi bu beyanatında bilhassa gö 
nüllülerin geri çekilmesi meselesini esa.'>en kabule 
amade oldui!unu, İtalyanın bu meseleleri bir uzlaş
ma zihniyetrıe tetkik ~tmek istediğini söyltmi~tir. 
Grandi, geri çekilecek ~önüJJüler adediniın iki taraf -
ta.n da miisavi olmasmn lstemtktt"dir. 

Gönüllüler me•elui 
Alman ve ltalyan delegeleri, ilk İngiliz planını ka· 

bul etmiş ve yabancı gönüllülerin geri ç~kılmesine 
başlanmadan İspanyadaki iki tarafa muharıp hukuku 
Verilmesi hususundaki taleplerinde isrardan vazgeç-

ıniş!erdir. 
İtalya ve Almanya, gönUllülerin geri çekilmesini 

kontrol için İspanyaya komisyonlar gönderilmesini 
kabul etmektedir. Bu komisyonlar, gönüllülerin ne 
nispet dahilinde geri çekilmeleri meselesinde karar 
vereceklerdir. Almanya ve ltalya, bu komisyonların 
Verecekleri kararları, şimdiden kabul etmektedir. U
mumiyetle kabul edildiğine göre, sembolik geri çek· 
?neler, adet itibarile iki tarafta da ayni olacak ve ko
Jnisyonların hareketinden evvel vuku bulacaktır. Sem 

.. .. 4/1>• Aı...! ·- __ :1 ........ - __ , __ ... ı.. ....... - ... 1 

olara'k, komitenin önümüzdeki toplantısında bu cu
lna günü tespit olunacaktır. 

M ai•kinin nutku 

Tali ademi müdahale komitesinde bir nutuk söyli
:Yen Sovyet murahhası Maisky, Fransız tekliflerinin 
§imdiye kadar devam eden gizli müdahale siyasetini 
§imdiden sonra da idame ettirecek mahiyette olduk
lannı beyan etmiştir. 

1 ng"ltere Hariciye Nazırı Mister. Eden, 
lngilterenin İspanyaya karşı siyaseti 

hakkında üç gün evvelki nutkunda bilhassa şu 
sözleri söylemi:'ltir: 

"İspanya işlerine karış
mamak ile lakayt kalmak 
arasındaki farkı açıkça 
göstermek isterim. · 

''B"z ispanya toprakları
nın bütiinlüğünü korumıya 
lakayt değiliz. iş başına 
gelecek ispanya hükumeti
nin hıtacağr dış siyasete 
de lakavt deifüiz. 

"Akdenizde, başkaları
nın İspanya i~lerine karış

B. Anthony Eden malarr yüzünden ortaya çı-
kacak ihtilaflara ve lngil

terenin Akdenizde hayati menfaatlerine lakayt 
kalamayız. 

"Sırf İspanyol işi olan meselelere karışka
mak ile, Britanya menfaatlerinin tehlikeye ma
ruz ouıunaugu ıfıere KctrışmamaK arasınaaıu 

fark, sarih bir surette anlaşılmalıdır.,, 
Nihayet Mister Eden F ranaız • fspanyol hu

dudunun muhtemel açılmasına ita.ret ederek 
demiştir ki: 

"Şimdiki tartla.nn devamı takdirinde her
hangi millet hareket hürriyetini ele almak mec
buriyetini hiasedetae muhakkak ki onu ınua
ha7.e eciecek değiliz.,, Maisky, İspanyada harp eden bütün ecnebi gönül

lülerinin bir an evvel geri çekilmesini ve ondan son- ;..-------------------'-
ra muharip hakkı meseleslıtin tetki-, ----------------· 
kini kabuı ettiğini teyid etmiştir. Ağahan Hitleri Bir Nazi Heyeti 

Londra, 20 (TAN) - Bugünkü E++·ı 
tazeteler, ademi müdahale komitesi- Ziyaret ltalyaya Gidecek 
tıi vehamet içinde görüyorlar. Libe- Berc.htesgaden, 20 (A.A.) - B. 
~ matbuat, bu arada. Ne~s Chro- Bitler, birkaç gündenberj Almanya
tticle, ltalyaya karşı şıddeUı hücum- d b 1 A - H nı kabul etmiştir. 
larda bulunuyor. Faşist Daily Mail a u unan ga a 

gazetesi ise Sovyet Rusyanın bu iş- • • -o-~--Z- 1 1 
teki. pouti~asına ta.a~z etmektedi~" I Hındıstanda eze e 

Tıımes, ıse ademı müdahale ko \I· S' I "H' d' t 20 (A.A.) -
t · · . k 1 . d b' 1 ım a, ın ıs an .. 
esının müza ere erın e r an ama- ç k :dd tr b" 1 le bu sabah Sim-

h vanlamıyacağını söylüyor. 1 ° ş. t ek 
1 ır zc zemrstır Maddi za 

iki• Ko""y Halkı a mm a asını sars , · · 

Biribirine Girdi 
}{ızılcahamam, (TAN) - İki köy 

lıatkı arasında müessif bir müsade ne 
0hnuştur. Tafsilat şudur: 

yiat mühimdir. 

Ali Mahir Pata 
Kralın' Katibi Oldu 

Kahire, 20 (A.A.) - Ali Mahir Pa
şanın Kralın BaşkatipJiğine tayin e
dilmiş olduğuna dair bir kararname 
intişar etmiştir. 

Berlin, 20 (A.A.) - ltalya sefirinin 
teşebbüsü üzerine Rudolf Hess ile bir 

Nasyonal - Sosyalist murahhas M· 
yeti faşistlerin Romaya yilrüyüşleri

nin yıldöntimü münasebetile hu şehir 
de yapılacak olan merasime iştirak 
edeceklerdir. 

Berlinde Bir infilak 
Berlin, 20 (A.A.) - Bir kimyevi 

mamulat deposu. bu gece şiddetli bir 
yangın neticesinde tamamen mahvol 
muştur. İtfaiye efradından birçoğu 
Yaralanmıştır. 

Londra, 20 (TA..~) - Resmi bir membadan teyit e- Demişler mi, dememiş1er mi, orayı 
rlitdi~ine göre, .Japonya l\lıuıçukuo tarzmcla yeni bir bilmem. Yalnız bilcliğlm bir şey mr
de\'Jet kurnuya karar \'ermiş lıulnnma1.'1achr. Japonya, sa Çinlilerin bir biiyiik millet ve bir 
hu dc\'leti lmrmıya sebep olarak, Moğolları, bolşevizm kun·etli millet olduğuclur. Geçen se
te'lirinden lmrtarmnyı göstermekte ve Şimali . Çin ile ne Berliu olimpi~ndında lııgiliz ta.kı
J>ı~ l\Ioğolistan arasında bir tnmpon devleti lüzumun- mile çnrınşacnk olan Çinl:lerin ne bi
rlnn bahsetmektedir. çim futbol oynadıl.larmı henıim gibi 

Resmi Japon kuynaklan, Japon ordularının Sui- gi:irmiye gidenler çam l arması gibi 
yuandaki mm·affakıyetlerinden sonra birçok l'tlo~ol iri lo~ilizlerin önünde Çinlilerin mü
ümerasmı .Japoınlarla el birliği etme~i teklif etmiş kcnımel bir oyun çıka1'llıldannı \'6 

cl<luklarmı bildirnıl'ktediı ler. Yeni dc\'lctlt, rebliğine ancak ikinci hnffa),nda lngiliz.lerin 
rahar havalisindeki Mogolla.rın reisi Prens Teh güçliilde iki gol yaparak galip ~ele
Vaın~'m getirilereği ~öylenmt•ktedir. Pl'f'ns Teh bihllkleriıni gciriiı:ıce ha~·rete cliişmüş
Vang karargahını, Jn.ponlann isgal etmiş ohhıkları tereli. Hattfı. Çinlilf'rin sanılan ge\'~el•
Si~·uan'a kurınu~ ''e 20 bfaı kişilik bir l\Iogol ordusi- li~ne nmlmlıil bu giizel oyununu gö-

Prens T eh Wang le Japon km•Yetlerine iltihak etmi tir. rünce (l)i ld. biz lmr...ıhısmadıl<) di-

Falih R:fkı Atay 
Misafir Gazetecilere 

Dir Ziyafet Verdi 
Ankara, 20 (Taın mııhahirinden)

Türk Basın Kurumu R~isi \'e Anka
ra mebusu Bay ralih Rıfkı Atay ve 
refikası bugün saat 13,SO da Anluıra 
Şehir lokanta,c;ında misnfir F.ltm ga
zetecileri :ereflne bir öğle ziyafeti 
verdi. 

Ç ete muharebeleri ye d~ "TAN,. da yazmı~tun. Şimdi 
J Şimalı Çin cephelerinde Çinliler şid de, Japonlara karşı gösterdikleri cld
detli bir çete muharebesine başlamış di mukavemeti ve ~·aptıklan muhnre
lardır. beyi görerek uyuşuk sandıhrrmız bu 
Bilhassa Şansi ayaletin=n şimal mınta milletin on b~. cm sene zarfr:ıda ne 
kalarmda ve Tientsin demiryolu üıe kadar ilerlediğ"-"i hayretle. gönnek
rinde Japonlar çete harbinden pek bi teyiz. Japonya gibi dünyanın en mii
zar olmuşlardır. scllfıh milletlerinclen hlrlnin bol mal

Bu çete hnrplerinin zaman zaman zemeli \'e motörfü ordusu önooo:e 
şiddet peyda ederek büyiik Japon hoı Çifılilerin gösterdikleri muharl'be ka
gunlarma sebep olduğu. biz7..at Japon blliveti. B rlL'll olimı>lyndında Çin ta
mahafili tarafından da itiraf edilmek kı~•nın Jng-i1i7.ler,. karşı O) natlı6'1 o-
tedir. yundan asağl clc~ildir. 

Çang'ın şimalinde bugün şiddetli Bu harp Çin milletinin lınynt h~-
Ziyafettc dost memleketin gazete- bir muharebe başlamıştır. Çapci ile kı oldt1~na rın bUyUk <Mildir. 

.:ı.-:_.,:ı._ ı. .. -:ıra Iwfcı.tbunt Umum ~ru 

dürlüğü erkanı, Ankaradaki matbuat 
ve ajans mümessilleri ve bir çok gü
zide davetliler bulunuyorlardı. 3iy~.

fet çok dostane ve nezih bir hav2 i
çinde geçti, Ziyafetin sonlanna do<'Y-

Kangvan şehirlerinin akibetleri bu \'urclunu lmnile mlid:ıfan edenlere 
muharebenin neticesine. bağlıdır. Çok l<arsı ister. i.;tenın il'l.,,i··cle bir me
tak\'İye edilmiş olan Çin ordulan bir vn tı!lsıl oluyor. Ama Çinli, :ıma Uintr
Japon kuvvetini üç tarafından ihata li! 

o 
ru Atinanın tanınmı§ muharrirlerin-
den Bay Zarifis, Türk gazeter Jeriniıı 
bu toplantıyı tertip etmiş olmıı.?auna 
arkadaşları nanıına teşekkür ettik
ten sonra burada dostlarım Jntinıilz· 
deki mayısta Atinaya davet etti. Mü
teakıben gazeteciler baraja kad"r 
bir gezinti yaptılar, dönüşlerinde de 
Çankayaya çıkarak Jıusus1 dcıtcri im 
:r.a!adılar. 

ya muv<>ffak olmuşlardır. Çin mem
baları, Japon ileri hareketinin durdu 
ğunu ve Janonlann ağır zayiata uğ -
radığ'ını b;ldirmektedir1er. 

Bir Çin tayyaresinin yararlığı 
14 Teşrinisani gecesi. bir Çin tay

yaresi, Şanghay cephesine bir akın 
yaptıktan sonra yine Japon hava mey 
danına dönen dört Japon bombardı · 
man tayyaresini takip etmiştir. Ja -
pon tayyareleri yere konar konmaz, 
Çin tayyaresi de iniyormuş gibi yap· 
mış ve iki ağır bomba ile meydanı 

Roosevelt'e ş:ddetle bambalıyarak yedi Japon tayyaresi 
ni tahrip ettikten sonra karanlık için 

Hücum Edildi de kaybolmuştur. 
Japon tayYareleri dün iki defa Nan 

New- York, 20 (A.A.) _Geçen Re-1 kin ve bir kere de mühim bir strate 
isicumhur intihabatında namzetli!!ini jik mevki olan Pukov'u bombalamış
koymuş olan Ncvyorkun cumhuri~et- lar.lır. Bombardımanların mühim ha 
çi valisi B. Landon. Radyoda btltün sarata sebep oldukları Japon memba 
memlekete hitaben söylediği nutukta lan tarafından bildirilmektedir. Bil
Reisicumhur Roosevclt'in dahili v~ hassa tren hattmm ve zırhlı Çin tren 
harici siyasetini şiddetle tenkid et _ terinin tahrip edil.dikleri söylenmek-
miş ve onu. parlamentonun son içti _ tedir. 
ma devresinde şahsi sel8.hiyetlerini Amerika taahhüde girmiyor 
artmnaktan başka hiçbir gaye giitme Bugün Hydepark'ta beyanatta bu-
miş olmakla muaheze eylemiştir. lunan Amerika Reisicümhunı B . 

B FELEK 

Roosevelt, Amerikanın Dokuzlar kon 
feransına hiçbir tno.hhlide girmeden 
iştirak edeceğini söylem!ştir. Bu mü 
nasebetle bir makale yazn.n New • 
York - T'mes gazetesi: Roosevelt'in 
elinde askeri olmıyan başka silah • 
!ar bulunduğu fikrini gütmekte ve 
Amerikanm her ne suretle olursa ol
sun harbe sürüklenmek is:emediği
ni söylemektedir. 

Tokyo siyasi mahafili. dokuzlar 
konferansına iştirak ıçin, şimdiki 
Çin harb;nin Japon aleyhtarlığı ve 
komünist tehlikesi yiizünden yapıl
dığının tnnılbmasını ve Mançurya me 
selesinin konferansta katiyen me,.zu. 
bahsedilmemesini istemekte, aksi 
takdirde konferansa işt1rak edemiye. 
ceğini ve Dokuz devlet muahedesine 
bağlı kalıp kalmıyncağının da şüp • 
heli olacağını söylemektedirler. 

Şanghayda ölenler 

. kazamıza bağlı Çamlıdere nahiye
'1nin Kusura köyünden Şevki, ka.r
d.eşi Tahsin, Yusuf ve arkadaşları 
Cercdenin Şayi köyUne gitmişler, 
~ köyIUye ait yirmi kadar davan ça
btp götürmüşlerdir. Şayililer de bu
l a ınukabele olmak üzere Kusuralı
d.~ın altı davarını almak istemişler-

Çıkmazdan Çzkzlamzyor 

Amerika sefıri de bugi.ın Çin hari
ciye nezaretine giderek Çin tayyare
lerinin Şanghay beynelmi u mınta
kası üzerinden uçmamalarını istemiş 
tir. Amerika sefiri, Şanghay beynel 
milel mıntakasmdn ölenlerin mi~ 
rmı gösterir bir liste venmiştir. Bu 
listeye göre şimdiye kadar burada 
2,057 kişi ölmüş ve 2,955 kişi de ya. 
alanmıştır. 

t" Fakat biribirlerinin izlerini taki.p 
:. tikleri için karşr karşıya gelmişler, 
1
18.Ih kıı.ıllanmnra ve müsademeye baş 
\oaınışlardır. Yetişen jandarma kuv
lt eu her iki tarafın adamlarını da ya-
aı:ı rnıstır. 

.. ):" ap1lan arastırma sonunda, çalı
•ıtn h k 

1 
ayvanlardan yapılmış olup arta 

lt~ an o,? kilo kadar kavurma ile iiç 
lrıUo Vıt~ $ev1<in:n evinde bulunarak 
der:adere edilmiştir. Şevkinin müsa
~ e mahallinde sakladığı bir mav-

r de .. 
>'ııU gomUidiiğil verden çıkarılmış, 
~ Badere olunmuı1tur. 
~lonya Dantzig Müzakereleri 

lturnarşova, 20 (A.A.) - Polonya hü 
ita b etUe Danzig ayan meclisi arasın 
'UgUn Varşovada Polonyanın ser 
lıı .... Şehirdeki siyast ve fktısadi ha.k-
1:_"'ına. <l • 
~l't b aır urnumt siyasi müzakere • 

ıtşlanıı~tır. 

A ·::a:: ~·::~.~=- r···:;~v.~·öMER ... R·,v:··oö~RüL···-ı 
den kınuldaoamıya<'.ak bir halde i • ı 
bulunınasmda.n istifade eden Japou ••,•••••••••••••••••••- ... ''''·'••••it••k··~.··.~·•••••••••• · in mış, dün bütün gün bu ~·olda siya- ınarıma ~"O gu~tur. Çünkü bu-
orduları A nupa. memleketlenn • günkil ı ı 

1 si faaliJ·etıer devam etmiş', fa.kat bu ·· ıarp er öyle kolay kolay bi-
büyiiklerinden birinin mesela A - - k bi 
rnanyamn iki misli genişliğinde ül- satırların yazıldığı sıraya kada.t. tece r mahiyette değildir. 1914 

bu faaliyetlerin neticesi anlaışılma- te kopan Umumi Harbin 87.ami bir 
keler işgal etmlıo:, hatta; son ha- d bit ~ mıştır. Düşünceler \'e zihni"•etıer sene e eceğf söylenmiş, fakat 
berlere göre, harbi bitlnniye doğru " har d .. arasındaki ayrılık o kadar derin ki bu P ort sene de\·am etmişti. 
yol alınış olduğu halde A,'Mpa. J>ir müspet bir neticeye va.nlsa blle. ne On dört ay önce General Franco 
ispanyaya müdahale meselesini bile ticenin sağlam bir esasa dayana - Ma.drıdi bir haftada zaptedeceğini 
halledemedi. Hatta Ademi ~lüda- cağına inanan bir kimse ,·ok. Rn· iddia etmişti. Fa.kat bu muharebe-
hale komitesine son bir fırsat ve- nunlıa beraber vaziyet ha.kİ<ında bir nln de ne zaman biteceğini bir kim 
rilmJş olduğu halde bu fırsatm da- mütaJea yüriltmeden e\-vel LoıU- se tahmln edemiyor. ltalya-Ha.beş 
hl kaçınlmak üzere olduğu görü - drada de\'am edoo. siyasi faaliyet- harbinin bittiği iddia olunuyorsa, 
nüyor. Çünkü Ademi Müdahale ko- lerln ROnunu beklem;k gerektir. ara sıra gelon haberler onun dahi 
mlteslnln e\-velld günkü toplantısı Çin • Japon harbi hen~ bitmediğiıni gösteriyor. 
vaziyeti bir çıkmaza götürmekten ç io _ Japon harbine dair Çı~ - ,Ja~n harhinin kolay ko-
başka bir şey yapamannı;tır. Fi- gelen haberlere göre, Ja- Jay bıtmi)·ecegi muhakkaktır. 01-

te boyun eğip eğmiyecckleri hrlli 
değildir. Şim,Uki vaziyete gôre, 
Çinliler, mücıuleleye de\'3Jll edecek
ler ve memleketlf'.rl.ni yaboocı is
tiladan kurtamıak için ~alışacak
lardır. 

Mı•ırda yeni devir 

M ısırda kapitülisyoolano ?
gası ve intikal de\'resinin 

ba.5laması merasimle t.esit olunmuş, 
Mısırda çalışan konsolosluk mnh
kemeleri kalkmış ~-e bonlann salA
blyetlerl muhtelit mahkemelere 
devrolunmuştur. Bu mahkemeJerln 
faaliyeti 12 sene deva.m edecek ve 
Mısır hükümett bu müddet zar -
fmda bir ç.ok teceddütler ba.53rarak 
biitün tebaasma ve yabancılara a
daleti müsavi şemit içinde temin c
dett.ktir. klrlerdeki teşettütU gide-rmt'k \'e ponlar Şimali Çindeki hareketleri- 88 olsa Japonlar Şimali Çindeki he 

anlaşma imki.nlannı aramak için ol tamamlamak ve harekata son deflerine '·arırJar \'e 'lrada ,ıumıa Genç Mısın kutlular, muvaffa-
toplantrya bir günlük fasıla veril- \'ermek üzeredir. Fakat bu iddiaya isterler. Fakat Çinlilerin bu \'aziye- kıyet dileriz. 

---o---
Afganistan İle Almanya 

Ticaret Muahedesi 
Londra, 20 (TAN) - Efganistan 

ile Almanya arasında yapılan iktisadi 
müzakerelerin muvaffakıyetle netice 
lendiği Kabilden haber verilmekte 
dir. • 

-<>--

Kısa Ankara Haberleri 
~nkma, 20 (TAN) _ 

• Kayseri Nafıa müdiirü nay 
Cevdet naklen Samsuna tay· 
dilmiştir. ın e-

• Bursa defterdan Ha"' Rem . 
Ak " 11, 
~ araya ve iz.mir defterdar nm-

.. avınJ Kemal de Bursa defterdnrh
gma talin ohınmuJardır. 
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ş Me ç 
Dün Asliye Altıncı Hukuk mahkemesinde bir kelimenin yanlış 

anlaşılması ve manasının bilinmemesi yüzünden bir meşhut suç 
iflenmiştir. Davanın baJlangıcı yedi sene evveline kadar çıkmak
tadır. Şimdiki vasfı da velayet'in kaldırılmasıdır. 

• 

usa an . 
açan Bir 
M hkum 

ihtilA stan 
S çlu Bir 
Veznedar 

--, Cevat isminde bir genç, sekiz sene 
l evvel Mela.hat isminde bir kadınla ev J 

Bir ihtilas suçundan mah
kum edilen Cevat isminde 
bir memur Bursa hapiıane
sinde iken kaçmı1 ve l stan
bula gelmiştir. Cevat, bura
da yakalanmış ve yerine 
gönderilmek üzere iken ken
disinde akıl hcutalığı bulun
duğunu iddia ettiği için 
Müddeiumumilik, kendisini 
muayene ettirmiştir. Tabi
biadiller Cevatta bir hasta
lık tesbit etmemişlerdir. 
Mahkum, bugün Bursaya 

Pendik Belediyesinde ihtilas yap • 
tıklan iddia edilen tahsildar Yahya 
ile Şefik geçenlerde ağır ceza mahke 
mesinde mahkum olmuşlardı. Bu suç 
ta alakası bulunan veznedar Hasan 
Rıza ortadan kaybolduğu için muha
kemesi muvakkaten tatil edilmişti. 
Hasan Rıza geçenlerde yakalanmış, 
dün, mevkuf olarak muhakemesine 
devam edilmiştir. Hasan Rıza: 

- Ben orada ticretli bir katip idim. 
Bana veznedarlık yaptırdılar. Bu gay 
rikanuni idi. Demiş ve mahkemeye u
zun bir istida vererek Pendik beledi
yesinden bazı şeylerin sorulmasını is 
temiştir. 

İstanbul Belediye Reisliğinden mah 
k emeye gelen bir tezkerede bu gibi 
memurların bin, iki bin kuruşluk gay 
rimenkul ipotek edilmek şartile vez
nedarlıkta kullamldıklan bildiriliyor
du. Suçlu kendisinden böyle bir ipo
tek istenmediğini söylemiş, muhake
me şahitlerin çağınIİnası için talik 
edilmiştir. 

Gazeteler Arasındaki 
Dava 

gönderilecektir. 

lenme maksadile birleşmiş, bundan 
da bir kız çocukları olmuştur. Cevat 
nikah yapmamış, sonra da Melihat -
ten ayrılmıştır. Mela.hat yedi sene ev- J.;;;;~~~~~~~~~~~~~ 
vel mahkemeye müracaat ederek bir 
nesep davası açmış, Cevat ta çocuğu 
kabul etmiş ve ncfaka vermiştir. Şim 
eli Cevat nef aka vermemek için Me
lahat aleyhine çocuğa bakmadığını 

llerl sürerek bir velayetin nez'i dava
sı açmıştır. 

Dün bu davaya bakılırken, Mela -
hat tarafından gösterilen şahitler din 
lendikten sonra Cevadm avuk~tı İs
mail Srtkı söz almış, bir şahidin ifa
delerine itiraz ederek: 

- Bu şehadette fahiş bir hata var, 
demiştir. 

Melfıhat buradaki fahiş kelimesini 
fahişe gibi anladığı için bağırmış: 

- Ağ7.ını topla, lbay avukat, ben 
fahişe değilim, demiştir. 

Bundan sonra da avukata dil teca 
vUzlerinde bulunduğu için adliye po 
lisi Refik hadiseye el koymuş ve Me
lahati meşhut suç mü.ddeiumumili -
ğine götürmüştür. Fa.kat, kadın miid 
deiumumilik 'koridorunda düşerek ba 
yılmıştır. Tabibiadil Enver Karan kıı 
dını tedavi etmiştir. Mellt.hnt, aşağıya 
inerken merdivenlerde bir <1nha t:ıayn 
nuştır. Sorgusu ancak geç vakit yapı 
hı bilmiştir. 

Uç Seneye ~ahkum ODdu 

M ktupla 
• 

arı e Para 
çıranlar 

Dün asliye Uçüncü ceza mahkeme

sinde bir ihmal ve suiistimal devası 

neticelendirilmiştir. İddiaya göre De 

bali müstear nammı k"'llllanan İsak 
Bahar adlı bir tüccar kapalı rneklup

larla harice para kaçırırken cUrmU 

meşhut halinde yakalanmıştır. tstan 

lbul posta baş müdür muavini Fevzi 

ile Galata başmemuru Fahri ve me

murlardan Ferdi, Niyazi, Abdullah 

memuriyet vazifelerini suiistimalden 

memurlardan Münir ile BUnhan da 

ihmalden suçlu olarak mahkemede bu 

lunmu1lardır. Müddeiumumi Fehmi 
Çagı idfüasım söyliyereı< başmuaur 

muavini Fevzi ile memur Ferdinin 

suçları sabit oduğu için kenldilerine 
ecza kanununun 240 ve 230 uncu mad 
delerine göre ceza verilmesini, diğer
lerinin de beraetini istemiştir. Muha
keme, karar için talik edilmiştir. 

TA N 
21 - 10 - 937 

Şaheserlerin Şaheseri 

ROMEO ve JULiET'in kazandığ ı bütün rekorları kırdı: 
BiR HAFTAl • p K ,., E L E K 

iÇiNDE ' ve Slnemelarmda 83,650 
bUet kc ilmiştir 

Kıymetli müdavimlerimizlleın (sa~,n hallumızdan aldı~ımız binleree mektup, telgraf ve telefon üzerbıe 
Yalnız i P E K sinemasında dalıa birka~ gün uzatrlmı~hr. 

#' Dünyanın en büyük filmi ... •••-•••1m•mımımmııa 

Maceralar Kralı BU F FAL O BiLL 
Dünyanın en büyük artisti G AR Y C O O P ER 'in 
JEAN ARTHUR ile beraber çevirdiği t aheser. TÜRKÇE GÖZLÜ 

--Pek yakında SARA V Sinemasında--· 

' 

TDAIC SiNENASINDA 
görenleri hayran ediyor. Garp musikisinin en güzel 
parçalarını ilahi sesli 

MARTHA EGGERTH'in 
SARAY KONSER/ 

I 
Yunan Sanatkarı Konserini 

Bu Akşam Veriyor 
Yunan milli konservatı,van profe. 

sörlerinden Bayan Sofi Zafıropulos 
bu akşam saat 18,30 da Saray sinema 

' smda bir konser verecektir. 
Sanatkar Sofi Zafıropulos, daha 13 

yaşında iken Paristeki Ecol Normal 
de Musique'ten diplomasını almış, Pa 
ris, Viyana, Berlinde yıllardanberi 
verdiği her konserde büyük muvaf
fakıyetler kazanmıştır. Bu akşamki 
konseri alaka ile beklenmektedir. 

Tapu Muhafızları 
Arasında Tayinler 

~-.;~iiİim•••• Büyük Fransızca filminde dinleyiniz. _, 

Bir müddettenberi Ankarada Çan
kaya tapu sicil murafızlığında vekA
leten çalışmakta olan İstanbul Kadı
köy sicil muhafızı Bay Yakup ora -
daki vazifesini bitirerek dönmüş ve 
buradaki işine başlamıştır. Kadıköy 
tapu sicil muhafız muavini Nafiz de 
terfian Eyüp tapu sicil muhafızlığına. 
tayin edilmiştir. 

Acıkb ı·r Ölüm - 1 İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolan 
Saat 20,30 da 

den Ba.v_.A~illka.dir Saateddin Ake- l ~ 1 • n Sİı>A Ö1'!1ApeGelivorsa 
Mülga Darülfünün müderrislerin- ;ı~~rıımıi DRAM KISMI 

rin oğlu ~Avultı:ff lfay TaTtia vemı.- 1 
1 mı .:s ra-e 

haddin Aker dün gece genç denile- 1 !ilnl \il~ 
cek bir yaşta vefat etmiştir. Cena- • 
zesi bugünkü perşembe günü öğle- OPERET KISMI 
yin Nişantaşmda Süleyman Na7.if Saat 20,30 da 
sokak 52 No. lu evinden kaldınla- İNTİKAM MAÇI 
caktır. Mevla rahmet eyleye. 3 perde 2 tablo 

Bu Akşam S A R A Y. Sinemasında 

Halkevi Çalışmaları 
Beyoğlu Halkevinden: 
Evimizin Ar şubesi komite üyesfn

den Bay Müfit Hasan lmşir Ankara 
Riyaseticümhur orkestrasına tayin 
olduğundan evimizden aynlacaktlr. 

Bu arkadaş evimizin Tepebnşmda
ki merkez binasında 23-10-37 cumsr-
tacn M\nU 01r-0arn.!_aoat ?1 .,,.ı. "''• ,._,. ... 
Konscn vereceKur. 

Ertuğrul Sadi Tek 
T İ YATROSU 

(AKSARAY) da 

BU GECE 
HAMLET 

1 

Haber gazetesi tarafından Cumhu -
rlyet gazetesi aleyhine açılan resim 
ve yazı intihali davasına dün de as
liye üçüncü ceza mahkemesinde de
vam edilmiştir. Cumhuriyet gazetesi 
tarafmdan gösterilen iki mtidaf aa şa. 
hidi ile foto muhabiri Cemal dinlen
dikten sonra müddeiumumi geçen cel 
sede dinlenenlerin dün gelen şahitler 
le yüzleştirilmesini istemiştir. Mah
keme, müzakereye çekildikten sonra 
müddeiumuminin isteği gibi yüzleş -
tirllmenin yapılması için muhakeme-
3-i talik etmiştir. 

Edirnekapı Rum mektebi müdür 
ve muallimi Yasef, imtihanda muvaf 
fak olamıyan bir talebeye sınıf ge -
çirterek, mektebe hiç devam etmiyen 
bir çocuğa da diploma vermek su · 
çundan ağır ceza mahkemesinde 3 

sene hapse mahkfim olmr:~tur. 
Vasi 
salonu ; FERNAND GRAVEY'in 

en son, en büyük ve en güzel filmi 
olup büyük Avusturya yıldızı ISA MiRANDA 

YALANI 

ile beraber 
oynadığı 

ZA Yl - lstanbul ithalat GUmrU

ğtinden alınmı.ş olan 51832 numara 

ve 28-5-37 tarihli beyanname kay

bolmuştur. Yenisi çıkarılacağından 

zayiin hükımU yoktur. 

N i NA P ET R OV NA 'nın 
şaheserin ilk iraesi ferefine SENELiK iLK GALASINA kofacak halkın istiabına kafi gelemiyecektir. Viyananm göz 

kamaştırıcı ve lüks ve ihtişam nümunesi bir vak'a .... Valsler memleketi Viyana .... Zevk, atk ve eğlence memleketi Viyana .•• 
Bovetes ve Banıh llaveten: FOX J URNAL, yerlerinizi evvelden aldırınız. 

- Evin Hanımefendisi Mükerrem olduğu için Seniha 
hiç lafa karışmamayı tercih etımişti. Sözün neye va
racağını bekliyordu. Çok beklemedi. Yaşlı ve kupku
ru Çerkes kansı tamamen Mükcrreme dönerek ko
nuştu: 

- Hanımefendi Hazretleıinin çok çok selamları 
var efem. Kendileri biraz rahatsızlar da ondan gele
mediler. UstUnUze afiyet biraz kmklıklan var. Pek 
mühim bir mesele için teşrifinizi rica ediyorlar 

- Ne var acaba.? 
- Vallahi bilemiyorum aslancığım. Sade "Aman, 

!]imdi teşrif buyururlarsa çok minnettar olacağım. 

Pek mıUhim birşey görüşmek istiyorum." buyurdu
lar. 

Mükerrem Senihaya döndü: - Gidelim değil mi? 
dedi. 

Bunu söyler ve Senihanın beraber gelmesini ister
ken belki de samimi idi. Fakat Seniha davetin Nuri
yeden değil oğlundan gelmesi ve MUkerremle Nüz
hetin kimbilir ne suretle anlaşıp bu işi tertip etmele
ri ihtimalini düşUndü. Böyle olmasa ve Mükerremin 
hiç birşeyden haberi bulunmasa bile Nüzhet annesi
nin ismini alet ederek genç kadını bir tuzağa düşür
mek üzere de çağırtabilirdi. Ve kendisine öyle geldi 
ki, Mükerrem beraber gitmeyi teklif ettiği zaman 

Ruyidilin yüzünde memnuniyetsizliğin, hatta endişe

nin pek açık alfımetleri belirmişti. Hem bunların biç 

biri olmasa ve davet hakikaten Nuriyeden gelse de 
çağınlan kendisi değildi ki! Mükerremin peşine takı 
larak gitmek hakikaten zelil birşey olurdu. 

- Beni mazur gör cicim. Pek fazla işim var, dedi .. 
Oteki ısrar etti: 
- Sokağa çıkmamızı sofrada sen kendin teklif et

tin. Şimdi de işim var, gidemem diyorsun. 
- Vallahi teklif ettiğim zaman bir yol arkadaşın 

yoktu. Halbuki şimdi Ruyidil kalfa geldi. Binaena
leyh bana hacet kalmadı. Dönerken de konaktan bir 

uşak alırsın. 

Seste kati bir eda vardı. Artık MUkerreım daha faz 
la ısrar etmedi. Kendisini Ruyidil ile belki istemiye is 
temiye yalnız bırakarak, hazırlanmak Uzere yukarı 
~ıktı. 

xvı 
Genç kadın yatak odasında yüzünün hafif makya

jını belirsiz bir surette tazeledikten sonra saçlarını 
bir eşarpla örtmüş, sırtına kalın spor mantosunu gi
yip aşağı inmişti. Ruyidil odnda, fak at ayakta, çık
maya hazır duruyordu. 

Mükerrem: - Gidelim kalfa, dedi. Sonra, i3inden 
başını yeni kaldıran görümcesine dönerek ve onunla 
gözgöze gelmekten birden çekinerek: 

- Allaha ısmarladık, diye ilave etti: 
- Güle güle. Aımnn yürürken dikkat et, dUşmi· 

yesin. 

- Baston alacağım. 
Senihanrn tavsiyesi hakikaten yerinde bir tavsiye 

idi. Çünkü her taraf buz tutmuştu ve hele inişler 
mfithiş kayıyordu. Soğuksu mahallesine, Nuriyenin 
ev:ine yakl~kça Mükerremin yüreğindeki çarpıntı 
artmıya başladı. Bu çağırılrşta acaba bir hile, bir dü
zen yok muydu? Ya bu bir tuzaksa, ya evde sade 
Nüzheti bulursa ne yapacaktı? Ve bütün vUcudünü 
keskin ve garip, lakin hiç ıstırap vermiyen bir ür
perme sarıyor, yanında ve biraz gerisinde giden ka
dınla konuşmayı miinasip bulduğu halde de buna m u 
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vaffak olamıyordu. 

Evin kapısına vardıkları zaman Ruyidil zili çal
madı. Koynundan bir anahtar çıkararak: 

- Anahtar aldım. Kızların da, ahçı ile uşağın da 

kulakları adeta sağır. Bu soğukta altı saat beklemek 
tense! diye söylene söylene kapıyı açtı. Hürmetle ge
ri çekilerek: 

- Buyurun efeem, dedi, Mükeremln girmesini bek 
ledi. 

Ve brrden genç kadının içine, ginmemek, dönüp git 
mek, oradan kaçmak arzulan geldi. Lakin bu arzu
lar, hareketlerine ve kararlarına hükmedecek kadar 
değildi. Daha Nüzhet onu ilk defa olarak dansa ça
ğırdığı zaman da kalkmamak istemiş, lakin kalkma
ınayı kendi düşünürken vUcudü yükselerek Nüzhetin 
kollarına gitmişti. Ayni ikilik içinde ve bu ikilikte ;-yi 
ne uzviyeti hakim kalarak içeri girdi. Var.lığında ge

çen lbu mücadeleyi Ruyidil herhalde fnrkedememlşti 
!ki kadın, yine önde Mükerrem ve biraz geriden 

Ruyidil, hiç bir tarafından hiç bir ses gelmiyen bü
yük evin kızıl ve kalın bir halı serili merdivenlerini 
beraber çıktılar. 

Kendisini eski halayık orta kattaki içiçe üç salonun 
sondaki en ufağına sokmuştu. Dudaklarında birden 
bire tuhaf bir tebessümle: 
"- Hanımefendiye teşrifinizi arzedeyiı!n, arsla

nım." diyerek ayrıldı. 
Mükerrernin alınıp yalnız bırakıldığı bu salonun per 

deleri inikti, yerin ufaklığına nisbetle çok büyük o
lan soba da pek fazla yakıldığı için ortalıkta adeta 
hamam sıcaklığı hüküm sürüyordu.. Ve hesapsız 
yastıklarla süslcnmi§ ve odayı yarı kaplamış çok ge
niş bir sedir, bu fazla sıcak odada yarı çıplak iki vü
cuçlün muhteris sanlmalarım, sonra bitkin uzanı~l~ 
rını bekliyor gibiydi. Bir kenarda da likör takımları, 
§ekerleme ve çukulata ile dolu tabaklar vardı. Hal
buki Nuriye misafirlerle bulunduğu zaman böyle şeY, 
ler ancak emrettiği zaman meydana çıkar, merasim
le istenilir ve merasimle getirilirdi. 
Kapıya yaklaşan ayak sesleri, kapı tokımağınm ya 

vaşça ç.cvrilişi. Ve birden Mükerrem karşısında Nüz
heti gördü. 

Beyaz göğsünü yan açık gösteren düz beyaz ipek
ten bir pijama giymişti. Çıplak ayaklarında kızıl 
renkte terlikler vardı. Bu kıyafetle .MUkerremin kar• 
şsına çıktığı halde asla özür dilemedi. Kapıyı ka
payıp bir dakika ilerilemeden, hiç kımılramadan dur 
du. Dudaklarında biraz müstehzi bir gülümseme var· 
dı, ve "işte avucumdasın!'' manasını taşıyan bir ba
kışla genç kadına bakıyordu. 

Mükerrem ayak sesini duyar duymaz kapıya dön
müş ve beklemişti. Bir an için ummuştu ki gelen 
mutlaka Nuriyedir. Ve Nüzhet karşısına çıkınca sert 
sandığı, sert oJımasını istediği, fakat sadece ürperen 
ve titreyen bir sesle: 

- Nüzhet Bey, anneniz nerede? diye sorabildi. 

O, dudaklarında hep o tuhaf gi.ilümseme ile yak
laştı: 

- Annem dışan çıktı. Ben de fırsattan bu suret· 
le L'3tifade ettim. Sizi o kadar göreceğim gelmişti ki! 
Böyle bir buçuk saat haşhaşa kalmanın pek hoş ola· 
cağını düşUndüm. Umanm ki darılmndınız. Fakat 
acaba gelecek mi gelmiyecek mi diye çok merak edi
vordum ! 

(Arkası var) 
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TAN'ın hedefi: Haberde, fi
kirde, her şeyde temiz, dü
rüst, samimi olmak, kariin 
gazetesi olmıya çalışmaktır. 

Muhafazakirların ve 
Mürtecilerin eski silihı • • 

• • 

GONON MESELELERl 

Vatandaşların 

Hayatına Karşı 

Gösterilen Hassasiyet 

Menfi Hisleri Kabartmak ve Taşırmak, 
Asıl Davanın İzini Kaybettirmek .•• 

1'1idye sahiJlerinde kayalara. düşen 
\•e orada günlerdenberi açlılda, ~u

suılukla, ölümle pençeleşen tıcş on 
~·urtta~m \'aziyeti lmrşısmda hükfı
metin duyduğu ha sasiyet biülassa 
kayde şayandır. 

Celfil Bayar, bu lmznzl•delerl' yal· 
nız karadan \'e denizden ynıdıma 

kosmakla iktifa edilıniyerck tayyare 
ile ha,·nclan da erzak ve saire göııde
rilmesiJll emredi)or. Duhnl Ve.-,ilkiiy
den uçunılnın tayyare bu zavallılara 
ekmek, battaniye vesaire götürüyor. 
Dünya ile alakaları 'e temasları Jı:e
silen bu vaUında.5ların havnrlıın ge
len bu yardım karşısınlla duydnkl:.ın 
heyecan ,.e sevinci tasa\"\ ur edebilir
siniz. 

Türık ntandaşmın hayatına hiikü
nıetçe nekaöar kudsi ehemmiyet ''e
rildiğini gösteren bu misnl, 1,izi de 
oradaki yurttaşlar ıı:adnr se,inclir
nıiş ve heyecaına düşürmUştbr. 
Dünyanın neresinde otursa olsun 

lngiliz, her yerde hUkUınetinln hima
:reknr elintn başı üzerinde huluaıdu
ğunu bilir ve bu ona büyük bir gnır 
ve emniyet verir. 

Türk yurttaşı da ht".r yerde ~·e her 
2aman hükumetinin koruyucu elini 
bulacağına emin olabilir. Bu e_.-nnlyet, 
bir yurttaş için saadetin rn büyüğü
dür. 

londrada Oynanan 

l<omedya 
Lonclrada, büfün dünyanın gözü 

Üniir,tle büyük bir komeclya o~·ııaııı
l'or. 

Sahnt>, lngiltere llarici~·e Nezarcti
dir. Biri.nci perdede sahnele çıkanlar 
27 devlet:cı murahhaslarıdır. Menu, 
lspanyada bulunan yabancı gönüllü
leriın çekilmesi meselesidir. 

Fran a gerek hükfunetçiler, gerek 
ftsUer nezdinde bul~ yabancı ku\'· 
\·etıerin çekilme ini tddif etmi tir. 
lnglliz Hariciye Nazırı: 

- Bu clefa da kati bir neticeye ,·n
l"llmazsa bazı de\•Jetlerln salın tüke
llebilir \'e bu sabrı tükenecek devletle 
lin hareketlerinde serbestilerini al
tnalanna artık itiraz edeme)iz, diyor. 

Yani, ltalya btı defa da ispanyada
ki askerlerini geri çekmezse Fnuısa
llnı sabn tükenebilir. O \-akıt Fransa 
l>rene hududunu ~ıp lsp:ı..nyaya 
serbestçe yardım edeblllr. Bu yardı-

ma da biz artık ses çıkarmayız, de
ilıek istiyor. Bu işi beraber yaparız, 
hlzlnı de sabnnuz tükenebilir, demi
l·or. 

1 
Fransa aptal mı! 'l'ek ba.sma böy

e bir maceraya atılabilir mi! lngll-
!~l'eden aynlmıya katlaııablllr mi! 
:.>Üpheslz, hayır. 

Bu sebeple Mister Eden'in sözleri: 
- Siz bildiğfıılzi yapın, biz lngillz 

~faatine doğrudan doğruya do
~ lb8dık~ ses çıkarnuyaca.ğız, ma

•na geliyor. 

• 
Ankara, 20 (Batmuharririmizden) - Yeniçeriler, firret

Jik etmek ve bir adamı susturmak istedikleri zaman 
(Dine sebbetti) diye yaygarayı ba!arlarmtf. Türk gazeteleri 
arasında e!lkidenberi derebeylik iddialarında bulunan "Cum
huriyet,, gazeteıi de tıpkı öyle yapıyor. Bugün tayyare posta
sile gelen sayısında, bizim yazılarımıza cevap makamında ya
zılan iki yazıyı gördüm. Her ikisinde de takip edilen usul 
'

1Milli hisleri tahkir etti,, şeklinde iddialarla heyecanlı bir hava 
uyandırmaktır. "Cumhuriyet,, gazetesi, bu sayede ortalığı sise 
boğacağını, bir ecnebi propaganda nazırına avukatlık yolun
daki, müdafaası çok güç harekefnin izini kaybettireceğini ümit 
ediyor. 

Bu gazeteye şurasını hatırlatmak isteriz ki. Baba Tahir devrinde 
değiliz. İnkılapçılığı, ana yasasının temellerinden biri mevkiine koyan 
Atatürk Türkiyesindeyiz . .Muhafazakarlık. ecnebi dUşmanhğı, ifrat ce
reyanlarını teşvik yolunda açmağa çalıştığı çığır, faşistliğin koyusu
dur. İnkılap rejiminin açık ve berrak gayelerine tabantabana zıttır 

Birkaç gün evvel Cumhuriyet gazetesinde Üniversiteyi tenkit ve-
silesile ecnebi porofesörler aleyhinde bir yazı çıktı. üniversite

de ve ecnebi profesörlerin usullerinde ve veriminde tenkit davet eden 
noktalar vardı. Biz de üniversite hakkında yaptığımız röportajda bun-

ların üzerinde uzun uzadıya durduk. I<'akat, Cumhuriyct'in sözleri, şah. 
si telkin netices:nde masa başında yazılmış, haksız bir hücumdan iba .. 
retti. Bu gazete ile müspet bir mesele münakaşa etmek mtimkün <ılclu· 
ğunu zannederek yanlışlarını anlattık ve meseleyi derinleştirmesini tav
siye ettik. Nitekim, bir gün sonra hükumet tarafından neşredilen res
mi tebliğ de hükumetin üniversite talim heyetinden ve bu arada e.cne
bi profesörlerden memnun olduğunu söyliyerek Cumhuriyet gazete~in
deki lıaksıl. iddiaları esasından çürüttü. 

B u gazete, bugün tayyare ile gelen sayısında benim Üniversite 
hakkındaki :vazıımda hiç söylenmiyen sözleri bana söyleterek bu 

nıutt) yen sozıere uon .t\.t uı. uı:,uıu pa111 bam_) uı v~--uıı nh ~1 ., 11.c h ıı 

mak için hükümetin uzun tccrUbelerden ve esas tetkikletden sonra mü
racaat ettiği usule karşı en iptidai muhafazakar duygulan kabartma
ğa ve taşırmağa çalışıyor. 
Diğer bir sil tununda çıkan bir yazıda da bizim çok tabii biı ınil' i Jı ·.s. 

sasiyetlc ortaya attığımız davayı yani bir ecnebi propaganda nntırına 
avukatlık etmek meselesini tamamile bir tarafa bırakarak bi?.e !comii
nistlik emelleri atfetmeğe uğraşıyor. Bir münakaşada aciz haliııe dc.i-

Bir Talebe Velisi 

lzmirde "Emine Yoksul,. isminde 
bir anne yazıyor: 
"- Oğlum bu sene lzmir lisesini 

bitirdi. Fakat olgunluk dedikleri im

tihanda bir gruptan muvaffak ola
madı. Bir gruptan kalanları Üniver

site alır, dediler. BorÇ1 harç ettim, ço 
cuğu lstanbula yolladım. Meğer böy

le talebeyi birkaç sene üniversite al

mış, fakat şimdi almıyormuş .. 
Bu gibi gençlerin bir senesine ya. 

zık değil ani? Bütün analar ve baba

lar bu hale ağlıyor. Bunların bir se
nesi kolay ele geçer mi? Bir gruptan 
kalmış olanlara bu sene de Yüksek 
mekteplere devam müsaadesinin ve
rilmesi için birkaç satır yazmanızı ri
ca ederim. Çocuklarımız bir seı:e a
çıkta kalırlarsa okuduklarım da unut 
mazlar mı?" 

'l'AN: Maarif Vekaleti, geçen se
ne bir defaya mahsus olmak üzere bu 

gibi talebelerin Unh·erslte) e kabul e

dilmelerine müsaade etmiştir. Fakat, 

Okuyucuya Cevap 

bu mlisnade, bir seneye mahsustur 
ve her yıl tathik edilmesi imkansız
dır. Binaenaleyh o~lunuz, olgunluk 
imtlha11114"da muvaffak olamadığı der 
sin imtihanını verdikten sonra Vıni· 
\'ersiteyc girebilecektir. 

• 
Bir Senedenberi Bozuk 

Bırakılan Bir Yol 
Silivrikapıda oturan bir okuyucu

muz şunlan yazıyor: 

\· lrste Ademi Müdahale Komitesinde 
1'ılfet böylece aydınlanınca ltaıya, ====-==-======-===-=====,_ 

~~kra.r kafa tutmıya başlıyor. Ortaya askerlerini geri göndermlye razı ol-

~l'takını tali meseleler çıkararak mtt- mıyacaktır n yahut iki taraftan da 
~ Cl'el1 u.ıatmıya ı:.alışıyor. Nihayet bir iki bin yabaıııcı asker çekilir çe
~a rf kurtarmak için §Öyle bir teklif kllmez Franco'.nwı muharip sıfatının 

"- Çapa, Şehremini, Silivrika~ı 
caddesine Terkos boruları dö§enınış 
ti. Buraların su ihtiyacı hiç şüphesiz 
ki mühimdir ve bu uğurda boru da 
döşenir, yollar da açılır. Fakat geçen 
sene ilkbaharda kazılan ve altüst e
dilen yerler hala dilzeltilmemiştir. 
Su işi çoktan halledildi. Fakat bilbS.S· 
sa 21 inci ilkmektebin önünden ge
çen yol adeta bir çamur deryasına 
döndü. Şimdi ya~urlar da bastırın
ca bütün öğretmenler ve yüzlerce ta

lebenin mektebe girmek için sanki 
bir çamur denizinden geçmeleri icap 
ediyor. Su vesilesile açılıp ta bir da

ha kapanmıyan bu yolun kapatııına· 

sı hususunda ali.kadarla.mı dikkat 
nazarlarmı çekmenizi rica ederfı." 

Pına."'ı muhtemeldir: d dil - s tanrının.ası istenecek ,.e bu el e e -
t iz iki tarafın da mllharip sıfa-
~~ ta.ıunak için gönUllUlerio ~ekil- dikten sonra gooilllüler.iıı çekilmesin· 
·•qye ba.ı den vazge~ilecektir. O va:lite kadar 
lıll '> p şlamasını istiyorsunuz, değil 
~·· ·. eki. .. iki taraf ta ayni zamanda da şimdi başlamış bulunan taarruza 

onunmeri ladeve ba.~lasm biraz daha kun·et \'erilerek dahilde-z· ,., , . 
ta.t~~rde mtn'afık görünen bu tt'Jdif ki harp 1'i'anco'ya kazandınla<>aktır. 
fl'f atta şu §ekli alacakbr: Ya bu işte ~mdilik oynana.n komedi hu· 

l'~ Fra.nco göniillülerlo kendi em- dur. 
e ~ah tığmı öyUyerek ltalyan M. Zekeriya 

• 
Bir Okuyucuya Cevap 

Afyon barosunda avukat B. J{oçoğ
lu Şükrüye: 

"Yaptığınız müracaatın neticelen
mesi ve tahkikat yapılması bir zarnan 
işidir. Yoksa, aliıkasızlığa hamledile
mez. Kaldı ki, ihbanmzı daha yüksek 
makamlara da bildirebilirsiniz." 

o 
şen bir derebeyinin diğer tarafa bir yafta yapıştırmağa çalışara1c dava 
yerine dava .sahibi~.i ~ürütmeğe çalışması anuhafazakfırlanıı V·~ ır.ı lr· 
tecilerin klasık usuludur. 

"Cumhuıiyet" gazetesinin şunu bilmesini isteriz ki, burası ink1tap 
Türkiyesidir. En ileri fikirleri cesaretle kabı~ı eden ve lttihatçıların ber
bat usullerile eski ile uzlaşma şeklinde yarım ve menfi düşüncelere ve 
tedbirlere hiçbir zaman kıymet vermemiş bulunan bir ileri nıuh'ttir. 
Burada mesela: "Doktorluğu devletleştirmek doğru mu?" yolı.ında 
halkın sağlığına taalluku olan bir mesele pek gUzel ileri sürülebilir ve 
fa,yda ve ınahzurları münakaşa kabul eder. 

C
umhuriyet gazetesi ''Memlekette faşistlik propagandaı:ıı olııa hiz 
derhal buna hücum ederdik" diyor. Bu gazeteye tavsiyem'z, ay! 

na karşısına geçmesi ve kendi kendini seyretmesidir. Görecc·ktir .ki, 
yazıları baştan aşağı faşist ölçü ve düşüncelerine uygundur. Eğer cid
den faşistlikle mücadele etmek istiyorsa yapacağı şey ayna kaqısmda 
kendi kendisile çarpışmaktır. 

"Cumhuriyet" gazetesi, eskidenberi kendi kendine hükfımetimize 
ait düşüncelerin sıkı bir neşir vasıtası süsünü veriyor. Üniversite hak
kında hUklımetimizin neşrettiği tebliğ, bu iddiayı kökünden tekzip ede
cek bir vesikadır. Cumhuriyet, bir tnrnftan hulCıskiir görünmek, bir ta
raftan halkın muhafazakar duygularını okşamak, arnsıra da zayıf san
dığı dairelere çatarak okuyucularına münekkit ve celadet sahibi görün
mek şeklinde üç taraflı bir oyun oynaımağa çalışıyor. Biz, bu şekilde 
bir gazetecilik tipini inkılap ölçülerine uygun bulmuyoruz. Bunun ide
al Türk gazeteciliğinin çerçevesinde yeri olamaz. 

B iz öyle dilşilnüyoruz ki, milli siyasetin ancak bir ölçüsü ve bir tef
sir şekli olabilir. Tabantaba na zıt tefsir ve yazılarla halkımızda 

tereddüt uyandr~mak caiz değildir. Umtıı."lli mayatımızın berraklığa ih
tiyacı vardır. 

Bunun için zıt tefsirler ve "Cumhuriyet" in derebeyi zihniyetine gö
re hiç bir müspet noktaya vara.rnıyacnk münakaşalarla vakit gaybet
mektense. "Ulus" arkadaşımızın başmuharriri Falih Rıflo Atay'ı, asıl 
inkıliip gayelerini tarif ederek ortalığı tenvir ctmcğe davet ediyoruz. · 
~nHh R•f'kı .~ta;y, conolcrdenbcri inkılfıpÇl bir fırkanın gazetesinde 
b~muhnrrir ~~m~sı dolayısile .. 1illi ımeselclerle teması çok sıkıdır. Ay
nı zamanda Türkıye Basın Kurumunun reisi sıfatile matbuat cephesin
deki ahenkte yakın biı: alakası vardır. "Cumhuriyet" gazetesi zihniye
tinde bir gazete ile münakaşadan hiçbir müspet netice çıkamaz. Fakat, 
Falihin yazıları ortalıkta berrak bir hava esmesine pek çok hizmet 

edebilir. Q_ \ E: ~/"\ t ô.J j_ 
(3 ' Ahmet Emin YALMAN 
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Balear Adaları 
İ spanya harbinin Akdeniz 

em.niyetini tehdit eden bir 
cephesi de Dair.ar ııönlarınrın \'a -

bancı bir devlet tarafından i;gali 

\'e bir üs olarak kuUamlması Yü-
zünden Uerı geliyor. ~ 

BalPA.r adalannın tarihi olduk~ 
zengindir. Ckbelütta.ıık ile Şarki 
Akdeniz ve Avnıpa ile Afrika ara,.. 

sındakl yollar Uzerinde duran bu 
adalar Akdeınizde vuku bulan her 

muharebede stratejik Jaymetıeriol 
göstermişlerdir: Roma ile Ka.rtaca 
arasında uzun bir zaman süren 

mücadelede, Ka.rtacalılar, bu ada

ların biri olan Minorkay: işgal et
.mişlerdi. 903 te bu adaları Müslü

manlar mptettUer ve on üçüncü 
asra kadar ellerinde tuttular. On 
üçüncü aaırda Aragon kralı adala

n zaptetmlş \'e bu adalar orta ~ğ
la.rda Kataloınya lle srkı münase
betler içinde ya§a.rm~r. A
dalann halkı da Katalonya 
dilinin bir lehçesini konuş • 
maktadırlar. Habsburglarla Bur
bunlann Jspan~-a tacı için kav
ga ettikleri sırada lııglltere, Ha
b8burglar lehinde müdahale ede
rek donanmasruı Katalooya sahil
lerine ~önderml"' ve bir deniz üs
siine mulıt~ olduğu için o zaman 
Fran~a?m elindeki Minorkayı :ıap
tetmışti. Habsburglarm miimessi
li olan Arşidük Şarlirı harp sonun
da davasından \·a:ıgeçme.st üzerine 

Minorka ile Cebelütartık ı 713 ta
rihli Utrecht muahooesi ile lngil-

terede kalmıştı. Fakat Jngiliz

ler 1756 ile J 76.'J arnsmda bu ada
yı l1'ransızlarıı bırakmak meclıurl

yetinde kalmışlardı. Meşhur lngi

liz Amirali Nelson, Mfnorkarun 

stratejik kıymetf.nl takdir ettlğt i

çin burasını işgal ederek deniz üs· 
sü olarak kullannu. \'e hıgUte.re 

burasnnı Amiens muahedesi Ue kay
lH!tmişti. 

Gene.raJ Francı/nun isyanı Uze. 
rine Balear aıla ·an, Minorkanm 

isttsınasile, asfJere Utihak etti. Ka
talonyalılar 1936 ağustosunda bir 

iki adayı geri almak Jçln uğra.smış 

ve Majorkaya kar,;ı da buna ben

zer bir harekette bulunnnış, fakat 

bütün bu foşebbilsler bo~ gitmiş
ti. Jfıpanya hiikfunetine göre Ma
jorka adası ile lvlzo adası Jtalyan 
J~gali a.ltmdadır. Jngiltere ile Fran
sa., Mtnorka adasının da Lsgal aJ
tma alınmasından endişe etmekte
dirler. 

Balea.r adalarının son mühim \'e 
koııkunç deniz üsleri olmıya müsa
it llınanlan \'ardır. l'aktile Amiral 

Nelson Malta)'"ı tahUye ederek Mi
norka adası Ue Fransızların Tulon 
limarunı tehdit etmeyi tercih et
mişti. Bu adanın isgali ihtimalinin 
Fransada hassasiyet uyandırlll6-

smın bir sebebi de adanın bu e
hemmiyetidir. Hu yüzden Fransa 
mahfilleri Minorkanın in -
giltere ile Prnnsa t.arnfLndan işgali 
ile Akdeniule muvazenenin tesi
sini istemcJdeclirler. 

5 

cg~z-ınm 
MESELENiN IÇYÜZÜ 

Meselenin dış ytizü de, iç yüzü <le , 
Nuremberğ koaıgreslnde Herr Goeb
bels'in bizim memlr.kette faşist cere
yanının yürüdüğünü söylemesi, t,ıizi 

fa.şist devletlerin kuyruğuna bağla
masıdır. Biz bunu mevzuuhah!s ettik 
gürültüyü nedense, Cunıhurivet ..... ~ 

• C> .... 

zetesi kopardı. Şiıncll Goebbcls mese-
lesine ce\'ap \'ermiyor, nıcin nıilda

faa etti~rfni söyJemiyor, Roose\'eJt'in 
nutkuna karsı ynpılaı:ı .Jnpon propa
gansından bahsetmJyor dn., oi7im hu 
meseleden bahsetmemizin lrnmmü
nist propagnndası olduı:'Unu sôylil
yor. Bu suretle işin içinılcn çılnmık 

istiyor. BöyJe mühim bir davnda, bu 
!',lok çürük sipere sakln.narnk, sen şu
sun, sen busun demek, bi sahsiyatn 
dökmek, km"\·et alameti de~il. 71ıf a
Ui.metidir. Hata siyasi, icUma.ı terbi
yesi olgun fertler gibi miHıim dnvn
lan ıkonuşma de,•rc ine gelmedik ınl? 

• ~imdi da\'aya gelelim, efcncli, fa. 
şizın aleyhine ~azı l azmak neden 
kommünizm oluyomıufj? ln~iltere, 

Amerika, Fransa konımünist dC!\ Jet
ler midir? Demolmısi rejiıninın ha
kim olduğu bu memleketlerde :le.mok
rn.t, liberal, radikal, o;ıo ;yali t her ne
\'İ si~'USİ kruıa.ate ahlp fertler, faşiz
m~ karşı harp açhlnr, miişterek cep
heler meydana getirdiler. 'I'eşkiliU:ar 
yaptılar, broşUrler, mecmualar, ga
zeteler çıkarıyorlar. Bunların ıçeri

swde koıhmünlzme düşman olanlar 
da çoktur. Amerilm l;İl>i dmno1trat 
bir memlekette yazıcılar lmngresine 
fa§istlerl kabul etmediler. Çünlili bii· 
fün dün~ a faşizmden korku) or. Bü· 
tün dünya istila (•melleri be li/enle
re, dünya sulhUnü bozanlara, teca
vüze geçenlere karşı düo;;ınnnlık <!u
yuyor. Beşeri~ eti yeniclen büyük fe
laketlere si.irükliyecek bu cereyana 
kar::ı clcmokrnsiler eın nıUfıit sollar
la birle..:;iyorJar, !:li.nkü tehlike Golcla 
değil, sağdadır. Habe!5istan , 1 panya, 
Çin, önümüzde üç yaralı aslan gibi 
yatıyorlar. Büyük Roma imparator
luğu, dünya imparatorluğu 1.urnml;: 
l<itiyenler emellerini gizliyemiyorlar 
ki... Adolf Bitler 11Bem1m Cephem,, 
isimli kitabında demokrasiye düsnınn 
olduğunu açık açık yazmıştır. tiimdi 
bütiin bunlara :karşı el bağlal,l' "bu
:runın, gelin.. Biz slzdoo korkına~,z 
mı!,, Diyelim. ı~n..5izın, yalnız kom
münlzmin düşmanıdır, bütün açtığı 

harpler ona karşıdır demek, bütün 
demokrasileri Vf' milli i tiklalleri to
pa tutan bir tehlikt>yi milleUerde.n 
sakla.maldır kl, bu hıwgi vatnnper· 
,·erliğe sı~r bilmiyorum. Bizim reji
mimiz, bazı hususiyetlerilc birlikte 
dcınol<rntik bir rejimdir. Ne fa.sızın 
ribl başkalarmm topraklarmda gözü 
\'ardır, ne ele ba.5ka bir meınleketiııı 

dahili L5ine ikanşır. 
Jlerr GoebbeJ 'in özü üzerinde bu

nun için durduk. Biz harbe dP.ğil, 
sulhe taraftar bir millet ve de\'lc.'tiz. 
Biz dlişmnnı ~ö teriyoruz, siz niçin 
saklıyorsunuz? 

Sabiha Zekeriya 

'' Saraq ,, da 3 
Kişi Zehirle 
öldürüldü 

Sarayköy, (TAN) - tıçemize bağ
lı Duacılı köyünde feci bir cinayet ol
muş, bir kahveci çırağı ustasını ve di 
ğer iki kişiyi zehirle öldürnıüştür. 
Tafsilat şudur: 

Köyün ayni zamanda bekçisi olan 
Bilal Ali. sabahleyin kahvehanesini 
açtığı zaman ocağın başında bir şişe 
rakı bulmuştur. Akşama kadar şişe 

nin sahibi çıkmayınca, rakıyı içmiye 

karar vermiş ve arkadaşan Arif oğ

lu Osman ve Çalli Mehmet ile paylaş 
mıştır. 

Bunlar rakıyı içtikten bir mUddet 

sonra sancılanmıelardır. Osman baı!ı 
b 

ra kıvrana ancak evine kadar gidebil 
miş, kapıya gelince ölmüştür. 

Bilal Ali ve Çallı Mehmet te Deniz 

liye giden bir otomobile atlamışlar 
lakin Bilül yold Mehımet te Denizli 

hastanesi önünde ölmlişlerdiı·. 
Zabıta, Bilalin çırngıw Hu"s .. 

eyının, 

ustasının diikkanına yerleşmek 1 . ma.<-
sadıle bu cinayeti tertip ett' - . . 

ıgını ve 
zehirli rakıyı oraya bıraktı- ~ . gına ~ S· 
pıt etıniştir. 



Lig Maçları için 
irinci Küme On 
Klübe indirildi 

Macar 
Muhteliti 
Geliyor 

Evvelce haber verdiğimiz gibi, Pq 
te muhtelltlnhı ild maç yapnak ~ 
re Tlrkiyeye geleceği tahakkuJı: etti 
Her iki federasyon araamda tam bir 
mutabakat hbıl olduğundan Pe,te 
muhteliti, biri Anbrada. biri fstan • 
bulda olmak üzere, iki maç yapmak 
için bu aym sonunda ,eJırimize ge
lecektir. 

Birinci maçım 30 Birinciteşrinde 
Anb.rada, ikinci maçmı 31 Birinci 
tepin pazar gllntl latanbulda yapa • 
caktlr. 

Pelte muhtelltine k8J'fl Ankarada 
Ankara muhtelit! ve ,ehrimizde t... 
tanbal muhteliti oymyacalrtn'· 

Bu maqa bımluunak tıııere bu pa. 
zar gUntl futbol aianllfr tstanbal 
kliplerinden qaiıda iaimJeri yudı 
o,unculan Kadılr6y stadına çaimnak 

Karl1erlmWn hatlrmdadu'. ı.tm • tadır. Çağmlan oyunculardan iki ta-
llulda futbol ajanı olmadığı ve mev- lam arumda bir mttaabeka yapılacat 
alme de girildiği için futbol federu- ve e@eflecAlr ovuncuJar MacarJal'll kar 
JODU reiml lfe el koyarak, Jatanbul ŞI çıkacaklf'""'1-. 
klllplertııi topladJ, mevcut niama ıo. Ç-tınlanlar 
ııe birinci ttlmede sonuncu olan Bi· T. s. K. İatanbul Bölgem Futbol A-
"1 ile iklDCl kümede birinci gelen A· janııpıdan: 
laadoluhilarmm otomatik olarak yer Cllmhuriyet Bayramı mttnasebetlle 
~ delltttrdt ve bu euretle bir nci memleketimize gelecek Macar futbol 
:anmentn J,a ldilbll araamda fikatUr takmıUe 31 Tetrinievvel Pazar gllnil 
)&Pm.JY& t.ltebbUa etti. Fakat latan- ı.tanbulda temsili bir maç yapdaeak 
bul mmtaka ~ federuyonun bu tır. Bu maça hazırlık olmak tızere 24 

~!ll•~etini allhlyet:ne karii tecavüz Tetrtnlevvelde qağıda ıelmleri ya. 
rak umumi merkeu müracaat mı futbolctı erhı oyun ıevuımtıe Fe-

~. İstanbul blrbıcl küme ldttplert- nerbabçe ltadmda aat H te bam' bu 
12 den 14 e ~anlnwımı istedi lunmalan tebHf olunur. 

latanbul klilplldne de birer .,._ l'enerbalıc;eden: I.eblb, Htllamed • 
p göndererek, ftbtaıb tetkik edıt dha, Ead. M. Repd, Orhan, Fikret, 

olduğunu, bblatıaa1eyh maçla- B. Atlnan Nacl, NIJUL 
pmü için acele etmeaıeıerlnl bil Befiktattan: Faruk. Bl8Dtl. 

durumlarım qağiya yazıyoruz: 

bu mralarda futbol federu- 1 - Fenerı.lloe » puvan Galatuarayduı: SaliıD, ır.fak, Ha 

bu vaziyetin tetkikine vak t 2 - Glnet 29 f'WUl flm~ ~ llllhacldin, Fa-
ma diye lstanbula bir telgr&f çe- 3 - Galataaray 2.8 puvan raır.~ llti&t, Rıza, tbraıiim. 
17 teerlnienıllde ... ,.._., •- ·• ,!exkpzdan: 8*1'Nf\ !fadetti 

lin•Glaa lif iıl•tl...,. tilr ._...._ mil, Siııadır, ~ • 
tehir edllcl llW.~sfi!idl. 6 - Vefa ~ puvan Vefadan. Mulltqem, Hüseyin. 

(Tan maçlarm 1'efrini8alliye bira· 7 - Topkapı 20 puvan Stlleymaniyeden,: Ruhi. Nuri, Danft. 
~imi evvelce haber vermftti.) 8-- Bytlp 11 pma ~apoidan: Enver. 

Vulyet b8yle iken ite el koyan '1· 9- 88.1.,...aalJıl 18 puvan Topk 'PJCJan• Sallhaddfn. 
merkezin yeni blr karar verd. 10 - tMllDlııalepof 18 puan i.ndolUda'D· uva., Salih. 

m nftk olarak haber aldık. Bu 11 - An..ıota 11 pınn Evvelce kltlpTen yazdan tn.kere • 
göre, umumi merkes futbol 12- BlW 10~ lerde isimleri olnnyan ve bu t.ebtffde 

-ıruyonunun taptt ettitt 12 ldtlbtl Umumi merkezin wrmle oldup bu 'afmlerl vuıh ~ da gönde 
g9rerek birinci Jdhne adedini, karara gare, birinc11rttme: Fenerbah- rflmeef rica olunur, 

eeuma göre ona inctirmif ve çe, Güne,, Galatuara. Befiktaf, Bey-
eee p;en •ne on b rtnci ve on koz, Vefa, Toplrapl, Eytlp. SWeyma- aer YdmU. Davat,qa ve Ortaköy 

Olan Aadola ve H1W ldtlplerbıl niye ı.tuıbulapor kHlplerlDclela mtl • ldUplerlnin 12 talamı maç yapacaktır. 
ktlmeye blrakımfbr. rekkep otlcakbr. ~el ktlmede 4e: Evvelce b~ g1>t mllsaba.
~ vuiyetl tyiee kav 4Da4ola, BtW, Anadoluhiarı Altı • blar 7 TefrinlianWe Nf1&1Mlr here 
Mtılllllllılerl için geçen leDekl Ug nordu, K .. 14llf: .,_...,.. ....._tkltlpler ysldea to#tneeelrlar ve fiks 
Mbumm neticeeincle ldtlplerba ayı ta pnçler, K.,..._., J>DIU. l'e· .. tanghn edefMlıJ..ıtt. 

Bazı akpmJar ötekiler çene ça.
larkea H8iu • ta Ai bir JAmba alıp 
köeeye çekilir .. Onun Jl1tıiıda pır 
Jdtabmcluı lılrf8Yler obrdU. Ulak 
arama ona "Bay, hlll mı~ 
manu! TmtJJıan mı~" 
derdi 

Haiu • ta Ai onun yumup.k yana 
tmı okpr, 1evinç içinde cevap ve
rirdi: 

"Haha! I>Onyada zevk niye eler· 
ler bilir mJaiıı !., 

"Gelin odaamdaki atlaltl kandil· 
ler." 

"Altm yaldılb numııet liste&" 
Bu iki sözü anlıyor muaun ! Bir 

lnaanm ömıilnde en tatlı ,.y bun· 
lardır. Ben ikisini de gördüm geçir
dim. Fakat fimdi bunlardan daha 
büyük bır l&&det tadıyorum. 

O bunlan eöylerken, iki kanam· 
dan bafka, herkes glllenU. 

• htiya.r zevce için btltiln bun-
1 lar çok can aılacı idi.. ön

celeri genç Jradmm. gebetığindell KOLE ANA 
halkmm umutla
nen COfkun ~ 
lini buldu. Bllttln 
evin hava1t111 bir 
heyecan sardı. memnun olmuttu. Fakat IWu • ta 

Ai'n gebenin namle oynadıpu gör· 
dtlkçe Satı ad•mm borcunu Meye
meıq olmuma lmıyordu. Bir de
fa • ildncl yılın lçtlncll aynıda • 
pnç kadm bq airJ11 ve ufak bir 
rahatmzlık yüzünden tlç sflD yattı. 
Baiu • ta Al oDUD yatıp dinlenme
alnden pek memnundu.. Hattl bue 
nunıa da kalmıyor, mtıtemadlyen 

biqeye ihtiyacı olup olmadıiJm ao 
ruyordu. Bu hal ,... ııevCE6'1 çok 
sinirlendirdi. t 

Y &pm.acık yapıyor di)'9 genç 
kad ola tlç gtln eğlendi durdu. Ba
tmm ve yanlarmm aimmı bahane 
edip birinci IDUf bir metres gl'bl 
calmı satıyor, evinde herhalde bey 

le pmarblmt-mtfb. Orada kendi yl
~ kendi a.nyan karnı J&Vl'll 
dolu bir dili köpek muamelemi &6 
rtirdil. Halbuki burada bu ihtiyar 
çapkm • lrocaama bu adı talrmlfb • 
IUQa1'ttlil için o da kendini nua 
ge)dyor) diye aöyleniyordu. 

Blr giln ele qıçı kad!na f6yle 
dert yanıyordu: 410j1an gocuk! ot· 
lan çoc~t Ximhı ~ olıuamıt 

dim. llo ............ Clbdar 
aor birfey olsun. Hem de daha bu 
çocuğun bu dünyada adı l&DI hile 
yok. Bir Jrara turbaja ctbi çirkin 
ohm)'acajmı kim temin edebilir? 
Dalaa çalım •tmıya vakit var. Be
le fU yumarcak bir dopun da.. 
Şmdi daha bir et parçuı demek· 
ttr. ()filnmenln Dmam plmedfhe
le." 

O gece genç kadın yemek ,. 
medi. Yatatznda bUttııı bu 

yol8US alaylan d1ııledi ve kendi ten 
dine .-. ... afladı. Yatakta 
yan soyunm111 oturan Raiu • ta Al 

bu.alan chaJanca eotuk bir ter d6t
ttl, tltndL Kalkıp giyinmek, Jran.. 
llD& bir tam dayak atmak, aaçl&
nm 70'mak, ~ bicldeti bubr
mak iBtecll.. l'alrat kendbıcle kuvvet 
balemedı. lller1 titriyordu. Kollan 
ctermanmdl. "Yuık, otm yıldır • 
DU hiç d6'ftDedhn, battl bir fllke 
bile varmadım.. o da aklll bir clu1a 
cıöııdtl.,, c11,. lflnl çekti. 

Sonra png •ae• daha st.,ade 
10kuldu. Ve kuktma fUll]an 16y 
ledl: 

'"AiJıma, atı-•! O bavlum 
dmmn. ~ tavuk gibi 
mınamm JUID1D'tla1111D1 tekeml· 
yor. Biler bu lef .. llJddeıı bir ot· 
lan ctotmunan l&lla iki tane mil
cmaer vereceğim. Bir 1'111 sllmrtlt 
Jtllllk, bh' de beyu. .. " 

Kammm dlp.nda cleftBl eden 
alayları .Ozllntl yanda bıraktı. So-

..., ..... -.-0. W•m &iiaine-• 
yayıp fımldadı: 

"Sana bir .,... .. 

Genç bctmm kanii gllndeD gine 
btlyllcltl, b8JOdt1, amblır slbl oldu. 
Nihayet sevce bir ebe buldu. Batt& 
herkMe brtı daha ilerl gitti, ÇOCU 

la clcDi bicili elblleJer bile hamr-
ladt. ' 

S ıcü,.. gblerl-ermft
tl. Altmcl ..,. lııllttln aile g. 

mut dinleıııelde ~· Sonba
har baf!Dda klSyde lfdn rlllgirlar 
esm1ye balladı. Nlb&Jet bir ~ ev 

-----

Hele Raiu-ta Al'nin helecanma 801 
yoktu. Avluda mütemadiyen blr &• 

talı bir yukarı dolqJyor, elindeki 
astronomi aımanatmda birfeyl« .. 
rqbnyordu. Ve kendi kendine ili 
eözlerl tekrariı)'ordu: •·- Y:ddm• 
nm teslrl blldm " Endteeli g6'1erl 
basan ebenlıı lle8ln1 bekledill oda
nm kapah pencereme oevriBJOI'• 
buaD da bulutla Mmil gtlııeae cı.-

hJurda.. 
Vakit vakit ~ ayakta du-

ran ahçı bdma llOl'U)'OrdU: Nalll, 
fimdi naaı1 !" Ahçı önce llelÜ bil' 
bat tearetl ya.pıyor, IOGl'& illve edl 
yordu. 

"'Şimdi dojacak. Şimdi doğacak. 
O zaman Rai11 ta Al yeniden U. 

manalı abJor, bir qağı blr )'Ukan 
gelhımiye bqlıyordu. 

Bu hal, alaca karanlık etrafı .., 
np. IAmbalar yer 'yer birer beJw' 
ç1çeii gibi panldll'lmi,V& bqlaymcaı
ya kadar d.rdll. Çocuk • otlan • o 
•mu doldu. O kadar bliJrarak al 
ıı,an. ti lelll cbp.ndan duyulcla. 
Halu • T8&i saadetten ağlamıya haı-

yine bepll buit allpm IOfrumcla 
toplanddar. Orada •vce hizmetçi• 
leıe fU tenblhl verdi: 

"Bunu bir zaman Jdliiiil'9 tl&;le
meytn.. Bebeğe göz değmesin. Eler 
biri IOl"U'I& "'kız doğdu." deyJn. 
Hbımetçller glllftmM'liler, bqlarl. 
1e "'peki" dediler. 

B fr ..., 90lll'a bebelin beyu 
ylld ba)QLt gtlnettnbı altın

da görtlndil. Onu pnç &DDelll _,. 
zlrlyorda. Etrafında birçok meralı 
h Jrwchnlar toplanmlf, kJmi çoea. 
tan ylsDDI, kimiBl ağzmı, ldmW .. 
bla1dannJ GltlJOl'du. JArbm ~ 

Yuan: 
ALI RIZA SEYFi AADENIZ AAPLANLARI - No. 13 ltet•mı: 

MONIF FEHiM 

Dlll1DaD blyoanln• ~ cUrülerl stttlkGe daha cabuJr &ae w .,.. 
• dolra tjllmekt8 ldller. Dmlek, ~ Jmrum1'. galanb; altaDJl.ıı 
.................... ....,_ lla Jmeemen Karaka'mıa IOD delr#k .. 
-. AJmuDpnm atUWer1 omaa ~ lS1lm JUU1D1 IÇll'Jlb, Bdı!ıill 
ram a., pminla .......... atJımlf, TUrk tonanıanna: "-
gocuklar.~ ı.,.n,oı ~·" dl19 hayklrdl. Konalar lateımiJ.I 
1atem1Je priledilei-. BtlJtlk bl,_ hula ate tarafa ~~ ıdl. 
bu mada .JralJmun top amllumdaJd toplarUa biri b1J1k 1ılr ıırllrllftl 
cıbn.p kara 4umular l&larak ıeı. bir lllDe awrdu. 

~ 



TAN 7=== 
GÜNÜN HADiSELERiNDEN FiLMLER 

AMcıra meitubu: 

Bayan Vedia Rıza 
Am müalirima, doat oe müttJik Y unanidamn BGfOekili 

General Metalaa dört pndenberi memleketimmn kıymetli 
müalirülir. Paartai pnü l.tanbala fere/ veren mulderem 
müalirimiz o akfam An/taraya ,ittiler oe .alı aabalu hiilaimet 
merkaimdde büyiilılerima taralımlan luım1'etle lıaryılanılı
lm. General metahaa Ankaracla Deolet Ra.i taralmdan ka
bul edildi, hülrUmet ricaline zİYCJTctler yaptı oe ba zİ)'GJ'etler 
iade edildi. BuraJalıi raimler, nra ile, General Metaı.a.'ın 
Anlıaradolıi illı gününü canlandınyor: 

Ferace 
Hulyası 

Taşıyanlar 
A•liarada Bir Yabancı 

Bir Köylüden Yaman ' 
Bir Ders Aldı • ve Saz Arkadasları 

Mikrofon Başında 

V ecihenJn yanı 'bafmda parlak 
bir yıldız dalı&: Ut Uat.:ı.dı 

Cevdet Kozan! 
Cevdet, hakikaten tipik bir u

natki.rdır. Kendisi yalnız ut çal-
maz, utu yapar dL. Çünkü üstat, 
boş vakit buldukça, sanat ihtirası
nı, musiki lletleri yapmakla da tat 
mine çalışır. Onun tam bir hüner
le yapamıyacağı hiç bir musiki tUe
ti yoktur. Evinin bir marangoztıa
neden. f~rksız olduğunu, ona çok ya 
kın bırınden işitmiştim. Fakat sa
nat ihtirasmın nezahetine bakın ki 
~hibini, sanat kWtürUnü ~ymağa 
hızmet eden vasrtalan da çoğaltım 
ya sevkediyor ve Cevdet, bu saye
de. sanate iki kat hizmet ederek ;ki 
kat bahtiyar olmak iınki.nını kaza. 
nıyor. 

G. Metaksasın 
Ankarada ilk Günü 

Ankara, 19 (Tan muhabirinden)-
Memleketfmlzi ziyaret eden ecnebile
ri iki grupa ayırmak mümkündür 
Bir kısmı dostturlar; yeni TUrkiyeyİ 
görmek için gelmiflerdir. Hüsnü ni
yetleri vardır, bizi severler ve .mem
leketlerine döndükleri zaman do iyi 

~anınızı anlatır; müspet göriiş-

B oğaza hlkim tepelerin birl'l
de muhteeem bir kÖfk.·· Ve 

klSşkUn yine boğaza hlkim nef"ıs 
bahçesi! .. Mehtaplı bir gece.. Çi
çeklerin, ay ışığı altında renkleri
ne sinen büyü .. Bahçenin ortasın· 
da sulan inci gibi fı§kıran fıskiye .• 
Berrak gökyüzü ve pınl pırıl yıldız 
lar .. Her esişi gönüller açan, gönül
lere sırlar fısıldayan rüzgir .. Ve bil 
tiln bu muhite can veren, bütün bu 
muhitten ve bu muhitin her .man
zarasından beslenen nezih ve bakir 
bir sevgi! .. Gençliğin ilk doğuşunda 
kalbin ufuklarına bir güneş gibi 
ışık salan, hayata hız, öz ve ilham 
veren eşsiz günlerin unutulm&Z ha 
tıralan ..• 

Şiire benziyen bu sözleri bana 
söyleten ve biltUn bu ımanzaralan 
gözümün önüne getiren, gözllıniln 
önünde canlandıran nedir? Bilir 
misiniz? 

Bu, bir sestir! Ve bu sesin sahi
bi Vedia Rızadır. 

Vedia Rıza, gerçi müstear bir i
simdir. Bunu ancak tesadüfen an
ladım. Fakat bu müstear isim, ga 
liba sahibinin asıl ismini unuttura
cak derecede töhret kazanmıştır. 
O kadar ki sahibi, evinde anıldığı, 
dostlan tarafından çağınldığı isme 
kr..ydedilecek olursa onu görmiyen 
ve tammıyan, fakat seve seve din
liyen binlerce bayram, o müstear 
ismi 6zliyecelder, anyacaklar ve is 
tiyeceklerdir. 

S esile levhalar ibda eden Ve
dia Rıza, latanbul radyosu 

..ııikrofonunun en iyi tanıdığı siına
lar arasındadır. Kendisi radyo yıl
dızlanmızm en eskilerinden sayılır. 
Fakat bu eskililr, insanı yıpratan 

cinsten değil. Bilakis, gUn ve yıl 
geçtikçe insana açtığı yeni ufuıı..: 

da, bir gençlik konağından yeni bir 
gençlik konağına doğru kanatlan
dıran bir istihale, Vedia Rıza, sa
na tin sonsuz yohında daiına iler-

liyen, ve yeni yeni muvaffakıyet
lerle hayatını dalına zenginleştiren 
bir sanatklr. O, yalnız eönmlyen 
değil, ışığı her gUn daha göz ka-

maştırıcı bir kudret kazanan yıldız 
dır. 

Onu ilk gördtlğtlntlz zaman her 
teYden önce fU hükmü verirsiniz: 

- Son derece vakur bir Bayan! 
Bu hUlmıüntlzda aJdanmamıpı

aızdır. Çüııld1 Vedi& Rıf.8-Dm, ytirt1 
Yiltünde, durutunda, giybıiflnde, 

konUfUtunda w hele okuyuşunda 
he11eyden fazla vakar ve ciddiyet 
h&kimdir. Sesinin güzelliği ve gen~ 
liği, bu gilzelllkle gençlik zenginliği 

\'e vakan üzerinde ittifak vardır. 
Onu bir llbza için mikrofonun ve 
llotalannm önünde bırakarak arka 
daşlarma bakalım : 

E n başta, alnınm genişliğinde 
ve parıltısında sanatin bil

din gururunu taşıyan ve ilk bakış
ta kibirli, titiz bir adamla karşılaş
tı~ız hissini veren kemençe üsta
dı Kemal Niyazi! Fakat işbaşında 
h-ıklkaten mağrur, hakikaten ki
b. rU, ve hakikaten titiz görünen; 
e ınşek çakmasım andıran sert ba

kı lari'e inımnı ltteta korkutan bu 
?nus·kı üstadı tşbaşmdan ayr 
taı, dünyanın en mütevazi, en ha-

~ık, ve en zarif adamıdır. Sanatin-
e hüneri ve vukufu, vukufundald 

: er1111lk ve enginlik, sazına karşı 

11 
aiz oldu(hı hlkimiyet, sanat llemi 
e Yeni elemanlar vermek ve yeni 

!stıdatlar keşfetmek yolunda gös
te,...caı · --.sı ısa bet, üstadın kolay kolay 
'-Yllanu,acat meslyetlerinin an· 
e&k birkaçıdır. Bence Kemal Niya
lbdn en önemli meziyeti, dabna da-

YAZAN: 

Ömer Rıza 
DOÖRUL ......................... 

Ved:.O Rıza 

ha yUks~ğe. ve daha derine kar!iı 

tatmin edilmez iştiyakı ve hudut 

tanımaz inciz:ı.bıdır. Bu kemençe us 
tadının, boş vakitlerini, viyolonsel 

üzerinde çalışmakla geçirdiğini söy 
lemek ondaki bu ulvi iftiyakın ve 
:ate.sif .sanat hmmun ne derece ol
gun ve ne derece ~ oW11ğn. 
nu g&lteımıiye yeti§ir. 

U stadın yambaşmda rad:yo
mU%\Ul hemen her saz heye

tile beraber muhakkak göreceğiniz 
asll sima, kanun Ustadı Vecibedir. 

Onu TQrk muslldai heyeti içinde !l.D 

latacağmı için burada bir tek C(:p

hesi ile iktifa edeceğim. 
Bilirsiniz ki saz Ustatıanndan mtı 

teşekkil her heyetin kendine mah

aua UIUibu, kendine mahsus ta·lll' 
ve edası vardır. Fakat Bayan Veci 
he bütün bu Uslftplan, tavırlan, Eda 
ıarı ve hasualyeterll kendi sanattn. 
de eritmiş, kendi üslQbunu bUtUn 
Usl6plara uygunlaştırmak imki.r mı 
bulmu,tur. Bu yüzden ~nu bütün 
saz heyetlerlle beraber. gorllrsUnüz. 
Ve hiç bir saz heyetinin onu, onun 
da hiç bir saz heyetini yadırgacnı
yacağma emin olabilirsiniz. Yalnız 
bir p.rtıa: Saz heyetinin üstatlar. 
dan mtıte,ekkil o1JDası. 

• 
• 
• 
• Cevdetin bir fıçı hikayesi vartlır: 

Bazı keyif erbabı, bUha~fla yaz • 
mevsiminde bira fıçısına musluk 
taktırarak kadehlerini kend: ellPri· 
\e köpürte köpürte dold~ırup içmek • 
ten zevk alırlarmtş. Birayı seven-
ler fıçıdan bu şekilde i~erek ze\•k • 
a1;rlar da iizUm suyu i<~en:er ne di-
yr ayni zevki tatmasmlar? .. Sanat-
kar bunu düşünmüş, ve UT.ilnı suvu • 
nn uvgı.ın bir fıçı yarımrya 1'.a;ar 
wrmiş Fakat Cevdet bu fıçıyı ya- • 
pahilmek için bir hayli uğra!lmts, 

fır rcı1arın yanma fftmiş, tahtaları 
na~ıi kestikll'rine, nasıl yanyana ge • 
tirdiklerine dikkat etmiş v~ :ıiha-
yc+ muvaffak olmuş. • 

Fıçıyı ben de görmeseydim. ut, 
tanbur, kemen<:e ve saire gib; hu-
sas musiki aletleri yapan elin U- • 
zUm suyuna mahsus bir fıçı yapabi 
leceğine kolay kolay inanamazdım. • 
C "Vdet bu minimini fıçıyı bir 

gUn aktör Hbnna göater
:mİ§. Hazımcık, fıçıyı o kadı.:r sev
miş ki Cevdet te bunca .zahmetin 
bu eserini, ona hediye edive'l"'l'!if 
Ve Cevdetin frçı imalindeki muvaf
f akıyeti üzerine ondan bu fıc:ı ile 
bir zivaf et bekli yenlerin Unıidj bo
ıa gitmiş! 

O zaman, Hazımın Cevdetl haki· 
katen sevdiğine mi, yoksa Cevde
tln Hi.zıma candan bağlı oldu -
ğuna mı inanmak lAzımgeldiğin\ 
pek te kestirememiştim .. 

• 
il 

Türk musikisine hem sazile. hem 
saz imalile iki kat hin:net eden bu • 
değerli üstat hakikaten sevimli ve 
hünerli, zeki ve muvaffak bir na- • 
si yedir. 

Demin mikrofon başında bıraktı· • 
ğnnız Vedia Rıza, sesile, BoğaZID 
mehtaplı gecelerini, en kudretli res 
samı kıskandıracak bedialarla lev • 

• 
ha levha canlandınyor. Ve yine &e

sile insanı bugUnkU yaşından ~ 
laştırarak gençliğinin ilk do,du~ 
mesut günlere kavuşturuyor. Ve nl 
bayet sesile Boğazın havasmı ve • 
btlyüsünü Y&f&byor. 

1Dünyariın En Çok Para 
Kızı 

• 
• 

Kazanan 

il yafllldolıi w~ oe dilber 

armt DetJIUIG DuTbin 

• Genç 
Bundan bir sene evvel l)eaDD& I • 

Durbin kimsenin bilmediği, gUse1 ve 
hoppa bir kızcağızdı. 16 yaşında idi, 
şendi, ıuhtu ve sevimliydi. Geçen • 
sene her nasılsa 1921 yılmda doi-
mut olduğu Kanada topraklarD:1da • 
bir sinemacıyla tanıttı ve bir film 
çevirdi. Film.in adı ''Uç Şık Kız" dL 
Bu film, küçük Deanna'yı bir Wız&- • 
da Amerikanm en popWer ve nıetbur 
Yildızlarmdan yaptı. Dk filmbıl ya~ • 
tığı şirket hemen bu güzel klZID kon
tratmı yenilemiş ve kendisine haf -
tada 5000 dolar vermeği taahhüt et- • 
mi9 bulunuyor. Bugün DeanJl& ayda ı 
45000 dolar kazarrnakta ve bUtUn • • 
kazanç rekorlarmı kırmII bulunmak
tadır. 

1 Aslanı Yaralıyan Manda UJ • 
Bozöyük (TAN> - Dodurra nahi- • 

yesine bağlı ErenköyUnde HUseyin oğ 
lu lsmailin mandası Korucu Osman 
Aslam l8ğ kalgumdan yaralamıetu'· • 
Korucu buraya getirilip tedavi aUma 

aimmıttır .. 

Mgafirimiz ve relilıaları Ankara iıtaıyonandan ilerliyorlGT 
~ 

General MettJua tlJıeri lllGA ... cı üiuCa etlİJIOr 

Müalirimiz 811fVekGlette B. Celal Bayarla bi,likte 

Muhterem General mütealııben Hmiciye Velıôletini oe ... 

Dalta •nra Genel Kunn117 Bo,lıanunuı zİYCJTef ettiler. 

lennı naklederler. Bir kısmı ga?ete-

• 
eldir. Memleketine gidine~ gazetesin

' de yeni Türkiyeyi, Kemalist rejimin 
j ileri hamlelerini, şefleriınizi ve An • 

• karamızı anlatan yazılarla iki mem-
1 leket arasmda dostluk ve yakınlık te

• sis ederler. Her sene muhtetif .JJler-

1 

de memleketimiz hakkında t;ıkan e
seri~ bu ~pa dahil dost ecnebii<-1in 

• samımt fikir ve kanaatlerinin m .. hsu 
1 lüdUr. 

• ikinci kısma gelince: Bunlar, so. 

1 
kaklanmızda gezdikleri uunan köşe
de, bucakta süfli kıyafetli vatand:.ıı 

• anyan, feraceli kadınlar, cumbalı ev
ler, afyonlu çubuklar tahay)'ül eden 

• kimselerdir. Bu yabancılar, memleke 
timize uzakta olduğu kadnr, ıçimizde 

• dolaştikları zamanda da y.ıt>;-.ıncıdır-

1 1~. Göz:tişleri daima menfidir, mistik 
tir. Gelırler, otellerimizde g1ıılerce 

• kalırlar, resmt makamlarmuz1 ziya
ret ederler, fakat kafalan:-ıa hir ı.o::ere 

• yerleştirdikleri o kötü zihniyeti sil
meden giderler. 

Bu ikinci grupa dahil bulunruı ec • 
• nebilerde bir hastalık vardır: 'l'Ur~ 

1 köylüsünü çarşıda, pazarda yakala
• yıp eşeğinin yanında veya üstünde 

l resmini alırlar. Sokakta dolaşan te-

• 
miz çocukları görmemezlikten gelir
ler de, bır fakir yavruyu yaka•arlar. 
Kirli elbisesi ve perişan halile l'- ·ın 

• fotoğl'&fmı alırlar. Sonra memlekt:t
' lerine dönerler ve yamalı ~b .aeJ1 

• Türk köylUsUnU, eşeğile yanyana gös 
teren remıl tethi.r eder, "işte 1ilrk 

1 dedikleri budur, hlJA gerilikten kur-
• tul&maDllf,, diye menfi propaganda 

yaparlar. 

• Matbuat Umum Müdürlüğü bn bt 
ra gözlüklü yabancılarla mtlcadele • 

• 
den geri durmamaktadır. Zabıta da 
bu buausta cidden takdire değer ur 
baaasJyetle hareket etmektedir. 

• Buna bir misal ister misiniz! 
Ankaranm en kalabalık bir )'('--'-.. 

• de, tnus meydanmm bir köşesinde 31 
1 yaşlarında bir köylü ile ecnebi ol 

• ğu anlaşılan bir zat biribirlerinıa aôa 

lerini anlayamadıkları için el keı • ''&• 
• retlerile münakaşa ederken gôl"dliın. 

Yanlarma yaklaştım. KöylU, tıi-!~• 

• yi etrafmdakilere şöyle anlatıyordu 

1 
"- Ben bir ifçiyim. Hayvc1.ou 

Uzüm, kavun, karpuz satanm. Ua 
• tttın, ba§mı, gördüğllnU,. gibi, it 

1 yafetidir. Demin Bent deresinde 
• çeşmede hayvanı suluyordum. Bir d 

arkama dönünce baktım ki ( ec1ıebt 
1 ~k) bu adam resmimi ~k 

• mek ister ve zannfdersem çekti. 
1 buld ben razı değilim 

• Köylüye: 
1 - Peld, dedim, şimdi ne yap 

• istiyorsun. Çektise çekmiştir: 
• j - Ne yanacaP-ım . dedi, polise h 

ber Vflreceğim. Bu adamı göıtftıoıdhii 

• makinesindeki resimlere baksml 
ı Benim resmimi, eğer benimki 

• daha varsa onları, yırtsmıar. Ben 
j nu istiyorum. 

• Ecnebiye, köylünün dedildf! 
.fransızca anlattım: 

• 
I - Hayır, dedi, ben resmini .e 

dim. Çekmek isterdiın, fakat .ııl ıı 
du. Tam o sırada bir polis geçiyord 

• Polia bu sözlere ciddi ınıret 
te allkadar oldu. Yabancıyı, 

• Bankasına kadar davet etti ve 
kada makineden filmi çıkart·•-·-" 
muayeneden geçirdi. Anlaşıl 

• göre hakikaten yabancı resim ~ 
mek istemiı, fakat köyIU işin der 

il farkında olduğu için, film bozulm 
Hi.dise, üzerinde durulması 

gelen bir misal teşkil etmektedir. 
• zi dost gözü ile gören yabancılara 
ş~ üstünde yer var, ge'-'- • . _. 

• geı.aınler, resiın alsınlar ve 
d°'"1yu söylesinler, yetişir .. 

M. Z 
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uMuzafleriyet,, yelkenlisi limanımıza geldikten sonrc 

DENİZ KURTLARI A LATIYOR: 

orkunç Denizde Gün erce 
Açlıkla e lümle 

• 

Nasd Müca e 
K ~bataşta tramvaydan inince 

ilk rastgeldiğim gemici kı -
ynf etindeki vatandaşa sordum: 

- Dün gece Midyeden gelen ge
mi hangisi acaba? 
Muhatabım gülümsedi: 
- Muzafferiyeti mi soruyorsu

nuz? 
Şaşırmı§tım: 

- Zaferi kabul ediyorum, de , 
'"1im, bu havada Karadenizden bu
raya gelsin, hakikaten bir rn.uzaf
feriycttir. Fakat ben şimdi gemi
nın kendisini arıyorum. 

Ve gösterdi: 
- lşte .. Orada. 

Bu, zehir gibi bir çorba oldu ..... e
kat, ne yapalım? Açlık bu.. Ye
dik .. Gemi o kadar alabora halin
de idi ki, tencereyi kaynatırken, ip 
lerle direklere bağladık. Ekmek oiç 
yoktu. 

Acı çorbadan sonra, yine açlık, 
susuzluk başladı. Sahilde bizim i
çin uğraşanları görüyorduk. Fa
kat, de..,:- o ·~adar şidd"'tli idi ki, 
imdacla gelmek mümkün değildi. 

Karakol kumandanının, nahiye mü 
dürünün çok çalıştıklarım görü -
yorduk. 

Günler, ölümle pençeleşerek ge
çiyo •. --1<trm ki, çare yok .. Ge
mi r-.. ~alanacak. St·'"r bizi yuta -
cak.. Oleceğiz. !{arar verdim. Bu
rada muhakkak olan ölümün ku -

cağına teslim olmaktansa, binde 
bir ümitle kurtuluş yolunu aramak 
daha iyi ulacaktı. Aynı 18 inci gil
nü hareket etmeği kararlaştırdım. 
Gemicileri teşvik ettim. 7 gün ye
di gecedir uykusuzduk. Halsizdik. 
Deniz bizi boğmaı:;a, açlık, uyku -
suzluk ve yorgunluk öldürecekti. 

Hareket hazırlığı 

S alı gecesi hareket için hazır
lık yaptık. Tayfaya soğuk

kanlı olmalarını tavsiye ettim. Bir 
taraftan da yağmur şiddetle ya -
ğıynrdu. Sanki felaket azmış gibi.. 

Artık havaya bağlı olacaktık. Ya 
lstan!>ula yahu' ta lğneadaya sı
ğınmıya çalışacaktık. 

Bir sand"' r.,,,~, elimize geçti. 
Kesilen büyük çapa yerine onu kul
la· mak Ü"' - r--~ıadık. Uzerine 
zincir sardık. Bütün gece uğraştık. 
Biraz ilerimizde, Omer kaptanın 
boş ve tayf ~ gemisinde biraz ku
ı-~ .,ya vardı. Sandalı iple bağladık. 
Akıntı sandalı o geminin üzerine 
dü§Urdü. Bizim g~ici çocuklar, 
büyük bir cesaret ve meharetle o 
gemiye çıktılar. ~iraz makarna, pi
rinç bulmufar, -.,dnla att•lar. Bu 
sefer sandalı iple çektik. Bir ma
karna pişirdik. Ekmeksiz yedik. 
Kannlanmız hafif doymuştu. Bu 
makarna olmasaydı, çapayı kaldır
mak için bile kendimizde kuv -
vet bulamıyacakbk. Makarna ha
yatımızı kurtardı, diyebilirim. Ni
hayet diin sabah saat yedide, hare
ket ettik. Dağ gibi denizler, ge -Bir küçük kayıkla, Kabataş ha

vuzu önünde demirli duran Muzaf
feriyete gıderken bile, deniz beni 
adeta ürkütüyordu. 

Kazazede geminin hitap manzarası 
-0-,~~._, miye-çarpryunlu. cunn::ı ~ho.c:lc.t:. 

Borda bordaya gelmiştik. Mid -
yeden buraya adeta bir kahraman
lık destanı yaza yaza gelen gcmı
n n üstünde, yorgun bir tayfa u
zanmış yatıyoı~u. Seslendim: 

- Kaptan burada mı? 
T yf a ağır ağır doğrulmuştu: 

- Yok .. Amma, gazcı Cemalin 
'karşısındaki kahveye gidersen bu
labilirsin.. Gazcı Cemalin karşısın
daki kahveyi bildin mi? 

- 1 Teredcn bileyim? Nerede ru 
k hve? 

- Ya.:;kapanında .. Orada kirıe 
sorsan, göstenrler. 

Hasan /(aptar 

arını sM.t sonra, bozuk, ça-
muı lu, dar yollarda, bata 

çıka, Yağkapanmda "Muzaffcri
y t , geın sınin kaptanı Hasanm o
tur dutiu kahveyi buldum. Kapııfo.n 
1 eri gıruı('e, yabancı olduğumu 

fnrkeden bütün kahve halkı, teces
sü.sla yüzüme bakıyorclu. Içlerinden 
bırısi gülerek sordu: 

- Ha an kaptanı arıyorsunuz 
ı; l ba" \ • aret etti: 

- l te ... 
Has n kaptan. bir masanın ba- · 

s na toplanmış beş altı kişi arasın
da oturmuş, on beş günden fazla 
suren korkunç deniz macerasının 

bıtip tükenmiyen fasıllarını anla
tıyordu. 

Karşılıklı, ayrı bir masaya o
turduk. Bütiln kahve halkı kulak 
ı. ilmişti. 

- Geçmiş olsun, Hasan kaptan, 
d dim. 

- Sağ olunuz. beyim ... 

r orkunç macera 

H as!\11 kaptan, uzun boylu. 
sai:Iam yapılı, yağız yüzlU. 

mert ve zeki bakışlı bir Karadeniz 
ÇO('UğU •• 

Sigarasını ynktı. Kahveden bir 
~udum aldıktan sonra; biraz dü -
:.tindü. Sonra gülerek: 

- Uzun hikaye, dedi.. Neresini 
&nlatacat:rımı bilmiyorum. 

Sordum: 
- Istanbuldan ne vakit çıktınız, 

diin akşam buraya dönünceye kn-

dar; başınızdan neler geçti, hepsini yük dalgaların yüksekliği 8- -~) met 
sıra ile anlat.. reyi buluyordu. Tekne de suyun Us 

Yüzündeki çizgilerde ağır bir tünde bu irtifaa yiikseliyor, sonra, 
yorgunluk okunan muhatabım, göz büyük bir hızla iniyordu.Hendek ta-
lerini bir müddet tavana dikti. Du- bir ettiğimiz çukura inince, iki ta-
daklaı'mda hafü bir tebessüm do- rafımızda npartıman yüksekliğinde-
la.~ıyordu. Ağır ağır anlatrnıya b ki azgın ve köpiirmüş suyu, deh -
ladı: şetle seyrediyorduk, Hendeğin içine 

- Teşrinievvelin birinci güni.i ~•r girdiğimiz zaman gemide biribiri -
şnmı Kabataş önünden ha""t'k ·t c.t- mizi göremiyorduk. Hendekte beş 
tik. Ertesi sabah Midye civarmha- dakika kaldığımız oluyordu. 
ki Serfes limanına vardık. O sahU- Artık batacaktık 

lerde, Serfese 
0

bir saat mcs<>fede 
Uzunkum var. Oradan odun yiik
leyip 1stanbula dönecektik. Serf ese 
demirlediğimiz gün hava hafif ha-

f"f bozmıya bafllamıştı. Uzunkum
dan hamulemizi hep birden alamı
yorduk. Çünkü Uzunkum açı~ bir 
sahildir. Biraz yüklüyordu. Den:z 
başlıyordu. Tekrar Serfese dönü
yorduk. Ayın on üçüne kadar Ser
feste kaldığımız halde hamuleyi bir 
türlü tamamlayamadık. O vakte 
kadar hafif poyraz esiyordu. Fa -
kat, ayın on ilçünde, gece, batı 

knrayele çevireli. 
- 13 rakamı için uğursuz, der

ler ... 
- Uğursuz mu nedir, her ne h:e .. 

Dağ gibi dalgalar 
üyuk bır feh.. ' .. _ ... zor kıır 

B tulan bu deniz kurdu, de
rin bir nefes aldı ve heyecanlı ma
ceraya devam etti: 

- Artık Serfes limanından çı
kılamıyacağını anlamıştık. Acmı -
yorduk. Çünkü, yükümüzü de ta
mamhyamamıştık. Bereket versin, 
batı karaycl limana tesir etmiyor
du. Fakat, ertesi gün, hava, bir -
den yıldız poyraza çe\rirdi. Art.ık 

liman bu havadan masun değildi. 
Bütün gemiler birer ceviz kabuğu 
gibi, suyun üstünde çalkalanıyor -
du. Tclişa düştük. Kömür yükle -
mek üzere bekliyen, Şileli Ahm.:!t 
kaptana ait teknenin birden zincir
leri kesildi. Dalgalar, koca tekileyı 
alarak götürdü. Tayfaları gUçiükle 
kurtanlabildi. Bu hadise gözümü
zü yıldırmıştı. 

Böyle deniz hiç görmemiştim. 

Ben yirmi senedir denizdeyım. Hu 
aylarda böyle deniz olmamıştı. BU-

enizın azgınlığı devan-. edi
yordu. Bir akşamdı. Bizim 

büyük çapa kesildi. Tek çapa üze-
rine kalmıştık. Vaziyet çok kor -
kunçtu. Gemi sulara muŞavemet e
demiyordu. Mukavemeti art ırmak 
için - durduğumuz hr.lde - makine
yi çalıştırmıya başladık. Fakat, 
mukavemet yine imkansızdı . .H:ıta
caktık. Yüklediğimiz odunun yarı
sını, hayatımızı kurtarmak için su
ya attık. Bir aralık yanımızdaki ge
milerden birinin daha zinciri ke
sildi .. Tayfalar büyük korku geçir
dıler. Gemi batacaktı; mu!ııı.kkak
tı. Kurtuluş ümidi ile küçük bir 
sandala atladılar, ölümle pençeleşe
rek karayn çıktılar. Bunu g\~!'P'l 
diğer iki yelkenlinin daha tayfas: 
gemileri terkcttiler. Iki motörle b:z 
gemilerde kaldık. Bir gece idi. Dağ 
gibi dalgalar arasında çırpınıyor
duk. Müth ş bir gürültü ile, gemi
nin önündeki baston kırıldı. Y d
kenler, yan muşambalar parçalan
dı. Şimdi, geminin içine daha çok 
su giriyordu. Hiç durmadan su bo· 
şaltıyorduk. Artık halsiz, rr.e~?.lsiz 
kalmıştık. Ayın 15 inde yiyeceği -
miz, içeceğimiz de bitti. Açlık, su
suzluk başladı. Zaten kaç geccJir 
uyku uy.umuyor, bir saniye dinlen
miyorduk. Gemide hepim'ı yedi kişi 

yiz. Yedimizin de ytizleri, yorgunluk 
ve korkudan sapsan olmudtu. 

Müthiş bir açlık 

U• • ç gündür kursağımıza bir 
lokmn bir şey girmemişti. 

açlıktan bütün çocuklar mecalsiz 
kaldı. 
Gemiye dolan suyu boşaltamıyacak 

hnle geldiler. Bir parça un vardı. 
Deniz suyu ile bir çorba yaptık .. 

getirdik, helfıllaştık. Olilrsek hep 
beraber ölelim, dedik. Yelken aç
tık, motörü çalıştırdık. Geniş deni
ze açıldık. Açıldıkça, iş fenalaşı -
yordu. Suyun üzerinde bizden baş
ka tek gemi yoktu. Bu denizde şey 
tan bile dolaşmaz .. 

Cesaret .• Cesaret!. 

Rüzgar ~'lldı_z poyraz esiyor
du. Bın bır endişe ve kor

ku ile Malatıra önüne yaklaştığı
mız vakit, sandal kesildi; bir da
kika içinde, dev gibi dalgalar ara
sında kayboldu. Sandalsız kalmak 
bizi ürkütmüştü. Umitıcrimizi za
yıflattı. Çocuklara cesaret vermi
ye çalışıyordum. 

Boğaza kadar ha battık, ha ba
tıyoruz, diye cenkleşerek geldik. 
Boğazda ilk defa iki vapura rast
ladık. Biri giriyor, biri çıkıyordu. 
Koca vapurlar bile limon kabuğu 
halinde idi. O vapurlar, kim bilir, 
bizi nasıl görüyorlardı? 

Boğazdan girdiğimiz halde hiç -

bir yerde tutunamadık. Kabataşa 

kadar gelerek akşam saat 20 sula-

rında demirledik. Arkadaşlar bü
yük bir çapa verdiler. Demirlediği

miz zaman tayfalar biribirlerile ö

püşüyorlardı. Yeniden doğmuş gi

bi idik. Şimdi bedavadan yaşıyo
yoruz. 

Denize hasret 

H asan kaptanın mııcerası bit
mişti. Ayrılırken sordum: 

- Tekrar denize çıkacak mısı -
nız? 

Gülümsedi: 
- Tabii, dedi.. Biı-kaç giin son

ra tekrar çıkacağız.. Zannatımız 
bu .. Insan başına s;elen §eyleri u
nutuyor .. Unutmasa, bu zanaat 
vapılmaz. 

- Denizi çok se,·ıyorsunuı:. 
- Eh .. Elbet .. Ekmeğimiz bura-

dan .. 
_ Çocuklarınızı da gemici yapa

cak mısınız? 
Hasan kaptan bir lahza <.:üşün

dü; adeta hayıflanarak: 
- Onlar kız, dedi. 

Reşat Feyzi 
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Ölüm ile Neticelenen \ H A S A N 
Cinayet 

Geçenlerde Sirkecide hamallar ka
tibi Basanı öldüren Yusufun muha -
kemesine diln ağır ceza mahkemesin 
de devam edilmiştir. Yusuf, maktu· 
lün biraderleri ve akrabaları tara -
fından mahkeme salonunda öldürille· 
ceğini iddia ettiği ıçın hususi 
tertibat alınmış ve maznun mahke -
me salonuna üç jandarmanın muha· 
fazasında çıkanlmıştır. Polis te salo 
na fazla k:tlabalığın girmesine mani 
olmuştur. Yusuf, kendisinin haksız 

olarak Hasan tarafından işten çıka
rıldığını ileri sür.ııüş ve bu hususta 
müfettişliğe ve polise birçok defalar 
müracaat ettiğini söylemiştir. Suçlu 
ayni zamanda emniyet ikinci şube mü 
dürü Necati, Nafıa müfettişi Bürhan 
ve Sirkeci istasyon komiser ve po. 
!islerinin şahit olarak dinlenmesini is 
temiştir. Muhakeme, şahitlerin dinlen 
mesi_için talik edilmiştir 

--o--
Ayağı Kırılan Çoculi 

Beyoğlunda Günlilçıkı sokağında 
oturan 8 yaşında Dimitri isminde bir 
çocuk, arkadaşlarile oynarken düşe
rek sağ ayağı kırılmıştır. 

•• NEDEN?4., 
Uykusuzluğa, asabi ~rpın
blara, baş dönmelerine g~ 
ğüs germeli? 

KARDOL 
bunlann tif asıdır. 

ihtira ilanı 
"Yollar döşemesi veya mümasili 

istimaller için bitumla işba olunan 
taşlar imali usulü" hakkında alın
mış olan 1-7-1935 günlü ve 1989 
sayılı ihtira beratı bu defa mevkii 
fiile konmak üzere ahere devril fe
rağ veya icar edileceğinden talip o
lanların Galatada, lktısat Hanında, 
Robert Ferri'ye müracatıarı ilan o
lunur. 

KAYIP: 23-7848 numaralı tay
fa tezkeremi zayi ettim. Yenisini ala 
cağımdan eskisinin hükmü olmadığı
Pl ;l9n -t .. ri.m..c 'R4~·1coDlu Nu.-i nğln 

Niyazi. 

Baş, diş, nezle, 

TIRAŞ BIÇAGI 
ve 

Kuftüyü gibi hafif ve zevk 

ile traf olması ıçın 

HASAN TIRAŞ 

• 
grıp, romatizma 

ve bütün ağrılannızı derhal keser. 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir 

isim ve markaya dikkat. Taklidlerinden saliınınız. --
ULUS 
29 ilk teşrin Cumhuriyet 

bayramında yeni makinesinde 
ıs büyük sayfa çıkıyor 

ULUS 

ULUS 

ULUS 

ULUS 

gündelik bütün fikir ve havadis ihtiyaçlarmrzı 
tatmin eden gazete olacaktır. Hadiseleri dai. 
ma yerinde tahkik edecek, size en doiru habe· 
ri en çabuk bir tekilde verecektir. 

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

zengin memleket röportajları verecektir. Bir. 
çok muharrirleri bu maksadla yurdun mühiın 
bir kısmını karıt karıt dolaşmıtlar ve güzel re
simlerle ıüalenmit enteresan bir röportaj silsi
lesi hazırlamıtlardır. 29 ilkteşrinden itibaren 
bu röportajlan netre batlıyoruz. 

da hergün göreceğiniz sütunlardan bazılarının 
isimlerini sayıyoruz: Ankara: güzel başşehi
rimiz - Günün içinden • Dıt icmal - Hadiseler 
petinden - Komşu memleketlerde - Ankara rö
portajları - İstanbul röportajlan - Gazete ~ula
aaları - Sıhhatimiz - Spor - Kamutay içinden • 
Dilimizi düzeltelim -. 
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Deniz Kahramanları u 
• 

Harice Sattı~ımız Tütünler 

• 1' •••• 1•ı ••• 1 ••• 11. 1eı'.'111111'1. 1'1. '" 1. 1'.'1' 11 ••••• o ..... 1' '. 11 ••• 1' ••• 1 . . ........ Bu Haf ta 400,000 Kilo 
Tütün Gönderdik 

isti s 
lngiliı Torpidosu Ansı~ıın Çoğ ıy 

ir Torpille Yana Yatmıştı 
Egenin Tütün Rekoltesi 38 - 40 

Milyon Kilo Arasındadır 

-0---

Yurdumuzda 

Milyondan Fazla 

16 

Tavuk Kahraman (Gazal) m Kur
tuluş savaşında rolü, bir 

.a.Ü:n mevzuu olacak kadar canlı 
ve heyecanlıdır. Onun maceraları 
yıllarca sürmüş ve daima kahra
man denizcilerin eline yüzlerce 
muvaffakıyete temel olmuştur. 
Gazalin ilk komutanı mütekait 
yüzbaşı Adil Develilloğlunu Hey
belide ziyarete giderken öğrenece
ğim vakaların heyecanını yenemi
yordum. Kapıyı ailesi açtı ve be
ni temiz bir odaya aldı. Çok geç
meden merdivenlerden inerek bir 
ayak sesi taşlığa ve oradan da o
daya girerek beni buldu. Seliımlaş
tık ve karşılıklı geçtik. 

Bay Adil söylüyor: 
0

- 336 teşrin iptidalarında Gıı
ı:ali Tuapsede sivillerden teslim al
dım. O zaman Gazal 10 mil yapı
yordu. Bu itibarla elim.izdeki di
ğer teknelere nazaran gemim he
men hemen en kıyafetli çnlışan
lardaııdı. Ben de onun için veri
len vazi.f eleri hakkile yapmak ve 
kurtuluş cihadı için gücüm yetti
ği kadar çalışmaktan başka bir 
6CY düşünmedim. 

Daha ilk tayinimde Tuapse~ 
den gemiye 1914 modeli 

iki yedi buçukluk ve iki de 8,8 lik 
lngiUz sahra topunu yükledim. Ta
bii bunlar cephanelerile beraber
di. Bundan başka Uç bini müteca
viz 1914 modeli yeni Ingillz tüfek
lerile bir o kadar da Belçika ve 
Rus tüfeğini ve cephanelerini al
dım. Tuapseden Trabzon, aşağı 
Ytıkarı 240 mildir. Tam 24 saat 
deniz iistUnde fırtınalara göğüs 
gererek bu silB.hlan sahillerimize 
getirdim. Trabzonda, onlan Ine
boluya çıkamnak Uzere talimat 
Verdiler. Bunun Urerine hemen ha
t'eket ederek emrolunan limana. 
taşıdım.,. 

Tecrübeli muhatabım bu sırada 
~erinden kalkmış, raftan bir to
?nar kağıt getirmişti. Bana bütün 
taşıdığı silahların senetlerini ve 
deniz komutanlıkları evrakını gös
terdi. Bir kısmını da verdi. Sor
dum: 

- Bana Gazal ile geçirdiğiniz 

ınaceralan anlatır mısınız? 
GilldU: - "Hangisini anlata

~; Gazal'in Tuapseden Trabzo
nn seferleri hep ayrı ayrı birer 
maceradır. Elinizdeki dört sahife 
kağıt buna yeter mi sanıyorsu
nuz? Ben o kahraman tekne ile 
aldığım vazifelerin hepsinde ya öl
:tnek yahut muvaffak olmak düs
turunu göze almıştım. Onun için 
her seferin hatırası beni h8.la için
de imişim gibi kendimden geçirir. 

S ana bunlardan birini söylü
yorum: ''Tuapscden cepba

ıı.e yüklü geliyordum. Rus lima
~rndan bir sabah hareket etmiş-
1.irn. O Biralarda Ingilizlcr sahille-
t' . dlrnizde amansız bir abluka bulun-
~yorlardı. Ertesi sabaha karşı 

~urnıene açıklarında bir toprito 
tnuhıibinin üzerimize doğru gel
iekte olduğunu gördük. Bu, bir 

1 
ngiliz geı!nisi idi. Ve tabii niyet-

~rf ya ~izi batırmak yahut peşle
k ne baglayıp götürmekti. Buna 
r arşı icap eden tedbiri almağa ka
fa~ ~erdim. Bu karar, topsuz til-
e sız olduğumuz için şerefle öl-

2b.ekt" i~· 1• Bu sebeple teslim olmamak 
d ın kinistilleri hazırhyarak yola 
evam tti T . du e m. orpıto yaklaşıyor-
a~ Evvela; biraz sonra dalgalar 
"e sında kaymyacak olan gemime 
t.Irn sonı:ı da genç askederime bak-a Gozleıim yaşardı. 
~erdu sırada torpitonun bulunduğu 
bah ~ dehşetli bir infillk oldu. Sa
le i 

1 
aranhğı, boş ufuklar bu ses

ton~ etli, lnfilô.kı müteakip torpi-
1.ııb ;ö ~~a~r ettiği ve yana yat
ti§tniş:UdU. Allah imdadımıza ye
~tt.hn · Sal.Jımen yoluma devam 
f!aat ' ve Trabzona girdim. Bir iki 
~keı sonra, bu torpito muhribinin 
de ~tarafına yatmış olduğu hal-

ana ~rerek demirledifi g-ö-

ve Horoz Var 
Son hafta içi?d~ ~st~bul gümrüğünden geçerek ihraç edilen 

yaprak tütünlerımızın mıktarı 392 bin 755 kilodur. Tütünlerimiz- Hdazırlaııan bir istatistiğe göre, 
den ba~ka 503 kilo sigara Filistine ve 10300 kilo sigara Rusyaya yur omuzda 16 milyon 579 bin ta
ihraç olunmUftur. Bu sene yalnız Ege mıntakasınm tütün rekol- v~k ~e horozla 1 milyon 49 bin hındı mevcuttur Bu miktarın 
tesi 38 - 40 milyon kilo arasında tahmin olunmuftur. sene biraz fa7Jaİaştığı görülmget~~n 

t -ı Mısır lktısat Nezareti Türk tütün- ~rkiyede nüfus bnşma düşen t!~ 

P•ıyasada _ Ierine geniş bir kontenjan verdiği gi- nuktarı 1,0 dan fazladır. Bu miktar 
bi Mısır Bankasının yardımı ile kuru- Romanya.da 1,9, Bulgari.standa 1 7 
lan Mısır Tütün ve Sigara Şirketi de ~ugos.lavyada 1,2, Yunanistanda i,3 
tütünlerimizle yakmdnn alakalı ol _ nısbetindedir. En fazla tavuk ve yu. 

Anason muştur. Fransa, Almanya, Holanda, murta istihsal olunan mmtakalar 
Çekoslovakya, Polonya, 1sviçreden Karadeniz, Anadolu demi""-·olu .. ' .h E ·J guzer 

Kal d 
yeni ve iyi müşteriler çıkacağı söyle- ga ı, ge, Istanbul ve Trakya ınmta 
niyor. kalandır. 

Macar İnhisar idaresi, tütün alışı 1:'apılan istatistiklere göre 1935 se 
istiklal Savaşı yıllarında Trabzon üssübahrisinde.Mi 

deniz kuvvetimizin bir kısmı 
Piyasamızda anason kalmamıştır. için Yunanistandan nümuneler iste- nesınde yurdumuzda l 041 ı mil rUidü. lngiliz gemisinin bir mayne 

çarptığı anlaşılmıştı. Nakliyat ko
mutanlığı tarafından bir ihtiyaç
ları olup olmadığı soruldu. Bir 
çarkçı subayı ile birkaç askerin 
öldüğü öğrenildi. Birkaç saat son
ra ayni sistem bir torpito Trab -
zona gelerek yaralı arkadaşını ye
dekledi, götürdü. Bu serseri mayn 
bizim vazifemizi ikmnl ettirdi. Fa
kat en mühim netice olarak Ingi
lizler bu vaka üzerine sahilleriımiz
de mayn olduğundan korktular ve 
a~lukayi nltı kedi ay kaldırdılar. 
Bız de bunun üzerine daha serbest 
cephane taşıdık.,, 

M uhatabıma tekrar sordum: 
- Gazal ile olan bir ba§ka 

vakanızı daha öğrenmek istiyo
rum? 

Adil Devclilioğlu mütemadiyen 
-'ligara tıızcliyordu. Uzun bir ök
sürük devresi geçirdi ve bana bak
tı: 

''- Bir defasında Gazal'le tam 
zamanında bir isyanı bastırmağa 
muvaffak oldum. Hopada neden 
olduğunu unuttuğum bir sebepten 
dolayı bir isyan çıkmıştı. Bu, git 
gide büyUmek ve belki de bir da
hili ihtilll olmak kudrctindeydi. 
Rizedeki hücum taburundan bir 
bölüğü sUratle isyan yerine götür
mem emredildi. O sıralarda lngi
liz gemileri gene ablokada idiler. 
Askeıi Rizeden aldım ve muvaf
fakıyetle Hopaya çıkardım. Birkaç 
saat içinde isyan bastırıldı, sükft-

net iade edildi.,, 

S 
ana bir uçUncü vaka daha 

anlatıyorum: 
"26-3-337 tarihinden itibaren 

Yunanlılar nakliyatımızı sekteye 
uğratmak maksadile şiddetli bir 
abloka ilan etmişlerdi. Yakalanan 
subaylara ve efrada korsan mua
nıclesi yapacaklarını resmen bildi
riyorlardı. Bu tehlikeli devrede ge
ne Gaza.ide bulunuyordum. 3-4-
337 de Trabzondaki fırkanın dört 
topu ile beraber karargah cşyala
nnı ve bir hayli cephaneyi yiikli
yerek Akça.şehre çıkartmak emri
ni aldım ve ertesi gi.inU yola çık
tun. Kara.denizde mü:ıiş bir fırtı
na vardı. Müşkülatla ilerliyordum. 
Havanın muhalefeti beni Sinoba 
ilticaya mecbur etti. Sabaha ka
dar denizlerin yatışmasını bekle
dim, fakat fırtına gittikçe artı
yordu. Kaybolan zaman ihtimal 
Akçaşehirdeki kuvvetlerimize bir 
zarar getirebilirdi. Ne olursa ol
sun yola devama karar verdim. Si
nop fen erini geçtim. Lakin gemi 
kuduran dalgaları yenemedi, Ak
liman 'a girdim. Bir gece de orada 
yattım. Ufuk hala köpükler için
de idi. Ertesi sabah bin nıüşkü
ıa.tıa lneboluya gidebildim. Ora
da dilşman hakkında malfımat edi
nerek durmaksızın hareket ettim. 
Bu fırtına esnasında lneboluda 
birkaç motör batmıştı. Hedef bir 
an evvel Akçaşehire varmaktı. Her 
şeye rağmen büyük bir inatla yo
luma devam ettim ve netice itiba
riyle salimen Akçaşehire girerek 
demirledim. Askeri ve malzemeyi 
en 'kısa bir zamanda sahile çıkar
dım. Oradan da kömür almak U
zere Ereğliye gittim. Nakliyat 

müfrezesine ait birkaç yu" z t k .. _ 
.... (D on o 

muru ana) ya yükletip yedeği- . 
me aldı~ v? muvaffakıyetle Trab
zona getirdım. Vazif<:ım bu f 
d d 

.. , se er-
e e boylece bitti." 
Sustu. Denizin binbir m kk . i eşa a-

ti le yıpranmış vUcudü .. k .. "kl uzun o -
suru erle sarsılıyordu 0 d . nu a-
ha fazla yormaktan çekindi Ç 
ka d

• m. ı-
r ıgı on yedi yıllık vesikaları 

toplıy~rak sardık. Ona teşekkür
ler edip ayrılırken Kurtuluş da
vasında hayatını hi"e saya k _ . ~ ra s~ 

. . • , yon 

İzmir ve Bursa piyasalarından da a- miştir. Romen inhisar idaresinden de ~murta ıstihsal olunmuştur. Bir 
nason tenıini kabil olamadığın fan bir heyetı:i.n bugünlerde Yunanistana miktar artma vardır! Bu rakama b 
müskirat fabrikaları zorluk çekınek- gideceği haber verilmiştir. Yunanis- kılarak Türkiye tavuklarının sene;; 
teclirler. pzyasada evvelce 25 kuruş- tan, başta Almanya olmak üzere a- ~r~a hesapla 66 yumurta yumurtla
tan satılan anasonlann fiyatı 110 _ ğustos sonuna kadar yedi ayda yir- ıgı kabul edilebilir. 
120 kuruşa fırla.mı~tır. Buna sebep, mi milyon küsur kilo tütün ihraç et- 1935 senesinde memleketimizden 
İnhisar idaresinin bütün rekolteyı· miştir. Bulgarlar ise 937 senesinin 

6
0860 kental yumurta ibra" ol 

b d 
t D" d 1' unmu§ 

muht.elÜ :nımtakalardan kendi imala- aşın an mart sonuna kadar 9 mil - ur. unya a en fazla yumurta istih
tı için topla:mış olmasıdır. İzmir tile- yon küsur kilo tütün ihraç etmig bu- sal eden Birleşik Amerikadır. Bu 
carları güçlilkle ancak 100 - 150 çu- lunuyorlar. Geçen senenin ayni gyın- memlekette 32,5 milyon kental yu .. 
val kadar anason alabilmişler ve İn- daki ihracata nazaran bu senelti ih- murta alınıt, fakat ihracatı 14 bin 

racat bir buçuk milyon kilo kadar kentaldir. En fazla yumurta ihraç e. 
rıldıgı vazıf el erde muvaffak ti-. . cye 
ne ımrendiın. 

hisar idaresinin verdiği yüksek fiyat d · noksandır. Bu sene Bulgar tu"tu"n re- en Danımarka ve Holandadır. Bura 
karşısında fazla anason alamamışlar- ı d (Arkası var)" koltcsi 32 milyon kilo tahmin olun_ ar an 7 - 8 yüz bin kental yumur. 
dır. m kt d ta ihraç olunur. Yumurta ithal eden 

,---------------------------- aa~ ~~~~errikt~ ~re~~~ L Q k M A N ~jJ@l@tfnlfüliitÜf~ Zahire Fiyatları Değiımedi :::: ~~:ı":V~~:;;~~~.~= 
:·:·:·:·:.::·:·:·:·:::·:·:·:·:·:·:·: ....................... ., .... M ....... ~ .......... :·:·:·:-.. :·:·:·:-:·:-:·:·::::::::::::::::::·:·:-:·:· Dün şehrimize 25 vagon bugday, turyadır. 
ffM~@~t~@füt~ifJ~mtfüm~fü M E • • .. ... ~=g?:n:~01anraarpk an.çılmgeışımvieştsira.g·laPimyaksaa- Yurdumuzdan 1936 senesinde 5774 

""il"'·"""""'·"······=·=·==~=-=·:·:·:-:·:·:·:-:·:-:~ o G ~ T L E R i tMfülWfüHffüMi~ ~~:::~;n~~~ar ~~eı~.7!1~ ::u~ı::u::~y:~u~::::ran ~.: 
yumuşak çavdarsız mallara fazla a- dır. Halbuki daha evvelki senelerde 

Okuyucularımdan özür Diliyor. um ııcı çıkmıştır. Arpalarda 2 - apara bu riktar 3 - 5 risli fazlaya çık· yükseklik olmuştur. Çavdar 4,15 ku- mıştır. Türkiyenin yumurta mUşte-
ruştur. rileri sır.asile; lspanya, Almanya, Yu 

Saym. okuyuculanından b~ok 
mektuplar geliyor. Bunların hepsi
ne cevap verebilmek için gazetede 
yazdanma ayrılabilen yer yetişmi 
yeeeği gibi, vaktim de müsait ol· 
madığmdan gelen mektuptarmı pek 
azma Clwap \'erebiliyonım. Bun
dan dolayı, birinci meldupbn ee
vapı;ız kalan okuyucularımdan, tt>k 
rar yazaralc bana ~ıkı anlar da bu 
lunuyor. Onlar bana çık~ınakta ... 
haklı olmakla beraber, ben cevap 
yazamn.makta büsbütün haksız bu 
lunmadığun için bugün okuyucula
rım.Ja anlaşmak istedim. . 
Doğrusunu isterseniz. cevapsrz 

kalan mektuplann bazılanna c& 

vap yazmak mtimkün dejtildir. 
Çünkü, okuyucularımdan bazıları 
kendi şah i rahatsızhklannı yaza· 
mk benden ilaç soruyorlar. IIususi 
mektupla. reçete istiyeınJer blie haY 
lic.e oluyor. Daha önce de ynzınış
tım, bu öğütleri yazmald:aıı mak
sat herkese o.yn ayn hekimlik et
mek değildir ... Bu öğütlerin muhBl' 
riıi hususi olarak hekimlik te yap
madığı l!;in muayenehane ad.re i so 
ran oku~'\ıculanmın mektuplan da 
ma.alesef, ce,·apsız knh~·or. 

Kimisi de benim bilemediğim 
·eyleri soruyorlar. Dü:n~·ada. her
kes gibi, benim de bilemediğim ~ey 
ler bllcliklerlmden ıu~k. pek ~ok zi
yadedir. Bu hakikati her gün tek
rar etmf'ıkt~n ben ~ekinmesem bi
le, bunu hergün okumak okuYU· 
cularmun i"1ni ıkar. Nitekim iki 
kere iki dört eder, demek bir haki
ikat söylemektir. Falmt bu hakika
ti kar.,rıııızda her gün tekrar eder
lerse hem sıkılırsınız, hem de kar
şıruzdaldnin aldım bozmuş oJduE;'ll 
oa hükmedersiniz ... Ben de okufU
cula.nmdan filô.n zatm sorduğu ı:e
yi bilemiyorum dive sık srk ya-' . 
zarsam ayni vaziyette ıkalmıl'.i olu-
nun. 

Cevapsız kalan mektuplardan ba 
zılan da önceden ve pek yakında 
yazmış olduğum bir bahis hakkm 
da sual açanlardır. Bunlara da ce
np veremlyonım, ~nkU yazılan 
mı saklamak iidetim oııwulığından 

şu veya bu tarihli gazeteye bakınız 
diyemiyorum. ' 

Okuyuculanndan mektup almak 
her muharririn hoı;nına gider, 0 _ 

nun için hepsine cevap vermelc is
ter. FW<nt, mümkün olursa ... l'Uek 
tuplan cevapsız kalan okm'Ucula· 
nm da cevap \·eremedlj;rfm~ bir se 
bep bulunduğunu anlıynrak IOtfen 
beni mazur görmelidirler ... 

Ya.zıln.nını tn:klp etmek liıtfun
da. bulunan okuyucu!anmdnn bir 
iuıçı da ilci Yıldan ziyade bir za
mandan beri devam eden bu öğüt
leri bir araya ~etirerek it.itap ha
"?<le basıtrma.k l!:in beni te~vik e-
dı:rorlar. Birisi a.ral d .. . • , ann a. muna.-
sıp bulunan yazılan b' 'b' 1 . ki t · ın ır crııııe 
Y.a aş ırarnk nyn ayn fasıllar ter 
tıp etmeyi bile ıu.,·siye ediyor. Ru 
sayın okuyueulnnmm arzularım da 
~·erine getirme)· ---'esef imkA • • uuwu ansız 

dır. 

Bir kere, yazılanmı saklamak, 
o.zıcık yakanda söyledig'rim n-lbf ~ _ 

d ti d 
- • b" • a. 

e ı:n eb~ldir. Gnzehı kolleksivon-
ıann~nn tekrar topla.mal< küİfetı 
ise 5tiplıesiz bu iltifatı gösteren 
zatlar bile faz.la bulurlar. 

Sonra da, benim <lü ünüşüme g-ö 
re gazete ynzı~He kitap yazısı ay-
111 şeyler değildir. Bir kitnhı ga.ze
te•le kopye etmek ne )(adar c:lrkin 
~öriinürsc, gnzete yazılannı kitap 
halinde tonln111ak ta, bence, 0 ka· 
dar çirkindir. Gazete ,,,, .... • 
bil si~':l i ve uzun tetkik mahsulü 
~nknleler mü tesna) herşeyden 
once okuyucuyu eğlendirmek ,.e 0 _ 

nıı hoş!'a \'nıkft geçirttirmek i~in ya 
zılır, bu arada olmyucu'.\'a Yenid 
birşey ö~retebillrsc ne ~utİu 0 y: 
zmm muharririne ... Jlalbuki kitap 
ya:z:ı ı öyle değildir. 

Te~bihte hata obnnzsa, günlük 
bir gazete kelebeğe benzer, onun 
ömrü de kelebeğin ömrli gibi bir 
kaç saattir. Kelebek hlnkaç sant 0 _ 

!;U5arak se)Tedenlerc zevlc \•erdik
ten soora ancak paket sarnuya ~s= 
k~ saat, okuynnlan hoşnut ettik 
ten sonra ancak apket sarmıyn. J·a 
rar. Yazılan ikitnba giremez. 

Borsa Durgun 
nanistan, ltalya, Çekoslovakya, A.. 
vusturya, Fransa, Filistin ve lngilte
redir. 1 inciteşrin ayının 2inci baft 
içinde yumurta ihracatımızın ye~ 
n~, safi olarak yüz dokuz bin yedi 
yuz doksan kilodur. Bu yumurtalar 
ltalya, Yunanistan. Çekoslovakya 
Rodos ve Maltaya gönderilmistir. ' 

Dün borsada ehemmiyetli hiçbir 
muamele geçmemiştir. Onitürk 13,5~ 
liradan açılmış ve 13,65 lirada pek az 
iş yapılarak kapanmıştır. Yalnız As
lan Çimentosu 10,90 liraya düşmliş
tür. Bir sterlin 624 - 627 kuru')tur. 
Londra borsasında bir sterlin Hfl,78 
franktan satılmıştır. _ _.. .. _.,...~~ ... ~--· .............. 

ZAH. E , 

BORSA 
20 Birinciteşrin ÇARŞAMBA 

P A R A l. A R 

Sterlin 625,- 630,-
Dolar • 123,- 127,-
Fransız Fr. 80,- 88,-
Liret 100,- 105,-
Belçıka Fr. 80.- 84,-
Drahmi 18.- 23,-
lsviçre Fr. 570,- 580,-
Lcva 20.- 23,-
Florm 65,- 70,-
Kron Çek 74,- 84,-
Şilin Avusturya 21,- 23.-
Mark 26,- 29,-
Zloti 20,- 22,50 
Peng-o 21.- 25,-
Ley 12,- 14,-
Dınar 48,- 52,-
Kron İsveç 30.- 32.-
Altm 1067,- 10,68,-
Banknot 260,- 261.-

Ç EK 1. ER 
Londra 626,75 627,-
Paris 23,395 23,41 
New-York 0,7907 0,7895 
Milfmo 15,0283 15,0225 
Brüksel 4,69 4,6882 
Atina 87,1958 87,1610 
Cenevre 3,4358 3,4334 
Sof ya 63,8213 63, 7958 
Amsterdam 1,43 1,4293 
Prag 22,6055 22,5964 
Viyana 4,1950 4,1930 
Madrid 11,9664 11,9617 
Berlin 1,9680 1,9675 
Varşova 4,1818 4,18 
Buda.peşte 3,9968 3,99050 
Bükrcş 107,22 107,1775 
Belgrnd 34.4236 34.41 
Yokohnma 2.7410 2,74 
Moskova. 20,2975 20,305 
Stokholm 3,0945 3.0933 

\..-~==---oe-_ __,...,_., - ·-- ..1 

BO 1 
_.......,.. ...... ,....~ .......... 

20-10-937 
Fll:AlLAG 

Cinsi Aşağı 

K P 
Yultan 

K p 
6,15 
4, 9 

Buğday yumuşak 6, 3 
Arpa Anadol 4,. 7 
Kuşyemi 7,25 
Susam 16,-

-,--.-
Keçi kılı 55,- -.-
lç badem 81,- -.-Yapak Ana.dol 56,- -.-
tç fmdık 38,20 
Yapak Trakya 67,-

-.-
Yün yıkanmış 87,-

-.--.-
Pey~r beyaz 34,15 
Peynır Kaşar 43,-

-,-
45,-

Buğday 
Arpa 
Fasulye 
Çavdar 
Un 
Kuşyemi 
Susam 
Mısır 
Iç fındık 
P. yağı 

lç fındık 
Tiftik 
Yapak 
Iç ceviz 
Afyon 

G ELEN 

G 1 DEN 

Bu~day Liverpul 
Bugday Şikago 
Buğday , . ,. 'pek 
Arpa Anvers 
Mısrr Londra 
Keten T. Londra 
Fındık G. Hamburg 
liindık L. Hambure-

435 
124 
70 
15 
76 
50 
49 ı .• 
30 -
32 
46 

Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 

5 Ton 
62% Ton 
24 - Ton 
5 Ton 

160 Kilo 
5,95 K. 
4,53 K. 
5 61 K. 
5 2d K. 
3.97 K. 
8 ,48 1{. 

94 .4:~ K. 
94.13 I{, 
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n Kadri Uzun Suren 
eransını Bitirmisti 

- Pnşavat .. Paşavat ... 
Diye alay ediyorlar .. Eksik olma 

:;ınlar, çok defalar, arkamızdan ö
teberi fırlatmakta bile kusur etmi 
yorlar .... Hele Mısır gazeteleri, her 
gün hakkımızda sUtun sütun yazı 
yazıyorlar .. (Bu cif eler, ehramlar 
memleketinin temiz havasını ifsat 
cdecekl~r. Bunları buraya niçin at
tılar.) diye, barbar bağırıyorlar ... 
Bu haller karşısında, ağzından siya 
set kelimesinin (si) nini çıkarana 
deli mi denir, aptal mı denir, kaçık 
mı denir; yoksa, üçü birden mi de
nır? .. 

ustafa Sabri Efendi sinirlen
miye başlamıştı. i'akat peh 

livan Kadri sesini yükselt.erek ba 
ğınruştı: 

- Hoca!. Turşuluk domates gi
bi yüzünü ekşitme .. Mademki (mil 
him meclis var) diye cemaati bu· 
raya topladın.. Ve bir müzakere 
faslı açtın .. Ben de cemaattenim .... 
Benim sözümü de dinle.. Arkadaş 
lar ! Sözüme devam ediyorum. Can 
kulağı ile dinleyin .. Artık bir daha 
martavalcılarm çukuruna düşme

yin ..• Istanbulda bir kısmımız; fır
ka merkezlerinde, birtakım hamal 
larn, çamallara, sakalara, bekçilere 
siya.set oyunu oynuyorduk. Bu za 
vallılann omuzlanna basarak dev
let anemurlannın ve dalavereli iş
!lerin en yükseklerine kadar çıkıyor 
duk .. Bir kısnmnız da Sa.it Molla
nın (Cemiycl1 Merkezi) 6iye açtı
ğı kumarhaneye birtakım enayileri 
toplıyarak, sovan soyar gibi onla
rın cüzdanlarını soyuyorduk .. Ha
yır, şer .. her ne ise .. Şu fani dün
yada, yüzümüzü kızartarak geçinip 
gidiyorduk... Eğer bunlan burada 
da yapabileceğimizi Um.it eden var 
sa, o babayiğitin alnını karışlarnn. 
Şundan emin olalım ki, bugün bizi 
asmak 18.zımgelse, şu gök kubbe
nin altında, bir karış ip veren bile 
çıkmaz ... Nerede kaldı ki; yapıla-

cak siyasetten, bize bir hayır ve 
menfaat çıksın ... Hoca efendiler!. 
Ve siz, pa§a efendiler!.. ayıptır .. 
günahbr .. Artık şu dilceğizlerinizi 
münasip yerlerinize sokun da, kuy 
ruk sokumlannızm üzerine oturun. 
Burada, kendinizi taşıtacağınız sırt 
kalmadı.. Eğer biribirimize karşı 
burada da kaşkariko oynıyacaksak 
şu efendilerin de dediği gibi, ben
den de pas ... 

Pehlivan Kadri, sözUnü burada 
kesti. Belagatine, herkesi hayran 
bıraktığından emin bir hatip gibi 
gözlerini mağrurane etrafa gezdir
di. Mustafa Sabri Efendinin, Zey
nelabidin Efendinin, ve daha . sa
bık (yüksek mevki) sahibi • birkaç 
kişinin renkleri kül kesilmişti. Ote 
kiler de, başlarını.göğüslerinin ü
zerine eğmişlerdi. 

Pehlivan Kadrinin yanında otu
ran Şaban Ağa, derin derin içini 
çekerek: 

- Hakkın var, pehlivan ... Biz, 
bütün bu hakaretlere mUstahakız. 

Az söyledin. Biraz daha söyle. 
Dedi ... Artık içini boşalttığı için, 

tabii h0 le avdet eden Kadri pehli
van, omuzlannı kaldırarak: 

- Birader! ... insan kırk yıl gU
nahkar, bir gün de tövbekar olma
lı ... B'albuki bizim hocalar, bu gi
dişle ahrette bi!c tövbeyi akılların 
dan geçirmiyecekler. 

Diye cevap verdi. 

ustafa Sabri Efendi ile Zey-
nela bid n Hoca, pehlivan 

Kadrinin ağır sözlerinin altında e
zilmişler gibi görünüyorlardı. Bir 
kaç dakika, susmuşlardı. DüşUnti
yorlardı. Fakat bu düşünceleri ara
sında, gözucu ile biribırlerine bakı 
yorlar: 

- Eğer bu sükütumuz biraz da
h vam ederse, pehlivana yenil
mış olnc::ğız. Ve, cemaat nazann
da i mevkiimizi elden kaçıracağız. 

Demek istiyorlardı 
Bir anda, ıkisi de silkinmişti. Ve 

bir anda ikisi de lisana gelmişti. 
Fakat tabiidir ki, ayni zamanda iki 
si de so\ liyomezdı. 

Zeynelabidin Hoca, eski ŞeyhU
Jislama karşı nezaket göstermh.ıti: 

- Buyurun, Efendi Hazretleri. 

, 
Demişti.... Mustafa Sabri Efendi 

de bu nezakete ayni şekilde muka
bele etmişti: 

- Zatı aliniz, buyurun Efendi 
Hazretleri. 

Bu nazikane teklifler bir iki de
fa tekerrür ettikten sonra, Musta
fa Sabri Efendi, söze başlamıştı: 

- Muhterem ihvan!.. Bugünkü 
ahval ve vaziyetten müteessir olan 
bir arkad~ımızın ileri geri sözleri
ni bir münakaşa zemini adderek sö 
zü uzatmak istemiyorum .. 

(Arkası var) 

Misafirimizin 
Zıgaretleri 

(Ba.~ı 1 incide) 
racla kalmıştır. 

Daha sonra maiyctile beraber ba
raja kadar giderek 15 dakikalık bir 
motör gezintisi yapmıştır. Kıymetli 

misafirimiz, bu muazzam eser etra • 
fında baraj müdüründen izahat al
mıştır. Dönüşte Ulus meydanından 

Karaoğlan, Samanpazarı ve Cebeci 
asfalt yolu ile Yenişehire kadar bir 
gezinti yapmış ve otele dönmüştür. 

Hariciye Köşkünde 
verilen ziyafette 

Saat 13,30 da Harıciye Vekili Dr. 
Tevfık Rüştti Aras tarafından şerefle 
rine Hariciye köşkünde bir ziyafet 
verilmiştir. 

fuhtercm misafirimiz, öğleden son 
ra Başvekil Vekili Celal Bayan zi. 
yaret etmiş ve kendisile bir müddet 
görüşmüştür. 

Saat 16,30 da da Yunan Elçisi ile 
birlikte Hariciye Vekaletine giderek 
Dr. Uüştü Arası makamında ziyaret 
etmiştir. 

Başvekil lsmet Inönü, bugün öğle
<len -sonra eski dostu General Metak
sasa nadide çiçekl rden yapılmış gU
zel bir buket göndermiştir. 

Bu akşam saat 20,30 da Yunan se
firi Bay Ref ael ve refikası tarafından 
Ankarapalasta bir akşam yemeği ve
rilmiş ve bu ziyafeti saat 22,30 da 
bir kabul resmi takip etmiştir. 

Yunan gazteleri, hararetli 
dostluk yazıları ile dolu 

Atina, 20 (TAN) - Bugün, Atina 
matbuatının büyük bir kısmı Türki
ye Reisicümhuru Ekselans Atatür
kün, Yunanistan Başvekili General 
Metaksasın renkli resimlerile intişar 
etmişlerdir. Yunan Başvekilinin Tür· 
kiyede sureti kabulü hakkında uzun 
haberler ve bu ziyaret münasebctile 
samimi makaleler gazetelerin başlı
ca mevzularını teşkil etmektedir. 

Le Messnger d'Athenes gazetesi, 
bu münasebetle yazdığı bir makale
de 1930 yılında Türkiye ile Yunanis
tanın elcle verişlerinin bütün dün -
yayı hayrete düşürdüğünü ve herke
sin, bu dostluğa inanmadığını, fakat 
yedi sene içinde gecen hadiselerin bu 
şüpheleri tamamile tekzip ettiğini 

yazmaktadır. 

Çünkü Türk ve Elen milletleri ta
rihi bir gösteriş yapmak için elele 
vermemiıder, bilakis iki milletin mUte 
kabil hislerinin ve menfaatlerinin i
cap ettirdiği bir hareketi yapmışlar
dır. Bununla her iki millet te siyasi 
sahadaki olgunluklarını göstermekle 
beraber kendi hayatlarında tarihte 
m!sline ender rastlanır bir dönemeç 
noktası yaratmışlardır. 

B. Mctaksasın Ankara ziyareti de
rin dostluk bağlarının tabii bir teza
hlirü addedilmelidir. 

Vradini gazetesi ise, Türk milleti
nin, her vesileyi fırsat bilerek iki 
memleket arasındaki çözülmez ve 
kardeşçe işbirliğine imanını göster -
diğini tebarüz ettirmektedir. 

Katimerini gazetesi diyor ld: 
"Türklerin gösterdiği samimiyetin 

sebeplerini muahedelerin dışında a
ramalıdır. Bu samimiyet, karşılıklı 
menfaatlerin iyi anlaşılmasındnn do
ğan candan havanın mahsulüdür. 

Bu hava hızını, hissi sebeplerden 
olduğu kadar müspet fikirlerden de 
almaktadır. Elen Başvekiline yapı • 
lan fcvkali'ıde hlisnlikabul Bay Me
taksasın şahsına raci bulunmaktadır. 
Çünkü B. Metaksas Türkiyeye bir 

Dünyaya ve 
Kendimize 
Bir Borcumuz 

(Bn ı 1 lnrlCle) 
istidadını gösterirler. Halbuki as;J 
doğdukları memlekette belki de ihti· 
yaçlara uygun bir takım vazifeler gö
ren bu cereyanlar, ihracat eşyası 

şeklinde mutlaka menfi ve dar b!r 
mahiyet alırlar. 

En garibi şu ki, yaptıkları prop:, 
ganda o kadar yanlış ve basmakahp
br ki, pek çok defalar mukabil cere
yanların işine yarayacak yolda tesir. 
ler uyandırırlar. Bunun en açık mi
salini Fransada gördük. Fransız ~o
mUnistliğinin yanlış propagnnıhsı ve 
yanlış hareket tarzı, Blum hükı'm :e
tinin çok muvazeneli ve müspet ga
yelere dayanan içtimai terakki hare
ketinin yolunu kesmiş ve irtica un
surlannın ekmeğine yağ sürmü-:'lir. 

M emleketimizde de faşizm pro
pagandasının manasız gayret. 

!erine karşı durduğumuz zaman ko
münizmin kökleşmesi aleyhine çalış
tığımıza kailiz. Çünkü berbat faşizm 
propagandaları mutlaka komünizm 
cereyanlanna kuvvet verir. 

Biz, iki ifrat cereyanın, memleke
timizde yol tutmasına seyirci kalmak 
şöyle dursun, bu ylizden insanlığın ı. 
ki zıt bloka ayrılmasından, nıilletle
rin biribirine düşman kesilmesinden, 
ayni millete mensup kardeşlerin en 
c rbarca şekillerde birıbirinin kannıı 
dökmelerinden dolayı derin bir ıstı
rap duyuyoruz. Biltnn insanlık hesa. 
bına genişlik, tesamüh, anlaşma isti
yoruz. Hele memleketimizdeki faşizm 
ve komünizm modaları bizce eski sof
talık ru"'unun frak giymiş şekilleıi
dir. 

Türkiyenin bugUn insanlığa ve ken
di kendine karşı milhim rolleri ve 
vazifeleri vardır .Bu roller, her tür
lü ifrat cereyaıılarma karşı son had· 
de kadar hassasiyet ve mukavemet 
göstermemizi icap ettirir. 

Tarih, bizi Avrupa ile Asya ara
sındaki mühim köprüye bekçi yap
mıştır. Burad r ylk,-inkıl&.f'9t., ban&· 
çı, maceradan uzak bir rejim kur· 
makla insanlığa çok esaslı bir hiz
mette bulunduk. Böyle bir mevki ve 
mesuliyeti olan bir millet, dünya iş
leri karşısında seyirci kalamaz. lki 
zıt blok arasında bitaraflık devam 
ettirmeyi kafi göremez. 

Inkıliip Türkiyesi, insanlığın en 
temiz ideallerinin, barışın, tesamü
hün, anlaşmanın canlı ve faal bir a
mili olmayı Vazife edinmiştir. Bu va 
zifeyi nekadar alaka ile karşıladığını 
her vesile ile göstermiştir ve göster
mektedir. Geçen sene Dahiliye Vekili 
ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Ka
ya, Milletler Cemiyeti kürsüsünde 
söylediği nutukta, insanlık işlerinde 
tesamühten ve karşılıklı sevgi ve 
hürmetten neler anladığımızı en açık 
v~ gUzel bir lisanla ifade etmişti. 

T Urk milleti ifrat cereyanlardan 
uzak kalmıya, bunlara muka

vemet ctmiye, kedi nefsine karşı borç 
ludur. Çünkü az bir zamanda attığı· 
mız mucize mahiyetinde adımlar, 
devlere mahsus bir mücadelenin n.n
cak hazırlığı ve başlangıcıdır. Kor
kunç bir maziyi az bir zamanda ta
mir etmiye ve Türk milletini kendine 
layık bir bilgi, geçinme ve sağlık 
seviyesine en az zamanda kavuştur· 
mıya mecburdur. Bu müşterek gaye 
arkasında her vatandaş için yapaca: 
bir çok iş vardır. Bunun i~in her şe.) 
den evvel elbirliı:!in". • ~ 1 • ' ' • 

çalışmıya mecburuz. Görüşümüzün 
ufkunu en geniş ve berrak bir halde 
bulundurmak muvaffakıyetin llk 
şartlarından biridir. Çünkü her bula· 
nık hava. kiiçUk, menfi ihtiraslara 
kuvvet verir ve asıl müspet mücade
le için sarf edilecek glizel kuvvetlerin 
menfi yollarda heba olmasına sebep 
olur. Bu hakikati vakrıı nıazide en a· 
cı tecrübelerden geçirdik. Bu yolda 
hiçbir tecrübeye ihtiyacımız vn'ktı· ... 

Ahmet Emin YALMAN 

parti mümessili olarak değil, Elen 
milletini temsil ederek gitmiştir. B. 
Metaksas milli bir şeftir. 

Proia gazetesi de şunları yazmak
tadır: "Gayet tabii olan Türk - E
len dostluğu, iki milletin asırlarca 
yanyana yaşaı!nış bulunmalarına da
yanmaktadır. Bunun misallt'ri pek 
çoktur.,, 

BUL ACA 
Dünkü bulmacı:uıın hnl edilmiş ~ekli 
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-------------------------BUGU~'KU BULMACA 

~.;.,....,.;.....-.....;...........;= 

---~--

e SOLDAN SAGA: 

1 - Baba - Mesken 
2 - Taharri eden - Can 
3 - Para - Mücevher 
4 - Hayvan. 
5 - Terzilerde bulunur - !man. 
6 - Yumru - Piyasa fiyatı 
.7 - Kapak 
8 - Herkese lazım 

·ınunrciHAN ETIBBASI 11111111' 
:= Neden? Adet zamanlarınızda (FEM!L ve BAGLARI) nı kullan
=:manız için ısrar ettiklerioi bir kutu (FEMlL) kullanmakla anlıya
=:raksınız. Aybaşlannızda kullanacağınız 

. -------
~ F EM i L -------- -=:sizleri brktınct bir çok zahmetlerden kurtaracağı gibi sıhtatin bü- = 
:=yük neşe ve zevkini tattıracak ve bir çok rahimden doğacak hasta- = 
=:uklann önünü alacaktır. Kadınlık alemini ihya eden bu sıhhi tu- = 
:=valet bezleri büyük eczanelerde parfümöri ve tuhafiye mağazaların· = 
;=;ia, kadm berberlerinde bulunur. = 
•:mm11111111nımm ..... Kutusu 65 kuruştur. ~11111111111111111111111 D 
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Şirketi Hayri yeden: 
Sabahları 7,12 de A. Kavağından kalkan ve 8,45 de Köprüye ge

len 53 numaralı seferin 25-10-937 Pazartesi sabahından itibaren 
1E dakika evvel hareket ve 8,30 da Köprüye muvasalat edeceği 
ilan olunur. 

SÜMER BA K 
ISTANBUL ŞUBESiNDEN: 

Lise mezunları arasında 10 Eylül 1937 tarihinde yapılan 
müsabaka imtihanında kazananlar ile liseleri Pek iyi derece 
alarak bitirenlerden seçilenlere a.dresleri değişmesi yüzünden 
tebligat yapılamadığından lstanbulda bulunanların bizzat, 
T cıfrada olanların da yazı ile Şubemize müracaatları. 

• •ı:mımım:sm 

9 - Spor aleti - Araştırır. [ w;:] 
ıo - Reklam - Meşhur kumandan İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
e l'UKARDANAŞAGI: ._ ............................................... m:! 

'* 

1 - Balık - Rabıt edatı 
2 - J(alıplr kıyafetli - Renk 
3 - Çatlak - Tas 
4 - El - Araştıran 
5 - Atıf edatı - Evlerin dışında 

bulunur. 
6 - Akdcnizdc bir kasaba 
7 - Dahil - Üstüste olan şey. 
8 - Ağaçlık - Okuyan 
9 - Allaha karşı dilek - Yeme • 

miş - Tatlı. 

10 - Erkek ismi - Mekteplerde 
bulunur. 

(Başı 1 incide) 
la döneceklerini söylemişlerdir. 

Hora vapuru, kazazedeleri 1stanbu. 

Malın cinsi Mikdarı 
Kolcu bel kayışı 490 Adet 
Eski Fişeklik 30 ,. 
Boynuz düdük 194 

" Bel kayışı tokası pirinçten 330 ,, 
Kılıç 262 " 
Müstamel çifte 35 ,, 
Kolcu yakalığı pirinçten 4 70 ,, 
Balçık kayı§l 154 ,. 
Çifte namlusu 52 ., 

" dipçiği 4 7 " 
Doldurma makinesi 26 ,, 
Yatağan 520 ,. 
Boş şişe 75 gramlık l 8863 ,, 

" ,, 90 " 17483 " 
" " 100 14 " 
" " 1'25 il 2312 ;ı 
il il 200 " 7512 " 
ti il 223 " 739 " 
" " 333 •• 347 " 

Bulunduğu yer 

Sirkecide Meydancıkta 

Teftiş Şubesi binasının üst 
katında. 

)
0 4fb 'r Müskirat ~ b

rıkasında. 

" " 400 il 2116 " 
,, il 750 " 19 " 

" " 900 56 " 
Demirbaş eşya 58 parça Maltepe enstitUsUnde. 

Cinsleri ve mikdarlan yukarıda yazılı eşya 3-XI-937 tarihine rastlı
yan Çarşamba günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. 

İsteklilerin mallan her gün hizalannda yazılı mahallerde görmeleri ve 
pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte Kabataşta lnhisarlar Levuun 
ve Mübayaat Şubesindeki Satış Komisyonuna gelmeleri ilan olunur.(7178) 

BEYOc:iLU VAKIFLAR DtREKTöRLOCO iLANLARI 

la getirmek üzere emir aldığı için bu 
vaziyetten merkezi haberdar etmiş -
tir. Buradan verilen talimatta fazla 
ısrar cdilmcmeSi ve genticilerin kendi 
arzularına bırakılmaları bildirilmiş
tir. Bunun üzerine, vapur, dört ka • 
zazede yelkenliyi Serfcz koyunun en 
emin bir yerine çekmiş ve sahille ir
tibatlarını temin ettikten sonra ihti
yaten bu civardan ayrılmamak için 
lğneadaya gitmiştir. Hora, geceyi O· ı 
rada geçirecek ve yeni bir yardıma 
ihtiyaç görülmediği takdirde bugün •••••••••••••••••••••••••••.._, 
limanımıza dönecektir. 

Sahile aığınanlara da 
yardım edildi 

Diğer taraftan tahlisiye idaresinin 
Çerkesköy - Saray yolile gönderdiai 
tahlisiye mtifrezesi de bir hayli müş 
külattan sonra körfez sahillerine va
rabilmiştir. 

Bu mUfreze, gemileri parçalandığı 
için sahile sığınan kazazedeJere yar
dım etmiş ve hayatlarını kurtarmış
tır. Halen kaza ye.rinde 80 tonluk bir 
motörle 120 şer tonluk üç yelkenli 
vardır. Ve bunlar umurgalan şimale 
mi.iteveccih olmak üzere emin bir va-
1.iyettedirler. 

Serlezden ayrılan 
yelkenli limanımızda 

Evvelki sabah İstanbul istiknmeti· 
ne doğru yol alan Scrfez koyundnkı 
yelkenlilerden birisi, gece sabaha kar 
şı Boğazdan içeri girmiye muvaffak 
olmuş ve Kabataş açıklarında demir
lemiştir. Bu yelkenli Hasan kaptanın 
idaresindedir. Serfezde tutunamaym 
ca batmak tehlikesini göze alarak de
nize aGtlmak mecburiyetinde kalmış, 
ve korkunç dalgalarla pençelestikten 
sonra İstanbul Boğazını tuta.bilmiş· 
tir. 

Dün bir muharririmiz. bu kazaıe· 
de yelkenlinin kaptanı ve tayfaları 

ile görüşmüş, başlanndan geçeni bU
tün tafsilatile tespit etmiştir, Buna 
ait yazıyı sekizinci sayfamızda oku
yacak!';mız. 

/ki kayıktan haber yok 
Istanbul liman ida ' 'sine peyderpey 

kaza raporları gelmektedir. Diin 
Ağvadan gelen bir haberde, Ağvanın 

Muhammen kıjımet 
Lira Kr. 
384 60 Hasköyde Piri Paşa mahallesinin Dereboyu sokağında 43 

No: lu bostanın nısıf hissesi. 
Yukarıda ya.zıh gayrimenkulün mülkiyeti peşin para ile satışı 16-10 

--937 gününden itibaren 10 gün müddetle uzatılmıştır. lhalesi 15-10-
937 günü komisyonda yapılacağından fi; 7,5 pey paralarile mahhilfıt ka
lemine gelmeleri. (7184) 

lstanbul Kız Öğretmen Oku u Satanalma 

Komisyonundan: 
Okulumuzun Mayıs 1938 sonuna kadar yiyecek ve yakacak ihtiyaçtan· 

na ait tafsilatlı iliin bugünkü Kurun gazetesinde ncşreclilmi.ştir. (7064) 

Fokallı köyünden Mehmet Emin oğ. 
lu Hasan Kaptanın 30 tonluk kayığı 
nın fırtınadan evvel yedi tayfa ile 
denize açıldığı ve henüz hiçbir taraf 
tan haber alınnmadığı bildirilmekte
dir. Şimdiki halde bu motör içindeki 
yedi kişi ile kaybolmuş vaziyettedir. 

Yine Ağvnnın aKndıra kazasından 
damat Hasanın kayığı da Eşref kap
tanın idaresinde ve içinde yedi kişi ol 
duğu halde kayıptır. Bu iki geminin 
batmaları en galip ihtimal olmakla 
beraber, bir limana veya kuytu bir 
sahile demirleyip kalmış olmaları da 
mümkündür. 

Bugün hava nasıl olacak? 
Dün Istanbulda hava umumiyetle 

kapalı geçmekle beraber ara sıra gü
neş yüzü görebilmek mümkiin olmuş. 
tur. Yağmur yağmamıştır. Dün baro 
etre 767,1 gösteriyordu. hararette 12 
ile 16 arasında değişmiştir. Bu hale 
göre soğuk ta nisbetcn kınlmıştır. 

DUn rüzgar şimali şarkiden saatte 

30 kilometre ile esmiştir. 
BugUn memleketim"zin Şarki Ani' 

dolu kısmının az bulutlu diğer mıntB 
kaların umumiyetle fazla bulutlu, or 
ta Anadolu ile Kocaeli mıntakasınıll 
yağışlı olması ve rüzgarların ekseı+ 
yetle şimali istikamettc>n ve Trak~rıı 
Kocaeli mntakaı-ıı ile orta Anadohıd~ 
kuvvetli diğer mıntakıılarda orta kıl'' 
vette esmesi muhtemeldir. 

DUn Karaden1ze dcnizyollan idıı 

sinin Cümhuriyet vapuru gitmiş, e''' 
velki gün kalkıp dışım çıknmıvan ~ 
zunım vapuru da dün sabah gidcbil 
miştir. 

Yunanisanda eyezol1 
Atına, 20 ( A.A.) - Tesaıyııd~ 

vukun gelen feyezan dolayısile f>.l 
na ile SeHi.nik arasındaki demirY"1 

münakalatı, muvakkat bir zaman i<"1 

inkıtaa uğramıştır. 
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AKTI F 
KASA: 

Lira PAS 1 F 

11 
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ı ı ~ 
1

' Türk Hava Kurumu 

BUYUK PIY ANGOSU 

TAN 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
16 - Teşrinevvel -1937 Vaziyeti 

r 1 

' Lira 1 ıı 

: l 
ALTIN: Safi kilogram 19,619,8841 27,~96.936.80 
BANKNOT • • • • • • • .

11 

12,812.308,-
UFAKLIK • • • • • • • ·ıı :....---93-7_.1_77_,_01_11 41,3'6,421,81 

Serma~ • • • • 
ihtiyat Akçen • • 

Adi ve f evkallde 
Hususi 

• • 
r • 

• • 
• • 

2,105,172,40 
4,516,007,70 

ırs.000.000,- 1 
24. cü Yeni tertip başlamıştır ... 

1 Birinci Keıide 11 lkinciteırin 937 dedir. 
Dahil:leki Muhabirler: 

Türe lirası • • • • • • • • 655,765,26 655,765,26 

Hariçtelti Malaabirler: 
9,118,729,56 

5,022,51 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhde edilen evrakJ oakdiye • 
Kanunun 6 ve 8 tnct maddelerine 
tevfikan buine tarafmclan vlki 

158, 7 48,563,-

tedlyat • • • • • • • • . 18,577,480.-
"---;..._---;ı 

edL evrakı nakdiye 145,171,083.-

6,621,180,10 
i Büyük ikramiye: 3 o. o o o Liradır._ 

Bundan hatka: 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 
ALTIN: Safi kilogram 6,482,909 
Altına tabvıll kabu SerbeSt 
dövizler . . . 
Diğer dövizler ve Borçlu kliring 
bakiyeleri • • • • • • • • !:-__ 25,_,57_1_,4_07_,r._. 4 

34,695,159,81 
Deruhde 
baktyeat . . . . . . . . . 
Kartıhtı tamamen altın olarakl 
ilaveten tedavüle vuedilen • • 

bu piyangoya iştirak ediniz ... 

Haine T altvilleri: 
Deruhde edi. evrakı nakdiye 
karşılıtJ • • • • . . . . 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerin• 
tevfikan hazine taraf mdan vlk1 

tediyat • • • • • • • • 

Senedaf Cüdam: 
HAZINE BONOLAR! • • • • 

TtCARl SENEDAT . . . . . 

158.7'8,563.-

13,577,480,-. __ _ 
3. 700,000,-

37 ,581,916, 77 

145,171,083,-

U,281,916,77 

Reeskont mukabW Ulveten ted. 
vud. 

Türlı Liraae Mevtlaah: 
Döuü Taalahiitlata: 

19,000,000.-

11,000.000.-

·------ıı 

Altını tahvW kabil d6vbler ~ 703,687,12 
Diğer dövizler ve alacaklı kllrlng 
bakiyeleri • • • • , • • 31,907,008.24 

_ _:....;_---11 
Muhıelil • • 

• • • • • • 

175.171,083,-

15,960,231,60 

32,610,695,36 
88,560,414,70 

YALOVA PANAYIRINDA 

Büyük Pehlivan Güreşleri 
Türkiye Başpehlivanı Tekirdağlı Hüseyin ve diğer TUrkiyenin tanmınış 

pehlivanlannın iştirakile ve Halk partisinin himayesinde 21-10-937 
Perşembe günü saat 12 de Yalova Panayınnda yapılacaktır. (7169). 

1KRAM1YELER 
Başa 100 Lira 
Baş altına 50 " 
Küçük Ortaya 25 .. 
Deste 15 " 
Ayağa 10 .. 

E•ham ve T alloil41 Cib4i1111•: 
(Denıbde edilen evrakı nak

:A - (diyenin kaJ'fllıtJ Eabam ve 
(Tahvillt (itibari kıymetle) 37,984,603.02 

B - Serbest elham ve tahvillt ·lı:...-1 __ 3,_79_5..;..,3_1..;,8,_58 lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 41, 779,921,60 

:it vanalar: Satınalma Komisyonundan: 
Altm ve Dövb Osertne • • • .il 79,718,99 

Tahvil&• U--rin lı 7,388,270.34 
Fare itlafında kullanılmak ilzere 5 00 adet Galvaniz leğen 200 adet 

saç mangal, 2~ adet saç ayağı ve 150 adet itllfıfar torbası açık ek
ıiltmiye konulmuştur. 

.,.. ııa,.ııc e • • • • • ·• ______ , 7,467,989,33 
4,500,000.-

17 ,025,34 7,18 ı __ Hu•edarlcır • • 
llaletelil • • • 

• • • • • . . . . . 
Yelrlin 333,923.604,76 

2 Mart 1933 tarih:nden itibaren 

Yeltcin \ u.-
• 

333,923,604,76 

1 -Tahmin bedeli 1284 liradır. 
2 - NUmuneleri görmek istiyenler merkezimiz levazmıma mUracaat 

ederler. Şartnameleri pa.ra8IZ alırlar. 

3 - Eksiltme 26 Birinciteşrin 937 Salı gUnil saat 14 de Gelatada 
Kara Mustafa Paşrı. sokağında mezkur merkez satmalma komisyonun-Iskonto haddi ~o s~ Albn üaeriae a.anı % 4Yı 

-----------------------------------------------_:_ _______ _:____:~..:.::=-:::::::.:::.------------------- da yapıacaktır. ' 

T E R 
Zarafetin dütmanıdır 

Saclorono PERTEV 

Sizi sülünç olmaktan 
kurtanr. 

· Istanbul ikinci iflas memurluğun
dan: Müflis Vahram Dernersesyan 
lnasasına gelen alacaklı hazinenin 
istediği bina vergisinden 433 lira 72 
kuruştan mtlflisin h.iasesine ait kıs
:nunm milmtazen kayd ve kabulüne 
\re kira olarak iatediği bin liraya ge
lince hazine bu kiranın tahsili için 
Uıküdar hukuk hakimliğinde dava 
~rak muhakeme derdesti rüyet ol
Jnasından ve esasen mecurdan hazi
llenin intifa hakkına mani olunma
ltıış ve bu itibarla kira istemek hak· 
kı da bulunmamış olduğundan bin 
lira hakkındaki talebinin reddine if
l&a idaresince karar verilmiı oldu
gu ilan ilan olunur. (9631) 

(oı.11110 •udrotımıı oıolıyorı 
elııniıden hı~bir temıı '' ~ıkm ıyor ve 
her~ey bııde halwılık, a{ırı do(luruyor. 

!ı!• burada 

tALIDOL imdoclımııo yetitirl 

~u bır kere lecrDbe edıniı. Kendınızde yeni 
çelıvno zevluıılıı uyoııdtOıno giırKekııını&. 

VALIDOL damla, ıoblet ve hap 
lıolinclı her ecıoııedl bulunur. 

beyoğlunda: Eski 

~ llA \'DEN ~'W.alannda 
buefis ve milntehap BAKER mo· 

1.' Yaları teşhir edilm ""ktedir. YA· 

.: ve YEMEll odalan ile SA
tit N takımıannm en zengin ~ 
ı~l'iııi her yerden ucuz fiyat· 

· 'Ulacalamıız. 

N e O k a 1 m 1• na ı~:1.A:::::::::~: 
Alfred Levy vekilleri avukat Nesim 

G R i P - NEZLE - NEVRA LJ 1 :!:u:·a:.:K.::h:~;::~; 

4 - Muvakkat teminat parası 93 liradır. 
5 - İstekliler 937 senesi Ticaret Odası vesikası göatennelerl eart

tır. Aksi takdirde eksiltmeye giremezler. "6826,, 

KASADA 
SAKLAOIÖINIZ 

Kumaldden 2000 Uranm temini isti-

B AŞ ve DiŞ ağrı'arı - ART-RiTiZM fası ztmnmda mumatleyhtn müvek-
kili namma terhin eyledifi motörün DAD-A 

KANZUK 
MEYVA TUZU 

EN HOŞ VE TAZE MEYV ALARIN USABELERINDEN ISTblSAL 
EDILlflŞ TABU BIRMEYV A TUZUDUR. 

Emsalsiz bir fen baribm oldufwıdan tamamen taklfd edllebtımesf 
milmkUn değildir. aazıınsızlığı, mide yanmalanm eqiliklerinl ve mu
annid inkıbazJan giderir· Afrz kokusunu izale eder. Umumf hayatın tnt 
zamsızlıklarını en emiıı surette ıslah ve iıısana bayat ve canblık bah· 
şeder. 

tNGIJJZ KANZUK ECZANF.81 

------ BEYOGLU - ISTANBUL -----· 

ticaret kanunununun rehni ticari ab
klmma tevfikan satılması talep edil 

1 miş işbu satıf talebini havi arzuhal 
sureti berayı tebliğ rahine gönderil
miş ise de mumaileyin mezkur ika
metgihım terk ederek Seliniğe git
tiji ve sarih ad.reli ımeçhul bulun
duğu tebliğ varakasındald mUbaşi -
rin meşruhatından anlaşılmakla ili.- , 
nen tebliğat ifası.na karar verilmiş
tir. işbu satış talebine karşı bir iti
razı olduğu takdirde ilin tarihinden 
itibaren üç gün zarfında mahkeme
ye bildirilmesi JUzumu tebliğ maka
mma kalm olmak Uzere ilin olu
nur. (1008) 

Beyoğlu 1 inci sulh hukuk hakim
liğinden: Sırpuhinin Beyoğlu Asma
lı meeçit Kamhi hanında Roza ve 
Pepo Eskenazi ve Ojeni Eskenazi ve 
&ayker ve Viktor ve Ester ve För
tüne Karako ve Albert Vitali Kar
rako ve Viktor Eskenazi ve diğer 

1 Roza ve Cemi ve Cems Eskenazi ve 
ı Sara Eskenazı ve Jozef Eskenazi a
leyhlerine açtığı izaleyi şüyu dava
sından dolayı milddeı aleyhler na -
nuna gönderilen davetiyelerden Ce
ına Eakenazi ve Sara Eskenazi ve Jo 

1 
zef Eskenaziden gayrisinin gösterilen 

1 a.drest.e lbulunamadıklan ve ikamet
i glhlannın meçhul bulıunduğu o er
bile bill tebliğ mübaşir tara
fından ifade edilmesi üzerine bit
talep usulün ( 141 ) ve mütea-

Kugu 
Si~ 

C~SM[ 
VAZI Y 'TİN D[Oİ Q 

ONU tAfZl,t 
OANl{AYA VE~IN)Z 

uu~usı S'AQTlAJ)IMIZI 
SOAUNUZ 

J(Ai)Ak'ÖY PALA~ -Al ALEMCİ 

Detlll De•lryoll.. n liuılan iti•'- U. ldırısl Dinlırı 

Ankara _ Istanbul arasında seri ve gUndUze mahsus devamlı bir yolcu 
servisinin ihdası muvafık görülmiiftür. 

kip maddeleri mucibince (20) gUn JfaA••••••••••••••••••••-••••' anUddetle ilanen tebliğat icraıma 

Ankaradan Pazar, Salı, Çarşamba, cuma günleri saat 8,20 de kalkarak 
Haydarpaş:ıya saat 20,00 de varmak ve Haydarpagadan Pazar, Salı Per
oembe, Cumartesi gt1nleri saat 9.00 da kalkarak Ankaraya saat 21,03 de 
varmak ve 21. 10. 37 tarihinden itibaren başlamak üzere sefere vaz'ı ta
karrür eden bu gUndtls seferinde yolcuların yemek, içmek ve her tUrlU 
istirahatleri temin edildiği gibi bu trenle seyahat eden yolculardan da 
ekspres Ucreti farkı alınımıyacağını sayın yolcuların ıttılaına arze
deriz. (7044) 

PATI 

mahkemece karar venmiş olduğun _ 

LiSELER ALIM, SATIM KOMiSYONUNDAN 

dan mahkeme günü olan 13-11-937 
tarihine mUsadif cumartesi gUnU sa
at 10 da müddei aleyhimin bizzat ve 
bilvekale mahkemede bulunmalan 
1Uzumu teblif makamına kaim ol· Cinai Mikdan Beherinin D~ teminat Eksiltmenin yapı-
mak üzere ilin olunur. (998) Kilo Tahmin fıyatı Lira Kr. lacağı gün ve saat 

Beyaz peynir 15900 40 Kr.) 891 00 27-10-937 Çarşamba 
Istanbul birinci Iflis memurlu- Kqar peynir 9200 60 ., ) nat. 15 de 

ile tedaVİS ğundan: Müflis Aralan Fresko mah- Tavuk Eti 6750 60 .. > :sao ro 21-10-937 Çarşamba 
dllmlan Şirketinin hazine ile alt.kadar Hindi ,, 8200 45 " ) saat. 15 30 da Basur memelerinin ANTIVIROS 

iç ve dıt baıur memelerinde, batur memelerinin her ttirlG 

ilf haplarında, cerahatlenmit fiıtüllerde, kanayan bu1ll' me-

melerinin tedaviıinde daima muvaffakıyetle tifayı temin eder. 

bulundufu bir it hakkında mUzake- KomJıyonumuza ~ğlı yatılı liselerin Mayıs 938 so~una kadar ihtiyao
re icra.aile karar verilmek mecburi- lan olan yukanda nukdar, muhammen bedeli, ilk temmat, Eksiltme .. 
yeti huıl OlmUf ve iflls idaresince ve saatleri yazılı yiyecekler Kapalı zarfla eksiltmeye konmuşt gun 
alacaklıların ımüstacelen toplanma- Eksilt~e Istanbul Kültür Direktörlüğü Binası içinde Liseler u: 

tım Kom.ıayonunda yapılacaktır. lını, Sa-
ya davetlerine lüzum göıillmil§ttlr. 

Alacaklıların 23- 10-937 cumar- Isteklllerin Şartnamelerdeki yazılı kanuni vesikalardan ba k Ti 
ŞARK ISPENÇIY ARI UBORA TUV ARI, ISTANBUL tesi saat ıı de daired Odasının yeni yıl vesika~ı ve teminat makbuzlan ile birli~t a K caret 

••••••••••••••••••••' e hazır bulun- zarflannı belli saatten bır saat evvel Komisyon Başk 1 - e apalı 
~--•- malan ili.il olunur. (1007) Şartnameler Komisyon Sekreterliğinden görül" .~~n ı~~a tevdiyeleri. 

up ogrenılir. (6921) 



TAN 20-10-937 == 
iki &raya temlzlecliğlniz eltfse ve kaclm ropkw • ya .. m 

5 F'EVA 
ile yeni bir hale koyanımz. Bütün ipekli, keten Ye yünlü memucab, çamafırl&r, fanileler, bilhaua üniformalan, halı, çuha ve 

lmmatlan, boyunbaiı ve nazik ipekli efya, cam Ye madeni etJ&JI •e Rli Ye pia e.k:i menaucab 

Bir dakika lçlrıde te•~-.lz;ler. 
AlmanJUUD yeni icadettiji bu f&J&DJ hayret ihtiradan bütünkadınlar memnundur. Dünyanm her tarafmda müthif bir raibet kaz•nm•9tır. 

HASAN DEPOSU 30 kuruftur. Toptancılara tenzillt. 

• 
SONBAHAR GELDi 

PARD0S0L0K KUllAŞLARINIZI ALMADAN EVVEL 
YERLi MALLAR PAZARLARINA 

GELEN HEREKE va FESHANENIN 
ZENGiN ÇEŞIRERINI 6ÖRÜNÜZ 

Asri Kadın Güzellf ği 
VENÜS Ruju 

VENÜS Kremi 

VENUS Pudrası 

VENÜS Alhiı 
YENOS Briyantini llDYOLIN 

Ciğerler için hava ne lae dieler için 
de RADYOLIN odur. Huta ciğerler 
kadar sağlam ciğerlere de hava ll· 
mn olduğu gibi, bakmıaız dltler ka
dar tem.iz ve beyaz diflere de RAD
YOLIN li.zmıdır. Hava kam, RAD-
YOLIN ağzı temizler. Havamz kalan 
en sağlam vücud nasıl mbirlenine, 
RADYOLIN ile fırçalanmıyan temiz 
ve beyaz dişler de öylece ısararmağa 

ve çtırUmeğe mahkimıdurlar. 

___ ... __ 

Kaıelerinin tesirini öğrenenler baı 
diı. adele ağrılarını unuturlar 

.NEP·F., l[JRmı.gr, BOllATIZllA, oiıP VE EMSALi BASTAJ.m.&. 
RA IL\BŞI BILllA88A MUFMIBDIB. 

VENÜS EADU 
kullanınız 1 '-. ______________ __, 

Teddbl ve te.lrlndeld .arat ltlbarlle emulsb olan GRIPIN'ln 10 taaelDr 
yeni .......,.,..... tercih ecllalz. Geceleri tutacak olan ainlan 

bqı Dıtlptll balaa111111 olananus. 

lcabtnela günde 3 kaıe ahnabilir. 
laim •e mubya dikkat! Taklitlerinden aakmınız. 

VENÜS~ 
Kolonyuı YENOS 90 derece 

Asri kadln gtbeJllğlaln tıJsmu oldu. 
Btlt1lıı ilk ve kibar familyalar ıimdl onu kullanıyorlar. 

Deposu: Narec1dln .,.._...., •c.aw ......................................... 

'"'• Turk An asiti lllll 
5E Her kömilrden iatifadeli, mete kömilrilnden yan yarıya ucmdur. := 

1 TÜRK ANTRASITI 1 
5 ISmCJLIKTA EŞSIZDlR = 
1 TÜRK ANTRASITI -
İi Kokusuzdur, dumaııaızdır, temizdir, eli, yeri kirletmez. 

Sabah, öğle ve akıam her yemekten sonra 

günde 3 defa cliılertnlzl flrçalaJlnlL ---------------------------------------------------------------------------------------------
............... kona, biçimi
mizi taidid ediyorlar. Birin-

dM KADIN, msnr. ft 

ÇOCUKLARA .......... trene 
kotlar, m11111mbela•1 kover. 
lrotlar " pbudla pard .... 
lerba .. g1a 9'Jllltlerlnl aea 
fiyat ve pnltle takdim edl
yo1'11L 
MUSA VI CiNSTE iSE.

DAiMA U8TUNUZ. 

3aker Ma§azaları 

1 

938 
MODELi 

n · o ç 
5 Sabi merkezi: GlLKRlST VOKER ve KUMPANYASI LTD. = 
İİi Galata, Yolcu salonu kaqısmda, Tahir Han 5 inci kat ji 
• 111•1111•1111•1111•1111• Telefon: 44915 •1111•1111•1111•1111•111 • ______ _. 

Geliyor. 
h P-!!!!!!!!i!!!!!!!ll!!!M!!!i!ll!!!!!!!!l!!!J!!ll!!l!!!!~l!!!!!!!!l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!I~· 

GENEL KIMY AGERLER KURUMU YILLIK TOPLANTISI ZAYi - taııbuı Ithallt gümrtl· Yeni 1938 modeli her hususta 1937 
~10--937 cumarteei gUntı aaat 15 den itibaren Eminöntl Halke- ğtlnden aımmlf olan 43680 numara 

vinde - Cağaloğlunda - Tllfkiye Genel Kimyagerler Kurumu latanbul ve 8 i 37 tarihli beyanname kay
Şubelli yıllık toplantım yapılacak, bu mlinuebetle Kurum tarafından tek- bolmU§tur. Yeniai çrkarttlacağmdan 
mil meBlekdqlara danalı çay verilecektir. Meslekdaflarm teşrifleri rica zayiin htılantl yoktur. 
olunur. 

SEFAlıN KAŞE 
Kış geliyor 

Bu modelin zarif ıekli, sağlamhğı 

OOÇ'u - ucuzluğu dolaymsile sah-

lan üç marka hariç olmak üzere -

dünyanın en çok sat.lan otomobili 

vaziyetine çıkarmııtır. 

modeline üstündür. Cidden eısiz 
güzellikte olan esas hatlar muha
faza edilmekle beraber otomobi
lin her tarafında tekemmülit ya
pdmıı, içten ve d11tan otomobil 
daha zarif, daha zengin bir hale 
getirilmiıtir. 

Ufak bir &ıitme, • ~~i!l!ll!i~!!!!!!!i!!!!!!iilil ___ !!!!!!l!!l!!l!!!!ll!-• 
biyik bir •aıtallk 
çıkarablllr. YUcu• 
düniizde bir kırıkllk 

..... ~l!llll!l!l!l!!!!llll!!~~!!!!!i!!!!!l!!ll!l!~l!!l!l!!-

•lııeclersenlz 
derllal bir 

SEFALIN 
allrsanız derhal 

lylleılrslnlz. 

BAŞ • DIŞ 
ve bitin ajnlara 

kartı SEFALIN 

kullanınız. 

Eczanelerden 1 lik ye 
12 lik unballjlarmı 

unrla arayınız. 

SEFALIN az zamanda büyük bir rağbet kazanmııtlr. Herkes 

o• ISl'arla lstemekteclr. Siz de allnm. 

Yenl mocleDerlınlz arallllcla aynca tok anza• yoDara mahsus hu-

susi yiiksek tlplerhnlz varclr. Bu modellerde en alçak noktanm irfi. 
faı bütün d;ğer ınarkalarclan lif santim fazlacllr. 

1938 model DOÇ her hususta lhtlyac•ma en uygun otomobilclr 
Yeni DOÇ'u ıönnecl• otonaollll a•a,....lklnciteırinde gelecek 

• parti otomollllerhnll ka.n ... IClhllnııtr. llrlncikanuncla glecek 
ldnd pca ti için v'*lt ı n • ....._. tavsiye ederiz. 

TAT K O şirketi 
TAKSIM BAHÇESi KARŞISINDA 

ACENTALARI: ----------------
ANKARA, BURSA, SAMSUN, GiRESUN, HOPA, DIY ARBEKIR, GAZiANTEP, 

BOLU, ADANA, MERSiN, IZMIR, ANTALYA. 

Sahibi: Ahmet Dl* YALMAN. Umupıl Nefl'fyab tdare Eden: 8. SAIJM 
Gueteclllk ve Nefl"lyat Tllrk Llmitet flrketl. Buıldıjı yer TAN Matbaam 


