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Dostluk 
Kaynaklarım 
lsletelim 

1 
Ahmet Emin YALMAN 

G eneral Metakau'm Anka· 
rayı ziyareti, iki._... 

n müttefik memleket araund• 
çok aamimi temulara yesiJe ol
du. iman bunlan yakmclan takip 
edince fU kanaate ftl'lllUD&llD& 

ihtimal yoktur: Türk - Yunaa 
doatluiu, geçici .iyul menfaat· 
lerin bir net:ceai delildir. iki 
millain .arlıima ait ........ 
deiifmez menfaat Ye bia birlik· 
lerinin mahsulüdür. AaırlardaD
beri süren te••ılum yarattıiı 
aıkı bemerlilder •• yaJrmlddar, 
aradaki it •e aicfit beraherlitini 
iki taraf için de çok •riml •• 
sevkli bir tekle yübeltmifiir. 

Milletler arumdakl bu ,ekilde 
cloetluldar, yeni tmanlılr blnaemlD en 
gtlzel temel taflandır. Bu doetluk 
kaynakl&nm her IUl'etle ı,letJDd. 
hem blr'lblrimlae brp, hem de in-
Alllık llembıe karii bir vaslfed#I'· 

General lletalua'ın dün plarimialelıi saintileri an...nJ• 6ir ~ 

Aziz Misafirimiz Atinaya Döndü 
B. Metaksas Milletlerimiz 
Arasındaki Ebedi Dostlu(JU 

Ehemmiyetle Tebarüı Ettirdi 
DOst Baıvekil Dün Şehirde :GezillfHer Yaptı 
· Ye Fener Patrikhanesill aret Etti • 

\t.18.. BAVRAKLARINIZI 

~RLI MALLAR 1 
p A z A Fi L A A 1 NDAN 

ALiNiZ 

12._erebeyi Nasıl Düşünür ? 

Yunus Nadi 
Kendi Kendisini 
Teşhir Ediyor! 

Okuyv.calanmmll pek iyi tllkc1lr ettDderl gibi "TAN"._ ve ben 
lravgalarmclae dalma mak d111'1DDftlar; BJs, gUet.e dtmalarmm okuyu
cuya alt oldulm k•ll•, Keedl lda ve lnflallmhl ifade nwkudlle ba 
sü~ tuanaf etmek hakkın• badlmbde görmejls. 

Guet.e mttnek=ı•hnna -.-11 ueü umumi meafaat.e taalliku 
olu me1eleler halmnmdan bbal ederiz. 

Tllrk gwte1eriDln büb teakWerlne Ye tabii ••11•lyetbae llup 
"<Jamburlyet,, gwıteslnlD bir yüua davaya avnkatllk ettltlnl göriba
ee bu meeele tmeriıılde aneM bir memleket BtHeleli pldlacle durduk. 
B. Nmdl, ınenfMtlDe dolnmulma ve alblll pbnlM mdam mfaWe, ~k 
tabii ()lank, klplrdtl Ye tepllldL DUa de öyle bir ,... JUIDlltır ki, de
rebeylllı ve mllrteel ndllul1lk aoldalarmc1ald ltbamlanmar en açılı bir 
teldlde teyit etmlt ve bu_,... keadl kelldlnl Mıtblı' etmiştir. )fak. 

wb, ön perdelere ~ bm1 9U8turmak ve evvelki gön tarif ettiğim 
ldlıllk derebeylik mRlltblln kür olarak ortalJlı tGm, dmnana bol· 
maldır. B. Yanım Nmdlye haber veıeJ1m ki, bu pyelllne kavnşanw
........ 11•)')'• bir tip gueteellllln .....,.._ b.hgn ...... lsteme-
1l 111e11ek • ._..ve memleket •--a • mtudm bir vadfe tamyonm. 
Gll.tecft ...,...._ de blolılr ............ rM•tenl•lr mdllWııle ........... 

8'I ........,_ Nmdlala ~ llaldmada bir ld gün evvel bir,... 
hamlmaut ve guet.eye ~ .. ~Bay Nadinla p.+el 
tldatlle bir portresbll ehr:mlye ~ YMlda Nadbıln 1.Ji ~ 
ga,terllmlttir. . 

Cumhuriyette dön Çlkan J'UIYI okuduktaa llOllra 1nfta1e 
Dk yumu tadil etmek lhtlyamu hiç cluymadnn, Çün1di .... ne deU, 
mıeeele Ue alnlıYorum. Alamet Emin YALMAN 

.. . 
( Yunaı Hadinin ·ga..+ec•li portnılnl 
i•gln beılnci sa~....,. CllkllJllnUL J 

- - - - - - - - --- -~----~--..;o,_- ______ ;... ___ --------- - - - ------------ -

a ae 
Bir $ilep Baffı 

iki Tayfa Botuldu 

Dersimcilerin Sorgusu r 

Seyit Rıza D"nkü 
Celsede Şaşaladı 





23. 10- 937 TAN 

iSPANYADA HARP KIZISTI! 
Bütün Asturya 
F ranCo c.ularzn 
Eline Geçti 

I Londra, 22 (TAN) -1 ngiltere ve F ran•a .hükumetleri l spanya
nın fimalinJeki A•turya halkının l•panya asilerinden iyi muame
le ıörmui için, General Franco'ya müracaatta bulunmuşlardır. 
Fakat bu müracaatin nasıl kar,ılanJığı henüz anla,ılmamı,tır. 

Halihazırda, bütün Astarya kıtaat, O.ilerin ellerine clüşmÜf sa
yılmaktaJır. Artılı ,imal.Je, bir cephe kalmadığı için ispanya asi
lerinin buraJaki kuvoetlerini cenuba nakletmeleri bekleniyor. 

Asiler Dijondan başlıyarak sahil r•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •--t 
boyunca ilerlemişler ve Dijon'dan 23 ı : 
mil mesafedeki bir liımanı da ele ge- H t • 
ıçirmiglerdir. Asiler, her yerde büyük a ay Ve : 
tezahürle karşılandıklarını bildiriyor 

lar. s • d 
Frankoculann tebliğine göre Dijon u r 1 ye e 

dald hükflmet reisleri geçen s-uşam-
ba gilnil kaçmışla.rd•. Şehirde birçok 

tevkif at ya~::şt,:reket K 1 t l ı k f 
Oviedo mıntaılcasmda teslim olan 

veya esir edilen ve yahut saklanro~ş Ankara, 22 (TAN muhablrln 
olan Milİslerin sayısı 60,000 tahnnn den) - Buraya geleıı malôma- f 
olunmaktadır. Oviedo fehri, şimalden ta göre, Surh"ede ve bilhassa 
sa.hile dogru· tahliye edilıni§ bulun - • Hatayda başgösteren kıtlık iyi-
maktadır. d 

Dijondan kaçarak FraJıaay& iltica f en iliye kendini hissettlrmlye 
eden 12 vapur dolusu hUki'imetçi dün J başlamıştır. A~lık tehlikesi yü-
gece Franconun harp gemileri tara- zü.nden sıkıntıya düşen yüzlerce 
fmdan çevrilmiş ve bu suretle cilm - vatandaş hükumete müracaat et 
huriyetçi reüılerden birçokları yaka mlşlerdir. Onümilzt·İeki kış esna 
lanD11flardrr. smda f ecl vaziyetlerle karşılaş-

Bundan böyle iki taraf tam ınA.na- ma.mak için Suriye hUkômetl 
Bile bir cephe Uzerinde dövüşmek ve timdlden tedbirler almıştır. Ha-
bir cephe Uzerinde katt muharebe yap ber verildiğine göre, ilk iş ola-
mak lmklnmı elde etmio bulunuyor- rak buğday ve unon gümriiğtl 
lar. Bugün Ispanya Bqvekili M. Neg kaldınlaca.ktır. Diğer taraftan 
?in ile Barselon hUkflmet reisi Kam- Türklve \'e Marsilva piyasalann !"""'"·..., w- ..._ ___ ---~~\,&"" ..... "·~· ... ., lllfö·ourıye ııuKurt!etUıe ucuz ıı-
etmişlerdir. MWlkatnı m\lhim olaca- yatlar}a buğday teklifleri yapd-
ğı şüphesiz sayılmakatdır. Muvasa- dığl haber alınmıştır. 
latlannı müteakıp Madrit bombardı
nıan edilıni§, bu yüzden 21 maktul ve 
45 mecruh düşmüştür. 

100 ltalyan 
Bugiln Popolo d'ltalia gazetesi Sin 

yor Mussolini tarafından yazıldığı an 
18.§ılan bir makalede lWyan gönüllü
lerınin Şimalde gösterdikleri muvaf
fakıyet ve kahramanlıklardan bahset 
tnekte ve ispanya milliyetçilerinin 
nıuvaffakıyetlerini Moskovaya bir 
darbe saymaktadır. 

Bugün Ispanyadaki harplerde rast 
lanan 700 lWyan gönüllüsü Napoli
y~ muvasalat etmi3lerdir. 

Roma ve BerlinJe 

............................. 
lslahhaneye Allnacak 

Mahkum Çocuklar 
Ankara, 22 (TAN) - Adliye Ve

kaleti, bu yıl Edirnede çocuklar için 
açmayı kararlaştırdığı ıslahhaneye 
gönderilecek mahkiım çocukları ayır 
mıya başlamıştır. 

Buraya, suç işlediği zaman 11 yaşı. 
nı bitirip 15 yaşını bitirmiyenlerle, 
farik ve mümeyyiz olduklarından do. 
layı mhakC'lm edilip te haklarındaki 
hüküm katileştiğinde 18 yaşım dol
durmamış bulunanlardan çektirilecek 
cezalan en az 6 ay olan çocuklar alı
nacaktır. 

Harbi Çin· Japon 

Uzak Şarkta 
30 Bin Çinli 
Açıkta Kaldı 

Nevyork, 22 (TAN) - Uzak Şark harbi hakkında alınan en 
· son haberlere göre, Şimali ÇinJe yeni ve mühim bir inkifal yok

tur. Fakat Çin resmi tebliğine göre Dazang'ın üç kilometre ka
dar ,imalinde tayyare kuvvetlerinin İftİrakile çok fiJJetli bir mu-

1 harebe olmuftur. Japonlann Çin hatlarını yarmak için yaptıkla
n tefebbüıler bofa gitmif, Çinliler mühim mukabü taarruzlarda 
bulunma• oe Japon mevkilerini sarsmı,lardır. Çinliler kati bir 

Seyit Rıza Tuncel( 
mahkeme~inden çıkıyor 

Seyit Rıza 

itiraf Ediyor 
Beş Suçlu Daha 

Mahkemeye VerHdi 

harekete· hazırlanmaktadırlar. • 

1 
Şanghayın şimalinde Çinliler tara 

~
.....,." " '" ""'' " ;' ·......, ~~ 

1 
fmdan gösterilen mukavemete rağ-

ParİS Elçimiz ~ men harbin devamı takdirinde Japon 
~ larm Çin cephesini ikiye yarmalan 

Bir Ziyafet Verdi : beklenmektedir. Bu takdirde Çinlile-
~ ., . ., (A.A.) _ Türk' . ıi.. rin vaziyeti müşkülleşecektir. Çinlile 
' Parls, "'"' cy e "" · b b h V h · ·· • d ~ Büvük EJçisl, L"'Ugtin bir öğle ~ ~ ~sa a H usunt hg ne :~lze:1~ .e-

~ 
• 1 b ·

1 
• f t H ıı.. kı Heıta ve uan e e mev rı erını ıs-

yemegı· · venn ş, u z ~a e e, a "" . . . . . 
n Dell ·ı Bal ıı.. tırdat ett.ıklerı haber verilmektedir. 

, ridye rı;ıı.zırı ' >Os ı e - "" B" ç· t . .. çını· 

~ 
t K.. 'ik A ta.ot ıı.. ır ın gaze esıne gore Uer 

•·-- Antna ı ,·e U!;l n ., . . . . 
lUWI • 

1 
.
1 1 

F Harf- ~ Şanghay cephesındekı Katchiapailov 
de··letlen e çı er , ransa . . d . l d" • .. yu ıstır at etmış er ır. 
ciye Nezareti yuksek memurla.- I • 

~ 1 
tırak etmişlerdir. ~ Japon tayyarelerı 

n ş ~ Japon tayyareleri bugün de birçok 
"'""' 

1 
,...,..,,.., ~ yerleri bombardıman etmişlerdir. 

Elaziz, 22 (TAN muhabir;n'.ien) -
Tunçeli isyanı maznunln.rının muha
kcımelerine bugün de devam edildi. 
Malazgirdin muhtelif köylerinden De
menan ve Yusufan aşiretinden beş ki 
şi daha mahkemeye sevkedilrnişlerd'r. 
Bunlar hakkında açılan davanın Seyit ı F .1. f . d 
Rıza ve avenesinin muhakemeleri ile l lS ln e 
birleştirilerek gö.rUlmesine karar ve- / / k 

Bombardıman sırasında Amerikan 
konsoloshanesi de tehlikeye maruz 
kalmış ve Amerika sefiri protesto et 
miştir. Çinliler, Japonlann bilhassa 
Çin Universüelerini bombardıman et 
melerinden ve ilim müesseselerinı 

hedef saymalarından son derece mil 
teessirdirler. Halihazı:da bu bombar 
dımanlar yUzünden 30,000 talebenin 
açıkta kaldığı anlqılmalrtadır. 

rildi. Bu suretle, bu davadaki suçlu- 1 '/{ Q T f{ U ŞQ l 
lann sayısı 58 i bulmuş oluyor . . • 

Bugünkü celsede bir kısım s~çlula Kudüs, 22 (TAN) - Filistmde ha 

nn mazbut ·r d 
1 

· k d Dinl diselcr ve kargaşalıklar devam etmek 
ı a e en o un u. e - . . . 

nen şahitler, karakolu basanların Se- tedır. l~~nde Yahudiler buluna~ bır 
't R · t' d d tl "otobüs e Araplardan miltc§ekkil bu 

vı ızanm aşıre ın en ve ama ann 
fian U!UUC:;UllU, 'i}'C~ HU& .. İÔl ... '-"l u.ı..ı.ı lnrınns:rll Rl\TITlan bir rı>t .. },;;"""" o+ 

Ha.sso Seydonun da askeri mühimma miş ve dört Yahui:li yaralanm~tır. 
tı yağma edenler arasında bulunduğu Hükfunet merkezinde sükunet devam 
nu söylediler. ediyorsa da, bilhassa Filistinin şima-

Bu celseAe en dikkate değer taraf, !inde kargaşalık devam etmektedir. 

Seyit Rızarun torununun şahadeti ol
du .. Bu torun, dedesinin 60 silahlı şa
hısla beraber olduğunu anlattı. Ver
diği tafsilat karşısında Seyit Rıza bfr 
haylı şaşkınlıklar geçirdi ve tevil yol 
lu cevaplar vermek mecburiyetiOOe 
kaldı. 

Seyit Rızanın adamlarından Zeyne 
lin ifadesi de suçluları şaşırttı ve a.Şi
ret reislerini itirafa mecbur bıraktı. 

Yine şahitlerden çoğunun ifadeleri 
ile maktul Ali Şirle Seyit Rızanın ö
tedenberi halk arasında çok çirkin 
propagandalar yaptıkları, bu arada 
"Tunceli kanunu Dersimi tehcir icin 
yapılmıştır. Hükfımet ya~n sizden 
vergi ve asker alacak, tarlalarınıza 

şerit vura~aktır. Köylerde ekmek ve 
odun vesika ile dağıtılacaktır.,, §ek
linde yalanlar uydurdukları tesbit e
dildi. 
Oğleden 8'>nraki celsede Hozat jan 

darına komutanı ile Nahiye müdürü 
ve diğer dört §ahit dinlendiler. Bun
ların üadeleri suçlu Seyit Ruan.ın 
mukavemetini büsbütün sarstı ve 
Munzur içtimaına riyaset ettiğini iti
raf etmek ınıecburiyetinde kaldı. 

Jandarma komutanı ile Nahiye mü 
dürü, hadisenin başından sonuna ka
dar geçirdiği bütün safhalar hakkın
da çok dikkate değer şahadette bu
lundular. 

Şanghaydan verilen malUmata gö 
re Çin kuvvetleri şimali Çinde taar
ruza geçmiş ve Chautang eyaletinde 
Japon kuvvetlerini püskürtmüştür. 

Pekin - Hankav demiryolu UzerinE' 
ve Hopei'ye girmiş olan ve di· 
ğer taraftan Honan'ı işgal etmek is
tiyen Japonlar tardedilmişlerdir. 

DoMD Jevlet 
Italya hükumeti dokuz devlet kon 

feransma vuku bulan daveti kabul 
etmiştir. Japonya hükumeti verecE'ği 
cevabı tetkik etmektedir. Japon mat 
buatına göre davet son derece geç 
kalmıştır. O derecede ki Japonyanm 
iştiraki imkansızdır. Çin devletini 
dokuzlar konferansında Hariciye Na 
zırı Mister Koo ile Londra elçisi 
Kataişi ve Brüksel sefiri temsil ede
cektir. 

Asilerin ıimal cephesinde kazandık 
lan muvaffakıyetler Almanya ve Ital 
Ya matbuatı tarafından derin bir se
\'inçle karşılanmıştır.. Çünkü bu su
~tle lapanyamn üçte ikisi !silerin e
line geçmiş bulunuyor. Artık ispanya 
Cümhuriyeti hUkfiınetinin, hükUmet 
merkezini Barselonaya geçireceği mu 
hakkak sayılmaktadır. · 

Uzak Şatk "" Jspanya ""' Filistin 
Fransız gazeteleri hadiseyi 'tahlil 

ederken ltalyanın mühim bir muvaf
fakıyet kazandığını ve ademi müdaha 
le ko;ınteaini oyaladığını anlatmakta 
dır. 

Tarih Sergisinin 

Ziyaret Günleri 
İstanbul milzeleri Genel Direktör

lUğUnden: 
Dolmabahçe sarayında tesis edilen 

tarih sergisi bundan böyle pazar, salı 
\te perşembe günleri olmak UZere haf 
~a Uç gUn halkın ziyaret=ne, diğer 
tUnler de mekteplilere tahlis edil -
lrıiı:ıtir 

• 1 

Sergi saat 10 dan 16 va kadar a-
4;tktır. Serbest duhuliye ·kart.lan bir 
tUn evvelinden arkeoloji. Topkapı sa 
~Yl ve Ayaao!ya müzelerinden veril 

ektedir. Mektepler iç;n ziyaret gün 

t
\te saıı.t1Pri ktlJtH.. direktörlüğünce 
~"a • 

Plt edilmektedir. 
---0-

Şuınig Macaristanda 
lrt Viyana, 22 (A.A.) - B .. Şuşnig, 
it\ acar Başvekili B. Doranyi ile görüş 

11 ~k ll7.ere bu sabah Macarlstana ha-
eıııı;et etm· ı· 1§ ır. 

8 uglin de U:ıak Şarktaki ıka.n 
h kavgarun en yeni safha

ları Ü7PJ'inde durmak icap ediyor. 
Once ıııunu söyllyellm ki Japon m1 
Utarlmıi, bu eeferki teca\ilziinde 
Maııçuri dalaşmasmdaa daha sert 
bir ceplt" karşısında k3)dı. 

Mançurl harblndenberi aradan 
geçen zaman zar.fırı ela.. Çin, teknik 
sahada şuurla ytıriiıurk yolunu bul
du: Kuvvf'tli bir ordu kunnıya ça
b,tı ve bu sayede 193'7 Japon ha
reketi karı>ısmda eskisinden daha 
sert davrandı. 

Bugün U'l:ak Şarkt.'\ '"ilin• harp
siz,. bir muhar~!ae hiiktıın sürmek
tedir. iki ordu karsı karşıya çar
pışıyor. Askeroe diiŞüniUdiiğü tak
dirde, dlyebUlrlz ki, zafer perisi, 
benii2 iki taraftan hiçlıirrne gül-

memektedir. Bununla beraber, Ja
ponya, militarist bir dP.vlet oJmal< 
hayslyetile Şbnali Çin veya Şang
hay harbini kazanmak, A111ya krta
J11mm prk kenarlannda yerl~mek 
emelini tahakkuk E'ttlrmek için son 
nefesine kadar uğraşacak, ,_,..,,,~a
caktır. 

Fakat, laponyanm bu düşünre-
sl, tahakkuku çok müşkül bir •~
tek, bir iddiadır. ÇUnktt, dapdara-

ı······y;.~~~-·(;ME;··R,z~···~o~RGL~''T 
....................................................... ~ 
cık adalara sığınmış olan 65 mil· Fraııco kuvvetleri yeni bir ilerleme 
Yoaluk bir Japon kütlesi, bugün hamlesine girişmiş bulumıyorlar. 
Çin topraklarında çarpıpn ordula- Hatta deniliyor ki: "Franoo, Mad
rrnın geri hizmetlerini yerine ~ti- rldi, yılbaşmdaııı önce zaptedebll • 
rebilecek kudre:1e olmasa gerektir· mek l(ln ltalyadaın yenJ askeri yar-

Harp sahaınndan gelen haberler- dımlar lste •. ~ştlr.,, 
den aııhyonız ki, Japon ordtı80 bu Bir taraftan harp \11.Ziyetl böy-
gün sU&h, enak ve diğer levazDD le devam ederıken, diğer taraftan 

baıkmımdan beslenmek lbtiya.cm - da Loındrada "Ademi Müdahale 
" dadır. Fakat .Japon ma.kamlan, or· komitesi ispanyadaki lavılcınu Av 

dunun bu lhtly~lannı yerine ge- rupaya sirayet ettirmemek maksa-
tirmek hu111usor.da bfü·iik zorluk· dile münakaşalarla meşguldür. 
larla k&rşd&§rnış bubtuyorJa.r. Bu ltalya, gönüllülerüı geri çekilme 
vaziyet karşısmda Çbıde bUgilD sı meselesinde daha evvel Deri sUr-
harp yapan Japon ordusu, çok milŞ 
kül biı' durumdadır ve bu durUJD düğü şartlan tazelemek~dir. Bu-
onu mağlup çıkaracak tezahürler na karşı lnglltere.ııin aldığı \'a.zi • 

gösterecek gibidir. BunuııJa bera- yette tereddütlü noktalar görül-
ber, bu işte kati söz ıWylemek l- ınektedir. 
çln vaziyeti iyi tetkik eden \'e et- • Oyle anlaşılıyor ki, lnglltere, ts-
rafUe anlıyaıı bir asker olmak ge- panya. meselesinin bir Akdeniz ha-
rektir. di.~esi olmasını katiyy('.n arzu et • 

lngiltere - ispanya: 

• 8PMyada dahili harp hızlall-
1 dı. Gelen haberlere göre, 

miyor. Çti.nkü aksi takiirde Büyük 
Britanya. bir alevi söndürmek gibi 
zorlu bir durumla uğraşmak vazi
yetinde kalacaktır. Bunu ise lngU-

tere, bugün için, hiç istemez. 
lnglllz Harlclyesinbı bugttnktl 

mümessili 1'1i8ter Eden, bu noktal 
nazarı, her fu"satta ortaya atmıt
tır • . 

Fili.tin gürültüm: 

Ç in ve lspenya hldiselerlnl 
tetkik edm bir kafa. politl· 

kaca düşünüşü biraz daha Deri gö
türdüğü takdirde, Filistin mesele
sinin de İspanya ve Çin :l§lerlle bağ 
h olduğu neticesine vanyor. 
Şuraya dikkat etmek limndır ki, 

son FIJJstln hidlselerl, ltalyamn 
gönuııtiler meselesinde dlnek çe
virdiği günlerde doğmuştur. İllgil
terenin "Arzı Mevnt"taki bu yen.J 

hidiseler kar§ısında kati bir vazi

yet aldığmı anlatan hiçbir deW 
yoktur ve insana öyle geliyor ki, 

Flllstbıde bugün httkttm süren kan
lı ve gürilltilltl hidlseler, bir "A
rap - Yahudi,. kavgasına inhisar 

etmiş gibidir. 
Bu vadide kati söz söyUyebllmek 

için daha açık haberler beklemek 

ve hele hidiselerln inkişafına lnti· 
zar etmek l&mndır. 

3 
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Şu Sıra Akla Gelen 

Meseller 
Birçok atasözleri vardır ki, yerin

de birer locl iken münasebetsiz bir 
yerde gWUınç olur. Mesela bir ma
hallebicl dü:kki.nmda: 

"Geçme namert köprüsünden ko 
götürsün su seni,. 

Diye bir levha görürseniz ne dü
şünürsünii2 ! 

Bunun gibi bir tabu~u dtikkinm. 
da da: 

"Bu dükki.n böyle bir dükkandır 

her u.r;ulü ha.sefa 
içinde oturanlar görmesin asla ce

fa., 
Levha8l da ne kadar aylan düşer. 
Buna bakarak mesellerin zaman 

ve zemine göre artıp eksilen kıymet
lerlnJ düşündüm. 

Meseli. şu günlerdeki mlioakaşalan 
tak.ip edenlerin şu meselleri hatırla
ma.lan pek muht.emeldir. 

- Boğaz dokuz boğu.md.ur. 

- GWiinU seven dikenini de sever. 
- Damdan düşen halden bilir. 
- El yumruğu yemJyen kendinin-

kini Bozdoğan armudu samr. 
- Yavuz hn'sız ev sahibini bastı-

nr. 
- Su testisi su yolunda kınlır. 
- Zum.ada peşrev olmaz. 
- it ürür kervan yürür. 
- Bülbülün ~ektiği dili beli81dll', 
- A~ma kutuyu, söyletme kötüyü. 
- Dalma.'Wlı bllmlyen ördek başı· 

nı bll'akır ayaklanndan dalar. 
- Hamama giren terler. 
- itle dala.snıadansa ~alıyı dola§-

mak evli.dır. 
- Keskin sirke kabına zarar verir. 
- Mahkeme kadıya. mülk oın.z. 
- Ofke Ue 'kalkan zararla oturur. 
- Ummadık b.3 baş yarar. 
- Yalancmm mumu yatsıya ka-

dı&r yanar. 
- l'a.V&§ atm tekmeSl pek olur. 
- Edebi edepebden satm al. 
- Anlıyaoa slnlslnek saz, anlamı· 

yana davul, zuma az ge1'r. 

8. FELEK 

Atatürkle Romanya 

Kralı Arasında 

Ankara, 22 (A.A.)' - Romanya 
Kralının doğumunun yıldönümU mu. 
nasebetile Reiaicümhurumuz AtatUrac 
ile Kral Karol arasında aşağıdaki tel 
graflar teati olunmuştur. 

Majate Romanya Kralı lkincl 
Karol 

BU KREŞ 

Majestenizin doğumunun yıldönil
mU münase1'etile samimt tebrikleri
min kabulünü ve şahsi saadetlerila 
müttefik ve dost Romanyanın refaqi 
hakkındaki en iyi dileklerimin kabu
lünü rica ederim. 

K. Atatürk 

Ekıelaıu Kemal Atatürk 

ANKARA 

Bir dost ve müttefik ıııfatile Ekse. 
18.naınızm hakkımdaki hararetli dilek 
!erinden dolayı teşekkür ederim. 

Carol 

Atatürkle Alganiıtan 

Kralı arcuında 

Ankara, 22 (A.A.) - Afganistan. 
Kralı Majeste Mohammed Zahir Ha
nın doğumlarının yıldönümü münasc
betile Cumhurreisimiz Atatürk ile 
Majeste Kral arasında aşağıdaki tel
graflar teati edilmiştir: 

Majnte Mohammed Zahir Han 

Afganistan Kralı - Kabil 
Doğumlannm yıldönümü dolayısı~ 

le Majestelerini candan tebrik eder va 
yUksek şahıslan ile dost Afgan mil
leti için sürekli saadetler dilerim. 

K. Atatürk 

Eluelw Kemal Atatürk 

Türkiye Reisicümhuru ·Ankara 

. Do~:numun yıldönUmü münasebe 
tile vakı lfıtufkar tebriklerinden d 1 Ek l' 0 a. yı se ansınıza teşekkür eder ve 
şshsi saadetlerile kardeş ve d 
T . k "11 . ' ast ıır mı etinın saadE'ti hakkınd k" . ı .ı ~il 
samımı dıleklerde bulunurum 

Mohammed Zahir 
- AIRan Kralı -
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·.M- ahkerrı.elerde 

Hırsız Sanmıslar ! 
' •• 

iş Ustünde Tutulan 
Sabıkalı "Ben Bir 
Ziyaretçiyim,, Diyor 

•••-••ı• itte, IMiyük bir sinema hidiıeıini tetkil edecek bir film daha: •-----• 

------ Pek Yakında SU A'I. ER Sinemasında 
126 Birinciteşrin Salı akpmı 21 del 
F T• tr d • MAURICE DEKOBRA 'nın methur romanından iktibas edilen ve 

• raBnu··Syu·~Zk ._lypaı·y .... ~a~Un 8 SESSUE HAYAIAWA • PIERRE RICHARD WILLM • MICHIKO TANAIA 
11.UiA a.u-> ile en psel ye hakiki GEISHAS'lar tarafından temsil edilen 

1!~~.vv~~~}ll~ 1 Y <> Ş , i V A R A Poliı, methut ıuçlara hakan Asliye Dördüncü Ceza mahkeme
sine Huan adlı bir suçlu getirmiftir. Huan, elindeki torbaaı ile 
beraber ıuçlu yerine ıeçirildikten sonra mübatir, torbayı açarak 
içinden tunları çıkarıp masanın üstüne koymuttur: Bir deıtere, 
bir büyük eğe, bir de kapı zorlamak için büyük demir. 

ktir .J ı aflr •• euv filmi. Bambatka bir tarzda ve son derece ih tiraalı lıNr mevzuda Dİan bir konseri verilece · 
-------------•Fraıwz filmidir. 1 

-ı İddia oudur: 
Hasan, evvelki gün saat tam 19 da Sorgusu 

Evinde Yaoılan 
Bir Suçlu 

!Kuledibinde 17 numaralı apartımana 
giderek kapıcı bulunmadığı bir sırada 
alt kata inmiş, çamaşırhanenin kapı
sını kırarak eşya.lan çalarken yaka
lanmiljftır. 

- Dünyanın en büyük maceralar filmi 

,_--...~, 20000 figl1ran, 10000 vabfi at ..• 
• •-- c:::::; AZA K SINEMAS1 --

Bu hafta 2 bijyük filin birden 
Hakiki kınnm derililer ... 

GARY COOPEH 
veJElN lRTHIR 

1 • Beıaz Zambalf •w~ 
KAY FRA.Ncts'in son filmi 

Şahit kahveci Hayim hldiseyi şöy 
le anlatmıştır: 

2-HavdutTuzaaı:n:ı:ı~ 
Pendik belediye muhasebecisi Ha- Ben apartmıanm ittisalinde kah-

san Rıza ihtilas iddiaslle tevkif edil- veciyim. Dükkanı kapatmak ii7.el'e i
miş ve ağır ceza mahkemesinde sor- dim. Apartımanm alt katın4an şid -
gusuna başlanmıştı. Pendik belediye- detli gürültüler duydum. Şüphelen -
si izasmdan Bay İzzet te ihtilAsa di.m. Hemen kapıcıyı arattım; bul -
meydan vermek ve ihtilasm mikta • dum. Kendisine hadiseyi anlattım. 
rım artırmaktan suçlu bulunuyordu. Beraber alt kata indik. Çamaşırha -

,. .ieleceı.t program: Ciimhuriyet Bayramı haftası şerefine 

a 
~~ı~~~::k- IOBSllLAR TIElt ~~:; 

· Mahkeı;ne, Izzeti4 mefluç olarak nenin kapISI •ar kasma kadar açıktı. 
Kapıcı bir kibrit çaktı. Duvann dibin 

evinde yattığım, mahkemeye gelemi- de bu adarnm bir heykel gibi dikildi
yeceğini öğrendiği için Azadan Bay ğini gördük. Ben hemen yukarıya fır 
Muhlisi naip sıfatile evinde sorrusu- tadım ve demirkapıyı kapıyarak: • 
nun yapılmasına memur etmişti. Dün - Polis, bekçl! diye feryadı bas
sabah Muhlis ile mtiddeiumumt Ah - tım. Bekçi Mustafa geldi. Aşağıya 
met Remzi İzzetin evine gitmişler ve- indi ve bunu yakaladı. Destere, eğe 
sorgusunu yapınışlanbr. izzet bu ih- olduğu için yakaladılar. Huzurunnza 
tiliaı kolaylaştmnadığnn, miktarının Bundan ,aonra dinlenen bekçi Mus
artmasına sebep olmadığını, muhase- tafa da ayni şeyleri söylemjştir. Suç
beci Hasan Rızanın gizlice bu ihtil&aı lu kendisini şöyle müdafaa etmiştir: 
)'aptığmı söyelmiştir. - Bay reis, ben küçük Hendekte 

Maceralar Kralı (Türkçe sözlü) 

ünümüzdeki Perşembe günü matinelerinden itibaren 

• SA AA Y Sinemasında 
Istanbulda doğmuş ... Bir Fransızın zevcesi ve Alman casusu 

MATMAZEL DOKTOR 
Tekrar tstanbula gelmiştir. Onu bu hafta 

Faik isminde bir arkada~ arıyor -
dum. Yerinj. bilmediğim için bu apar-

Bir Sa hiekar /ık tımana girdim. Kapıcısını anyordum. 
S C M lE R SINEMASINDA 

Davasında 
Beni hmıız andt1ar. Zaten....Mbtkam 
istediği için muhakeme talik edifmıf-

DtTA PARLO • PtiRRE l~NCNAllD. ' 
r •~ıun; rıu:o~ft"li' ----• -

ile oynadıkları büyük Fransız filminde, Harbi Umumi esnasında SE
LANİKTE çevirdiği entrikalarile yaptığı casusluğu ve esrarengiz 

kad&r geldik. 

DUn ağır ceza mahkemesinde bir 
sahtekirlık davasına bqlaıımıftn'. Ye 
nibahçede Mimar Sinan mahallesinde 
yapılacak stadyom için isümllk edi
len bahçelerden birisinde rissesi bulu 
nan kahveci Sotiri iddiaya göre, Bay 

Hasanm bu tekilde birc:ok sabıka 
sı tespit edil1Dİ9tir. Hasan kapmm hal 
kasmı kırmak suretile açmllŞtlr. Mild 
deiuıriuınt, yerinde keşif yapılmasını 
istediği için muhakemeyi talik etmiş 
tir. 

hareketlerini görünüz. 
bivetm: EKLER JURNAL ve dost Yuna.ıı Başveklll S. E. Metaxas 
lstanbulda, 1'8.kslm abidesine çelenk koyma merasbnl btitlln teferrüati
le, orijinal sesi ve muslldslle, Yavuz ve Averof zırhhlan bir arada. ..................................... ~ 

ram oğlu Yusufaki, Mateo, Karye 
lıfaryora ve Angelosla blrle~rek sah 
te bir ilmühaberle bahÇ(Kleki başka
larma ait hisseleri de Maryora üzeri-

Adliyede Yeni Terfi 
Kararnamesi 

-----••• 8 llkteşrin verBecek olan 

MiSCl-İA ELMAN'ın ne geçirmişler ve belediyeden 6500 li
ı"J almışlardır. Kristiyanya adlı asıl 
biıuııedarla diğer akrahaları bunun far 
kma vardıktan için dava agmışlardır. 
Biıolulardan Maryora hasta olduğu i
gbı mahkemeye gelmemi§,muhakeme 

4nkaradan gelen haberlere göre, 

Adliye V ek.ileti terfi listesine giren y egiae VlYOLON BES1TALI lçla blletJer 25 Birlnclteşria 
blitiln hakimlerin terfileri için yeni Pazarie8I güıatm.dea ltilJllnıa 
bir ka.ranı.ame hazırlamaktadır. Bu 1 
kararnamenin CUmhuriyet bayramın s A R A v s NEMASI 
da alakadarlara tebliğ edileceği de ·------• ••-----• talik edilmiştir. haber verilmektedir. gltelerlncle satılacaktır. 

Ve birden kalbi o kadar kuvvetfi ve mütehak
kim hislerle dolmU§tu ki Adeta ıstırap duyuyordu. 
Bunlarm sevinç. ve zafer duygulan olduğundan Se
niha ftiphe etti. Mükerreme gelince, odada durama. 
mış. verdiği cevaba hiç birşey ili.':_e edemeden yukarı 
$lkmı§tı. 

xvm 

Haftada iki kere olmak üzere MUkerremle N'üzbet 
iki ay muntazammı buluştular. Nüzhet genç kadını 
kendisine her sefer daha qık ve daha hayran bulu
yordu. Fakat bu yeknesak sevişme genci çok çabuk 
mkmıya ba§ladı. Bu münasebet böyle devam ederse 
onun için tahammül edilmez bir yilk olacaktı. Kolla
nndaki kadm tamanrlyle kıirlenip alçalmaz, hatti. ar
kadaşlarla güle eğlene değiştirilen bir meta fekline 
gtrmezse, ömrU birkaç daklkade.n fazla IUrmiyen ih
tiras nöbetlerinden sonra o kadın sıkıcı bir mahluk 
olur, mutlaka aUatılmuı icap eden bir beli haline 
dönerdi. Onu eğlendiren kadınlar arkadaflarile bera
ber oturan, içen ve kendilerile en ağır fa.kal&r edilme
ldnde hiçbir mahzur bukınmıyaıı nevUeriydi. Arka
dq hıminl verdiği kimseler i11e bilhUI& kavga ve gü
rlilti1de düşman tarafım dağıtıp mahvetmek üzere 
beslenilen külhanbeyleriydi. 

Mükerrem durup dururken kendism çdgm gibi 
kalbinin UstUne basarak büyük bir hflznUn doldur
duğu gözleriyle ytlzttııil hayran hayran aeyrettiği ve
ya "-Beni aldatırsan! Benden bıkar ve bent aldatır
san ne yapanm !,, diye tıpkı modası geçmit romaıılar
d&ki gibi konuşmıya ba,ladığı zaman onu kollarmdan 
atmak, mantosunu başına fır:tatarak geldiği yere gön 
dermek arzusıınu güçlUkle yeniyordu. Yüzünü ve vil
cudünü çok beğendiği ve her sefer hep ilk defanın ih 
tirasiyle sardığı bu kadındaki bu acayip, bu gtUUnç, 
bu eski zamanlara ait ruhu değiştirmek, kendiaiııe 
sevdayı sadece bir eğlence, basit ve sırf adalelere hf. 

YA-ZAN: NA\-1.ID S'IRR/ · 
-U-

tap eden bir zevk olarak kabul ettirmek lazımdı. 
Bundan bqka, sevifmelerine ait meraeimden ve 

dekordan da aynca bıkmiftI. Her sefer annesine rica 
ederek onu Ustkata hapsetmek yabıut sokağa. yolla
mak, hizmetçileri ortaya çıkarmamak, halecandan 
yüreği vura vura kapıyı çalan Milkerremi merdiven 
bua.maklanm dörder dörder inip hemen içeri alarak 
tom,ularm kendisini görmemiş olduklarma ve şayet 
götleler bile hatırlarına hi~bir şey gelmiyeceğine, an
nemnin de bu haftada iki defa gün ve saat sektir
meden gelen kadının kim oldufu.nu bilmediğine dair 
her eefer tttrltl teminat vermek .. Bunlar artık hiç çe
kilmes şeyler oluyorlardı. Ve evinin senelerdenberi 
tanıdığı. ortalarmda anasiyle babaamm kalın ve ağır 
vtlcutlannı ıördüğü eşya ile dolu bir odasında Mü
kerremi kollarına aldıkça., içine sanki onunla evlen· 
mif gibi bir hia geliyor. bu histen de hiç, hiç hoşlan
mıyordu. 

Diğer taraftan, bu mfuıasebeti Nuriye de artık faz. 
la ıttnnttş, uzamış buluyordu. Oğlunun lşıkane mace
ralan daima. hoşuna giden ve bunlar ne kadar art.ar
sa o nisbette gurur .duyan Nuriye, Nüzhetin kalbinde 
kendinden ba.,ka bir kadının yer almasına asla ta- • 
baJl\Dlül edemez. bunu kendi hukukuna ve haysiyeti
ne karşı Adeta. bir tecavüz sayardı. Ve artık MUker
reml kıskanmıya başlamıştı. Şimdiki halde bu mUna.
sebetin devamına yardım ve hizmet etml:yıeceibrl B6y 
lemiyerek sade genç kadından bahsederken tstfhfaf 
edici tavırlar takınmak ve Cıkirler atmak auretiyle 

sevgili oğlunu ondan soğutmıya çal11ıyordu. 
Bwtlamı bir tesiri olmadığını görünce bir gün açik 

hUeuma .geçtt: 
- Nüzhet, bu soğuk, aptal mahluktan hill. mı blk 

madm? Bilyüye inansaydım, Bana mutlak büyü yap
mlll olduğuna hükmederdim! Onunla bulutmak için 
hem de türlü eziyete katlanıyorsun! 

Nüshet bir cevap verecek, belki "ben de bıktım. 
Bir türltl başımdan atamıyorum. Bana bir akıl öğret 
anneciğim!" diyecekti. Fakat ilk aefer bahsin bu ka 
darda kalınasmı istiyen Nuriye lakırdıyı hemen baş· 
ka bir mevzua süriikledi. Oğlunun bir cevap verme 
sine imkln bırakmadı. 

XIX . 

NUzhetin hayattaki tekmil ustalığı annesinin canı
nı mkmanıak, onu daimt surette pohpohlamak, bir de
dljini iki etmemekti. MUkerremle sUrllp giden bu mU
nMebet hakkındaki fikrini o böyle açık ve kat! bir 
geJdlde meydana koyunca, genç kadını artık eve ge
tirmemek, aralanndaki bağın o istemediği için kop
m111 olduğuna Nuriyeyi inandırmak istedi. Fransız 
mahallesiyle Maden mektebinin ardma düşen kırların 
altında ve adına Kapuz denilen koyun kenarmda bir
kaç ev vardı. 'Ve bunlarm birinde, babasma ait mo
törleri idare eden Mahmut kaptanla oğlu Selim otu
rurlardı. Bu Selim, Nüzhetin -birinci kafadar ve dal
kawklarındandı. MQ.hmut kaptan hemen daima de
m.de olduiu i~in, bu eve mütemadiyen bir takın1 

latanbul Belediyesi Şehir Tiyatrol 

1 =~ Size öyle Geliyorsa 
3 perde 

·= OPERET KISMI . 

-~~~o~ '"' 
3 perde 

ÖLÜM 
Za.franbolu eşrafından merhum H 

dayet oğlu Bay Ragıp zevcesi ve Ka 
radeniz Orman İşletme TUrk An 
Şirketi murahhas azası Bay Tall 
validesi Bayan Naile dttçar oldu 
hastalıktan kurtulaımya.ra.k diiıı 

- ce rahmeti rahmana kaVUfm 
Ertuğrul Sadi Tek Cenazesi btıgtlnkü cumartesi gttn 
T 1 Y A T R O S U saa.t on ikide Binbirdirek mey 

• (AKSARAY) da da 7 numaralı apartmıandan kal 
BUGUN }arak Beyazıd camilnde namazı kı 

(Talebeye) dJktan sonra Edinı.ekapıdaki Şehtt 
BU GECE ğe defnedilecektir. Mev!A 1'6hmet 

HAMLET Uye. 

uygunsuz kadınlar getirirlerdi. Fakat Mahmut kap. 
tanın Zoııguldakta bulıunutu da eğlencelere pek mlDi 
teşkil etmezdi. Miikerrenüe artık bu evde buluşmıy& 
karar verdikten sonra Niıizhet geaç kadına meseleyi: 
- Kapuzu biliyorsun değil nıi? Diye aoran.k açb. 

O ilk önce hatırlıyamamlf, sonra da sualin nereden 
estiğini anlamamıştı. 

- Şu Maden mekte'binhı &rkumdaki ktlçUk koJ 
değil mi? Yeni geldiğimiz ı:aman bir kere gitmiftik. 
Yazm enikonu hot bir -yer. 

- Orada birkaç ev ele vardır, dikkat ettin mi)1di 1 
- Hatırlıyorum. 

- itte geleeek sefer orada, o evlerin birinde bulu,. 
f&cağuı. Zaten adamlanmızdan birinia evidir. 

- Ah fimdtye kadar bunu niçin dt19tlnmectik Nu.. 
het! Buraya gelmekteu nasıl çekinip korktuğumu 
halbuki pek iyi biliyordun! 

Mükerrem çok sevinmit, boynuna. sarılmıttı. Ntıa
hete öyle geldi )il, bu yeni yerin i.miı1 o olacak, lcerı· 
diai her istedikçe, belki gün qm oraya getirterek 
istedfii kadar tuttuktan sonra salıverecektir. Halbu
\i Soğuk sudaki evde reııt kadm komtularda.n geld
ıerek, dedikodulardan korkarak, Ntizhetln anne8in
den utanarak ve hele babaamm (kilt!) diye relmelf 
ihtimaliyle titriyerek pek yerleşemiyor, her canı iste. 
dikçe gelemiyor, velbuıl iltediği rtbl hareket eckımi
yordu. Ve oğlan Mükerremin bu stvinifiııe sanki artü 
hUkUm altına tamamen ctrmif gibi öfkelendi. Ondaki 
bu sevinci söndUrUp yok etmek ihtiyacım duydu. Bil 
maksatla dedi ki: 

- Evet, gelecek eeter orada buluşacağız. Llldn 
btlttin gece, sabaha kadar benimle kalacaksın! 

Hakikaten de bu sözlerle genç kadının btttün o dP. 
minki sevinci kac;ıvermif, uçuvermifti. Hattl keııdW. 
ni şimdiden bUyttk tehlikelere dUşmUş sanarak: 

- Kabil değil NUzlıetçilbn, dedi. Orada buluşalmı, 
ilkin gece kalamam! 

( A.l"kut ftl'l 
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TAN 
Günde• Gazete 
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BAŞMUHARRIRI 

Ahmet Emin YALMAN 

T AN'm hedefi: Haberde, fi· 
kirde, her pyde temiz, dü
rüst, aamimi olmak, karün 
gazetesi olnuya çalıtmUtn'. 

1 GON~N M~ELELER1 1 

Lonclra Uzlapna 
Loaclnda topa-e "Ademi ...... 

hale Komitesi,. bir =hP'IJ& vanbl
ıecege beulyor. Dk to ..... tıda, ltalya 
delepel Gnacll, ~ geri ge
ldlmeal ...... bbal etmekle, ...,,.. 
metıealn almıblld "IJl,,ye dolna 88\'• 

ketml§t;L Ddncl toplaatlda "fırtolat, 

ya dolra bir döaüt ......... ec1lkll 
Uçiadl toplllatlda, 1ta1yaa de1ep1l 

lnglltermlll temmaa P'"- Ut hak 
ett'lhd bUdlrdi. Bqfaldl ~
bodur. Buna göre, Fn•ıgnm g&all-
IWert derhal pıt ~ ttk?lft a
Mn ltlı.ı. almDMt bahmlyor. Bey· 
Delmllel bir komlılyoa, gidip ...... 
l&rtlum ,...... Wklk ecleoekf;lr. 
Bu ae ifade eclerf 

Dk gDaUndenberl, ispanya daft81111, 
ne ubrl ne de politik eepheler Jlal· 
leclebDdl. iki lspuıyt. Be beraber, Dd 
:&mqü bnqUa ÇU'plltl. ~ llç 
ideoloji ......-.ı rekabeti ele •we 
ecJfJOl!k oha El it, ........ tanwM olur 
fakat vmahu artımt olmu. 

Btı lspuya mlMlell aedlrf 
lapıtereye gire: 
lspayol mBletl llWlll reJbnl 111-

tedlll ~ ......... ltlarm ... 
, .... reyle yahut &pllelercle bll)a, 

bana karqmalr doln tJellldlr· Jl'a.. 
kat, mavi boneak, plllJa Fnneo'clı&
dlr. Bunan harlelade, lapllnya ıreae
lesl, Sept.e boAaa meaetesldlr. Tek bu 
depım.m, hel'l81 4ellfeblllr • 

F'rallla lçlll: 
Jspaaya 1flne kanşmamak dolru· 

dur. _.., "Balk eepbesl,, ır ........ 
aı,1spanyac1a aa-r.nc eep1ıes1,,n1n •• 

~~~ 
emn1J8f:I ve - fttaa le AfllaMla.. 
ki Jl'rama arumdald 7ollana tehli-
keye~· 

Almanya için: 
"Balk .,....-, blatlhl bir yabMlcl 

lntlclal..ıedlr. Btnaeaaleyh m'*8l>D 
lbtlclabale)'I yapmakta bir mallsar 
Yoktur. Bmaan laarlelnde, ispanya 
IDeleJesl, l'nma ve lnglltere berin
de polltlk, strat.eJlk, ekonomik v~ 
'°8yal bir tuJlk vuıtuıdır. Ba Ud 
böytlk c1n1et AVJ'UllUlll diğer iki bll
)'tik devletWa btltüa luııldarou tMI-
lbabdlr. 

TAN ========================= 

Türk gazeteciliğinin 
halle muhtaç bir dava_sı 

Akıarayda Sıtma 
Abaraydan .yazılıyor: 
"Karasaz bataklığmm kurutulma

sından Aksarayhlar bUyUk sevinç duy 
mUf}ardır. Çünldl, asırlardanberi sıt
madan aman bulamıyan halk, bu sa
yede rahata kavuem\lftur. 

Yalnız, birkaç seneden beri bütiin 
tümuHl ile başlıyan sıtma mUcadele
ai, BOD zamanlarda gevşemiştir. Bu
nun neticesi olarak Deliorman deni
len mevkideki su birikintilerinden mil 
yonlarca sivrisinek peydahlanmış ve 
halkın yiM sıtma mUcadelesi kapı
lanna taşmmaama sebep olımuştur. 
Bu hususta al&kadarlann nazan dik
katini çelmenizi rica ederiz." 

Gazeteci "Nadi .. iş _ Adamı "Nadi .. yi 
Cumhuriyet Matbaasından 

Ş arlomm Şehir ltıldan 
filminde çok prip bir 

inaan tipi yaratılllllfbr. Bu tip, 
çifte f&lui,etli bir milyoner
dir. AkfamJan, Şarlo ile bulu
fUP beraberce bir, iki kadeh 
parlatınca dünyanm en iyi a
damı ke1ilir. Dostuna: "Dile 
benden ne dilersin!,, der. Fa
kat ertesi gün ayık halde Şar
loya rutgelince kendisini ka
ti11en tannİlaz. Azametli bir 
milyoner .hi11ile hareket ede
rek: "Bu adam da kim?,, ıibi 
b!r tavır takınır. 

Şarlo, bu buluşuyla çok ince bir 
psikoloji meselesine dokunmuştur. 
Tanıdıklarınıza göz gezdirirseniz 
görllrsUnUz ki her insanda az, çok 
bôyle ikilikler var. Yalnız kimi in
san kaU 'eklini almış olan phslye
tinden pek az uzaklaşır; kimi in-

san da biribirinden çok aykın birkaç 
şahsiyete kalıp hizmetini görllr. 

Birden fazla p.haiyet uhibl 
c;ok adam gördtlm. Fakat 

Cumhuriyet gazetem sahibi B. Yu
nus Nadi ka.dar dağmık ve at plı· 
siyetleri ayni vUcutta birlettiren 
bir insana hiç rutgelmedim. Bel
ki de bu noktada dünya rekoru B. 
Yunus Nadidedir. 

iyi bir arkadq, idealiat bir ga .. 
zetecl, mtıkemmel bir baba, "•Pli 
bir imlan; IODr& lf meeelelerlnde 
o'i\731 lrAJ'A~ VP. nlfn tınlmdr~
mıyen aereoeyı rwıru h&flD ölı' a-
dam, ren~ ~ tahammtlltl or
mıyan dar dUfilnceli bir paeteci, 
ayni vücut içinde yanyana yqar 
durur. CUaae itibariyle vaziyet 
mllsaadesiz olmamakla beraber bu 
kadar muhtelif f&hslyet ayni "1lcut 

içinde nasıl yer bulur! Gbtln muh
telif saatlerine alt rolleri tablm 
surettyle naaı1 uslu ualu, yanyana 
yap.rlar. Yunus Nadi, curcuna ha
line dtlfWmesiDe meydan kalma
dan nallll bunlu' arumda muvue 
ne ve ahenk ytlrlltilr! Bence dOn
yanm en merakb muammal&nndau 
biri budur. Yunus Nedi. bir ftkit.. 
ler Ahmet APoiJUDUD yapbtı 11-
bi "Ben kimim? .. diye bir yazı ae
rlai yaznuya talkı;.;...I bu yazılar 
guetecilik ölçtlıdlyle paha biçilmez 
bir kıymet an.edecektir· 

kapıdışarı Etmeli ! 
lf.il!l!ii!ii!i!ii!!!!i!il!i! .. iiil!i!!!!!9• ' • ·---!!!!!il!!~~~~ 
lfıfm •lifli• f•m•••lmlı, •ütün "Nadi,. feri• fdeallıf 
gazeteci "Nadi,, nla reisliği altında bir fopla•fı ya· 
potalı vaziyeti fetlcllr etmeleri ve ,...tecl "Nadi,, 
yl Türlr gaıefecflfğfae lcaıandırınat yol••da lterral 
ltfr tarara varmalarıdır. ldeallıf "Nadi,. fı gaıefe
clıl "Nadi,, yl "Cum6urlyet,, Mafbaaııada• kapı 
dııarı affıf ı gi•, Tirle gaıetecfllil•I• •a••vf sevi-

yesi iti rde•ltl re y;; 1r..ıec_ liiielc•f•lrı!ıi. ii!!!ii!llii!ii!!i!!ii!!f!!ll 
l!!i!!!!ii!i!ii!!!iiil!!!i!!ii!!!!!!!iS.!&!!!!o • • • -
hakkında fikir yUriltmek hususun- • ki Uç ııatta evvel pçen bur 
da insan tek bqma kalmca iyi ol- 1 hf.di&eler, rekabetin telikki 
muyor. "Acaba bir başka gazeteci tekli ba)CnDJllclan gazeteleri lmti-
bu meseleyi naaıl bir gözle görür? handan geç&di· Bu aradın.kip ih-
diye insana bir yalnızbk ve botluk tiyacı duyaD ıenit dilştıncell Nadi· 
hisli geliyor. Meelek meselelerinde yi ve •.,..ue ve .,.ız .. kWtür aa-
beraber çahplacak, mesleğe can- bibi guetect Nadiyi hatırlamak 
dan bağb arkadqlara mutlaka ih- için fUW&tlal' eksilt olmadı. 
tiyaç var. Guetecllik bUtnn meaull.yetleri 

"Nekadar gem, dtlşllncelıi a- ve vaslfelerile beraber ayni u.man-
dam !,, Diye dÜfilndUm. Hayran da bir ..,ordm'· Guetecllflhı böyle 
kaldım. bir centnmence •por tarafı ve ~~

G uetecilik mesleğine taaııatu o
lan bazı itler vardı. Trendeki 

konUflllamızdan bir iki ay aonra 
Cumhuriyet matbaaanıda bunlar 
hakkmda bir toplantı tertip edildi. 
Rakipsizlikten rahatsızlık duyan, 
meslek meselelerini elbirliğiyle 
halle taraftar olan "pnle dütQnce
ll adamın,, matbl•emm bir odum
da. ırllnlerce eml tayin edilen bir
aaaıte;:-butun gazeteıerm ~.v-ı1. 
ll mtlme.Weri bula,tuıar. Epqce 
bekledikten IODr& ev sahibinden 
töyle bir haber geldi: 

- Kendi ara1armda konUfBU1l
lar. Bay Nadi timdi çok meflul
dUr. Kendilerini kabul edemlyecek. 

Arkadqlar çok acı hialerle Cam 
huriyet matbaumdan ayrddll&r. 
Aradan nman ~ti. Btr akpm yt 
ne Ankara treninde Bay Yunut 
Nadi ile karşıll.ftıln. Bay Nadi ye· 
mette, kmttlr gaaetecWji diye lir 
mYeleyt diline doladı. Killttlr p· 
zetecillghıin mlnaemr, hudutıarmı 
tarif ettikten aoma kendtatntn ktll· 
tür Ahi~ bir pseteci ııfatiyle el
de ettiği muvaffakıyetlerl anlattı. 
Söztln 11etlceal 9uraya vanyor • 
du ki, Ba) Yunus Nadi memleke
tin yeglne kUlttlrlU gazetecfaidir; 
hiçbir 911 yoktur. 

Bay NM•nın, btlyllkltık 0ıu,.
ldllttlr Mbumda tatmine 0-bpn&
am& memaa oJdnm. Bnelc11D b· 
l'lliqbnbmJ bir ll&tte .. mat
baumda Mphınan saate •hlple
rinl lttfen buuruna blRll ...... 
,_, kendine ıwtecWjlll bıtatl,.. 
bJr clenbeyl ...... ftlS ..... 

bir Bay lfadlJl p &dine ...... 
K&1'IDDdakf Bay Nadlıda ldllttl' 
hülrmdıld 14dtalan. Gtıeld N""9 
nilıbetle herbalde 11f.1e dGirU '* 
tnw,aı demekti-

latmak zevki olmasa, bu meslegın 
dertleri ve yorgunluklan çekilir 
belf. delildir. 

:Bir sporcu, kendi sahasında bir 
muvaffakıyet elde edince hakiki 
ıf"rcular kendisini candan tebrik 
ederler ve elini saf ve samimi duy
gularla sıkarlar. içinden "tuna ar
kadan hiJ' blQak oelalem Ae bir n.
Jdbf ortadan blctu dl,~ 4be dltll· 
-DelN.dam, !pOrCNc1an 991'beifka ve 
4r1ır. t~d'\J1M.w~cı. ıayıK oıur. 

2 6 J:yl61 Puar aaymmda P· 
zetecilik ölçUaUyle iyi bir 

atlatma hlcti8eal vardı. BUtün mem. 
leketin allka ne beklediği bu hldi
ae iyice takip edilmt,, toptanım,, 
okuyacular &rumıda berraklık ve 
batik DPllchracak bir tekilde or
taya konulmu,tu. 

BUtUn ıazetecl arkadıtlar bu 
hareketi mealek bakımından teb
rik ettiler. Hele akfam aahlbi Kl
anı Şinast Derun bunu çok geniş 
bir sporcu Ye centilmen ruhuyla 
yaptı. 

DiPr' tarafta kWtilr l&laibt ga
zeteci Yunus Nadi atlatma hidiae
.ım kat17eıı humetmedi. iki. üç 
gün Cumhuriyet gazetesinin bUtUn 
ıUtunlanndaıı ve bütUn mesamele
rJnden kin, h1r11, dilfmanhk, kıs
kançlık gibi bialer msdı '99 tqtı. 

Bir ıuetenbı ballni aahtblne ak 
.ıtirecek bir &1D& ola ve iyi Na
clJerden biri o aynada Cumharlyet 
pMellnl oJdup lfbl pkebllM 
Jıerhalde INharclaa çot mü hia
ler dUJ&C&ktl. 

Cumhuriyetin W.k atltunlarmı 
ctalduran cflltmanca yudarda eül 
Babdll caddlllbıln, fUD& bana çat
mak ve Aldınnak hakkmcla tJbfk 
usullerinin bllttın icaptan ftrdı. 
Sen w ben kavpm en çirkin tek-

linde açılmıe. en ciddt fıkirler tahri 
fe uğratılm.ıf, "sen cahilsin, ben 
UstünUm,. yolwıdaki iddialar 111'&-

ya dtzilmieti. Kavga malzemesinde 
hiç eksik yoktu. 

G uetemlz bir kazaya uğra
mı9t1 iri, tekrar çıknuya 

bafladıktan sonra bunun mİ.hiJe
tini açık bir tekilde anlatmlfUk. 
(Cumhurlyet'9 pek basit mahiyeti
ni bir gazetecinin pek kolay ölc;e
bileceği bu kazayı, memlekete kar
fi fena niyetle mürettep bir sui
kaat ,eklinde göstermek için eski 
devirlerde gömUlU kaldığmı aan
dığmııs bütün dilleri dökmtlt ve 
vuıtaıan kullanmıttJr. 

Bu manzara k&1"9ımnda Nadi he
abma teessüf duydum. Yunua Na
di herteye rağmen mesleğe bağlı 

bir guetecidlr. Hiçbir mevki ve 
faaliJııet ondaki guetecilik da
marmı uYUfbıram&mllbr. Guete
ye ait en ldlçilk bir haber için bir 
muhbir gibi çalıpnak, uykusunu 
ve rahatım feda etmek istidat ve 
zevkini tamamiyle muhafaza et
miştir. ,. 

İyi bir gazeteci çok gilç yetişir. 
Nadi gazetecilik hakkındaki bazı 
tellkkilerini değl.ftine memleketin 
iyi gazetecilerinden btrt olabilir. Bu 
nun için lyl Nadileri fena Nadile
rin tesirinden kurtanmya çalıf

mak, mesleğe bir himıet demektir. 

.. • 
Bandırma, Odun ve 

Kömürsüz Kaldı 
Bandırmada Şerefiye sokağında 48 

numarada oturan Rahim Doğu ismlıı
de bir okuyucumuz bize gönderdiği 
mektupta aynen göyle diyor: 

"- Bandırma odun ve kömtlrstlz 
kalmıştır. Soğuklann tesirlııi hisset
tirdiği şu mevsimde bu yüzden halk 
sıkıntıya dilşmüştiir. Kömürün kilosu 
7 buçuk kuruşa çıkınış olduğu halde 
yine bulunamıyor. Odunsuzluk yü .. 
zUnden memleketin zaten bir tane o
lan hamamı da kapanmıştır." 

TAN: Baodmnada ali.kah makw 
lana ha itle yakından meşgul bulma· 
duk1arau ttlphesls addediyoruz. Allı 
llaeak teclblrlerln stlratle 1atblk edlJe 
eeğlnl ve ba lldmıtmm en ima Jolo 
dan balesi pareierlae ~ 
.. Umlt etmek lst.eriz. ' 

Paraları 

Çalınan 

Mahkum 

H 
arp 80lllarmda idi. Matbuat Sulta.nahmet sulh birinci ceza bLe 

cemiyeti bir gUn Nadinin kimi Refit dUn, hapisanede geçen 
rN\fti a ltmda -toplan111net1. Arka- bir hll"!ızlık hldisestnin sorgusuna 
ltqlafdU 1111'1 ortaya-tllblt!Pw~c!ll!JcMıa!ff..t:-4.JllıM~lftD'·· s~~hll!1'11kt&A mala 
b: Bir gueteci, tıpkı bir avukat gl- kOm Abdillcelil, daftei ırza pçm:--:,e ....... "!'!m 

bi fUDun ~un ifini makale ve ha IUÇU!ldan mahkdm Mehmet Ali il .. 
vadi.B sUtuıılarmda mttdafaa edebiUr minde iki 'k<>iuf arbdqıdır. İddiaya 
mi ve umum! menfaat yaftam tap- g6re, evvelki gece AbdWcelli Meh .. 
yan sUtunlannda hususi menfaat- met Alinin bap altuadan 3,5 Hrumı 
lere ilet olabiUr mi? çallllJltlr. 

Suçlu kenchlııl mtldafaa ederQa 
Çok konUflDJY& ltlzwq kalmadan fUnlAn ~ylemlftlr: 

ittifakla fU net10lf19 ftidlk ld: bil' - Bay hAJdm, ben c1o1ruamnı e&y.. 
gueteldn atq '"açık tltnchn bat- llYeoelim. Davaemm a6yledlklerl heQ 
ka kar.anç kaynata oJamu ve bir yalandır. Gece hava mkmtııı idi. pt.. 
gazete sahibine ve bqkalarma ait 1 husus! menfaatlere hiçbir ,ekil ve re er harekete geçti. Arkadatmı uyu 

yamıyor, bir taraftan bir tarafa de .. 
•urette ilet edilemez.. ntlyordu. Bu sırada paralan da yere 

Bu arkadq bu meseleyi, mealek döktlldtt. Ben topladım. Sabahleyin 
he1ıbma berrak, ve dilnt bir vuıi- tenclahıe vermek tızere Mlrladnn. ı.,. 
yet yaratmak maksadiyle ortaya te hldise budur 
atmıftJ. ÇUnkU bazı memleketler- Şiklyetçi davasında mar etti1fn 
deki gazetecDik tellkldsi, hiç şUp- den muhakeme .,alıitlerin çalmJmam 
he yok ki, bu ölçüye uygun değil- için başka bir güne talik edilınittlr. 
dlr. Böyle memleketlerde gazete-
lerin huust menfaate aıet olmala
n obdar umumidir ki, halk bunu 
.ldeta tabU c&mlJe alrfmltbr. eu 
kadar ki bu lfbl memlelmtlerde P. 
aetecilik halkm ~ele ~et ve 
'tıellrlni Jra,wmtt, bir propaganda 
lletl veya ftklt geçirmek ..atuı 
baJIDe dOpnftffDr. 

• ' gueteclllilnln meınJebtl· 1 misde hiçbir ba,at bakkı 
yoktur. Bir tek ....... ba ,. 
MPJD&ll, bOtlln paetelerl ... 
a&rilnden dtlflk'mlye klftdlr. Bil· 
bUld Jnlallp TUrldyesinde llalkm 
ve htlktmetin htlrmetlae .,. tdma
clm& l&Jlk cmro.t bir pl8teCllfte 
llddetle lhtl1&c ftl'dır. 

K••cl•racılar Kooperatifi 
Şebrlml8de lmrulmut bulmuuı tun.. 

dunmlar ırooperatifl, lktlaat v~ 
u mlfettilJerl taratJDd&D tettıt ecıu;. -+· g_,.attıln umumi lıeJetl, 
.. .,. • .... fevbllde bir kon. 
..... ,... ........ Koqrede tallmat,na.. 
DMlllll ...,dl mevsulara aytm gö. 
rfllaa ..._ maddelerinde defllildik ts 
..... tir. Battl. kunduracılık .. 
naylllda tnklptım kolaylqtıracat 

mıdfsl• llltıeld nretile yeni bir ta\. 
limı.,.... laarlanmuı muhteıuı .. 
dlr. 

Merkn la111la11nın 
Tkcarlara Aıacaiı 

Kredi 

"Cdmhmi,.t" ........... mdt 
ftkit QOk .- • .........- s.. 
lerlne tMacHlf edlli10f'. Quetedler 
den mtlrekbp bir _,..,. M,etl Ankara, 22 (A.A.) - ihracat mn. 
"CdmhuriJ9t" ..-.mm toDebl .stmtntn betl•cblr bu mada, memıe.. 
;ponJanm bnita•• 11 p...., btbı ekonomi menfaatlerinin icap 
ntn tirli tlrltl tllerlle brldala- ettirdill tedbirler cllmleainden oıa.. 
cakbr. rak hilkbıet bu defa ihracat aıalla-

Blslm bGtlD tıem-mbnlw, bllttln rmmm kolaylıkla abpm temin et
Nadilerin tdealiat ıuet.cl Nadhıin mek üzere kliring hesaplarında aıa. 
relalltl altmda bir toplantı yapa- cakb memleketlere katı &atlf suretiy 
rak vutyeti tetkik etmeleri ve ga- . le yapılacak ihra atm, vesaiki muta 
zetecl Nadf.J'l Tllrk gueteclllğine bilinde Tilrklye Ctlmhuriyet Merkez 
kazandırmak yolunda bfr karara Bankasınca finanse edilmesini karar
varmaJandır. idealist Nadi it ga- lqtırmıştır. 
zetecbd Nadiyi Cumhuriyet mat- Bu suretle vlkl olacak ihrac t 
beumdan kapı dıtan attığı gün, CUmhurtyet Merkez Bankamızca d:r 
TOrk guetecllilfnin manevt sevi- hal ve faizaiz olarak finanse ed ı 
,eet birdenbire ytlkselecektlr. cektir. ı.e-
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AntrenQr işinde 
· a 9i Prensiplere ı 

Uy ak Lazım? 
Ankaradan gelen haberlere göre' kati bir nokta.fnazar tespit etmemiş

'l'ürk Spor Kurumu Genel Merkezi, tir. Federasyonların ve Spor. teşkilil· 
bu seneki faaliyetine bir takrm antre tının başına geçen zatlar değiştikçe 
rıör meselelerinin hallile başlamış ve antrenör siyasetimiz de değişmekte-
bu yolda bazı kararlar vermiş... dir. 

Biz bu kararlan "TA'N,, okuyucu- Futböl için antre"nör getirileceği 
lanna vaktinde haber verd'k. Şimdi haberi eğer doğru ise, bundan evvel· 
bu bahse dönilşümUzUn sebebi, antre kilerin savulması sebebi ne idi? Mev
nör işinin bizde henUz esaslı lir nok- cut antrenörlerin hepsi de fena de -
tai nazara dayanmadığını hatırlat - °ğildi ya!. 
maldır. Bu cereyanın Yugoslavlara karşı 

TAN 

"Evinde de bir çocuğu var. Kanu 
ni kocasmd dönmek için ona fırsat 
bırakmalısın." 

Hsiu - ts Ai başını eğdi. Çekince 
çekine: "Bir de ( Gilzaı,mağanı > m dil 
şün. lki yaşında çocuk annesinden 
aynlırsa ne hale gelir?" 

''Onu ben bliyütürüm'' YaŞh ki\ 
dın tesbihini bıraktı: "Ben bakn
rıın. YÖksa CSldürürüm diye mi kor

. kuyorsun ?" 
Bu son söz iistüne erkek kalktr, 

uzakJa~tr. Kndın arkasından hala 
bağırıyordu: 

"Biz bu çocu&ru bana iyilik olsun 
diye yaptık. Güzarrnağaru bana ait 
tir .. Mahvolan benL:n soyum değil 
seninki amma ne de olsa ben de o 
soyun ekmeğini Yiyorum. Sen yaş 
laru13ca cocu~a benzedin. Aklını fik 
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Vaktile bir atletizm, b;r gUreş, bir oynadığımız milli. maçı 1-3 kıı.ybedi
yU_zme, bir de eskrim antrenörümUz şimizin bJr aksi ameli olmak ihtim~ 
vardı. li de vardır. 

Hintli Pehlivan 
Hareket Etti 

Haftalardanberi beklenen HinUi 
perlivanın nihayet lstanbula gelmiye 
karar verdiğini geçen gün haber ver 
miştik. 

rini kaybettin. Ne 
kadarcık ömrüm -
kaldi ki, bu kadı
na böyle dört elle
sanlıyorsun. Ben 

KÖL 
sadasız bir köşede oturuyordu Za· 
ten ona aldıran da yoktu. Şarubın 

tesiri geçince misafirler birer kase 
pirinç yemeği atıştırdılar. Sonra el 
terinde fenerlerle ikişer üçer dağıl 
dılar. 

Mmtakalar bu .antr.enörleri payla- Yalnız şuraya i~aret ~mek istiyo-
tınnıadıklan için her kongrede fede- ruz ki, bir milli takım için antrenörü 
rasyon reisleri bu yUzden hırpalanır muvaffakıyetin ilk şartı değildir. E
ve sporun şu veya bu mmtakadaki ğer·getirtilecek adam mmt takımı ça 
yükselişi oralara antren6r gönderil- hştırmak için getirilecek ise hakika -
mesinin neticesi g'bi gösteriWğin - ten naraya. yazıktır. ÇUnkU bir kere 
den federasyonlar bu bakımdan bn- şimdi takrmlarm hepsi liğ maçlarile 
yağı bocalarlardı. Halbuki zamanla meşguldilr, ~m takım antrenmırnı 
bı.i antrenörlerin oralara gön'derll - vapamazlar. Mevsim mUsait değildir. 
m esi imkA.nları bulununca anlaşıldı tkin~isi, millt takTm kadrosu tespit 
ki, antrenör sporcu yaratmaz. Sporcu edilip çalışma devresi başlayınca 

varsa antrenörden istifade eder. memlekette mevcut bir iki antrenör 
Ne ise, bahsin bu tıırafmt başka bfr den birisi bu işe memur edilebilir. 

z:ımana bırakarak yine antrenör işi- Bizce, fıutbo1de millt takım kin de-
nıize dönelim. ğil klUpler için antrenör lazımdır. Bu 

Teşkilatın bugUnkU şekli kuruldu- nun da antrenör getirtecek klüplere 
ğu zaman rl,..._ı:1ete geçen Generaı A- teşkila.t~a avlırnn mes~ıa varısı veril
ı; Hikmet, ilk iş olarak. memlekete mek şeklinde bir yardımla temini 
bol antrenör getirilmesi fikrini ileri mümkUndür. 
sürdü ve ~n geniş spor olan futbolae GUreşe gelince; bugUnkU antrenör 
de bu fikrini tntbika başlıı.dr. Nitekim hakkında söylenecek söz kalmadığm
futbol federMyonu o raman Uç lnöi- dan bu bahse tekrar dönmek istemi
liz antren~r getirmişti. ruz ki, bir milli takım için antrenör 

Bu antrenörler işe ba§lamadan ev- lan Macar hocanın iki sene daha kon
vel General Ali Hkmet sıhhati dola - tratı tecdit edilmiş olduğunu hay. 
yıs le Filen relslikten çeklldi. Yeni gc- retle okuduk. 
len kurum başkanının zamanın1a sa- BlltUn bu mtlla.hazalann sonunda 
bık futbol federasyonu reisi . Hamdi şurayi açıkça söylemek isteriz ki, teş 
Emin de çekil'nce mevcut futbol an- kilAt aıitr~bör 'bahsi ili:erinde iyice 
trenörler'ne yol verildiği gibi Ameri- tetkik yapmadan antren6r getirmiye 
kadan g\içlükle getirilmiş olan bir A- kalkarak yerine .p;-0'1'e acclP.. yeriM 
merJkah a.tıetizm anb-enörüne de ge -göre zararlı iş görülmüş olur. Onun 
çen Balkan oyunıarının muvaffakı • içln btınlardnn evvel han~ srıorlara, 
yetslzliği yUklenerek izin verildi ve ne sek1tde ve nkin antrenör e:etirme
yerine b!r eski atlet getirilip iki Uç li '! Bunu tespit etmek gcrekth·. 
ay kullanıldıktan sonra ona da (Ey· B. F. 
vallah !} denildi. Böylece bl.r aralık 
elli tane antrenör get1rteceği gazete-
lere söylenen teşkilat, antrenör tec
rübesinden vazgeçmiş göründü. 

Son günlerde ise teşklln.tm tekrar 
antrenör bahsini ele alışını görünce 
şu geçmiş tarihi ha.trrlamaktan ken
dimizi atamP.dık. Antrenör işindr-ki 
bu ileri geri harel{etler ~östE>riyor ki, 
teQkllat, antrenör bahsinde henüz 

Sipahi . Ocağı Konkur 
Hipikleri Yarın Yapıhyor 
Sipahi Ocağı tarafından tertip edi

len mevsim konkurhipiklerinln sonun 
cusu yarın yapılacaktır. 

Yedi seri Uzerine taksim ed'len mU 
sabakalarm en mUhimmi olarak TUr 
kiye yüksek atlama müsabakası gös 

CUmhuriyet bayrammda Tekirdağ 
lı ve Mülayimle iki güreş yapması te

karrür eden Hintliden dün akşam ge
len bir telgrafa göre Hintli pehlivan 
geçen çarşamba gUnU Londradan 

trene binmiştir. Bu vaziyete göre ya
rın öbUr gUn buraya gelmesi muhte
meldir. 

Görülüyor ki epey zaman kendini 
glireş meraklılarına bekleten Hintli
nin güreşlerini 1stanbulda seyretmek 
mümkün olacaktır. 

Boks Maçları 
Şehrimiz vasat sikletleri ile döğUş 

miye gelmiş olan Yunanistnnın kıy
metli boksörlerinden Vasis ilk müsa

bakasını bu Pazar Taksim stadyo -
munda yapacaktır. 

Yunan boksörü bundan birkaç se· 

ne evvel Amerikaya gitmiş ve orada 

birçok muvaffakıyetli .ma~ar yap -
mı9t~ $imdi. hir..ıı.z ,.mı..r.l:irt nl.mıı.L-ln 

beraber şehrimiz boksörleri için A -

merikan Ringlerinde edindiği tecril
beler itibarile çok tehlikelidir. 

Paznr glinkll maçını gördükten 
sonra Yunanistan boksörUnUn bugUn 
kil beynelmilel derecesi hakkmda da· 

ha esaslı bir fikir edineceğim.iz şüphe 
sizdir. 

terilebilir. Bu müsabakaya Londra 
yüksek atlama müsabakalarında 2,20 

metre gibi iyi b!r derece alan Eylip 
öneli iştirak edecektir. 

soframda rakip 
görmiye tahammül edemem." 

Hsiu - ts Ai bu söylenenleri duy· 
mamak, söyliyeceklerini de kesmek 
için çoktan uzaklaşmıştı .. 

Yazın bebeğin başında çıban çık 
tı. Arasrra da hafif bir nöbet geli 
yordu. İhtiyar kadın derhal faali
yete koyuldu. Mabutlara yalvarı

yor, bebeğe içirmek, başına sür
mek için ilaçlar bulup buluşturu
yordu .. Anne buna pek ehemmiyet 
vermiyor, ilaç yüzünden çocuğu bir 
dilzüye ağlatıp kan ter içinde bırak 
mak isto-.:niyordu. Şöyle bir tadına 
bakıp iliıçlarıfl çoğunu gizlice atı 
veriyordu. 

lhtiyar kadın kocasına şikayet

ler ediyordu: "Görüyorsun ya çocu 
ğün ne hastalığına aldırıyor, ne de 

zayıflr.dığma inanıyor. Zaten içten 
gelen sevgi derin olur, dıştan ge
len yalan!" 

Genç kadın bunlara gizli gizli ağ 
lıyordu. Erkekse hiç birşey söyle
miyordu. (Güzarmağanı) nın ilk 
yıldönümünde gilzel bır şenlik ha
zr~landı. Qtu; kırk, ~ir çağınl-
dt-Bun 1nrın ru:uıılt>- -·--w---
ısr getirdiler. Bazıları yiyecekı ki-
misi boynuna asmak için gilmüş as 
tanlar, kimisi de elbisesine dikil
mek için (Uzun ömür tanrısı) nın 
ya'dızh resmini getirdi. Her davet 
linin geniş yeninden ortaya başka 
bir hediye çrktı. Her biri çocuğa 
başka bir saadet diledi: Parlak bir 
meslek. sonsuz b1r ömür .. ilah .. Ba 
banın ylizü pırı1dadı. Tıpkı bir ak
şam gilneşi gibi.. 

O günUn akşamı, to.m dnvetliler 
ziyafet sofrasına otururlarken a!a
ca karanlık içinde avluya yeni blr 
misafir girdi.. Saçlnn upuzun, Ustu 

Yazan: 
ALI RIZA SEYFi Ak DENiZ /\.APLANLARI 

Korsanlard~, lspanyolca bilen blrk;ı.ç kişi: "- Öyleyse, bize aborda 
otunuz!,1 dıye bağınnıya başlamışlardı. Fakat Bayram Reisin çelik se
si: " - Susun! diyordu. Kendi kaptanlarına karşı gelen ve vazifesini bı
rakan ödlekleri btr Türk kaptanı teslim almaz!,,, Bu sözler bütUn kor
sanların ağzını kapatmıştı. Reis, bu sefer ortalığı kaplamış olan derin 
sessizlik içinde, batmakta olan kalyonun bandırası altında hll& o vazi-

yette duran lspanyol kumandanına döndü. Bir an, bu adamı sUzdükten 
sonra. iyi bir lspanyolca ile şu ~özleri söyledi: ·•-Sinyor, Tann aşkına şu 

yalvaran askerlerlnlze acıyarak teslim olunuz. Emrinize karşı durdu-
lar. amma yiğitee dövilşmilelerdi... · 

Zırhlan parlıyan Ispanyol kumandanı kılıcını çekerek, Deli Bayra
mın zaferini kutlamak isterınlşçesine selam verdi. Sonra büyük bir res
miyetle iğildi ve cevap vedi: "- Teşekkür ederim Sinyor; lakin ben 
namusumu lekeliyecek bir işi yapamam.,, 

Kahramanlar, namuslu insanlar nerede olurlarsa olsunlar, nnTcadar 
ayn milletlere, memleketlere mensup bulunurlarsa bulunsunlar biribir
lerini tanırlar, eeverler, hiç olmazsa sayarlar ... İspanyol kumandanının 
böyle, namus ve vazife uğrunda ölüvermesine Bayram Reisin yiğit kal
bi burkuldu. Kazandığı zaferin sevincini unutacak gibi oldu ve: "- Öy
le ile Sinyor, Tanrı size acısın.,, Dedi 

~;;;;~~ 
ren: N. ·K 
~ 

başı yırbk pırtık, korkunç, yabani 
bir adam. Kolunun altında kağıda 
sanlı bir paket vardı. Evsahibi hay 
ret içinde onu karşılamıya gitti. Ne 
reden geldiğini sordu. Dili tutul
muş gibi duran adaımın cevapların 
dan birşey anlaşılamıyordu. Hsiu -
ts AJ. birdenbire onun kim olduğunu 
anladı: Bu, herhalde derici olma
lıydı. 

Yavaş sesle: "Niye hediye getir
din, dedi, getirmemeliydin." 

Yeni misafir cevap vermeden ön
ce ürkek Ur kek etrafına bakındı: 

"İstedim ... İstedim ki gelip baya
na uzun ömUr dileyeyim ve bin ... " 

S 0>1ra paketi çözmiye koyul
c.ıu. Titriyen parmaklarile 

iki Uç t ~ "aka kağıdı açtı. lçinden 
her birı bir pus iriliğinde, gümtiş 
kap1amalı dört madeni marka çıkar 
dı. Bunlarda şu sözler yazılıydı: U
ZU!ı' i>mür. Cenup rl~lan." - . -..;;...~::_,,,._ __ ,.;. 

ımış gibi bir tlıvn'la, yaklaşıp yeni 
misafiri süzdü. Fakat Hsiu - ts Ai, 

onu davet sofrasına götürmekte be 
is görmedi. Orada şimcU misafirler 
biribirlerine birşeyler fısıldamıya 

başlamışlardı bile. 
!ki saat süren yemek, şarap fas 

lından' sonra davetlilerin gilrültüsU 
arttıkça arttı. Bağırrşa çağırışa o
yunlar oynuyor, büyük kaselerle şa 
raplar içiliyordu .. Herkes biribiri
ni içkiye çağırıyordu. Patırtıdan ev 
sık sık sallanıyordu. Yalnız derici, 
iki bardak şarap içtiği halde, sessiz 
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Deri tüccan sofrada en sona kal 
dı. Ta hizmetçi kapları toplanuya 
gelinceye kadar yedi. Kalkınca bal 
konun en karanlık köşesine çekildi. 
Ve orada kiraya verdiği karısını 

buldu: 
''Niye geldin?" Kadının sesinde 

derin bir keder vardı. 
"Sanma ki istiyerek geldim. Gel 

memek elimde değildi." 
"Öyle ise niye bu kadar geç gel· 

din?" 
"Hediye almak için nereden pa. 

ra buldum sanıyorsun? Bütün giln 
dolaştım, dilendim. Sonra hediyeyi 
a1mak için şehre kadar gittim. Yü
rümekten hem yoruldum. hem acık 
tını. Hem de geç kaldım." 
Kadın acele acele sordu: 

"Ya (Bahar Armağanı)?,, 
IErkek derin derin ıçini çekti: 
"İşte ben de onun için geldim.,, 
"(Bahar Armağanı) için mi ?n 
Zavallı anne hı~kırıyordu. 

şey yapamazsak öleceğe benziyor.,, 
Biraz durdu. Sonra "Bunun için 

sen.den biraz ödUnç para istemiye 
geldim .... dedi. 

Genç kadın göğsünün içini kedi· 
ler ısırıp tırmalıyor, bütlin uzuvla
rı koparılıyor sandı. Ağlamak iste. 

di. Fakat ellerin (Güz Armağaru)n& 
saadet diled iği böyle bir gilnde o 
nasıl ağlıyabilirdi. Yaşlannı tuttu: 

(Arkası var) 

Reaaamı: 

MONIF FEHiM 

Yiğit kumandan bir haç ~ıkardı ve yalnız şu sözleri söyledi: "- Amin!" 
Qrtalığı tekrar bir sessizlik kaplamıştı. Kalyonun güvertesindeki yara.
lılaFm iniltileri duyulurken koca teknenin baş ve bel kısmı korkunç bir 
çö:cüşle sulara gömülmüştü. Karınca gibi üşüşen Ispanyol asl:er ve ge
ırJcileri denize döklllmliştü. Denizin üstünde yalnız geminin kıç kasa
rası ile ipek kumaş üstüne sırmalı ispanya bandırası ve zu hh kuman• 
dan görünüyordu. Dalgaların yüzünde ise kopan tahta parçalarına, di
rek kırıntılarına sarılarak su yüzünde tutunmıya çabahyan ve inleyip 
haykıran sefil kılıklı Ispanyol gemicileri ve askerleri vardı. Mağrur kal-

yondan arta kalanlar iste bunlardı.. ( A rkRı:ıı v A r l 
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General Metakıa.6 Haydarpa1a garından iıkel eye doğru ilerliyor 

Muhterem miıalir, Köpı üde vapurdan indi ve otom obiline doğru ilerliyor 

General Metak:aı ve refikaları Fener Paf<ikhanesinde 

B. Patrik, muhterem miıalirlerimize karşı hita beıini okuyorlar 

~ziz BC1fvekil ve Joıt donanmanın Amirali Takıim ô.biduinde Jelteri imzalıyorlar. 

TAN 
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L 
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Abideye çelenk konulduktan sonra halkın alkışları araıınJa otele dönüyorlar 

Dün fehrimize Yunan Erkanıharbiye Reisi General P apagoı ta ferel uerdi 

. . 
General Papagos'a rıhtımda bir askeri müfrezemiz ıelô.m reımini ila etti 

Bayan Metakıaı dün Haydarpaşa garından çıktıktan sonra ıehrimizde gezintiler yaptı 

Yunanlı gazeteciler ve Titri meılektaıları di1n 6ir ~"7 ziyafetincle •am• i tl 
ım saa er yaşadılar 
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'Aziz Misafirimiz Atinaya Döndü 

• 

Dost 
Ve 

Başvekil Dün Şehirde 
Fener Patrikhanesini 

Gezintiler Yaptı 
Ziyaret Etti 

(Başı 1 incide) ' r 

Yunan, sonra da Türk milli marşları 
nı çalılı. General Metaksas kendisini 
karşılıyanlara nezaketle teşekkür et
tikten sonra askerimizi teftiş etti. 
Muhterem misafirimiz Haydarpaşa 

garından çıkarken, istasyonu doldu -
ııın çok kalabalık bir halk kütlesi ta
rafından candan ve samimi al kışlan· 
dı. Yunan Başvekili, yanındakiler ve 
misafirleri karşılıyan heyet, Şirketi 

Hayrlyenin 71 numaralı vapurile To
panedeki yolcu salonuna çıktılar. Bu 
radan otomobillerle Perapalas oteli
ne gidildi. Tophaden Perapalııs ote -
l'ne kadar bütün caddenin iki tarafı, 
dost memleket B'lşvekilini görmek 
i~in toplanan on binlerce halkla dol- • ;::;;;;.'"'"---'"'""~"''-'~=
muştu. Aziz misafirimizi taşıyan oto 
mobil alkışlar arasında Tophane _ Ka 
raköy ve Tepcbaşı yolile Perapalasa 
geldi. Aziz misafirimiz otelde kısa 
bir müddet istirahatten sonra otomo 
bille şehirde küçük bir gezinti yaptı. 
Bu arada evvcll Kapa,1.ı~arşıya ve Be 
destene gitti. Müteakiben de Sulta· 
JJahmet camiini ve Ayasofya müzesi
ni ziyaret etti. AUna elçimiz Ruşen 
E~ref cami, çarşı ve Aya.sofya hak· 
kmd'a kendisine izahat verdi. Buradan 
Yilayete gidildi.' Ve General Metale -
ııas Vali Muhkldin Üstündağı maka
mında ziyaret etti. Vilayetten ııonra 
otomobillerle Perrapalas oteline dö
nüldil. 

Tak11im abidesinde 

Muhterem misafirimiz Taksim 
JanFener patrikanesini ziyaretinı;ıden 
çok memnun olduk. Şahsıİıızda mil
letinin iyiliği için çok çalışan Yunan 
hükiımetl reisini selamlar; muhab -
bet ve barışa dayanan hattı hareke
tinizi taııviple sizi takdis eder ve Ce
nabı Haktan daima muvaffakıyet dj· 
lerim . ., 

Patrik; bundan sonra Gen_eral ve 
Madam Metaksasa birer altm haç 
verdi. 

Kon•oloshaned e 
Saat 19 da Yunan konsolosanesin

de bir kabul resmi tertip olundu ve 
General Metaksas koloniyi kabul ede· 
rek kendilerile bir müddet görüştü. 

Konsoloshanede, koloni namına Dr. 
Biraz sonra Vali Muhiddin Üstün- Varsami kısa bir hitabede bulundu. 

dağ da Perapalas oteline gelerek dost Yunan Başvekili, buna verdiği cevap
Başvekilin ziyaretini iade etti. Mille ta Türkiyede, Yunanlıların Türklerle 
akiben hep birlikte Taksim meyda -
rıma gıdil di. Oııbinlerce halk meyda- ~:ı:ı ~:7e~~mi=~~~~çi~~d:~: 
nın he rtarafrnı doldurmuştu. m.d nu, Türkiye ile Yunanistan aras a 

Bandolarile birlilde Yunan ve Türk halledilmemiş hiçbir mese~e kalma
deniz müfrezeleri daha evvel abide 

dığını söyledi. 
etrafında yer almışlardı. General ~re 
taksas ve Yunan filosu kumandanı A· Ak,am ziyafeti 
mira! Ekonomos abideye birer çelenk Vali ve belediye reısi Muhittin Us-
koydular. Müteakiben evvela Yunan tündağ, dün akşam saat 21.30 da Yu
bandosu istiklal ma.rşımw çaldı. Bu- nan Başvekili ı;erefine Par kol elde hu 
nu Türk deniz bandosunun, ~aldığı sus! bir ziyafet verdi. 
Yunan milli marşı takip etti. Her iki Kıymetli misafirlerimiz bu ziyafet
manı ihtiramla dinlendi. Çelenk koy ten sonra otomobille Topaneye indl
ma merasimi bu şekilde bittikten son ten sônra otomobille Tophaneye indi· 
ra önde Yunan krtası olduğu halde gittiler. Büyük merasimle uğurlandı
iki memleket bahriyelileri gilzel bir· !ar. 
ge~it resmi yaptılar. Ve on binlerce 1 Averof saat 24,15 te limanımızdan 
ralk tarafından sürekli şekilde alkış · hareket etti. 
landılar. Misafirimizin beyanatı 

Müzelerde General Metaksas hareketinden ev-

General Metaksas buradan otomo
bille ve Dolınabahçe Karaköy yolu 
ile Topkapı sarayı müzesine gitti. 

Vali ve belediye reisi Muhittin Us
tündağ dün saat 13,30 da Tokatliyan 
otclinde, mlııafir Başvekil şerefine bir 
ögle ziyafeti verdi. General Metaksaıı 
valinin bu ziyafetinde bulunduktan 
sonra Pernpalas oteline döndü ve kı· 
sa bir müddet istirahat etti. 

Fener Patrikhanesinde 
A%!z misafirımiz saat 16,15 te O· 

tomobille Fener patrikhanesine gide
rek patriği makammda ziyaret etti. 
Patrik, 18,SO da Perapalaa otelinde, 
General Metaksasın bu ziyaretini ia
de etti. 

Patrilc, aziz misafirlerimize hita -
ben patrikhanede şu kısa hitabede bu 
ıundu: 

"- Büyük Şef AtatürkUn idaresi 
altmda Cümhuriyct hilkllmetinin te· 
rakkilerlnl görmek üzere §8nlt vata
ııımızı ve Ankarayı ziyaretimizden 
111>nra bütün ortodoksların merkezi o-

vel bir muharririmizi kabul ederek şu 

mühim beyanatta bulundu: 
- Türk • Elen ittifakının her za

mandan daha kuvvetli bulunduğuna 
kani olarak ayrılıyorum. Bu ittifak sa 
dece hUkfı.metlerin eseri değil, ayn! 
zamanda Türk ve Elen milletlerinin 
sebatkar arzularının ifadesidir. 

Biz, Türkiye ile Yunanistan Balkan 
ittifakinın diğer , devletleri olan Yu
goslavya ve Romanya ile takviye edil 
miş olarak öyle bir kuvvet teşkil edi 
yoruz ki Avrupa işlerinde ve tahak
kuku Balkan paktmın gayesi olan 
sulh ideali üzerinde tesiri olabilecek 
mühim bir kuvvet teşkil etmekteyiz. 
Türk milletinin büyük şefi Ekselans 
AtatürkUn bana karşı göstermek lllt
funda bulundukları hüsnü kabulden 
müteha1111isim ve daima böyle kalaca
ğım. 

Ayni zamanda Başvekil Celal Ba
yar ve arkadaglan tarafından gördü
ğüm nezaketen de mütehassislm. Or
dunuzun kliçUk bir kısmını görmek 
le çok memnun oldum ve sevindim. 

abidesinde defteri imzalıyor 
Çünkü bu küçük kısım bana Türk 
ordusunun askeri kıymetini an
latmağa kafi geldi. Ayni zamanda 
Ankaradaki Harbiye mektebinde za
bitlere itinalı askeri bir terbiye ve
rildiği 'ı~.Jckında da bir fikir Ye kanaat 
sahihi bulunuyorum. 

Türk deııizc;ilıı.ri 
Istanbula fııvkalade fırtınalı bir hf\ 

va içinde gelirken bu hırçın denizde 
Türk muhriplerinin, kendilerini ida
re edenlerin mahir denizciliklerine bir 
delil olabilecek seyyaliyetle sevkolun.
duklannı gördüm. 

Buradan şu derin kanaatle ayrılı
yorum ki birleşmiş Türk ve Yunan 
orduları ile kendi muhitimizde ve Bal 
kan antantının diğer azalan 0 rdulari 
le müştereken bütün Balkan Yarım 
adasında sulhü tamamen emniyet al 
tına alabiliriz. 

Balkan Paktının arzusu 
Burada Balkan paktının diğer aza. 

larmın da samimi arzusu olduğuna 
§Üphe etmediğim bir noktaya işaret 
edeyim: Hepimiz Balkanların sulh 
ve refahı yolundaki teşriki mesaimiz 
de Balkan paktı haricindeki devletle 
rin iştirakini candan temenni eder, 
onları da samimiyetle aramızda gör
mek isteriz. 
Şahsımda Yunanistana kBJ'Şl'. Türk 

makama.tile Türk halkının gös ':erdiği 
hüsnü kabul ve teveccühe çok teşek
kür ederim." 

Yunanlı gazeteci 
meslektaflarımız 

Anka~aya gitırilij olan Yuanlı gaze
teciler de dün Başvekil General Me
taksaaın geldiği trenle şehrimize dön 
müşlerdir. 

Matbuat Umum Müdürlüğü milmes 
sili Neşet Atay dün akşam saat 16.30 
da Yıtnanlı meslektaşlarımız şerefine 
Parkotelde bir çay ziyafeti vermiştir. 
Toplantı, iki dost ımemleketin gazetA 
cileri arasında çok saıniıni ve neşeli 
bir vakit geçirmeğe vesile olmuştur. 

Resmi tebliğin 
Atinada akisleri 

Ankara, 22 (A.A. l - Atina ajan 
sı bildiriyor: Gazeteler, Ankara teb 
!iği hakkında yazılar yazmakta ve bu 
tebliği bekledikleri gibi bulduklarını 
tebarüz ettirmektedirler. Zira Başve
kil Metaksasın bu ziyareti, kendisinin 
beyanatı veçhile, iki memleket ara -
sındaki dostane münasebetlerde her 
hangi bir değiş'klik getirmeyi istih
daf eylemekte değildi. 

İki memleket arasındaki dostane 
mUnaseebtler, harlcl ve dahili siyase
tin bütün sahalarında kendisini gös
termiş ve Türk - Elen ittifakı için a
zami neticeleri vermlstlr. 

(BAŞMAKALEDEN MABAAT) 

Dostluk 
Kaynaklarını 
İsletelim , 

(Başı 1 incide) 
sahada kendi kendine inkişaf eder 
ve gittikçe fazla bir hız alır. 

Bütün mesele, bu iı;leri bir defa e
le almaktadır. Bunu yapmamak ve 
insanlık iıleminde ~şi görülmemiş bir 
şekildeki bir dostluk ve yakınlığın 

bUtUn kaynaklarını son hadde kadar 
işletmiye çalışmamak cidden yazık 

1 
olur. Kıymetli misafirimizin Ankara
yı son ziyareti, bu yeni gidiş i~in bir 
başlanınc olmalıdır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Balkan 

Limanda 
Facia 

Bir 

(Başı 1 incide) 
şama kadar tamamlanmış ve iki hin 
ton kömür yüklenmiştir. 

Geminin dün gece hareketi mukar 
rer olduğu için "Ordu", şilebi, saat 
8,30 da demir almış ve süvarisi Mah 
mudun idaresinde olarak Kızkulesi 

istikametine doğru hareket etmiştir. 
Fakat, gemi, burada anafor sulara ka 
pılınış ve tam yolla ilerlemesine rağ 
men Dolmabahçe açığında demirli bu 
Junan Hamidiye mektep gemimizin 
üzerine doğru düşmiye başlamıştır .. 
Süvari, tehlikeyi vaktinde farkede -
rek vapurun istikametini değiştirmek 
istemiş, fakat, akıntının tesirile buna 
muvaffak olamamıştır. "Ordu" şilebi, 
bir iki dakika sonra müthiş bir gü -
rültü ile sancak tarafından Hamidi
yenin baş bodoslamasına bindirmiştir. 

Sademe o kadar şiddetli olmuştur ki 
Hamidiyenin ön kısmındaki mahmuz, 

E k,. h b• } • şilebin teknesinde bir yara açmıştır. 
f anJ af Jye eri· Bu llni çarpışmanın akabinde gemi su 

(Başı ı incide) almıya haşlamış, dört beş dakika için 

mişlerdir. 

Yunan erkanıharbiye heyeti An -
karada yapılacak olan Balkan mem· 
leketleri erkanıharbiye reisleri top
lantısında bulunmak üzere bu ayın 
26 ıncı günü Ankaraya hareket ede
cektir. 

Balkan erkanıharbiye reislerinin 
memleketimizde misafir bulunacakla
rı günlere ait program tesbit edil
miştir. Balkan Genelkurmay başkan
ları şehrimizde, vali ve Istanbul ko
mutanını ziyaret ederek birer kart 

, bırakacaklardır. 

Yunan ve Yugoslav heyeti başkan
lan ayın 24 üncü pazar günü saat 
19 da, Romanya heyeti reisi de ayın 
26 ıncı salı günü saat 19,30 da Hay
darpaşa.dan Ankaraya hareket ede
cekler, garda askeri merasimle uğur
lanacaklardır. 

Heyet reisleri Istanbuldan hare -
ketlerinin ertesi giinü Ankara.ya vasıl 
olacaklar, Ankara istasyonunda Ge
nelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak, Birinci ordu müfettişi Or
general Fahrettin Altay, Genelkur -
may Asbaşkanı Orgeneral Asım Gün 
düz ve tümgeneral Mustafa Sabri ve 
diğer gener&lhır tarafmdan karşıla
ııacaklaniır. 

O gün, heyet başkanları Çankaya.
ya giderek, alfabe sırasile Cümhur 
riyaseti sarayındaki defteri mahsusu 
imza edeceklerdir. Oğle yemeğini An· 
karapalasta yedikten sonra, saat 
14,30 dan itibaren, çeyrek saat fası
la ile Ma.reşali, Milli Müdafaa Veki· 
!ini, Hariciye Vekilini ve Başvekil ve
kilini ziyaret edeceklerdir. Saat 17 de 
Mareşal Çakmak, heyet başkanları
nın ziyaretlerini iade edeceklerdir. 

Aym 27 inci günü akşamı Mareşal 
Çakmak, heyetler şerefine Ankara· 
palasta bir ziyafet verecektir. 
Ayın 28 inci perşembe günü saat 

10 dan itibaren, Balkan erkiınıharbi
ye reisleri içtimaa başlıyacaklardır. 
o günkil içtima saat 12 ye kadar sü
recektir. 

Saat 13,30 da Genelkurmay asbaş
kanı Orgeneral Aeım Gündüz tara • 
fından Anadolu klübünde heyetler ııe 
refine bir öğle ziyafeti verilecektir. 
Yemekten sonra, eaat 17 ye kadar 
müzakerelere devam edilecektir. Ak
şam saat 20,45 te Milli Müdafaa Ve
kili General Kazım Ozalp tarafından, 
şehir Jokantasmda bir ziyıi.fet verile
cektir. Heyet başkanları, yemekten 
sonra, Romanya Başvekili şerefine 
verilecek olan suvarede bulunacak -

Mahkum 
Kadınlar 

Ankara, 22 (Tan muhabirinden)
Adliye Vekiıleti, mahkum kadmları 
fabrikalarda çalıştınruya karar ver
miştir. llk defa olarak birçok malı • 
kum kadınlar bu makeatla Kayseri • 
deki mensucat fabr~·:a.sma gönderil
mek üzeredirler. Orada ayn bir yer
de iaşe ve ibateleri temin edilecek • 
tir. 

Mahkllmlar, fabrikada işçiler gibi 
çalışacak ve onlardan farklı muame
leye tabi tutulmıyacaklar<lır. !yi bir 
şekilde çalıştıkları görülen ve cez:ı.
lannın muayyen bir kısmını doldu -
ran kadınlar kanunun mUsaadesin
den istifade ederek fabrikadan çıka
caklardır. Bunlar, istcrlerııe işçi ola
rak vlne calısablleceklerdir 

de de sulara gömüldüğü görülmüş • 
mirli bulunan gemiler, gerek feryatla 
ve imdat avazeleri bu sırada bütün 
limanı doldurmuş, gerek o civada de 
mili bulunan gemile, gerek feryatla
rı sahilden duyanlar vaka yerine ye -
tişmek üzere derhal harekete ge!)111.iş 
!erdir. 

Bu arada Hamidiye mektep gemimi 
zin efradı da derhal flikaları indire • 
rek kazazedeleri kurtarmak üzere 
yardıma koşmuşlardır. 

Hadise, Hamidiyenin telsizi ile der 
hal etrafa bildirilmiş ve bu telsizi a
lan Yeşilköy istasyonu saat tam 20,45 
te liman idaresini vakadan haberdar 
etmiştir. 

Bunun üzerine hadise yerine der -
hal tahlisiye ve liman motörleri kal
dırılmış, aynca kurtarma vasıtaları 
gönderilmiştir. 
Kazanın vukuu ani ile geminin bat 

ma.sı arasında QOk kısa bir zaman geç 
tiği için içerdeki mürettebat kendile· 
rini güçlükle dışarı atabilmişlerdir. 

llk olarak yetişen Ha.midiye flika
ları, denizin üzerinde çırpınan kaza
zedeleri süratle toplamıya muvaffak 
olmuş ve kurtanlabilenler hemen ge 
miye almmışlardır. Bu sırada civar
dan yetişen sandal ve motörler de ka 
za yerindeuaı,tı.nMa yapmışlar, deniz 
üstllnde buldukları kaza-'eleri ı;ıkar 
mış.lardlr. 

iki kiıi boğuldu 
Yarım saat içinde faciadan bütün 

resmi daireler ve bu arada müddei
umumilik te haberdar edilmiş, nöbet 
çi müddeiumumi muavini Ihsan, ha
disenin tahkikine elkoymuştur. Bir 
taraftan d~ limanda nolıetçi kontrol 
şefi Omer Lutfi hadise yerine gide
rek liman cephesinden kazanın ilk 
tahkikatına el koymuştur. 

Bu müddet içinde, kazazedeler Ha
midiyeden Gala.tadaki yolcu salonuna 
na ki edil ınişlerdi r. 
Yapılan tahkikata göre, (Ordu) şi

lebinin 18 mürettebatla hareket etti
ği anlaşı1mıştır. Geminin ahçısı ile 
ateşçisi maalesef· k'Urtarılaınıyarak 
boğulmuşlardır. 

Kurtarılanlar arasında bir kadınla 
iki de çocuk vardır. Bunlar, boğulan 
aşçının kansı ve çocuklandır. Bu ka 
dınla çocukların gemiye nasıl alın<lık 
lan ehemmiyetle tahkik edilmekte · 
dir. Çünkü, bu, deniz seyrüsefer ni
zamlarına tamamile aykırı bir hare -
ket sayılmaktadır. 

Süııari hastanede 

Ge~nin süvarisi Mahmut kaptan, 
daha hareketten önce rahatsız bulun 
duğu için diğer kazazedelerle beraber 
kurtarılarak Hamidiyeye alındıktan 

sonra büsbütün fenalaşmış ve 
vaziyeti tehlike gösterdiğinden der -
hal Beyoğlu zükiır hastanesine kaldı 
rılarak tedavi altına alınmıştır. Di -. 
kurtulan diğer kazazedelerin sıhht va 

ziyetlerinde hiçbir tehlike yoktur. 

Kaza neden oldu? 
Kazaıun sebepleri etrafında dün ge 

ce yansına kadar yapılan tahkikatta 
bir neticeye varılamamıştır. Geminin 
ikinci kaptanı Remzi, şunları söylü • 
yor: 
"- Demir alarak hareket ettik. 
Kızkulesi istikametinde yol almıya 

başlamıştık. Bütün makine fayraptı .. 
Akıntıyı bildiğimiz için gemiye tam 
yol vermiştik. Fakat, akmtmın silra
ti, bütün gayretimize mani oldu. Ha
midiyenin üzerine düşmekten kurtu
lama<lık" 

Bugün, vaka yerinde bir vukuf he-
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Çok Müessıf 
Bir Hava 
Faciası 

iki Muallim Pilot ve 

Üç Paraşutçü 

Genç Şehit Düştüler 
Ankara, 22 (A.A.) - Bugün saat 

16 buçukta TUrkkuşu meydanında pa 
raştit atlama talimi esnasında mües
sif bir kaza olmuştur. Usulüne uygun 
kontrolden sonra, içinde iki muallim 
pilot ve Uç paraşütçü bulunduğu hal
de havalanan talim tayyaresi ansızın 
yere doğru süratle inmiye başlamış ve 
meydandan yapılmakta 'lan tsrassu 
da göre pilot doğrultma tı'§ebbüslerin 
de bulunmuşsa da tayyare süratiyle 
yere düşerek parçalanmış~ır .. Maale
sef bu kaza neticesinde 1'ürkkuşun

dan muallim pilot Tevfik Aytan, Fe
rit Urbay'la paraşütçü Hi1 met Ozal
pay, Nurettin Mutlu, Uma.1 Akhun, 
vazife kurbanı olmuşlardır. Bu acıklı 
haberi alır almaz Başvekil Vekili Ce
liıl Bayar, Dahiliye Vekili v~ Genel 
Sekreter Şükrü Kaya derhal kaza ye 
rine gitmişler ve orada hazır bulunan 
Hava Kurumu Başkanı Fuat Bulcaya 
ve Türkkuşu ailesine teessür ve tazi
yetlerini bildirırnişler ve kaz L ve se
bebi hakkında tafsilat alın ışlar<lır. 

Türkkuşu gençleri, kazaya kurban 
giden arkadaşlarının acılarını içlerin 
de taşıyarak Türk ha vacılığrna inan
larını, mesleklerine karşı beE !edikleri 
bağlılıklarmı bir an için bile kaybet
memişler ve uçuş ve atlayış talimleri
ne devam etmişlerdir. Kurbanların 

cenazeleri yarın resmi törenle kaldın 
lacak ve şehitliğe defnedilecektir. 

Bu haber Ankarada derhal duyul
muş ve umum! teessilrü mucip olmuş 
tur. 

Anadolu Ajansı, Türkkuşuna ve şe 
bitlerin ailelerine taziyetlerini beyan 
eder. 

lngiliz Meclisi 
A~ı'dı 

(Başı 1 lnrlde) • 
ğunu anlatarak yardıll} eden bü!ün 
devletlere minnettarlık hissile müte- il' 
ha.ssis olduğunu söylemiş daha sonra 
Italyanın ilk önce bu konferansa iı;ti· 
rak etmemekle beraber daha sonra
dan bu iı;in de halledilmiı; ol
duğunu ve korsanlık hareketle
rinin nihayet bulduğunu anlat
mış ve ademi müdahale mese
lesine geçmiştir. Mister Eden ade
mi müdahale komitesine son bir fır 
satın verilmiş olduğunu, netice alın 
ma<lığı takdirde hareket hürriyetine 
avdet edileceğini söylemiş ve şu söz 
!eri ilave etmiştir: 

"- Dün akşam son dakikada !tal 
yan hUki'ımeti kabul edilmesi icap e
den bir yardımda bulunmuştur. ls • 
panyaya süratle gönderilecek komis 
yonların gönüllüler hakkında vere • 
cekleri rakamlar, ne mahiyette olur 
sa olsun, bu rakamlar üzerinde mU • 
esııes teşebbüsleri kabule şimdiden 
söz vermiş kulunuyoruz. İngiliz nok
tai nazarı, bu teklif ile tam mutalıa
kıı t halindedir . ., 

Muhalefet namma Amele liclerl 
Atlee, Hariciye Nazırının nutkunu 
tenkit etmiş ve bu nutuk kadar mü
ralyane bir nutkun söylenmediğini 
anlatmış, ve nutkun hiç bir mesr>le 
hakkında hakikati anlatmadığını Cil
ve etmiştir. 

Başvekil Chamberlain müzakereyi 
derleyip toplıyarak itiraz edenlere oo 
vap vermiş, ispanyadaki gönüllüleri 
çekmek için yapılan anla!;'l'.Ilanın ma
kul olduğunu söylemiş ve senbolik 
geri çekilmelerin yakında başlıyacağı 
nı anlatmış, Amele lideri Atlee buna 
itiraz ederek "bu ne demektir?" de
miş, Mister Chamberlain, "meseli!. bcı 
bin" demiş ve muhalefet şiddetli gü. 
rültuler yapmıştır. 

Mister Chamberlain'in nutkundan 
sonra harici 1 siyasete ait müzakere 
111 reye karşı 2M_rey ile kapatılmış
tır. Lordlar kamarasında da. harici 
•iyaset görüşUlmüştür. 

yeti tarafından keşif yapılacak, kaza
da kimin mesuliyeti olduğu araştırı 
lacaktır. Müddeiumumi >muavini H. 
Ihsan, dün gece sabaha kadar tahkl 
katla meşgul olmuş, mürettcb"t·n 
sorgularını yaparak ayrı ayn ünıfo'e 
rini almıştır 

1 

' 
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Küçük Bir Taka içinde 
Azgın Dalgalarla ·öyle 
Yaman Çarpıştık ki! ••• 
R us sah\llerinden kopan rüz

gar ufuklan doldurdu, de
nizin üzerinde bir siyah gölge u
zayıp kayboldu. Yağmur bulutla
nm, gözliyen Yunwı kaptanın yil
zü kırıştı ve yavaşça : ''Fırtına çı

kacak.,. dedi. 
Takada bulunan dört adam ona 

baktılar. Hepsi de saçlannı deniz· 
de ağartmış, yıllarca köpilklü dal
gaların mihnetini çekmiş Rizeli 
gemicilerdi. Gençliklerinde filoda 
çalı§Dllşlar, askerlikleri bitince 
yurtlarına dönmll.ş ve Ucaret ha
yatma atılmışlardı. Kurtuluş sa
vaşı işte onlan gene deniz hayatı
na çekmişti. Evlltlan cephede çar
pI§ırken eski gemiciler, b()yle bir 
takaya toplaşarak yurt borçlarını 
Ö<lemeğe savaştılar. 

Yunus kaptan hepsinin ağabeY
leıi idi. Aksakallı, iriyan bir den.iz 
kurdu... Gemicilerden biri .eslen· 
di: 

- Kaptan, yan yola varıyoruz, 
aıe çıkarsa bahtımıza! 

- Fırtına çıkacak!.. bir dalga 

bordayı dövdU. 

N ovrosiskide sabah karanlığı 
aili.h yilklerken tatlı bir 

poyraz vardı. Yunus kaptan, böy
le giderse akşama doğru Giresu
na varacaklarım mUjdelemıiştl. ih
tiyar gemiciler cephaneyi bir an 

evvel yetiştirecekleri için nekadar 
sevinmişlerdi? Amma işte talih, 
Karadeniziıı tam ortalarmda kar
ıılanna bir fırtına çıkarmıştı. 

çeleşerek ilzerine doğru geliyordu. 
Yunus kaptanda, binlerce mem
leket malını denizin dibine yolla
tacak ve yahut düşman eline ge
çirecek bir göz yoktu. 

- .Hiç telaş etmeyin arkadaşlar. 
Harp edececeğiz ! dedi. 

Zaten diğer gemiciler hazırlan
mışlar, ilk mermiyi baştaki topa 
sürmüşlerdi. Yunus kaptan yine 
seslendi: "Hazır olun!" 

O Uşman torpitosu ortalık çok 
karardığı için ışıldaklarını 

da yakmıştı fakat denizler takayı 
daimi bir ziya huzmesi içinde bırak 
mıya mini oluyordu. Torpito üç ba 
casından da siyah dumanlar savu
rarak ilerliyor. Düşman gemisinin 
süvarisi bu ufacık teknede top bu
lunacağını ve hele böyle bir fırtı· 
nada onu kullanacak kabiliyet gös 
terileceğini aklına bile getirmiyoı-
du. Sadece Uzerine yUrüyor, ona 
bindirip batırdıktan sonra boğaza. 
dönmeyi tasarlıyordu. 

Yıunus kaptan kızmıştı: 
- Gavurun gemisi... Bizi çiğne

mek için tam üzer.imize geliyor! 
- Reis, ateşe hazırız! .. 
O, mUnasip bir dalgaya yasla· 

ma yaptı; ve haykırdı: "Ateş!., 
K.üçUk takadan ilk alev parladı. 

B üşman torpitosunun ne 0 _ 

lursa olsun, gözünü kan bü 
rümüştü. Bir salvo daha savurduı 
ve bu sefer bir mermi kıç kaporta 
nın üstünü parçalıyarak kıçta bir 
heykel gibi duran Yunus kaptanı 
yaraladı. Yunus kaptan, mermi !!a 
çıntısiyle kanayan yarasına kulak 
asmadı, ve elinden dümeni bırak
madı. 

İkinci bir gök gürlemesi şiddet 
li bir yağmurun başlamasİıe sus
tu. Okadar sıkı dolu yağmıya ba 
lamı.ştı ki iki. düşman biribirini kaı 
bettıler. İhtiyar gemiciler adeta 
bir zafer neşesi içinde idiler. Yu
nus kaptan yaralarının ıstırabı 
içinde Giresun rotasını verdi ve u 
zun ~.atı:rden sonra limana girdi. 
Gemıcılerın gelişi Giresun için bir 
bayram oldu. Silah ve cepane he
men cepheye yollandı 

Ertesi günU Gazi Yunusun ta
kası yeniden silah getirmek için ha 
reket. e~miş ve Batuma doğru yol 
vermışti. Fakat kahraman denizci 
bu seferden dönmedi. Ve (Yunus 
kaptan) adı da yavaş yavaş unu-
tuldu. ı 

Zavallı kimbilir ne taraftaki dal 
gala.nn koynunda vatan çin can 

rdi?? ve . .. (Arkası var) 

Turk Borcu 
Üzerindeki 
Satıslar 

' u· Dün Borsa işlerinde yalnız mtUrk 
üzerine biraz muamele olmuştur. Ak
şama doğru Aslan çimentosu için de 
bazı alıcılar çıkmıştır. Diğer Anadolu 
tahvillerile Sivas, Erzurum. Ergani 
tahvilleri üzerinde hiç bir muamele 
geçmemiştir. Unitilrk sabah 13,80 li
radan açılmış ve akşama kadar 13,95 
liraya kadar yilkselerek kapanmıştır. 
Aslan çimentosu da 11 liradan açıla
rak 11,05 lirada kapanmıştır. Londra 
borsasının frank için verdiği haberle 
re bakılırsa son üç gün içinde fran
gın vaziyetinde ehemimyetli bir de
ğişme olmadığı anlaşılmaktadır. Dün 
Londra borsasında bir sterlin 146,21 
frank olarak açılmış ve kapanmıştır. 
Merkez Cümhıı.riyet Bankası bir ster
line 624 _ 627 kuruş fiyat koymuştur. 

Tiftik ve Yapağı 
Tiftik ve yapağı piyasası iki gün

denberi borsaya kaydedilen satışlara 
göre eski vaziyetini muhafaaz etmek
tedir. Henüz büyük partilerin alıcıları 
çıkmamıştır. Satılan tiftik bin kilo 
kadardır. Bunlar 127 - 129 kuruştan 
verilmiştir. Trakya yapağılarmdan 

3799 kilo 81 kuruştan yıkanm~ yapa
ğılardan 1450 kilo 84 kuruştan ve 

2184 kilo Izmir analı 52 kuruştan sa· 

tılmıştır. 

yağmur Yağan Yerler 
Son hafta başlangıcmdanberi yur

dumuzun hemen her ta.rafına yağan 
yağmurların arkası kesilmiştir .. Ev
velki gtin yalnız Sivas. Adana, Erzin
can, Rize ve Samsunda bol yağış ol
muştur. 

Takada beş tane lriiçUk piyade 
topu, Uç yUz kadar tüf ek ve epey
ce cephane vardı. Toplardan biri 
ba9 üstüne yerle,tirilmiş, mermi 
eandıklarile diğer toplar ortaya 
konmuş, tUf ekler de motör kapor
tasının önüne sıralanmıştı. Tecrü
beli gemiciler evvela fırtına için 
emniyet tedbiri aldılar ve eşyaları 
sıkı sıkı bağladılar. Taka, bUyilyen 
dalgalan çi;yniyerek hırçın serpin
tiler yapıyor, geveze ekzost uza
yan aldaler bırakarak kulakları 

dolduruyordu. Yıldız kara yelden 
ıslık çalarak esen rUzglr denizi 
büsbUtün köpUklendlrmeğe ve kor
kunç uğultular çıkarmağa m.,ıadı. 
Taka, bir sağa ve bir eola yalpa
lıyordu. Yığıla )'ığıla alçalan bu
lutlar ortalığı simsiyah yapDU§tı. 
Gemicilerden biri seslendi: 

Ve korkunç bir ses fırtınanın uğul
tusuna karıştı. Düşman şaşırdı, 

hemen dümeni iskeleye kırdı. Ay 
yıldızlı sancağı taşıyanlar, düşma
na iküıci mermiyi de yolladılar; ve 
bu, bacalardan bir.ini parçahyarak 
geçti. Torpito korkmuştu. O, bir 
top muharebesine hazır değildi. Fa 
kat hemen (Alarm) yaptı ve mu
kabeleye hazırlandı. Yumıs kaptan 
isabeti görünce coşmuştu: 

Şeker Sarfiyatı Artıyormuş ... 

- Hey .. Yunus kaptan?.. Motö
rU durdurup Trabzona yelken aç
aak mı? 

O, başını salladı: 
- Olmaz... bizi Giresunda bek

liyecekler. 

Beklenen flri.ma bUtUn kor -
kunçuluğile koptu ve deniz allak 
bullak oldu. Şimdi taka bir ceviz 
kabuğu gibi alçalıp yilksellyordu. 
Yunus kaptan dişlerinin arasından 
"Pençeleşeceğiz" diye mmldandı. 
BUyilk bir dikkatle motörüne dal
galan yendiri.yordu. 

Çok geçmedi. Umitsiz gözlerle 
Bonu bitmez ufuktan gözlerken bir 
duman gördUler. Kalpleri bir se -
\rinç kapladı. "Bir Türk gemisi de
diler ve Uzer.ine dümen kırdılar. 
:Ne yazık ki o tarihlerde serbest
çe dolaşabilen bir Türk gemi.si 
Yoktu. Heyecan, ırlırapı Umit kor· 

' ku gibi karışık hisler arasında bu
lUnan gemiciler bir müddet bu du
lnan iU.eıine seyrettiler ve niha
:Yet neticede kendilerini bir dUşma
:na daha yakla§tırdılar. 

F'ırtına!.. onun dehşetini deniz
~· bir tekne ile karşılaşanlar çok 
~ bilirler. O tekne, bir kUçücilk 

ka olunca bu afeti ancak yilk
'ek bir gemicllik mağHip edebilir. 

Yunus kaptan bu gemiye doğnı 
e.tıınugtı. Fakat o bir dilfman tor
:,.toau idi. Şimdi dU§Dlan da Türk 

aaını rörmtlf, dalgalarla pen-

- Allah bizimle beraber, haZJl' 
ol bir daha, Ateş! 

üçüncü mermi gitti. Fakat çok 
geçmeden düşmanın dört bü~ük 
topu birden buna cevap verdıler. 
Hemen yanlarında minare boyu su 
sütunları yükselmiş~i: ÇılS:? gibi 
<'.Sen rüzgarın inUtisıne duşman 
toplarının korkunç uğultu911 karı
şınca bizimkilerin neşesi kaçtı. Al 
lah onlan korumuştu. Küçük tek
neye hiçbir şey olmamıştı. Bir ce
vap daha verdiler. Bunun ark~ı~
dan göklerden doğru dehşetlı hır 
tarraka koptu. Her tarafı aydın
latan bir Jimşek çakmıştı. 

1- F. Gravey'e 
Ne Oldu? 

Amerika şirketleri tarafmdan Av
rupadan angaje edilen meşhur Fran
sız artisti Fernand Graveyin Nev
vorka vardıktan sonra birdenbire or
talıktan kaybolduğu haber veril
mektedir. Şayialara göre. artist Nev
york rıhtımında fevkalAde güzel, sa
nşm bir kadın tarafından karşılan
mış ve bu esrarengiz dilberle birlik
te bir otomobile binerek o!"tadan mr 
olmuştur. Polis ve tanıdıkları ıiört 
gilndenberi hani harıl kendisini a
ramakla meşguldür. Maamafih polis 
bunun, sinema kumpanyaları tara -
fmdan tertip edilmiıt reklam u
sullerinden biri olduğunu 153.11makta 
ve artisti bulmak hususunda fazla 
gayret sarfetmeınektedir. 

Sağlık bakmundan pek ziyade 
hoşa gidecek bir haber: Memleket
te ıteker sarfiyatı artıyormuş. Şim 
diye kadar yılda elli, altmış bfm 
ton şeker yetiştiği halde bu yıl şe
ker ihtiyacı seksen bfD tonu bile 
bulacakmış. Şeker sarfiyatının art 
ID88I köylWerin şimdi şekere ~ 
ha ziyade rağbet etmelerinden ile
ri gellyo~ •.• 

Memleketin oilfusUPa göre, yılda 
seksen bin ton başka medeni ıneın 
elketlerdekl şeker sarfiyatı nisbe· 
tinden henüz pek uzak olınakl• be
raber bu yıl sarfiyatm U~ bir de
recede artma.4'1 yine bizi meınnon 
etmelidir. 

Eskiden halk şekeri yabtIZ ağ· 
zrm.n.a lezzet, yemeğe keyif vere
cek, baharlar ve ekşiler gibi 
blrşey diye tanırdı. Onun !~ ke
yiflerine pek d:işkün olmıyan köY
lWer şekerden ve şekerli yemek· 
lerden !:3buk vazgeçerlerdi. Şimdi 
onlann da şekere rağbet etrnlye 
ha.,ıamalan, şekerin vUcudullJU7.& 
pek liizumlu bir gıda olduğu hakl
katlnin köylere kadar glnnlş oldu· 
ğtmu gösterir. Hakikatin bÖyle 
köylere kadnr yaydma.<4mda, cuın
huriyet hükfnnetlnlo bir iki seııe
denberl takip ettiği şekPrl ucuzlat
mak siyasetinin de şüphesiz büyük 
tesiri vardır. Köyllilerimlz vakii. 
hasis değUlerdir, fakat onlanD pa
ruı - galiba daha çok zahmetle 
kazanıldığı için- şehirlilerin para
sından daha kıymetli görünür. O
nun içfın şekerin biraz ucuz1aınas•
n110 ilk neticesi köylerde görfunıek 
tabü idi. 

Keşke, köylU sigarası gibi bir de 
köylü şekeri ihdas edilerek köylü
lerin daha fazla !:Jeker yemelerini 
daha kolaylaştırmak mümkttD ol· 
saydı.... Şekerin çeşnisini köylere 
ve şehirlere mahsus diye a),nnak 
mtimkttn olamazsa da, köyler için 
inhisar reAmJn1 azaltmak ve köy 
tekerlnbı ~ olarak ,ehre gir
mesine -köy sigara.lan için oldu
ğu kadar- mini olmak belki müın
kün olurdu. Köv MkerindNI uala-

cak inhisar resmi köylerde §eker 
sarflyatımn da.ha. ziyade artmaaile 
elbette telifi edilirdi. 

Şeker, ne köylüıer i~ln, ne deşe
hirWer için sadece bir zevk ve lez
zet vasıtası değildir. Şehirde olıiun, 
köyde olsun şeker herkes i~ln pek 
lüzumlu bir gıdadır. V a.ktiyle bu
rada uzun uzadıya yazmıştun: ~ 
denlmlzin, beynimizin her türlü ça-
bşması ~kerle kaimdir. Adalelerimi
z.in her hare.keti, flkrlmlzin her 
türlü işlemesi şekere bağlıdır. VU
cudwnuzda kili miktarda -yani 
kanınuzın l~inde binde bir, bir. bu
çuk nlsbetinde- şeker bulunma
yınca ne hareket etmek, oe de dü
şünmek kabildir. Bu ni~bet yemek
lerle tenı.lr.ı edilmeyince vücut ba.'}
ka maddeleri §eker haline çevirir, 
fakat bir taraftaa da erir. 

KöylUJer şehirlilerden daha zt. 
yade hareket ettikleri, onlarda be
den faaliyeti şehirden ziyade oldu
ğu için köylülerin sağlığına şeker 
ihtiyacı daha fazladır demek hata 
olmaz. Nitekim şehirlerde de spor
culann, bedenleriyle ~ok işliyenle
rin şeker ihtiyacı daha fazladır. 
Şekerin her türlü hareket l~in lü
zumlu ve en faydalı gıda olduğu 

hakkında hekimleriı:ı t~tkiklert da
ha meydana ~ıkmadao önce, bü
yük seyyah Stanley insan ağzına 
bir parça şeker alınca, Afrikanm 
kızgın glineşl altında seyahat daha 
kolay olduğunu haber venniştL 

Her yerdeki köylWer de en çok 
-Afrikanmkl kadar olma.'ia da yi
ne az ~.ok- kızgın güneş altında 
çalışırlar. 

Hele şehirdeki çocuklardan da
ha ziyade hareket eden, hem de 
babalannm tarlalarında çalışan 

köyltt çocukların sağlığı, bUyUme
lerl l~in şeker pek ltlzumlu bir gı
dadır. Gerçi onlıar bu ihtlyaçlanm 
yemişlerle de temln ederler. Fakat 
ye~lerden teker temin etmeık yı
lm bereketine, mevslmlere bağh

dır. Halbuki çocuğ'uo vücudu mu
ayyen miktar §ekerbıl bergiln is
ter, 

• 
-ınuıua~-

CAVDAR FIYATI 
Dünkü Satışlarda 

Yükselme Oldu 
Dün piyasamıza 21 vagon 

buğday, 5 vagoo arpa. S vagon 
911vdar gelmiştir. Piyasa istekli 
açılnuş ve gelen mallar satıl

mıştır. Buğdaylarda clnslerkıe 
göre yine 2---3 para yillu;ekllk 
olmuştur. Buğdayların fiyat 
yilksekUğf çavdarlara ela. tesir et 
ml,, ve flyatlıarm 4,15 - 4,'?0 
kuruşa fırlam&,ma sebep ol-
muştur. 

A vnıpa piyasalannda da son 
Uç gün içinde fiyat dü~üklügü 
görülmektedir. lhracat~ılar a
çıklarmı kapatmak lçln arpa al-

Kliring 
Hesaplaaında 
Son Vazii;et 

Ankara, 22 (A.A.) - lktısat Veka 
Jetinden aldığımız malQmata göre, kli 
ring hesaplanmız.ın 16-10-937 tarihin 
de durumunu gösterir cetveller aşa • 
ğıdadır. 

DIŞTlCARET 

Kliring hesaplan bakiyeleri ve kre
dili mübayaalara ait teahhütler. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasından alınan hesap hUli.salarma 
göre 16-10-1937 tarihindeki kliring 
hesapları bakiyeleri ve kredili müba 
yaata ait teahhiltler yek\inlan. 

CETVEL: I 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban

kasındaki blokajlar: 
Memleket 

Avusturya 
Belçika 
Bulgaristan 
Çekoslovakya 
Es ton ya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
lngiltere 
ispanya 
Isveç 
tsviçre 
Italya 
Lehistan 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
Yugoslavya 
Yunanistan 

Yekun 

Miktar T. L. 

3.687.500 
158.600 

5.700 
3.901.600 

3.300 
1.030.900 
3.983.600 
1.177.800 
8.484.400 

395.500 
1.712.600 
1.071.200 
1.942.600 

31.800 
753,400 
570.100 

2.062.800 
251.400 
M.300 

29.279.100 

3 - Almanyadan gayri diğer mem 
leketlere ait yukarıdaki umumi yekful 
da dahil altı aya kadar vadeli müha-
yaat: 

Resmi daireler 44.075 T . L. 
Hususi şahıslar 1,682,712 T. L. 

Yekl\n 2.122,787 T. L. 
Bakiye daha uzun veya başka va· 

deli mübayanta ait teahhütler yekfl· 
nunu ifade eder: 

4 - Her memleketin kredili teah· 
hütlerimiz de dahil olmak üzere he · 
saben alacaklı bulunacağı meblağ tP.s 
pit ed;lebilmek için 1 numaralı cet -
velde o memleket için gösterilmiş o
lan bloltaj yekununa ayni memlekete 
ait olarak işbu 3 numaralı cetvelde 
münderiç teahhUtler yekfınunun ila
ve edilmesi icap eder. 

Dericilerden istenen 
Muamele Vergisi 

Dün Sanayi Birliği idare heyeti top 
lanmış ve dericilerin muamele ver
gisi dolayısile işlerim kUçUltmek te
şebbüslerini tetkik etmiştir. Bazı deri 
müesseseleri muamele vergisinden 
zorluk çektiklerini Ankaraya da bildir 
mi3lerdir. Sanayicilerin birçoğu mu
amele vergisinde deği§iklik yapılma. 
dığı takdirde müesseselerini küçült. 
mek mecburiyetinde kalacaklarını ile 
ri sürmektedirler. 

dıklarmdan dün piyasada 4 .05 _ 
4,10 kunışa kadar 'iah~Jar ya.. 
pılmıştır. Yumuşak buğdayların 
çavdar nisbetlerine gore 5,SO _ 
6,10 kuruştan alıcıJan o•muştur. 
Polatlımıı 1-2 çavdarlı bug· 
cli.ylan ise 6,27 kuruşa fırlamış
tır. Bir hafta evvel im "Jns buğ
daylar 6,17 kunı~•a.n vuilmıştlr. 
Sert buğdaylar !\,~; ·rur.u!. ta.o 

muamele görmii~~ık. Ç'nv:ılb o. 
tarak teslim lruş~·emleri 1.3'~ ku 
ıuştan, Antalya:mı çu\·allı ola
rak susamlan 16 kuru5tan müş. 
teri bulmuştur. 

Fiyatları 
Değişen 
Meyvalar 

Sebze ve meyve halinde dün yapı .. 
lan ~atışlarda evvelki gUnkü satışla
ra nısbetle bazı sebzelerde ı. 1,20 ku 
ruş yükselme ve bazı meyvelerde de 
1 • 2 kuruş yükselme olmuştur. Bu 
arada kabuklu ceviz piyasasında 6 • 
17 kuruş arasında iş olmuştur. Kar
puz ve kavun fiyatları da mevsim do 
layısile biraz yükselmiştir. Büyük iyi 
karpuzlar 14 - 16 ve iyi kavunlar 16 • 
23 kuruş arasında toptan satılmıştır. 

Sadeyağ Fiyatı 

Birdenbire Yüksefdi 
Son gtinle.rde havaların soğumam 

üzerine sadeyağcılar toptan ve pera
kende yağ fiyatlarının kilosuna :5 _ 1 
kuru~ zam yapmışlardır. Birinci Ur .. 
fa yağlan toptan 90 kuruştan 97 
kuru'8 çıkmıştır. Trabzon yağlan 65 
den ~etmiş iki_ buçuk kuruşa fırlamı!J 
tır. Dığer yaglann fiyatlarında da 
yükselme olmuştur. 

Piyasada Afyon 
Ahclları Çoğaldı 

Uyuşturucu Maddeler lnhisannm 
muamelesi dışında kalan Afyon satış 
lannda uzun zamandanberi hiç bir de 
ıPşme olmamışken son iki gün içinde 
Afyon piyasası birdenbire yilk!eknit
tir. DünkU satışlarda ince mal afyon 
lardan bu senenin mallanna kll0su 
'iOO 'kuruştan alıcılar çıkmıştır. 
~~.....,.......~ 

ZAHİRE 
BORSASI 

~...-.·---...... 22.10.937 
FllA.llAR 

Cinsı 

Bufday yumuşak 
Buğday sert 
Arpa Anadol 
Çavdar 
Kuşyemi 

Keten tohum\' 
Susam 
Afyon ince 
lç fındık 
Keçi kılı 
Tiftik mal 
Güz yünü 

Aşağı Yukan 
K p K P 

6, 6~ 6,17 
5,25 
4, 5 
4.15 
7,22 

10,20 
16,-

600,-
38,30 
55,-

127,20 
81,-

-,-
4, 9 
4,20 -,--.--.--.--,-
-,-

129,-
85,-

G EL 1!. N 
Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Un 
Razmol 
Susam yağ 
Kuşyemi 
Mısır 
Z. yağ 
Yapak 

390 
75 
15 
60 
49 
22 
26 
30 
15 
8 

Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 

OIŞ F1\' A TLAH 

Buğday Liverpul 
Bu~day Şi.kago 6,01 K. 

4,63 K. 
5,89 K. 
5.21 K. 
3 .99 K. 
8 48 K. 

Bugday Vınipek 
Arpa Anvers 
Mısır Londra 
Keten T. I...ondra 
Fındık G. Hamburg 
Fındık L. Hambutı? 94 52 K 

94 .52 I{ 



--~- ..... .,.,.,. g6: 
Knlr lluleOeri; elyevm 

MJOUldlJ 91JUIACA 

12~•5•1• 9 • 

e 80LDAM SAG&: 

1 - ... balta '6r _..,... 

2 - Bedava - .Aaker 
3 - Teallm - 1'ı' Devi l&m-. 
'-W.-~ 
5-BlrllftillPB'-A.--111 
t-Tapma! - Bir m. toprak 
T - ~m olma -TaTlad& IU .,. 
8 - Rum mı - Dlh'M Jllk ver· ... 
9-Edat 
10-lwl* ... •t 

Muvaffaloy 

ADYOLiN 
LA•alwwaılar.. 4-8 cllJlerl .................... 

lbeah .... .aı .W•i• lf1n : 

.. ~- .lifleri...,.. ........ "ft 1mW 

.... -.... eliflere ..... - .. h'gMg ~ 

-- aabJattırııbn ~ ~ dif et
lerini de tea&'ri eder-..~. 4if-
1Mne W,lk dilfl"9• hei 1 lla wlimd.. 

....... &iiloiitii çajallll', .......... ~ Otw"' •••• a 'ıtı,...., 
camtw-.Cla 1 · 'td,Ca !' ' 
yetin ilbmm yılct&dbntl mUnı ... 
tile"'' s ..... < ... ıı.~a 
ve 80 ncu gtlnllll • J il1L W ı Tı 
br. 



23 -10 - 937 

ASRI BAYANIN BiRiCiK DOSTU 
Nedir? diye düşünmeyin, hiç şüphe yok ki 

F'~ı:--ı:~il VE Bagı DIR 
(FEMIL) cihan medeni bayanlarının aybaşılan zamanında ~ve 

k 11 d kl t S1hhi ufak yumuşak, sıcak, kanı emihı ve 
seve u an ı an gaye ' lm t al t bez! · 
muhafaza edici 2 cins hususi pamukdan yapı ış uv e en-
dir. Evde, işde, mektepte, sporda, seyahatte, yazlıkda: kışlıkda, 
baloda hiç belli olmadan bütün rahatlıkla kullanılır. BUyUk ecza-

1 d rf" .. . t h fJ"ye mağazalarında, b~rber salonların-ne er e, pa umorı ve u a 
- - ~ da kutusu 65 kuruştur. 

• • • 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları a~ğı~a yazılı (7) guru~.mal-

h ihale -~:1 ..... ek şartile hizalannda yazılı gun ve zeme er gul'Up ayrı ayrı t;UUU• • • 

saatlerde Haydarpaşada gar binası dahilindeki satınlma komısyonu tara-
fından açık eksiltme suretile satın alınacaktır .. 

B · · k · ti 1 • hizalarında yazılı muvakkat tcr.ninat ve kanu-u l§e gırmc ıs yen cnn .. .. tin 
nun tayin ettiği vesaikle birlikte ekSiltme gunu saa e kadar komisyona 
müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
ı - 30 000 kilo hurda dökme muhammen bedeli 1350 lira muvakkat te

minatı 101 lira 25 kuruş olup 8-11-937 pazartesi günü saat 10 da. 
2 - 200 000 kilo at~ toprağı muhammen bedeli 5000 lira muvakkat te

minatı 375
1 

lira olup 8-11-937 pazartesi gilnli saat 10 da. 
3 - 53 kakı:n muhtelif cins aJat ve edevat muhammen bedeli 4954 lira 

29 kuruş muvu.kkat teminatı 371 lira 58 kuruş olup 8-11-937 pazartesi gü

nü saat 10 da. 
4 - 50 adet demirden yol açıklık gabarisi ve dever 8.leti muhammen be

deli 1225 lira muvakkat teminatı 91 lira 88 kuruş olup 8-11-937 Pazartesi 
glinü saat 10 da. . 

5 - 2300 adet üç renkli el işaret fenen, 100 adet el hizmet feneri mu
hammen bedeli 4340 lira muvakkat teminatı 325 lira 50 kuruş olup ~11-
937 perşembe günü saat 10 da. 

6 - 39000 adet muhtelif cins eğe, biz, marangoz kalemi, balta, kazma, 
kürek, çekiç ve varyoz sapı muhaımmen bedeli 3879 lira muvakkat teminatı 
290 lira 93 kunl§ olup 11-11-937 perşembe günü saat 10 da. 

7 - 440 adet tahta el arabası muhammen bedeli 1650 lira muvakkat te
minatı 123 lıra 75 kuruş olup 11-11-937 Per§embe günü saat 10 da. (724ti) 

• • • 
Muhammen bedeli ve muvakkat teminatlarile isimleri aşağıda yazılı iki 

kalem malzeme 10.11.1937 Çar~amba günü saat 15.30 da kapalı zarf usu
lü ile Anknrada idare binasında ,satın alınacaktır .. 

Bu işe ,girmek istiyenler.in hizalarında yUilı muvakkat-teminat ile lra
nunwı tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik ves;kası ve tekliflerini 
ayni gün saat 14.30 za kadar komisyon reisliğine vermeleri laznndır. 
Şartnameler parnsız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa

!Jada Tesellüm sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (7187) 
C 1 N S I Muhammen be- Muvakkat temi-

dcli Lira nat Lira 

80 kalem hırdavat malzemesi 
40 ,, anuhtclif musluklar 

13424.50 
6992.00 

Mustafakemalpaıa Belediye Riyasetinden : 

1006.84 
524.40 

1 - Musaddak projemız mucibince 89,000 lira bedeli lceş1fli M: Kemal
paşa kasnbası elektrik tesisatının şimdilik rusfını yaptırmak şartıyle açık 
eksiltmeye konuLmuştur. 

2 - Eksiltme 8-11-937 Pazartesi günü saat 14 de hitam bulacak ve iha
le M. Kemalpa§a kazası Belediye Enciımeninde yapılacaktır. 

3 - Tesisata ait evrak ve projelerin birer kopyaları Istanbulda Galata. 
da Selanik Bankası beşinci katta Mühendis Hasan Haletten ücreti muka
biHnde alıp görebilirler .. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecekler tahminen yüzde 7,5 teminat ve ih~e
Yi mllteakıp yüzde on beşe iblağ teminatlarile ihaleden bir saat evvelıne 
kadar müracaat etmeleri 18.zımdır. 

5 - Eksiltmeye talip olanlaan Nafia Vekaletinden musaddak vesaiki 
hamil olrnası meşruttur. 

6 - Fazla izahat almak istiyenler M.K(llilalpaşa Belediyesine müracaat 
edebilirler. (7236) 

Gala tasa ray Lisesi Direktörlüğünden: 
lhale edilecek giın Bedeli Ilk teminatı 

ve saati L. K.. L. K. 

26 Teşrinievvel 937 262 50 19 69 Ekmek ve yemek artık-
Salı günU saat 14,30 ları. 
Galatasaray lisesinin yemekhanelerinde 1 Teşrinisani 937 gUnilnden 

t1ayıs 938 sonuna kadar toplanacak olan ekmek ve yemek artıklarının 
lnuhnmrnen bedeli ve ilk teminatile pazarlığı yapılacak gUn ve saati yu
karıda gösteri'ımiştir. 

Pazarlığı KUltUr Direktörlilğli binasında Liseler Muhasebeciliğinde top- ı 
1anan Komisyonda yapılacaktır. 

lstekliler şartnameyi görmek üzere Okul Idaresine ve pazarbğa iştirak 
~~ de şartnamede yazılı belge ve teminat makbuzlarile o gün ve saatte 1 
Oınisyona gelmeleri. (7242) 

------------------------------------------1 
lstanbul Gümrükleri Baımüdürlüğünden : 

l'tl l - Istanbul gümrüklerinde açılan 40 lira aylıklı iki Icra ve takib me
"1~:ugu için BaşmüdürlUğUmiizde mUsabaka imtihanı yapılacaktır. 2 -
U~abaka imtihanına girebilmek için aranan vasıflar tunlardJr: 

lu a) Memurin Kanununun dördUncU maddesinde yazılı ş~rtıa_rı haiz bu
~:~k; B) 22 yaşını ikmal etmiş olmak; C) Hukuk Fakültesınden veya 

3 
kıye mektebinden mezun bulunmak; 

Ci}ı - MUsabakada muvaffak olanlardan askerliğini yapmış olanlar ~r
C(:){ an alınacaktır. 4 - Tayin edileceklere taadül kanununa göre alabıle
aaı/e:r~ 1?aaş verilecektir .. 5 -:- Aran~n vaınfls:' ~ai-~ -~te~lerin 2-11-1937 
~ g{inij akşamına kadar dılekçelerile Başmudurlugumuze müracaat et-
eıeli lazımdır. 6 - Imtihan günü isteklilere aynca bildirilecektir. (7198) 

TAN 

SÜMER BANK -
UMUM MÜDÜRLOGONDEN : 

Bankamız tarafından muhtelif fen tubelerinde yükıek tah
sil ettirilmek üzere Avrupaya gönderilecek lise mezunlarının 
müsabaka imtihanlan lıtanbul Oniveniteıi Fen Fakültesi Pro

fesörleri tarafından yapılmıt ve &J&iıda müracaat kayıt nu
maralarile iıimleri yazılı olanlann imtihanı kazandıkları tes

bit edilmittir. Bunların muameleleri ikmal edilmek üzere, 
derhal Ankarada Bankamız Umum Müdürlüğünde M. E. Şu
beıine ve lıtanbulda Bankamız İstanbul Şubeıi Müdürlüğüne 
müracaatlan. 

Kayıt numaruı Adı 
84 Feridun Civelekoğlu 

120 Dündar Arif 

106 Orhan Tarhan 

115 Cemal Uluant 

144 Nezih Rona 

83 Halidun Civelekojlu 
128 Müfit Erenli 
105 Nazım Berk 

34 Seyit Ulubay 
169 Nurettin Besen 

82 Etem Tokıözlü 
170 Arif Uluğ 
77 Suat Yua 
38 Huan Erdener .. ................................... ... 

==- ~-- ~-
=Hem•" bir aera yakın bir 

tec:rOt>e devreelne daya• 
nan Revu• •••tlerl ; alze 
tamOIAyar ve teminattı bir 
eaat takdim •ederler. Te
k•"'"'OI etmlf fennr alet· 
ıer, kontrol ve çalıtm• 
metodu -yaelnde Revue 
.. atlerlnln muvaffak olma· 
ıarına baflıC:a 6mlllerdlr. 

Blfhil 111tcııırdl lıulunur." 
u-.- De-• 

........... ._ Kaı>t.T .. Hal'i NO.
Te1.' ., .... 

/.yarı daha dakik 
lflyatı daha ucuz 

HAZllSIZLll ___ , 
Hayatm zevkinden 1nsaoı mahrum eder. 

Pertev Karbonat komprimeleri 
Çok temiz bl • Karbonattan ve toa karbonat almaktaki m~ktlU'ıt göz 

önünde tutularak yapdDU!Jtıl'. 

.. •••••••• Her ecmııede satıhr. •••••••• .. 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden : 
1 - !halesi tehir edilmiş olan 60 ton tüvenan yerli maden kömUrlinUn 

açık eksiltnnesi Mtidüriyetimizde 5-11-937 Cuma günü saat 14 de ya
pılacaktır. 

2 _ Bu işe ait §artname hergiin saat 15 den sonra Muhasebeden ve
rilir. 

3 - Taliplerin yukarıda yazılı gUn ve saatte 54 lira teminatı muvak· 
kate ile birlikte müracatlan ilan olunur. (7101) 

Bayramiç Jandarma 2 nci Alay 
Satınalma Komisyonundan: 

Tahmini 
bedel 
Li Ku. 

65850 00 

Miktarı Muvakkat ihale giinü saat Erzakın Eksiltme 
kilo teminatı cinsi şekli 

Li. Ku. -
439000 4938 75 

(7186) 

nÇAGLAYAM GAZINOSUa 
Momleketimizin güzide aan'atkJ.rJarmdan müteşekkil SAZ HEYETJ 

11 Bayan MUALLA .. 
lıtanbulda ilk defa olarak yepyeni 

HOSGÖR REVÜSÜ 
Telefon : 40335 

htanbul ikinci iflAs memurluğun • 
dan: Müflis Nalbur Mehmed Kadri • 

YARIM BAŞ nin Bursadaki köşkU hakkmda Masaı 
Ağrıları, uabi zafiyet, asa- m açtığı davadan dolayı jflas idare 

bi ökıüriikler KARDOL 'a sinci alacaklılara izahat verileceğln-
kartı gelemezler. Tecrübe den alacakhlarm 5.11.937 Cuma günü 

saat 11 de dairede hazır bulunmaları 

••il•e•aa•b•i•tt•ir•.•------•-.ıidare kararile Ui.n olunur. (1086) 

ıı 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı ls
tanbul Satınalma Komisyonundan: 

1 - Gümrük Muhafaza Orğüdü için 30000 metre Bobine sarılı ağır 
sahra kablosunun 28--10-937 Perşembe günU saat 11 de kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutan 2145 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf Komisyondadır. Göriilebilir. 
4 - Isteklilerin ilk teminat olarak 161 liralık vezne makbuzu veya 

Banka mektupları ve kanuni vesikalariyle birlikte teklif mektuplarım 
eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Galatada Eski lthalat gümrü
ğü binasındaki Komisyona vermeleri. ( 6965) 

----------------------------------------------~ 
Samsun Şarbayhğından: 

Belediyemiz tarafından inşa ettirilecek mezbaha binasının plan ve te
ferruatının ve hesabatmm vesair şartnamede yazılı islerin vapılmo.sı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştıur. 

1 - Bu iş için tahmin edilen bedel "3000,, liradır. 
2 - Muvakkat teminat akçesi "225,, liradır . 
3 - İhale 25/10/937 tarihinde P.azartesi günü saat 15 de Beledive 

binasında Daimi EneUmen huzurunda yapılacaktır. 
4 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Verilecek işe ait fenm şartname 
B - Eksiltme şartnamesi 

C - Bu evrakı istekliler Samsun ve İstanbul Belediyeleri Heyeti fen
niyelerinde görebilirler. 

5 - İstekliler 2490 No. lu kanunda yazılı evsafa haiz oldukları gibi 
mtihenclis veya mimar olması şarttır. 

6 - Talipler teklif mektuplarmı ihale günU saat 14 de kadar Sam .. 
sun Belediyesi Encümen Riyasetine tevdi etmeleri lazrmdır. Bu müd
detten sonra verilecek teklif mektupları kabul edilmiyecektir. 

7 - !hale 2490 No. lu kanun rükli mlerine göre yapılacaktır. "6800,, 

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

lesi yapılmak Uzere 22226 lira 28 kuruş keşif bedellLSungurlu ka~asmda 
yeniden yapılacak llk okul binası kapalı zarf usuliJe ekSiltmeye kon
muştur. 

Şartname, Plan, ke;df ve buna müte farr.i e\Tak Nafia dairesinde gö
rülebilir, muvakkat teminat mikdarı 1666 - 99 liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplarile müteahhitlik vcsikalanru ihale günü S&• 

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

NEOKALMINA 
GRİP • NEZLE • NEVRALJi 

BAŞ ve DİŞ ağrdarı • ARTRITiZM 

1 İnhisarlar Umum Müdürlüğünden ) 

r - Idarcmizin ÇamaJ u tuzlasında şartname ve tablo şcm.asın~ uygun 
olmak üzere yeni bir Elektrik Santralı tesisi işi kapalı zarf usulıyle ek

siltmeye konmuştur. 
n _ Bu tesisatın montajı da dahil olduğu halde muhammen bedeli sif 

Izmir 95000 lira ve muvakkat teminat 6000 liradır. 
III _Eksiltme 9 _ X11 - 937 tarihine rastlayan Perşembe günU sa

at 15 de Kabat~ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 
ıv -Şartnameler 475 kuruş mukabilinde Inhisarlar levazım ve mUba-

yaat şubesiyle Ankara ve Izmır Başmüdlirlüklcrinden alınabilir. 
v _ Istek1ilcrin, fenni şartnamede yazılı takattn bir gazojen tesisatı 

yapmış olduklarına dair resmi vesikalarını ve şartnameye uygun olmak 
üzere ihzar olunmuş fenni teklif projelerini tetkik edilmek i.lzere rksiltme 
gününden en az 15 gün evveline kadar Inhisarlar Tuz fen şubesı Müdur
lüğüne vermeleri münakasaya girebilmek için dahi eksiltmeden azami 
2 gün evveline kadar tekhflerini muvafık bulunduğuna dair mezkur şu
beden vesika almaları lazımdır. 

VI _ Mühürlü teklü mektubunun, kanuni vesaiki ve V nci maddede 
yazılı diğer vesikayı ve muvakkat teminat akçesi makbuz veya mektubu
nu ihtiva edecek olan kapalı zarflar ihale günü en geç saat 14 e kadar 
yukarıda adı geçen alım Komisyonu Reisliğine makbuz mUkabilinde ve
rilmif olmalıdır. (B.) (6960) 

Belediye Sular ldaresirtden: 
Eb'at ve mikdan gartnamesinde yazılı cem'an 80 ton betonarme de

miri satın alınması İdaremizce açık eksiltmeye konmuştur. 
ı _ İstekliler bu iş için tanzlın edilen şartnameyi Levazım servisin

den parasız olarak alabilirler. 

2 - Açık eksiltme 27-10-937 Çaraşmaba günü saat 15 de T k · 
deki Sular İdaresinde yapılacaktır. (7203) a sun-

Sahibi: Ahmet l~min l'AL!UAN. Umumi Necıriyat.ı idare Ed S 
. . . . ~ en: ·SALIM 

Gazetecilik ve Neşrıvat Türk Limitet Sirketi. Basıldığı ver TAN Mnth .... 
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iskelenin yanıbaşın a 

Ta si le a ıh iki rsa 

I 2 

~ - :A.rsanm yeti ve ölçi.isil yukarıdaki krokide gösterilmiştir. (1) No.lr 
ar:;:anm muhammen kıymeti (3250), (2) No. lı arsanın muhammen kıymeti 
,(3000) liradır. 

2 - Arsa üzerinde mcvcud olan ahşab binalar ve tesisat - arsayı çeviren 
duvarlar haric olmak Uzere - ankaz halinde ayrıca satılığa çıkarılmıştır. 
Ankaz 15-10-937 tarihinden itibaren üç a.y zarfında müşterisi . tarafından 
ka1dmfacaktır. Arsanın mevcud duva.rlarma illşilmiyecektir .. 

3 - Arttırma 27-10-937 tarihine düşen çarşamba günü saat 15 te ya
pılacak ve arsalar muhammen kıymetten aşağı olmamak Uzere en çok bedel 
ver enlerin üzerlerlııde bırakılacaktır. 

4 - Arttırnuya girmek için muhammen kı}metlerinin ytizde 10 u nlsbe
tinde pey akçesi yatırmak lazımdır. · 

5 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede se
kiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler yW;de 5 faize t!b:dir. 

6 - Taksitler ödeni.nciye kadar arsalar Sandığa birinci derecede ipotekli 
kalır. (7016) . 

TAN 

GRIPIN 
Soğuk algmlığma, baş nezlesine ve 

diğer ınezlelere, gripe, k::mkhğa.. 
ü'ŞUtmektenı mütevellit bütün 
ıstırap!ara ·k~ı bilJıaSSS. 

müessirdir. 

RIPI 
En şiddetli baş ve diş ağniıı.nm 

derhal dindirir. 

GRIPIN 
Bet, sinir, romatizma ağnJan:nda 
hararetle tavsiye edilmeJctedir· 

İcabında günde üç kaşe 
alınabilir. 

l&iın ve markaya dikkat. Taklit
lerinden sakınınız. 
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Wt~iZ 
Mamala 'ıdır. 

i Whfz motör yağJ- En .vtıksek evsaf-
- ta Amerikan rootör yağıdır. 

~ IVhlz motör yağı - Sanjman ve dllranstyelleıl.nt&<1··1'1 setııl keser. Hiç bir markada erruJa.U ohnııan 
1 bir yağdıı. 

j Whlz 1937 modellertne mcht11us hmmsl ~njman dlfran~tye1 ya.ği. -

_ 1037 model tenezzühlerde Rypold tipi diframdyel lmtlaoJmıştır. Bunun iı,;ln blitün markalaı 
1 yağ kuJlandruasmı ehemınlyet1e tavAlye etınektedlrler. 

1 ,Vblz bütiln otomobll fabılkaJannca k:ıboJ edilen ys-ğd:r. 

:: Whlz mafsal yağı. - tılafsaJlarınızm önırünU arttınr, s~inr kf'Ser. 

! IVhiz y~ğları, otomobil veya kamyooetinb:ln ömrünü arttınr. 
1 

1 1 ecrübe ediniz .. Vey!I kuUananlara sorunuz. 

1 
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1 

1 
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rtlRKJYE ACENTF.SI 

TATKO Şi'RKETi 
Beyo~lunda Taltslm Bahçesi karşısm da 

ller tarafta GOODYEAB acentelerwde satrhr. , 

il 

1 

1 

1 
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SONBAHAR GELDİ 
PARDÜSÜLÜK 

Derhal bir kaşe • 

Son cıkan son derece müessir K E S K i N K A Ş E L E R i üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 

- KANZUK 
uksiiriik şurubt 

En mutedil 
fiyatlarla 

en mükemmel 

mpermeabl 
Par desüler 

Tüccar Terzi 

1TK1 N 
İstiklal cad. 

No. 405 

Bah~ekapı 
SALiH NECATI 


