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' ' ya verdiii aon nota, Mnır - Libya hududunun ~ih bir tahdi 
ait bulunmaktadır. Mısır hüldlmeti muhtelit tahdit hudut komis> l BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 
nanun bir teırinisanide ite baılamaamı teklif eylemiıtir. -

Kıymetli müalirimise T opane rıhhmıncla yapılan cukerf selcim rami esnasında 

Celal 1.,\3 E,~:;;ı Romanya Başvekili Memleketimizde 

Bayardan cı) T atarescu Dün Büyük 
~~Üioruz? Törenle istikbal Edildi 

:Ahmet Emin YALMAN 
[Ankaracla bulunan 
Bapnaha"irimiulen] 

C elil Bayar Türk inkılabı
nın çok mühim bir dev

resinde it batma geçmittir. Bu
güne kadar memleketin halledi
lecek birçok itleri vardı. Boğaz
lar İf İ, Hatay iti bunlardandı. 
Dersimdeki derebeylik tefek
"-~•A,LCU.UC *'' IQD ~ kati taa
tljwl n •ını mvl:ıilea bir mese; 

Dost Devletin Değerli Hükumet 
Reisi Resmi Ziyaretlerini Yaptıktan 
Sonra Ankaraya Hareket Effiler 

le idi. 
Bir taraftan bu meselelerle, bir ta

raftan da günün acele mahiyetteki iş 
)erile uğraşırken maziden miras al
dığımız birçok zihin itiyatlarına, u
sullere, kanunlara kısa bir zaman 
için göz yummak zarureti vardı. 

Bugün fevkalade diyeceğimiz prog 
ram ikmal edilmiş bulunuyor. Mazi
nin mirasını ele almıya ve esaslı su
rette tasfiye etmiye sıra gelmiştir. t 

Türk idare makanizmasmı, gihıU gü
nüne işler, halkın her işini zamanında 
yapar verimli bir makine haline koy
mayı artık düşünebiliriz. 

Maksat, gününde ve saatin4e iş b~ 
,armak ve çok verim almak oldu -
luna göre, lbir hükQmet dairesinin 
J9 görmek sistemile bir bankanın ve 
bir f abrikanm sistemi arasında fark 
cılmamak lazmıgelir. 

B. Tataruca ôbiJe 
defterini imzalıyor 

Dostıumuz Romanyanm değerli Baş 
vekili B. Tatarescu, yanında Bıu,veki. 
Jet siyasi bürosu direktörü B. Sibi
ceanoü, Bükreş elçimiz B. Hamdullah 
Suphi Tannöver ve Rador ajansı u
mum müdUrij. B. Hurtiz ol~Jaal. m!S..:.: - 'W .... 

di. 
Karadeniz Boğazı açıklarında Tı

naztepe ve Zafer torpitolarımız, misa 
firimizi getiren vapuru k&l'§ılıyarak 
limana kadar refakat ettiler. Değerli 
diplomatı taşıyan Romanya vapuru 
limana girdiği vakit bütün Türk va
purlan düdük çalmak suretile dost 
memleket Başvekilini seli.mladılar. 

Aziz misafirimiz, vapurdan Topa.ne 
nhtımma çıktı ve burada İstanbul va 
lisi B. Muhiddin Üstündağ, lstanbul 
kumandan vekili Tümgeneral Osman 
Tufan, lstanbul Merkez kwnandanı 
General 1hsan ngaz, Romanya sef'ıri 
B. Telemak, Romanya konsoloshane-

(Arkaaı 6 mcıda) 

Vergi Kanunlan Birleşirken .. 
Bütün iş, mevcut şekillere bağlı 

kalmamaktır; eski ile uzlaşma şeklin
de mahdut bir ilerlemeye razı olm~ 
makta ve asıl mak&.'ldı gözönUnde 
tutmaktadır. Ancak o zaman bizi ga
yeye- vardıracak kestirme ve ameli 
Yollan bulabiliriz. 

Maaş ve ücretlerden ne 
kadar vergi ödüyoruz? 

CELAL BAY AR IS BASINDA 
Başmuharririmiz Yeni Başve
kili Makamında Ziyaret Etti, 

lntıbalarını Bildiriyor 
B. Bayar Diyor ki : "Millet Her işi Bilmeli ve Umumi işleri 

Ciddi Bir Alaka ile Takip Edecek Vaziyette Bulunmalıdır ki Hüku
metle Millet Arasında iş Beraberliği Tahakkuk Etsin. 
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:Ankara, 21 Dkte§rin 
(Başmuh~en) -

Yeni Ba§vekil CelAl Ba
yan makamında -ziyaret e
derek muvaffakıyetler di

ledim. Ba§Vekilin. Atatür
kün nutkundan ve kabine
nin programı Kamutayda 
okunmaZdan evvel gazete
lere beyanatta bulunmak 
istemiyec-.eği çok aşikar 
bir şeydh'. Fakat gazeteci 
sıfatile beyanat dilemek 
vazifemdi Bu vazifemi 
yaptım, 1u cevabı aldım: 
"- Pek iyi tahmin eder 

siniz ki. Atatiiıidln nut
kundan ve kabine, Kamu
tayda programını okumaz
dan evvel beyanatta bulu
namam. Fa.kat ondan son
ra memleket l§lerlne dair 
guetelere beyanatta bu- B. Celal Bayar 
IUDmayı ve yapılan işler bakkmdaj her işi bllınell ve umumi işleri cld
mllletl tenvir etmeyi en libumkı ve eli bir aJika De takip edecek vul
faJ'dü bir vulfe apna yette bolanmabchr ki. hmôbnetle 

QHI NtW. lg' h pcltzz Met, millet al'UIDda 4levam1ı bir iş ve 

görü!} beraberliği taba 
kuk etsin . ., 

Başvekil, kurulu usull 
mucibince birçok kağrtl 
imzalıyordu. Halinden ço 
belli idi ki, sırf mihani 
bir faaliyet §eklinde b 
imzalarla geçen vakte 
cıyordu. 

Bu sırada ben, Cel 
Bayan, siyasi hayatın 
yeni ve mühim çerçevesi 
çinde tahlil etmekle me 
guldüm. Bu tahlilden v 
bundan sonra devam ede 
konuşmadan bende kal 
intibalan kısaca hulasa 
deceğim. Bunu, Cel8.l 
yan ilk defa olarak gö 
müş ve tanımış gibi · 
hisle yapacağım: 

Yeni Başvekil 
mokrat ruhlu, bir devlet 
damıdır. Her bulundu -

mevkie, ancak umumi iş bölümü içi 
de kendine düşen bir vazife yeri g .. 
zil ile bakar. Mevki gurunındnn 

{Arkası 8 incide) 

Çin ordusunun 
Zayiatı 

425 bin mi? 
---,..,--, 

B.Celil Bayar Dün Baz 
Ziyaretler Kabul Etti 

Cephede bir Çin nelm -
[Son haberler üçüncü aayfada] 

Ankara, 21 (Tan muhabirinlen) -
ıC. Halk Partisi Gnıpu yarın saat 
10 da, Parti um'llUl reis vekili Başve
kil Celil Bayarın reisliğinde toplana
caktır. 

Mebusların büyük bir ekseriyeti 
şehrimize gelmiş bulunmaktadır. 

Grup toplantısında parti grupu idare 

1 
heyeti azalan seçilecek ve meclis ri
yaset divanına gösterilecek namzet
ler tespit edilecektir. 

Riyaset Divanında esaslı bir deği
şiklik olmıyacağı tahmin olunmakta
dır. 

Başvekil Celil Bayar bugUn ma 
kamında Mareşal Fevzi Çakmak, A · 
lt Müdafaa Vekili Kazım Özalp, D 
hiliye Vekili ve Parti Genel Sekret 
ri Şükrü Kaya, Halk Partisi eski 
nel sekreteri Bay Recep Peker ve 
ğer birçok mebuslar tarafından ziy 
ret ve tebrik edilmiştir. İngiliz büyü 
elçisi Bay Persi Loren de B. Gelil 
Bayan tebrik edenler arasındadır. 

CUmhurreisi AtatürkUn kabine 
teşkiline Bay Celal Bayarı memur e.c 
den tezkerelerile Celal Bayann teş. 

(Arkası 8 incide) 

Bu yolda bir yürüyüşün pllm
nı yapmak ve istikametlerini 

göstermek için ideal bir Önderimiz 
\rartlır. Atatürk, Türk milletini aklın 
icap ettirdiği kestirme yollarda yü -
tütlllek suretile Türkiyede en müva
~eli ve modern prensipli bir cemi
)'etin temellerini kurmuştur. Bu bü
l'ük iş tarih ölçilsile çok kısa bir za
bıanda başarılmıştır. Atatürkün ay
hi prensipleri idare makanizmamıza 
"e halkın her günkü hayatına tatbik 
ttınek hususunda da bize en muvaf
fakıyetli ve en kestirme yollan gös
tereceğine şüphe yoktur. 

Aylıklardan Alınan Yergilerin Tev· 
hidi Mükellefl~rin Lehine Olacak 

~Yeni Tefrikamız : 

Dört ErkGnıharbiye· 
Reisinin Toplantısı 
Bugün Yapllıyor 

Ankara, 21 (Tan muhabirinden) -
Balkan Antantına ~il dost devlet
lerin erkô..niharbiye reislerinin toplan 
tısına yarın sabah (Bu sabah) bura
da başlanıyor. Romanya erki.nihar~i 
ye reisi General Şikityu ile refakatin 
deki heyet bu sabah şehrimize geldi. 
İstasyon Türk ve Romanya bayrak -
larile süslenmişti. Genelkurmay Baş
kanımız Mareşal Fevzi Çakmak, Or
du müfettişi Orgeneral F. Altay, di
ğer ali.kadar kumandanlar, misafir 
generali karşıladılar, bir askeri mllf
reze de selim resmini ifa etti ve istas 
yonda biriken kalabalık bir halk küt 
lesi de dost generali alkışladı. 

Bu yollarda yürümek ve tatbikat me 
ıııeıeıerini halletmek için Celal Baya
tın Başvekil seçilmesi muvaffakı -
l'etıi bir gidişin ilk adımıdır. 

Celal Bayar, 1ş Bankasının başın
da bulunduğu sıralarda bize filen gqs
terıniştir ki, en modern iş tekni~ 
lıygun bir makanizmayı memle · · • • • el 
~ ··dj-~fiilC Bir maliye fllbuinın ıçın en bir göriiniif 
1 evcut unsurlarla gUnU güniL 
~~ll'ıek, halkı hoşnut -e " .... V~kaleti tetkik heyeti ta· şeklini alacağı ve hemen tatbikine 
l 1ınat uyandll'mak - '1ı1l%f?'lanmış olan iki mü- başlanacağı kuvvetle ümit edilmek· 
ktısat Vekaletinde un.f projesi üzerinde son e- tf"dir. 

h çaiı~mıştır. Fakaf ~aktadır. Bu projelerin, Bu iki mühim projeden biri, maaf 
(Ar clJPq!n bu devresinde kanun (Arkası 6 mcıda)., 

, 

Hürriyet ve ltilCif 
Nasll Doğdu 
Nasll Yaıadı 
Nasıl Baffl '1 

UIJ'AN,, yanndu itibaren oku
yuculanaa yakın tarihin en giz
li ve kirli kötelerlnl ibretle gös
terecek olan bir tefrika vermiye 
~byacaktır: 

"Htlrrlyet ve ltlllf Fırkası na
sıl doğdu, aaaıl yqadı ve nasıl 
battı?,, ~bğı altmda okuyaca
ğlluz bu tefrikada muhteris po
lltlkacdarm, vatan hainlerinin. 

i 
•tılmıtlann çevirdikleri glzU 
entrikalar ortaya dökWecektir. 

Yarın TAN'da 

General Şildtyu öğleden evvel Cüm 
bur riyaseti köşkUne giderek husust 
defteri imzaladı, sonra da Mareşal 

Çakmağı, Milli Müdafaa Vekilimizi, 
Hariciye Vekilimizi ziyaret etti ve bu 
zyaretler iade olundu. 

Mare,al Fevzi Çakmak bu akşam 
(Arkası 6 mcıda) General Şikityu 



TAN 28-10-937 

.yın B. Hamit Oskay'a Cevabından 

Ötürü Teşekkür Ederim 

J Atatürkün 
Basın Kurumuna 
iltifatları 

Istanbul Basın Kurumunun bu 
sef erıki kongresinde Büyük Şef 
Atatürke telgrafla sunulan ta
zhn ve bağlılık ıarizcsine Ulu On. 
derimiz tarafmdan şu cel'np ve
rilmiştir: 

"Duygulannıza ~ekkUr ede-

2 8 Birincit~ıfa tarihll kö- ş imdi ben de söyllyeyiın ıki: rim.J, 
şemde, anam yurdu olan (1) - "Ya Hafız,, ın eline L 

l'e~il Sapancanm, elli yıldnnbcri bırakılmamı ta. ı kime bırakılım 
ı<.. Atatürk 

gittikçe karikatürle en elmaları i- rlca ederim. Biz mahallelerimizi, ~~~~~~~~~~~~~~ 
!;lıı bir ağıt yakn)ı tını, ve demiş. semtlerimizi, beldelerimizi bile Ya 
tim ki, efer onlan uzun yıllar "Ya , llafızn. teslJm etmiJ izdir. Sigorta-
Jlııfız,,rn eline bırnkmıı aydılı: böy- ya verilmesi e)zem olan eheıÔ.mlyet 
le olmazdı, şimdiden onra (Ya Zi- ancak ctimJıunyet devrinde \'erll-
:rnat Ve.kfıleti):ıe bıraknlnn. mt5ür. Ya Hafıza bırakmasaydık 

Kocaeli valisi, pek centilmen ·ve böyle yampiri yümpürü mü olur-
memleket i~lerile pek ilgili olan sa. du f 
) m Bay lliimit O J..·a.y bu nf;rıtunı (2) - l~e o muhtelif haşere \'e 
,.e dileı;riml okumu~. Etraflı bir hastnlrklaraı istilasını da Yo. Ha-
CC\ııp veriyor ve benim i tedilde- tız yapar. Bunda ne sizin, ne benim 
rimden fazlasmm bile yapılmak U- .suçumuz yoktur. Memleketi böyle 
zere bulunduJ;'lll!.u müjdcliyor.He.m teslim aldık n teslim aldığmuz 
ı,"llzete oh"Uduğuna, hem incelediği- §ekli konuştuk. 
11e, hem cevap verdiğime, hem mÜJ

0 

- (8 >' G De k ki - eçen Rene.. me , 
de ine nyn BlTI teşelı:kür ederim. Yn. Hafızın elinden almak fırsatı 

n.ym Kocaeli valisi bu güzel geçen sene ele geçmiş ,.e he.men ya 
ccvabm o.yni ~ütuna konrna.sım is- pılmış, amma Mütareke, Meşruti-
temiş. isteme eydl bile ben gazete- yet, istibdat yıllan ne olmuş! Ya 
nin direktöründen rica edecektim, Hafız Hicaza mı gitmiş! 
hruk i_şleriJe llgilenmenfn bir örne- ( 4 ) _ Söylediğiniz gibi 1§1 bt-

ğl olan bu cevabı o yere aynen zim Ziraat Vekaleti ele alınca. e-
koysun. saslı f Jere bnşlanmı . Ben de baş-

lşte koyuyorum ''e altına da nu ka şey ne i tcdim ne dedim. 
Jnarnlndığım noktalar haklnnda 
ce,rııbmı 3 azncağun. (5) -Arlflyede n~ılıın yemiş ls-

Bay Yalinin mektubu: tasyommun bu sene i,Şe bn..sJıyaca-
.. Sabanca elmalarının eskisine ğrnı öylüyorsmıuz. Başlasın da ne 

nazaran bozulmuş olmasından bah .vakit batlarsn. b,a.5ln 
sediliyor ve bu mahsulün (Ya Ha- (G) ve (7) - Yapmayın ricn e-
fız) eline bırakılması doğru olma- derim Bay Hamit! Ne sizin bu işle 
dığını (Ya Ziraat Vekfileti)ne bı- me guJ olmndığmız aldıına geldi, 
rakılması fena olmıyacağını yazı- ne böyle insafsızca bir §ey <lü~ U-
yorlar. Filhakika Sabancanın bazı nüp öyledim, ne de efknrı ıumuml-
köylerinde elmalarda, elma ağaç- ;re leyhinize isyan baymğr açtı. 
larmda ve hattii yapraklarında Samimi yazdım, samimi cevap \'er 
maalesef muhtelif hastalıklar var- diniz. 

Yen· Otobüs 
H 

• 
tarı ç·n 

• • iz n Veridi 
-0--

Önümüzdeki Ay Hepsi 

Ac;ılmış Olacak 
Belediye, nakil işlerini kolnylaşbr

mak maksadile şehirdeki otobüs ı-;er
\'İSlerini çoğaltmıya karar vermiştir. 
Bu maksatla yapılan bütün müraca
atlar kabul edilecektir. 
Kurtuluş - Baya.zıt ve Yıldız -

Taksim hattında otobüslerin ay başı
na kadar işliyebilmcsi için bu hatta 
ayrılan arabaların muayenelerine baş 
lanılmı§tır. Topkapı - Sirkecı hat
tında dünden itibaren iki vtobtis iş
lemektedir. Bu hatta altı otobüs ay
rılmıştır. Diğerleri de şu günler<lo işe 
başlıyacaklardır. Bundan başka ~işli 
ile Fatih arasında otobüs işletilmesi 
için dün belediyeye yeni bir müracaat 
yapılmıştır. Belediye, bu hatta da i
zin verecek ve Fatih - Ş"şli arasın

da 14 otobüs işliyecektir. 
Bu vaziyete göre, ikincitf>şrin i::in

de şehrimizdeki bütün yeni otobüs 
hatları açılmış olacaktır. 

dır. Fakat, bu vaziyet {Ya Hafız) Siz ki henüz dündenberi anam 
ın eline bırakılmııJ değildir (1). yurdundasmız, elli yrldanbert has- Yeni Kimya Enstitüsünün 
Her türlü yemişlerin en iyisini ye- talık, ha~ere ve Ya Hafız yüzünden Proieleri Hazırlandı 
tiştirmiye müsait olan bu havaliyi ~ürüyen iki elma l~ln mi mesele Universttede yeni yapılacak Kim-
muhtelif haşere ve hastalıkların çıkaracağız? ya enstitüsünün projeleri tamamen 
istilüsından kurtarmak için (2) l'tlade.mki, göniillerimlzin diledi- hazırlanmış ve Nafıa Vekaletine gön 
Ziraat Vekiıletimiz vı1iiyetimizde ği ekilde i c el 'konulmuştur, de- derllmiŞtir. Inşaat 320 bin liraya çı-
geçen sene (3) bir .ııraat mucade- cliğinlz; f?bi bn,,nn cltl b~sa.,..ıil.ğrn. Kacak, temelatma meramını yakmaa 
le tnüdüriyeti te~ınt etmiş ve bu görecek ve )iirek birliği ile e\"lDe- yapılacaktır. Enstitünün, üniversite 
teşkilat vilayet idarei hususiyesin- ceğiz. , bahçesinde şimdiki talim taburu bi-
den yapılan mühim maddi yardmı- - nasmın yanında kurulması kararlaş-

larla da takviye edilerek hem Sa- I:; QZQZe' de mıştır. Bu bina, biyoloji enstitüsün-
bancada, hem de vilayetin diğer n 'I den büyük olacak, içinde eczacı mek-

lüzumlu yerlerinde ağaçlarımıza Yelkenlı.lerden tcbi de bulunacaı...-ur. 
ve ycmişlerimizc musallat olan 
muhtelif hastalık ve haşerelere ~ 

karşı (4) esaslı ve şiddetli bir mü-ı Birı daha geldi 
cadeleye gırişilmiştir. Son fırtınada Midyede bir hayli 

M vcut ağaçlar ve meyvalar bir tehlikeler geçiren yelkenlilerden biri 
taraftan kurtarılmıya ve ıslah e- daha dün sabah hmanımw.a gelmiş
dilmiye uğra§ılırken bir taraftan tir. "Ziyaret,, ismini taşıyan bu yel
da Ankarada Yüksek Ziraat Ens- kenli Cemal kaptanın idaresindedir. 
titüsü meyvacılık ve bağcılık mU- lğneadnda.n buraya kömür yUkü ile 
tehassısı Profesör Bay Glaysbcr- gelerek Balat iskelesi yanında de
ge vilayetimizin her tarafında yap mirlem'ştir. Cemal kaptan, dün ken
tırılan tetkikat neticesinde kuvvei disile görilşen bir muhnrririmize şun
inbatiyesi, iklimi ve coğrafi vazl- ları söylemiştir: 
yeti itibarile her meyvanm en ne- "-Gemicilik hayatımda böyle fır-
fisini yetiştirmiye ve her istenilen 
>ere, hattA. memleket haricine yol- tJnaya. ilk defa rastladım. Midyede 

çok felaketli saatler geçirdik. 5 gün 
lanııya çok musait görillen vilaye- fırtınanın dinmesini bekledik. Fakat 
tımızde yeniden yetiştirilecek ye • altıncı gün de1niz büsblitiln azdı. ünü
m ş bahçelerinin fenni bir şekıld 
yetiştirilmesini temin için de Zi- müzdeki yelkenlilerin birer birer zln-
raat Vckaletim.ız vilayetimizin Ari- cir koparıp sürüklendiklerini 

1

görü -
f ;yıc mevkiinde ve şimendifer hat- yor, denizin kokunç uğultusuna ka
tı uzerinde Yüksek Ziraat Enstitü- rışan feryatlara ancak seyirci kala
stinün daimi murakabesi altında biliyorduk. Sahilden tehlikede oldu

ğumuzu farkcdenler, küme küme a-

Kayseri Valisi Döndü 
Kayseri, (TAN) - Mezun bulu -

mm vali Adli Bayman bu akşamki 
Toros ekspreslle şehrimize lönmüş
tür. 

ı~ıman işleri umum mliclürlU-

ğü Iiunıçeşmedc bir i~çi yurdu 
tesis ctmi~tlr. Yurdun bütün el<
~·ild~ tıımaınlandığt için bugün 
mat 15 te merasimle ~ılacn.ldır. 
Burada 600 liman omeleshıl ba
nndrnıcak her türlli istirnhatl 

• temin etmek lçbı lilzımgelen bütün 
J tesisat ''e tertibat yapılmıştır. 
ı Yurdun mükemmeı bir yemekha. 
J nesi ';e yatakhanesi vardır. 
.............................. 
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Dörder Ay Hapse 
Mahkum Oldular 

Gümrlik dairesinde çalL~an asJiye 
beşinci ceza mahkemesi, dün döv·iz 
kaçakçılığı yaptıkları iddia <:dilen iki 
sarraf ve tüccar hakkında. hapis ce
zası vermiş ve derhal tevkif etmistir. 
Hadisenin beş suçlusu varclır ve id-
diaya göre §Öyle olmuştur: 

Emniyet müdürlüğü kaçakçtlık bü
rosu memurları, Karaküyde Karn
mustafapaşa caddesinde 'il nun>.ara

BT.itün şehir, bayrama hazırlanıyor 

. lı vapur acentesi simsarı A vnun Mir
za.hi ile Karaköyde eski Gumruk ·cad 
desinde sarraf Filibin yamnda çalr
şan Bulgar tebaasından Manolun d&
viz kaçakçılığı yaptıklarnıı öğren

mişler ve Madam Şarloti isnıinJe bir 
kadına numaralan tesbit edilen 552 
lira vererek göndermişlerdi-:. Madam 
Şarloti, bu paralarla Manola fltMiş
tir. Manol, paraları alarak madanu 
Mirzahiye götürmüş, orada kendisi
ne 552 liralık ecnebi dövız vt-rilcliği 
için bu sırada memurlar tarafından 
yakalanmışlardır. Cümhuriyct bayramnrıız nıünase-ı zıtta iki tribün yaptırmıştır. Bundan 

betile, bütün resmi daire ve miiesse- başka tramvay direklerine, Köprilye 
selerle mektepler bugü,1 sn:ıt 13 te bayraklar asılmaktadır. Belediye hi
kapanacak ve pazarte.ı;ı sabahı tek- nasmın önüne, Sultnnahmet ve Tak
rar açılacaklardır. Cumartesi günle- sim ve Bayazıt meydanlarına aynca 
ri saat 13 ten itibaren tatile mecbur tezyinat yapılmıştır. 
olan hususi müessese ve imalathane- Yarın, resmi, hususi bütün binalar 
ler bugün 13 ten sonra kapamak mec gündüz bayraklarla, gece elektriklE'.r
buriyetinde değillerdir. Ancak y~rın le donatılmış olacaktır. 
her taraf kapalı olacak, yalnız paz~r 
günleri açık kalmak hakkını haiz o
lanlar isterlerse yarın da aça.bilecek
lerdir. 

Her taraf donatılıyor! 
Bugün Cümhuriyet bayramının a

rifesi olduğu için belediye ile mües
seselerin ve halkın şehir1<.'. blmılar

da, nakil vasıtalarında yapnınkta ol
dukları hazırlık öğleyin bitirilcccl:tir. 
Belediye, biri şehit analarile mnlülle
re, diğeri resmi geçitte bulunacak da 
vetlilere mahsus olmak üzere Boya-

Er 
So 

e e 

r .. ş 
Dün, Galatadn tuhaf bir döYlişme 

olmu~. iki kadın bir erkek yüzi.inden 
biribirlerine girmişlerdir. Hadise şu-

dur: 
Mumhane caddesinde 75 numaralı 

evde oturan Hatice isminde bir kadın 
kendi konuştuğu Mustafa ne ~yni so
kakta oturan Nigar arasında 'bir ah
baplık bulunduğunu ö~'Tenınre Niga
nn evine gitmiş, kadına küfrctnıiye 
ba,şlaınıştır. 

Geçit resmi için 
Bu yıl yapılacak geçit re:smine bü

tün Istanbul mekteplileri bir tek bay
rak altında iştirak edeceklerdir. lz
ciler de, mektepliler gibi, bir bayrak 
altında alaya gireceklerdir. 
Alayın diğer yıllardan üstUn ve 

muhteşem olması için tcdb:Xle= alın
mıştır. Bu yıl Dolmabahçe sarayında 
verilecek olan resmi balonun da mil· 
kemmel olması iç.in fazla çıtlışılmak
tadır. 

alan 
rin Bu 

e i aziyeti 
Geçen devrede Hukuk Fa.kültesinin 

ikinci sınıfında muvaffak olnmıyan 
talebenin bu ders senesindeki vaziye

ti şu şekilde tesbit edilmiştir: 
Bu talebeler, eski üç senelik reji

me tiı:bi olacaklar, bu seneki ikinci 
sınıfla beraber ders görEl\..,ı'klcrdir. 

Geçen sene okudukları, fakat bu se
ne ikinci sınıftan kaldınlan dersler 
için aynca ders verilmiyecektir. Fa

kat, talebe sene sonunda okumadık

Paralardan 452 lirası Mirzahinin, 
100 lirası da Manolun UsttinJe ç1k· 
mıştır. Manol, bu işi yaparken Ahil· 
ya, Filip ve Albert ile de görüştügü 
jçin polis bunları da sur,lu olarak 
mahkemeye vermiştir. 

Mahkeme, Mizrahi ile M:ınolun suç 
!arını sabit görmüş, dörder ay ha .. 
pislcrinc ve derhal tevkiflerine karur 
vermiştir. 

Mahkeme, Mirzahi ile Manolun suç 
luların aileleri ve akraDalan mııJık\ı
miyet kararmı duyar duymaz ağla • 
mıya, bağırmıya başlamışl:ırdır. lç· 
Ierinde baygınlık geçı.rcnler de ol· 
muştur. Jandarma, bunlan teskin et
mi~. mahkumları tevkifnneye götiir
mü§tilr. 

Seyyar Satıcdarın 
z.Q~~~'!~~!<JSır~ı.ı~.9~~s:tar 

zin diğer kazalarmda da t , 
nkta başta ve omuzda seyyar satı• 
cılık 

1

yasaktır. Bu itibarla belediye, 
Sarıyerde 12, KadıköyUnde 15, Us
küdarda 10, Bakırköyünde 9, Ada • 
larda 9, ve Beykozda 3 pazar yerl 
tesbit etmiştir. Seyyar esnaftan arzu 
edenler, belediyenin ayırdığı bu yer
lerde sabah sekizden 10.30 a kadar 
sabit bfr halde seyyar satıcılık yapa-

bileceklerdir. 

f,~] 
E mirelin ilkmektebi talebesinden Ul· 

vi mektep merdiveninden kayar• 
ken yere ~uvnrlanmış, muhtelif ycrlerin

dezı yaralanmıştır Ağız kavgası, süratle büyümüş ve 
.iki kadın saçsaça başbaşa dövi.işmi
ye başlamışlardır. Bu arada ellerinl! 
geçirdikleri sopa ve taşlarla biribir
lerini yaralamışlardır. 

ları halde tekrar imtihan verecek -

lerdir. Bu' dersler, "Hukuk muhake

meleri usulü,, ile "Devletler umumi tır. 

• • kinciteıırin umuml maa5ı önümU:t• 
1 deki pazartesi gilnıi .dağıtılacak· 

• 
--<>--

Alacak Yüzünd n 
Fındıklıda oturan SUleyman is-

minde biri, arkadaşı kahveci Omerle 
alacak yüzünden kavga etmiş, bı -
çakla muhtelif yerlerinden yarala
mıştır. SUleyman yakalanarak hak 
kmda takibata başlanmıştır. 

hukuku,, dur. 

Bir o osik et azası 

G ümrük mUfeUişlerinden Zeki ve 
Rahmi, 1ııveç ve Danimarka güm• 

rüklerlnde tetkıklerde bulur"llak üzerr Av
rupaya gitmiılerdir. Bu tetkikler, altı ar 
sürecektir. 

• 
M czun bulunan gümrük başmUdUrU 

Hasan bugün vazifesine başlıya• 

cakur. 

• bulunmak üzere fenni mr yemiş is
tasyonu kurmuş, bu da bu seneden 
( 5) itibaren faaliyete geçmiştir. 

Büttln köylUlerimize ayni zamanda 
b.r mektep vazifesi de görecek o
lan bu istasyon sayesinde pek ya
kın bir atide Sabanca havalisinin 
eskisinden daha çok iyi elmalar ve 
nefis muhtelif yemişler yeUştirmi
yc başladığını görmekle hep bera
ber sevineceğimizi arzeder, Saban
ca yentişlerile alükadar olmadığı
mız hakkında (6) efkan umumiye
de (7) yanlış bir zan hasıl olma
ması için keyfiyetin muhterem ga
zetenizin ayni sütunuÔda tavzihan 
neşrine müsaadelerini rica ede-

teş yakıyorlardı. llk günler, adam 
başına 50 dirhehl ekmek yiyorduk. 
Sonraları, o da tükendi. Saatler geç
tikçe, felaketin yaklnşt1ğını f arkedi
yorduk. Her tehlike~ göze alarak ı' 
yelkenlinin UçüncU sandalı ile ve 
çok güçlükle Kumburnuna çıkabil -
dik. Bu sırada tayyarenin getirdiği 1 

yiyeceklere kavuştuk. Bu alaka ve 
şefkat karşısında göz.lerimiz yaşardı. 
Hikayenin üst tarafını biliyorsunuz. 
Hora 'lapuru, bu yardımı tamanila
dı ve yelkenlilerimiii Iğneadaya gö

E 1rnede T atebe Yurd 

Pa.şabahçe §işe fabrikasında çalı -

şan Raif, evvelki giln motosikletle E

renköyünden geçerken Naciye ismin
de bir ·kadına ça:rpmı§, sol kolu, ve 

sol bacağının kırılmasına sebep ol -
muştur. Kadın, tedavi altındadır. 

G ümrük umum miıdurü Mahmut N~ 
dim ııchrimize gclmiıı, diın gUm • 

rüklerde meşgul olmuştur. 

rım.,, 

türdü.,, 
. Kazazede yelkenlilerden diğer Uçü 

de birkaç gUne kadar odun ve kömür 
yükü ile döneceklerdir. 

Yeni Çocuk An i lopediSfl 

1138 1 ciıt cüz ı 288. 
Kuponu Kuponu 

30 kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bir 
cilt (300) kuruştur. cüz. 71h kunıştur. 

1 
Edirne Kız Talebe Yurclunclaki kızlarımız 

Edirne, (TAN) - Buradaki kız talebe yurdu (40), erkek talebe yur
du (90) ve ikisi birden 130 talebeyi barındırmaktadır. Trakyanın her kö
şesinden gelen çocuklar için, umumi mtif ettişlikçe, yepyeni kfıgir bina
larla bu yıl inşaatı bitirilen pavyonlar tahsis edilmiştir. Kültür Bakan
lığının yard•ımı ile, bu yavruların karyola ve sair levazımı da. tamamlan
mıştır. Yurtlar her yerden yardım görmektedir. 

üniversitedeki TrakyaWar için de 1stanbulda bir vurt acılmıstır. 

(aramanda F ci Bir Ölüm 
Karame.'1 (TAN) - Kırım muha--

1 

cirlerinden Aziz oğlu Muhtar bir pul 
. !uğun tamiri ile meşgul iken çatı çök 
1 rnüş, altında. kalıp kafası parçalan -
mak suretile ölmüştür. 

Yurtta Bugünkü Hava 

y eııilköy meteoroloji istasyonundan alı
na 1 ma1Qmata göre, bugün yurdumuzda 
havanın şarki Anadolu ile şimali şarki A
nadoluda fazla bulutlu, diğer yerlerde az 
bulutlu geçmesi ve rilzgli.rlann şimali is

tikametten, garbi Anadoluda kuvvetli, di
ğer yerlerde orta kuvvette esmesi muh

meldir. 

DUNKU DAVA 
Dün hava hafif bulutlu geçmiş, rıizgar 

• Eminönü halkevinin yanma :yapıla-
cak pavyon için istim16.k edilen 

binaların yıktırılmasına baıılanılmrııtır. 

• T optan ve perakend~ yağ satan. b~-
tün yağcılardan diın ansızın mühur 

1ü birer nümune alınmış, tahlil için beledi
ye kimayahanesine gönderilmiştir. 

10 uncu ay 

Şab:ın: 21 
Arabt 1356 

Gün: 31 

Güneş: 

!kindi: 
Yatsr: 

Hrzrr: 176 

İlkteşrin: 15 
Rumi 1353 

11,57 6,.:6 - Öğle: 
14,21 - Akşam: 

18,45 - 1ms5.k: 

17,12 
4,46 

şimali şarkiden saatte 15 kilometre olarnk 
esmiııtir. Barometre 766,1 milimetre, h:ı· 
raret en çok 19,1, en az ıo 6 62.."ltic:rat ola· 
rak kaydedilmistir. 
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Çinde Büyük Bir 
Şehir Daha Yandı 

Çin 
425 

Zayiatı 

Bin Kisi 
' 

Tahmin Ediliyor 

TAN 

-;" ·Japon 1 Gönüllüler için 
~:~::~~~~~ 

1 

Bir Anlaşma 
Moğollar 

Temin Edildi 
ltalya, Gönüllü 

için Komisyon 
Sovyet Rusya 

Sayısını T esbit Edecek 
Şartlarını Bildirdi, 
Yine Muhalefette 

Fakat 
Kaldı 

• Londra, 27 (TAN) - Londrada toplanan Jıpanya itlerine ka-
rıtmamak komitesi dünkü toplantıdan sonra ispanyadan ıem-

, 
bolik çekilme kararını hazırladı. Ve bu karar yalnız Rusyanın 
muhalefetile kartılandı. Karar sureti, Rusya da dahil olmak üze

ı re bütün devletlere gönderilecek ve devletlerin bu kararı tasdik 
etmeleri istenecektir. 

3 

tlEK 
Yazık Oldu Horoza ! 

Küçüktüm. Daha, iyl~i kötüden 
faril~emiyordum. Oturduğunnız ma 
baJlenın ka.ll\'esi önünıl~ bir gün hir 
h~r~z dovü~ü seyrettim. Bu dö\'li,, 
tutun hayatıında clu.) duğum en ke
~if heyeca.nlardıuı birim doğuı\lu~u 
f!;in hala hatmmıfan çıkmaz. Uir son

bahar günü idi Bilmiyorum ne mü
nasebetle o kahvede daima. horozlar 
bulUDur. Horoz meraklılan toplanır, 
hep horoz üstüne konuşulur!] ... Bu 
konu1)malann neticesi olarak bir giiu 
iki meraklının horozlarını dövüştür. 
meleri kararla§h. Şimdi blit\ı.n tafsi
latı aklımda değil, fakat iki taraf .. 
tan birisi çok meşhur, bclalı hir ho
roz idi. Hint azmanı mı idi'? l' okı.a 
Birmanya chısl mi idi? llulfısa twım
mış, adı çıkmış bir horozdu. Oteid de 
daha adı sanı f.;;ltilmemi;, bir şey. La
kin sahibi malına giive.niyor görilnii· 
yordu. Hiç unutmam .. Horoilar orta-

Nevyork, 27 (TAN) - En son Japon tebliği 
Şanghay cephesinde Ta.tang'ın ifgal edilmif ol
duğunu, Nankin - Şanghay yolu üzerinde Çin 
ricat hattının kesildiğini, Chapei ve Kiangva
ten' de bulunan Çinlilerin bu suretle İafe hattı
nın kesilmit olduğunu, Kiangvaten'in pek ya
landa dütmeainin beklendiğini haber vermek. 
tedir. 

ltalyan murahhası Kont Grandi, ı~-
gönüllülerin sayıs~ t~sbit edecek ko- lt..~~~,~~~~!i!!_~_i!ii_ ~~~~~!!!'!!!!~! 

misyonun, bitar~f_lı~ ile tanın~_§ah f ta lya n 1 n 1 
siyetlerden teşkilı lazım. ~e:dıgını ve 

ya çıktılar. Seyirciler başladılar gül
lpiye. Çünl<ü; dediğbn belalı horoz 
hakikaten dehşet bir şeydi. iri yan, 
kaim pençeli ve koca kafalı, keskin 
gagalı. Kanatlan iki ya.nında birer 

Ayni tebliğe göre muhaseına.tm başlangıcmdan
beri Şanghayda Çinlilerbı zayiatı 60 bin ölü olmak ü

zere 250 bin ki.5idlr. 

komisyon reis~-~~~ ıti~adı ha- • 1 
iz olması icap ettı~ soyleıruş, daha yen ı Harp 
sonra Italyanm komısyon tarafından 

kal.kan gibi asılı. Şöyle ortaya çıkıp 
bir öttü. Ya öteki! Ufak tefek, çe • 
limsiz görüne.o, belll.lının yatısı ka
dar bir ı;ey. Şöyle bir kus'kuslıınıp in
ce sesile o da bir öttü. Herkes beş 

dakika sonra kan revan içinde yere 
serilip didiklenmı tüyleri ha\'a<la u
!:ac&k bu ufak hayvana me,rhametle 
bakarken, büyük horoz saldırdı. Bir 
kanat çarptı. Ufak horoz sıyrıldı ve 
hemen dönüp gaga ''urdu. Fena te
sadüf, iri horoztw gözü çıkmaz mı! 
Efendim, sizi geçmiş bir dövüş için 
sıknnyayım. Büyük vunnak ]stediltça 

Japon Harbiye Nezaretine göre bu aymı b~ma ka

dar bütün harp sahnelerinde 9640 Japon ölmüş, buna 

mukabil 105,970 Çinli Mmfü1tür. Çinlilerin umumi za

yiatı 425 bin tahmin ohmmaktadır. 

gönüllüler hakkında tesbit olunacak G 
rakamla bağlan~a.k ~ze:e . p~şinden em i 1 eri 
söz veremiyecegını bildirmıştir. Fa-

Tahliyeden el"Vel Ohopel'de, Japonların ileri hare-
ketinJ geclh-tlmıek için yangın koparılmış ,.e bu yan. Uzak Şarktaki kanlı kavga devam edip gider· 
gaı dört kilometre boyunda ve üç kilometre derhıll· ken laponyanın tesirile iç Mogolİ$tanda da bir 
ğinde bir sahayı kaplamıştır. hareket başgöstermiş bulunuyor. işte Mogollar 
Yarım milyon halkı barındıran ve ı--------------------------

Filistin Arapları, Ara·p 
aleminden yardım görüyor 

kat Ingiliz Hariciye Nazırı Mister 
. Eden müzakereyi toparlıyarak komis 
1 yon tarafından tesbit edilecek haki

katin kabul edileceğini anlatmış, Sov 
yet Rusya yine muhalif kalmıştır. 

f ranıız gazeteleri 
Fransız gazeteleri, bu müzakere -

leri. mevzuubahis etmektedir. Petit 
Parisien'e göre, vaziyet Umit ve ce
saret verecek bir şekilde ilerliyor. Ma 
tin de ayni fikirdedir. Echo de Par:is 
ise bu fikirde değildir. Bu gazeteye 
göre esasa müteallik hiçbir mesele 
halledilmemiştir ve geçen vakit, iki 
tarafın siyasetine uygun gelmemek
tedir. Oeuvre gazetesi ise lngiliz.lerin 

Londra, 27 ( A.A.) - Sa
nıldığına göre, ltalyan bah. 
riye•i diğer devletlerin bah
riyelerini önümüzdeki altı 

yedi ay içinde bir sürpriz 
karfısında bulunduracaktır. 1 

ltalya bu müddet içinde, 
dördü Washington tipinde 
ağır olmak üzere, altı kru· 
vazörü denize indirecektir. 1 

Bu dört ağır kruvazör on 
bin ton hacminde olacak ve 
sekiz pusluk toplarla techiz 
edilecektir. 

1 kü~ük sıyrıldı, çekildi ,.c he.men dö· 
nüp vurdu. Hem neresine .. Hep gırt
lağına ve kursağına ve kiiçük vur
dukça. büyüğün iflahı kesildi, ifliihr 
kesildikçe ka.oat ~alamadı ve ~irmi 

en 'lllilhim endüstri mU~~elerini ih-1 
tiva eden mahalleler kamilen yan -
mıştır. Birkaç yüz Çin piyadesi hara
beye dönen sokaklarda tutunmakta 
ve Japon kuvvetlerinin ilerlemesine 
m8.ni olmaktadır. Çin kuvvetleri, bu
rasının zaptı için yapılan muharebe
lerde fevkalade kahramanlıkla dö
vüşmUştilr. Chapei yangını Uzak 
o __ ,..__ ---1......... -·-... amlsınn en 

!Kudüs, 27 (TAN) - Gazze ve di
ğer Arap şehirlerinde Arap kadılar 
tevkif edilmişlerdir. Cenubi Rusya-

her ne pahasına olsun lspanya mese- l~iiiiiiii!!~~~~~~~~~~~~. 

be~ dakika soora gözii çıkmış ve kur· 
sa~ delinmis bir halde dövüşü terke· 
dip i•açmaz mı? 

Herkeste bir hayret! Ye benim i· 
çim titredi bu manzaradan! müthfşlerinden biridir 

Yeni müdafaa hattı 

Chapei ve Kiankuan'ı tahliye eden 
Çinliler yeni müdafaa hatlarına mun 
tazam bir surette çekilmişlerdir. Bu 
hat Şanghayın 15 kilometre garbin
dedir. Çin askerleri bütün köprüleri 
berhava etmiş ve yollan bozmuştur. 

Yeni müdafaa hattı "Çang-Kay
Şek,, hattı namile maruftur. Çinlile 
rin bu hat üzerinden kolay kolay sö 
külemiyecekleri söylenmektedir. 

l' I ngili.zlere ate, 

Harekat esnasında bir lngili.z mev
kiine mitralyöz ateşi edilmiş ve tngi 
lizler derhal mukabele etmişlerdir. 

İngilizler .. bugün takviye kıtaatı al -
mışlardır. Şanghayın şimal istasyo
nunda bugün Japon bayrakları dal
galanıyordu. Harekat esnasında iki 
Japon tayyaresi alev alarak düşmüş 
tür. Japonlar imtiyazlı mıntakalara 
taarruz ettikleri takdirde derhal mu 
kabele göreceklerdir. Amerikalılar da 
Çin sularındaki filolanna, her han
gi bir taarruz vukuunda derhal muka 
belede bulunacaklardır. 

Japonların Suçov istikametinde 
ıüratle ilcrledikler.i aynca bildirili -
~or. Japon tayyareleri dün buraya 
karşı altı kere akın yapmışlardır. 

Çin tayyareleri 
Şimali Çinde 8 Çin tayyaresi Ho -

tıan eyaletinde Japon hatlarını bom -
bardıman etmiştir. Bir habere göre 
Çinlilerin Yenmeikıyan'ı znptetme -
len üzerine 20 bin kadar Japonun 
Çin seddi cenubundaki pişdarlariyle 
alakaları kesilmiştir. 

Çin kıtaları Şansi avaleti hudutla· 
tında Niangtsevang Sırtına varmış
lar ve Pekin • Hankov mıntakasında 
derniryolu hattını geçmişlerdir. 

Japonlar Şannongdaki ordularının 
~30 bin olduğu ve yüz kilometrelik 
bir cephe üzerinde bulunduklarını bil 
diriyorlar. 

Dokuzlar ve Japonya 

~ Japonya dokuzlar konferansına vu 
ci U bulan daveti reddetmiştir. Bu yol 
~~ Yazılan Japon cevabında, bugün 
ci~ h~dise_ler, dokuzlar paktı haricin
\., gosterılmekte ve konferansın hiç 
llJr • 
ti ışe yaramıyacağı anlatılmakta • 
~"· Bir Japon gazetesine göre, UçUn
~ ~ternasyonale karşı Japon • ltal 
~~ anlaşmasının hazırlıkları bitmiş 

n.an ~ı~:=D.A -··ı.-..,.,:- .... _;_.,ı....;_:_ 
gayri kanuni olması yüzünden ya ceza 
ya çarpılmışlar veya memleket harici 
ne çrkarılmışlardır. Filistinin her tara 
fındaki Arap cemaatleri lngiltere 
kralına telgraflar göndererek sürgün 
edilmiş Arap liderlerile baş mUftü
nün Ramazandan evvel memlekete 
dönmelerinin teminini istemişlerdir. 

Hindistanı, lngiliz kralının tetviç 
merasiminde temsil eden Zafrullah 
Han, bugün beyanatta bulunarak, Fi 
listinin Arap - Jslii.m idaresinde kal 
ması lazım geldiğini söylemiştir. 
!rakın her tarafında, Filistini mü

dafaa için heyetler teşekkül etmiş 
ve bu heyetler de Ingiltcre kralına 
protesto telgrafları çekerek ·müftü - F'l' · · d ı ıstının yerli Yahudilerin en 
!erin derhal memleketlerine iade o -
lunmalanm istemiştir. _ bir zümrecik 

Londra. 27 (A.A.) - Avam ka. 1 . 
marasında beyanatta bulunan müs- Belçıkada Buhran 
temleke nazırı Filistinde örfi idare . ' 
ilanına lüzum olmadığını ve lngiliz 
komiserinin salfıhiyetlcrinin kafi ol
duğunu söylemiştir. 

Ankara Paraşüt Kulesi 
Ankara, 27 (TAN) - Ankara pa

raşüt lrulesinin yarın saat 15 te küşat 
resmi yapılacaktır. 

Devam Ediyor 
Brüfse1, 27 (A.A.) - Siyasi mah 

filler, kabineyi teşkile davet edile· 
cek zevatın kral tarafından perşem
beden evvel tayin edilmiyeccğini be· 
Yan etmektedirler. 

Sosyalist Deman'ın ismi sık sık 
~eçmesine rağmen şimdilik hiçbir i
sım katiyetıe ileri sürülmemektedir. 

lesini halletmek arzusunda oldukla-

Harp vaziyeti 
lspanyadan gelen en son haberle

re göre, Valansiya hükfımeti Aragon 
cephesinde asilerin büyük taarruzuna 
karşı koymak için cümhuriyet ordu
sunu takviyeye karar vermiştir. Ye
ni sınıflar silah altına çağırıhyorsa 
da zabit eksikliği kendini hissettir -
mektedir. 

Asilerin bir tebliğine göre, Fran
co'nun idaresinde 14,5 milyon. cüm
huriyet hükumetinin idaresinde 9 
milyon Ispanyol bulunmaktadır. 

Yine asilerin bir haberine göre, As 
turyada Franco'ya tarnftarlıklan yü 
zünden 10 bin kişi öldürülmüştür. 

Yeni bir taarruz 
800 tonluk Stanray adındaki Ingi

liz vapuru Gijon yakınında silahlı bir 
Ispanyol balıkçı gemisinin ateşine up 
ramış ve bu gemi tarafından tevkif 
olunmuştur 

lzmirJe bir cinayet 
Izmıir, 27 <TAN) - Burada De

ğirmendağı mahallesinde sarhoşluk 
yUzünden bir dnayet oldu, iki kişi a
ğır, bir kişi hafif yaralandı. Ağır ya
r~lılar Köse Hüseyin ve Osman, ha
fı! yaralı da Mustafadır. 

Ders imciler 
inkardan 
Vazgeçmiyor 

}Jlfizlz, 27 (Tan muhabirinden)-
Tuncelinde muhalefet ,·e hay -

dutluğa yelt:enen Seyit Rıza ve a,.. 

venesinin muhakt•me<;inc bu~ün de 
devam edildi. Bugün bir suçlu dah:ı 
getirildi, bir çok şahitler dinlendi. 
Ji'akat ro;uçlular, lnkirıla devam e
diyorlar. 
Muhakemeye gel~ek ayın ilk 
günü devam edilecektir. 

Fransada 
Siyasi Bir 
Muhakeme 

Paris, 27 (Q'AN) - Fransız faşist

lerinin lideri miralay dö Larok aley
hine B. Pozzo tarafından açılan ha
karet davasının muhakemesine bu
gün Lyon mahkemesinde başlanmış
tır. Şahit olarak dinlenen eski Baş
vekil B. Tardieu demiştir ki: "-Ben 
suçlu ile on sekiz aydanberi tanı~

yorum. Benden para,sardımı istedi 
ve kendisine 60 bin frank verdim ve 
bunu kimseye söylemedim.,, 

O ıı...-Un bugtlndllr, her dövü~.e böy .. 
le bir sürpriz olacağı ilıtimalinl lıa.

tınmda.n çıkannam ve mağlOp Hint 
horozunun yerinde olmadıb"llDa dua. 
eder, dururum. 

B. FELEK 

Fas ta 
Nümayişler 

Port Lyautey, 27 (A.A.) - Bu• 
gün öğle üzeri camiden çıkan yüz ,. 
lerce Faslı nosyonalist komitesi aza,. 
sından Biurinin idaresi altında ola
rak, geçen gün tevkit edilen miııt 
hareket erkanının tevkiflerini prbtcs 
to için nümayişte bulunmaya teşeb
büs etmiştir. 

Polis nümayiş alayını intizam al • 
tma almış ve fakat bıçaklarla taarru 
za uğramıştır. Altı yaralı vardır. 
Biuri tevkif olunmuştur. 

Lübnan Kabinesi 

istifa E~iyor 

Avrupanzn içyüzüne yeni bir bakzs 
' 

Berut, 27 (A.A.) Lübnan parla .. 
mentosu 29 teşrinievvelde toplantı • 
ya davet edilmiştir. öğrenildiğine g<S 
re başvekil, bu münasebetle istifasını 
verecek ve pek muhtemel olarak ye
niden kabineyi teşkile memur edile
cektir. Bu takdirde başvekil ayni za. 
manda dahiliye nazırlığını da deruh
te eyliyccektir. Yeni kabinede be~ 
na:r..ır bulunacaktır. Parliimento reis
liğine pek muhtemel olarak B. Pierre 
Tad seçilecektir. 

H ob~ harbi A nupanm i~·y.ü
zünü bütiin çrplaklı~ı ıle 

göstumiye \'esile teşkil ctnıbti. Bu 
gün Habeşistan çete muhurebeleri
le kendini dünya matbuatına h:ıtır
Jattıkç.a insanİık ,·icdnnı belki de 
bir ürpenne geçiri.)or, fakat hu ür
perme gelip geçici bir histen iba • 
rettJr. Habeş harbindoo soora is
panya harbi ba5ladı. ispanya, lla
beşistnn değil, beyaz ve A\·nıpai 
bir ırka mensup bir memleket, hem 

de bugünkü A vrupanm kiiltiir a
nalarından ve kaynaklarından olan 
aırıh, şaınlı hir yıırt. Fakat bu yur
dun gördiiğü muamele de "renkli,, 
diye tezyü olunan Hahe~lilerin gör 
dükleri muameleden farksız. On
ların da yurdu, istilaya uğradı \'8 

emperyalisti.k bakımdan Habeşlile
rin uğradıklan istiliidan farksız blr 
mahiyette olan istilaya maruz kal-

i .............................................. ~~······ .. ..... 
: YAZAN: ÖMER RIZA DOGRUL f 
·--··~ ................................................... : 

dı. Habeş istilasmın hedefi, Afri - sebep, yalnız kendileridir? Ve ~·aı-
kada bir impaartorluk tesisi idi. nız kendi ihtiraslannın her m~\·a-
lspanya istilasının hedefi ise Akdr.- zeoPyi a.~mıasıdır, fakat huna raö·_ 
niz hfı.kimi~·etfnl tembı etmektir.ifa men bu ırkın AYrupailiğlne lıü~. 
beşliler yabancıların zengbıleşme - met edilmesi, onun ka\'ga ederken 
leri için istismar edileceklerdi. Is- de yalnız ba.5ma bırakılmasrnm 
panyollar da Akdenizi Romalıla.'· temini de bir haktı. 
tırma.k \'e rakiplerin bu denizdPki Bu hakkın tanınmaması, ih-
vaziyetini sarsmak ve tehdit etmek tiraslann Avı:-upa, Afrika, As-
için istismar ediJeceklerdlr \'e i .. tıs- ya tammadrğmı bütün !;ıplak-
mar edilmektedirler. Emperyaliz • lığı ile meydana vurmaktadır. Ger-
miın renkli, be~·az gibi farkları taı- çi fspanyollara ait bu işe kanşnıa-
nıma<lığına bundan daha caııh bir mak l~in bir Ademi Müdahale ko-
misal bulunamaz. mitesi kuruldu ,.e bu komite bir 

V akıa lspanyollann da bn L,. hayli debrcndi, bir hayli uğra.5h, 
teki kabahatleri söz göfür- takat muvaffak olamadı. Çiinkü em 

mez. Çiinkü böJ•le müstemleke hal- pery·alizm ihtirası hudut tanımıyor. 
kı muamelesi gÖrmelerine saik oJaıı Belki bütün huduttan yıkmayı ihti-

ra."lan namına bir zaruret bili~·or. 
Ademi Müdahale komite.-.inin uğl'a· 
dığı bütün mumffakıyetsizlik bu 
yüzdendir. 

E mperyalizm ihtira.'lı mul\:ı
\'emet görmek ister. Mukn

\'emet görmedi mi azgınlaşır, ve bu 
azgınlık her şeyi tehdit edoo bir 
mahiyet alır. Zaten hayatta mu -
kavemet görmlym her arzu a~·nf 

istihaleyi geçirir ve ayni tekamiil 
,.e patırdı safhastna vanr. 

Bundan alınacak ders çok mü -
himdir. Emperyalizmin doymak bil
mez iştahını kapamak için daima 
birleşik, dalma mukavemf'te lıanr, 
dairrui. kuwetll \'e mücadeleye a
made bulunmak gerektir. 
Çünkü emperyalizmin bütün obur

luğu Ue, hütün ihtirası ile yaşadığı 

\'e mücadeleye ~lriştiğl bir devirde. 
~iz. 

Türkkuıu Şehidine 
Gösterilen Büyük Saygı 
Ankara, 27 (A.A.) _ Ankaradakl 

hava faciasında şehit olan paraşütçü 
Adanalı lmat Akhunun ölümü dola
yısile vilayet namına emniyet müdü
rü, jandarma kumandam, hava kuru. 
mu müfettişi ve başkanı ve Türkku
şu azalan şehit Imadın evine giderek 
babası ve Rile efradına taziyette bu. 
'unmuşlardır. 

Bulgaristanda Eski 
Partilerin Son Temizliği 
Sof~a, 27 (TAN) - Buıgamıtı::nfa 

f eshedılen sabık partilC'rden hiçbir 
eser kalmaması için b 1 par ti1C'n· 
1• n eın-

ak ve eşyasının da ~atılmasına d .... 
vam ediliyor. ' 
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Malzeme Kaçakçılığı . 

lektrik Şirketi 
A eyhine Yenide 

1 Dava A aldı· 
Elektrik Şirketi aleyhine iki yeni 

öava daha açılmıştır. Bunlardan bi
ri, Anadolu yakasında kullamlınası 
18.znn gelen 750 bin liralık muaf eş· 
yayı Rumeli tarafında kullandıkları 
için şirketin yedi şefi hakkında açı
lan dava ile birleştirilmiştir. Diğeri, 
henUz beşinci .ceza mahkemesi müd
deiumumiliğindedir. 

Diin beşinci ceza mahkemesinde gö 
riilen yeni davaya göre, şirket, Sat
gar.el, Satye şirketlerine ve husu
si şahıslara Anadolu tarafında kulla
nılmak üzere gUmrilğU affedilen mal 
2eımeyi satmıştır. Yalnız bu ikinci 
davanın suçlu adedi dokuzdur. Eski 
davadaki Jan Lazayan, Kileri, Ha-
5im, Sabri, Senpiyer, Fişer, Tibületi
den başka şirketin amirlerinden LU
lon ve Marsel de suçlu o!arak mah
kemede bulunmuşlardır. 

Dün saat 14 ten 18 e kadar suçlu
lardan Elektrik Şirketi fen müdürü 
Bay Kileri'nin sorgusuna devam e
dilmiştir. 

Iddiaya göre, Elektrik Şirketi mu 
ıaf eşyadan 17 bin kilo muaf bakır 
teli Fndıkhdaki Salıpazarı ambarına 
ikoymuş ve bu tarafta sa.rfetmiştir. 
Yine bir parti halinde getirilen 597 
adet potrelden 331 ini ve 20126 kilo 
trıınsf orma.tör yağlarını da bu taraf
ta kullanmıştır. Bay K.ileri'nin imza 
sile bu muaf eşyadan bir kısmını ken 
ôi mühendislerinden Gominin'c sat -
nııştır. 

B. Kilerin'in sorguru 
Suçlu Kileri hakbıin bu hususta 

~rduğu muhtelif suallere tercüman 
vasrtasile şu cevaplan vermiştir: 

bin kilo gümrilğil verilmiş bakır tel 
kullanmıştı. 1933 yılında Avrupadan 
34 bin kilo bakır tel ile diğer malze
me geldi. Şirket Nafia pıüfettişliği 
vasıtasile bu malzemenin güanrük res 
minden muaf tutulmasını istedi. Fa
kat Vekalet bu isteği reddetti. Yal
nız tel hakkında hiçbir şey söyleme
mişti. 

Bu tellerd~n 17 bin kilosu Salıpa
zarına kondu. Bir gün maiyyetimde
ki memurlardan mUhendis Gominin 
bana bir bono getirdi. Kendisine 100 
metre kadar tel lazımmış, onu imza
ladım.,, 

Mual işaretini bilmiyormuı 
Hakim, bu bononun üstünde ımuaf 

olduğunu gösteren F işareti bulun
duğunu söyleyince suçlu şu cevabı 

vermiştir: 

- Ben o vakte kadar böyle bir işa 
ret bilmiyordum. Iınzaladığnn şeyi 
tetkik ederim. Eğer böyle bir işaret 
görseydim mutlaka sorar öğrenir • 

dim. O işareti bonoya sonradan koy 
muşlar. Ben bu işaretin muaf mal
zemeye deliılet ettiğini ancak iş mah 
kemeye aksettikten sonra öğrendim.,, 

Kileri'nin sorgusu saat 18 e kadar 
sUrmUştUr. Muhakeme, diğerlerinin 

sorgusu ~apılmcık üzere 12 teş .. ini -
sani saat 9,5 a talik edilımiştir. 

MUddeiumumi, dosya Uzerindeki 
tetkikatını bitiremediği içfo şirket 

Yağ Tenekelerini 

O adan 

Yok edivermiş 
Belediye memurları, birkaç gün 

evvel Tahtakale civarındaki yağcı

ları kontrol ederlerken Çömlekçi soka 
ğmda. Filipin dükkanında araştırma 
yapmışlardır. Burada bulunan 11 te
neke yağın bozuk ve karışık olduğun 
dan §Üphe edildiği Jçin, muayeneye 
gönderilmek üzere bu tenekeler mü
hllrlenm.iştlr. Fakat, ertesi gün, dük 
kiı.na gelen memurlar mühürlU tene
k·~crin yok olduğunu görmüşlerdir. 
Ji11ip, yakalanarak hakkında tahki
kata başlanmıştır. 

aleyhine açılan ilk dava da ayni gil
ne talik edilmiştir. 

Oçüncü bir dava daha 
Gümrük ve Nafia rnüf ettişler:, 

dUn, Elektrik Şirketi hakkında yap
tıkları UçUncU bir kaçakçılık dosya
mnı asliye beşinci ceza mahkemesi 

mUddeiumumili!;-'ine vermişlerdir. Bu 

dosyaya göre, Tramvay, Hava gazı 
ve Elektrik Şirketi Anadolu tarafın
da kullanılmak üzere getirdiği mal

zemenin hurda eşyasını gümrük res
mini vermeden satmışlar ve bu su -
retle kaçakçılık yapı..'llışlardır. 

Bu satış 12-10-934 tarihinde 
Kürkçü hanında 11 numaralı dük -

kanda hurdavatçı Leonidiye yapıl -

mıştn;. Müşteri Kadıköy ambarından 
bu eşyayı nhbma getirmi§ ve bu -
radan da dükkanına nakil ve ayni 

günde başka birisine satmı§tır. 
Bu dosyanın suçlusu şirketin leva 

znn müdürli Benyamin oğlu B. Gobs
tayn Sa.midir. 

Müddeiumumilik dosyayı tetkik et 
mektedir. Yakında mahkemeye vere 
cektir. 

BUGÜN matinelerden 
başhyarak 

E~oin Müpfeidsı ,_.Bugün matinelerden ~tibaren 4 ' 

Bir Genç S A R A Y Sınemasın~a 
Altı Ay Tedavi 
Altında Kalacak 

Asliye beşinci ceza mahkemesi, dün 
hapisanede bir suçtan dolayı malı • 
kfim olarak bulunan Mitat isminde 
bir eroin kaçakçısı ve müptelası hak 
kında 6 ay Bakırköy hastanesinde 
tedaVi altına alınması hükmü vermiş 
tir. HA.disenin şekli şudur: 

Mitnt, hapisanede eroin kullanır
ken yakalanmış ve müddeiumumiliğe 
verilmiştir. Müddeiumumilik, mah -
kfun suçluyu Tıbbı Adli müessesesi
ne göndererek müşahede altına al • 
dırmıştır. Müşahedehane müdürİüğU. 
Mitatm hapisanede eroin kullanmayı 
iptila haline getirdiği hakkında ra
por vermiştir. Mahkeme, bu rapora 
göre kendisinin Bakırköy hastane
sinde sıhhi salahı anlaşılmcıya ka
dar nezaret .nltında tutulmasına ka
rar vermiştir. 

Mustafa Sadıkoğf u Ailesinin 
Teşekkürü 

Dün öğle namazından sonra Ye
nicamide Mustafa Sadıkoğlunun ru -
huna ithaf edilmek üzere okunan 
~evltıd ve dua merasimine, daveti~ 
rini kabul etmek suretile iştirak eden 
lere merhumun annesi ve kardeşleri 
derin saygı ve teşekkürlerinin iblfığı 
na gazetemizin deliletini rica etmiş
lerdir. 

İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu 

rını~
Tilffi~ Bu ak.']am saat 20,30 da 
•~ ı TEPEBAŞINDA 

i ~[ 
SİZE ÖYLE GELİYORSA 

m 1 3 rde 
mıu 1 pe 

1 • 

Fransız Tiyatrosunda 
OPERET KISMI 

Bu akşam saat 20,30 da 
İNTiKAM MAÇI 

3 perde l tablo 

DUnyanın en b üyUk f ilmi 

lID lW ~TP & il@ lID O il il 
(Maceralar Kral ı' 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
GARY COOPER - JEAN ART HUR 

Bugün matineler saat 1 de !başlar. 

• 30 Birincitcşrln Cumartesi 4. 
gilnü Saat 17 de MA T1NE 

FRANSIZ Tiyatrosunda 
, Dehakflr ama piyanist 

IMAE UNG A R 
sondan evvelki KONSERİNi ve-
recektir. 2 lkinciteşrin Salı ak • 
şamı suvarede 

vec.11aı Koınıseırn 
Programlar asılmış ve biletler de 
şimdiden satılmağa başlanmıştır. 

OLUM - Orgeneral merhum Fa
tihli Tevfiğin oğlu Galatasaray ka .. 
lecisi Omer pek genç yaşında iken 
ölmüştilr. 

Cenazesi bugUn saat 11 de Şişli 
Fransız hastanesinden kaldırılarak 

Teşvlkiye camlinde namazı kılındık
tan sonra Rumelihisarmdaki aile 
kabristanına defnedilecektir. Allah 
rnhımet eylesin. 

Ertuğrul Sadi Tek 
TİYATROSU 
(AKSARAY) da 

Bu gece saat 20,30 da 
KAYNANA 

iPEK ve lzmirde ELHAMRA sinemaların· 
da bi rden 

. ................. . 
Sf§:N~N D fNJ rrH!!=n' O 

GONESE DOGRU - Heyeti fenniye şefi sıfatile sa
tış işile meşgul olmadım. GUmtiik -
sUz girip te Anadolu tarafındaki in-
11aattan başka yerlerde kullanılan mu 
af malzemenin kullamlısı şeklini, on- Güzellik - Aşk - Yurdseverlik - Sergüzeft ve heyecan fiimi Baş rollerde : FERDi TAYFUR • 
!arı kullanan memurlardan sorma • MEDiHA • ARi F. DINO Musiki kısmında: BAY AN NERKIS • FAHiRE • REFiK • BAYAN 
Uıdır. Ben hiç kullanmadım. SAFiYE ve ÜSTAD NEYZEN TEVFiK 

Kileri, diğer sorgulara da §U ce- Fı· LM E • LAVE OLARAK Renkli Miki Mavs komedisi 
tvapları vermiştir: 1 Bugün matineler saat 1 de başlar. 

- Satiye ve Satgazel şirketlerine •mmiiıiil~ii:ma.U:iimiİİİiİİİİİllll--••-••-----------~ •••••••---------
Elektrik Şirketi maliyet fiyatına mal CUMHURİYET BAYRAMI ŞEREFI. TU' AK Si.NEMA SJND A Film sana~inin en muhteşe~ . eseri •--- -
~eme veriyordu. Yalnız bu malzeı."lle- ••• ••• :NE yarın matinelerden itibaren Senenın en muazzam filmi. 
ınin ihraç bonolanm Elektrik Şirke- , .. 

tinin bir mUhendisi imzalamak mec- H A c I • JW" l...J ~ A T T" lı S" 1° 
lburiyetinde idi. Bu da. şirketin ya- ı ~ • .._ ~ urıçe Ol u 
~ :.::~d:a.::::~s::~=~ Vatan ve istiklal aşkının en büyük destnm; Tolstoi'nin meşhur eserinden. B~:Ollerde: İVAN MUJlKlN, LlL DAGOVER - BETTY AMAN bu bUyUk film, Türk film studyosun

!çincli. Şirket Anadolu tarafında 17 ---------••lııİl•••••••••Iİll••-• da Türkçe olarak tertip edilmiştir. 4 

!ki gUndUr hatırına bir çare gelmi.§ti. Kendi ken
dine diyordu ki: 
"- Acaba bizim sevgiliyi Zübeyir ile Hasana mı 

hediye etscmı! Zavallıların onu evinden alıp Kapuza 
getire götüre aşık olmadıkları da ne malfun! Kapuza 
gelişinde beni bir kere bulmasın da Zübeyirle Hasa.na 
ikısmet olsun. Hem onların kollarına düştükten sonra 
ikUçük hanımın ne kıskançlıklar (Yapmıya cesareti o
lur, ne de kendisini bıraktığım anda miinasebetsizlik 
lere kalkabilir! 

Zihninde tasarladğı bu şekli esas itibarile pek tu
haf bulan Nüzhet, diğer taraftan artık kadınlarla de
ğil, genç kızlarla. münasebet tesisine karar vcrnıLs 
lbulunuyordu. 

Kadınların nasıl ve ne zaman sukut edeceklerini 
de, sukuttan sonraki sevişmelerinin mahiyet ve saf
halarını da artık sahife sahife, satır satır bilinen bir 
kitap gibi bellemiş, bunlar onun için o kadar rnalllm 
:ve müptezel olmuştu. Sevi§lhelerinde hileler, sırlar, 
ve türlü başkalk bulunan ve adlarına asri genç kız 
denen bir mahlukla sevişmek, bu mahlflku kendine 
deli etmek arzusunda idi. Bu şekil genç kızlardan 
macera defterinde yazılı olanlar çok değildi. Böyle 
kızlara ancak büyük yerlerde tesadüf olunuyordu 
ve Zonguldakta, biri Fransız mühendisleri muhitin
den olmak ürere iki Uç nümune yeni turemişti. 

Nuriye ise Mükerremin yanında mütemadiyen 
mektebini bitirince Nilzheti nişanlamak hakkındaki 
dilşiince ve tasavvurlanndan bahsediyor, gördükleri 
ve tanıdıkları gelinlik çağına girmiş kızlar hakkın-

da, dikkatle hep yüzUne baka baka, genç kadmn fik 
rini reyini soruyordu. Bu sözler ve bu soruşlar es
nasında Nüzhet bazan yanlannda bulunur, kısıkça 
kahkahalarından birini fırlatarak ve:- Allah venme 
sin. Ben hiçbir kadna kendimi bütün ömrilmce vak
fedecek kadar budala mıyım? Dünyada evlenmem! 
diyerek lafı başka mevzulara geçirtirdi. 
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"Dünyada evlenmem!,, Deyişleri hakikaten sa.- rinde pervasız ki sanki o benim değil ben onun met-

mimi ve kat'i idi. Mükerrem onun anası üzerindeki resiyim! Diye homurdanıyordu. 
nüfuzunu çok iyi bildiği için, kendisi istemeden ka- Nuriye ise oğlunun gitgide daha tutulmuş olma-
bil değil nişanlandırılamıyacağından ve evlendirile- smdan korkuıyor, hatta Mükerremin günün birinde 
miyeceğinden emindi. Ve onun "bir kadına bütiin öm Halitten boşanarak sevgili NUzhetine varması ihti-
rünU vakfetmek budalalığını,, yapmıyacağını da bil- rnali bile batırma gelmeğe başlıyor, hiç kimse ile de 
di~>i için, hiç değilse birkaç sene, beş on sene evlen- bu mevzu ilzerinde konuşamıyarak kendi kendini yi-
miyeceğinde şüphesi yoktu. Fakat bu vaziyet ve Nüz- yor, fakat kocası ile dertlcşmeğe ve ondan akıl sor-
hetin Nuriyeye bu cevapları genç kadına sükfuı ve mağa asll yanaşmDyordu. Kendisile Nüzhetin lafını 
sevlııç vermiyor, bir eza, bir azap oluyordu. ancak onu müdafaa için, hakahatlerini birer me-

Artık tnımamile uyanmış vUcudüniin çılgın ihti- ziyet ve en münasebetsiz ha.raketlerini pek masum 
birer çocukluk şeklinde kabul ettirmek için ederdi. 

raslarile günah ve maceraya en alışkın kadınları 

çok kere geride bırakan Mükerrem, NUzheti değil 
hakikaten seven bir erkeği bile sıkacak kadar da 
hayalperest ruhluydu. Genç kızltğınm en mantrksız 

ve hesapsız hUlyalannı hep bu sevgiye koymuş, NUz
hetin yalnız oldukları zaman dizlerine kapanarak: 
"- Ben nasıl nişanlanabilirim, nasıl evlenebilirim? 
Sen, ö!ünceye kadar yalnız sen, senin aşkın!,, deme
diğine hala mı hal! yanıyor, bu sözleri belki haJa u
muyor ve bekliyordu. 

Ve her halde bir gUn bırakılıvereceği hakkında. 
korkusu yoktu. Böyle bir şeye ihtimal vermiyor, hiç 

değilse üç dört sene sevişeceklerinden emin götiinü

yor, sade daha fazla vefa ve daha fazla zevk istiyor

du. Nüzhet: - Sanki, Halit Beyin üstüne bana da 

nikahlandı. O kadar emin, hem o kadar da istekle-

Bu yıllardanberi adetiydi. Ve bu itiyadından bu ana
yı oğlunun hiçbir, aanına hiçbir kabahati vazgeı,:ire
mezdi!. 

XXIV 

Bir pazar günü, öğleden sonra, Seniha ahbapla

rından Şükran isminde bir genç dul kadına, evvel
den kararlaşmış bir ziyaret için gitmişti. Bu ŞUk

ran Franmz kömUr şirketinde daktıiloluk eden olduk
ça genç ve oldukça dile gelmiş bir kadındı. Soğuk 
suda., Nuriyenin büyUk evine giden yoldaki evlerin 
birinde, hakikatte kendi batın için şirkete alınmış 
mUtekait bir devlet memuru olan babasile beraber 
oturuyor ve on yaşındaki oğlu ile yedi yaşındaki kı
zını da pek dikkatle yetiştirip büyütüyordu. Etraf
taki muhit kendisine şüpheli nazarlarla bakarak hat
ta Seniha ile ahbaplığı hakkında bile çirkin tefsir-

ler yapılmakla beraber, iddia edilen hafifmeşrepliği 
üzerinde kat'i ve sarih bir şey de söylenmiş değildi. 
Her halde muhakkak bulunan şey, bu Şükranın ze
ki, miincvver, hoş sohbet ve iyi yürekli bir kadın ol
duguydu ve Senihanm Zonguldaktaki yegane saml
mt ahbabı da kendisiydi. Seniha zili çalar çalmaz kil· 
çük Türkln, Şükranın çok yaraımaz fakat çok se
vimli kızı, her zamanki gUler yUzile kapcyı açtı ve 
Seniha içeri girdikten sonra: 

- Annemi biraz bekliyeceksiniz, hanım teyze, 
diye haber verdi. 

- Niçin Türkan? Pazar gUnü öğleden sonra ta-
til değil mi? 1 

-Evet amma acele bir kfığıt yazılacakmış. O
nun için gitti. Amma neredeyse gelir. Giderken "tey
zeni sakın bırakma. Ben şirkette bir çeyrek kalıp 
döneceğim.,, dedi. 

- Peki, biraz bckleyim öyle ise. 
Ve çocuğun açtığı misafir odasının kapısından i

çeri girince, bu odada Nüzheti bularak Seniha şa
şırdı. Fakat öteki hiç de şaşırmış veya bozülmUş 

değildi. Ayağa kalkımış, olduğu yerde duruyor ve 
gülümsüyordu. Türkan kapıyı kapamış ve galiba o
yununa, ev için belki hayli ziyanlı olabilecek bir 
:>yuna dönmüştü. 

Seniha sordu: 
- Oo, burada işiniz ne, küçük beyefendi? 
- Tıpkı sizin vaziyetinizdeyim. Bana da söz v~ 

rilmiştir. Fakat ben de bekletiliyorum. 
- Size söz veren de .Şükran mı? 

- Maalesef. Beni bekleten pederi muhteremi. 
- Ya? Bense sizin ahbaplannızm pek başka çe-

şit zatlar olduklannı duymuştum. Şükran hanımın 

boynu atkılarla sanlı, kulaklan pamuklarla tıkalı .• 
- Ve eli tesbihli ve kasketi çarpık ... 

- Evet kadife kasketi de çarpık, babasını ne ya· 
pacaksmız da bekliyorsunuz? 

(Arkası var) 
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BAŞMU HARRIR) 
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T AN'm hedefi: Haberde, fi
kirde, her §eyde temiz, dü
rüst, samimi olmak, kariin 
gazetesi olmıya çalışmaktır. 

IGONON MESELELER11 

lngiltere 

Rica+ Ediyor 
Almanya \•e ltah·amn 1988 tenbe

ri takip ettlkleri aç~ bir siyaset ,·ar: 
Bir harple elde etmek istedJklerlnl, 
lıarp yapmadan, fakat harp yapmak 
istiyor gibi görünerek elde etmek. 

.Fajist hii.kfunetler şimdiye kadar 
bu siyasetlerinde muvaffak oldular. 
Her muvaffakıyet onlara yeni bir ce
saret \'erdi. Bu cesaretle her mesele 
bittikçe yeni bir mesele çıkardılar. 
:Almanya Ren havmsuıı işgal etti. 1-
talya llabeşistaaıı aldı. Şimdi de is
panyayı almak üzeredirler. 

Harpten korkan ,.e k~:m demok
rasi devletleri, harbin önünü almaJt 
için mütemadiyen ricat ediyor, faşist 
devletlerin muvaffa.kıyettne göz lca
paıruya mecbur oluyor. 
Şimdi fru ist devletlerJe demokra

siler ispanya üzerinde çarpışıyorlar. 
Berlin - Mus lolnl müliikatmdan 
sonra Jtalya, ispanya meselesini katj 
ı:;ekilde hnlle karar \'erdi. Gönderifon 
askerleri geri !'Ckmek teklifini orta
ya atarak lngilizlere bir parmak bar 
\•erdi. Balear adalarında hiçbir emeli 
olmadığını da tekit ederek lngfllı 
Jlaş\'ekilinin goolünü etti, zatoo bu 
yü:r.den harp yapmak lstemfyen. lngil
tere, Fransa.ıun ):>rene g~itlermi Bli· 
masına mini olclu. Ademi ~lüdnhale 
Komitesinde müıakcrelel"in uzaması
rıa razı oldu. Bu müddet zarfında 1-
talyanlar Ast urya cephesini temizle
diler. Şimdi Maclrit üzerine yüklen
miye çalışıyorlar. 

Ademi l\lüdahale Komitesi, gönül-
.. ":.--'- - • .. u 1.:..,,m t!P.ldiğfııi 
IU~ c_<1edll!!iUJl..ı J~- • __ 
meselesini lıalletmek üzeredir. lngil
tere ile Fransa büyük bir emrh'iiki 
karşısında kalacaklardır. Fakat o \'a· 
kit bu emrh·akün izalesi hakikaten 
harbi icap ettirecek bir müdahale); 
icap ettireceği için, demokrasiler 3ine 
lakayt kaJnuya mecbur olacaldardır. 

TAN 

ispanya meselesi, Büyük Harpten sonra Avrupanın en 
büyük beynelmilel derdi olmuıtur. Çünkü bugün Is· 
panya toprakları üzerinde karııhkh ihtiraslar at oy· 
natıyorlar. Bugün egemonyasız yaııyan Avrupa, yeni 

bir kanla maceraya sürüklenmemek için çırpınıp du· 
ruyor. O halde §U yazıyı dikkatle okuyahm : 

ISPANY A iSi 
AVRUPAYA NEYE 

MALOLACAK? 
• talyanın İspanyadaki 
1 gönüllülerini geri al

mamak husuıunda ilkönceki 
ısrarı ile daha ıonra mülayim 
bir hattı hareket takip etme
ainde muhakkik ki bir sebep 
vardır. Duce'nin karakterini 
ve metotlannı bilenler için bu 
ıebebi anlamak güç değildir. 
Munolini Avrupa devlet a
damları içinde, realist olmak 
bakımından ileridedir. Ona 
göre diplomasi yalnız bir stra
teji meselesidir. Stratejiye 
ıiyaıet hi.kim olmalı ve ıiya
ıet, gözetilen makıada boyun 
eğmelidir. 

O halde Mussolininin maksadı 
nedir? 

Bu maksat, harpten evvel A vus
turya ve Almanya arasındaki sıkı 
ittifaka benzer, yeni bir ittifakı İs. 
panya ile Italya arasında yapmak
tır. Bu ittifak için de ispanya daı
ma Italyanın yardımına güvenecek 
ve bu hususta Avusturya imp:ıra
torluğunun Alman ordusuna sil -
vendiği sıralan andıracaktır. Ada
lan, limanlan, denizleri ile Mus
soUniııin, Akdenizdeki emellerine 
son derece lazım olan ispanya, 
Fransa ile lngilterenin kendisine 
boywı_eğmelerine hb;met_Meca.!t
tır. 

Akdenlzde bu hlkimiyeti ka. 
zanmak için İspanya da gördilğü 
yardımlar yüzünden ltalyaya min
nettar olmakla kalmıyacak ayni za 
manda onu muhtemel kıyamlara 

karşı daima koruyacak bir ls • 
panya hükiımetinin teşekkUl et • 
mesi lazımdır. 

ry AZAN: Llogd George 
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. 
Şimali lıpanyada cereyan eden ıon çarpıımalar arcuında 

bir kasabanın aüahlı man.zaraıı 

bilir. Bu yüzden Mussolininin bü- c Umhuriyetçiler tarafına gc-
tün tekliflerini ,bütün hareketle _ lince; burada yUz binlerce 
rini, planlannı bu noktııi nazardıın cesur adam hürriyet ve demokra-
tetkik etmek icap eder. si uğurunda ölUme hazırlanmış bu· 

ltalya tarafından tutulan son Iunuyor. Acaba bunlar Itaıyaa ve 
.Jıatb h.ıara}cQtin hu .sivJl.lileia ;J.Y!.:un AJ_,. .. - .. •.ıt-Hl ,.. ....... 1 .. _..,'" - _ 
olup olmadığını tetkik edebiliriz. 

vurduğu mermi, kur§un, bomba 
Bunu anlamak için lspanyada -

ki askeri vaziyeti gözden geçirmek sağnağma karşı durabilecekler mi? 
lazımdır. Mussolininin hesabına göre, du-

Ispanyanın garp ülkeleri isyarnn ramıyacaklar, bil&kis kmlacaklar 
ve kaçacaklar, onun zaman kazan

mak istemesinin hikmeti de budur. 
Hatt& Mussolini bu sayede, hem 

zamandan, hem Fransa hududu • 
nun kapalı kalmasından istifade e
decektir. 

Fransız hududu açılmış olsaydı 
motörlü vesait bakımından arada
ki müsavatsızlık kalkardı, faşist -
lerle demokratlar müsavi şartlar i
çinde harbederlerdi ve hükumet 
müdafaayı iltizam edeceği için mu
vaffakıyet ihtimalleri kuvvetli o-

s 

M~~ıum 
FiLİSTiN 

iKiNCi BiR iSPANYA 
OLUYOR 

lurdu. Böyle olmadığı !çln Italya Filistinde giinden gUne ehemmlyet 
lspanyaya komisyonlar gönderil - alan dahlli mücadele, gözlerlnJ ls
meslnl teşvik ediyor ve Fransa hu- panya \'e Çin muharebelerine cevireo. 
dudunun kapalı kalmasından istüa- lere ayni ehemmi) eti arzetnıiyor. Fi
de etmek istiyor. listinde Yahudilerle Araplar a.rasın-

Fransa hU~meti Jtalyan tuza - dald kavga, dahili bir mücadele ol
ğma dü~er ve ispanya cUmhuriyet- maktan .biraz daha ileriye doğru gi
çilerine karşı hududunu kapalı tu- d~~·o~'. Filistin kavga ma diğer Arap 

hükumetlerinin gösterdiği sempati, 
tarsa, insanlık hUrriyetine hizme- Jtalyanlann Trablusgarpt.eld tah~lda~ 
ti ve fedakarlıklan çok büyUk olan tı, lngllizlerin bwıa kal'§ı tedbir aJ

Fransanın bugün başında bulunan- ması, Asya.da da bir l panya miicade
lar ona ıiha.net etmiş olurlar. Bu lesinin ba§lamak üzere olduğunu gös
hareket, Avrupayı aralarmda nU - teriyor. 
fuz mmtakalanna ayıran büyük • 
diktatörlüklere menfur bir tesli -

Fillstbıtn Uı;ıe parçalanma..111, Filis· 
tinde bir Yahudi hUkfımetlnin kurul .. 

mi yettir. Bu yilzden Fransa, Av
rupa. kıtasmm konseylerinde işgal 
ettiği mevldinden hal'edilecektir. 

Ş otan veya Blum ile görUş -
mek şerefine nail olama

dım. M. Daladiye ile görUşUim. Bu 
müşkül dakikada ispanyada hür
riyet ve halk hükumetinin istikbali 
onunla M. Saronun omuzlarına yUk 
lenmiş bulunuyor. Ikisi de namus
ları ve prensipe bağlanışlan ile yük 
sek bir hürmet kazanmış kimseler
dir. Bu vazüeyi yapmakla menıı ~ 

ketlerinin şerefini arttırırlar. Bu 
meselede Ingilterenin bütün fırka
lanna mensup olanların Fransa ile 
beraber olacaklarından şüphe ebni
yorum. 

Alman toplarının Cebelüttankta 
ve Italyan tahtelbahir üslerinin Ba
lear ve Kanarya adalannda görün
mesi lngilterenin en koyu muha -
fazakar muhitlerinde bile Franco
ya karşı hissolunan sempatiyi sön
dürmüştür. Buna mukabil Ispanya
da müfrit unsurlann imhasile mu
tedil bir hareket hük\ımetinin teş
kili, anarşist ifratlarmdan muzta
rip alanlan hükumet lehine ka
zanmıştır. 

• 
Bir noktayı tcuhili 

Dünkü sayımızda, yine bu sayfa
da çıkan B. Mazhar Müfidin ''Mu
siki bahisleri,, yazısında birinci sü
tunun ortalarına doğru bir tertip 
yanlışlığı olmuştur. Bunu şöyle dü
zeltiyoruz. "Tınnet, yani kendileri
ne mahsus bir çeşnileri vardır. 

Klarnet te öyledir.,, 

ması, Fillstlnln en feyizli t-0prakla

rmm, en büyük sen·et ınembalı-,nn111 
Yahudilerin eline g~mesi §Üphcsbı 

ki, Arap mUUyetperverlerinl müda
faaya geçmlye sevketınlştir. Milli ve 
müstakil bir vatan yapma iştiyakı ile 

bu iki unsur arasında başlıyan bu 

dahili mücadele, ya,·aş ya\'aş harici 

müdahaleleri, bu suretle bu defa As

ya.da bir umumi harp tohumunllll e-o 
kiline istidadını gösteriyor. 

• Rü.ıgirh ha\'alarda yangm ~o:1' 
sirayet eder. Uımımi he.rbin ilk ateti 
Ha.beşistanda yandı. Bu yangından 
!;ıkBD kn'llcnnlar ispanya yangınını 
meydana getirdl. Ayni kundakla y.
nan bu yangınlann kıvılcımları Çine 
g~i. Şimdi rUzglr l tlkametbıl 111. 
listine 9f'vlrdi. Yanıbaşınmda bir Is. 
panya, ecnebi rnUdahalesine karii A .. 
demi Müdahale komlsyonlan, üçler. 
beşler, sekizler, dokuzlar konferans
lan, nihayet, nihayet korkulan §ey._. 
Harp. 

Acaba FIUstfn, D<mcl bir ispanya, 
umumi harbin sirayet merkezi m1 ~ 
lacak!. 

'Sabiha Zekeriya 

Aydında Kı§hk Ekim 
Aydın, (TAN) - Kuraklıktan çolt 

bunalmış olan çiftçi, bir hafta de ,. 
va.m ettikten sonra kesilen yağmur.. 
lardan dolayı çok memnundur. Hava 
açtığı için kı§lık zerlY.ata başla.nıı .. 
nuştır. ı ( Almanya \'C Jtalya demokrasilerin 

artık çtirüylip eskidiğini, eski kunct 
ve zlndeliğfni kaybettiğini iddia edi
yorlar. HAdiselere bakılırsa adeta ln
ı;;anm bu düşünceye hak vereceği ge
liyor. 

• ngiltere Ba§vekili geçenler
i de, Itaıyanın ispanya tama

ıniyetini ihl&l etmemek için kati te
minat aldığını söylemiştir. Fakat 
Mussolininin maksadını temin i
çin Ispanya topraklan Uzerinde h~
kimiyet sahibi olmasına lilzum yok 
tur. Avusturya da Almanyadan 
gördüğü himaye mukabilinde bu 
devlete blr tek karış toprak ver
memişti. Fakat onun askeri haki
miyeti altında yaşıyordu. 

ilk haftalannda Franco tarafmdan 
ıfşgal edilmişti. Franco'nun :\fadri
de karşı taarruzu muvaffal: olma
dı ve Madridi tecrit için vuku bu
lan teşebbüsler bir favdn. verme
di. Fakat Franco, başka yerlerde 
mühim muvaffakıyetler temin et· 
ti, Malaga gibi mühim bir limM ve 
şehri zaptetti. Franco, gimal ııah}
lini kamilen işgal etmiş bulu -
nuyor. Asturyalılann kömür ma
denleri de belki yakında ele geçe
cektir. O zaman Franco bütün kuv 
vetıerile büyük bir taarruz yapa. • 
rak hükumet hattını yarmıya ç:ilı

oku,vu-c~ 
MEKTUPLARI }""akat nındal3 anın diğer yüzü böy

le değildir. Lngilterenio ispanya me· 
selesinde takip ettiği siyaset hükfı· 
me~ilerin mağlup olması Ye sonra 
Pranco ile bir anlaşma teminidir. Ken 
disini oonebl altınına atan bir hükfı
nıet reisini daha kolaylıkla elde ede
ceğine kanidir. General Iı"'raaıco'ya 

karşı şiddetli hareket etmemesinin, 
hükfımetçilerin mağlup olmasına sı·

bcp olacak hadiselerio t~errürüne 

göz yummasmm sırn budur. 
Maamafih hu siyaset lngilterenin 

ba.5ma bela olabilir. Çünkü ltalya 
yı:lnız Jspa!?) afla dt>ğil, Trabluır;ta, 

l~lllstlnde Ye diğer Arap me.'Tlleketle
l'inde de taarnıza. geçmiştir. 

Da,·a, eski diplomasi usullerile hal
ledilecek davalara benzemiyor. llal· 
bukl lngiltere hiUi ananevi diplomasi 
)'ollaııını bırakmı deı;rildir ve dünya 
siyar,etini bu yollardan halle çalış

huıkla meşguhlür. işte lngilterenin 
ıenelerdeınbri sfya!lletıinin mütemadi -
3·en hezimetle 11ctlcelenmsinin sebe
bi budur. 

o 

D=~~=-.!~~==!·aban<J d~ 1 
ğ-Udir. Doktor Schacht, Alma.uyanın 
l\faliye Nazındır. Bitler iktidar mev
ldine geldikten sonra Almaııyaıııo 
llıaJj slyru:~tfınJ idare eden nadir :mıa
Uyecilerden biri sayılır. ÇUnkü za. 
lrıaınımızın en yttk;ek maliyecilerin
den biri olduğu muhakkaktır. 

Doktor Sclıacht istifa etmiştir. Se
h..bi General Goerlng'ln fktısat dik
latörU olarak kaull siyasetine muha
lif bir si)aset takip etmesidir. Al
llta.oya lktısaden sıkı bir vaztyettedir. 
Onu kurtarmak için fevkallde tedbir
lere ihtiyaç \•ardır. Bu tedbriler Dok· 

Mussolini tarafından takip olu
nan siyasetin muvaffak olması i
çin iki şey lazımdır. Birincisi Fran
co'nun tam galibiyeti, ikincisi bu 
galibiyetin Italyanlar tara(mdan Is 
panya faş.istlerine temin olunan as
ker ve malzeme ile başarılmasıdır. 
Mussolini tarafından takip olunon 
siyasetin ana hatları budur. Mıısso
lini anlattığımız maksad~ varm~k 
için bu siyasete bütün kuvvet~~ 
sarılmış, bundan bir dakika bıle 
inhiraf etmem.iştir. 

Mussolininin hedefi ,faşist bir 
Akdeniz devleti vUcude getirmek· 
tir. 

Bunun manası, Atlas Okyanu • 
sundan SUveyşe, Marsilyadan Fa.· 
sa, Tulondan Cezair ve Tunusn gı
den bütUn Akdeniz yollarının stra
tejik limanlarm ve istasyonların 
Sinyor Mussolini tarafından idare 
olunan toplar, tahtelbahirler ve tay 
yarelerin tehdidi altında katmasını 
temindir. 

B oynu eğik bir Ispanya hil
k\\meti, Garbi Akdenizde o

nun bütün ihtiyaçlarını temin ede-

t.or SchachZ:: göre başka, Georing'e 
göre başkadır. Bu aynhk Schacht'ın 
çekllınesile neticelenmiştir. Bu da 
Almanyadaki iktımdi buhr&nlll şld
detıiııe bir dellldir. 

M. Zekeriya 

§aca.Jctır. 

F ranco, Katalonyayı Madrit 
ile ayırmıya muvaffak olur· 

sa cüınhuriyet ordusu fena bir va· 
ziyete düşecek ve Franco'nun bu 
muvaffakıyetini, k.nti bir netice say 
mak icap edecektir. Muallem ordu 
bakımından hfila muvazene Fran • 
co'nun lehindedir. lspanyantn eski 
ordusu ile Faslılar onunla beraber
dir. Bunlardan başka 100 bin l· 
talyan ve Alman askeri de ona yar· 
drm ediyor. Mussolini, ispanyadaki 
askerlerinin 40 binden ibaret oldu· 
ğunu söylemektedir. Bunlara 10 bin 
Alman da ilave edilirse yekfuıları 
(50) bine vanr. Bu da yarı terbi
ye görmüş milislerle yapılan mücs.· 
delede az buz bir yardım kuvveti 
teşkil etmez. 

Fakat Franco, bilhassa motörlU 
vasıtalar ve mühimmat bakımından 
faiktir. Sonra onun topçu kuvvet
leri,. bilhassa ağır topları son dere
ce üstündür. Bilbao, Santander ve 
sonra Gijon galebelerini bunlar te· 
min etti. Bu vesaitin çoğu ltalya. 
ve Almanya tarafından gönderil -
mi.ş Qlduğu gibi bunlan kullanan· 
lar da oradan gönderilmiş bulunu
yor. Şimaldeki muharebe son bul· 
duğu için bütün bu vesait birkaç 
hafta içinde şarka doğru naklolu· 
nacak ve bu yüzden ispanya top • 
raklannın eşini görmediği bir mu· 
harebe vukubulacaktır. 

ihracına Müsaade Edilecek Hurda Maddeler Hangileri? 
Okuyuculanrnızda.n Bahri Özde -

niz soruyor: 

"Hükumet, bir kararname ile hu~ 
da demir ve benzeri maddelerin ihra 
cıru yasak etmiştir. Benzeri tabirin
den ş.i.mdiye kadar anladığımız ma
na mudafaamız bakımından imalatı 
harıbiyemize elverişli hurda iptidai 
maddeler olsa gerek. Fakat benzeri 
kelimesile istihdaf edilen hu~da mad 
deler hangileridir? Askeri milli ma
halli hiçbir imalata yara~adıkİarm
dan dolayı serbestçe dışarı çıkarıla.
bilecek olanlar tayin edilmediğinden 
hurda madeniyat tUccarlarımız te _ 
reddüde duşmüşlerdir. İhracat ttlecar 
!arı herhangi nevi bir hurdayı alır

ken bunun "benzeri., kellmesile ne 
derece alakası olduğunu bilemiyorlar. 
thracı istenilen bu hurdaların "ben
zeri .. madde ile münasebetini Ticaret 
odası ve gümrük idar~si de kestire
miyor. 

Fabrikalarımız acaba hangi mad • 
deleri satın alacaktır; ince kenar te
neke kırpıntıları, galvaniz tortusu, 
maden külleri ve çinko topraklan; a
di maden cürufu, ve muhtelif 
adi maden talaşlan ve Kırpıntı

ları gibi sırf ihracata malı.sus ve 
münhasır hurdalan alacak mı • 
dır.. Almıyacak ise, burada hiçbir 
müesseseye satılamıyan bu hurdala
rın ihracına müsaade edilmelidir. E
limizde 500 ton teneke kırpıntıları 

kalmıştır. Bu nevi kıymetsiz hurda 

lar ardiye kiralarına mütehammil ol 
madıklanndan ucuz açık arsalara ko 
nulmakta ve paslanmaktadır. Zarara 
uğramamak için bu hususta alınacak 
karann mahiyetini biran evvel öğren 
mek istiyoruz. AlA.kadarların nazarı 
dikkatini çelrnenizi rica ederiz.,, 

• 
Tevkifane Müdürlüğünden 
Mevkufların Bir Ricası 

Okuyucularımıza Cevap 
Çankırı, Istasyon oteli sahibi Mali 

mut Erdağa: 
"- Fabrikanın Eskişehirde kunıJ. 

ması hakkında kail karar verllmlt
tir. Alakadar heyetler bu iş üzerinde 
tetkikler yapıyorlar. IŞaret ettiğiniz 

noktaların bu tetkikler sırasında e
hemmiyetle gözönünde tutulacağına 
şüphe yoktur.,, 

Istanbul Tevküevi mev-kufları na- • 
mma Osman ~rük imzaslle gönde- Kütahyadan mektup gönderen mu 

• 
rilen bir mektupta deniliyor ki: 

"Her sene olduğu gıbi bu yıl da 29 
Teşrinievvelde Cumhuriyet Bayramı 
mız büyük tezahüratla kutlanacak
tır. Mukadder felfıketlerintlz, milli 
hissiyatımızın iiharına hiçbir zaman 

mani teşkil ctmiyeceği için biz mem
leket evlatlan da kalben ve hissen 
bu §erefli bayramımızı kutlayacağız. 

Ancak bu müsj.esna gün münasebe
Ule Atamızın verecekleri söylevi din

lemek ve sair milli neşriyattan istifa
de etmek istıiyoruz. Bu maksatla da 

ınbul Halkevi ba§kanlıt;u. 

ca ediyoruz: 
Bu mutlu bayramımız §erenne, 

müsait olan Tevkifevi bahçesine bir 
radyo konursa 600 yurttaş bu bakım
dan minnettar edilmiş olacaktır. 

Muhterem gazetenizin bu dileğimi-
zin neşrine müsaadelerini dileriz. 

allim okuyucumuza: 

"- Yapılan tamimi, bir bakıma 

haklı ve yerinde görüyoruz. Anlaşı. 
lıyor ki, bu işin kontrolsuz bırakıl .. 
ması disiplin noktai nazarından bir 
çok suiistimallcrc yol açmış ve bu 
müdahaleye ihtiyaç hasıl olmuştur. 
Yoksa, ileri sürdüğünüz tez doğru • 
dur ve bundan tabii bir şey olamaz.,. 

~ ""''"""'~ 
~ Yurddaş 1 ~ 
~ Kurduğumuz fabrikalar ~ 
~ ve yaptığımız demiryollar ~ 
- hep uluıun biriktirme gücü- ~ 

ne dayanır. Bu gücü arttır- '~ 
ma senin elindedir. ~ 

Ulusal Ekonomi ve ~ 
Artırma Kurumu 

""~~ "'~" 
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Macar Takımını 
Bekliyoruz, Fakat 

Resim, Avrupa kupası ma~ 
/arından birinde alınmıstır. 
Futbol hareketi itib~rile 
çok şayanı dikkattir. Görü
lüyor ki oyuncu, atletizm 
sayesinde azami hareket ve 

TAN -=-===================== 28. 

Verpi kanunları 
Birleşirken 

(Başı 1 incide 
ve ücretlerden kesilen vasıtasız ver
gilerin birleştirilerek bir isim.le tah
sil edilmesi hakkındadır. 

Diğeri, vasıtah ve vasıtasız vergi
lerin tabi tutuldukları bütün vergi 
kanunlarmm birleştirilerek, daha mü 
tekami! bir hale getirilmesi hakkın
dadır. 

Dün bu iki mühim proje hakkın
da alakadar ve salahiyetli kimseler· 
le görüşerek etraflı tetkikat yaptık, 
okuyucuları tenvir edecek zengin ma 
lumat topladık. 

Maru;ı ve ücretlerden kesilen va.st -
tas:z vergilerin tevhidi, umumiyetle, 
maliyemizin varacağı bir tekamül 
noktası olarak kabul edilmektedir ve 
bu yeni proje ile milyonlarca vatan
daş alakadar bulunmaktadır. 

Maaşlardan kesilenler 
Bugün, bütün .maaş ve ücretler -

den kazanç, buhran, muvazene ve 
tayYare ismi altında dört vergi ke
silmektedir. Bu vergilerin nispetle
ri şöyledir: 
Maaşlarda: 
100 liraya kadar olan maaslardan 

20 lira tenzil edildikten sonra: müte
baki kalan kısımdan yüzde 5 kazanç 
vergisi alınmaktadır. 150 liraya ka· 

.. 

Romanya Baş' 
Memleketimi2 

B. T atarescu halkı selamlıyo 

(Bası 1 incide) 
si e~~am Hariciye Vekaleti namına, 
Harıcıye Vekaleti kalemi mahsus mü 
dürü B. Refik Amir, İstanbul Emni
yet direktörü B. Salih Kılıç, Balkan 
memleketleri konsolosları tarafından 
karşı1andılar. Bir kıta askerimiz de 
değerli misafire selam resmi ifa et
ti, bando evvela Romen ve Türk marş 
larmı çaldı. 

ğu, çok emin 
luktur. Böyle 
geçireceğim gü 
bayram günle 
tinizde gördüğ 
kalade müteha 
der gitmez Tü 
yük Şef Atat·· 
arzedeceğim. 
!eştirmek itiy 
tifade ederek 

de görüşeceği 
ki bjzim çalışm 

$a Od G ı d•ı enerji sahibi olmuştur. 
roşı e e sey ı ...... -............................................... . 

( YAZAN : EŞREF ŞEFiK ) 1 

dar olan maaşlardan kazanç vergisi 
alındıktan sonra, 30 lirası tenzil e -
dilnıekte ve mütebaki kalan kısım -
dan yüzde on iki buhran vergisi 
alınmaktadır. Miktan 350 lirayı t.e
cavüz ederse, buhran vergisi nispeti 
yüzde on altıya, 600 lirayı tecavüz 
ederse yüzde yirmi dört buhran ver
gisi alınmaktadır. 

B. Tatarescu kendisini karştlıyan
ıara teşekkür ettikten sonra otomo -
bille Perapalas oteline gitti, biraz 
sonra o~o~obille vilayete giderek 
B. Muhıdclin Üstündağr makamında 
ziyaret etti. Vali de saat 15 te Ro • 
manya Başvekilinin ziyaretini Pera
palas otelinde iade etti. 

Romanya Başvekili B. Tatarescu 
saat 15,30 da Taksime giderek Cüm
hıuriyet abidesine çelenk koydu ve 
sonra otele bitti. Otelde kendisile gö
rüşen bfr muharririmize kıymetli, 
dost misafir şunları söyledi: 

ğurunda olaca 

sonra orada b 
sillerinin faali 
diler ki: 

Romanya dönüşü buraya uğraya
cak kuvvetli Macar takımında Şaroşi 
nin bulunacağını zannetmiyorum. Ma 
car federasyonu kaptanı ve tek seçi
cisi Dr. Ditz'in bir iyi tarafına gelip 
te Şaroşiyi de getirseydi bizim için 
ne kadar faydalı olurdu ..• 

Macar ımuhtelitinin Bükreşte oynı
yacak :Macar B milli takmu oyuncu
larından maada A milli kadrosu oyun 
cularmdan üçiyle takviye edileceği te 
ınin ediliyor. A milli talammdan ls
tanbula getirilecek olan üç oyuncu 
§anlarmış: 

Cikoş; kaleci. Turay soliç. Beki, sağ 
açık. Bunların içine bir de Şaroşiyi 
katsalardı, futbolün hakiki meraklıla 
rmdan onun bol parasını bile ayrıca 
toplamak kabil olurdu sanırım. 

'Kimdir bu? 
Şu Şaroşiyi neden bu kadar gör

mek istediğimi ve seyircilerimizin 
seyretmelerini candan arzuladığımı 

anlatabilmek üzere Avrupanın bu ha 
rikuliı.de futbolcüsü hakkında biraz 
maıumat vereyim: Şaroşi Macar genç 
milli takımında oynarken vaktile ls
tan bula gelmişti. O zaman on sekiz 
yaşını geçmemiş olan Şaroşi Macar 
genç milli takımının merkez muavi
ni mevkiini işgal ediyordu. Sahaları
mızda nadir gördüğümüz kolay bir 
oyunla vazifesini başaran Şaroşi yağ 
dan kıl çeker gibi bir futbolü o gün
ler bile oynuyordu. Bazı münekkitler 
genç Macar yıldızını ağır bulmuşlar
Clı. Ben de "Böyle oynıyan bir fut
bolcüye kosmak bile lazım olmuyor 
ki süratini anlıyalrm" diye yazmış
tım. Hakikaten Şarosi tonun daima 
seyri üstünde ımutlak bir hakimiyetle 
teliı.şsız ve lüzumsuz koşmalardan çok 
uzak olarak oynamıştı. Sanki başka
larının ayaklarından çıkan paslar o
na bir lastikle bağlı imiş gibi her yer 
öe ve her fırsatta topu onun ayağın
da görüyorduk. 

Biraz sonra 
Şaroşi ne istidatta bir futbolcü ol

duğunu gösterdikten sonra memleke-
tine döndü. Bir sene geç-
meden adını A milli takı-

mı kadrolarında i.şitmiye baş-

ladık. Bir iki sene sonra bu oyuncu 
Macar Federasyonu ile kendi klübü 
arasında bir meS<'le halini aldı. Cün
kü kendi klübii Şarofilyi Macarista
nın en ivi merkez muavini telakki e
c1--rek orada ovııatıv("lrdu. Halbuki fe 
derasyon seçicileri Saroşivi milli ta
kımın merkez muhacim yerine koy
makta 15rar cdivor ve A vnınanm en 
ivi ı".Ylerlrez muhacimi olduğunu iddia 
cdivordu. 

Bugüne k:ı.d11r en me~hur Inmliz o
runruıarmı'la hile tesadüf edilmiyen 

Her iki yerde de biribirinden fevka
lade oynıyan Şaroşi ayni vaziyetini 
hala muhafaza etmektedir. Milli ta
kımda merkez muhacimi, kendi takı
ımında merkez muavini.. 

ikinci Küme 
için Fikstür· 
Yapılamadı 

Bir gün evvel Birinci küme klüple
rinin, lik maçlarr işlerini halletmek 
üzere toplandıkları mmtaka merke -
zinde dün akşam da ikinci küme klüp 
teri .futbol ajanı Abdullahm başkan
hğı altında yeni fikstürlerini tanzim 
etmek üzere toplaridilar. Malum oldu
ğu üzere umumi merkezce birinci kü
me klüplerinin on ikiden ona indiril
mesi ikinci kümenin 12 klüpten teşkil 
edilmesini icap ettirmiş ve Anadolu 
ile Hilfil ikinci kümeye nakledilmiş
lerdi. 

Umumi merkezin bu kararına karşı 
dün akşamki içtimaa Anadolu, Hilal 
ve Anadoluhisar, Altın-:ırdu iştirak 
etmemişler ve ikinci kümenin sekiz 
klübü toplanmışlardı. Yeni nizamna
me bir aşağı derece kümede ikinci 
bir takım bulundurmıya müsait ol -
duğrundan ikinci kümeye ayrı birer 
takım sokmak istiyen Fenerbahçe, 
Güneş, Beşiktaş, İstanbulspor klüp
lerinin bu arzulan nizamnamede sa
rahat olmasına rağmen kabul edilme
di. Bu klüplerde ajanlığa ilerde hak
ları mahfuz kalmak için aralarında 
imzaladıkları bir mazbatayı verdiler. 

Son olarak sekiz ikinci küme ıdü
bünün fikstür tanzimine geçildi. 

Ajan: Birinci küme maçları dolayı
sile sahaların birinci küme maçlarına 
tahsis edildiğini ve bu maçlarm de
vamı müddetince her hafta ikinci kü
menin ancak bir maç yapabileceğini 
AfiyJedİ. 

Bunun üzerine ikinci küme klüple
rinin itirazları yükseldi ve münaka
şalar uzun bir müddet devam etti. Ne 
ticede bu klüpler bu şekilde lik maç
larına iştirak edemiyeceklerini ve <'S

kisi gibi her hafta maç yapmaları i
çin saha temin edilinciye kadar fiks
tür kurnlannı çekmiyeceklerini bil
diren bir mazbata imza ederek içti
mnt terkettiler. 

Bu vaziyet karşısında ikinci küme 
klüplerinin maçlarmm ne zaman baş 
hvacaı?:ı malum değildir. 

Resimli Roman 

Muvazene Vergiai 

.. ç k .. - o ıyı 

Maaş miktarı ne kadar olursa ol
sun, kazanç ve buhran vergileri çık
tıktan sonra, kalan miktardan yüz
de on muvazene vergisi alınmakt.a
dır. 

rum. Tebrik e 
siplin.. İşte en 

Maaşın heyeti umuımiyesinden, hiç 
hır vergi tenzil ediLmeden, yüzde iki 
.ie tayyare vergisi alınmaktadır. 

Yüz lirayı gec;en maaşlarda kazanç 
vergisi hesap edilirken, 20 lirası ten
zil edilmemektedir. Keza, 150 lirayı 
geçen maaşlarda da buhran vergisi 
hesap edilirken, 30 lirası tenzil edil
mez. 

ücretlerde de vergı hesabı aynı • 

"- Türk milletinin ve hükiımeti -
nin misafiri olduğundan dolayı çok 
bahtiyarım. Memleketimde çok meş
gul bulunmakhğıma rağmen dost ve 
müttefik Türkiyenin milli bayramına 
iştirak için hevesle bir zaman ayıra~ 
bildim. Ve bunun için de ayrıca mem 
nuniyet hissetmekteyim. Romen mil
letinin Tilrkiyeye karşı olan dostlu· 

Anka 

Kıymetli mi 
saat 18,30 da 
Topane yolcu 
dan Sakarya 
ya geçti ve sa 
susi bir trenle 
ti. B. Ta tares 

dir. Yalnız şu fark vardır ki, kazanç 
vergisi hesap edilirken, yeklından 20 
lira tenzil edilmemekte ve mikdarın 
heveti umumiyesinden kazanç ver
gisi kesilmektedir. 

da 17e lira 36 kuruş vergi vermek- mucip olmak 
tedir. tün kanunlar 

l 
Büyük Mustafa 
Finlôndiyaya Gidiyor 

I ırtisnai hükümler 
Kanunlarımıza göre en az maaş 10 

liradır. Fakat, ücretler daha az mik
tarlar arzedebilmektedir. Onun iqhı 

ı istisnai bazı hükümlerin maaş alan
lara şümulü olmaımakla beraber, az 
ücret alanlara tesiri olmaktadır. 

Milli güreş takımımızın kıymetli 
elemanlarından ve yarı ağır sıkletten 
Büyük Mustafa, Finlandiya federas
yonunun daveti üzerine teşrinisa

nini 6 smda İ.stanbuldan Finlandiya
nın payitahtı olan (Helsenki) şehrine 
hareket edecek ve ayın 15 inde ora
da tertip edilen beynelmilel.güreş mü 
sabakalarma iştirak edecektir. 

oı----

Romanya ile Milli 

Maç mı Yapacağız? 
F'utbol federasyonu tarafından 

Cümhuriyet bayramında milli maç 
yapmak üzere şehrimize davet edilen 
Romanya milli takımı o zaman ver

diği cevapta Cümhuriyet bayramına 

tesadüf eden tarihlerde başka angaj
manlara giriştiğini ileri sürerek gele

miyeceğini bildirmişti. 

Haber aldığımıza göre Romanya 
federasyonu federasyonumuza gön
derdiği bir mektupla 20 ikincikanun 
tarihinden sonra Türk ve Romen ta
kımları hasında temas yapabilecek
lerini bildirmiş ve bu temasın muhte
lit veya milli maç olarak kabulünü 
bize bırakmıştır. 

Futbol federasyonu bu iş için Ro
manya ile muhabereye girişmiştir. 

Hintli Pehlivan Ayran 
içerek Güreşi Bekliyormuı 

Cuma günü Mülayim pehltvanla 
Taksim stadında. çarpışacak olan 
Hintli pehlivan şu son iki günkü isti-

. ~--~t.. 

Mesela: 20 liraya kadar olan bir is
tô11k'1 ktan hiçbir vergi alınmamakta 
dır. 20 lira maaş olmadığına göre, 
yalnız 20 lira ücret alanlar bund:ın 
istifade etmektedirler. Fakat, 20 li-
raya kadar ücretler de yüzde iki tay 
yar(> vergisine tabidirler. 

Keza, otuz liradan az olan ücret
lerdmı de buhran vergisi alınmamak 
ta, diğer Uç vergi alınmaktadır. 

Yüzde 25 vergi 
Yaptığımız tetkikata göre, yukarr

da izah ettiğimiz gibi, maaş ve üc
ret miktarları değiştikçe vergi nis
petleri de değştiği için, aylık kazarıç 
t.ın ne miktar bir vergi verildiği kati 
bir rakamla üade olunamaz. Fakat. 
vasati bir hesapla, maa.şm veya ay
lık ücretlerin yüzde 25 i vergi olarak 
devlete veri1,mektedir ki dörtte bir 
nisneti teşkil etmektedir. 

Barem kanununa göre. şimdi, dev· 
ıe~in ve!"diği en az maaş 40 liradır. 

40 liradan alınan dört vergi mecmuu 
yüzde 1 fi tutmaktadır. Yine devletin 
vf.?rdiği eu yüksek maas 600 liradır 
Bunun da vergisi yektin itibarıle 
yfüı:de yirmi dokuz buçuk tutmak -
tadır. 

Maaşlara göre vergiler 
Tetkikatımıza e-öre, az maaş VP 

ii~retlerde, en mühim yekiin tutan 
muvazene vergisidir. Maaş veya üc
ret ıniktan yükseldikçe. en kabarık 
nispeti buhran vergisi teşkil etntek
te, buna mukabil, muvazene inmek
tedir. 
Yapılan hesaplara göre, 40 lira. ıma 

aşı olan bir memur ayda 6 lira 4.0 ku 
ruş, 60 lira maaşı olan 11 lira 52 ku· 
ruş, 90 lira ücret alan 19 lira 84 ku
ruı:ı. 98 lira maas alan 8 lira 4 ku-

Kazanç vergisinin nisbetleri 
Maaş veya ücret yükseldikçe, ver· 

gi miktarı da yükselmektedir. Bun

da kazanç vergisinin mühim tesiri 
olmaktadır. Çünkü, filvaki kazanç 
ver.gisf yüzde beş ise de, bu, a'"~ak 

100 liraya kadar maaşlardadır.200 li

raya kadar yüzde 6, 300 liraya ka
dar yüzde 7, 400 liraya kadar yüzde 
8, 500 liradan daha fazla için de yüz
de 9 kazanç vergisi alın.maktadır-. 

Bu vergiler tevhit edildiği vakit 
nasıl bir nispet gözetileceği şimdilik 
lx-Ui değildr. Alakadarlardan yaptı
ğımız tahkikata göre, bugünkü nis· 
pet, herhalde, mükellefin aleyhin~ 
olara}( değil, lehine olarak değişe
cektir. Şimdi dört aıyrı isim altında 
ve bir takım kesirlerle verdiğimiz 
verg! daha kolay bir hesapla ve bir 
isimle verilecektir. 

Delter~ar (}ekili diyor ki 
Dün bu hususta görüştüğünüiz ls

tanbul defterdar vekili Bay CemıJ 

d·.!mi-ştir ki: 
"- Vergi kanunları yeni ihtiyaç-

lara göre değişir. Vergilerin iktısa
dt h~reketlere, vatandaşların faali
yefüıe ayak uydurması tabi\dir. Her 
h:ı.lde tevhit gerek mükellefler, ge -
rek de\'let ve muamele bak .. ....,, ... rırın 
cok ıyi olacaktır. Maliye Veka!ctin· 
de yenı teşkilat kanunu ile teşekkiil 
e+ ~ş bulunan maliye tetkik heyeti, 
bu m~vzu üzerinde uzun zam-ından
beri etütler yapmakta idi. Asıl olan 
amme hizmetlerinin görülmesidir.Ver 
<!iler amme hizmetlerini karşılamak 
i~in tahsil edilir. Ve bu tahsilat ya~ 
uılırken, vatandaşların ödeme kabi-
1iyeti daima göz önünde bulunduru 

lur.,, 
Vergi kanunlarına gelince 

Meclisin bu içtima devresinde ka
nuniyet kespedecek olan ikinci mü
him proje de vasıtalı, vasıtasız bir
ç-.ok vergi kanunlannr birleştirmelı 
mevzuundadır. Halen, devletin aldığı 
her nevi verg! hakkında ayrı ayn ka 

dır. 
Bu hususta 

Cemal şunları 

- Bu mesel 
kik heyeti uz 

idi. Hazırlana 

dir. Bize bu 
ıniştir. Vekale 
edilmek üze 

vet vergileri 
Ankaraya ça 
ğünkü hüviy 

bunların he 

kında bir 
tirilecektir 

telif fasılla 

nunda vasıta 
sun, vasıtasız 

srm teşkil ed 

gilerin müdd 

razlara, usull 
bit olunacak, 

leştirilecektir. 

site doğru gi 

dar memurla 

ciltler, tefsiri 
ruyorlardı. ş· 

de bir tek cil 
cak, aradığ~ 
bulabileceğiz. 

liyemi:ı:in bil 

Erka 
Reisi 
Top/ 

Ankara palası 
ye reisleri şe 
verdi. 

Kayseri, 2 
Yugoslav as 
raya geldi, · 
kumandanı, 

rafından ha 
kıta askeri 
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Arnavut Kızları 
Nasıl 

• 9 • 

B ugün Kız Enstitüsünü ge~
lirın. Orada da birçok yenı

llkler göreceksiniz. 
- Nasıl Kız Enstitüsü? 
- Kral Hazretlerinin valdeleri· 

ne izafeten tesis edilen Kız Enstitü· 
sü. 

Arkadl41rm Halil Maçi, Arnavut-
luğun yepyeni Maarif teşkilatmın 
başmda gelen bu enstitüyü dol.aştlr 
mak için ısrar ediyordu. Kendı ken 

dlıne: ..... 
ı _ Arnavutlukta Kız Enstitüsu 

hayırdır inşallah! dedim. .. 
Halil Maçi küçük ve anla~l~ goz 

lerile tereddüdümü sezmiş gıbı: 
_ 510 kız talebesi, 8 sınıfı, bir 

Jim.nası, 250 leyli ~ebesi vardı~. 
Ayni zamanda mualhm de yetştı-

l iyor. . 
.Merakım hayretimi yendi: 

- Haydi gidelim! Dedim. 

T iranm yollan için mütema
diyen kırılan taşlardan ge

len sesleri geçtik, caddeleri geç
tik. Arnavut kaldırımı başlıyan çar 
şı içinden dar ve karışık sokaklara 
-pbk..--

Çıkmaz gibi görünen bir sokakta 
büyük bir bahçenin ortasmda bil· 
yük ahşap bir binanm önündeyiz. 
Kapmın üstünde küçük siyah bir 
levhada beyaz yazı ile: 

Instituti Femnuer Nane;, Mbret
neshe. 

(Valdei Krali Kız Enstitüsü) ya
zılıyordu. Aralık ahşap kapıdan 
bahçeye girdik. Eski üç katlı bir 'qt 
rıa. Alt katta girdiğimiz ilk sınıf, 
ımusiki dershanesi idi. Talebe ayak
ta keman talim ediyordu. Notalar 
ve bazı musiki filetleri görünüyor-
du. 

J Müdürle ilk konuştuğum za
man bunun eski ve tecrübeli bir ma 
arifçi olduğunu anladım. 

Boyunun biraz kısalığı, başının 

biraz büyükli.iğü fikri ve bedeni fa. 
aliyetini arttı~ gibiydi. 

I Mektebinin ta uzaklardan Tür 
kiyeden gelen bir gazeteci 

tarafından ziyareti kendisi için de 
beklenilmiyen bir hadise idi.Tahsili
ni, tecrübelerini, sordum: 

- "Ben de dedi, ilk ve orta tah
silimi Türklere borçluyum. Görü
ce idadisinde okudum. Sonra o za
manın icaplarından olmak üzere A
tioada edebiyat tahsil ettim. Arna 
vutluk istiklaline 25 yıldır kavuş
tu. Daha istiklalden evvel yine Tür 
kive zamanında ilk tahsilimi gördü 
ğÜm Görüce idadisinde iki sene 
hocalık ettim ve o vakittenberi ta
mam 27 senedir ki, hocayım . ., 

Müdür Sotir Papakristo tereli· 
mei halini anlatırken geçen senele
rini hatırlnmakla zevk duyuyordu. 

Yazı masasının etrafına oturduk. 
Kahveleri içerken müdür devam edi 
yordu: 

- Hocalılttan maada, mektepler
Q" miifettiı:ı, bazı vilayetlerde 
M:a1r"f Müdürlüğü. nihayet Görü
CC' Arnavut_ Fransız muhtelit mck 
tebi miidiirii oldum. 

- Arnnvut ana ve babaları kız-
hrını mektebe kolaylıkla gönderi
~'orlar mı? 

R ay Sotir, yüziime bakışın

dan ne demek istediğlı.-ni an 
lamamıştı: 

- Mutaassıp Arnavut yetişmiş 

kızını nasıl oluvor da okutuyor ve 
nasıl oluyor da 

0

müı:ıkülat göstermi-

Yazan: ~ 
t~ 

Tiranda V aldei Krali Kız 
Enstitüsü Müdürü 

B- Soti.r Papalari..to 

yor. Dedim. 
Tuhaf bir şey konuşuyormu

§um gibi geldi. Sonra birden bire 
hatırhyarak: 

_Ne söylüyorsunuz? Onların 

hepsi tarihe karışmıştır. Oyle ana
lar vardır ki mektebe gelmek iste
miyen çocuğu kolundan tu. 
tup getiriyor. Maamafih bütün 
bunlarla beraber taassubun Arna
vutluktan kalktığını da iddia etmek 

doğru olmaz. 
- Arnavutlukta bu ayarda baş. 

ka mektebiniz var mrdır?. 
-Hayır, Valdei Krali ~ız Ensti

tüsü Arnavutluğun bu ayarda ye-

1 in9iliz Polisi 
Nasal Yetişir? 

ıngilterede poPs teşkilatı başlı oa

şma bir alemdir. Orada oir rıolis ne
feri her şeyde, sporda, süvarıliltt~. a
tıcıl~ktn, hulasa polis mesleğilc uzak 
ve vakm bütün marifetlerde usta o
lar~k yetiştirilir. Resimôe Ingiliz po
lisinin yüksekten atlama tafüni yap

tığı görülür. 

ıane mektebidir. Mektep mezunları 
dünyanın her Darülfünununa girer 
1er. İsterlerse Arnavutlukta mual. 
lirn olurlar. Biz jimnas. sınıflarında 
latince, yunanca okutuyoruz. 
Fransızca, almanca, ingilizceyi ihti 
yari fakat italyancaY,I mecburi kılıı
Y.Oruz. 

2 50 talewbemizin 17? şi Arna
vutlugun mubtelıf yerlerin

den gelmiştir. Gönderen yerler 
tahsil parasını verirler. Senede 
leyli tahsil ücreti 240 franktır. (96 
lira) 80 talebe de aileleri ta
rafından ayni ücretle leylidir. Ne. 
hariler senede 30 frank (12 lira) 
öderler. Leyli olsun, nehari olsun 
muallim olacaklardan birşey alın
maz." 

Müdür, S. Papakristo mektebine 
gösterdiğim.iz alakadan dolayı mem 
nun. Eline anlatmak fırsatı geQmiş 
ken kaçırmamak istiyenlere mah
sus bir istical ile: 

- Mektep 933 senesinde tesis e
dildi. Bu mektebin muallimler için 
5 sınıflı bir de tatbikat mektebi 
vardır. 

Müdür, birdenbire birşey hatırla 
mış gibi ayağa kaJıktı, geniş ve ay
dınlık olan odanm ortasına kadar 
ilerileverek: 

- Buyurun dedi, ders başlamış
tır. Sizinle sınıfları dola.şalnn, tal~ 
beyi, hocaları ve dersleri görürsü-
nüz. 

B unu bir dakika evvel gör
mek istiyordum. Asırlarca 

kitapsız kalan, kendi lisanını oku
yup yazamryan Arnavutların, kız. 
larını nasıl okuttuklarını merak e
diyordum. 

Müdür bir kapmm önünde dur
du. Kapıyı vurdu. Içeriden kalın 

bir erkek sesi duyuldu. 

Girdik. Otuz kadar Arnavut kıZI 
elektriklenmiş gibi birden ayağa 
kalktı. Sağ ellerini küçük parmak 
dışarı, ve başparmak kalbin üzeri
ne gelecek şekilde göğüslerine koya 
rak bizi selfumladı. 
Tahtada renkli bir Arnavutluk ve 
komşularının haritası vardı. Erkek 
muallim harita ii7.erinden Arnavut· 
Iuğun tarihini anlatıyordu. Dersine 
bir müddet devam etti ve sonra gös 
terd.iği.miz arzu üzerine bir kızı aya 
ğa kaldrrdı ve ondan sordu. 

K üçük kız, fıldır, fıldır, şeytan 
bakışlı gözlerile Arnavutlu

ğun arnavutça tarihini anlatmıya 

başladı. Ben birşey anlamıyordum 
amma, yanımızdakilerin dikkat ve 
alakasından kızcağızın pekala an-
lattığını anlıyordum. . 

Talebenin kıyafeti düzgündü. Sı
yah keten fistan ve beyaz 
keten yaka ta~ıyorlardı. Bir 
smıf daha, bir sınıf daha, bir 
sınıf daha dolaştık. Elişleri dersi, 
tatbikat dersi, hesap dersi. Hariç
ten manzarasile iyi bir tesir yapmı· 
yan bu bina dahil taksimatile sDllf · 
larının güneş ve hava payile TiraJl· 
da bıraktığımız iyi binalardan biri 
idi. 

Mektep müdürü: memnuniyetimi 
zi gördükcıe, milkafat almış bir tale 
be sevincile mütemadiyen kapall 
kaprlarr açmak v~ mütemadiyen bi
ze cicilerini P."östermek istiyen bir 
çocuk gibi idi. 

M ektebin yatakhaneleri, ye
l'Ylel{haneleri. diğer bir bina 

da ve kagir olarak yanılmıştı. Be
yazlar givmiş, temiz hizmetci kız
lar, her kapıyı açtıkça bize ,Arna
vutluğun yarınki muallimlerine ne 
kadar itina gösterdiklerini ispat et
me.k istivor gibi geliyordu. 

Valdei Krali Kız Enstitüsii; Ti
randa, can ı;:ek;!"en Arnavut taas~u 
bunun üstüne dikilmiş bir irfan a· 
bidesidir. 

Bu abide; basittir, konforsuz
dur. fakat sağlamdır .. Dikkatli ve 
anlayışlı adamlar tarafından bakıl
maktadır. 

1~~~~1 Güzel Bir Lehli 
Bu Güzel Kız Berlinden Geçerken 

Beyaz Perdeden Casuslukla Tutuldu 
Ayrılıyor mu? 1 Varşova, (TAN) - Varşovamn en ~ 

güzel kadınlarından biri olan .Kont~ Lehli Dilber 
Fmnsanm yetiştirdiği genç Velepolska, geçen hafta, Parıse gıt-

yıldızla.rm en ba.smda ge- mek üzere Berlinden geçerken Alman 
len meşhur Daniel Darrieux ge- polisi tarafından casusluk suçile ya-
~enlerde Arnerikaya gitti. Holi- kalanmış Bertin civarındaki Moabit 
vutta film çevirmekle meşguldü. bapisanesine atılmıştır. Kontes şlın-
Fakat bu güzel yıldız son gün. di bu bapisanede bulunuyor. 
lerde müthiş bir sinir buhranına Çok zengin olan Lehli Kontes Ve-

kt l k dis. lepolska'nın birçok memleketlerin yakalanmış, do or ar en me 
uzun bir istirahat tavsiye et- yüksek aileleri ve hük\:ımet mahafili 

ile rabıtası vardır. 
mişlerdir. Doktorların söyledik • Kontesin Almanyada tevkif edil-
Ierine göre, Daniel Darrieux'ye mesi, Varşovada hayli heyecan ve 
Amerika havası a.ğTr gelmiştir. merak uyandırmıştır. Çünkü Vele-
Sinir hastalığınm sebebi de bu- polska, Varşova siyasi mahafilinde 

pek tanınmıştır. 26 yaşında olan bu 
güzel Kontesin kocası Y osif Vele • 
polski, kansından iki misli yaşlı ol
duğu halde Varşovanm en zengin a· 
damlanndandır. 

dur. 
Bu vaziyet karşısında. bu bü-

yük ve güzel dilber ~hretin u
zun bir müddet için beyaz per

deden ayntması ihtimali de ile
ri sürfilmektedir. Bunmıla bera
ber kendisi diyor ki: 
"- noktorlann mübaligalı 

tavsiyelerine fazla kulak vermek 
istem.iyonun. Sinemadan .~yn~ • 
mak benim i!;,ıin, tahammül edil-

mez bir felikettir.,, 1 

..~ 

Kont Velepolsld, kansının başını 
kurtarmak için şimdi elinden geleni 
yapmaktadır. Güzel kansının müda
faasını yapmak için Varşovanm en 
maruf avukatt olan Beylin'i Berlin ... 
göndermiştir. 

Mevkuf kadın, her gün kocasına 
mektup yazmakta, ve en ziyade beş 
yaşında olan bir kızının vaziyeti.le a
lakadar olmaktadır. 

Kontes Velepolska'nın tevkifi, Var 
şovada, 1935 senesinde Sosnovski'nin 
casusluk fiilinden dolayı Kontes Von 
Berg ve Kontes Renata von Natsner 
isim le rinde iki güzel kadınnı idamını 
hatırlatmaktadır. 

Alman polisi, o Sll'alarda bu ca
susluk fiilinde ımühim rol oynıyan ve 

1 yakalanamıyan güzel bir Lehli kadı
nı arıyordu. 

Maruf Leh casusu Sosnovski ise 
o zaman Berlinin en yüksek siyasi 
mahafili arasına sokulabilmişti. Hiz
metinde bulunan birçok güzel kadın
lar vasrtasile. Alman nezaretlerinde 
ve Alınan silah fabrikalarında olup 
bitenleri öğrenebilmişti. 

Bunun üzerine Alman siyasi zabı
tası, Kontes Von Berg ile Kontes 
Von Natsner'i yakaladı ve bunların 
casusluklan sabit olduKu iqin ikisi de 
i.dam edildi. Fakat Alman zabıtası 
maruf casusun yanmda çalışan gü • 
zel kadınların sadece bu iki güzel 
Kontesten ibaret olınadığım kuvvet
le ta hm.in ediyordu. 

Daıılel Da.rrieux, geçeırı sene Uzak 
Şark hayatına ait çevirdiği bir filınde 

!>U tipe bürünmüştü 

Şimdi, acaba Alman polisinin 1935 
senesindenberi aradığı ve bir tiirli.i 
yakalıyamadığı güzel kadmlardan bi 
ri de bu Kontes Velepolska mıdır? 

iste herkes bunu merak ediyor. 

Mısır Kralının Düğünü 

Mısır Kralı Majeste Fanığun Bayan Feride Ziilfikar ile evlenmesinin 
tarihi 6 Kanunusani 1938 olarak tespit olunmuştur. Burada müstakbel 
Mısır kraliç-.esinin en yeni resmini görüyoruz. 

Kontes V elepolska 

' 

Garip 
Tuhaf ve 

Hadiseler · 
Bir Boğa Yılanı 
Çocuğu Yutmu{ 

Hindistanda bir köy mektebinde 
muallim derste yaramazlık yapan bir 
çocuğu ceza olarak mektebin avlusun 
da bir barakaya hapsetmiş. Akşam 
çocuğunun eve gelmediğini gören ba
bası mektebe gidip çocuğunu ara .. 
mış, cezası müddeti de bittiği ıçm 

baba ile muallim çocuğu barakadan 
almağa gitmişler, fakat burada bula
mamışlar. Yalnız barakanın köşesin

de büyük bir boa yılanının karnının 
çok şişkin olmasından kımıldanamı
yacak bir halde yattığını görmüşler 
ve hemen yılanın 1rarrunı yararak az 
teneffüs etmekte olan çocuğu çıkar
ını~~ J 

• 
En Küçük Cüce 

Küçük Tim adıyla anılan dünyanın 
en küçük adamı Harold Payot Ingil
terede bir sirkte çalışırken ölmüştür. 
50 y~mda olan Payot, 69 santiımet
re uzunluğunda ve 24 kilo ağırlığın.· 
da idi. 

• 
Utancından Ölmü' 

' Ingilterede 56 yaşında J ohan Kris 

tian adında biri geçenlerde plaja git-

1 miş, etrafta kimseler olmadığı için 

i çırılçıplak soyunarak denize girmiş, 
· elbiselerini de sahilde kumluğa bı-

rakmıştır. 

Denizde yıkandıktan sonra sahile 
döndüğü zaman soyunduğu yerde el

bi~elerinin yanında iki kadının otur

' makta olduklarını görmüş, çıplak ol
duğu için bunların yanma gideme
miş ve giyinmek için kadınların git

melerini beklemiş. Fakat bir aralık 

bir dalga gelerek bu utangaç adamı 
sürüklemiş ve zavallı mahçup adam 

boğularak ölmüştür. 

• 
Dünyanın En Yaşhları 

Portekizde, Antonio Perez, Marı. 

ya Lviza ve Felizar Horte isminde 

üç ihtiyarın hepsi de ayni günde öl
müşlerdir. 

Bunlardan ilki 108 yaşında, ikin
cisi 103 yaşında ve sonucusu da 102 
yaşınday dr. 

• 
Tam Sekiz Gün! 

Fransada Ajak kasabasmda Filip 
Gober isminde bir avcı, kovaladığı 
bir tavşanı gırdiği inden çekmek için 
yere iğilip beline kadar ine girmiş, 
fakat o anda inin tavanı çökmesi ü
zerine avcı, tam SP.kiz gün ayaklan 
dışarıda olarak toprak altında kal
mıştır. Nihayet, sekizinci günii teııa
dtif en oradan geçenler avcıyı baygın 
halde kurtarmışlardır. 



B. Celal Bayarı 
Ziyaret 

(~ı 1 incide) 
kıl ettiği kabine listesi ve AtatürkUn 
tensıbini gösteren tezkereler bugün 
resmi gazete ile neşrolunmu§tur, Tez 
kereleri bildiriyorum: 
1ZM1R MEBUSU CELAL BAYARA 

ANKARA 
Malatya mebusu İsmet İnönü Baş· 

\'ekfıletten istif~ etmiştir. Başveka
lete sizin tayininiz tensip olunmuş -
tur. Yem lcra Vekilleri Heyetinin in
tıhap ve inha edilmesini rica ederim. 

25-10-1937 

. Rmiciimhur 
K. Atatürlı 

nElSlCOMHURUN 
YOCE KATINA: 

Riyaseti uhdeme tevdi buyurulan 
t ra Vekilleri Heyetini teşkil edecek 
olan zatlar ile siyaşt müsteşarların ad 
!arını ihtiva eden listeyi yüksek U. 
dıklerine arz ve kabul buyurulmaamı 
en derin saygılarımla istirham eder, 
hakkımda gösterilen yüksek itimat
t n dolayı minnet ve gUkranlarımı w 
narım. 25-10-937 

8GfUelıil 
C. Bayar 

BAŞVEKiL CELAL BAYARA: 
25-10-1937 tarihli tezkere cevabıdır: 

İntihap buyurduğunuz lcra Vekille 
1'i Heyeti muvafık görUlmUş ve key
fıyet Büyük Millet Meclisine arzolun 
1nuştur. 

Vekaletler siyasi müsteşarlıkları -
na intihap edilen zatların tayinleri de 
tens:p edilmiştir. Muvaffakıyetler di-
lerim. 25-10-937 

Reisicümhur 
'S; Atatürk 

---.~o>---ı.--

C e / a[ Bayar 
iş Başında 

(Ba§ı 1 incide) 
lil Bayar kadar bade bir devlet a
damına dünyanın her memleketinde 
çok nadir tesadüf edilir. Celal Baya
rın, büyük, küçük, herkeae karşı mu
amelesinde ayni nezaket ve tevazu 
:vardır. 

Celil Bayar, tenkit taraftand1r. 
Memleketin harici siyasetini ve em
nıyetini bozmıyacak ve eeaB1i vazife
lerine halel vermiyecek ~kilde teıı
kıtleriı:ı lilzumuna ,kanidir. Bilhassa 
kendi bareketlerinin tenkitten geçme 
sini bir ihtiyaç sayar. 

Yeni Bagvekilin en kuvvetli tara
fı, hatasız olduğu, karar ve hareket
lerinde daima isabet bulunduğu hak
kında iddialarda bulunmaktan çok u
uk olmasıdır. Celiı.l •Bayar, hadisele
re tam insanca bir 0ölçü ile bakmak
ta ve umumi hayatta hatayı göze 
almamanın mi.nası muattal ve hare
ketsiz kalmak demek olduğunu tak
dır etmektedir. 

Bayann bir devlet adamında bul
duğu en büyük meziyet "filim tenkit 

BAŞMAKALEDEN MABAAT 

Celal ~~,., 
Bayardan 
Neler 
Bekliyoruz? 

(Bqr 1 incide) 
olan kırtasl usuller, ne dereceye ka· 
dar i§ yapmıya imkln bırakmışsa 

ancak o nisbette verim temin ede
bilmiştir. 

B ir bankada, bir fabrikada en 
mühim kıymet, zamandır. MU 

essesenin de, çahganlann da, mUşte
rilerin de zamanı kıymetlidir. Çabuk 
iş çıkarmak için puadan, şekilden 
fedakarlık etmek li.zım gelse bile bu
nu banka.. ve fabrika muvafık bulur. 
MUesse,,senin her dakikasının kıyme -
tipi hesaplar ve yUzde yilz mUkem -
meliyet arıyan nazari ve kırta.si usul
lerle, bu kıymeti göz göre feda. etti
ğini ve mukabilinde hiçbir şey alma
dığını bilir. 

Celal Bayardan memleketin her 
geyden evvel beklediği hareket, bu a
melt dUşünUş tarzını, bu yüksek tek
niği uinumt hayatın her köşesine 
sokmaktır. Bu sayede hliktlmet için 
de, millet için de "ZAMAN" en Us· 
tUn kıymet mevkiine çıkacaktır. 

B ugiln memleketin en bUyUk 
ıztırabı devlet kapısındaki 

işlerin günü gününe görülmemesidir. 
Öyle ümit ediyoruz ki, Celil Bayar 
hUkflmeti, bu sahada inkılap ruhu -
nun mühim bir safhasını tahakkuk 
ettirmiye muvaffak olacaktır. 

Neticeler elbette bir gün içinde gö
rUlmiyecektir. Fakat şurasına emi ., 
niz ki, yeni çalışma tarzından az za
manda çok iyi verim almıya liaşlıya
cağız. Kırtaal kayrtlarm ve zincirle
rin kırılması, bugUn boğulan ve isra
fa uğnyan birçok kuvvetlerden tam 
bir wrette istifade et~emize, kalkın 
mamızm yeni bir hız almasına lm
kln hazırhyacaktır. 

Ahmet Emin YALMAN 

haklıdır. Şu noktada hata. etmişim., 
diyebilm~dir. 

Türk milletinin dürüst duyguların
daki iabete derin bir itimadı vardır. 
"Filin ha~ vardır,, diyebilen bir 
devlet adamının ve bir memurun mil
letten daima sevgi ve itimat görece
ğine kanidir. 

Başvekilin yanmdan kalbim nikbin 
lik ve itimatla dolu olduğu halde ay
rıldım. Hldiseleri olduğu gibi gören, 
modern çalıgma usullerini benimsiyen 
millete faydalı olmak hususunda en 
yUJtsek emeller ve jdealler bealiyen 
bir devlet adamı sıfatile Celll Baya
rm meııılekete nekadar hayırlı hiz
metlerde bulunabileceğini pek y~ 
bir istikbal ispat edecektir. 

A. E. Y. 
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Fransanın Midi ha\ alisinde y& 
tiştirilen bazı çiçeklerin merke
zinden istihsal edilen saf, ve 
şebnem gibi tar.e erimemiş bal -
mumu ile yüzUnUzU banyo et
tikte en sert bir cildi bile bir ge
ce zarfında yumuşatmıya kafi -
dir. Parfömlerin istihsal edildi
ği bu ha.valinin kadınlan, ilk de
fa olarak taze ve yağlı bu cev
herin beyazlatıcı yumuşatıcı 

hassasını keşif ve bunun yerini 
tutacak başka bir maddenin 
mevcut olmadığını beyan etmiş 
lerdir. Bu cevheri kullananla -
nn yeni ve gençl~miş clldlerini 
lbu havaliyi ziyaret edenler ta.ra.
fmdan takdir nazarlarlle seyre
dilmektedir. "Sir a Septin,, tabir 
edilen ve latif ve kullanışlı bir 

formül haline getirilen bu cev
heri, gece yatmazdan evvel cildi 
nir.e tatbik ettikte, siz uyurken 
cildinizde huaıle gelen çirkin ta
bakayı -eritir ve gayri mer'i bir 
tarzda kısım kısım dökUIUr. Ve 
onunla beraber siyah noktalar 
ve açık mesamcler de zail olur. 
İhtiyarlık çizgileri silinir ve al
tındaki yeni cildiniz tazeliği ve 
yumuşaklığı ile meydana çıkar. 
YüzUnUztln açık ve beyaz cildin 
gUzelliği ile ni.ho, bir tezad teş
kil etmemesi için "Sir a Sep
tin,, i boynunuzda, omuzh.rmızda 
kol ve ellerinizde de kullanma -
nız lazımdır. Yalnız Paris Asep
tin llboratuvıarlan bu calibi dik
kat ve şayanı hayret "Sir Asep
tin,, i istimal hakkına maliktir
ler. Şu halde eczanenizden 
veya parfümörUnUmen "Sir A
septin,, i musırren isteyiniz. 

ile terbiye edilen saçlar 
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Kazanmış olurlar 
Çünkü Optamin saç wiri 

"Vitamin ,, cevherinden İ•tİ• 
fade edilerek ihzar edilir. 

Guddelere kudret vermek 

suretile aaç dökülmesinin önü
ne geçer. Saçları temizler, bü
yütür, arkılattınr. Kepekleri 
dütürür ve kqmbyı izale eder. 

Bir tecrü~e ~in nasihatten ye~tir 

DAiMA PASTiL FOR 
Çürikü 

Bron,itinizi, ökriirüğünüzü sür~tle •~irir, 1 
boğaz ve ciğer nahiyelerini temızleı-, ıesiniz • 

kıııldıyıa açar ve 11hhatinizi iade eder. 

Pastil 
For 

Nezle ve bron

şite, bunlardan 

mütevellit öksü

rük, Sel! k18Ik • 

lığı, boğaz, ne -

fes borusu ilti -
hablarma en 
kat'i devadır. 

GöğUs nezleleri· 

ni izale ve has
talıkları tedavi 

~er. 

Pastil Foru ihmal etmeyiniz. 

-

İSTANBUL BlRlNCt TİCARET 
MAHKEMESİNDEN: Ölü Batist dev 
letin Doyçe Oriyent Banka borcu olan 

1
2480 lira 50 kuru§a mukabil terhin 
etmlt olduğu 199 adet ittihadı milli 
sigorta şirketi hisse senedatı ve 100 
adet Lamnler hi88e senedatı 100 adet 
!stinye dok ve atelya hisse senedatı 
ve 2 adet lttihadı Milli Sigorta Şir
keti hisse senedatı kuponunun satıl 
ması hakkındaki talep rahin varisi 
Tekla devletin mahkemenin dairei: 
kazUI dahilinde ikametgahı bulun • 
maması hasebile illnen tebliğ edildi· 
ği halde kanuni müddeti icinde bir git 
na tirazda bulunulmadığı anlaşıldığın 
dan Ticaret kanununun 766 ncı mad 
desinin 3 neli fıkrası delaletile 712 
nci maddenin son fıkralarında muay 
yen uwle tevfikan merhun tahvillt 
ve hisse senetlerinin satılmasma k& 
rar verilmiş olduğundan işbu karar. 
aleyhine 3 gün içinde dain huzuru 
mahkemeye davet edilmek suretile i .. 
tiraz edilmediği takdirde kesbi kat'iy; 
yen edecek olan mezktlr karar Uzeri .. 
ne 4.11.937 Perşembe gUnU saat 10 
da İstanbul borsasında satışın fora 
kılınacağı ikametgahı belli olmıyan 
rahin varisine bu ilft.n ile tebliğ olu• 
nur. (1234) 

ı==· :Askerl·i~ 2şleri 1 
Yüksek Ehliyetname& 

Kısa Hizmetliler 
Kaelik y:::usırorınt ul:ieSnmeıı-:-
1 - Kadıköy Askerlik ,ubesine k& 

yıtlı yüksek ehliyetliler 1 İkinciteşrin 
937 de yedek subay okulunda bulıuna 
caklardır. 

2 - Her hangi bir sebeple yüksek 
ehliyetnamelerini şubeye verememiş 
olanlar, o güıt yani 1 İkinciteşrin 937 
Pazartesi günü sabah saa.t dokuzda 
Kadıköy as. şubesinde bulunmaları. 
Kadıköy askerlik şubesinden: 
Khıltoprak Kalamış caddesi 27 sa 

yılı evden çıkan ve yeni adresini şube 
ye bildirmiyen yedek demiryol asteğ 
meni Yasef oğlu Samuelin Kadık8y: 
ı;nıbesine müracaatı. 

Yazan: 
ALI RIZA SEYFi Ak DENiZ kAPLANLARI - No. 20 ReHamı: 

MONIF FEHiM 

Iki yoldaş konusa konuşa kasabanın geniş yollarından birine gir

mişlerdi. Yürüyorlar, etrafa bakınıyorlardı. Tannyar cotkun cotkun bir 

,eyler anlatıyor ve diyor ki: 
- Bana bak Salman; şu güzelim ~eşmeye bak!.. Bir de fU miskin 

kıyafetli yerliye bak! Hiç biribirlerine yak11ıyorlar mı! .. 

Bu aralık ileride büyük bir gürültü koptu ve iki yold&f gürültü
llÜD geldiği tarafa doğru ilerlemeğe batladılar. ileride beyazlara bü
rUnmUş birçok insanlar bir takım 1'aretler yapıyorlar, bağırıworlardı. 

Salman, yUrUytletinU hızlandırdı ve arkadagı Tannyara şöyle ııeslendi: 

- YUrU be kardef! .. Herhalde bir aeyler oluyor. Fakat acaba bu gü-

rUltünUn sebebi nedir? 

Tanrıyar cevap verdi: 
- Ben de merak ettim. Hızlanalım canım .. 
Ve ikisi de hızlı hızlı yürümeğe başladılar ve bu geniş yolun bir kö

eesini dönünce iki genç Türkün önüne büyük bir meydan çıktı. Pazar 
meydanına benlJiyen bu geniş yer hıncahınç kalaballktı. 

Ortada bir çeşme vardı ve bu çeşmenin duvarından yüksek bir ağag 
parçası uzanmıgtı. Bu, bir darağacı idi. Manıara çok korkunçtu. Dar

ağacının bir yerine bir adam tek bileğinden asılmıştı. Ayak parmakla· 
rın'In ucu da yere değer defJmez bir halde idi. 

Mahkumun etrafına üşU~Uş olan kalabalık, zavallı adama ağız d~ 
lusu küfür savuruyorlardı. Yüzlerce çocuk ta zavallıyı taş yağmuruna 

tutmuşlardı. 

(Arkası var) 



28 - 10 - 937 TAN 
9 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••eueıı•••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••• • 

Kurtulus Savasında 
, f 

Kahramanları 
f~E ~K_O_N_O_M_i_.j 
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PılJasada 
Yeni Pamuk 

. BLOKE PARALAR 
Bir botla korkunç 
dalgalar arasında 

Alıcıları 
J\lmanya pamuk ithalat

çılarından en büyük bir fir
manın mümeuili evvelki ~ 
gün şehrimize gelmiıtir. Al- .~ 

man mümessili, pamuk pi
ycuamız.la yakından alakalı 

J 
olmuı ve mühim miktarda ' 
pamuk •atın almak için ·: 
aondajlara başlamııtır. Al
manya için alınacak pamuk· 

F undalıklar arasmda gizlen
miş namlulardan zaman za

man korkunç alevler parlıyor, gök 
gürlemeleri gibi uğultular ufukları 
dolduruyor. Onlerine kum torbaları 
yığılı siperler sayısız piyadelerle do 
lu! Uzaklardaki düşman siperleri
ne uzanan namlular arasıra boşalı
yoıılar. Bazan kulakları yırtan bir 
mitralyöz vaveylası kopuyor. Kuv
vetli bir motör sesi başlan semaya 
kaldırıyor: bu bir düşman tayyare-
15.idir. Siperler tize.rinde harekat yap 
mak için yaklaşmış. Derhal hava 
toplan, mitralyözler, maw.erler bu 
hedefe dönüyorlar. Korkunç bir a
teş beraberliği ufukları sarsıyor. O 
kaçıyor, çünkü ba§ka çare kalma
mıştır. 

Yalnız kaçarken de bombasını bı 
rakmayr ihmal etmiyor. Siperlerden 
çok uzaklarda bir hercümerç ... Top 
raklar havalanıyor ve bütün dehşe 
tile patlıyan bomba derin bir kuyu 
açıyor. 

Sağ cenahtan Türk süvarilerinin 
aört nala ağaçlıklara karıştığı gö
rüiüyor. Bu bir çevirme başlangıcı
dll'. Karargahtan emir gelmiş: 

- Alay hücuma kalkacak. Komu 
tan borazana (hazır ol) çaldırttı. In 
liyen bir boru sesi ve göz ala bildi
gme ilerliyen siperde hummalı bir 
faaliyet taştı .. Tüfekler doldurulu
yor, vatan uğuruna, vazife uğuruna 
c;arprşmayı bir namıus borcu bilmiş 
olan Tllrk askeri cenk a.zırlı w ı ile 
me§gul. 

C ok geçmedi, tayyarelerlmi
. zin havalandığı habe • 
ti geldi. C-ephe geriı:ıinden yardım
cı kuvvetlerimiz de ilerliyorlarmış. 
iki gündür Uç sıra. boy siperi kazıl
dı. Artık bu hatlar, en sarsılmaz ta 
arnız hatları oldu. 
Takım süb~lan yüzba.şmin ya

nından geliyorlar. Aldıkları emri 
çavuşlara ve onbaşılara yüksek ses 
le hay1nnyorlar; 

- Merkezden ve sol cenahtan 
dilşmana hücum edilecek! 

Yine kulakları yırtan motör ses
leri .. Bu sefer kırmızı beyaz işaret 
li Türk tayyareleri havada .. ve düş 
ma.n hatlarına roğru ilerliyor. Sipe 
r.i inleten bir ses: (SüngU tak) 

Bütün asker heyecanlı .. Parlıyan 
eU.ngUler madeni akislerle yerlerine 
oturuyor. Şimdi (İstiklal) için çar 
pışılacak. Yani sade bir vatan de
ğil, Türkün şerefi kurtanlacak. He 
18.Uaşanlar, sevinç yaşları döküyor 
lar. 

S on hazırlık. Komutan kıJıcmt 
çekiyor. Şimşek gibi siper 

de yaıyılan bir emir: "Hücum!" ve 
bunu takip eden "Allah Allah" ses 
leri. 

D üşman ile süngülerin çatış
ması kısa bir zaman içinde 

oldu ve bitti. Çünkü, onlar bu akın 
karşısında dayanamamış ve kaç
maktan başka bir selfımet yolu bu
lamamışlardı. Alay birinci hattı ele 
geçirdi. Zafer. Ilk adımda muvaf
fak olunmuştu. Düşmanı bir müd
det takipten sonra onun terketti?!i 

b 

siperi tutan askerler, ilk vazifeleri-
ni yaptılar. Bütün ağırlıklar ele 
geçti ve bütün silahlar gene üzerle 
rine çevrildi. Alay daha fazla iler
liyemezdi. Zira diğer hatlarda düş 
ananın biiyük yardımcı kuvvetleri 
vardı. llk iş olarak gerilerimiz ta
ze kuvvetlerle beslendi. Ve karar
gahın emri yerine getirildi. Komu
tan bir zafer neşesi içinde idi. Kılı
cını kınına sokarken: 

- Savaşta kazanacağız arkadaş 
lar! diyordu. 

Bölük sübaylan yanında idi. Bi
ri, demin kanlı mücadelenin şahidi 
olan yamaca başını çevirdi; uzakla
ra baktı: 

- Çok zayiat var! dedi. 
Düşmanın hain mitralyözlerinin 

taradığı şehitler, daha soğunuyan 
vücutlarile yatıyorlardı. Onlar ye~il 
yamacı, yer yer kızıl kanlarile bo
yamışlardı. 

- Fedakar e~latlar; büyiik va
zifelerini yaptılar, yattıkları yer 
nur olsun! 

Kurtuluş savaşı bütiln cepheler
de her giln yüzlerce evlat feda edi-

ıereit'kazanııaı. ---ıırrk askeri vazife 
uğurunda öldil, fakat Türle milleti
ni mukaddes neticeye ulaştırdı. On 
lan her an hürmetle anmak namus 
borcudur. 

K
urtuluş savaşının deniz cep
hesinde l;ıayatlannı veren

ler sayısızdır. O kahraman denizci
ler de ayni büyük netice için kur
ban gittiler. Onlardan biri olan as
teğmen Hayatinin şehadetini Tuğ
bay Hüsnü Ozdenizevin ağzından 
dinliyoruz: 
"- Kış fıftmaları. Eğeyi allak 

bullak ediyor .. Yunan bandıralı Ar
demiyüs adlı barko, akıntı ve dalga 
lann tesirini ycncım.iyerek Fethiye 
şimalinde karaya oturmuş. Burası 
Çakallı'k nahiyesi sahilinde taşlı 
çay mansabıdır. lri dalgaların pat 
ladığı çakıllı bir sahil. (1) ·· 

Barkonun Yunan destreyerleri ta 
mfmdan kurtarılmaması için maki 
neli tüfek komutanr Fethiye guru 
bu emir zabiti mülazim Hayati me
mur edilmişti; ve takmıile beraber 
sahilde vücude getirilmiş siperlere 
muhafız olarak gönderilmişti. 16 
Kanunusani 922 sabahı fırtına büs
bütün artmıştı. Bu sırada muhafız 
takım Papaz adasına ge1ımekte o
lan başka bir barko gördü. Müla
zim Hayati bunun bir imdat te~
nesi olmasından şüphelendi; ve gı
dip muayene etmiyi kararlaşt.rrclr: 
Emrinde bulunan bir bota bindı. ln 
dalgalan çiğniyerek sahilden açıl
dılar ve muvaffakıyetle Barkonun 
yanına vardılar. Şiiphelencn tekne
nin Mısır bandıralr olduğunu 

Yeşil yamaçlardan düşman siper 
lerine doğru Türk askerleri aktı. 
Tayyareler ilk isabetlere başladılar 
Şimdi onlar kendilerini havada kar 
§ılıyan düşmanlarla çarpışıyorlar, 

fakat kırmızı beyaz renkli kartal -
lar karşısına çıkanları birer birer 
tepeliyor. llk dilş.man tayyaresi düş 
tnanlar içinde düşmiye başladı. Bir 
diğeri tersyüzü kaçmaktan başka 

Çare görmedi. Fundalıklar arasın

daki gizli Türl< topları artık silin
dir ateşi yapıyor. Alev püskürüyor
lar. Türk piyadeleri ilerliyor. Orta 
Irkta bir uğultu, bir duman, bir a
lev ve akın dehşeti var .. Havada 
llçuşan el bombaları mütemadiyen 
Patlıyor. 

görünce ve tahkikat ta ayni netice~·i 
verince sahile dönmekten başka bır 
iş kalmadıibnı anladılar. Rüzgar 0 

kadar uğulduyor ve o kadar derin 
çatlaklar yapıyordu ki ilerlemek 
çok müşkül oluyordu. 

A rkadaşlarını sahilden takip 
• edenler onların bazan kay

bolduklarını, bazan iri bir dalganın 
tepesinde, boşa kürek salladıklarını 
görüyorlardı. Fakat daha c;ok ac;ık 
ta idiler. Kalnlerde korkun<:: bir he· 
yecan vardı. Birden nnsrl oldu? bot. 
iki çatlak arasında kaldı. kendini 
abrayamadr, ve albura oldu. 

Heyecandan sahile doğru koşan
lar, şimdi dalgalarda bayatilc pen-

çeleşen üç vücut görüyorlardı. Fa
kat yüzülecek gibi değildi. Zira fır
tına, değil ilerlemelerine su üzerin 
de durmalanna bile mani oluyordu. 
Ne yapılabilirdi? Elde başka bir 
tekne yoktu ki, imdatlarına gidil
sin Yavaş yavaş hareketleri ağır
laştı; bağınşlan işitilmez oldu. El
biseleri yavaş yavaş kendilerini di
be doğru çekmiye başladılar. Göz
ler yaşardı. Uç vatan evladı vazife 
uğuruna göz göre göre şehit olmuş 
tu. 

N eden sonra batan botta bulu 
nan ve hiç yüııme bilmediği 

halde kurt~lan Marmarisli Ali, bay 
gın bır vazıyette sahile çıktı. Arka 
daş1arma olanı biteni anlattı. Va
ka derhal etrafa yayıldı. ~len va
sıtalarla cesetler arandı, Fakat bu
lunamadı. Nihayet ertesi günü Mü
lfızim Hayati ile lstanbullu !smail 
Çavuşun vatan uğuruna hayatını 
veren varhklan dalgalar arasmd . 

1 
an 

sahıle a ındı. Artık fırtına hafifle-
mişti. Yaşlı gözlerle bu aziz vücut
ler takdis :dil?iler ve merasimle Ça 
kallık nahıyesı mezarlığına gömül
düler. 

-BlTTI-

,-Aydında incir Satııı 
Aydın, (TAN) - Izmir üzüm ku

rumu, kooperatif drşmdaki müstah -
sillerden de incir satın alınmasını 
kendisine bağlı kooperatiflere bildir 
-mi~. Mubaymı.ta başfanrm~, bu hal 
müstahsili ço'k sevindirmiştir. 

/ardan bir kıımının .Japon
yaya gönderileceği aöyl~

niyor. Pamuk piyasamızın ~ .. 
canlandığı da haber veril-

f .::~'::::· ............... .J 
Sert Buğdaylar 
Yine Yükseliyor 
Dün şehrimize on dört vagon buğ

day, dokuz vagon arpa ile dört vagon 
çavdar gelmiştir. Piyasa istekli de
vam etmiş, gelen mallar satılmıştır. 
Dünkü satışlarda ekstra ekstra mal
lar bulıınmadığı için bu nevi mallar 
ar:anmıştır. Sıra buğdayları '5,35-6,10 
kuruş arasında satılmıştır. Sert buğ· 
daylann da yükseldiği görülmektedir. 
Bu nevi buğdaylar 5,35 - 6 kuruş ara 
smdadır. Arpalarda 1 - 2 para yüksek 
lik olmuştur. Fiyatlar 4,07 - 4,09 ku
ruştur. Çavdar 4,30, mısır 4.30 kuruş 
tan, küçük kuru fasulye 8,20 den, 
mercimek 5,05 kuruştan yirmi yedi 
bin kilo satılmıştır. 

Bulgar Üzüm ihracah 
Sofya, 27 (TAN) - Bu seneki Bul 

gar yaş üzüm ihracatı geçen seneki 
miktardan iki misli fazladır. Bu sene 
:ihraç ooifen Bulgar UzUmleri 8000 
vagon dur. 

Karaciğerden Gelen Zayıfhk 
Karaciğerin gördüğü işlerden 

biri gıdalarımızla gelen yağlardan 
bir kısnum tutup ya·kmak olduğun 
dan bu UZ\'umuz o işini iyice göre
mediği ''akit insan şi~ma.ıılar. Ka
raciğerden gelen . işmanlrğı daha 
önce yazdığım i!;in ~imdi, tabiidir 
ki, tekrar etmiyeceğim. 

l<""akat karaciğerin miihim bir işi 
de viicudümüzü beslil·ecek her tur 

. Jü gıdaları tutup onl;n ıslah ettik· 
te.n sonra lüzumunu göre bıre.k
maktır. Albüminli maddeleri kara
ciğer tutar, kana girebilecek, vücu 
d_ü beslemiye ~·arayacak bale geti: 
rır. Şekerli maddelerin de heıısi ),. 
ne oraya giderler. Orada ihtiyat ha 
liıııde ve ı:ekerden ba.5ka bir şekil
de kalarak yine liizumuna göre ora 
dan ~rkarlar, kanın içerisine girer 
ler ... Karaciğer bu mühim işlerini 
göremeyince vüc:ıt zn),flar. 

Sinir rohatsızhklan yahut şiş
manlık karnci~er bozukluğunda ha 
fif derecelerin a15.metleridir. HalbU 
ki 1.8)1fhk daha ciddi, karaciğerin 
daha ziyndt• bozuk olduj{una ala
mettir. Eski zamanlarda.ki hekim· 
ler insanlarım dört tiirlü mizaca a
yırdıkları vakit safnrlı mizaç di
ye kabul ettikleri, müneccim bekim 
lerin de Zuhal l11dızına mensup di 
~·e iddia ettikleri insanlan zayıf, 
iki avurtlan çökmii. , kupkuru yüz 
Iü olarak tasvir ederlerdi. 

tiı;ka:• olmuş der;erdi. Şimdi biz o 
tahin. ~e kullanmayız, öylelerine 
karacıger bozulduğunun ileri dere
~ine tutulmuş d~riz. Karaciğerde 
agır, yahut devamlı müzmin hasta 
hklar bu §ekli hilsrJ ederler. Fakat 
bu halde gÖl'diiklerimi.zln hepsin
de ~utlaka \'ahim bir karadğer haq 
talıgı bulunmaz. Bazdan henüz bir 
ha.....talık deınilemiyect>k derecede ,.e 
sade<>e karaciğer bozukluğuna tu
tulmuşlal'()ır. 

Bunların l~yüzünü '-'an· kara.ci-
w 1 •• .,, ı 
~er eı;1'110 halini bUmiyenler zayif-
hği '\i t'rem hastalığına hamleder
ler, hele insan genç olursa. Hallm
.ki bu zayıf adamın göğsü muanıııe 
~dilir, filmi çıkartılır, ona tüb~rkü 
im şınngnsı ~·aprlır. Verem ha~ta 
lığına alamet olabilecek hiç birsey 
b~unmaz. Onun üzerine karaciğ~
ruı bozuk olduğu hatıra gelir ve 
zayr~ adam 0 taraftan tedavi edilin 
ce şışmanlamıya ba.~lar. 

Ateşli hastahklann birı:oğunda 
da hnstanrın zn~1fla.masına ~hep yi 
ne karaciğerin klfayt•tsi7Jiği, vü~u 
dil beslemek işini lfıyikıyle gör.me
mesidir. l\leseta tifo hastah~nda 
zatürree hasta.lığında insan birde~ 
bire erir, zayıflar. Çiinkü bu hasta 

Iıklamı mikroplan karaciğer üze
rine tesir ederler, onun 1 !erini gör
mesfne engel olurlar. Grip hastalı
ğında ateş geçtikten sonra da bazı 
lan toplanamazlar, zaJ;flama.kta 
de\'am ederler, grip hac;otalığmm ,.e 
rem hastalığına döndiiğü hatıra ge 
Jir. Halbuki kabahat ywe karaciğe 
rin bozukluğ1uıdadır. Grip hastalı
ğı kaııwiğeri bozmu~tur da nndan 
dolayı bu uzu\· \·iicudü beslivemez 

v ' insan ne kadar ~·t>..mek ye e fayda-

f una Karşılık Olarak 
ihracat Nasıl Yapılacak 

Milli Bankalar, Merkez Bankasından 

Alacakları Kred!den Yüzde 

Seksenini lhracatçdara Verecekler 
Tüccarlara açılacak kredi hakkında alakalı müesseselere teb

ligat yapılmıttır. Cümhuriyet Merkez Bankasında bloke paraları 
bulunan memleketlere ihracatın devamını temin için Merkez Ban
kasında 16/10/937 tarihine kadar yekunları tesbit edilmiş olan 
blokelerin yüzde doksanı milli bankalara finanse edilecektir. 
Bu muamele için Merkez Bankası hiçbir faiz veya komisyon al
mıyacaktır. 

Milli bankalar da, Merkez Bankasın ,--
dan alacaklan krediden yüzde sekse F k 
nini ihracatçılara vereceklerdir. Ban- ran Üzerinde 

Görülen Sukut 
Devam Ediyor 

kalar talimatnamesine göre, bu gibi 
muameleler için cüzi bir ücret alın -
ması lazım gelmektedir. 
İhracatçılardan bazıları, ecnebi ban 

kalarm ihraç mallarına ait vesikalar 
mukabilinde yüzde yüz verdiklerini 
ve daha hafif şartlarla kolaylık gös 
terdiklerini ileri silrmüşlerdir. Ban . 
kaya teslim olunacak evrak ve vesi 
kalar üzerine gönderilen mallar ban 
ka hesabına geçmiş olacağından ay
rıca bono talebini tüccar manasız gör 
mektedir. 

Bloke parala ın miktan 
Kliring hesaplarından bloke ola • 

rak Merkez bankasında toplanmış o-
18:11 paranın miktarı memleketle -
re göre ayrılmış olarak tacirlerimize 
gösterilecektir. Bu memleketlerin ad 
!arım ve bloke paralarmm lira mikta 
rmı tüccarlanmıza bildiriyoruz: 

A vustıurya 2,687,500 
Belçika 158,600 
Bulgaristan 5, 700 
Çekoslovakya 2,901,600 
Estonya 3,300 
Finlandiya 1,030,900 
Fransa 3,983,600 
Holanda 1,177,800 
İngiltere 8,484.400 
İspanya 395,500 
İsveç 1,712,600 
İsviçro 1,071,200 
Lehistan 1,942.600 
İtalya 31,800 
Macaristan 753,400 
Norveç 57,100 
Romanya 2,062,800 
Yugoslavya 251.400 
Yunanistan 54,300 
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Sterlin 625,- 630,--
Dolar 123,-- 127,-

Frank üzerinde Londra ve Faris 
borsalarında yeniden biraz düşüklük 
olmuştur. Dört gilndenberi Borsamız 
~~ g~~len 30 - 40 santlnılik düşük
luk dun de devam etmiştir. 146-147,5 
frank arasında dalgalanan piyasalar
da iki gündür düşüklük artmıştır. Ev 
velki akşam 148,03 frank bir sterlin 
olarak bildirilmişken dün bir sterlin 
Londra borsasında 148,90 frank ola
rak muamele görmüştür. Bir hafta i
çinde frangın sukutu 1,5 - 2,5 frank 
arasındadır. 

Fındık Satışları 

için Yeni Teklifler 
Türkiye fmdıklannı en fazla ithal 

eden Almanya olduğu için tilccarlan
mıza her gün Avrupa piyasaları hak 
kında malumat gelmekte ve fiyat ve
rilmektedir. :tki gün evvel kilosu 40 
kuruşa aranılan fındıklara evelki gün 
38 ve diln 36 kuruş teklif edilmiştir. 
Tüccarlarımız bu fiyatla mal satmak 
fikrinde olmadıkları için ve evvelce 
alivre olarak daha pahalıya bağlan
dıklarından tekliferc müspet cevap 
vermem işlerdir. 

---0-

. Susam Satııları iyi 
Susam satışlarında iyi muameleler 

olmaktadır. Dün yetmiş bin kilo su
sam satılmıştır. Bu malların ıbir kısmı 
kilosu 15,10 kuruştan ve Antalya nevi 
16,10 dan Finike mallan da 15,35 'k'U 
ruştan verilmiştir. 

-o-

Sanayi Müesseseleri-

nin iç Talimatnameleri 
Frank 82,- 88,-
Liret 100,- 105,-
Belçika Fr. 80,- 34,-
Drahmi 18,- 23,-
Isviçre Fr. 570,- 580,-
Leva 20,- 23,-
Florin 65,- 70,-
Kron Çek 74,-- 84,-
Şilin Avusturya 21,-- 23,-
Mark 26,- 29,-
Zloti 20,- 22,-
Pengo 21,- 25,-

1ş kanunu ile bütün sanayi ües
seselerinde çalıştırma sistemleri tize. 
rinde yenilikler ve değişiklikler ya
pılmasına zaruret görülmüştür. Bu
nun için ikinciteşrin içinde bütün sa
nat müesseselerinde işçileri alakadar 
eden esaslar birer talimatname ile 
tcsbit edilecektir. Bu talimatnamele
re ait müzakereler sanayi birliğinde 
yapılacaktır. 

Ley 12,-- 14,-
Dinar 48,- 52,-
Kron lsveç 30,- 32,-
Altın 1070,- 1072,-
Banknot 265,- 266,-

Ç EK L F. R 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Buda peşte 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohamn 
Moskova 

626,75 624,-
0,7901 0,7925 

23,7575 23,7525 
15,0092 15,0882 
4,6872 4,7050 

87,1958 87,58 
3,4275 3,4433 

63,8213 64,1025 
1,4290 1,4362 

22,5560 22,6550 
4,4882 4,2067 
12,605 12.66 
1,9668 1,9767 
4,1818 4,20 
3,9888 4,0064 

107,22 107 ,6625 
3·1,3837 34,535 

2.7410 2,753 • 
20.295 20.2075 

-<>--
Zeytinyağı Fiyatlarında 

Dü§üklük Başhyor 
Bu sene zeytinyağ ve zeytin rekol

tesinin iyi olacağı haberleri üzerine 
sabunluk zeytinyağları dün 27 kuru

şa kadar düşmüştür. Yemeklik olan
lar ise 35-40 kuruşa verilmiştir. 

Zeytinyağcılar, piyasanın daha dü
şeceğini tahmin ederek eski yağlar
dan ellerindekini çıkarmıyn başlamı 
lardq-. § 

--o-

Borsa Muameleleri 
Korkak düşman halô. meydana 

~tlcrnadı. Hain makineli ttifekler mü 
ternadiyen tarıyorlar. Türk kuvvet 
lerinin merkezden ve sol cenahtan 
taarruza geçtiklerini gören düşman 
komutanları bir anda herşeyin el
den gideceğini hisseden bir korku 
ile askerlerini zorla hücuma kaldı
<hlar. 

(1) Karaya oturmuş olan ArdemİYÜ 
adlı Barko sonradan çıkarılmış ve en niha
yet merhum Namık lsmailc kotraltk et
uİ;itİr. 

Bugün öyle mi1.a~ları, yahut yıl 
dııJara mensup insnnlar tasnıfbrl 
kabul etmesek bile, yüzleri balınU
rnu gibi sarımtırak beyaz ve kan
sız, yanakları ~ökmüş, kemikleri 
~ıkmış, gi)ğüsleri yamyassı kalmış, 

bunlara karsılık bacaklan şi~miş, 
kannlarına birn.z su dolmuı:, göbek 
leri dışanya çıkmış insanları iitcde 
beride ~ine görüriiz. 

sı olmaz. Zayiflik sürer gider. 
Za~1fhkta karaciğer <laima hatı

ra gelmelidir. 

ı Stokholm 3,0945 3,1082 

Dün borsanızda yalnız Ünitürk ü
zerinde biraz muamele olmuştur. Sa
bah 13,85 liradan açılan piyasa ak
şa~ _yine 13,85 lirada kapanmıştır. 
İkıncı tertip Ünitürk te 13,40 lirada 
kapanrnıştır ve İngiliz lirası 625 _ 
627,75 kuruş olarak munm{'le .. . 

Eski zamanlarda böylelerine ''is 
.. t" gor 

muş ur. Borsa dışında altın fiyatları 
1068 - 1070 kuruı:ıtur 

.) \. 
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YAZAN: S. S. No. 68 

as rla an Plan Kah.rede 
uva f akıyetle Başarıldı 

E fendiler Hazeratı; (defi be
la) kabilinden hemen kese

lerine davranmışlar.. lçleri yana 
yana beşer onar kuruş çıkarmış

lar .. Feyzi Efendiye uzatarak: 
- Mevlana .. Al şu parayr da §U 

ııerire ver. Teresin canına garim ol
sun ... Aman ne yap, yap .. Şu bela· 
yı başımızdan def et ..• Tam ayağı
mız üzengide iken şu edepsizin şer 
rine uğramıyalım. 

Diye yalvarmışlardı. 
Pehlivan Kadri, bu parayı görür 

görmez; 
- Vay mentereciler .. Bu kadar 

cık parayı bana sadaka mı gönder 
diler. Ben bunu almam. Kızıl iste· 
rim, kızıl. .. 

Diye bağırmıştı ... Fakat, Feyzi 
Efendinin döktüğü dillerle çil Mısır 
kuruşlarının cazibesine dayanama
ınu~ı .. 

- Hak be.rekat. .• Kısa gUnün ka 
n az olur ... Şimdi gider, bir enayi 
bulurum. Uç dört kağıtta, bu ku
ruşlara iki Uç misli doğurturuın. 

Diye cebine atmış, sokağa uğra
mıştı. 

u liadise, hocaların gözlerini 
dört açmıştı. Pehlivan Kad 

rlnin, öteki aç serserileri de tahrik 
ederek şiddetli bir tazyik karşısın
da kalmalarmdan korkmıya başla
mışlardı. 

Fakat, daima kötUlUğe matuf o
lan zekrı.Ian, derhal imdatlarına ye 
tişmiştl. Kısa ve mahrem bir mUza 
kereden sonra, (cemaati, inhllft.1 et 
tinmek) suretile bunlarm §erlerin
den kurtulmıya karar vermişlerdi. 

Bu işi, şeytana çarığı ters giydi
recek kadar iblisane bir zekliya ma 
lik olan Kürt Zeynelabidin deruhte 
etmişti. O geceden itibaren, işe giriş 
mişti. 

lskenderlyc sokaklarmda serseri 
kafileler halinde dol~an grupların 
arasına sokularak: 

- Kimseden kimseye fayda yok. 
j\rtık ne Mısır ve ne de Ingiltere hU 
kfımetinden en küçük bir muavenet 
bile beklemiyelim .. Bakınız, hoca
larla paşalar bile, bunu anladıktan 
için, şuraya buraya dağılacaklar .. 
Kendilerine birer geçim yolu anya
caklar ... Gemisini kurtaran, kaptan 
dır. 

Diye, hepsine ayn ayn birer fitil 
'\•ermişti. 

Fatma; o sermaye ile Mısırda da
ha parlak kazanç temin edeceğini 
tahmin ederek; firarlar hadisesin
den dört ny kadar evvel, yanma bir 
kaç latan bul nazenini alıp Mısıra 

gitmişti. Ve, - arzettiğimiz gibi -
Ozbekiye civarında resmi bir umum 
hane kUşat etmişti. 

Kara Fatma, eski hamisini çok 
iyi karşılamıştı. Vaktile gördüğü i
yiliklere mukabil şimdi de o, ~efi 
Cevadı himayesi altına almıştı. 

Hatta., bodrum katında boş duran 
bir odayı derhal ona tahsis ederek, 
şu garip diyarda misafirperverlik 
vazüesini, tam mfı.naslle yapmıştı. 

Refi Cevat ona aslı maksadını i
zah etmişti: 

- Yavrucuğum!.. Ben buraya, 
sana yük olmak için gelmedim. Bi
liı.kis, sana daha büyük k~rlar te
min edecek bir iş getirdim ... Şimdi, 
haftada iki gece burada kumar oy 
natabillyor muyuz? .. Bu işi çevir
meyf bana bırak. Malfım ya; bu n! 
zik iş, Acizane benim sanatimdir ... 
Eğer bunu yapabilirsen: ben. gUl gi 
bi geçinirim, sen de iki başlı bir ka 
zanç temin edersin. 

Demişti ... Kam Fatma, bir müd
det derin derin dUşUndUkten sonra; 

- Hay, hay ... Yapanz. Hemen i
şe başlıyalım. 

Diye cevap vermişti. 
Refi Cevat, birkaç glin kumarha 

neleri gezmiş .. Vaziyeti etüt etmiş 
ti. Bilhassa, birkaç hilekar kumar
baz ele geçirmişti. Bunlarla ortak o 
larnk işe girişmişti. 

(Bir daha, bu bahse avdet et-
memek için şunu da ilave edelim 

ki; Refi Cevatln ortağı Kara Fat
manm i§leri, başlangıçta çok 'iyi git 

mişti. Işlettikleri günah yurdunun, 

kadınlı erkekli çığırtkanları vasıta 
sile birçok paralı enayiler! bu ba

takhaneye düşürerek sülük gibi 
emmişlerdi .... Bu işlerde, çekirdek
ten yetişmi§ olan Refi Cevadın ma 
hirane idaresi sayesinde, zabıtaya 
hiç bir şikayet aksetmemişti. Fa
kat bir gün; - kıyafetini tebdil e
derek böyle süfli yerlerde gezmeyi 
adet edinmiş olan - mühim bir şah 
siyetin, ımaruz kaldığı soygunculu
ğu zabıtaya şikayet etmesi üzerine, 
bu şenaat yuvası çil yavrusu gibi 
dağıtılmış •. Refi Cevat ta Mısır hu 
dudu haricine tcbit edilmişti.) 

Zaten; açlığın, sefaletin, yeisin, 
Umitsizliğin son haddine gelmiş o- r 
lan bu serseriler; Kürt Zeynelabidin 
gibi, HUrriyet ve ltilaf Cemiyetinin 

(Arkası \"nr) 

en kalbur üstilne gelen parlak bati- Dünkü bulmacamn hal edilmiş şekli 
binden bu sözleri işitince, artık hep ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

~~~.ayaklan, büsbütün suya er- ı Ki t R IA 1 L IA M A K • 

- Bari, başlarımıza birer çare a-
2 A 1 T A 1L1E1 T MI İ 1 R 

rıyahm. 3 R' 1 IY AlZI İ IYIE il A 
Diyerek, muhalefetin piri olan 4 A ı N 1 j z L · İ 1 p 

Prens Sabahattin Beyin (teşebbü~ 5 MIA'H VIE TM ErKı 
şahsif prensibine uymıya mecburı- 6 - ı \ İ T U f ' S 
yet hisseylemişlerdi. . A A 

1 1 
Prens Sabahattin Beyin bu ma- 7 N E D • İ M A 1 __A. 

ikul düsturunu, ilk evvel tatbik eden, 8 Ş IAIK A KIAIR 
Refi c.evat Beydi.. Bu hadiselerden 9 A 1 S L A D E S M 
yirmi gün kadar evvel: 10 11 B A Ti E 1 i 1 S A 

- BE-n, bu yobazlar arasında ya-
şıyamam. Onların kasvetli çehrele
ri karşısında içim bağnm kararı
yor. Gençliğime yazık değil mi? ... 

Diyerek, çıkıp ('Kahire)ye gitmiş 
ti .. Kafayı iyice tUtsilledikten son-
ra: 

- Yavrum.. Benden ayrılma .. 
Sensiz yaşıyamam ... Ya, beni de be 
raber al götür .. Yahut beni elinle öl 
dür. 

Diye yalvaran Pehlivan Kadrinin, 
gözvaşlanna bile ehemmiyet verme 
cnişti. 

Refi Cevat, doğruca Kahireye gi 
derek, tasarladığı planı, muvaffalg 
yetle tatbik etmişti .. Kahirede (Öz 
bekiye) civarında, orta halli bir u.. 
mumhane işleten (Kara Fatma) is 
minde bir kadın vardı ki; bu kadın 
Istanbulda iken Refi C-evat ile uzun 
ca bir hayat geçirmişti ... O tarihte 
hükumet nüfuzundan bol bol istifa 
de eden Refi Cevat, bu batakhane
ci kadının üzerine kanat germiş; 

onun umumhancsine tam iki sene 
(hamilik) etmişti. 

Refi C-evadın bu himayesi saye
sinde epeyce para kazanan Kara 

1 
2 

3 
4 
( 

BUGUNKU BULMACA 

e SOLDA.N SAGA: 
1 - Ankarada bir semt - Gece bi 

zi aydınlatır. 
2 - Peygamber - Haksızlık 
3 - Aşağı bir kavim - Gıda 
4 - Aza - Taharri etmek. 
5 - Nota - Bir şimal milleti 
6 - Dünyaca tanınmış bir sol açık 

futbolcu - Vilayet - Dllşük 
hayvan 

7 - Erkek ismi - Büyük, dede 
8 - Doku! - Ziraat 
9 - Biraz aptal - Tatlı böcek 

10 - Katla! - Erkek adı. 

EOKALM.NA 
~--ADEMi IKTIDAR--arıa 

ve BELGEVŞEKLIGINE KARŞI 

GRiP • EZL • EVRALJİ 
BAŞ ve iŞ ağrd rı. ARTRITIZM 

Hava Yolları Devlet 
İşletme idaresinden : 

Filomuz Cumhuriyet Bayramı merasimine iştrak edeceğinden 
28/10/937 ve 29/10/ 937 günleri ANKARA - lSTANBUL - AN
KARA seferimiz olmadığı ıaym yolcularımıza ilan olunur. (7339) 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlanlan 

Mahallesi 

UskUdarda Ihsaniye mahallesi Bostan sokağın-) 
da 8 numaralı ev. ), 
Usküdar Muratrcls mahallesi KöprUlU konak) 
s~lmk numara eski 14 yeni 32 arsa ) 

Muvakkat 
teminat 

Lira Kr 
37 37 

Kıymeti mu
hammeni 
Lira Kr 
498 24 

Solaksinan çıkmaz yeni odalar eski 5 yeni) 
5a~ ) 

4 74 

1 12 

63 11 

14 90 

Yukarıda mevki ve cinsleri yazılı vakıf yerlerin satılmak Uzere açık art
tırmrya çıkarılmıştır. lsteklilerln ihale kUnü olan 1-11-937 Pazartesi günü 
saat on beşte Kadıköy Vakıflar MüdUrlUğUne müracaatları. (7056) 

ve 

29 Teşrinievvel Cuma günü 

S F. YE 
ARKADAŞLARI Yeni ve birçok 

· sürprizlerle 

Beyoğlu, istiklal caddesinde 

AMBASADÖR 

1 

Alaturka salonu açılıyor. 
~~Lm!2'ZZ! ___________ .._ ___ _ 

ist nbul Liman işletme idaresinden: 
ı - Merkez binamız karşısındaki takriben 1625 metre murabbaı saha 

asfalt ile döşenecektir. 
2 - Bu işin pazarlığı 3-11-937 Çarşamba günU saat 10 da Şefler 

Encümeninde icra edilecektir. 
3 - Muvakkat teminatı 500 liradır. 
4 - Bu işe ait §artname ve mütemmim izahat Fen Servisi Şefliğinden 

alınacaktır. (7338) 

lstanbul Defterdarhğından: 
Lira K. 

UskUdarda: lcndiye mahallesinde Kayıkçı Şühret yeni Şük-
rü sokağında eski 9 yeni 13 sayılı ve 44 metre 
murabbaı arsnmn tamamı ... 

Kumkapıda: KürkçUbaşı SUleyman ağa yeni Bayramçavuş 
mahallesinde Kuyulu halen yeni Kürkçü Kuyusu 
aokağında eski 20 yeni 30 sayılı yıkılmış evin 
cnkazlle beraber 40,94 metre murabbaı arsanın 
taınaımı. 

Kumke.pıda: Muhsinehatun bahallesinde Fındıkkıran so-

28 60 

61 41 

kağında eski 16 yeni 26 sayılı evin yarı payı.. 620 00 
Kumkapıda: Çadırcı Ahmet Çelebi mahallesinin eski Bah· 

çeli yeni Asmalı mesçit sokağında eski 15 yeni 
18 sayılı yanm kft.gir ev 1/6 payı... 183 35 

Boğaziçlnde: YenimahaOede ikinci yenlsokakta eski 3 mü-
kerrer yeni 3 sayılı ve 143 metre ve 65 santi
metre murabbaı arsanın yan payı ... 43 10 

Kuzguncukta: Icadiye mahallesinde eski lbrahimpaşa yeni 
Barışık sokağında 3 sayılı evin tamamı... 110 00 

Uskildarda: Icadiyc mahallesinin eski Doğramacı Simon 
yenı D!bıdar sokağında eski 41 yeni yeni 67 /76 
sayılı evin tamamı. ' 300 00 

Kadı köyünde: Caferağa mahallesinin Ruşen ve Bademaltı 
sokağında eski 2, 4, 23 yeni 6, 8 sayılı maa dük-
kan evin enkazı. 45 00 

Yukanda yazılr mallar 12-11-937 cuma günü saat 14 de saWacak
ftU'. Satış bedeline istikrazı dahili ve % 5 faizli hazine tahvilleri 

de kabul olunur. Taliplerin % 7.5 pey akçelerini muayyen vak-
tinden evvel yatırarak mezkur günde defterdarlık Milli Emlak Müdür
lüğünde müteşekkil satış komisyonuna mUracaatıa.rı. (M.) (7356) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 
Kıymeti Pcyparası 

Lira K. Lira K. 
401 68 30 15 Edirnekapr: Karabaş mahallesinde Sofalıçeşme so

kağında eski - 4 7 yeni - 77 numaralı iki oda bir 
matbah ve bahçesi olan hane tamamı. 5998. 

122 32 9 20 Çe.mberlitaş: Mollafenari mahallesinde Vezirhan alt 
katta 21 numaralı oda arsası. 7834. 

Yukarıda yazılı emlak satılmak üzere 15 glin müddetle açık arttırma
ya çıkarılmıştır. !halesi 5-11-937 cuma günü saat 15 te yapılacaktır. 
Isteklilerin Mahlfilat ka}emine gelmeleri. (7145) 

e l'\JKARL•AN AŞAGI: 
1 - Meşhur eski bir hatip - su 
2 - İspanyayı kana boyıyan -

cansız 

3 - Ekmek - İmamlar giyer. 
4 - Gaflet içinde. 
5 - Azerbaycanlı - En 
6 - Komşu bir memleketli - Biz 
7 - Cihan 
8 - Namus - En eski Hariciye 

Nazın 

9 - Hatayda bir göl - Çiçek 
10 - En ıbüyüğümüz 

1 tira ilanı 
"Yollar döı>emesi veya mümasili 

istimaller için bitumla işba olunan 

taşlar imali usulü" hakkında alın
mış olan 1-7-1935 günlü ve 1989 
sayılı ihtira beratı bu defa mevkii 
fille konmak üzere ahere devril fe
rağ veya icar edileeeğinden talip o
lanların Galatada, lktısat Hanında, 
Robert Ferri'ye müracatlan ilan o· 
lunur. 

H O M B i 
Tabletleri. Her eczanede arayınız (Posta kutmu)' 

1255 Hormobin Galata lıtanbul 

As eri Müze 
M .. dürlü v ün 

Askeri Mfize Cumhuriyet Bayramı »erinde açıktır. 
nıştur. (569) (7340) 

Giriş 10 ku-

Afyon Vilayetinden : 
Vilayet Merkezinde yaptırılacak "169784" lira 93 kuruş keşif beden: 

Memleket Hastanesi inşaatı kapalı zarf usuliyle 15 Teşrinisani 937 tari
hinde saat on beşte Daimi EncUmende ihale edilmek Uzere eksiltmeye 
konulmuştur. Inşaatın önUmıüzdeki senelere de sirayeti halinde Mali se
ne içinde tahsisattan fazla iş yapıldığı takdirde üst tarafı 938 bütçesin
den verilecektir. 

Eksiltme şartnamesi ve buna mütef erri diğer evrak 8 lira 49 kuruş 
bedel mukabilinde Af.yon, lstanbul ve Ankara Nafia Müdürlüklerinden 
alma bilir. 

Muvakkat teminat 9739 lira 25 kuruştur. 
lırtcklinin Nafia Vekaletinden 937 senesi için alınmış en az 100,000 

liralrk mUteahhitlik vesikası göstermeleri ve teklif mektuplarının 15 
Teşrinisani 937 Pazartesi günü on beşte Dalıni Encümen Riyasetine gön
dermeleri 118.n olunur. (7271) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
TütUn Eksperi ve Harmancısı yetiştirmek üzere aşağıda yazılı şart~ 

lar dahilinde "10" Eksper namzedi alınacaktır: 
1 - Türk olmak, 
2 - Ya§ı "30" dan yukarı olmamak, 
3 - Askerliğini yapmış bulumnak, 
4 - Asgaıi1 Lise veya muadili bir mektep mezunu olmak, 
"Lise muadili Ziraat Mektebi mezunlan ve lisan bilenler tercih olu

nur.,, 
5 - Eksperlik yapmağa. mani her hangi bir hastalığı olmadığı idare 

Heyeti Sıhhiyesince sabit olmak, 
6 - Medeni haklarına sahip ve iyi ahliklı olmak, mahkfun.iyeti bu· 

Iunmamak, • 
Bu eartıan haiz olanlar arasında bir yoklama yapılacak ve namzet· 

)er bu yoklama neticesinde ıaeçilecektir. Mürcaatlar 15 lkinciteşrin 937 
ye kadar kabul edilecektir. 

Daha fazla analfıınat almak isteyenler Umum Müdürlüğe müracaat 
edebilirler. (7168) 

elediye Sular idaresinden : 
Şebeke üzerinde yapılması gere en • ~ yr.sile A:ımdoluht-

sarilc ÇengclköyU arasında 30-10-937 Cumartesi gtliıil saat ''20'' den 
ertesi Pazar gUnfi sabah saat "6" ya kadar o mıntakadaki abonelere l!:I
malı suyu vcrilemiyeceği saym halka ilan olunur. (7327) 

•• w •• 

g n e : Umum Mü Orman 
Merkezi Karabük veya Safranboluda olmak ürerc tesis edilecek Dev• 

Jet Orman lşletmesi Revir amirliği Mesul Muhasipliğine "150" lira üc
retle Sanayi Muhasebesine ve usulü defter:iyeye bihakkin vakıf Muha.
sip aranmaktadır. Müsabaka imtihanı I.stanbulda Vil.8.yet binasında 4 
Teşrinisani 1937 tarihinde saat 14 de yapılacağından taliplerin mezkür gü .. 
ne kadar evraklariıyJe birlikte lsta.nbul Orman Başmühendis Muavin
liğine mllracatları (7332) 

is anbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan: 

Fare itlafında kullanılmak üzere 500 adet Galvaniz leğen, 200 adet saç 
mangal, 250 adet saç ayağı ve 150 adet ftla.tıfar torbası için 26-10-937 
Salı gilnU yapılan eksiltmede verilen fiat fazla göriildüğünden 5 lkin
citcşrin 937 Cuı.'lla açık eksiltme ile tekrar yapılacaktır 

1 - Tahmin bedeli 1234 liradır. 
2 - Nümuneleri görmek isteyehler Merkezimiz Levnzımma müracaat 

ederler şartanemesini parasız alırlar. 
3 - Muvakkat teminat parası 93 liradır. 
4 - istekliler 937 senesi ticaret odası vesikası göstermeleri şarttır. 

Aksi takdirde eksiltmeye giremezler. (7340) 

Fatih Tapu Sicil Muhafızlığından : 
Edirnekapıda Hadicesuıtan mahallesinde Helvacı sokağında Nizaıned

clin tekkesi arsasının mtistağniianh olarak lstAnbul vakıflar başmüdür· 
Iüğiinden tapuya raptı talep edilmiş bu yerin tapuda kaydı olmadığın· 
dan senetsiz tasarruf muamelesi yapılacağından bu yer hakkında şayet 
tasan-uf iddiasında bulunan varsa tarihi ilandan on beş giln zarfında 
vesaiki tasarnıfiyesile beraber Fatih Sicil Muhafızlığına müracaaUarl 
ilan olunur. (7335) 

lstanbul Üniveristesi 
iktisat F~kü~tesi D kanhğından : 
lktısat Fakültesine bağlı Iktısat ve Içtimaiyat Enstitüsü için 50 Ura 

ücretle bir daktilo aranmaktadır. Aranan §artlar şunlardır: 
1 - Yabancı bir dile vakıf bulunmak. 
2 - Daktilo Uzerinde melekesi ol mak 
lsteklilerin her gUn öğleden evvel Iktısat ve lçtimaiyat Enstitüsü oı~ 

rektörlUğtlne müracaatları. (7358) 

lstanbul Defterdarlığından : 
Keşif bedeli 44752 lira 65 kuruştan ibaret bulunan Sirkecide Hüda

vendigar caddesinde Kalın Mustafaağa medresesi arsası Uzerinde yapıta.· 
cak Hocapaşa Maliye şubesi inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konul· 
muştur. Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri genel, özel ve fenni şart .. 
nameleri ile proje, keşif hüli'ısaSI ve buna müteferrl diğer evrak 225 ıcu· 
ruş bedel mukabilinde milli Emlak Müdürlüğünden verilecektir. . 

isteklilerin 3356 lira 45 kuruşluk teminat mektuplarile teklifnamelerı· 
ni ve bu işe benzer en az 25000 liralık iş yaptıklarına dair Nafia veıtfı• 
letinden almış olduğu müteahhitlik ve Ticaret odası vesikalarını s-11.,...... 
937 Pazartesi günü saat on dörde kadar Milli Emlak Müdürlüğünde tofY 
lanan Komisyon Başkanlığına vermeleri ve saat on beşte de mektuplsV 
açılacağından komisyonda hazır bulunmaları. CM.) (7191) 
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HASAN FISTIK ÖZÜ YAG 
Çam fıstığının özünden çıkarılmıf saf yağ olup vitamin, kalori itibarile dünyada mevcud bütün kuvvetli ve gıdai maddelerden daha fazla bir sıhhat ve afiyet temin eder. Umumi zayıflr"ı kan

sızlığı ve bilhasıa veremi kat'iyetle iyilettirir. İttihayı ziyadelettirir. Bir kilosu vücude birkaç kilo temin eder. Hasan fıstık özü yağı içmeden baskülde tartıhnız. Haaan deposu ve tuheleri~' 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
23 - Teşrinevvel -1937 Vaziyeti 

AKTI F 
KASA: 

ALTIN: Safi kilogram 19.619.884 

• • . BANKNOT • • ••• 
UFAKLIK ••••• • • . 

Dahildeki Muhabirler: 
-• Türk lirası • • • • • • • 

Hariçteki Muhabirler: 

ALTIN: Safi kilogram 6,482,909 
Altına tahvili kabU Serbest 
dövizler . • • . • • • • 
Diğer dövizler ve Borçlu kliring 
bakiyeleri • • • • • • • . 

'Hazine Tahuilleri: 

Deruhde edi. evrakı nakdiye 
karşılığı • • • • • • • • 

Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vlkl 
tediyat • • • , • • • , 

Senedat Cüzdanı~ 

HAZiNE BONOLARJ , , • • 
TİCARi SENEDAT • , • ıl 

'Eıham ve Tahvilat Cüdanı: 
(Deruhde edilen evrakı oak

:A - (diyenin karşılığı ~ham ve 
(Tahvilat (itibari kıymetle> 

B- Serbest esham ve tahvilat ı 
:Avanslar: 

Altın ve Döviz Uzerlne • • • • 
Ta.hvillt Uzeıine ı • • ı • • ~ 

Hisıedarlar • • 
Muhtelil • • • 

• • 
·' 

• • • • • 
• • • • • 

Yehün 

27.596.936.80 
13.661.846.-

767.633.31 

691.033.50 

9.118. 729.56 

1.865.57 

26.541.642.17 
1 

158. 7 48.563.-1 

13.577 .480.-

3.700.000.-
37.246.963.88 

37.984.903.02 
3. 785.519.31 

81.643.99 
8.456.216.40 

ı 

1 
1 

1 

gEKTA 
"; . 

Lira 

42.026.416.11 

691.033.50 

15.662.237.30 

145.171.083.-

40.946.963.88 

41.770.422.33 

8.537.860.39 
4.500.000.-

16.924.846.52 

336.230.863.03 

PA Ti 

Basur memelerinin ANTIVIRIS ile tedavis 
iç ve dıt basur memelerinde, basur memelerinin her türlü 

iltihaplarında, c~ahatlenmit fistüllerde, kanayan basur me

melerinin tedaviıinde daima muvaHakıyetle tifayı temin eder. 

ŞARK ISPENÇIY ARI LABORATUVARI, IST ANBUL ....... ~~~~~--------------~~~ 
Akay işletmesi Müdürlüğünden: 

Cümhuriyet Bayramına rastlıyan 29 ve 30 Birinciteırin Cuma ve cu
martesi gilnleri pazar tarifesi yapılacaktır. 

29-10- 937 akşamı yapılacak gece seferi tarifesi de iskelelere asıl
mıştır. (7289) , 
Türk Hava Kurumu 

BUYUK PIY ANGOSU 
24. cü Yeni tertip başlamıştır ..• 

Birinci Keşide 11 lklnciteırin 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 3 o. o o o Liradır.-

PAS 1 F 

Sermaye • • • • • • • , 
ihtiyat Akçeai • • • • • • 

Adi ve tevkallde 
Hususi 

Teclavülclelıi Banknotlar: 
Deruhde edilen evrakı nakdiye . 
Kanunun 6 ve 8 lncf maddelerine 
tevfikan hazine tarafından v!ki 
tediyat • • • • • • , , . 

2.105.172.40 
4.516.007.70 

158. 748.563.-

13.577.480.-'!.------
Deruhde 
bakiyesi 

vazd. 

edL evrakı nakdiye 
. . . . . . . . . 145.171.083.-

19.000.000. 

12.000.000.-

Karşılığı tamamen altm olarak! 
ilaveten tedavüle vazedilen • • • 
Reeskont mukabili ilaveten ted. 

'------"11 
/ürk Lirası Mevduatı: 
Dö1Jiz Taahhüdatı: 

AJtma tahvili kabil dövizler • ·I 
Diğer d6vizler ve alacaklı kliring 

683.584.98 

bakiyeleri • ı . • , 32.031.460.40 ... , ___ _ 
Muhtelif • • • • • , • • 

Yekun 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren · 
!ıllconto haddi % 6~ Alhn üzeri ne avan• o/o 4~ 

Lira 

15.000.000.-

6.621.180.10 

176.171.083.-

,15.387.545.80 

32, 715,045,38 

90,336,008,75 

336.230.863.03 

Darphane ve Damga Matba.~sı Müdürlüğünden.: 
1 - ihalesi tehir edilmiş olan 60 ton tuvenan yerli maden kömilrünUn 

açık eksil..,mesi Mildüriyetimizde 5-11-937 Cuma günü saat 14 de ya
pılacakbr. 

2 - Bu işe ait şartname berg\in saat l5 den sonra Muhasebeden ve
rilir. 

3 - Taliplerin yukanda yazılı gün ve saatte 54 lira teminatı muvak· 
kate ile birlikte mUracatları Uln olunur. (7l01) 

Detlet Demlryollar1 '' ·llmanlan l$1etme U. idaresi ilanları 

Bedeli keşfi 3500 lira olan Yedikule Mağazasının ikiye bölilnmesi işi 
9-11-937 Salı gUnU saat 15,30 da Sirkec!de 9 İş~etme ~inaSinda arttır-

Bundan ba,ka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık büyük ikra- ma ve eksiltme Komisyonunda pazarlıkla ıhale edılecektır. 
miyelerle (10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır.. Bu işe girmek isteyenlerin 262,5 l~ra muva~k.a.: temi~atla ve bnunun 

tayin ettiği vesikalarla birlikte Konıısyon Reıslığine müracaatlan lizıını-
Ş imdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden dır. Şartnameler 17,5 kuruş mukabilinde Sirkeci veznesinde veril

mektedir. (7265) 
bu piyangoya· iştirak ediniz •• 

' 1 1 - Sirkeci - KUçilkçekm:ce ba,;Iiyö katarları kış ererleıinin (ta-
.......: ti rifeleri) 1 Ikinciteşrin 1937 tarihinden itibaren tatbikine başlanacaktır. 

tu··rk Hava Kurumu lstanbul Cubes·ınden: 2 - Cümburlyet Bayramı mUnasebeille yaz tarifesine göre KUçükçek-
~ meceden Cumartesi ve Pazar günleri saat 22,00 de kalkan 57 No. lı ka-

Kurumumuza ait 10944 cilt nuımaralı makbuzun 11 varak numarasın
dan 100 varakma kaadr olan kısmı zayi olduğundan bunların hUkmU yok
tur. Bunların Şubemize yollamaları ilan olunur. (7326) 

tar 28, 29, 30, 31 birinciteşıin tarihlerinde ve Sirkeciden saat 0,30 da 
kalkan 12 No. lı katar 29, 30, 31 Birlnciteşrin ve 1 lkinciteşrin tarihle
rinde her gece seyrüsefer edeceklerdir. (7286) 

Mustafakemalpaşa Belediye Riyasetinden : 
1 - Musaddak projemiz mucibince 89,000 lira bedeli keşifli M. Kem 

paşa kasabası elektrik tesisatının şimdilik nısfını Y.aptırmak şart.iyle a 
eksiltmeye konuLmuştur. 

2 - Eksiltme 8-11-937 Pazartesi günü saat 14 de hitam bulacak ve ihı 
le M. Kemalpaşa kazası Belediye Encümeninde yapılacaktır. 

3 - Tesisata ait evrak ve projelerin birer kopyaları Istanbulda. Gala 
da Selanik Bankası beşinci katta Mühendis Hasan Haletten ücreU m 
bilinde alıp görebilirler .. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecekler tahminen yüzde 7,5 teminat ve ihale 
yi müteakıp yüzde on beşe iblağ teminatlarile ihaleden bir saat evv · 
kadar müracaat etmeleri lazımdır. 

5 - Eksiltmeye talip olanların Nafia. Vekaletinden musaddak ve 
hamil olması meşruttur. 

6 - Fazla izahat almak istiY.enler M.Keıııalpa,a. Belediyesine müracaa 
edebilirler. ( 7236), 

Nafıa Vekaletinden: 
Diyarbekirden itibaren Irak ve Iran hudutlarına kadar yapılacak d · 

miryolunun Diyarbekirden itibaren ilk yirmi kilometrelik kısmının · 
şaatı ile ray ferşiyatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Eksiltme 6-11-937 tarihine tesadüf eden Cumartesi gUnU sa$ 
on birde Vek8letimiz Deıniryollar İn§aat Dairesindeki Eksiltme Ko · 
yonu odasında yapılacaktır. 

2 - Bu işlerin muhammen bedeli sekiz yüz bin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 35750 liradır. 
4 - Mukavele projesi, takeometre plan ve profili, fenni eartna.me 91 

B No. lu malzeme tipi, Bayındırlık işleri genel ııartnaımesi, telgraf ha 
tı şartnamesi, fer§iyat talimatnamesi, vahidi kıyasii fiat cetveli ve 
mento normundan mürekkep bir takım münakasa evrakı kırk lira m 
kabilinde Demiryolları İn§aat dairesinden verilmektedir. 

5 - Bu münakasaya girmek isteyenler 2490 No. lu arttırma, eksil 
me ve ihale kanunu mucibince ibra zma mecbur bulundukları evrak ~ 
vesaiki ve bilfımum nafıa işlerini veya demiryol inşaat işlerini yapabi 
leceklerine dair Nafıa Vekaletinden verilmiş 937 takvim senesi içirid 
muteber milteahhitlik vesikalarını ve fiat tekliflerini havi zarflarını 
mezkUr kanunun tarif atına göre hazırlıyarak 6-11-937 tarihine tesa . 
dUf eden Cumartesi gilnti saat ona kadar Demiryollar inşaat dairesinde. 
ki komisyona makbuz mukabilinde vermiş olmaları lazımdır. (3944) (7150' 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

Malın cinsi Mikdarı 

Kolcu bel kayışı 490 Adet : 
Eski Fişeklik 30 ,, 
Boynuz düdük 194 ,, 
Bel kayışı tokası pirinçten 330 ,, 
Kılıç • 262 ,, 
Müsta.mel çifte 35 ,, 
Kolcu yakalığ'ı pirinçten 4 70 ,, 
Balçık kayışı 154 ,, 
Çifte namlusu ~2 ,, 

" dipçiği 4 7 " 
Doldurma makinesi 26 ,, 
Yatağan 520 ,, 
Boş şişe 75 gramlık 18863 ,, 

" " 90 " 17483 " 
" " 100 ,, 14 " 
" " 125 " 2312 " 
" " 200 " 7512 " 
" " 223 " 739 ,, 
" " 333 " • 347 ,, 
" " 400 " 2116 " 
" " 750 " 19 ,, 
u " 900 56 " 

Bulunduğu yer 

Sirkecide Meydancıkta 

Teftiş Şubesi binasının üst 
katında. 

Diyarbekir Müskirat Fa 
rikasında. 

Demirbaş eşya 58 parça : MaltC'1le enstitüsilnde. 
Cinsleri ve mikdarları yuliarxda yazılı eşya 3-Xl-937 tarihine ra 

yan Çar~amba gUnU saat 10 da pazarlıkla satılacaktır . 
İsteklilerin mallan her giln hizalarında yazılı mahallerde görmeler· 

pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte Kabataşta İnhisarlar Le 
1 

v 
ve MUbayaat Şubesindeki Satış Komisyonuna gelmeleri ilan olunur.(~~~) 

Sahibi: -~hmet ~ı~n l'A~I~. Umumi Neşriyatı ldare Eden: s. SAU~ 
Gazctecilık ve Neşnyat Türk Lımitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaa~ 
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Vitamin -Gıda -I\alori-Sıhhat 
Pirinç • Yulaf • Mercimek • Buğday • irmik- Patates 

Mısır - Arpa • Bez.elya • Çavdar • Türlü • Badem 

ö lü unlarile 
Çocuklarınızı besleyiniz ve büyütünüz. 

Bu özlü unlarla yavrularımız çabuk bliyürler, <:abuk diş çıkarırlar, tombul, canlı, kemıikleri kuvvetli, ada· 
leleri sağlam olur. lshal olmazlar. HASAN OZLU UNLARILE yapılan mahaUebi ve çorbaların ve tatlıla
rın ve pürelerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN OZLU UNLARI nefasetini on sene muhafa
za eder. Daima tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklitlerinden sakmmız. Baska marka verirlerse alma.YIIUz ve al
danmayınız. 

HASAN MARKASINA DiKKAT. Bütün eczaneler ve bakkallarda bulunur. 

TAN 

• 
lf4AP , 
""'-vSı v 
ı•T .. avı.. 

. BAYRAKLARINI 
ALDINMI? 

2s .10. 937 --

, .......................... ~----------~-------------' ı 
.YERLi "ALLAQ 
PAZARLAllna AKSIRIK, 

NEZLE 

Bütün göğüs · 
hastalıklarının 

kara habercisidir. 

Hastalık ihtimallerini 

GRIPiN 
alarak yok edebilirsiniz. Gripin, 

Radyolin müesseselerinde ~ev

kalade itinalarla hazırlanır. Ra

hatsızlıkları, ağrılan defetmek

te bir panzehir kudreti göste

rir. Kalbinize, midenize ve böb

reklerinize yorgunluk verme~. 

icabında 3 kaşe alınabilir. 

isim ve markaya dikkat. 

Taklitlerinden sakınınız. 
..................... 

.ZAY1 - Galatasaray Lisesinden J 

1917 senesinde aldığım tasdiknameyi 
kaybettim. Yenisini aalcağımdan es· 

Herkesin üzerinde ittifak 
ettiği bir hakikat : 

Sabah, öğle ve akfam her yemekten 
sonra Ründe 3 defa 

Kullanmak 
şartile 

RADYOLIN 
Ditlerinizi tertemiz, 

bembeyaz ve sap sağ
lam yapar. Ona yir
minci asır kimya.sının 

harikalanndan biri
dir, denilebilir. Koku
su güzel, lezzeti hof, 
mikroplara karfı tesiri 
yüzde yüzdür. 

kullananlar, dişlerini en ucuz 
şeraitle sigorta ettirmiş sayıhrlar 
Sabah öğle ve akşam her yemekten sonra 

günde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız. 

GiTMEKTE ACELE ET AYRAKSIZ KALIRStN 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanllğı lstanbul Satınalma 

Komisyonundan: 
Eşyanm cinsi Mikda.rı Tasmlanan tutan .. tık teminat EKSILTMEN! 

Lira Kuruş Lira Kuruş Tarihi 
Dürbün 160 ta.ne 8960 00 672 00 9-11-937 

günü 
Salı 

Sahra telefonu 66 ,, 4092 ·OO 307 00 9-11-937 ,, 
ı - Yukanda yazılı eşyanın hiza lannda gösterilen zamanlarda kapalı zarfla eksiltmesi yapılaca 
2 - Şartname ve evsaf komisyon dadır görülebilir. 
3 - isteklilerin ilk teminat olarak vezne anakbuzu veya banka mektup ları ve kanuni vesikalarile t 

tupla.rını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Galata eski ithalat gümrüğü binasındaki komis 
meleri. (7262) 

Motorlu Vasıtalar 
Adnan Halet Taşpmar 
Otomobil kullananlara ve şoförler

le motör işlerinde çalışanlara lazım 
bir kitabdrr. Kitabcılardan arayınız. 
Tevzi yerleri: İstanbulda İkbal ve 
Sühulet, Beyoğlunda Haşet Kitabev
leri. 

OSMANLI BANKASI 
l LAN 

Osmanlı Bankasının Galata, Yeni
caıni ve Beyoğlu daireleri, Cumhuri
yetin ilanının yıldönümü mtinasebe -
tile ilkteşrinin 28 (öğleden sonra) 29 
ve 30 ncu günleri kapalı bulunacak
tır. 

SAÇ BOYALARI 

JUVANTi 

Ter ve yıkanmakla k 

çıkmaz; tabii renk v 

. nınmı' yegane sıh 

boyalarıdır. 

1 Emniyet Sandığı Müdürlliğünden: 
1 La.leli Şair Haşmet Sk. No. 34 de 
Bay İbrahim kızı Bayan Emine Gör
müş 13.4.937 tarihinde sandığımıza 
bıraktığı para için verilen 20069 mı--------------------------= maralı bonusunu kaybettiğini söyle

1 ~R ~iLAKSiN 
1 Belsoğuk•ugu ve Frenq c en kor~~:-

'E~. k:vetli, en idareli, en tem}z k~mür , 

TURK ANTRASI Ti dir. 
Her türlü sobalarda ve salamandıralarda kullanılır • 

Satış Merkez·, ... Gilkrist Voker ve ksı. LTD. Galata yolcu 
· salonu karşısında Tahir Han 5 inci kat 

Tel. 44915 

miştir. Yenisi verileceğinden eskisi-
nin hükmü olmıyacağı ilin olunur. 

OSMANLI BANKASI 

l LA. N 
% 5 faizli 1918 tarihli istikrazı da 

hili tahvilatı hamillerine: 

1 tkincit~rin 1937 vadeli ve No. 40 
lı kupon bedelinin, 1 iltinciteşrin 937 
tarihinden başlıyarak, Osmanlı Ban
kasının Galata ve Ankara idareleri.le 
vilayet merkezlerindeki bütün şube _ 
leri gişelerinde tediye edileceği ilan 
olunur. Beheri 20 Türk lirası itibari 
kıymetindeki birlik tahvil kuponuna 
karşı kağıt para olarak 50 kuruş ve
ril cektir. 

lstanbul Defterdarhğından : 

İngiliz Kanzuk E 

BEYOGLU - lST 

Beyoğlu: Pangaltı Çimen sokağında eski 103 mükerrer 
yeni 136 sayılı evin yan payı ... 

Boğaziçinde: Yenimahallede Pazarbaşı caddesinde 105, 
107 sayılı maa bahçe sahllhanenin tamamı ... 

Yukarıda yazılı mallar 12-11-937 cuma günü saat 14 d 
kiz senede ve sekiz taksitte ödenmek üzere satılacaktır. Satış 
tikrazı dahili ve % 5 faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. 

Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini vakti ımuayye 
vel yatırarak defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde müteş 
komis onuna müracaatları. (M.) (73M) 


