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.:5 KURUŞ 8 A Ş MU HAR RlR 1: AHMET EM 1 N YALMAN 
80 kupona mukabil bir 10 kupona ımukabil bir 

cilt (300) kuruştur. cüz 71h kuruştur. -
clis, Nyon anlaşmasını tasvip etti 

Inönü Nutkunda Dedi ki: TUNCELINDE SON VAZİYET 
"Harbi ön emek için Müşevvik ve Sergerdeler 

Elimizden Geleni Faaliyet imkanlarından 
y Tamamile Mahrum ·eırakd ı 
~mıya Mecburuz,; Başvekilin Meclisteki Mühim Beganatı 
Bir Haftalık İcabınd~ yeni Anlaşmalar Harekatın iayiat Listesi Şudur: 30 Şehit, 51 Yaralı. 
i arih Akti için HükUmete isyana iştirak E~.nle~in ise 265 Maktul, 20 Yaralıdır 

Jlhm~t Emin YALMAN . 

O iin Kamutay, tarihi top. 
tı lantılarmdan birini yap. 
)~ NYon' da dokuz Akdeniz dev

ltab atasında varılan anlatmayı 

sa 1 ahiye t An~.: ~~t ~u~abirl bildiri- 1 1 
'lli ul ve tasdik etti. 

llJy rkiye Cümhuriyetinin sulhe, em
~te ve anlaşmaya dayanan siyase
Ue 8aınmiyeti ve ciddiyeti bu vesile 
Qı. de bir defa daha tezahür ettiril-

yor) - Büyük Millet Meclisi, bugün, l 
biri kısa, diğeri uzun olmak üzere iki 
toplantı yaptı. Ilk celseyi saat 14 te 
Meclis Reisi Abdlilhalik Rendo. açtı. 

Yoklama yapıldıktan sonra, reis, hü
kumetten gelen üç kanun projesinin 
tetkiki için muhtelit bir encümen se
çilmesini teklif etti. Bunun üzerine, 
Hariciye ve Milli Müdafaa encümen-

li:aavekilimizin milhim nutku, Ha- }erinden mürekkep bir muhtelit eneli 
ile Ye siyasi müsteşan Numan Me- men kuruldu. 14 ve 17 Eylül tarihli 
!ı.l:encioğlunun sözleri, banş, em- Nyon anlaşmnlarile hükfımetin Ka-
daııet ve anlaşma prensiplerine can- mutaydırn salahiyet istiyen üçüncü 

bağlılığımızın çok açık ve güzel projesi bu encümene havale edildi. 
'l'\ır ...,._ .. ol;:..-'> l.lol"""' nı-.ıct<>r rlonıol Tun-

\'~ ~yenin mlihim ve nazık coğrafi eınun Illıt~""tlltıncrcı topınnnn -encU-
)eı Yetınde bir memleketin her vazi- menin mesaisi 17,30 n kadar sürdü. 

'e ihtimal için güvenilir bir barış i kinci celse açıldığı zaman 
lli~ :U olması, dünyanın sulbü ve em-
l'İiltetı. bakımından hiç şüphesiz bü _ Saat 17 ,30 da ikinci celse akdedil-
taa ~ır kazançtır. Türkiye, kendi men di. Salon fevkalade günlere mahsus 
de tı~! dünyanın emniyet ve sulhün _ bir canlılık ve kalabalık gösteriyor- . 
'ıta ~oren ve anyan bir memleket du. Dinleyici locaları hıncahınç dol- Basvekil Qe mebuslar Meclisin dünkü toplantısında müzakereleri takip ediyorlar · 
ıa}~e, N~n anl~masmı insanlık muştu. [Ank f h b" · · f d · ı d · ı · · ] ~tnin tckamülilnde çok mühim bir Reislik makamına yine B. '.Abdili· ara oto mu a ırımız tara ın an tayyare ı e gön en mıştır. 
~e diye karşılamış ve bu kanaatini halik Renda geçti. 1 Ankara, 18 (Tan muhabirinden) limizin bu mühim beyanatını aynen 
ile nı kaınutaydaki tezahürlerle, hem Baıvekilimiz, Meclis Başvekil tsmet Inönü ile bütün Ve- F~~~~~~~~!!"!-~~1 - Başvekil İsmet İnönü, bugün Mec- bildiriyorum: 
~~l.ll§manm tatbiki hakkında gös- kürBüsünde (Arkası 8 incide)J A •• k , liste Akdeniz anlaşmasının müzake- "Bu toplantıdan istifade ederek Bü 
~~aılliwh~~ğı~-=========================~ fatur ~mUn~~~~sö~oo®n~~an~ın~M~~~~nı~m~~ r!, tsbat etmiştir. l k sonra tekrar söz aldı ve Meclisin bu le hakkında maruzatta bulunmak için 
ltab'IUlYanm müşterek dlişmam diye Hazır l lar Tamam landı toplantısını bir fırsat sayarak Millet izin isterim. lta~ edilen korsanlığa karşı kendi s eh ri m ize Vekillerine dahili bir meseleden bah- :Arkadaşlar, faydalı faaliyetinize 
tıac .. ula.nmızdo. devriye vazifesi yar 1 setmek istediğini söylooi. Ve birkaç fasıla verdiğiniz zaman size Tuncelin 
~~&ız. Açık acnizlerde vazife gören T ı 1 k T • h K 1 G ı • 1 ı aydan beri Türk efkan umumiyesini deki vaziyetin bir hulasasasmı yap. 
!ati tere ve Fransanrn bizden yardım ur arı uru tayı e ıyo r ar işgal eden, fakat bugün artık maziye mıştıın, o günkü vaziyeti tafsilen <..r-
l'e~~ekleri bir vaziyet olursa kud - kanşmış olan Tunceli hadisesi etrar zetmiştim. Şimdi size TuncelinJeki va 
~ ~ dahilinde bunu esirgemiyece- )inkara, 18 (TAN muha· fmda geniş görü§Ü, salahiyetli ve se- ziyetin bugünkü halini arzetmek iste 

~~ ~!::~:~~~;~~;~::r:·: Yarın 1 5 te A' çılıyor birinden) - Reiıicümhur j lis diliyle izahatta bulundu. Başveki- rim. (Arkası 10 uncuda) 
~.'her kolaylığı ve yardımı yapaca- 'Atatürk, refakatlerinde Ba,. 

vekil ismet lnönü Qe Dahili· Kontrol Gemileri Vazife Başında 
Miişterek zabıta kuvveti 

[) 1inya gittikçe emniyetsizliğe 
blll ed doğru gidiyor. Yann hesap ka
li~ ebilir, gilvenilir bir unsur ha • 

Kurultayda Tez Okuyacak Yedi 
Ecnebi Profesör Daha Geldi 

I~ geıemezse insanlığın iyiye doğru 
~af etmesine imkan yoktur. Nyon ,-
llıua rnası mucibince emniyetsizliğin 
l'~1 ~en bir şekline karşı .Milletlera
lııı b ır zabıta kuvvetinin kurulması, 
l'e1te~~1rndan ço.1< ümit verici bir ha-

li ır. 

cı4tı3er rnemlekct bu gidişe ayak uy -
clıı. ~~dı pek mükemmel bir şey olur
frl'aa.t unu yapmaları için de herkese 
l~ k \'erildi. Almanya geride durdu, 
toı>ı llt1§rnadı. Italya, konf eransm 
' 1ı.o:~rnasına mfmi olmıya çalı§tı. 
~ctrrı ra karışmazlık komitesi neye 
l"'k· ez?,, dedi. Işi hasıraltı etmiye 
l'ak~ bulmayınca kararları geri bı · 
l'1:ı1 a l'rno.k, yeni mühim miizakerelere 
l3 1'!\tıç'"nak için her gayreti gösterdi. 
}.Uıık"~ dı. fayda vermeriinfoi rrörünre 
1'l31~ ~ bir tavır takındı. Dedi ki: 
lnernı kdenizde en çok alakalı bir 
illi' 1 eket iken nasıl olur da birinci sı- Alman Prolesörü ,, evlet 'fll 1 . .. . ... ()Ua... uame esı gormeyız ve ana H t 
ı:, • 'n asa . . •t "fed ~ ar man tut yışıne aı vazı eıı ay-

lta1llluruz?,, ·,;., : - Büyük Torih Kurultayı, yarın Dol-
loıır<' Yanlar surnsını da foiitttular ki, mababçe sarayında açılacaktır. Ser
~er:nsa karışıp id )anpı ~eri .giye ve f{urultaya ait bütün hazırlık

Pekfila ellerin,d ~i!'! Italya lar dün akşama kadar bitirilmiştir. 
fAl'fra.-.ı J ~) Kurultay toplantılarma iştirak et-

" 

. . 
Ç f'!koslovak prolesörlerind en 

A cloldi 

mek üzere, dün şehrimize Alman pro
fesörü Hartman, Yugoslav profesörü 
Fehim Bayraktaroviç, Macar profesö 
rü Fettih, Çekoslovak profesörü Rib-

(Arkası 10 uncuda) 

• 

ye Vekili ve Parti Genel 
Sekreteri Şükrü Kaya ve 
maiyetleri olduğu halde bu 
ahıam saat 19.30 da l stan
bula hareket buyurmuşlar-

ll:~'r~· ~~~~~~~ 

Maresal , 

F. Çakmak 
Du·n Gitti 

Genelkurmay Başkanı Mareşal Fev 
zi Çakmak, Yugoslav ordusunun ya
pacağı manevralarda bulunmak üze

re dün saat 20 de Adatepe destroyeri 
ile Yugoslavyanın Split limanına ha-

reket etmiştir. 
Mareşale bu seyahatte, refikalan, 

Hava Müsteşarı Kurmay Albay Şe
fik Çakmak, Kurmay Albay Izzet Ak 
saiur, Kurmay Yarbay Ihsan Eriç, 
Kurmay Yarbay Cevdet Çultak ile 
Yugoslavyanm Ankara ataşemiliteri 
Albay Rakoçeviç refakat etmektedir. 

lngiliz Zırhlıları Ce
belüttarıkta Toplandı 

Anlaşmanın imzalandığı Nyon ,atosunda murahhaslar 
toplantıdan önce görüşüyorlar 

[Yazısı 10 uncu sayfada l 
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iKiNCi KISIM No. 44: 

HAİNLERiN AKIBETİ 

Her Tarafta Bir Fısıltı 
Başladı: ·"Kaçıyorlar11 

Büyük Şef Atatürk, Meclisin yapacağı fevkalade toplantı 
münasebetile iki gün evvel Ankarayı şereflendirdiler. istas
yonda merasimle karşılanan Atatürk, inşaatı bitmiş olan An
kara garı ile yakından alakadar oldular ve Nalıa Vekilimiz
den izahat aldılar. Aşağıdaki resimler, Büyük Şefin Anka
raya varışını tesbit ediyor: 

Eski Vali B. Haydar 
Dün Vefat Etti .................. • ·~- · • 

• • 
1 Yazan : S. S. 1 • 

• 
• 

Olümü Her Tarafta Büyük 
Teessür Uyandırdı, Cenazesi 
Bugün Merasimle Kaldırılacak 

• 1 Eski vali ve şehremini B. Haydann 
vefatını teessürle haber aldık. Bir 

(Sadakatleri, malum ve mücer
rep olan (tebeai şahane kulları) 

Diye imza ederek garnizon z:ıbiti 
vas~tasile Vahdettine gönder ni_şler 
di. 

lki saat sonra, cevap olank (ari 
za) geri gelmişti .. Ve getiren çavu 
şun üadesine nazaran bir ı pa~:ı.) 

• herhalde, Yaver Paşa olacak • bu 
mektubu geri verirken: 

- Söyleyiniz onlara.. Bir daha 
böyle şey göndermesinler. 

Demişti. 

Pehlivan Kadri, parlak l.>ir k'h· 
kaha basmıştı: 

- Nasıl ağalar .. aldınız mı, ceva· 
b1?. 

Diye bağırmıştı. 

Sefarete iltica edenlerin bay
raktarları olan Şeyhislam 

Mustafa Sabri, Zeynelabidin, Vas. 
fi hoca, Rıza Tevfik Bey ve efen· 
dilerle birkaç paşanın; ayni günde • 
(Hidiviye) kumpanyasının (Feme· 
ka) vapuru ile Mısıra mütevecci -
hen hareket ettiklerini evvelce ar
zetmiştik. 

Bunların vapura binmeleri, vapu 
run birinci sınıf kamara yolcula -
rı arasında mühim bir alaka uyan· 
dırmıştı. Yolcuların ekserisi, ecne
bi idi. Dünkü ve bugUnkU siyase· 
tin içyüzünü bilmektelerdi. Ve h~p
si de Anadolunun kazandığı bü • 
yük zafere hayran olan; ve altı yüz 
elli seneyi mütecaviz bir zamandan 
beri zulüm ve istibdat altında ya -
şıyan bir milletin şimdi (Cümhu -
rıyet) ilan etmesinı en buyuk tak
dırlerle karşılıyan ailelerden mü -
rei<kepti... lşte bu yolcular, birden 
bire vapurun birinci sınıf yolculara 
mahsus büyük salonuna dolan bu 
garip kıyafetli, korkudan renkleri 
solmuş; hareketleri müvazenesini 
kaybetmiş adamlarla karşı karşı -
yn geliverince, biribirlerine girmiş 
lerdi. 

Her tarafta, telaşlı bir fısıltı 

yükselmişti. 

- İşte, son Osmanlı hükfımpt D· 

damları. 

- Kaçıyorlar. 

- Renkleri nekadar solgun. 
Hepsi de manevi bir perişanlık 1-

çinde. 
- Tıpkı, hapisaneden kaçan 

mahkumlara benziyorlar. 
Kadınlar, korkunç birer mahluk 

temaşa eder gibi, birleşmişler ve 
bir tarafa çekilmişlerdi. Erkekler; 
üçer beşer kişilik gruplarla kaçan 
ların etraflarını ihata etmişti. Her
kesin gözleri, bu paşalar, beyler, 
efendiler (hazeratı) nın Uzerine 
çevrilmisti. Bunların en küçilk ha 
reketlerini bile gözden kaçırma • 
dan, hayret ve ibretle temaşa et -
mektelerdi. 

Kacanlar, göze çarpscak kadar 
heyecan içindelerdi. Artık vapura 
gırmelerine. ve - tevehhüm ettikle
ri - suikast korkusunun geçmiş ol· 
duğuna kanaat getirmelerine rağ -
men, vapurun hareketine kadar 
kendilerini emniyette görememiş -
lerdi. 

N1hayet vapur hareket etmiş, ar 
tık her şey de tabii vaziyete gir -
rnişti. Bu adamlara karşı gösteri
len ilk alaka da kuvvetini kaybet -
mişti. Çünkü bunları bu kadar ya
kından (temaşa) edenler, o kad:ır 
fazla ehemmiyete şayan birer şah 
siyet olmadıklarını, çarçabuk anla
yıvermişlerdi. 

Yalnız bir tek adam muhte
lif Amerika gazetelerinin 

11eyyar muhabiri olan (Mister 
Charles) .. içi içine sığamıyacak ka 
dar büyiiık bir sevinç içinde idi. 
Çünkü altı buçuk asırlık Osmanlı 
İmparatorluğunun; Türk milleti -
nin kahir bir darbesi ile yıkıldığı
nı gözlerile gören bu Amerikalı ga 
zeteci, yıkılan imparatorluğun son 
erkan ve enkazı ile karşı karşıya 

gelmeyi büyük ve emsalsiz bir saa- • 
det telakki etmişti. 
Akşam yemeğinden sonra, bun

ların etrafında dönüp dolaşmıya • 
başlamıştı. Nihayet, Rıza Tevfik 
beye yaatlaşmıştı. 

Rıza Tevfik Beyi tercih etmesi 11 
sebepsiz değildi. Çünkü bu zat, ar

• müddcttenberJ üremiden rahatsız bu
lunan B. Haydar, 3 gün evvel Cerrnh-

• paşa hastanesine kaldırılmış, fakat, 
bütün tedaviye rağmen dün sabah sa
at sekizde ölmüştür. 

• Kendisi eski ve i§ bilen bir idare a· 
damı idi. l\filli mücadele esnasında 

tık korku devresini geçirdikten • 
sonra, önüne gelen kaptan, vapur 
zabiti, ve kamarotlarla İngilizce • 
mükalemelere girişmişti... Fakat 
herkesin işi gücü olduğu için, bun
lardan hiçbiri, Rıza Tevfik Beyin • 
(gösteriş merakı) nın zevkini tat

Atatürk, Ankara iıtcısyonuna indikleri sırada 

• Şark vilayetlerinde valilikler yapmı~ 
ve o sırada büyük hizmetleri görill· 
müştür. Gerek bu hizmetleri, gerek 

min edememişti. 
Zeki bir gazeteci, eline tam iste- • 

diği gibi bir adam geçirdiğine mem 
nun bir halde Rıza Tevfik Beye • 
yaklaşmış; 

- Size, bir viski ikram etmeme • 
müsaade eder misiniz? .. 

Demişti. 
Rıza Tevfik Bey, kendisine İngi- • 

lizce hitap edilmeden büyük bir 
meserret duyarak; 

- Büyük bir memnuniyetle, cen • 

• büyiik mahrumiyetler içinde mühim 
işler yapan enerjik bir adam olması 

• gözönünde bulundurularak kendisi 
Van valiliğinden lstanbul şehremin 
liğine tayin edilmişti. Bay Haydar, 

• buraya geldiği zaman Istanbulda müt 
tefik devletlerin askerleri olmasına 

• rağmen programlı bir çalışmıya baş-
1 amış ve bunda da çok muvaffak ol
muştur. Bu arada Istanbulda ilk defa 

• olarak asri belediye itfaiyesini kur
muş. o zamana kadar tstanbulda en 

• büyük bir afet sayılan yangınları ol
dukça korkusuz bir tehlike haline in
dirmiştir. • tilmen ... Fakat evvela, kiminle mü 

şerref olduğumu sorabilir miyim?. • 
Diye mukabele etmişti. Mister 

Charles'in yirmi yedi Amerika ga
zetesinin seyyar muhabiri olduğu- • 
nu öğrenir öğrenmez; artık payan

Yeni Ankara garını tetkik etmek üzere 
istasyondan ayrılıyorlar • 

Başarmıya muvaffak olduğu 
diğer ifler 

Bundan başka yine ilk defa olarak 
!stanbulda belediye zabıtasını ve sey
rüsefer amirliğini kurmuş, bu suretle 
o tarihe kadar başıboş olan esnafı sı
kı bir kontrol altına almıştır . 

sız bir sevinçle titremişti • Biraz ileride, al kadife kanape -
lerin üzerinde bağdaş kurarak baş • 
başa veren; ve sık sık enfiye çeke
rek bundan sonra yapılacak işleıi 
müzakere eden Mustafa Sabri ve • 
Zeynelabidm hocalara se:sıenmtşu. 

- Efendiler Hazeratı! .. lşte, bir 
dost gazeteci... Hem de nasıl, tam • 
yirmi yedi Amerika gazetesinin mu 
habiri. Benden mülakat rica edi - • 
yor. Ne buyurursunuz?. 

Demişti. 

• 
• 
• 

Belediyenin şehre ait iktısadi işle
rile uğraşması lüzumunu da takdire
den B. Haydar, belediyede bir iktısat 
müdürlüğü kurarak bu günkü teşki-
latın nüvesini hazırlamıştır. 

• ~•--'--• ı...u. .. :ı. .. .....,. ...._&..Ml'ı .u"'""'"".., .... _...,,.. ... 

• 
başka eski .şehremini ORer\lt,ör Cemil 
zamanında yapılmıya başlanan Istan 
bul mezbahasını asri bir şekilde kur-

• 
muş, bütün müşklilfı.ta rağmen ça!ış· 
maktan yıLma:nış, bu müesseseyi iş-

• Rıza Tevfik Beye nisbetle çok • 
temkinli, kurnaz ve çok ihtiyatlı 

olan hocalar: • - Dikkat et. Ölçüyü geçme. 
Büyük Şef, Ali Çetinkayanın verdiği izahatı dinliyorlar • 

leterek hem belediyeye mühim bir 
gelir temin etmiş, hem de halkın en 
mühim gıdalarından bizi olan etin 
ıııhhi şekilde kesilip satılmasını temin 
etmiştir. 

Hulasa, o tarihe kadar çok ağır ça
lışan belediyeyi şehre faydalı bir hale Diye cevap vermişlerdi. 

Rıza Tevfik Bey, gazeteci Mister 
Charles ile karşı karşıya geQmişti .. 
(Beyanat) ta bulunmıya başlamış-. 
tı. Fakat: bu beyanat - hocaların tav 
siyesi mucibince - bir ölçü dahilin· 
de kalmak şu tarafa dursun: mev
cut (vezin vahidi kiyasileri) nden 
hiçbirinin tartamıyacağı kadar u -
zayıp gitmişti. 

Herkes kamaralarına çekilmişti. 
Salonun ışıklarından çoğu söndü -
riilmüştü. Siyah elbiseli, beyaz el
divenli nöbetçi ~amarot bile yüzü. 
nU ekşitmişti. Fakat Rıza Tevfik 
Beyin beyanatı henüz bitmemişti. 

Hister Charles'in sorduğu siyasi 
sualler, mecrasını kaybetmişti. Si· 
ya.setten, felsefeye .. felsefeden, şi
ire.. şiirden Bektaşi nefeslerine. 
Bektaşi nefeslerinden de yine siya
sete geçerek; meçhul bir memba
dan kuvvet alan bir (devri daim) 
makinesi gibi, bila !asıla işlemek
te devam eylemişti 

Çok Aczkiz 
Bır Ö,üm 

.. 

Ve ... 27 Amerika gazetesinde, 
kendinden bahsettirmeic zevki ile 
gaşyolan Rıza Tevfik Beyin beyana 
tı; - uyku, yemek, tuvalete gidip 
gelmek gibi zaruri fasılalar mUs -
tesna olmak üzere - (Pire) lima - Merhum B. Mustafa Sadıkoğlu 
nına girinciye kadar temadi etmiş
ti. Ve hiç şüphesiz ki, Mister Char 
les, • gazetecilik hayatında görme
diği, ve bir daha da göremiyeceği -
bu (beyanat) ın son satırlarının al 
tına; 

(Çok şükür ki (Pire) limanına 
geldik. Ancak bu suretle, konuş -
mıya hitam verdik.) 

Kelimelerini ili ve eylemişti. 

Vapur, bazı sebeplerden dola
yı, program harici olarak on 

saat kadar Pirede kalacaktı. 
Rıza Tevfik Bey, ortaya bir su

al atmıştı: 
- Dışarı çıkacak ~ıyız, çıkmıya 

cak mıyız? .. 
(Arkası var) 

Kendisini sevenlerce henüz acısı u
nutulmı)an merhum Sadık Zade Bay 
Ruşenin oğlu Bay Mustafa Sadıkoğlu, 
henüz 28 yaşında olduğu halde haya
ta gözlerini kapamıştır. Vapurculuk 
Türk Anonim Şirketinin MüdürlüğU· 
nü muvaffakıyetle ifa etmiş olan bu 
kıymetli genç, babasının kurduğu şir 
ketleri muhafaza etmekle beraber RU 
ŞEN SAD Limited Şirketini teşkil e
derek FORD Kumpanyasının Merkez 
acenteliğini almış ve ailesinin Tilrk 
denizcilik alemindeki şerefli mevkiini 
genişleterek ticaret filomuza iki yeni 
vapur daha ilave etmek üzere A vrv· 
paya harekete hazırlanmış bulunuyor 
du. Bu haluk gencin vakitsiz ölümü, 
matemli ailesi kadar kendisini tanı -

Sahte 100 
Liralık 

Ramazan isminde birinin sahte bir 
yiiz liralık sürerken yakalandığını yaz l .m~ış~ık. Aldığımız mallımata göre, bu 
ha.dısenin tafsilatı şöyledir: 

Şebinkarahisarlı Ahmet oğlu Ra
mazan isminde bir manifaturacı, A
şir efendi caddesindeki toptancı mani 
fatura mağazalarından birine girmiş 
ve bir miktar mal almıştır. Ramazan 
hesabı götiirken ticaretane sahibine 
bir yilz liralık uzatmış ve üstünü is
temiştir. Tezgahtarlardan biri, para
yı bozdurmak üzere karşıki caddede 
bulunan Doyçe Oryent Banka gönde-

rilmiştir. Bankanın veznedarı, yüz li
ralığın sahte olduğunu anlayınca der 
hal Eminönü merkezini telefonla ha
berdar etmiş gelen memurlar mağa
zada paranın üstünü bckliyen Raıma· 
zanı yakalamışlar ve karakola götür
müşlerdir. 

Ramazan, bu parayı Şebinkarahi· 
sarda kendisine borçlu olan bir tüc
cardan aldığını söylemiştir. Bunun ü
zerine Şebinkarahisar zabıtası mese· 
leden haberdar edilmiş, gerek bura
da ve gerek Şebinkarahisarda tahki
kata başlanmıştır. 

Bu sahte para, bundan beş sene ev
vel piyasada görülırtilş ve o vakit bir 
kaçı ele .,geçmiş bulunan sahte yüz li
ra1ıklardandır. 

yan ve çok sevip takdir edenleri de 
ağlatacak ve büyilk acılara garkede-
cek kadar elimdir. • 

Cenazesi BUGUN saat ON BIRde 
Şişlide Doktor Şevket B. sokağındaki 
Sadıkzade Ruşen köşkünden kaldırı

larak Teşvikiye Camiindc namazı kı
lındıktan sonra şehitliğe tevdi oluna
caktır. 

Ekalliyet 
M ekleplerinde 

Türkçe 
Ekalliyet mekteplerinde kültür 

derslerinden başka diğer tedrisatın 
hangi dil üzerinden yapılacağı haberi 
~nnhş tefsirlere yol açmıştır. Yaptı
gımız tahkikata göre, vaziyet şudı:r: 
Mu~evi mekteplerinde olduğu gibi, 

maarıf idaresinin Rum ve Ermeni 
mekteplerindeki biltün tedrisatın da 
Türkçe yapılmasını kararlaştırdığı 

haberi doğru değildir. Ancak, Rum ve 
Ermeni okullarından bazıları maarif 
idaresine baş vurmuşlar ve mekteple
rinde bütün tedrisatı Türkçe yapmak 
ve ana dillerini yalnız dil dersi olarak 
göstermek istediklerini bildirmişler

dir. 
Maarif idaresi, şimdi bu müracaat

leri tetkik etmekte ve bu şeklin tat
bikine hukuki, kanuni ve idari imkan 
olup olmadığını araştırmaktadır. Bu 
tetkikler yakında bitirilecek ondan 
sonra bu hususta kati bir karar veri
lecektir. 

Yurtta Bugünkü Hava 

Yeşilköy meteoroloji istasyonundan 
alınan malftmata göre, bugün yurdu,. 
muzda havanın kısmen bulutlu geç
mesi ve rüzgarların şimali şarki is
tikametinden, Trakya, Kocaeli ve 
Marmara havzasında kuvvetli, diğer 
yerlerde orta kuvvette esmesi muh
temeldir. 

DUNKtl HAVA 
Dün hava akşama kadar kısmen 

bulutlu geçmiş, rüzgar şimali şarki
nlm f'lUlttP. 20 kiJnmPtrP. nl:ır:ık l'S· 

B. HayJarın i!ski resimlerin 
den biri 

getirmiştir. Ayrıca yol yapmak, 13&" 
yazıt havuzunu inşa etmek gibi şeb· 
rin güzelliğile alakadar işlere de gi
rişmiştir. 

Valilikten ayrıldıktan sonra 
Bay Haydar, sonradan hem vali bet!l 
şehremini olmu§, uzun müddet bu .,ıı.· 
zife:fc kaldıktan sonra Ankara seJıtt" 
rn!ııliği ve valiliğine nakledil~iş, o
rada da bir hayli ç:ı!.I~!.ıktan sonr& 
mebus seçilmiştir. 

Kendisi, daha sonra serbest fırıca· 
yıı girmiştir. Serbest fırkanın infisll,. 
hından sonraki intihapta mebus seçil• 
memiş, Istanbula dönerek olduk~ sı· 
lnntılı bir ha.yat sürmüştür. Vali ve 

~f~Yffiôfüİfitr1f'oıh+tsyJJ\t1r~fl~ 
tayin ettirmek suretile merhuma kıt' 
men yardım temin etmiştir. 

Cenaze bugün kaldırılacak 
Cenazesi, bugün Cerrahpaşa haı::~ıı· 

nesinden kaldırılacak, Valide camiitı• 
de namazı kılındıktan sonra Edirııe
kapıdaki aile mezarlığına gömUiece1'' 
tir. 

B. Haydarm ölUmU, bUyUk teesstlt 
uyandmmıştrr. Bu acı kayıptan do~ıı.~ 
yı ailesine taziyelterimizi bild.iriril' 

SATIRLA J 
Boş olan belediye müfettışll1'1e" 

rinden birine dliyet malr~ 
memurlannda.n ve eski Vali Hay~ 
nn oğlu Melih Haydar tayin edilıJJlt' 
tir. 

o 

Görlllen lüzum üzerine sam-et 
belediyesinin yeniden teftiş &" 

dilmesine ba.5lanılmıştır. 

• 
H ususi mUhasebelere alt enıtl' 

kin l~i muhafaza edilmesi, b'f 
kalanna hibe veya terkedllıneJJleP 
\'ilayetlere bildirilmiştir. 

• 
Liman idaresi blnrunnın önündtııf 

meydanlığa yapılmasına k~ 
\'erilen parkın taozimlne dün başı.,o• 
ınıştır. 

• 
l;tanbul maarif müdür mua\10~ 

terinden Neşet Çorum rnaar 
müdürlüğüne, Nurullah lstanbul jJ) 
tedri at müfetti Ilğlne nakil ,.e tB)·lJI 
e<lilmi. lerdir. 
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Bir ·Çin Garnizonu Roosevelt Bir Nutuk Söyledi 

Mahvolmak Ozere lDiktatörlü.kler 
Şimal Cephesinde Çin Orduları Geri Çeki- Medeniyeti 
liyor, Çinliler, Japonların ilerlemesine Engel 

~=:~ .. '~~~A;;ph1:::,~uş~::~i~: !:::~: 1 eh lik eye Sokuyor 

3 

ClfK 
Şehremini B. Haydar 

Ölmüş 
Olüm nekadar Hakkın emri ''e fa

nilerin içtinap edilmez müşterek akı
beti olursa olsun üzerimizde daima e
lem ve teessür baakmadan gelip ge
~ez. 

Dün lsta.nbul Şehnmıini Bay Hay
darm ölümünü işitince bundan 13 se
ne e\'Vel Marsllyadan lstanbuJa gelir
ken operatör Cemli (paşa) ile olan 
bir görüşmemi hatırladmL 

~ iki gün evvelki Çlnlller ıe
-.ı ki haberler aksine, bütün Şi
!lııl.aı.._ cephelerinde Çin ordulan 
'ektedirler. iki yerde iki 'f' 

te çevirme hareketi yapılmlı 
,.:..oo binden fazla Çin askeri 
'it '°Olnıak tehlikesine diişmiif
~Uer, bilhassa Japon liarp 
let. ka~ısında ezllmektedir-

yük taarruz dtnJam etmekteclir. Çinliler tam bir ricat laalinde ol
duklarını haber veriyorlar, fakat Cu Cuw'daki Çin garnizonu ya 
talim olmak veyahut ta mahvolmak te1alikaine maruz bulunmak
tadır. Japonlara göre burada 100,000 Çinli çevrilmif ve tehlike
ye düfmÜf bulunmaktadır. Çinliler iae bu kuvvetin ancak 50,000 

N tnJyork, 18 (TAN) - i\merika Birle,ik DtnJletleri Kanunu 
E.amnin 150 inci yıltlönümü münaaebetile Rei•icümhur Roo•e
velt, radyo ile nqreclilen bir nutuk •öylemiftir. 

Daha ziyade lstanbul ŞehreminJlği 
zamanmdaki icraatiyle tanınmış olan 
operatör halelleriDden bahsederken 
merhum için: 

"- Şimdiye kadar gelen Şehremin. 
leri içinde en müspet iş görmüş bir a
damdır.,, 

raJde•inde olduğunu bildirmekteclirler. 

Boosevelt, nutkunun mühim bir 
lmnnım demokruUerin istikbaline o
lan itimat ve emniyetine hasretmiş, 

diktatörlüklerin, işsizlik ve intizam 
sabasmda, btitiin mesailerine rağmen 
bir hiç, elde etmiş oldukla.nılı teharliz 
ettlftrek. diktatörlük rejlmJerlnde 
çılgmcasma sllih yapılmasının, hüni 
yetin zaranna takip olunan bir kor
kutma siyasetinden başka bir teY ol
madığını ve diktatörlüklerin sadece 

~/acıy cephuinde: 
._:.aaayet, havalann bozuk glt
bııı..._ 31iztinden durgundur. Ja- A 

~ borada da bir taarruz ha
S~._...aktadırlar. 
1~ aahaJa: 
~· Avnıpadan sili.h ve cep
llae alnuya uğraşmakt.adır. A· 

l'llca ambargo koymasmdan 
~)'! §iddetle protesto edllmlt-

~---------------------~-
As ile re 1000 

ltalyan Askeri 
Gönderilmi§ 

Vaziyet bugün daha Deri gitmemiş 
bulunuyor. Çinliler vaziyetlerini kur
tarmak için muannida.ne mukavemet 
göstermektedirler. Fakat bu mukave
metin bir netice verip venniyeceği bel 
il değildir. 

ÇinJe ilk Japon hqkrimeti 
Şanghayda vaziyet mevsimin değiş 

mest ve müthiş yağmurlann yağması 
yüzünden tebeddWe uğramamıştır. 
Yalnız Çinliler Lotlen'l lstlrdat etmiş 
olduklarou resmen bildirmektedirler. 

Japonlar Şaogha.yda ilk idarelerini 
Paocan'da tesf!I etmiş ve buna sulhün 
muhafazası komisyonu ismini vennlş 
terdir. Japonlar hava vaziyetinin dü-

1 
zelmeslnl bekllyerek yeni bir taarru-
7.8 hazırlanmaktadırlar. 

Cepheleri •u bcsh 
Çinliler Japonların ileri hareketle

rine mini olmak ve çevrilmiş olan 
50,000 Çin askerini kurtarmak için 
Pekinin cenubu garbisindeki kanal 
ve nehirlerin setlerini yıkmı§lar ve 

l terör rejimi olarak ad alabilecekle-
1 rlnl söylemiştir. 

Medeniyet tehlikede 

Çin, Hava Kuvvetleri Kuman
danı Bayan Çang-Kay-Şek'in 

yeni bir rumi 

Roosevelt, demokrasilerin sonu 
gelmiş olduğunu söyllyenlere şiddet
le hücum ederek diktatörlüklerin, 
dünya işlerini, medeniyeti tehlikeye 
sokacak bir hale getirdiklerinden bah 
setmiştir. Reisicümhur bir hükfune -
tin dünya vazifelerini §öyle hulasa 
etmiştir: 

"Büyük halk kütlesinin isteklerini 
tatmin etmek, vaziyeti ıslah ve ona 
memleketin kaynak vasıtalannın hak 
lı gösterebileceği ekonomik bir emni
yeti temin etmek.,, '-i l.ondra, 18 (TAN) - Bugün 

t lıpanyaya 7000 ltalyanm 
~erilip karaya çıkarıldığına 
.._ Lir haber yayıİmı,.a da Ro-

ortalığı suya boğmuşlardır. ---------------------------
Roosevelt, sözlerini Amerika de -

mokrasisinde elde edilen neticelere i
§a.Tet ederek bitirmiştir. 

' ~afili, böyle bir ,eyden 
'· , rlerj olmadığını aöylemekte-

Japonların kayıpları 

Tokyodan raber verildiğine göre 
bu ayın 16 sına kadar Çinde telef o
lı\.n Jaoon bahriyelilerin mikdan 
lul4-e varmakta<11r. 

Japon donanmasının kaybettiği tay 
yarelerin adedi 23 tür. 

---0-

labıı~ Be lnglltereliln laplYl)'a...., 
~~ denizden kontrol etmemeleri 
~~ etkin wnumfyesl çok fena 
~~tllaıruştır. Alınan siyasi mehafill-

-.ı.,~6~ bu deniz kontrolü esasen 1na- Masaryk'in Cesedi 
,~ bir şey değildi. Gar.eteler da-

~k bir surette flkırıer1n1 söyle- yas lıf!inde Bulunan 
ııı.. \1e lngilterenln bilh888a ltalya- 3' 

ı.,L llıenfaat ve nüfuzunu hesaba kat p ı T d 
~tın Akdenlzde Hegemonya te - rag a aıın 1 
~k arzusunda olduğunu yaz· Prag, 18 (A.A.) - Masaryk'in ce-

rlar. se1i, dün Lany'den yola çıkarıiın19t.Jr. 
Harp .alKuında Prag, müteveffa reisin ölüsUnü bü-

L l-. yük bir yas havası içinde beklemek-
ıı~Yanın şimalinde ve Leon cep-

liitı :e Franco kuvvetlerinin ilerle- ~!!r·s:;:gı~u::~:ı.al;~~:~: 
ltı ta lber verilmektedir. Asturyas' -
~i 1'1t cephesinde Franco kıtaatınm kaklarda gezen insanların ceketlcri
ı. ... · l!ıeYziler işgal etmekte oldukları nin iliğinde milli renklerle \'Ücude ge
'"'Oet v tirilmiş ro7.etler vardır. Bu rozetlerin erilmektedir. a üzeri siyah kreple örtülüdür. 

ir lngiliz harp gemiai Müteveffanın cesedi Lany yolunda 
to bombalandı sade bir cenaze otomobili ile götürül-

t~1 lldra, 18 (A.A.) _ Dün Gijon müştür. Alay, saat onda Pra.ga var
,~da bir tayyare, Fes.rless a- nııştır. 
~ kı lngiliz torpito muhribi yllki
CıjOrı~tı ağır bomba attıktan sonra 

'l'eı' doğru gitmiştir. 
efat Ye hasarat yoktur. 

Viya nada Büyük 

Chamberlain Döndü 
Londra, 18 (A.A.) - B. Chanv 

berlain, yaz tatiUerine nihayet vere
rek bu sabah İskoçyadan Londraya 
dönmüştür. 

ispanya Akdeniz 

Kontrolüne iştirak 

Cenevre, 18 (TAN) - Milletler 
Cemiyeti asamblesi riyasetini ifa et
mekte olan Bay Negrin bugün bir nu 

Roosevelt, eğer mühim bir hadise 
çıkmazsa Seattle'ye giderek, orada 
kızının yanında istirahat edecektir. 

Orman Y angmı 
tuk söyliyerek lspanyanm bugün Ak- Bolu, 18 (TAN} - Bolunun Kör
denizde korsanlığa karşı mücadele- oğlu dağı eteklerinde 2000 dönümlük 
ye hazır olduğunu ve Akdeniz devlet-· bir saha üzerinde bUyilk bir orman 
!erile teşriki mesaiye amade bulundu yangını çıkmış, fakat köylerden ve 
ğunu söylemiştir. şehirden gelen amele ve itfaiyenin, 

Mısır Hariciye Nazın Vasıf Paşa, yangın sahasının etrafını budayarak 
Filistin meselesinden bahsetmiş ve Fi tecrit etmesi sayesinde yayılmasının 
listinin taksimi aleyhinde şiddetli be- önüne geçilmiştir. 
yanatta bulunmuş, Filistin ile lngil- --o--
tere arasında diğer Arap memleketle
rile yapılmış muahedelere benzer bir 
muahede akdi lizım geldiğini anlata
rak bu muahedenin Yahudilere ait 
hukuku da muhafaza etmesi Jizım 

geleceğini söylemiştir. 

Norveç Hariciye Nazırı, ispanyada 
muharebe etmekte olan taraflann bir 
mütareke akdine davet olunmasını is
temiş, lspanya Hariciye Nazırı Bay 
Negrin ispanyanın harici bir istilaya 
uğradığını anlatmış ve Italyanm bu
gün Ispanyada bulunan kuvvetlerin 
iki mislini göndermiye hazır olduğu. 
nu söylemiştir. Fransa Hariciye Na
zm Delbos, Fransanm şu veya bu dok 
trinin değil, sulbü lehinde hareket 
ettiğini anlatmıştır. 

Atina, Elen Atletlerini 

Törenle Karşıladı 
Atina, 18 (A.A.) - Bükreş Balkan 

atletizm milsabakalanndan muzaffer 

olarak dönen Elen taıkımı, dün Ati-

naycı. varmış ve halkm heyecanlı te

zahürleri ile karşılanmıştır. lstasyon
dan atletizm federasyonu binasına ka 
dar bütün yollar, 7.engin bir surette 
süslenmiş bulunuyordu. Atletler şe
refine belediye binasmda hararetli bir 
kabul resmi yapılmıştır. Bundan son
ra atletler Hariciye Nezaretine git
mişler ve Başvekil Metaksas tarafın
dan kabul olunmuşlardır. 

Amerika Rei•icümhuru 
B. Roo•evelt 

Fransada Halkçı 
Cephe Düşmanları 

Demişti. Ben bu sözU itfaiye teşkl
ıatma hamlettim. Fakat o tashlh etti. 

"- Hayır! itfaiye işi birşey değU. 
Mezbaha yaptırdı ve mezbahadao bir 
kaç milyonluk varidat temin etti. De
di. 

Bay Haydann ölümüyle müteessir 
görünen birçoklan onun lstanbula 
yaptığı en büyük hizmeti itfaiyede 
bulurken, iş başaula lstanbul beledi· 
yesinin paraya olan ihtiyacını duy
muş olan operatörün merhum hak
kmdaki sözlerini en salahiyettar bir 
şehadet saymak zaruretinde bulunu
yorum. 

Beo rahmetliyi llkönce 924 te Js
tanbula gelmiş olan Romanya milli 
takımına Tokatbyanda \'erllml' bir 
ziyafete riyaset ederken görmüştüm. 
Valilikten lnfiki.klne kadar bir daha 
görüşmedim. 

Amma bu bir defalık temas bana 
onun samimi, demokrat \'e selim tabl
atll bir adam olduğu intibamı verdL 
Zaman geçti. O valilikten çekildi. Gel
di geçti. Bir daha ondan bahsedilir
ken !&itmedim. Yalmz bir kere -bel
ki bundan dört beş sene evvel- bizim 
matbaanın önündeki parke taşlıarmm 
arasına katran akıtan bir ameleye ne
zaret ederken gördtim ve o münase
betle geçinmek için müteahhitlik etti-

~ -( ....... ) - Hom~ı-- -cıaı-ugn:• ?le 
tisi genel sekreteri Thore.z radikal Şimdi de bu mUte\"8ZI ,.e reallzatör 
sosyalist partisi reisi Daladier ve adamın sessizce söndüğünü işitiyo
Cürnhuriyetçiler Birliği reisi Paul nım. tstanbula hizmeti vardır, kadlr
Boncour ile sosyalist partisi genel şinas tstanbollular adına ölümüne ha. 
sekreteri Paul For'a birer 'hıek- yrflanclım ve acıclım. Hizmetini unut
tıup göndererek halkçı cephe düşman madığımm tabutu ardından söylüyo
lar~~ günden. güne artan faaliyet- ruz. Hak rahmet eyliye. 
lermı kaydetmış ve bu cephede bu-
lunan partiler arasında daha sıkı bir B. FELEK 
el birliği istemiştir. 

-0-

Bir Macar Gazetesi 

Almanya Aleyhinde 

Yazdığı için Kapatıldı 
Pe§te, 18 ( A.A.) - Pek mühim bir 

akşam gazetesi, olan "Magyar Ors-
" 1 d zag son zaman ar a Almanya a-

leyhinde şiddetli bir makale bastığı 
için dört gün kapatılmıştır. 

Nazilli 

Gelecek 
Fabrikamız 

Ay Açılıyor 
Aydın, 18 (A.A.) - Nazilli bas

ma fabrikasının açı1ma resmi 10 bi
rinciteşrinde yapılacaktır. Fabrika, 
yedi milyon metre sipariş almıştır. 

Lübnanda 
250 Tethişçi 
Faşist Tutuldu 

Gizli T eşkilatan 

Elebaşıları Yakalanıyor 
Adana, 18 (TAN Muhabirinden) -

lnanılır ve sağlam Suriye kaynakla-

v Bir Yangın 
~~nlııa'. 18 (A.A.) - Viyananın 
~il~ herı bütün sergi ve fuarlarının 
hı!~ Uğu binada yangın çıkmış ve 
lliııa il hoı Yanmıştır. Ateş yakındaki 
--~;1 da tehdit etmektedir. lnsan 

Alman Sisteminin 1 uttuğu Yol 

rından gelen haberler, son günlerde 

Suriye ve Lübnanda faşist propaga.n. 

dasının bütün hızıyla alıp yürüdüğü

nü gösteriyor. Tahkikat, bu hareket
lerin ancak dışarıdan ve faşist a.jRn

lan vasıtasiyle yapılan propagıında

lar neticesi olduğunu göstermektedir. 
Dün Lübnanda, 252 kişilik gizli fa

şist grubu, konuşmak ve tethiş plan

lan hazırlamak üzere bir evde gizli ·>
larak toplanmışlar, fakat toplantıyı 

önceden haber almış olan Lübnan po 

!isi ansızın bir baskm vererek faşist

lerin hepsini yakalamış ve tevkif ede
rek kafileler halinde scvketmiştir. 

0 lup olmadığı be!li değildir. 
---....(oı----

Dün Gece 
~ •neryolunda 

Ev Yandı 
Bir 

Ol t)ııll g 
ti ltıllft ece Feneryolunda bir yangın 'd:r· Saat 21 de Kayışdağı cad
cla l04 ~uradiye karakolu ka.rşısm
'te, ~~Utnaraıı B Hidayetin evinden 
)e l\aber ğı görUimüı. derhal itfaiye 
.~iııa "erümi§tir. 

~111 l'~ ahşa~ ve yağlı boya olduğu 
~ ~ıın suratle genişlemiş ve bü
~ tutU§turmuştur. Ateş, baş
~ il •irayet etmeden söndürül-
~· 

bt h@nuz belli deiildir. 

D evrlmizln en geniş propagan
dalanndan birt faşistlik Ue 

komünistlik arasında vuku bulmak
t.adır. Bu propaganda, bir harpten 
farksızdır. Bu iki sistem blrlblrlne 
karşı en ağır hakaretleri savurur, 
\'e en müthi§ düşmanlığı gösterir. 
Bu karşıbklı düşmanlığa bakanlar, 
iki sistemin blrlblrlne zıt olduğuna 
inanırlar ve aralarında muhakkak 
bir çarpı,ma beklerler. 

Halbold en son inkişaflar bu Od 
sistem arasmda netice ba.lmn•dan 
bir takım benzeylşler tesisine baş
lamış görünmektedir. 

Meseli. Alman btildimeti teflnln 
Nöremberg'te söylediği son nutuk
lardan anlaşılan bir nokta, Alman
yanın devlet l!I08yalizmlnl, bötön 
lstlbS&I kaynaldamıı kucaklıyacak 
tarzda Uerl götttrmek üere bulun
duğudur. Der BIUer, dört yrlbk lk
tıudi plin temposuna uygun hare-

l······~:.\~~~··(;i:f ER···~,~··i)<:;~~~~·······~ ........................................................ ! 
ket etmediği takdirde, şahsi ~ istllısallıı wıultlne ve semeresine 
inin semeresi olan ba§bea istihsal hiçbir veçlılle biklm olmadığı gibi 
vasrtalarmı devletin ele alacağou bu hususta yaptığı işin teraltlne 
anlatmı§ bulunuyor. Her IDtlerla boyun eğmekten ba§ka blrfey yap-
bu yolda söyl~ sözler, Alman mıyan Alman lşçJsiııden, veya top-
semıayedarbğınm sona ermek öse- rapı. mahsulüne bWm obnıyan 
re olduğunun, ve Almanyada I08- .Alman köylüsünden, alıp •ttığl 
yalist bir devlet te§ekkW etmekte ,eylerle alAkası pek mahdut olan 
bulunduğunun alimeti sayılmakta- .Alman esnafından, yahut kredi 
dır. tevzii h118U811Dda Almul bankerin

B lr Alman lktısatçnı UJlarld 
itler" admı taşıyan ''llore

lgn Affa.in,, mecmuasmda Alman
yada vaziyeti anlatırken diyor ki: 

"Almanyada tasarruf baldo, bü
tün mi.nasını kaybeden bombo§ bir 
lndmld ,ekU mahiyetini alnut bulu
nuyor. Alman IUl&ylclsl, yaptıir 

den farksacbr. Hepsi de devletin 
tamun lclarMl ve kontroltt altlllda
dır. Devletin slyuetliae hlldm obua 
anın ise, slyul ve içtimai hedef
ler ve bllhuea dört yıllık plin-
dır.,, 

A iman Dmf8tçlll DUlll&n anJat
tıktaa 80lll'& harici tlcare-

tin, fiyatlann, sermaye mevduatı
nın, istihsal ve te\rzlln kontrollan ba 
kınımdan sovyet Rusya ile Alman
yayı mukayese ettikten sonra şu 
neticeye vanyor: 

"Yıllardanberl faşist propagan
dası faşizmin komünizme karşı bir 

set teşkil ettiğini, komünizm he 
fqlzmln en belliba§b ve en kati 
dli§maııı olduğunu söylemektedir. 

Hakikatte, dünya hiçbir vakit bu 

derece blrlblrine benzlyen, fakat 

birlblrlne düşman olduğunu iddia e
den iki lktısadi ve içtimai sistem 
görmemiştir.,, 

Bu böyle olduğuna göre zıddiye
ti sistemde değU, fakat daha başka 

imlllerde aramak gerektir. Çünkü 
flU)izmln netice itibarile ayni hede
f e ilerlediği göze apqikir ~ 
maldadır. 

Yakalanan faşistlerden 242 si kef a.. 
Jetle tahliye edilmişler, fakat 10 ele
başı bütün kefalet isteklerine rağıneıı 
serbest bırakılmaını§lardır. 

Lübnan faşist teşkilatı merkez rei
sinin Antun Saadi olduğu anlaşılmak
tadır. 
Tethişçilerin Suriye şubelerinin ele

başısı ise, Beytuladim'dir. Beytula
dimin cebinde, Italyanın Mısır Stef ani 
Ajansı muhabirinin, kendisine yazdığı 
şifreli, karışık ve anlaşılması gili; bir 
mektup bulunmuştur. 

Polis, bu mektubun şifresini açmak 
için uğraşmakta ve fa.şist elebaşısına 
verilen talimatın nelerden ibaret ol
duğunu anlamıya çalışmaktadır 



'l A N 19- 9-937 -~ _ ... ._ .................................................... _______ , 
Bugün (AA) [g lL [g flQ Sinemasında zevkine GUZELLIGINE - ILAHI MUSIKISLıı...'ı 

lJ\\ kanamıyacağınız NEFIS BIR FILM. 

O ma ve Yazma 
Bilmiyen Muhtar 

Çehrenin ,. K A ( I AŞK - Musoo ,.e ouzELLIK Filmi. 
mssı BiR ı~1L11 

Güzelliii Ba~ rollerde: MAGDA SCHNl<JJDER - IVAN PETRO\'JTCH 
• • Aynca: 1 - Paramount dünya haberleri, 2 - Çiçekler nasıl yetişir: Türkçe fı}nı 

Ol ••t k Seanslar hergün 2 - 4,15 - 6.30 ve g da 

Ç U et:e Bugün saat 11 de toozilatlı matine ~---------~ 
Dün Asliye Uçüncü Ceza Mahke- ___.,.. 

Evlenme Çağına Gelmiyen 
Bir Kızı Nikahlamış 

:~~:e~a~:~~::n'.A~em:rı;c:u::~~: ,.. ;.u" i PEK s~~:::':- SENENİN İLK MUAZZAM ve MÜTHİ' SAHESERi: :"' 
m~::k:~:;::~ı:~sesinde bu yara c EZ AYIR BATAKHAN'E· LERI 
!arın çehre güzelliğini bozup bozma-

Asliye Uçüncü ceza Mahkemesi 
dün, okuyup ynzmn bilmediği i-

§e benziyordu, 
dığını adli tıp işleri meclisinden sor. A 

~K - KAN - GUZELLlK. ~IACERA - lHTffiAS ve SERGUZEŞT filmi 

Dün üç miidafaa. şahidi dinlen
ml;;, reis üçüne de muhtarın oku
yup yazma bilip bilmediğini sor-

muştu. Müessesenin gönderdiği rapor El' 
ı kanlı bir sergerdenin heyecaJıl arla dolu ha.yatı ve maceraları .. 

dün mahkemede okundu. 
çin suç işliyen bir köy :muht.an
nm muhakemesine ba§lamıl}"tlr. 

mu tur. Onlar şu ce\'abı vermi - ı 
ferdir: 

cıkR:~:~n~h~s~~i:d~ai~:: :~1~~~~~ Baş rollerde: ~~~~~a:ı~i:~ JEAN GABİN ve Marre::n~~~:ıch'i MİREİLLE BALLİN 
ğu, fakat bu izlerin Ceza Kanununun Ayrıca: 1 - FOX dünya havadisleri - 2 - Ç•çekler nasıl yetişir - TURKÇE film. Suçlu Sanyerin Gümüşdere kö 

liik muhtarı Mehmettir. Mehmet 
iddiayn göre, heınüz evlenecek 
çağda bulunrnıyan Sen·et adlı 1 7 
ya~mda bir kızı nikiihlanuştır. 

- Okuyup yazarken görmedi
ğimiz için birşey öyJiyeme~iz. 

456 mcı maddesine göre sabit iz sayı. ..••••••••••lllİİlll•• Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 
lıp sayılmıyacağmın ve çehre güzelli- • • • • =::::::---

Müddeiumumi Feridun, oku
yup yazma bilmiyen adamın na
ıl muhtar olduğunu uçluya or 
durmuş, a\'Ukab şu cevabı \'er

miştir: 

ğini ihlal edip etmiycceğinin ancak OLUM HABERLERi 
Uful etmiş olmasına rağmen Holyvud'un sarı~m yıldızı 

Bu i de 933 yılının son ayında 
yapılmıştır. 

lUuhtnr, mahkemede kendisini 
şöyle müdafaa etmiştir: 

- Ben katiyen okuyup yazma 
bilıiıem. Sen :muhtar ola.raksın 

dediler ben de muhtar oldum. Ser. 
vet el·lenecekti. Kağıtlarmı bana 

f.etirdiler. Köy hoca ı Hilmiye gös 
terdim. Sonra da e\'lendirdik. 
Nüfu kağıdını görmediğim için 

kızın yaşını da. bilmezdim. Yalnız 
kızın ~öriiııü ·ü 17 ya.ı~ını bitinni-

- işte bundan daha müna.!d
blnl bulamamışlar, yapmışlar. 

Bundan sonra müddeiumumi 
iddiasını söylemi , hadisede cü
rüm kasdı olmadığı için beraet 
kanın \'erilmeslnl istemiştir. 

l\lahkeme, ismi geçen köy mu
alliml Hilminin §ahit olarak din
lenmesi iç.in duruşmayı başka 
giine bırakmıştır. 

iki Yılda Yalnız 2 
Ay Serbest Kalmış 

Diğer Günleri Hep Hapisanede Geçiren 
Bir Sabıkah Yine 9 Aya Mahkum Oldu 
Sabıkalılardan İsmail, evvelki gün saat 18 de Mahmutpafa yo

kuşunda manifaturacı Markonun dükkanına git.mit ve çıkarken 
de mal sahibinin gafletinden istif aae ~derek bir pıjama çalmıştır. 
Karşıda oturan hamallar, lımailin ceketi altına pijama sakladığı
nı görmüşler ve Markoya haber vermitlerdir. 

Kaptan Elbisesi ile 1 
Marko, derhal Ismaili yakalatmış 

ve koltuğunun altından pijamayı çı

kartmıştır. Suçlu, yarım saat sonra 
Ge k T t 1 meşhut suçlara bakan Sultanahmet zer en u u muş Sulh Birinci Ceza hakiminin önüne çı 

Polis dün meşhut suçlar müddeiu
mumiliğine Kenan adlı bir suçlu ver
miştir. 

karılmıştır. 
Hakim Reşit Ismailin hüviyetini 

tespit ettiken sonra sabıkasını sor
mu§tur. Ismail, 1935 yılındanberi bir 
çok defa hapisaneye girip çıkmış ve 
iki sene içinde top yekun ancak iki 
ay dışarda kalmıştır. Bir hafta evvel 
de hapisaneden yeni çıkmıştır. 

Kenan Ticareti Bahriye Liman Kap 
tam elbisesi ile dolaşırken yakalan
mıştır. Kenan, kendisini müdafaa e· 
derken kaptanlığa hevesi olduğunu 

söylemiştir. Müddeiumumi, Kenanı 

:Asliye Dördüncü Ceza Mahkemesine Hakim Reşit, suçu sabit görerek 
kendisine 9 ay hapis ve 9 ay emniyet 

çağırılması nezaretine devam cezası vermiş ve 
vermiştir. 

Muhakeme, §ahitlerin 
için tehir edilmiştir. derhal tevkif etmiştir. Karar verilir-

Sormıya lüzum yok Fakat münakaşanın sırası 

mı idi? Ne olsa koca bir insan, işte orada, dişlerini 
gıCll'datarak kıvranarak ölüme sürükleniyordu. Ve 
bu, münakaşanın en canlı bir Iisaniydi. Vaka bir sa· 
atte bütün kasabaya yayıldı. 

- Mebus kudurmuş! 
- Dümbelek yeğenini parçalayıp yemiş! 
- Kambur, Rafız Müderrisi boğmuş! 

; 

mahkemenin kanaatiyle anlaşılabile. 
ceği bildiriliyordu. 

Müddeiumumi Feridun, Güzel Sa· 
natler Akademisi hocalarından lsma
il Hakkının şahit ve ehlivukuf olarak 
dinlenmesini ve izlerin çehre güzelliği 
ni bozup bozmadığının bu suretle tes 
pit edilmesini istedi. 

Mahkeme de, müddeiumuminin is
teği veçhile karar verdi. Teşrinievve
lin birinci günü Ismail Hakkı mahke
mede da vacımn çehresi üzerinde tet
kikat yaparak neticeyi bildirecektir. 

Şüpheli Bir Ölüm 
Geceleri Kantarcılarda 67 numara

lı kahvehanenin üstündeki şirvanda 
yatan 75 yaşlannda llyas dün sabah 
şirvandan inerken yere düşmüş ve 
derhal ölmüştür. Müddeiumumilik, bu 
ölümü şüpheli bulunduğu için tabibi 
adil Salih Haşimi hadise yerine gön
dermiş ve tahkikata başlamıştır. 

~RTUGRUL SADI TEK 
Yarın gece (BEBEK) 
Salı (SUADlYE) de 
(Aman hanım sus) ve 

KILIBIK 

BUGUN Dahili harp ve iğtı. 
şaşının dehşet ve iztiraplan, ki 
;ilk bir milletin kahramanlık

ları, büyük bir aşk... Işte 
BARBARA STAI\ı"\'ICK 

\'e ''PRESTON FOUSTER 
tarafından temsil edilen 

ısıilılal savaşı 
Fransızca sözlü filminin 
mevzuu. ilaveten: PARA
MOUlll"T JURNAL ve (3 
dakika) şayanı hayret öğ-

retici bir film. •• 

ken saat 19,5 olduğuna göre hadise, 
üstünden bir buçuk saat geçmeden 
hükümle neticelenmiştir. 

SiMDiLiK 

ÖLÜM 
Şehrimizin maruf ve muteber 

tüccarlarından Sahibinin Sesi 
müessesesi sahiplerinden 

Aram Gesar 

JEANHARLOW 
En son ı;;aheseri olan 

iKi KARiLi 
KOCA 

Fransızca sözlü filmi ile 
kısa bir hastalıktan sonra vefat ~ 

etmittir. Cenaze merasimi yarın· ~ c:l. r Cl. Y Sinemasında 
ki Pazartesi günü sabah saat 11 parlak muvaffakıyetler kazanmaktadır. llaveten: FOX JURNAL ,re 
de Beyoğlu Balıkpazarı Ermeni ÇiÇEKLER NASii, YETiŞiR Türkçe öğretici film. 

kilisesinde icra edileceğinden ı •~~~~~~~~R:u:g~ü=n~m~at~i:n:eı:e;r~s:~:t~l~d=e~b:a:5:l~~~~~~~~=~~ 
son teıyi vazifesinde bulunmak 

arzu edenlerin mezkur ıaatte ki
lisede bulunmaları rica olunur. .. 

Bay NORBERT ŞOR, şer1ki 

ve çok sevdiği arkadatı 

Aram Gesar'in 
vefatını kemali teessür ve tees
süfle bildirir. 
Beyoğlu 19. 9. 937 

SAHlBlNIN SESi Müessese

leri, çok sevdikleri ve hiç unuta
mıyacakları amirleri 

Bay Aram Gesar'in 
aralarından ebediyen ayrıldığını 
gözyaşlarile bildirirler. 
Beyoğlu 19 Eylül 1937 

Açık Teşekkür 
Şeref Nişancalının ölümü münase

betile telgraf veya mektup göndere
rek tahriren ve bizzat cenazede bu
lunmak suretile teessürlerimize işti
rak eden dostlarımıza teşekkürü ga
zetenizin tavassutundan dileriz. 

Ni§ancalı ailesi 

1937 - 38 senesi, sinemasının en gözde sinema yıldızı 

ROBERT TAYLOR 
ve dedikodulu aşk macerası, bütün dünya matbuatını dolduran sevgilisi 

Barbara Stanviclt 
Kibar ve adli bir muhitte cereyan eden mühim, alakabah§ ve cazip 

bir tarihçeyi tasvir eden 

ViCDAN MÜCADELESİ 
ünümüzdeki P A Z A R T E S 1 akşamından itibaren 

D N ER SiNEMASININ 
Gösterecefü ikinci ciizel filmdir. Bas rollerde: 

... .... a .. n :zt.Q,A"l\U - ı:Q.l'f~a::. 1..1~· -~ J.::.~ ÜA,JU.W.:0. 

ilaveten: }~KLER JURNAL \'C (MER.l\IER \SA 'Al.'IJ) -
öğretici film. 

~------------------------------------------~--_./ 
VEFAT 

Merhum Müşir Alyanak Mustafa 
paşa mahdumu ve merhum Çürüksu
lu Osman paşa damadı Sadıkzade va
puru kaptanlarından Fikret Alyanak 
ile Trabzon inhisar memurlarından 

Osman Alyanağın babalan ve diş dok 
toru UBEYT Ol~rin kayin pederi 
Harbiye Nezareti Nezaret Dairesi mü 
dürü Uımumiliğinden mütekait 

ŞEVKET AL YANAK 
bcrayı tebdilhava bulunduğu Trab -
zonda kısa bir hastalığı müteakıp Al
la hın rahmetine kavuşmuştur. 

--rur1ıı-_..... 
Büyük ve kahraman orduıarınıll 
son misilsiz manevralarını gör! 

-TRAKYA_. 
Manevraları 

ve iki misilsiz film: 

1 - ŞEYTAl\TLI TREN 
7 kısım. 

2 - SERSERiLER KRALI ill-•• 10 kısıını 

- Milli Sinemada 

- Kudunırken de.'lliş ki, beni milletin ahı tuttu! 
Her kafadan bir ses ve bir havadis çıkıyorken 

Hafız Müderris te kadınların iştirak ve ısrarı ile he
men yola çıkmıya karar verdi. Evin içinde derin de
rin ve için için dalgalanan hıçkırıklar arasında ça
bucak hazırlandı. Arabayı evin avlusuna soktular. 
En acar Hri molla ıyukarıya çıktı. 
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duğunu söyledi. Çaresız oraya gidilecekti. ÇumaraYıı. 
daha üç saat vardı. Halbuki hastanın üç dakika ra· 
hat durması ihtimalii yok. Araba patikaya saptı, oa.· 
ta çıka kazasız damın karşısına geldiler. Dam ıssıı 
ve ışıksızdı .. Seslendiler, kinıo:>e cevap vermedi. Ara.b& 
cı ile diğer Molla kapıyı hızlı hızlı vurdular, teitIIl\}' 
!ere dayanainqTan kapı açılıverdi. Dam boştu. Moll& 
bir kibrit çaktı. Burası bir küçük ahırla, bir sekidetl 
ibaretti. Etrafına dört kerpiç duvar örülmüş üzerı· 
ne de birkaç hatil ile bir iki araba toprak dökülillUŞ 
berbat bir yer. Ahır tarafındaki gübre yığınından ıı· 
ğır bir koku geliyor, sekinin üzeri üd parmak toı 
tutmuş. Arabacı: 

Erdenin tertibini öğrenen Hafız Müderris elinde 
koca bir yastıkla tetik duruyordu. Mollalar iki ta
raftan kucaklayınca hastayı bir hamlede aşağı aldı
lar. Kalın pazulu kolları birer demir çember gibi 
sardığı için hasta ses sada çıkarmıyor, kımıldana
mıyordu. Yaylının arka tarafından arabanın içine 
sokuldular. Arabaya ince bir döşek serilmiş, birkaç 
yastık atılmıştı. Hasta bir aralık salmak istedi. He· 
men yastığı suratına kapattılar; kemirdi durdu .. 
Mollalar hastayı upuzun yatırdılar. Bu suretle teh· 
likesl yoktu. Kalkıp salıncıya kadar yetişilebilirdi. 

Hnstanm baştarafına bir molla geçti, dizi hastanın 
ağzına yakındı, araya bir yastık sokuşturdular. A· 
yak tarafına da Hafız Müderris oturdu. öteki sof
ta da arabacının yanına çöktü. Hafız kadınlara: 
. - Ben size ordnn telgraf çekerim. 

Dedikten sonra hayvanların çıngıraklan sallandı. 

:Araba paldır küldür evin kapısından çıkarken, içer· 
den acı acı, fakat işitilmesi arzu ohınmıyan bir ağla
ma başladı. Araba perdeleri indirilmiş, arka tarafı 

kapanmış olduğu halde süratle sokakları geçerek şc>
seye daldı ... 

'.Arabacı aldığı tenbihe sıkı sıkı riayet ediyordu. 
Yokuşun başıhda mola bile vermeden, hayvanları blr 
iki nefeslettikten sonra çalakamçı sürdü. Çok çok 
iki günde vilayet merkezine varmalıydı. Akşam ez&
nı okunmadan Muhacır köyüne ulaştılar. Çeşmenin 

önilnde durunca, arabadan inmeden bir iki lokma 
bir şey yiyerek tekrar yola düzüldüler. Hasta vakit 
vakit homurdanıyor, inliyor, hı.isiz hareketlerde bu
lunuyordu Mollalar her ihtimale karşı hazır durmıış
lar, bekliyorlar. Müderrisin ağzını bıçak açmıyordu. 
Böyle mühim bir hadise edebi, erkanı da unuttur
muşl'll. 

Uzattığı 'tabakadan, Mollaların da sigara sarmar 
larını kaşla gözle israr etti. Ancak altı yedi günllik 
olan mehtabın hafif ışığı gitgide sönüyor ve orman
lar, dağlar, sıra sıra kayalar, korkunç ve muhteşem 
bir karanlık oluyordu. Arabanın içi daha karanlıktı. 
Ara sıra parlıyan iki üç sigara ateşi, atların nal şa
kırtısı, çıngırakların muttarit sadası hepsinin ha-
yalinde birer kabus yaratıyor, yürooler, üzüntülü, 
meçhul bir tesir altında kalan benlikleri güya siyah 
bir boşluğa doğru akıyor. Müderris hafız hiçbir §ey 
düşünememekten doğan azabı biraz tadil edebilmek 
maksadile: 

- Yatsıyı da kaçırdık. 
Dedi. Mollalar ses çıkarmadılar. Arabacı, bu sö~ 

den cesaret alarak sekiz santtenberi içini kemiren 
merakı izaleye çalıştı: 

- Efendiye ne oldu ki? Birdenbire böyle .. 
Fakat hiçbir ses cevap vermedi. Yine inatçı ve 

kalp çatlatan bir sUkfıt çöktü, yine zifiri karanlığın 
bin bir şekilde canlandırdığı korkunç manzaralann 
uzak kovuklarında, atların çıngıraklan keskin ve ma 
deni akislerile titremiye ba~ladı. Gökte siyah bir ba
sıklık vardı. Adeta yer ve gök biribirine karışmış. 
Simsiyah bir boşlukta, rüzgara tutulmuş bir yarasa 
kanadı perişanlığile yuvarlanıyorlar. Hasta tekrar 
inlemiye başladı. Şiddetli ihtilaçlar, garip mırıltılar
la kalkmıya çalışıyordu. Bir zaman geldi ki, araoa 
durmıya mecbur oldu. Çumra boğazının nihayetinde 
bir yarın dönemecinde idileı:. Sıcak bütün şiddetile 
hüküm sürüyordu. Hepsinin vücudü, ılık bir tuzlu 
su banyosuna batmış gibi. Sükut ve karanlık o ka· 
dar derin ve kalın idi ki, insana ürperme veriyordu. 

Birdenbire bir sızıltı ve onu müteakip bir feryat; 
görünmez ya.rlann, uçurumlarda kaybolan kayaların 
üstünde dalga dalga aksetti. Atlar ürkerek huysnz· 
luğa başladılar ve arabacıyı sürüklediler. 

Arabacı güç hal ile istikameti tayin ~ 
debiliyor ve bir kazaya meydan vermemek için kan 
tere batıyordu. Oyle bir raddeye geldi ki, hastanın a
raba içinde zaptı imkanı kalmadı. Kısa bir müzake· 
reden sonra durup inmiye karar verildi. Inmek ... Fa· 
kat nereye? Bu civarda ne köy var, ne oba! Arabacı, 
alışkınlığın verdiği bir tahmin kuvvetilc sağ tarafta, 
buradan birkaç dakika mesafede bir bağ damı bulun-

- Burada arvat bile oynatmamışlar. 

- Neden bildin? 
- Bir tutam çıra bile yok .. 
Damın önünde ince odunlar ve saz cıemetıen var; 

dı. Bir demet bularak arasına bir iki kuru dcync 
soktular. Bir kibritle seyyar bir meşale oldu. oı:ı~ 
sarı ve dumanlı bir ışık parladı, sonra kırmızı, Illg. 

alevler yükseldi. Atlarla araba gübreli zemin üz~_; 
rinde acayip ve ürpertici gölgeler yaptı. Dört 1'19• 

hastayı dikkatle arabadan çıkardılar. Biri arkasın1, 
dan kucaklıyarak, götürdü, sekinin kenarına ~t~~c 
tu. Döşeğini, yastığını sekiye yaydılar. Kendisını 
kaldırıp üzerine oturttular. Hasta garip hareketJef"' 
le hırlıyor, meşale sönmek üzere ve yorgun atlar sıY 
hırsız. 

Arabacı: 

- Böyle olmaz, dedı. Sıcak mıcak niçin! ocsr 
bir kucak kuru ot atmalı da ışık olsun. tl· 
Mollanın biri dışardan çalı çırpı toplamıya çıl< ,. 

Arabacı hayvanları çözerek ahıra soktu. Yem to~b 1' 

larmı geçirdi. Diğer Molla da müderrisin kulsğlll 
eğilerek: . 11 

- Ben efendiyi beğenemiyorum. Ruhsat verırst 
bir şey yapacağım ... 

(Arlm"ı ,.:ı,r) 
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BAŞMUHARRiRi 
l Ahrnet Emin YALMAN 

ki AN'ın hedefi: Haberde, fi· 
rde h d . d .. tUat ' er şey e temız, u· 

Raı ' 8aınimi olmak, kariin 
~ olmıya çalıımaktır. 

MESELELERi 

Çoc:uğ~mu Hangi 

~ektebe Vereyim? 
lfer 1 llıind l1 mekteplerin açılma. mevsl-
~ e Çocuk babalanru en çok meş-
l}~en nıesele budur. 

\·e 1llıı de on dört yaşında bir erkek 
ba~ll§uıda bir kız çocuğu olan bir 
% uzun bir şikayet mektubu al-

. Diyor ki: 
....._,, G 

Q~: a.zeteler, tarihi romanlar, el-
,.. \'ak 
~ alarla dolu. Muharrirler ~eh· 
~Pisliği, çöpleri, lağımlan ile meş
~U.n··4ıııadık. Fakat biraz da bizi dü
lçfıı un. Biraz da hayatın güçlükleri 
ctıc d~ lll\'arlanan bizlere yol göstere
~ laıılar yazın. l\lesela ben iki ço
\·e babasıyım. Onlan hangi mektebe 
ıu ~)inı, ve onlara na ıl bir hayat yo
ed ı; ~e3im? Bana bu yolda rehberlik 
"il llcek bir yazıya tesadüf edemiyo· 

ın.,, 

ba~afasmcla bu suale ce,·ap anyan 
)'\ı alar Jlek çok olduğu için, bu, oku
~ CUya hak vermeınek mümkün de-

lr. 

8 • 
O Talebe At.nacak 

laoo Talip 
Çocuğuna iyi bir mektepte okut
~· onu ili bir tarzda yetiştirmek 
e! aUenin m bü:rük idealidir .. 
at ' C4t 0ınlekette resmi mekteıller harf-

te de hususi mektepler ve ecnebi mek 
li:ler \'ar. Baba, uzun müddet bu tiç 
~ llıektep arasında aşırıyor. Geçen 

bir vali dostumuz qonn·ordu: ....... n v 

~~ en çocuklannu bir eonebl mek-
~o yerdim, ac&ba doı?nı l'nptan mı~ 

~t ctq;unn. meldeı, ~nıe l~ı ıue mk: 
ır Ve itinalı olru:i babalar hakikaten 
.~CIUk çeldyorlar,I tnnbulun bü:rük li 
-.o.ıe • ~ 

lcab tinden biri bu yıl yalnız 80 talebe 
da,. u~ edebiliyor. Halbuki bugüne ka· 
te ~alnız bu il eye kaydedilmek üze. 
\·a llıUracnat edenlerin adedi 1800 e 
li!i l'ılıış bulunuyor. Bu 1800 iin 80 i bu 
ea~l;e girdikten sonra ötekiler ne oln
~eı< · ister istemez ya diğer resmi li
..,. ere, Ya hu .. usi mekteplere, \'ahut 
~~uebı · 
ler. nıekteplere müracaat edecek· 

bı~:u bakımdan çocuğum ızul!l mektc
llt!( •8~mek hakkrnı kullanmamıza 

11lıkfın da yoktur. 

licıııgi Mek;ep 
te,rll~ Yalnız üç tip mektepten birini 
bı c te erbestiz. Yani resmi .mekte
teb~' ~u usi mektebi mi, ecnebi mek
biıı .itti tercih edeceğiz, bunu dü~üne-

rtı 
' I 

~e-· h • t ~l'o ·111 \'e wmsı mek epler ayni 
kı granııarı tatbik ederler. Şu farkla 
ba r~tni mekteplerde mualllmler da
ltl' ~\'\·em, hu usilerde daha zayıf· 
tıı~~ kisinde dersler bir, kitaplar bir, 
~birdir. 
~d ebi mekteplere gelince, bunlar 
btı en güne zayıflamaktadır. Çünkü 
hı llıehtepJer günden güne burada 
d ~'Y~rnıyacaklarmı anlamakta, eski
~ laptıldan fednkfı.rlıldara katlan
t~~~:tktadrrlar. Pozla olarak bu mek-

erın ''· ~ b 1 ·ı .. 3'etı .t\tısuru !:O<'Ub'll u mu n ıçuı 

ll tirenıemeleridir. 
h~ bıaenaıcyb bazılarının ecnebi ve 
!sahtı i ~ektepleri tercih etmele.rinde 
\' ~ goıınu,·oruz. 

\·e :ırı RüttUr Baknohğmm Türk lise 
11.rı kteplel:'lndeki tedris t.arzmı bir 
tıeb~\'\·eı ı lah etmesi, her itibarla ec
h~~:ekt.eplerine ihtiyaç hi settinni
f::etlrnı derecede mütekiimU bir hale 
~ok temenniye ayandır. 

f>.ı~~kOın Olduğunu Öğrenince .• 
lener· (TAN muhabirinden) - Bir 
"-ti i e !'ağlı boya çalmaktan suçlu 
tıılan~lllde bir mahkt1m, nakzen ya
ltcırq Uruşrnası sonunda tekrar mah 
8?tıra 0.\rn~ş, karar tefhim edildikten 
Ur, ~ 1 erı geri bazı sözler sarf etmiş-
,. Unun.. . 
4 altas uzenne derhal bir zabıt va 
~aPıl~ tubuımuş, ayrıca duruşması 
tı111rn~~k cezası dört gUn f azlalaş-

ır. 

Arkadaşımız Hıfzı Tevfik, bu haftaki yazısında "Milli Edebiyat .. mevzuu 

üzerinde fikirlerini söylüyor, milli kültürümüzün başında milli edebiyatı

mıza yer vermiye mecbur olduğumuzu anlatıyor. Bu işe ilk terbiye kuca

ğı olan aile ocağından başlamak lazım geldiğini öne sürüyor. Sözü mu-

harrire bırakıyoruz: 

Gençlerimizde Edebiyat 
Zevki Niçin Azalıyor? 
B u sütunlarda gençlerin 

edebi kültürü ve bedii 
terbiyesi hakkındaki fikirleri
mi muhtelif vesilelerle söyle
dim. Kendilerinden çok şey
ler umduğumuz ve beklediği
miz istikbalin nesillerini biz 
kendimizden de, bizden evvel
ki nesillerden de yüksek gör
mek istiyoruz. Ve onları hal
den ve maziden üstün görmek 
için birçok sebepler bulundu
ğunu da iddia ediyoruz. 

Bugünkü neslin Ustiinlüğünü te
min edecek sebepler ortadadır. Her 
şeyden evvel hür ve mesut olduğu 
kadar bilhassa gençliğe karşı feda 
kar, onların iyi yetişmesi için her 
tUrlU vasıtaları hazırlıyan bir dev-

. B•i;· d:v1r ki,-bi~'""~ctiştığimiz 
çağlarda onun hayalini bile tasav
vur etmek bizlere nasip olmadı. Bi 
zim çocukluğumuz karanlık dehliz
lere bakan loş odalarda tecvit ez • 
berlcmekle geçti. Sokaklarda sür
re alayları muharrem döğüşlcri sey
rettik. Ve kapılan~ızda goygoy 
teraneleri dinledik. Dünya vukua -
tından haberimiz bile yoktu. Vatan 
ve millet mefhumlarını tanımak 

için hiçbir vasıtaya malik değildik. 
Hele biraz büyüyüp tc orta öğre

tim çağına girdiğimiz zaman atala
rımız, babalarımız önümüzde çcd< -
luk konuşmaktan bile çekinirler
di. Mekteplerde hocalurımız gö _ 
zümüzü bağlamak için biribirlerile 
adeta yarış ederlerdi. 

Hiç unutmam bir defa bir 
tahrir vazifeme "evladı va,. 

tan,, terkibini koymuştum da ho -
cam bana kızmış "şu tabiri nere -
den öğrendin, onu evladı memle -
ket yap., demişti. Diğer bir defa 
da bazı arkadaşlarla "yadigarı şc

bap,, diye bir varakpare çıkardığı
mız için mektep müdürü bizi yanı
na çağırarak iyiden iyi topumuzu 
birden azarlamıştı. 

Halbuki o kitabet hocası da bu 
me.ktep müdürü de iyi yürekli Ya· 
tansever, açık fikirli adamlardı. 

Fakat milli duyguları ve bedii 
kültürü öldürmiye çalışmak Ab -
dülhamit devrinin bilhassa son yıl
larında her türlü tazyikin Ustünde 
bir gayretkeşlik idi. 

Ben o zamanlar Mercan idadisin 
de okurdum. Bir gün elime nasılsa 
geçiveren "Sis,. manzumesinin bir 
satırını türkçe hocamız Efe Sait 
Efendiye sormuştum da adamcağı
zın rengi kül gibi olmuş beni iyi 
bir azarladıktan sonra tınıftan dı
şan atıvermişti. 

İstibdat devrinin bu son yılların 
da idadi mekteplerinde "edebiyat'' 
diye bir ders yoktu. "Umumi tarih" 
nftmına bir şey okutulmazdı. Türk 
tarihi ne gezer, Osmanlı tarihinin 
bile ancak istilA devrine ait bazı ıkı 
sımları gösterilirdi. 

Böyle olmakla. beraber füraf et
meli ki, bizim içimizde okumıya 

meraklı arkaô'aşlar mühim bir ke
miyet teşkil ediyordu. Halit Ziya
nın romanlarım, Tevfik Fikretin 
şiirlerini bulup buluşturur kendi • 
mize göre okunuya, anlamıya hat-

1 

YAZAN: 
HIFZI TEVFİK 

ta ezberlemiye kalkışırdık .. 

Şimdi aradan epeyce zaman
lar geçti. Bugünkü genç

liğe gıpta ile ve ibretle bakıyorum. 
Memleketin en iç köşelerine kadar 
her yanda modern mektepler sıra
lanmış duruyor. Bu mekteplerde 
muayyen ilim esaslarına göre tertip 
edilmiş programlar var, tedris işini 
kendine meslek yapmış öğretmen· 
ler bu muayyen programlara göre 
öğretim işini Üzerlerine almış ça
lışıyorlar. Diğer taraftan mektep· 
}erimiz her yıl biraz daha çoğalı
yor, ve bu mekteplerin seneden se 
.uı..ıı. c; -t...hCl.mUle 1.1 .... g~ u ~it.Ll.giui ı-.nvlr 

le temaşa ediyonız. 

Evet bunlar hakikattir, fakat 

bütün bu hakikatlerin yanında di
ğer bir ha.!dkat daha var ki, o da 
son nesillerin memleketin kültür 
işlerinde göstermiş olduğu büyiik 
terakkilcre uygun bir ilerleme de
recesi göstermemekte olduğudur. 

Hele edebi zevkin günden güne 
azalmakta olmasına hayret etme -
mek mümkün değildir . 

Acaba gençliğin kültürel bilgi -
!ere karşı bu aHikasızlığı nereden 
geliyor ve edebi zevkin bu gerileyi
şinden mesul kimdir? Ru noktalar 

üzerinde niçin mUrebbilerimiz ve 
mütef~kirlerimiz bizi tenvir et -
miyorJar? 

Geçenlerde "TAN,, gazetesi 
gençlerin edebi yazılarına bir say
fa tahsis edeceğini bildirdi. Bazı he 
veskarlar da bu sayfa için yazılar 
gönderdiler. 

Fakat aradan bir aydan fazla bir 
zaman geçtiği halde bu yazılardan 
bir satır bile intişar etmedi. Gaze
tenin yazı işleri müdürüne bunun 
sebebini sordum. Muhterem direk
tör teessilrle başını bükerek: 

- Yazıları gördünüz. İçinde tar 
.ıa bil "c" k:lc ysı '7 \lJlr.d Ceva

bını verdi. 
Hakikaten "TAN,, gazetesine 

gönderilen bu yazıların bazılarını 
görmüş ve derin bir yeise düşmüş
tüm. Manzume yaz.mıya hevesli 
olan bu gençlerin çc.ğu henüz ve -
zin ve kafiye kaidelerini bilmiyor
lardı. 

Bir taraftan mekteplerimizdeki 
türkçe ve edebiyat derslerine ala
kası olan bu bilgisizliğin diğer ta -
raltan memleketin her köşesine ya 
yılm~ta olan şiir ve edebiyat an
tipatisinden doğma bir ilgisizlik te
zahüril olduğunu kabul etmeliyiz .. 

Ben "şiir karın doyurmaz,, 
sözünü son zamanlarda 

çoklarından işittim. Muhakkak ki, 
Şiir karın doyurmaz, fakat Şina
si merhumun dediği gibi "edebiyat 
sız bir millet dilsiz insan kabilin -· 
den sayılır,, sözU de mi.nasız değil-

dir. Milli kültürümüzün başmdıı mil
li edebiyatımıza bir yer vermiye 
mecburuz. Filvaki bu işe ilk terbi
ye kucağı olan aile ocağından baş· 
lamak lazrmgelir. Amma ne yapa
lım ki, bizde her iş olduğu gibi bu 
iş de mektebe düşüyor. 

Öyle sanıyorum ki, mektepleri • 
mizin tilrkçe ve edebiyat program
lan üzerinde biraz ciddice düşün -
mek sırası gelmiş bulunmaktadır. 

Ben öyle mektepli gençlere te -
sadüf ettim ki, her gün ağzımızda 
dolaşan en malfım kelimelere kar
şı bile bir yabancılık gösteriyorlar. 
DilimiOO k.i -luWmal • n -.milı:tar.ı-.a.. 
=.aldıkça. hislerimizin ve fikirleri -
mizin ifadesi güçleşiyor ve bu güç
lük karşısında duyduklarımızı söy
lemekten yavaş yavaş vaz geçiyo
ruz. lşte bizi şiire, edebiyata ve ni
hayet sanate karşı yabancılaştı -
ran amillerin biri de budur. 

Şu halde yeni nesle dilimizi 
öğretmek ve edebiyatı sev· 

dirmek için yapacak hiçbir işimiz 
yok mudur? .. Yıllardanberi genç -
lere garp edebiyatını tanıtmak ve 
garp edebiyatının mühim ve meş -
hur eserlerini tUrkçeye çevirmek 
bahsi üzerinde durmaktayız. Fakat 

ı-;=~----~~~~~~~~~~~~~~ 

I~&~&~~&~ ~&~~~&l 
~~~~~ ~~~~~-' 

Uzak Sark 
Şaka maka derken Uzak Şarkta 

harp tam manasile hüküm sürmi
ye başladı. Başlangıçta mazlum va
ziyette bulunan, hatta bir iki haf
ta evvel mağlup gibi görünen Ja
ponlar şimdi Çinde mühim askeri 
kuvvetler tahşit etmiş bulunuyor
lar. Bir taraftan Japon donanma
sile hava kuvvetleri, diğer taraf
tan motörlU Japon kıtnları karşı -
sında kalan Çinlilerin taraf taraf 
ricat etmekte olduğunu öğreniyo -
ruz. Adet, gerçi harpte hatırı sa
yılır bir unsurdur aımma muntazam 
silahlı ve modern vasıtalı kuvvetler 
karşısında adedin kıymeti düşmek

te ve harbin neticesi üzerine olan 
tesiri eksiLmektedir. Bunun bize BU 
ylik Harpte daha zayıf Alman kuv

vetleri önünde bozulan milyonluk 
çar ordularının mağlftbiyetleri de 

göstermişti. 

Japonyanm Çinde yapmıya ba'°' 
ladığı istila harbi - eğer yalnız ka
lırsa - kalabalık Çinin kazanacağına 
inanmak için çok nikbin olmak la
zımdır. Bununla beraber bugün 
harbetmekte olan Çin kıtaatınm ge
rek sevkulceyş, gerek muharebe 
kabiliveti, gerekse modern esliha-

' ..................................................... 
Yazan: 

B. FELEK 
..................................... -............. . 
yı kullanış bilgileri, bundan 25 -
30 sene evvelkine nazaran kıyas e
dilemiyecek kadar artmış olduğunu 
düşünürsek Japonyanın bu işin i
çinden pek çabuk sıyrılıp çıkamı -
yacağı neticesine varırız. 

Nitekim Japonyada da ayni mü
lahaza hüki.iım sürmekte olmalıdır 
ki, üç sene sonra Tokyoda yapıla
cak olan 1940 olimpiyatlarının o
rada yapılması simdiden şüpheye 

düşmüş ve kimse hadisatın, bu mü· 
him spor tezahürünü tertibe mil -
saade edeceğini tahmine yanaşama
mıştır. 

ispanyaya Gelince: 

Bu işin dahili safhası artık iki11-
ci derecede bir ehemmiiyet arzet
mektedir. Bütün dünya efkarı şim
di Akdenizde türeyen denizaltı ge
milerine karşı Nyon konferansında 
alınan tedbirlerin tatbiki ameliyatı-

na göz dikmiş bulunuyor . 
Bu konferans mukarreratma gö

r~ devletler, Akdcnizin açık sula -
rında denizaltı gemisi bulundurmı
yacaklar, fakat her devletin kara 
sularında da yabancı denizaltı ge
mileri dolaşamıyacaktır. Bir türlü 
milliyeti söylenmiyen ve adına kor
san denilen meçhul denizaltı gemi
leri bu sıkı karakol karşısında aca
ba yine tecavüzlerine devamda ce
aaret gösterebilecek mi? Bu sualin 
cevabını bize hadisat verecektir. 

Ancak şurasını gözönUnde tutma
lıyız ki, Nyon konferansı kararla
nna göre her rastgelinen denizaltı 
gemisi milliyetini bildirmiye mec
burdur. Bildirmezse imha edilecek
tir. Bu şedit kararın yegane tered
dütlü tarafı bu konferansa iştirak 
etmemiş olan !talya ve Almanyanm 
kendi denizaltı gemilerini bu ka
yıtlara bağlı tutup tutmıyacakları 
hususudur. 
Umalım ki: bu yüzden Akdeniz. 

de yeni ihtilaflar çıkmasın! 
Ispanya harbinin, bir Avrupa ih

tilafı şekline girmesi ihtimali hiç
bir zaman bugünkü kadar artmış 

olmadığını söyliyenlere mübalağa 

ediyor dememeliyiz. 

Kanun karşısında: 

Boşanma Davasından 

Evvel Sulh 

Teşebbüsü Lazım 
Telefon ~ldı. A~tım. Bir kadın se

si: ''Sizi ne zaman taciz edebilirim. 
Müstacel bir danın \'ar,, dedi, 

- Yazıhanemclc~·inı, Buyurun, de
dim. 

Beş, on dakika sonra, sık bir ha • 
yan odama girdi \'e derdini söyle an
lattı: 

"Kocamla bru~ başa verdik ve uzun 
uzun müzakere ettikten sonra bo an. 
mıya karar verdik. Ne yapalım, ah
l&klamnız uymuyor. Beraber yaşa -
rnanuzm imkanı yok. O da rnzı, ben 
de. Yalnız, ikbniz de bir gün ewel da. 
vanın neticelenmesini istiyoruz.,, 

- Peki, dedim, hemen ba lıy:ılım. 
Ve Sulh Mahkemesine hitaben bir 

istida yazarak, bo. nnmıı dava .. ı !l~ • 

mazdan eV\·eı, sulh teşebbüsünün ya. 
pılmnsmı talep ettim. Sonra yazdı -
ğmıı bayana okuyarak, imza etmesini 
söyledim. Bayan, yazdığımı okudu, 
bir daha ok-udu, \·e: 

- Aman efendim, zannediyorum 
ki, size m eleyi iyi anlatamadım. Ben 
kocamla bansmn.k istemiyorum ki, 
mahkemeden sulh teşebbüsü talep e
delim.Biz Jiarar verdik: Bo anacağız. 
"- Evet, hn.kknuz var, fakat bo• 

şanına da\'ası ikame etmeden evvel 
Hukuk usulü muhakemeleri kanunu • 
nun (494) üncü maddesi mucibince 
bu fonnalite3i ikmll.l etmemiz icap e
der, dedim • 

Maddeli, size de okuyayım da, söz
lerlmln doğruluğuna itimat edin. na. 
km kanun ne diyor: 
"Boşanma veya aynlma 'dava. 

8ını ikame için evvelemirde ha&
mı •ulh hakimi huzuruna davet 
lazımdır. Davet ettirmedikçe da
va mesmu olmaz.,, 

Binaenaleyh, iz mahkemeye gide • 
cekslnlz. (Hatta, karı kocanın vekil • 
ler va ıtasile bile tem ili caiz değı1 .. 
dir.) Hiikim size, neden bo~anmak is
tediğinizi soracak. Aile yuvasını yrk· 
mıımanız için belki de nasihat bile e
decek. Siz hiil<irne \ıııiyctl anlattık • 
tan sonra, koca.mı.la artık beraber 
ya ıyamıyacağınızı söylersiniz. Bu 
-mmımrJc t o--hirk dnl..-ikadan faz. 
in süm1ez. Onclan onra, Asliye hn .. 
lnık mahkemesine mtirncaatln boşan· 
ma davasını ikame ederiz. iki taraf 
ta boşanmak istediğinden, birkaç ay 
zarfında da\'Bl, da neticelendiririz. 
Fakat, evveln, sulh te ebhüsü yapmak 
mecburidir. Yok a, bo anma davası 

a~ıla.maz. lsmail Kemal Elbir 
!stanbul Barosunda avukat 

aradan seneler geçip gidiyor, he -
nüz türkçeye garp edebiyatından 
birkaç satır bile nakletmek itabil 
olmadı. 

Unutmamalı ki, bu iş yapılacali 
işlerin en önemlisi olduğu kadar en 
gücüdür. Alelade bir tercüme ile 
garp edebiyatını gençliğe tanıtmış 
sayılamayız. 

Schakispear'i almancaya çevire
nin Schiller ve fransızcaya tereli .. 
me edenin de Alfred de Vigny ol
duğunu hatırlıyalım. 

Türk gencine edebi kültür ver • 
mek için yapılması elzem olan bu 
işi bütün dikkat ve itinamızı sar -
federek yapar ve başarabilirsek sa. 
nat ve edebiyat namına büyük bir 
kazanç elde etmiş olacağız. 

H ülfısa benim bildiğime göre 
sanatıkarlık Türk milletinin 

esas karakteridir. Tür?.lerin her 
devirde vücuda getirdikleri sanat 
eserleri de bu iddiayı isbat eer. Fa 
kat milli ruhun bu kudretini hare
kete getirmek için aile, mektep, .ı
na, baba, öğretmen , muharrir ... 
her şey ve herkes clbirliğile çalış -
malıdır. 

Edebiyatımızın bugünkü durgun
luğu kat'iyyen tabii değildir. Tabii 
olmıyan bu hadisenin sebeplerini o, 

rayıp ortadan kaldırmak ta vazife
mizdir. 

Biz dehası ve eserleri ile asırla -
n ve mesafeleri aşacak Türk sa -
nat&annı bekliyoruz. Bunun da mil 
li ruhtaki sanat kudretinin terbi -
ye ve tenmiyesi ile mümkün ola
cağına inanıyoruz. 

Şu halde terbiye mUesseselerl -
miz, ve terbiye adamlarımız bu iş
le meşgul olmayı vazifelerinin en 
ön sırasına koymalıdırlar. 

Kıtıru tenkit neye yarar, işi po
zitif bir yola dökerek gençlere sa
nati sevdirmek, onlnnn ruhlarına 

sanat aşkı aşılamak lazımdır. Bek 
Iediğimiz ırtin elbette gelecekti r. 
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Yusuf Aslan ve Doğu 
Muhtelitini 

Mersinli Ahmet 1 6 . 3 Yendi 

mpiyon Old 
--o--

İkinci Maç 

Galatasarayla 

Bugün 

O lacak 
Balkanlar Arasında Güreş 

Kongresinde, Romen ve Bulgar Federasyonlarının 

Cezalandırılma f arı istendi 

Bir aydnnberi Anadoluda muvaffa-1 
kıyetli bir turne yapan Trabzon, Er-ı 
zurum ve Samsun futbolcularından 

mürekkep Doğu muhteliti dün Tak
sim stadında az bir seyirci önünde bi
rinci maçını Beşikta.'ja karşı yaptı. 

l' unan t.'e Yugoslav 
lzmir 18 (Hususi muhabirimiz

den) - Balkan güreş şampiyonası 

maçlarına bu akşam devam edildi. Dil 
buliye ücretlerinin yiiksek 01,ması, bu 
akşamki güreşlere dünkü kadar fazla 
seyirci gelmemesine sebep olmuştu. 

Bunun için federasyon yarınki dühu
liyeleri indirmiye karar verm;ştir. 

Bu akşamki müsabakalar ciddı:!n 
çok heyecanlı olmuş ve zevkle taklp 
edıırnıştir. Neticeler şunlardır: 

56 kilo : 

llk güreş. 56 kiloda Kenan ve Mo
go'yat (Yugoslav) arasında yapıldı. 

Hakem, Yunanlı Mekuşişti. Güreşin 
ilk on dakikası berabere bitti. Birin
ci üç dakikada Kenan alta düştü. Yu 
goslav güreşçi bu müddet zarfında 

hiçbir hareket göstermedi. 
!kinci üç dakikada Kenan üstte bir 

iki hamle yaptı. Son dört dakikayı da 
ayakta güreştiler. Iki giireşçi de tuş 
yapamadılar. Neticede Kenan ekseri
yetle galip iliı.n edildi. 

61 kilo: 

Yaşarla Fl·ipin (Yuhan) güreştiler. 
Hakem Yugoslav Richter'di. 

Ilk on dakika Yaşarın lehine bitti. 

gi.ııeş!.ileri /zmirde 

Gii. eş(' r karşı' vanlaıla 

biıarada 

Saat 16 da evvela Beşiktaşlılar bi
raz sonra Muhtelit sahaya çıkarak 

balkı selamladılar. Kısa süren bir me
rasimden sonra Galatasaray antrenö 
rü Zabo'nun hakemliği ile oyuna baş
landı. Doğu Muhteliti Trabzonun ye
tiştirdiği Fenerbahçeli Naci, Galata· 
saraylı Salim, Ankara Gençlerbirliğin 
den Hasam takıma alarak şu şekilde 
çıkmıştı. 

Ali Osman - Salim, Mehmet -
lsmail, Hasan, Abdürrahman, Murat, 
Nihat, Mustafa, Naci, Asım. 

Buna mukabil Beşiktaş ta Topkapı 
dan Haydar, Kurtuluştan Hiristo yer 
almış bulunuyorlardı ve takım şöyle 
tertip edilmişti. 

Mehmet Ali - Hiristo, Taci - Ri
fat, Hakkı, Feyzi, Rıdvan, Refet, Hay 
d , Şeref, Eşref. 

Oyuna başlarken 
llk akını Doğulular yaptı. Müdafaa 

da kesilen bu hlicuma Beşiktaşlılar 
sağdan mukabele ettiler ve 3 üncü 
dakikada E~refin yavaş bir vuruşu ile 
kalecinin bariz hatasından birinci sa
yılarını kazandılar. 

Doğu Muhtelitinde anlaşamamazlık 
göze çarpıyor ve enerjik oyuncular ... 
dan teşkil edilen bu takım daha fazla 
sürati sayesinde iş yapmak istiyordu 
Ve teknik oynıyan bir takım karşısın 
ihı çabuk bozulu;yo'l"<l"' Ru aobl>p~.cn 

sağ taraftan hesaplı paslarla akın ya. 
pan siyahbeyaz muhaclmleri tutmak 
ta büyük müşkülat çekmiye başladı
lar. Ve nitekim 7 ve 12 inci dakikalar 
da Haydarın yaptığı iki gole mani ola 

madılar. 
Beşiktaşlılar kısa bir zamanda 3 

gol yaparak üstün vaziyete geçince 

işi gevşettiler. 
Onların bu durgunluğundan istifa-

de etmesini bilen muhtelit, oyunu si
yah beyaz sahasına intikal ettirdi. 

38 inci dakikada Murat Nacirlcn 
aldığı pasla muhtelit birinci sayıst~ı 
yaptı ve devre 3-1 Beşiktaş lehine nı-
hayetıendi. 

ikinci devre Fakat Yaşar, kura çekilmesini istedi, 
alta düştü. Fripin hiçbir hareket ya
pamadı. Uçüncü üç dakikada üstte 
güreşen Yaşar, hemen rakibini salto 
ile 13 dakika 17 saniyede tuşla yendi. Y ugoslav güreşçileri 

ikinci devreye rüzgarı lehine ala
rak başlıyan Bcşiktaşın gol ade'lir.ı 
fazlnlaştıracağı tahmin ediliyordu. 

8 inci dakikada bir kargaşalık es
nasında Şeref dördüncü Beşiktaş go
lünU yavaş bir vuruşla yapınca ma· 
çın kati neticesi anlaşılmış oldu. Bi
raz sonra şahsi bir akınla Haydar be
şinci ve altıncı sayıları da yapmakta 
müşkülat ç.ekmedi. 

6fi kilo: j grup halind c 

Yusuf Aslanla Yunanlı Polivoron- min edilen müsabakalar, 3 günde bl

yos güreştiler. Hakem yine Ricbter'- tecektir. 
di. Ilk on dakika berabere bitti. Ku- Bal kan güre• konferansı 
rada Yusuf alta düştü. Polivronyos, T 

Bugün Ankarapalas otelinde, beşin 
ci Balkanik güreş kongresinin ikinci 
toplantısı Nizamettin K:rşanm baş -
kanlığında yapıldı. Yunan murahha
sı Mekuşiş birçok masraflara gırer<'k 
organizasyonu yapan federasyonun 
davetine rağmen, müsabakalara işti -
rak etmek isterniyen federasyonıai' 

hakkında cezai tedbirler alınması lü
zumunu ileri sürdü. 

bir şey yapamadı. Ikinci Uç dakikada 
listte güreşmiye başlıyan Yusuf, 14 
dakika 36 saniyede tuşla galip geldi. 

72 kilo : 
Yugoslav Fişer'le, Yunanlı Marko 

gUreştiler. Hakem Sadulahtlı. 
Fişer ekseriyetle galip ilan edil

di. 

19 k ilo : 
Mersinli Ahmet ile Yunanlı Karpa

nis güreştiler. Hakem Richter'cli. 
İlk on dn&ika Ahmedin lehine bit

ti. Üstte güreşmek istiyen Ahmet 13 
d kika, 27 saniyede tek kol salto il~ 
rakibini tuşla yendi. Bu suretle iki 
rakıb ni de yenen Ahmet, bu siklet 
sampiyonu oldu. 

Si kilo: 
Mustafa ile Yugoslav Meksver gü 

re tPer. Hakem. Mekuşiş'ti. 
Must fa bir dakika o.ltı saniyede 

<: ft s to ile rakıbini tuşla yenerek 
bu s"ı'detin şampiyonu oldu 

Agır: 
Yugoslav Vasiç'Je Yunanlı Çerd"s 

gtir ti. Hakem Sadullahtı. 
Yugoslav güreşçi altı dakika 3 sa

niyeJe tu~la galip geldi. 
Güreşlere yarın devam edilecek

t r. Bulgar ve Romen güz;eşçilerinin 
rr lmrmesinden. 4 giin süreceği tah-

Beşinci Balkan güreşlerine mücbir 

bir sebep göstermiyerek iştil'ak etını 

yen Romen ve Bulgar federasv •" l:ı
nndan gelmemeleri sebeplerini nç;kça 

bildirmeleri ve bundan sonraki B··I -
kan güreşlerine iştırak edip etmiye. 

ceklerinin sorulmasına karar \lt:ı~ldi. 
Elen delegesinin teklifi üzerine. u.ltm

cı Balı~an güreşlerinin 1938 eylülün
de Atinada yapılması ittifakln kabul 
edildikten sonra Balkan güreş konfe
ransı, son toplantısını yarın aksurn 
final müs:ı.bakalarmdan sonra yap
mak Uzere dağıldı. 

---o>---

Erzurumda Kayak Spor 
Erzurum, (TAN) - Mıntaka spor 

başkanlığını deruhte eden vali Haşim 
Jşcan, Athspora ve Kayak sporuna 
hususi bir kıymet vermektedir. Bu i
ki sahada verimli çalışmalar yakındır. 

20 inci dakikada soldan inkişaf e-
den bir muhtelit akınında Nihat sıkı 
bır vuruşla ikinci sayılarını yaptı. 

Müsabaka. Beşiktaşın tazyiki altın
da devam ederken soldan ani bir a· 
kın yapan doğulular Mustafa vasıta
sile nefis bir gol daha yaptılar. 

Biraz sonra yine soldan yaptıkhı.n 
bir akında Beşiktaş kalecisinin sebe
biyet verdiği penaltıyı Murat sıkı bir 
şiltle kaleye gönderdi. Fakat, kaleci 
kurtardı. Bu sırada hakemin idare
sızliği yüzünden büyümek istidadı 
gösteren ufak bir iki hadise oyun<:u
ların hüsnü niyeti sayesinde halledil· 
di ve mlisabaka bu şel:il değişmeden 
Beşiktnşın 6-3 galebesile neticelen- ! 
di 
Doğu muhteliti ikinci maçını Ga-

latasarayla yapacaktır. 
-n-

R oman ya - Bulgaristan 

Futbol Ma~ı 
Sofyn, 18 (TAN) - Bu yılki Bal

kan futbol turnuvasının sukut etme
si üzerine burada Bulgaristanla Ro
manya arasında maç yapılması ka
rarlaştırılmıştır. Maçın, teşrinievvel 
iptidasında yapılacağı tahmin edili
yor. 

USLU COCUKLAR! •. 
F elaket daima ani olarak ge

lir. Nitekim, bu defa da, ço 
cuklar arasındaki maçın en hara
retli bir ?.amanmda, adeta damdan 
düşer gibi, ani geldi. Bu defa ça
tıp gelen felaket, koca sakallı, eli 
süpürgeli, beyaz önlüklü bir ka
pıcı şeklinde idi ve adı Antrap'tı. 

Qoıy..-.t. ;:,t..uil;rvıı.ı.u b'• ..... ~._4 r!!T-

lip te kablettarihi diş1erini tehdit
kar bir şeıldlde gösterseydi cesur 
kaleci Yürka Klüçikof ta dahil ol
duğu halde hem oyuncu, hem se
yirci çocuklar, muhakkak ki çok 
daha az korkarlardı .. 

Çocuklar, kapıcıyı görür görmez 
oyıınlar:ını bıraktılar. Bask taiu
mmrn sekiz yaşlarındaki yalın a
yak, başı sarılı santforu Petka 
Dudko kısık bir sesle: (Çünkü o
nun bütün oyun imtidadınca "non 
Parassan!,, diye diye sesi lası! -
mıştı.) 

- Kaçalım çocuklar! diye ba
ğırdı. 

Yürka Klüçikof bir el hareketi
le onu durdurarak: 

- Biraz beitliyelim, dedi. Belki
de o sadece oyunumuzu seyretmek 
için gelmiştir. 

Antrop futbolculara yaklaştı. 

Gayet nazik bir eda ile şapkasını 
çıkardı. Boğuk ve alaycı bir ses
le: 

- Kıymetli futbolculara merha
balar olsun! dedi. Oyun nasıl gidi
yor? .. Kim kimi yeniyor: Onlar mı 
bizi yoksa biz mi onları?. 

Çocukların hepsi susuyorlar
dı. Nihayet, heyecandan 

büsbütün sesini kaybeden Petka 
Dudkof dayanamadı bir fısıltı ha
linde: 

- Biz onları yeniyoruz, dedi. 
Antrop birdenbire korkunç bir 

şekilde gözlerini açarak bağırdı: 
- Sizi menediyorum. Bundan 

sonra böyle edepsizce işlerle uğraş
tığınızı görmiyeceğim. 

Çocuklar hep bir ağızdan itiraz 
ettiler: 

- Biz edepsizce işlerle uğraşmı
yoruz, top oynuyoruz. 

- Bizim kimseye bir zararımız 
dokunmuyor. 

- Biz hem vakit geçiriyor, hem 
de idman yapmış oluyoruz. 

Antrop, adeta bir nevi hazla tek 
rar etti: 

- Yoldaş Osininin emriyle sizi 
böyle oyunlar oynamaktan mene
diyorum. 

Antrop, pantalonunun cebinden, 
mürekkepli kalemle iri iri yazıl
mış bir kağıt çıkardı. Kağıdın ar
ka tarafına tükiirerek bunu orada
ki tahta kapıya yapıştırdı. 

Ylirka Klüçikof "emirname,. yi 

r,-~--~ 
- Leontd Len~ ~ 
~ Çeviren : ~ 
- B. Tok ~ 
ı____ _ _ ' 

yüksek sesle olmmıya başladı .. 
"namağlup., kalecinin sesi hafif
çe titriyordu: 

"Emirname No. 16 
1daremdeki evin bahçesinde a

şağıdaki oyunların oynanmasını 

kati surette menederim: 
1) Futbol 
2) Voleybol 
3) El topu 
4) Topla oynanan ve koşmayı 

mucip olan her cins oyun. 
Bu emrim.in tatbikine ve infa

zına kapıcı Antrop memurdur. Em
ri dinlemiyenlerden, oyun aletleri 
müsadere edilecek ve failleri de 
mevcuden ebeveyinlerine teslim e
dilecektir. 

Ev :Müdürü: Osinin 

Y ürka Klüçikof okumasını bi
tirdiği zaman: Antrop: 

- Anladınız mı?.. dedi. Artık 
bundan sonra bu· oyun aletlerile .. 
yani şu topla falan bahçeye çıkma
manız daha muvafıktır. Görürsem 
derhal alırım. 

Petka Dudkof büyük bir yeis 
içinde sordu: 

- Avluda oynamamıza mUsaa
de etmiyorsunuz: peki bundan son
ra biz nerede oynıyacağız. 

- "peviçka .. ya git! Orada ca· 
nın istediği kadar oyna, zıpla!. 

- Orada da oynamak yasak .. 
- Şu halde hiç oynama. Eline 

bir kitap al avlunun kanapelerin
den birine otur ve oku!. 

- Antrop amca bizim canımız 
koşmak, oynamak istiyor. 

- Mademki canın oynamak, ha· 
reket etmek istiyor, eline süpürge
y\ al ve avluyu süpür!.. Kirletmi
ye gelince .. hepiniz kirletirsiniz!. 
Fakat süpürmek işi yalnız Yoldaş 
Antrop'a kalıyor. 

B u hadiseden tam bir ay son
ra idi. Ev müdürü Osinin 

köyden yeni dönmüştü.. Bir ak
şam biraz kuruntulu ve bilgiç ka
rısı Glafira Petrovna ile haşhaşa 
vermiş çay içiyordu. 
Kansı ona: 
- Biliyor musun, dıyorau, aun, 

sekiz numarada oturan Dudkalar
da bir hadise oldu. Dudakların oğ
lu küçiik Petkayı polisler getlrdı. 
UstUbaşı paramparça ve kanıre-

van içinde idi. Anlattıklarına göre 
"Dcviçka,, da harp oyunu oynuyo.t" 
!armış .. Sonunda iş, ciddi dövüşe 
varmış .. 

Osinin suratını ekşiterek: 
- Külhaniler! dedi. Fakat dik· 

kat ediyor musun, son zamanlarda 
bizim avluda tam bir sükunet var. 
__ , J.&14.Uı._'I 

oynandığı yok. Aferin şu Antrop'a 
doğrusu! .. Herif bütiln o futboll~ 
rin, voleybollerin önüne geçti .. 

- Aferin af erin amma, iş yal· 
ruz çocukların oyunlarını menet
mekle bitmiyor .. Baksana, merdi.
venler ve avlu Uç gündür süpürge 
yüzü görmemiş!. 

- Neden. 
- Bilmem, amma, galiba soD 

günlerde Antrop kendini içki)'• 

verdi.. 
- Bana da öyle geliyor. Gid~ 

yim de ona biraz nasihat vereyiın-

O sinin çayını yarıda bıraktı; 
ve merdiven başına çıkU. 

Antrop'ı kapıcı odasında bulaıns.· 
dı. Sağına soluna bakındı. Nihlll' 
yet. derinden derine gelen birta· 
kım sesler duydu. Biraz daha dik· 
kat edince seslerin, odunluktan gel 
diklerini anladı. 
Parmakları ucuna basarak oduO 

luğii yürüdü. Odunluğun iyice k.Y 
palı olmıyan kapısını aralayınca. 
hayretinden, hiddetinden donakV 
dı. 

Korkunç kapıcı yere bağdaş o-
turmuştu. Kasketi bir yana yıkıl· 
mıştı . Karmakarışık saçları ve kil' 
kırmızı bumu, adam akıllı iç[llif 
olduğuna delalet ediyordu. 
Ka.ncınm etrafını bir süril ço

cuk çevirmişti. Onlar da bağdııf 
oturuyorlardı. 

Yürka Klüçikof hem kağıt dağı· 
byor hem de söyleniyordu: 

- Antrop amca, artık kaybede
cek bir şeyin kalmadı. Nasıl. boY· 
nundaı1d kapıcı ptakasına var :ınJ• 
sın?. 

Antrop, boynundaki pHikllYI 
söktü ve caka ile yere atarak: dl

- Antrop korkmaz adamdır. : 
ye geveledi, sen beni ne zannettiJl 
köpek yavrusu? .. 

Yürka süratle kfığrtları dı:ığıtU· 
Kapıcı muzaffer bir eda ile: 
- Yirmi, diye bağırdı. KnpııU-

sm !. .. 
- Ne yirmisi amca?.. Gört?~; 

yorsan gözlük tak. Kupa papazı}. 
maça kızı nasıl yirmi eder1111r 

'./
11• .. 

Ver bakalım şu plakayı bura · 
Osinin yavaşça kapıyı kapnd•·: 

eıev 
Kapıcının tardına dair lazım g · 
emirleri yazmak için hemen odll. 

~ına gitti. 
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İrecik uyanırken 
ırat Kıyılarında 

8 irecik'in ne pespembe sabaı
cıaııı; hı varmış. Şahturlar kımıl
)'llıır ken kınuldandım ve Fırat u-

'r ken uyandım. 
dt araçadan etrafa baktım. Bura
tıar~rih hesabına. o kadar bol ve 
2i ~k Yalanlar atılabilir ki, herbi
~ gazeteye bir yıl sürecek bir 

tefrika olabilir: 
lftı lfte şu beyaz dağın keskinleme
~ inen gövdesindeki muntazam 
l'aJ lınuş kapılarile göıilnen mağa
~ var ya. Bunların öbür kapısı 
!la k saraylarının arka mutfağı-
8afi açtlırnuş. Hazreti Süleyınana mi 
d r gelen ve kendisine hazreti can 
lhl!ı lşık eden Saba Melikesi Bclkis 
llldÇrbaşuım yamağını sevmiş, o ka
d ~an buradaki mağaraya kaçıp ge~ 
d~ge 8irmi§ler. Kurtlar kuşlar pa
)r l§~hı da kızmış o taraftaki kapı-

6l'dürmUş. 
Bu; tefrika tarihçisi ile ona fna
~ 88.f okuyucu içindir. lşin doğ • 
a~ §Udur: Bu mağaralar koyun 
h arıdır, kimi geçen yıl, kimi da
'lrı~ı~eçen yıl çobanlar tarafından o
h "'lllU§tur. Buranın taşı sabun ka-
~ kadar yumuşak olduğu için bu 

l\ ar kışın emin, yazın serin olur. 
Beriki yama.cm kovuklarına da, 

Biı birer yalan uydurunuz. Amma 
biıiniı ki, kalfa eli ve kereste mas-
2\fiJe ev yapamıyan yoksullar bu
~latda kendilerini barındırabilecek 
bl k:er, ~er gözlü birer evsin oy-
IJşlardır. 

ti İkinci bUyUk tarih kurultayı bt
lı ?ı bu çeşit tarihi tefrikalarımız 
ij~llt d bir kayıt ko~'5a G9k iyi e • 
'dter. Bu Sa.yede saf okuyucuların 
t itfınatlan karmanY,oladan kur· 
Ultnuş olur. 

Bakmız, şu kasabaya girmek 
iaı için geçtiğimiz kalın, çifte 

e kapısı sahici tarihidir. Kılığm
:an kıyafetinden belli, amma Jtiın 
al>tnıg, kim çatmış? Orasını bile -

bı.enı. Hendesenin bütün çizgileri, 
;:ıınrıarm bUtUn küflerile tarihi 

te. 
l' !{esme taş duvarlı, acayip pence 
Q~i dar sokaklardan geçerken ken
l 'tnı :Malta adasmm kenar mahal-
eıelinde sandım. N ekadar benze -
~ bu. Yazı sıcak olan beldelere bu 
~1 • 
li~ltıı yapı ve sokak gerek galiba. 
'l.e ır ressam bu sokaklarda ne gü -

1 
1 I§ık ve gölge cünbUşlerile karşı

&§rr. 

l Qarşıya girerken şaştım kaldım. 
;~r:ı.buı, lzmir, Ankara berberleri 
h l'lleler onlar da hem şaşakalırlar, 
~nı bu icada ağızlarının suları a-

t: Banyolu berber! 
be ~rberli banyo değil. Banyolu 
(/herler. Gir içeriye, bir 8.la traş 
ııı' 8eç yan tarafa, banyo et, pırıl 
ba ttJ. Çık dışarıya. tstersen önce 
be nl'o et, sonra tıraş ol. Her ber
be te bir taş avludan giriliyor. Ber
t t sofasının yanında bir kapı. lç 
ı:afı Yine bir küçük taş avlu. Av
~ .. un_ bir köşesinde sıcak suyu, bir 
~ ~ınde soğuk suyu görürsünüz. 
\>anlarda da birer kişilik hücreler 
cı:hkurnaıar. Enstantane banyo, per 
Çık lı tıraş, iki dirhem bir çekirdek 
2lıa d~laş. Banyosuzlan da var am-

go:zUmden düştüler, bakmadım. 

K üçUk, gölgeli meydandan so
ç la sapınca birkaç kapalı 

ttı~ın en şıkı olan Bay Abidin Oz 
llQ} n. çal'§ısına girdim. Birinci Ge
lta ıspekter Bay üzmen burada 
tnı~~akamıık ettiği zaman yaptır-

ltı~u Vatanın hangi bucağında o
tı.ıl anız olunuz iyi bir eser bıraktı
lar nıı sanmayınız ki, sizi unutur -
dU~ dairna hayırla yidederler. Ah 
11 ~ kadar her kaymakam, her va 
dı, b;ıe ~ir eser bırakmış olsalar
ltıarn ıe hır harabe değil, bir yarı 

l{ Ure miras kalırdı. 
ar te . 

llıit fab . nuz kar, buzdan ucuz ; te· 
tıka buzu da sudan ucuz: 

ı························· 
i Yazan: i 

f ~q .. Q~!?.1-~:I 

Birecik Halkevi Bafkanı 
B. Mustafa 

Birisi on paraya birisi otuz, kırk 

paraya. Istanbula, Izmire, Ankara 
ya ibret olsun diye söylemiyorum, 
ucuz buzu ucuz lfıf olsun diye söy
lüyorum. (Siz de ucuza satın) de
sem kırk kulaç esbabı mucibe 18.fı 
edecekler, onun için söyle geç. 

Bir Istanbul çocuğu olan genç 
kaymakamı da candan gönülden ö
veceğim amma böyle şeylerden ha
zetmiyen tam f erağatıi, tam teva
zulu birisi olduğunu gördüğüm i
çin susuyorum. 

Eski Yıldız 
Clara Bow 
Lokantacı 

Clara lokantada 

Uç sene evveline kadar sinema a
leminin en çok sevilen yıldızlardan 
biri olan Clara Bow henüz hatıralar
dan silinmemiştir. 

Clara'ya, cinsi cazibe denilen ve bu 
günün yıldızlarında aranan hassarıın 
mucidi dense yeridir. Çünkü bu has 
sa ilk defa onda farkedilmiş VP. on
dan sonra, rejisörlerin diline dcstar. 
olmuştu. 

Clara, zamanla şişmanladı ve ni
hayet perdede görülmez bir hale gel
di. Buna rağmen alıştığı muhiti terk 
edemiyerek sinema payıtahtında kal· 
dı. 

Son Amerikan gazetelerinden öğ

rendiğimize göre Clara, Hollivutta bir 
gazino ve lokanta açmıştır. Bu ga
zinoyu kocası Rex Bell'le birlikte id~ 
re edecektir. 

Bir znmanlar, milyonlarını gazino
larda, barlarda yemiş olan Clara. şinı 
di de başka yıldızlara para yiyecek 
yer mi hazırlıyor dersiniz? 

B uranın Halkevinde çok güzel 
bir işe rastladım. Halkevi, içti

mai yardım tarafından esaslı üç iş 
görüyor: Bedava tedavi, bedava i
laç, bedava arzuhal yazmak ve halk 
işlerini avukatlarile bedava takip 
ettirmek. Iyi bir şey değil mi? Bu 
işler için hazrr kağıtları var. 

Doktor mu istersin? Hazır. Ec
zacı mı? hazır. Avukat mı? Hazır. 
Ebe mi? Hazır. 

Halkevinln kadın üye sayısı da e
peyce. Her kolu işliyen, bandosıı 

bile olan - Ankaranın belediyesin
de de evinde de yoktur. - Birecik
Halkevi her bakımdan övülebilir. 

Sıcak derecesi 41 olmasaydı bel
ki bu kadar yorulmıyacaktım. Ak
şam da olmak üzere. Sırtımı sö
ğütlüğe verdim, Fırat akşamım sey 
redeceğim. 

Arkamda Söğütlü, önümde Fı

rat, sağımda Dikkale, solumda O
va.. Çekildi içimden dış yüzlil ha
yat; ruhumu kapladı bir ba§ka ha
va ... Neler duyuyorum, neler görü
yor; hayalim gönlüme şiir örüyor: 

Bireciğin akşam üstü. Güneş 
birdenbire küstü. Tarihinin 

taştan büstü; eriyor mu? kayıyor 
mu? Ne oluyor? 

Pencereler yıldızlandı. Yoldan 
geçenler hızlandı. Mavi doğu yağız
landı. Sıra sırtlar moranyor, gök 
soluyor. 

Gün batıd&; buldu döşek. Kar -
puz yüklü SJska eşek, yol alıyor 

gevşek gevşek. 
Gelen takai nara .attı. Giden kam

yon dağa batti. 
Bir çocuğun uzaklarda, hırçın se 

si çın çın öttü .. Kumsaldaki çar -
daklarda, büklüm büklüm duman 
tüttil. 

Belkıs tepelerinde, günUn kızıl 
örtUsU. Bir ses titrer derinde: Şah
turcunun türkllsil: 

Fıra.tın benzi bakır, 
Yarin gözleri !;8kır, 
Gölgesi suya düşer 
Su coşar be3it okur. 

• 
Fırat Dicleye '\'anr 
Kızlar bize yalvarır: 
- Ağam, geçir ka~ıya 
Geçe kaldık, gün batır. 

• • 
Ay Fırata illiyor 

Aydın etmeıkçün yolu, 
Kır atına biniyor 
Oğuz Karahan oğlu! 

• Fırladık altın yaydan, 
Uçtuk öte Altaydan 
Dinle Fırat ne diyor! 
Türk üstündttr her soydan. 

• 
Ecel aldı pusuya 
Beni düşürdü suya, 
Sen de düş, boğul Fırat 
Yedi yüz ),1 tasaya. 

• 
Fırat nefes nefese 
Ce\'ap verdi bu se,c;e: 
Şalum sevin! Atatürk 
Son verdi binbir yase. 

Gelecek yazımda yiğit Urfa.ya 
doğru gideceğim. 

Gaz Kursları Gelecek 
Ay lıe Baıhyor 

Muhtemel hava tehlikesine karşı 
halka lazım gelen şeyleri öğretmek 
üzere kurslar açılması kararlaştırıl -
mıştı. Bu kurslardan halka mahsus 
olanlarda 15 teşrinievvelde derslere 
baslanacaktır. Bunlara her aile adına 
m~tlaka biri kadın olmak üzere iki
şer kişi devam etmek mecburiyetin
dc-dır. 

Bundan başka memurlar için de 
kurs açılması muvafık görülmilştilr. 
Bu kurs, üniversite konferans salo -
nunda ve Eminönü halkevinde olacak 
ve bu kursa şimdiye kadar kurs gör
memiş olan bütün sivil memurlar mcc 
bııri olarak devam edeceklerdir. 

,~, 

4 Yasında ı 
1 

Kubalı 
Bir Albay 
Eski sultanların ve padi

,ahların sayılannı kendileri 
bile bilmedikleri oğullan, 

daha analarının karnında 

iken yüzbaşı, binbaft hatta 
paşarütbesi alır ve minimini 
bir çocukken üniforma gi· 
yerlerdi. 

Bu modanın sultanlarla 

1 
beraber yeryüzünden kalk· 
tığını sanmayınız. Yukarı· 

daki ruimde, Küba dikta· 
törü Batista'nın dört yaşın· 
daki küçük oğlunu görüyor
sunuz. Küçük Batista, al· 
baydır. Ve daha şimdiden 
orduları teftişe başlamıştır. ......... __......, 

En Son 3 Harp 
Tayyare SilCııhı için 

Neler ögretti? 
Tayyare, Yardımcı Bir Silahtır, Yalnız Bu 

Silahla Her işin Y apılacağma inanmak Y anltştar 

S on üç sene içinde, biribirin
den çok uzak yerlerde Uç 

büyük harp vuku buldu ve bu üç 
harp, kullanılan yeni Rilahlar hak
kında çok mühim fikirler verdi. Şüp 
he yok ki, bu yeni silahların en mü
himlerinden biri tayyaredir. Çün
kü tayyare yeni harplerin en esaslı 
silahı sayılıyordu. Acaba bu üç mu
harebe ve bu Uç mühim tecrübe tay 
yarenin bu mevkünl sağlamladı mı, 
yoksa bu mevkii çürüttü mü? 

Amerika matbuatının neşriyatı
na bakılırsa, Amerika erkanı har
biyesi, bu üç muharebe neticesin
de, tayyarenin yeni harplerde en 
mühim silah olacağı kanaatinin e
sassız olduğuna inanmıştır. 

Amerika ordusunun yüksek ku
mandası tayyarenin yardımcı bir 
silah olarak kıymetini tanımakla be 
raber tayyarenin İtalya - Habeş 
harbinde, Ispanya dahili harbinde, 
ve Çin - Japon harbinde oynadığı 
rolün birçok maniaları yıkmıya hiz
met ettiğini ve böylece son on beş 
sene zarfında tayyare taraftarların
ca ileri sürülen iddiaların çürüdü
ğünü anlatmaktadırlar. 

• 

• 

Bir Amerikan tayyare f iloau 
uçuı halinde 

B u kanaatin dayandığı esasla- A merika erkanı harbiyesi mu 
rın en mllhimıni bu Uç mu- harip olmıyanlarla meskun 

harebede tayyarelerin rolü hakkın- §ehirlerin, şehirlerdeki mekteplerin 
da tutulan kayitlerdir. Bütlin bun- ve gayri askeri müesseselerin tay-
lar, tayyarelerin ancak kara veya yarelerle bombardıman edilmesini 
deniz kuvvetlerile beraber ve an- katiyyen muvafık görmemekte ve 
cak kara veya deniz kumandasına bu çeşit hareketlerden çekinmek Hl.-
tabi olmak şartile müfit olabildiği- .zım geldiğini ileri sürmektedir. 
ni göstermektedir. Yoksa, tayyare Amerika askerleri, gayri muha· 
kuvvetini tek başına idare etmek riplerln tayyareler tarafından ta • 
katiyyen caiz değildir. srruza uğramalarını en derin tees-

Son senelerde tayyare taraftarla- sürle karşıladıkları halde bu ta-
Küçük Albay rr, tayyarenin yakında harp zırhlı- arruzlann şehir halkını bir mUddet 

sını ortadan kaldıracağını ve onun için tethi§ ettiğini, fakat bir tek 
.-~~-~~~-'-yerine tık müdafaa attını tut&ca------t:~ır.in, kaa.bcınm--voya cıAhAnm ilsa 

ğını iddia ediyor ve "gelecek harp tahliyesine saik olamadığım anlat-1,5 Milyonluk 
Bir Nişan 
Hediyesi , 

Geçenlerde, Çarlık Rusyası gran
dUkası Paul'ün kızı meşhur Fran

sız terzisi Lucien Lelong'un sabık 
zevcesi Prenses Natalie Paley'in 
meşhur bir sinema yıldız, olduğu

nu haber vermiştik. Yukarıda bu gü
zel artistin, Amerikalı sinema ve ti
yatro mültezimlerinden John Cham
pan Nilson'la evelnmeğe giderken çı
karılan bir resmini görüyorsunuz .. 

Natalie'nin yeni kocası gayet zen
gin ve sinema aleminde büyük nü
fuz sahibidir. 

Rivayetlere göre, John Cham
pan Nilson, nişan hediyem 
olarak, güzel prensese büyük bir Ar 
merikan sinema kumpanyasının yıl
da 1,5 milyon dolar getiren bir kon
tratını hediye etmiştir. 

• Gelenbevi Ortamektebi 
Liseye Çevriliyor 

Bazı ortamekteplerin liseye çevril
diği haberi doğru değildir. Yalnız Ge
lenbevi ortaokulunun liseye çevrilme
si kararlaştırılmış ve bu yıl bu okula 
yalnız bir şube ilave edilmiştir. Mek
tep ilç sene sonra tam devreli bir lise 
olacaktır. 

gökyüzUnde dövüşülecek, kimin bin cnaktadır. 
yahut 5000, yahut on bin tayyaresi Netice şu oluyor: Tayyare, kara 
varsa, kara kuvvetlerini kullanmıya ve deniz kuvvetlerile birlikte ha-
lUzum görmeden harbi kazanacak- rekct edecek yardımcı bir silahtır. 
t d . ı rdı Yalnız bu silahla her işin yapllaca. ır,. ıyor a . 

Buna mukabil Amerikanın er • ğına inanmak yanlıştır ve son ü~ 
kanı harplerinden biri şu sözü söy- muharebe bu yanlışı tebarüz ettir· 
lemektedir: mlştir. 

"Gelecek harp gökyüzünde başlı
yacak, fakat çamur içinde bitecek
tir.,, 

Y alnız tayyareye gilvenmenin 
doğru olmıyacağmı anlatan

lar diyorlar ki: 
"Tayyare, bir toprağı istila ede

mez, ve istila edilen yerleri tuta -
maz. Bu topraklar, kara kuvvetleri 
tnrafından taarruza uğradığı tak
dirde tayyarelerin bu kuvvetlere 
mukavemeti son derece mahdut o
lur. Tayyare, iyi yerleştirilmiş anit
ralyöz yuvalarını, yahut tüf ek kul
!ı:ı rı'ln nivadeleıi temizliyemez. Ha
va değişiklikleri tayyarenin hare
ketlerine mani olur ve bu yüzden 
istenilen her zaman faaliyete ge -
çemez. Tayyarelere karşı kullanılan 
topların inkişafı yüzünden tayya -
reler, ~ok yüksekten uçmıya mec
bur kaldıkları için attıkları bomba
lar hedefe isabet edemiyor. Tayya
re, toplar gibi, vaktinde faaliyete 
geçemiyor ve sürekli isabetli bir 
ateş açamıyor. 

Tayyarenin esaslı silah olarak 
kullanılmasına karşı ileri sürUlen 
bu itirazlara mukabil onun t:ayda
ları da şu şekilde tesbit olunmak
tadır. 

1 - Tayyare, tarassut, keşif ve 
top ateşini idare bakımından çok 
faydalı bir yardımcıdır. 

2 - Tayyarelerin mitralyöz a
teşi, düşmanın manevi kuvvetini 
sarsmak, düşmanın ilk hatlarını 

tahaşşüt noktalarını bombardıman 

etmek, cephe gerisindeki yollan ve 
demiryollannı bozmak, muvasala
yı altüst etmek, münakale, levazım, 
mühimmat ve saireyi imha etmek 
bakımından çok faydalıdır. 

3 - Tayyarelerin diğer bir fay. 
dası nakliye gemilerinden asker çı
karılmasına mani olmak için nakli
ye vesaireyi bombardLman etmek
tir. 

1 Sabah Pazarları Saat 

10,30 da Kapanacak 
Sabah pazarlarının yerleri üç güne 

kadar tesbit edilmiş olacaktır. Bu pa
zarlarda yalnız yaş sebz.e ve meyva 
satılması ve pazarların saat 12 ye ka 
dar açık kalması kararlaşmışken be
lediye bunu değiştirmiştir. Pazar yer 
leri tam 10,30 da kapanacak ve bu
ralarda yaş sebze ve meyvadan başka 
tamamile kapalı kaplar içinde tutul
mak şartile et ve zeytinyağ satışına 
da izin verilecektir. 
Diğer taraftan seyyar satıcıların 

kullanacaklan bir örnek el arabam 
için şimdiye kadar belediyeye on mi
mune gönderilmiştir. 

Havayollarının 

Yeni Tayyaresi 
Devlet Havayollarının yeni gelen 

dört motörlU tayyaresi, dün ilk sefe
rini yaparak Ankaraya yolcu taşı· 
mıya başlamıştır. 

Çocuğa Çarptı 
Emirgan ile Sirkeci arasında işli. 

yen şoför Seret'in idaresindeki 3388 
numaralı otobüs köprüden geçerken 
Şaban isminde bir çocuğa çarparak 
başından yaralamışbr. 

Yeni Liman Tarifeleri 
Yolcu Salonuna Aslldı 

Yeııi liman tarifesi ayın on beşin
df'n itibaren tatbik mevkiine girdıği 
için, Liman mUdUrlüğü, yolcu c;alo
nuna haımal ücretlerini gösterir lis
teler astırmıştır. 

Bu listeler. türkçe. fransızca, ingi
llzce. almanca ve italyanca olarak ha
zırlanmış ve yolcuların g8rebileookle· 
ri verlere konulmuştur. 
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(Başı 1 incide) Bugünkü hadiselerin bir benzerini den korkuları artıyor. İspanya me- ve teşvik edecek bir mUtalea hiçbir 
killerimiz ve Hariciye Vekaleti Vekili 1873 tarihinde vukua gelmiş görüyo- selesi herhangi bir şekilde bitse Is- yerden işitilmemiştir. Bu umu~i ~~ 
Numan Menemencioğlu da hazır bu· ruz. Yine Ispanyada bu tarihte çıkan panyol milletinin mefruz tarafdarla- la.itki de göstermek lfı.zımdır ki, 
lunuyorlardı. ihtilaf münasebetiyle açık deniz em- nnın hepsini mütehayyir etmesi pek anlaşma tabii ve meşru bir müdafaa• 

Reis, encümenlerin projeler üzerin niyetini tehdit eden vakayi cereyan muhtemeldir. Fakat, mesele bitinciye nın ifadesidir. Türkiye bu anlaŞrtl~ 
de, çalışıp iki mazbata hazırlamış ol- etmiş ve devletleri bu tehditleri ika kadar Avrupa krizlere maruz görünü nm haricinde kalan büyük devle~le 
duklarını, vaktin darlığı yüzünden edenlere karşı piratlık ahkamını tat- yor. ve geniş muhitleri de kendi içerıslll' 
bunları zapta imkan bulunamadığını, bika mecbur etmişti. H "d y • t S lh de toplamasını temenni eder. 
\'e okutulacağını söyledi. Bunun üze- Nyon konferansı da mesnedini bu a azıye U Nyon anlaşmasını hiçbir devlet a· 
rine Naşit Uluğ, hükumetten gelen la hukuku düvel prensiplerinde, tarihin leyhinde olmıyan bir meşru mü.~aıl: 
yihalarla muhtelit ecümenin hazırla- bu misalinde ve ayni zamanda da "'foluna Çevrilmiştir faa vasıtası telakki ederek. bul< J3. 
dığı mazbatayı okudu. 1930 ve 1936 senelerinde tahtelbahir met, arzcdilen kanun Jayihalarını 

Encümen, 14 ve 17 Eylül anlaşma- harplerinin tanzimine dair Londrada Korsan denizaltılarının faaliyeti M. Meclisinin tasdik etmesini istil'" 
larmı, esas fikirler bir olduğu için bir akd ve imza edilen bir mukavele \'e şimdiye kadar geçen krizlerin en şid ham eder. (Alkışlar). 
mazbatada birleştirmişti. Anlaşmala- onu müeyyid prose verbal ahkamında detlisini bize ihzar etti. Fransa ve In- Aziz Başvekilimiz, "bir harbe rnıı· 
rın, Milli Müdafaa Vekili General Ka- bulmuştur. gilterenin davetinde ve Nyon anlaş- ni olmak için, elimizden gele~~ ya: 
zım Ozalp ve Hariciye Vekaleti Veki- Türkiye Cümhuriyetinin yüksek masmda mündemiç olan azim ve ka- mağa mecburuz.,, cümlesini soyle 
li B. Numan Rifat Menemencioğlu- meclisince kabul ve tasdik olunan 3-- rar ile beraber geniş anlaş • ği zaman Meclis dakikalarca a.ııcır 
nun da huzuriyle tetkik edildiği ve 27 numaralı kanun ile, iltihak etmiş ma fikri had ve gergin vaziyeti sulh larla çınladı. Bu alkışlar, Türkiye 

· d' - al. Kamutayın Jünkü toplantısından bir intıba · · ff k 1 t şab· Cümhuriyet hükumetinın ıger a- olduğu 1936 Londra prose verbali de- yoluna çevırmıye muva a o muş ur. Büyük Millet Meclisinin ve onun . 
kah devletlerle böyle bir anlaşmaya nizaltı gemilerinin bir takım tedbirle. Buntt müşahede etmek Avrupa için smda Türk milletinin sulh ideaııne 
vasıl olmasının milli menfaat bakımın re müracaat etmeksizin ticaret gemi- . bir nefes imkanı vermiştir. ne kadar candan bağlı olduğunu gö9' 
dan takdire değer bulunduğu bildirili- terini batıramıyacağını ve bu hususta . Muhterem arkadaşlar, teren en büyük şahitti. 
yordu. deniz üstU gemilerinin tabi olduğu hü Akdeniz.de ve Avrupada bir 

Bundan sonra kanunlar okundu ve k"ml t b · t t s' ı· "m gelece u ere e aıye e me ı a?... - harp patlamasını biz Türkler bü-
Hariciye Vekaleti Vekili B. Numan ğini müeyyid bulunmaktadır. 
Menemencioğlunun teklifi üzerine yük bir facia addediyoruz. (Bra-
her iki projenin müstaceliyet kararı Nyon Anlaşmasının vo se•leri) Türkiyenin doğrudan 
ile müzakeresi kabul edildi. doğruya ve ilk sahnede bahi• 

Numan Menemenci· Mühim Esasları mevzuu olmadığı meseleler ö-

l nünde iken böyle bir dehıetten 
Nyon konferansı, İspanya hô.disa bahsedişim bir Avrupa harbini 

tı dolayısiyle hali harbin vüoudünü 
kabul ctmemcik ve İspanyada müca- insanlar için de hepimiz için de 

Bundan sonra Numan Menemenci dele halinde bulunanlara muharip felaket saydığımdandır. Avrupa 

oğlu Kürsüde 

oğlu kürsüye gelerek çok dikkate de- hukuku tanımamakla beraber Lon- bugünkü vaşıtalar önünde bir ya-
ğer bir nutula Akdeniz anlaşması hak dra anlaşmaları esaslarını bu piratlık rım avuç kadar yertlir ki, yeni 
kında etraflı izahat verdi. Menemen- harekatına karşı ittihazı her devletin bir patlQmadan bütün medeniye-
cioğlu ,bu nutkunda dedi ki: salahiyeti cümlesinden olan tedabir Bas. vekil, müzakerelerı' takı'p ediyor h l' tini kül altında gömmek i tima ı M.uhterem arkadaşlar, ile mezcederek İspanya işlerine adc-

lspanyada bir seneyi mütecaviz bir mi müdahale prensipini tspany1tda vardır. Bu memleketin mesul bir 
z.ımandanberi cereyan eden kanlı ha , hali mücadelede olan taraflardan vaziledarı ve beynelmilel müna· 
d seler hepimizin teessürle takip ede gayri devletler gemilerinin masuni- sebette insanların müşterek saa-
geldiğimiz bir facia halini almıştır. yetini temin edecek usullere istinat Jetine inanmış bir insan olarak 

Zaman zaman harice sirayet etmek ettirerek tespit ve kabul etmiş bulu- bir harbe mani olmak için eli-
istidadını gösteren ve bütün devletleri nuyor. 
büyük bir teyakkuza sevkeden Ispan- 14 eyllilde Türkiye delegesi Hari- mizden geleni yapmıya mecbur 
ya dahili harbi son aylarda bir de ciye Vekili Dr. Arasın İngiltere, Bul- olduğumuzu zannediyoruz. (Bra 
Akdenizde ticaret gemilerinin eml'\l- garistan, Mısır, Fransa, Yunanistan, vo sesleri, alkışlar) 
yet ve masuniyeti meselesini ortaya Romanya, Sovyetler Birliği ve Yu - Nyon anlaşmasında bulunan kor· 
c;ıkardı. Bir aydan kısa bir zamanda goslavya murahhaslarile birlikte im- sanlık aleyhindeki mücadele fikri, 
Akdenizin garbinden ta Çanakkale za etmiş olduğu Nyon anlaşması yük konferansa iştirak etmiyen yakın ve 
Boğazı ağzına kadar muhtelif nok- sek tasvip ve tasdikinize arzedilmiş- uzak hiçbir yerde tenkide uğram~ 
tr.lardn muhtelif bayrakları taşıyan tir. mıştır. Siyasi ltilatlarm neticesi o-
Ucmn:t gt:nıilerlnin gayri im~ani bır Bu anlaşma biraz evvel bahse ti- lan itirazlarda bile konsanlığı tasvip 

Yeni Anlaşmalar 

Akti için Salahiyet 

Başvekilimiz, sözlerini bitirdi~c; 
sonra reis, hükumetten gelen yenı b 
kanun layihasını okuttıu. Bu ıayib• 
ile Nyon anlaşmasının maksa~..1. 81; 
!atılıyor ve anlaşmanın yükledıgt IJl 
kellefiyet hududu içinde kalmak. ışa; 
tile yeni anlaşmalar akti için hilk 
mete salahiyet verilmesi isteniY01:' 
du. Kanun, ittifakla kabul edUdi· 
Bu suretle muhtelif hadiseler ka.tf' 
sında vücude getirilecek olan anlaf 
maların tatbiki yeni bir fevkalad~ 
toplantıyı icap ettinniyecck, v:kuıei 
heyeti Kamutaydan bugün aldıgt sal 

"1 et• hiyeti kullanarak akti tekemmu 
tirecektir . 

11 Salahiyet kanununun kabulünde 
sonra Başvekil tekrar söz aldı '~ 
Dersim hadiseleri etrafında izab;ı 
verdi. Bunu müteaicıp, reyler tsS 
edildi, Nyon anlaşmasile zeyFnin 364• 
hükumete salahiyet veren kanunu~ 
da 371 reyle kabul edilmiş old\Jğıl 
anlaşıldı. 

Reis B. Abdülhalik Tc.enda ikinrl• 
teşrin pazartesi günü toplamı~ ~· 
zere celseye nihayet verdi. 

sckilde torpillenmesi, bu hususta mUş ğım piratlık vakalanna karşı akitle
ten k tedbirler ittihazını amir görün· rin mütesanit olarak hareketlerini 
nılıstür. lngiltere ve Fransa hükiı - temin eden birkaç prensip madde -
metleri alakadar devletleri bir top - sinden sonra alınacak tedbirlerin hil
lantıya davet initiativini aldılar. fiil cereyanı ne yolda vuku bulaca-

Davete icabet eden altı Akdeniz ve ğını gösteren hükümleri ihtiva etmek 
iıc Karadeniz sahildarı devletin mu- tedir. Bu hükümlere göre, garbi Ak
rahhaslan 10 eylülde Cenevre civa- denizde - Tirenyen mıntakası ba
rında Nyon şehrinde toplandılar. Mev riç olmak üzere - emniyetin müra
zuu müzakere, hüviyetini bildirmek- l:eabesi karasuları dahilinde ve açık 
sizin harekatı harbiyede bulunan ve denizde İngiliz ve Fransız filolarına 
bu harekatı beynelmilel kabul edil- bırakılmış ve şarki Akdenizde de 
mif' usuller haricinde gayri insani O· karasularının murakabesi her sahil
lanık icra eden denizaltı gemilerini•ı dar devletin kendisine ve açık deniz
lspanyada mücadele halinde bulunan lerde Adriyatik müstesna olmak 
taraflardan gayri devletlere ait ti- üzere ahkamının tatbiki gene İngi
caret gemilerine tecavüz etmelerinı liz ve Fransız filolarına verilmiştir. 

Vekillerimiz, Meclisin dünkü içtimaında ı-Nyon AnlaşmasınÔ 
Eklenen ikinci 

ltilôfname Metni 

menedecek tecıab·ri ittihaz etmekr lngiliz ve Fransız 
Bu yolda hareket eden denizaltı P f' 

milerinin pirate telakki edilere ken
dilerine o yolda muamele yapılması Firolarına Müzaheret . 
konferansa yapılan teklifin esasını 

teskil ediyordu. 

Korsanlığa Karşı 

Abnmış Tedbirler 
Malumu aliniz olduğu üzere ta 19 

uncu asrın ortalarına kadar korsan
lık ve piratlık vakaları açık denizler
de seyrüsefer emniyetini sel betmiş ve 
nıhayet milletlerin biribirilerile olan 
mi.mascbetleri sıklaşarak medeniyet 
bütün insaniyetin müşterek bir malı 
olduktan sonra aradaki rabıtaların 

en iyi yolları olan açık denizleri mün
ferit tecavüz vakalanndan temiz 
mek kati bir ihtiyaç halini almıştı. 

1856 da Paris muahedesinde kor
sanlığın ilgası teyit edilmiş ve umu
mi hukuku düvel kaideleri de pirat
lığın menini esas olarak kabul etmiş 
ve tatbikım her devfotir. kendi kanun 
!arına bırakmıştı. 

O zamandanberi en müessir şeklin
de tatbik edılmiş olan bu hüküm ve 
kaideler sulh zamanlarında denizlcrı 

piratlık denilen bu kurunu vüstai te
cavüzlerden kurtarmıştır. Ancak ..,a. 
zan sulh zamanında da öyle fiili h:ırp 
hareketleri olur ki, bunlar piratlığın 
tam vasıflarını irae etmiyen ve neti
celeri itibariyle ayni zararları müeddi 
olan vakalar şeklinde tecelli eder. Ve 
devletleri tedafüi tedbirler ittihazına 
n bu hareketleri doğrudan doğr.ıya 
piratlık telakki etmiyc sevk ve icbar 
eder. 

Gösterilecek 
Akdeniz.in şarkında bu filolar hare w 

katta bulundukları esnada sahildnr Meclisin levkaliıde olarak içti. 
devletlerden bunların malik oldukla maa daveti üzerine Ankaraya 
rı vesait derecesinde bazı guna mU- gelen mebuılar Ankar,.. 
zaheret görecekler ve bilhassa bu 
devletlerin karasuları içine kadar istasyonunda 
pirat gemisini takip edebilmek ve ha akdine çalışılacağı tekarrür etıniş 
gene sahildarlann irae edecekleri li- tir. 
manlardan istifade eyleyebilmek hak Bu ikinci anlaşma da birincisinin 
larına malik olacaklardır. eczayı mütemmimesinedn olmak üze-
Anlaşmanm tatbikatı esnasında bir re bu gece Cenevrede ayni devletler 

yanlışlığa meydan vermemek için iı.- murahhasları tarafından imza edildi. 
kit devletlerin denizaltı gemileri Ak- Işte yüksek meclisinizden tetkik ve 
denizde bazı kayıtlara tabi olarak sey tasdikini rica ettiğim ikinci metin de 
rüsefer edebileceklerdir. budur. 

Nihayet, müddetle mukayyet olmı Denizaltı piratlığının, denizüstü ge 
yan bu anlaşma her akidin bir aylık milcrile tayyarelere de teşmilini is
mütekaddim ihbar ile çekilmesi im- tihdaf eden bu itilaf name "Nyon.,' an: 
kanını derpiş etmekte ve bu takdirde !aşmasının hudut ve esasları dahilin
diğer bir herhangi akide de bu ÇP.kil- de ve memleketimize ayni mükellefi
me gününden evvel haber vermek su- yetleri tahımil eder şekilde akit ve im 
retiyle ayni zamanda taahhüd:ıtm'l za edilmiştir. . 
nihayet vermek hakkını bahşeylem"k Cümhuriyct hükumetinin, büyük 
tcdir. meclisinizce tasvip edilmiş oı,an siya. 

Nyon anlaşmasının sekizinci mı:ı..d • setine uygun telakki ettiğimiz Nyon 
desi mucibince bu anlaşma ile ~yncl anlaşmasile müzeyyel Cenevre anlaş
milel taahhüdata hiçbir veçhile halel masını kabul ve tasdik buyurmanızı 
gelmemekte olduğunu ayrıca kaydet- rica ederim. 
mek isterim. 

Arkadaşlar, 

"Nyon anlaşmasının imzası esne.sın 
da bu anla§mada yer bulmamış olan 
diğer bazı noktaların müzakeresine 
devam edilerek müzeyyel bir itilaf da-

Başvekil, Tarihi 

Nutkunu Söylüyor 

Numan Menemencioğlundan son-

Ankara, 18 (A.A.) - Nyon anlaş
masına mUzeyyel itilafname metni 
berveçhi atidir: 

Akenizde denizaltı gemileri tarafın 
dan ika olunan korsanlık fiillerine 
karşı hususi müşterek tedbirler hak
kındaki kararlan havi olarak 14 eylül 
1937 tarihinde Nyon'da imza olunan 
a~aşmada, iştirak eden devletler, 
denizüstü gemileri veya hava sefine
lt~ri tarafından ika olunan bu gibi 
fillere karşı ilerde müşterek tedbirler 
ittihazı imkanını muhafaza ettikleri-
ni ve şimdi bu gibi tedbirlere tevessül 

Fevkalade içtimada hazır bulun- etmek münasip olduğunu nazarı dik ... 

mak üzere Ankaraya dönen 

kadın mebuslarımız 

kate alarak, hükumetleri tarafından 
usulü dairesinde mezun bulunan aşa
ğıdaki imzalar sahipleri 17 eylül 937 

ra Başvekil İsmet tnönU kürsüye gel tarihinde Cenevrede toplanıp derhal 
di ve sık sık alkışlanan ve "bravo" meriyete girecek olan berveçhiati hü
sesleri ile karşılanan şu tarihi nutku kümleri kararlaştırmışlardır: 
nu söyledi: 1 - işbu itilafname, Nyon anlaş-

"Nyon anlaşması Akdenizde kor - masını tamamlar ve onun mütemmim 
sanlık aleyhine manen ve maddeten 1 cüzü addolunur. 
akit devletlerin tesanüdünü ve teşriki j 2 - işbu itilafname Ispanyada mü 
mesaisini ifade eder. Karadeniz ve cadcle halinde bulunan taraflardan 
Akdeniz devletleri davetliler ve akit- hiçbirine ait olmıyan bir ticaret gemi 
lcr meyanındadır. Almanya dahi da- sine karşı Akdenizde bir denizüstü 
vet edilmiştir. Davet için teşebbüs a- gemisi veya hava gemisi tarafından 
lan devletlerin diğer bazı devletlerin deniz muharebesi hukuku düveli ile 
iştirak etmemesi haline teessüf et- musaddak olup 22 nisan 1930 tarihli 
meleri hem bizim hissiyatımıza ter- Londra muahedenamesinin dördüncü 
ceman olmuş, hem davet eden devlet- kısmında tadat ve 6 teşrinisani 936 
lerin geniş bir anlaşma istihsali için tarihinde Londrada imza edilen proto 
arzularının saımimi olduğunu naza - kol He teyit olunan insaniyet prensip
rımızda teyit etmiştir. (Alkışlar). terini nazarı itibara almaksızın bir 

Korsanlık aleyhinde bir mücadele denizüstü veya hava gemisi tarafın
anlaşması masum bir hadisedir ki, dan yapılan bilcümle hücumlar hak
tabii ve rahat haller içinde fazla dik- kında tatbik olunur. 
kati çekmiyecekti. Fakat Nyon an- 3 - Nyon anlaşımasına tevfikan 
!aşmasının umumi dikkat ve hassa- açık denizde ticari seyrisefainin hi
siyeti üzerinde toplaması, akdolundu- mayesine iştirak eden ve birinci mad 
ğu zaman gergin ve nazik şartlar i- dede zikredilen şerait dairesinde ya
çinde bulunmasındandır. pılan bir hücuma şahit olan her de-

Ispanya meselesi uzadıkça. tarafla- nizüstü gemisi. 
rın ve mefr-uz tarafdarlann biribirin- a - Eğer hücum bir hava gemisi 

tarafından vaki ise, ona karşı atef ~ 
çacak, , 

b - Eğer bir denizüstü gemisi ti 
rafından vaki ise o hücuma karşı ıceO' 
di vasıtalarile ve icabı halinde onl~ 
kara suuan dahilinde çağırdın ı 
mümkün olan takviyeye mürac3' 
eyliyerek müdahale edecektir. b1tfı 

İştirak eden devletlerden her 
kendisine ait hususlarda, kendi b:;: 
gemilerinin işbu itilafname .ruh e' 
göre hattı hareketlerini tanzım ed 
ceklerdir. fi" 

Ayni derecede muteber olmak U ) 
f · ·1· 1 k te re ransızca ve ıngı ızcc o ara 1uı bir nüsha halinde Cenevrede 17 e1

0
,. 

937 de tanzim olunmuştur. Bu J1 ı 
ha Milletler cemiyeti katipliği haıiJ>l 
evrakına tevdi olunacaktır. d• 

Büyük Britanya ve Şiıınali Irlail Jt' 
müttehit krallığı, Bulgaristan, ?d~ 
Fransa, Yunanistan, Romanya. 
kiye, Sovyetler Birliği, YugosıavY3' 

Türk Tabiiyetindell 

lskat Edilenler 
Ankara, 18 (Tan muhabirinden)~ 

Resmi izin almadan, yabancı de';;.. 
tabiiyeetine girdiklerinden dolaY1 ~ 
mi oğlu AbdUlkadir Kemal, Diyar ol 
kirin Hasırlı mahallesinden Has:ıDJ11,. 
lu Ramazan, Konyanın Mamure }l , 

hallesinden mütekait yüzbaşı ft{C•etl 
met oğlu Muhittin; Vekiller ge~ 
kararile Türk tabüyetinden ıskat 
mişlerdir. 

Romanyada 47 Kiti 
Mahkum Oldu rad' 

Varşova 18 (TAN) - PoloJl) • 
' ıee' Trodnov eyalet mahkemesi, '-p 1 . ıy 

Ruslar,. partisine mensup 47 kış p 
den 7 seneye kadar muhtelif llll 
cezalanna mahkfım etmiştir. 
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1 E K O N o M i 1 

Yumurta 
Piyasası 

Düzeliyor 
-0---

Bulgaristan Bizimle 

Rekabet Ediyor 

1 • 

1 

1 Frankta Yeni 
Buğdayl~r : Bir Değişme 
Anadoluda : Olmadı 

Ytiksek • 
• Türk Borcu Kuponları 

Dün ıehrimize elli beı va-
ı gon buğelay gelmi,tir. iki • Yakında Ödeniyor 

üç gündenberi buğday piya- Fransız frangı şimdilik eski vazi-Yumurta piyasası yavaş yavaş can 
lanmıya yüz tutmuştur. Yumurtala- scuı gev,ek gittiğinden fiyat• 1

1 yetini muhafaza etmektedir. Dün 
nmızın bellibaşh rakibi Bulgaristan larela ela 3 • 4 para kadar dü· ı Lonra Borsası bir sterlini 146,6b 
yumurtalandır. Bulgarlar son altı aY ı Üflük elevam etmiftir. Ana-

1 
f:z-ank olarak göstermiştir. Bir stl'r-

da yirmi bin beslenmiş tavuk ihraç et eloluelaki fiyat\ar piyasa- lıne Merkez Ba.-ıkasmce 625 kuruş a-
mişlerdir. Bu müddet içinde yalnız Al ı _;, el h "'k k · 

1 

lış ve 627,75 kuruş satış fiyatile t~ 
mı;uıan a a yu se tır. b·t 1 t 

manyaya 96 bin sandık yumurta gön , ı . . ı o unmuş ur. 

1 Bunun sebebı Zıraat Banka· ünitürk sabah 13 liradan açılarnl: derilmiştir. Bulgaristanın bu seneki 
yumurta hasılatı malum olmamakla 

1 
sının yeni mahsul buğday- ı biraz yükselmiş ve 13,30 lirada ka-

beraber eylüle kadar 150 biri sandı- larelan toplamakta olması ı panmıştır. Unitürkün kupon tediyatı 
,ğın ihraç edildiği anlaşılmıştr. j 

1 ve bilhaua Polatlının ekstra 'ı için hükfımetimizle yapılan anlaşma 
Memleketimizin kırk senedenberi ı ekstra mallarını iyi fiyatlar- ı ya ve mevcut kararnameye göre ku-

müşterisi olan bazı memleketlerde 
1 

D k ponlarm frank ve dolarla ödenmesi 
la almasıelır. Ün yumufa ı·cap etmektedir. İkinci teşrinde öde-Bulgar yumurtaları kuvvetli bir ra- ı 

kip vaziyetindedir. Evvelce 300 bin • buğelaylar 5,20 - 5,38 kuru,- necek kuponlar düşük frank kıyıne-

ti :aıbuki bu adamların vazife 
~ llrat Bey tarafından yazılmış o
l'ile 8ekiz mektubu, Amasya beyle
\i lrıaktuı Ahmet Sultanın orada
onı:.:ık adamlanna teslim ederek 
llıek: Şifahen de bazı talimat ver 
~etiı \re bu işleri bitirdikten sonra 
dan ~l avdet etmekti. Lakin, ara -
fi h Uç aya yakın bir zaman geçti
llıit·alde, ne bu Uç adam avdet et
~ ile de bunlardan bir haber gel
lÇiıı ·~unun için Şah İsmail endişe 
~~ ıdi. Şayet bu üç adamı ele 
tlrr:"l!Ş ise, hiç şüphesiz ki, planı -

izdivaçtan da, (Kılıç) husule gel
mişti. 

vastaıkı lranlı tifocarlar vasıtasile 
Şah İsmaile bildirmişti. 

sandık yumurta ihraç ettiğimiz hal- tan, Polatlı malları 6,10 - tile ödendiği takdirde kupon başına 
I de bu miktar her sene azalmıya yüz 6,16 kuruftan satılmıştır. 1 

80 kuruş isabet edecektir. Gelecek 
tutmuştur. . Sert buğelaylar ise elaha iı· 

1 

mayısta kuponlar dolarla ödenecek-

ı;;: kısmı, altüst olmuş demektL 
'llıda Şah İsmail bu üzüntüler ara 
~ bekleyip dururken, Anadolu
.\ıı korkunç bir haber gelmişti: 
di l<iolu ve Rumelideki (Şii) ler, ye 
Ca•~mdan yetmiş yaşına kadar 
~m edildiler. 

~~ İsmail, evvela bu habere inan 
bir 'k ıstememişti. Çünkü ortada hiç 
\a ~bep yokken, bu kadar insanın 
li' tıllle hiçbir mana verememişti. 
c:ıkat günler geçtikçe, Anadoludan 
ıı_ı( karvanlar bu müthiş facianın 
1lı 1kat olduğunu teyit etmişler, 
~telif memleketlerde cereyan e
'it ?u kanlr hailenin tafsilatına 
bet bırçok yürekler parçalayıcı ha-

ler getirmişlerdi. 

~ah İsmail, bunları dinliye din 
hi ~ liye öfkesinden çrlaıraca:ıt 
s:ı.h~le gelmişti. Ve artık Sultan 
tıı· ~ın bütün maksadını keşfet -
oıışı1• Demek ki, Selim; artık kati 
!it lrak harbe karar vermişti. Bu kat 
~ da, bu harbin başlangıcından 

ka bir şey değildi. 
titıŞah İsmail, gafil avlanmamak i
lltıt derhal harekete geçmişti. lra
teıı:~~mda bulunan bütün kuv -
'lira rının, mümkün olduğu kadar 
ı~ tle Azerbaycana gelerek orada 
de ~ etmeleri için emirler gön -
llatrnişti. Irak hudutlannda bulu -
~ InUhim bir süvari fırkasını da 

Kılıç, tam yirmi beş senelik ha -
yatını, İzmirde geçirmiş, babası -
mn İranlı olmasına rağmen, Ttirk
lüğü benimsemişti. Fakat hayatı -
nm yirmi beşinci senesi, ona bü -
yük bir felaket getirmişti. Bu yakı 
şıklı delikanlı, İzmir beylerinden 
birinin km ile sevişmişti. Bu ma -
cerayı duyan kızın babası bütün 
nüfuzunu kullanarak onu hükumet 
memurlarına yakalatmış, İzmir ka
lesinin zindanlarında hapsettir -
mişti. 

Kılıç; iki sene bu zindanda kal -
dıktan sonra. nasılsa firar edebil • 
miş, dağdan dağa a.şarak 1rana gel 
mişti. Fakat gelinciye kadar bir
çok yerlerde büyük tehlikelere ma 
ruz kalmış, ancak bu tehlikeleri, 
silahının kuvvetile yanp İran hru -
dudunu geçmişti. 

Onun bu maceralannı haber a
lan Şah İsmail, bu kadar cesur, ve 
-pi§kin bir adamın, günün birinde 
kendisine faydalı olabileceğini dil -
şünerek onu maiyetine almış, Ka -
rabJlğ sarayının korucu bölüğüne 

vermişti. Kılıç, burada da az za -
manda kendini göstermiş, nihayet 
sarayın korucuıbaşıhğına geçmişti. 

Şah İsmail, Kılıçı hatırlar ha
tırlamaz, derhal onu huzu

runa celbetmişti. 

Ve ondan sonra da, bizzat Os
manlı ordusu içine girerek daha 
esaslı tetkik ve müşahedelerde bu 
lunmak için, (Ankara) yolile (Es
kişehir) e doğru ilerlemişti. 

S.ıltan Se\im, debdebeli bir a
layla Usküdara geçtikten 

sonra, hiç durmadan yoluna de
vam etmiş; (Maltepe) de ordusu
na yetişmişti. 

Ordu, büyük bir intizam ile yo
luna devam etmekte idi. 

Şimdi, Selimin zihnini yalnız bir 
şey işgal ediyordu. O da, Şah 1sma 
ilin tamamile hazırlanmasına mey 
dan vermeden evvel, İran ordusu
nun üzerine yüklenmek .. ilk ham
lede büyük bir galebe temin et
mekti. 

Bu maksatla Malte.pede de an
cdc o geceyi geçirdikten sonra, er 
te8İ aa.bah~adaa d& liarek.et ~ 
ağır ağır ilerliyen kıUfara daha 
süratli davranmaları için emir ve
rerek, kendisi de ilk kestirme yol
lardan Yenişehir ovasına geldi. 

(Arkası var) 

tir. Bu suretle dolar besabile bir ku-
Bunun başlıca sebebi, Türk yu· teklielir. Piycuacla 5,25 - ponun bedeli 94 kuruş olacaktır. 

mu.rtalarmın Bulgar yumurtaların- 5,35 kuru' arasında satılmış· Dün. Merkez Bankası hisseleri 
dan daha pahalıya verilmesidir. Hal tır. Çavelar 4,20 • 4,28, bur- ' 90,50 liradan, Aslan çimentosu 10,10 
buki Türk köylüsil için hiçbir serma çak 3,35, sarı mısır 4,10 - liradan muamele görmüştür. Diğer 
yeye mal olmadan "kendi gelen" biı 
mahsul telakki edilen yumurtalarını 

4,15 kuruftur. hisse ve tahviller üzerinde hiçbir mu 
amele geçmemiştir. 

zm fiyatlarını biraz daha ucuzlat
mak dış piyasalarda kaybettiğimiz 

eski vaziyeti çarçabuk kazandırabile-
cektir. Almanya ile yapılan yeni an
laşmada Türk yumurtaları için de 

geniş bir kontenjan verilmesi yumuı 
ta tüccarlarımızı sevindirecektir. 

Senede Dört 
Milyon Çiçek 
Yetiştiriliyor 

Şehrimizdeki çiçek satışlan etra
fmdaTürkofisçe tetkikler yapılmakta 

HAYVAN BORSASINDA dır. Verilen malumata göre, İstanbul 
da senede 1 milyon 200 bin kadar ka 

F1Y ATLAR ranfil, 3 milyondan fazla gül, lale, 
Dün Ha.ıyvan Borsasında kilosu sünbül, menekşe, leylak vesa-

17,18 kuruştan 1318 karaman, 17 ku ire gibi çiçekler yetiştirilmektedir. 
IW}tan 16 dağlıç ve 18,68 kuruştan Bu çiçeklerin kıymeti 80 - 100 bin li-
63 .kıvırcık, 22,70 ten 663 kuzu, 14 ra arasındadır. Anadoluya da vasati 
.!Şii lslii~!f!l 8 ~ bü,ytill- 10 bin liralık çiçek gönderildiğLanla
baş· liayvanfardin 13,13 kuruştan 61 şılmaktadrr. 
öküz, 12 den 5 inek, 12,12 den 21 da- Karadenizin Sarı 
na 13,98 den 2boğa ,10,98 dan 18 rnan 

da ile 12,75 kwuştan 43 malak sa- Mısırları Yetişti 
tılmıştır. 

Karadeniz mıntakasınm sarı mısır 
mahsulü erişmiş olduğundan piyasa
mızdan Karadeniz limanlarına mısır 
sevkiyatı durmuştur. Şehrimize ge
tirilmekte olan Trakya ve Adapazarı 
mısırları depo edilmektedir. Mısır ih
racı başlamadığı için mısr fiyatları
nın düşeceği tahmin olunmaktadır. 
, 

Amerikada Buğday 
Rekoltesi Tahminden Fazla 

Havalar müsait gittiğinden umu • 
miyet itibarile bu sene iyı buğday 

mahsulü alınacağı anlaşılmaktadır. 1 
ağustos tarihinde yapılan rekolte tah 
minleri bir ay evvel yapılan tahmın
lerden yüksektir. 

Amerika Ziraat Nezareti, rekolte 
tahmin dairesi tarafından 1 ağustos 
1937 tarihınde yapılan tahmin mem· 
leketin son ve ilkbahar ekimı buğday 
rekoltesini 890 milyon buşel olarak 
göstermektedir. Sonbahar ekiminden 
GM-ınüyun-butıel-vc ilkbabQr .Dlrimin. 
den 202 milyon buşel buğday alına· 
caktır. Bu tahmin geçen aya nazaran 
8 milyon buşel daha fazladır. 

Ziraat Odasında 
Ziraat odası dün toplanmıştır. O

da yerli meyvalarımızın mülaJ1annı 
yaptırmya karar vermiştir. 

haı Tebrize celbetmişti. 
~ lsmail, esasen çoktanberi 
ltar Planını kararlaştırmıştı. Bu 
)a lra göre; ilk taarruzu kendisi 
~:rnryacak, sadece müdafaa vazi
'ıtı alacaktı. Bu müdafaa esna
~ Selimin kuvvetini kırdıktan 
o_ mukabil taarruza geçecek: 

- Kılıç!.. Senin cesaret ve sa -
dakatinden eminim· Onun için sa
na çok mühim bir vazife verece -
ğim. Fakat peşinen şunu söyleyim 
ki, bu vazife son derecede ağır ve 
tehlikelidir ... iyice düşün.. Eğer 
her tehlikeyi göze alıyorsan, göre
ceğin işi izah edeyim. 

Kaç Türlü Romatizma? BORSA 

İırtlttantı hudutlannda.n athyarak 
bat~lu içlerine doğru ilerlemiye 

l}>acaktı. 

~ Planı muvaffakıyetle tatbik 
larıe~ için her şeyden evvel, '11Jl -

bum ek elzemdi: 'ltt:- Selim, ordusuna seferberlik 
•ı \rermi.. 'dir? 
2 - -·"""? mı . 
,. Ordusu, nerelerde içtima e-

3 lr?, 

~e - lçtima eden ordu, İran üze
~~ hangi istikametlerden yürüye
teç' hangi noktalardan taarruza 

ecektir ., 
~ .. 

lal'~~· doğruca öğrenmek ko -
~ ~r ~ değildi. Çünkü: eğer Sul
~. ~hın seferberlik emri vermiş 
~u;ç şUphesiz ki, hudutlardan 
~~ arak her tarafa emirler gön
~e~e~; casushığun önüne geç -
~~ti çın her tedbire müracaat ede
llttııd., l,te, bu kadar srkı kayıtlar 
teç • Osmanlı hudutlarını kim 
ıte~~k. öğrenilmesi li.zımgelen 
ti? el'in ha.berlerini, kim getirecek 

h~·. bu işe kabiliyeti olanların 
"'- 1111 ~'L. • d . . ti F ~t. bö -ıının en geçırmış . a -
lkıarıd Yl~ nazik ve tehlikeli bir za 

~lha, hiçbirine gUvenememişti. 
\irı 

1
8Yet aklına, (Kılıç) isminde 
elmi~i 

ltıı ~ .. . 
"1lcu~ç, karabağdaki sarayın ko -
~ ~llt idi. Aslen İranlı olan ba 
ltıif,' ~le ticaret için 1zmire git 
it 'h.._~ Yerleşmişti. Ve, bir yer 
'~ IEızı ile izdivac etmişti. Bu 

Demişti. Kılıç; 

- Emret, Şahım ... Hayatta, be
nim gözümü yıldıracak hiçbir teh
like yoktur. Her tarafımı ölüm ku 
şatsa. yine kendimi kurtarabilece
ğime dair bende gerip bir itikat 
var. Böyle itikada malik olan 
bir adam, tehlikeye ehemmiyet ve . . ., 
rır mı .. 

Diye, pervasızca bir cevap ver-
mişti. 

Ehemmiyetsiz bir saray koru
cusu olduğu halde, kısa bir 

zaman sonra, çok mühim bir tari
hi vazife deruhte ederek meşhur 
bir adam olan (Kılıç), Şah İsma
ilden aldığı talimat üzerine, gizli
ce Tebrizden hareket etmiş .. kim
seye görUnmeden Osmanlı hrudu
duna kadar gelmişti. Ve bir gece 
zifiri karanlıklar içinde, yerlere 
sürüne sürüne hududu geçmişti. 

Kılıç; hududu geçer geçmez, der 
hal yeniçerilerin (serhad bölük
leri) ne mahsus bir elbise tedarik 
ederek sırtına geçirmişti. Ve bir 
de sahte izin tezkeresi uydurarak 
- gfıya izinli bir hudut askeri gibi
hiç kimsenin nazarıdkkiatini cel
betmeden, (Sıvas} a kadar gel
mişti. 

Sıvasa gelir gelmez, mahirane 
bir şekilde tahkikata girişmişti. 
Selimin, seferberlik emri verdiği
ni.. ordunun (Yenişehir) ovasın

da içtima edeceğini.. yapılan men
zil teşkilatına nazaran bu muaz
zam Osmanlı ordusunun nereler
den geçeceğini tamamen öğrenmiş 
- Şah İsmail ile aralarında karar
laştırdıkları şifre mucibince - Sı-

Kapbcalara en çok müzmin ro • 
matlzma için giderler. Fakat kap
lıca her romatizmalıya iyi gelmez. 
Niçin! 

Müzmin romatizma, her vakit ay 
ili sebepten Uerl gelen, ba§lıbaşına 
bir hastalık değlldlr de ondan. Vak 

tile romatizmayi biri lıid, öteki 

müzmin diye iki tiirlü ayınrlar ve 

bunu söyleyinc.'I rahat ederlerdi. 
Halbuki bugünkü mi.nasile roma
tizma sadece mafsallarda ağn de
ğildir. Bu ağnlar yüksek ateşle 

bil'llkte olduğu vakit ona bili lıid 
romatizma derler. Bu teklinin ayırt 
edilmesi de, tedavi edllme81 de ko
laydır. 

Fakat müznıln olunca iş değişir. 
Mafsallarda ağn birçok türlü sebep 
lerden Deri gelir. Tedavisi de mut
laka o sebebin blllnmesine bağlıdır. 
O sebeplerin bazılarını kaplıca te
davisi ortadan kaldınr, bazdan • 
na tesir edemez • 

Romatlzmalann birçoğu mlkrop
lardan ileri gelir. Kimisinde mlk -
rop doğrudan doğnıya mafsalm ı. 

çinde veya etrafında bulunur. Ki -
misinde mafsala girer, çabok çı • 
kar, fakat ağn yapan maddelerlnt 
bırakır. Kimisinde de maf
saldan çok makta olduğu halde o
radan çıkardığı zehirleri kanla 
mafsala giderler ve orada ağn ya
parlar. Meseli dl§lerde, hop.da, ba
demciklerde olur. Mikrobun bu\un 
duğu yer anlaşılıp 01'881 temizlen • 
meyince romatizma geçmez. An • 
eak romatizmaya sebep olm mlk -
roplar da tttrltl türlüdür. Verem 

mikrobu olunca, omm bulunduğu 
yerin temlzlenmesı de güçleşir. 

Romatizma mafsallardakl ke -
miklerln veya kıkırda.klann bo1ul

masmdan ileri gelebilir. O vakitte 
tedavisi güçtür. 

Kapbcalann en iyi geldiği ro -
matlzma, Gut hastalığının sehep 
olduğu romatızmadır. Bizim Yalo
va kapbcala.n, BUJ'Sa kaplıca.lan bii 
türlü romatizma ağnlannı g~lr -
mek için dünyamn en ili yerlerin
dendir. 

Dahili guddelerln bozulması da 
mafsallarda ağn yapar. Mesela boy 

nummdald tiroit guddesinin roma

tizma De münasebeti pek çok oldu
ğu gibi bayanlarda yumurtalıklar 
yolunda işlemediği va.kit yine maf
sallarda ağn olur. 

Damarlai'umzı açıp kapa.tan, ka
nın dönmesine hakim olan sinirler 
bozulunca yine romatizma ağnlan 
gelir. Çok defa bu sebep ötekılerle 

birlikte bulunur. 

Çok ayakta durmak, lJazı ·şçue -
rln maruz olduk.lan gibi, ayni ma.f
sah müt.emadlyen işletmek, romatiz 
maya 8811 ~ olmasa bUe, başka 
sebeplerin tesir etmeslnl kolaylaş
tmr. 

Daha soma da sebepleri henüz 
anlafllamıyan romatizmalar va.r • 
dır. Buıı1ara da şlmdlllk slnlrUllk -
ten Deri gelen romatlmıa denntr. 

Bir de müterakki romatizma de
nilen bir hastalık vardır kl, bu da 
yine ttlrltl türlü sebeplerden ileri 
gellr ve yerleştiği mafsalm Şekli
ni değlştlrlr. Çlrldnlettirlr. 

18 Eylül Cumartesi 

P A R A L A R 

Sterlin 626,- 630,-
Dolar 123,- 127,50 
Fransız Fr. 82,- 90,-
Liret 110,- 115,-

Belçika frangı 80,- 84,-
Drahmi 18,- 23,-
İsviçre Fr. 570,- 580,-
Leva 20,- 23,-

Florin 65,- 70,-
Kron Çek 74,- 84,-
Şilin Avusturya 21,- 23,-

Mark 28,- 31.-
Zloti 20,- 23,-
Pengo 21,- 25,-
Ley 12,- 14,50 
Dinar 48,- 52,-

Altın 1055,- 1056,-
Banknot 259,- 260,-

ÇEK• t~R 
Londra 627,75 628,-
New-York 0,7895 0,7897 
Paris 23,365 23,3575 
Milano 15,0155 15,01 
Brüksel 4,6950 4,6930 
Atina 87,0570 87,0225 
Cenevre 3,4416 3,44 
Sof ya 63.72 63,3942 
Amsterd. 1,4338 1,4332 
Prag 22,60 22,5915 
Viyana 4,1750 4,1735 
Madrid 11,7084 11,7038 
Berlin 1,9693 1,9685 
Varşova 4,1816 4,18 
Buda peşte 3,9825 3,9810 
Bükreş 107,0490 107,0063 
Belgrad 34,4484 34.435 
Yokohama 2,7366 2,7356 
Moskova 20,3275 20,3375 
Stokholm 3,0896 3,0883 
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18-9-937 

Fil' ATLAR 

Aşağı Yukan 
K.. P. K. P. 

Buğday yumuşak 5 38 6 71,.~' 
Arpa 4 211:! 4 12Yj 
Bakla 4 10 
Mısır beyaz 4 121h - -
Mısır san 4 20 - -
Kuşyemi dökme 7 10 - -
Keten tohumu 9 30 - -
tç fmdlk 42 - - -
Yapak Anadol 56 - 58-

Buğday 

Arpa 
Çavdar 
Yapak 
Mısır 

Fasulye 
Kuşyemi 

Nohut 
Un 
Tiftik 

1ç fındık 
Kuşyemi 

Razmol 
Afyon 

GELEN 

G 1 DEN 

. 
592 Ton 
245 Ton 

45 Ton 
25 Ton 
88 Ton 
19 Ton 
251:s Ton 
9 Ton 

4231 Ton 
12 Ton 

32 Ton 
341/2 Ton 
25 Ton 
7~~ Ton 

DIŞ FIY ATLAR . 
Buğday: Liverpul 

,, : Şikago 
,, : Vinipek 

Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T. : ,, 
Fındık G. : Hamburg 

.. L. : ,, 

6,06 K. 
4,82 .. 
5,89 " 
5,12 " 
8,94 " 
8,42 .. 

94,52 " 
94.52 " 
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Kontrol gemileri (BAŞMAKALEDEN MABAAT> 

V .f b d Bir Haftalık 
azı e aşın a T . h 

Londra, 18 (TAN) - Akdeniz! a rl 
korsanlıktan korumıya memur İn

giliz gemileri Ccbelüttarıkta toplan
maktadır. Bugün resmen bildirildiği
ne göre, 26 Ingiliz harp gemisi, 20 
destroyeri ve 2 tahtelbahiri burada 
bulunmaktadır. Bundan başka Akde
nizdeki İngiliz hava kuvvetlerini tak
v:ye edecek olan 5 merkez tayyare
sinden mürekkep birinci grup bu sa
bah Maltaya hareket etmiştir. 

Ccı:net adındaki lngiliz muhribile 
Glorius tayyare gemisinin Malta a
çıklarında torpil taarruzuna uğramış 
oldukları haberi katiyetle tekzip o
lunmaktadır. Ingiliz mahafili, böyle 
bir taarruzun aslı olmadığım bildir
mektedir. 

İtalyan deniz kumpanyalannm Ka
radenize olan seferlerini tatil etmele
ri için talim!.'t verilmiş olduğuna dair 
verilen haber teeyyüt etmemiştir. 

Nyon anlaşmasının metni 
ita/yaya verildi 

Roma, 18 (A.A.) - Fransız ve ln
giliz maslahatgüzarları B. Blondel ve 
B. Ingram, bu sabah Kont Ciano ta
rafından kabul edilmişler ve kendisi
ne Nyon iUHifnamesine munzam iti
laf metnini tevdi etmişlerdir. 

Arnavutluk Akdeniz 
anlaşmasından ayrılıyor 

:Alınan haberlere göre, Arnavutluk 
htikUımeti, Nyon itilafından çekilmek 
istediğini ve anlaşma hükümlerine u
yarak otuz gün bekliyeceğini alaka
dar devletlere bildirmiştir. 

Dün gec; vakit, Ankara Arnavutluk 
maha.filinde yaptığımız tahkikat bu 
haberi teyit etmektedir. Fakat, bu 
rnahafil izahat vermekten çekinmek· · 
tedirler. 

Erkek Çorapları için 
Hazırlanacak Nizamname 
Erkek ve çocuk çoraplarının kadın 

çorapları gibi standardize edilmesi i
çin İktısat Vekaleti tarafından bir ni
zamname hazırlanmaktadır. Bu ni
zamnameye göre, erkek ve çocuk ço
raplarının imalinde kullanılacak iplik 
lcrin sağlamlık dereceleri de kontrol 
edilecektir. 

Yıldızla Eminönü 
Arasında Otobüs 

Yıldız - Beşiktaş - Maçka - Tak 
sim - Dolmabahçe - Tophane yolu 
ile Yıldızdan Eminönilne kadar oto
büs işletilmesi için belediyeye bir mü
racaat yapılmıştır. 

Dilsizler Cemiyetinde 
Yine ihtilaf Çıktı 

İstanbul dilsizler cemiyeti idare he
yeti inhisarlar arasında yine bir ihti
yeti azalan arasında yine bir ihtilaf 
çıkmış ve bunlardan bir kısmı istifa 
etmişlerdir. Çekilen azalardan bazda
n dün matbaamıza gelerek halen ida
re heyeti bulunmadığım, cemiyet na
mına yapılacak müracaatlerin hükUm 
süz sayılması lazım geldiğini bildir
mişlerdir. 

KANZUK 
Saç Boyaları 
JUVANTiN 

KUMRAL - SiYAH 

Ter ve yıkanmakla ka.t'ly. 

yen çıkmaz, tabii renk veren ta

nınmış yegane sıhhi saç 

boyalandır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGl .. U - ISTANBUL 

Bıışı l in.·i<le) 
konferansa karışmayınca ve maksadı 
ne olduğu bilinmedikçe Italyayı ana 
yolların asayişini muhafazaya me -
mur etmek, işi sürüncemeye atmak 
demekti. Derhal harekete geçmek i
cap ettiği için hazır bulunanlar ara
sında elbette kati kararlara varıldı. 

Bundan başka asayişi korumak, bi
tarafhğa lüzum gösteren bir vazife -
dir. İtalya, ispanya asilerinin zaferini 
benimsiyerek, bunu kendi zaferi saya. 
cak dereceye gittikten sonra Akdeniz 
de esaslı bir asayiş vazifesini Italyan 
lara yüklemek hatıra gelemezdi. 

Gerek ltalya ve gerek Alman gaze
teleri, Nyon anlaşmasına hakiki man
zarasından çok başka bir manzara ver 
mek için ellerinden geleni yapıyor -
lar. 

Bir Alman gazetesi diyor ki: "Bu 
kararın tatbikinden vaz geçmek la
zımdır. ÇünkU bu kadar Ingiliz ve 
Fransız harp gemisinin Akdenize top
lanması, muvazeneyi Italya aleyhine 
çevirir. Italyanın emniyetini ve Trab
lusla muvasalesini tehdit altında bıra
kır. Bundan başka lngilizlerle Fransız 
lann ba.~ladıklan hareketler, hakiki 
bir harp halindeki işbirliğinin manev. 
ra şeklinde bir tecrübesidir.,, 

Almanyanın aulh ,artı 

A lman ve Italyan gazeteleri ha
diseleri bu kadar aykırı bir şe

kilde tasvir ederken, B. Hitler ecnebi 
gazetecileri NUrenberg civarında, 
Barbarosanm tarihi şatosunda kabul 
ederek oldukça itidalli sözler söyledi. 
B. Hitler gazetecilere dedi ki: "Bize 
kendi müstemlekelerimiz geri veril
sin ... Sulh için bu mutlaka lazımdır. 

Niyetimiz müstemlekeleri askeri üs 
diye kullanmak değildir. Zaten böyle 
bir şey yapılacak olursa müstemleke
lerin maliyet masrafı o kadar yükse
lir ki, onlardan iktısadi istifade temi
nine imkan kalmaz.,, 
Eğer müstemleke yolile hakiki ve 

tam bir sulhe ve silahsızlanmaya var
mak imkanı varsa devletlerin bunu 
alaka ile karşılıyacaklarına şüphe 

yoktur. Nihayet işin içinde silahlan -
ma masrafının külfetine ve eski Al
man mtistemlekelerinin teşkil ettiği 

nimete ait bir hesap ve mukayese 
meselesi vardır. 

Fakat insana öyle geliyor ki, B. 
Hitler kati bir söz söylemek fikrinde 
bulunmuş değildir. B.Hitler bazan da
hili istihlak için şiddetli, bazan de ih
racat için itidalli sözler söylüyor. 

Ecnebi gazetecilerine son beyanatı-
nı sadece son nev' e tasnif etmek ica.p 
eder. 

Avrupa satranç oyununun gelecek 
hamlesi, Hitler - Mussolini mülaka
tıdır. B. Hitler, gazetecilere, bu müla
katın manası ilstünde olduğunu, faz
la bir söze lüzum olmadığını söylemiş
tir. 

Cenevrede çalışmalar 

Milletler Cemiyeti toplantısı de· 
vam ediyor. Ruznamede mü -

him işler var. ispanya, ltalyanın mü
dahalelerinden şikayetçidir. Çin mu -
rahhası B. Velington Koo Çinin gör -
dUğü haksız muameleleri anlatmış ve 
nutku çok alkışlanmıştır. Bu mesesle
lerin ikisi de cemiyetin ruznamesin1e. 
dir. Filistin işile beraber konuşulu -
yor. Fakat haklarında şikayet olan 
memleketler cemiyete ya resmen veyıı. 
fiilen dahil bulunmuyorlar. Cemiyet 
misakı aza olmıyanlara karşı da zec
ri tedbire müracaat hakkını veriyor. 
fakat bu gıyabi hükümlerin çok te -
sirli olmadığını Habe~ işi göstermiş
tir. 

Milletler Cemiyeti Çıkmazda 
• spanya ve Uzak Şark işlerinde 
1 cemiyetin çok haklı şikayet

lere kulaklarını tıkaması imkanı da 
yok, faaliyete geçmesi de... Aradaki 
boşluğun tatlı dille doldurulmasından 
başka cemiyete yapacak şey kalmı -
yor. Milletler Cemiyeti bu gibi for
müller bulmakta tistat kesilmiştir. 

Bir taraftan Koo gibi kıymetli Çin 

1 

devlet adamı Cenevrede dert döker
ken, bir taraftan da Çinde sellerle kan 
akıyor. Harici alemin rolü karşıdan 

karşıya mazlumlara acımaktır. Çinli
lerin ilk şiddetli mukavemetlerinden 
sonra yine Çinlilerin de beklediklerı 

neticeler beliriyor. Japonların askeri 
UstllnlUğU, malzeme fazlalığı elbette 
tesirini gösteriyor. Fakat Çinin yüz
lerce milyonu için harp bitmemiştir. 
Henüz başlamıştır. Japonyanın Çinde 
tutunması ve silah kuvvetile mal sat
ması, her halde astan yüzünden pa
halı bir hareket olacaktır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Tuncelinde 
Son Vaziyet 

(Başı 1 incide) 
Cümhuriyetin imar ve ıslah progra 

mına muhalefet eden, nüfuslan a~ ol 
makla beraber altı aşirettir. Bugün 
bu altı aşiretten müşevvik ve serger
de ne kadar adamlar varsa bunlar re
islerile beraber faaliyet imkanından 
tamamen mahrum bırakılmışlardır. 
(.Alkışlar) Altı aşiretten birinin re
isleri, imha edilmiş ve diğerlerinin re 
islerinin hepsi yakalanmış, adalete 
teslim edilmiştir. 

Tuncelinde isyan ve ıslahat anane
si, Dersimin bütUn hatıraları, d!'ğları 
tcpelcrile bir takım aşılmaz, ge<~ilmcz 
ve bütün isyanlara mesned olan yu
vaların ve istinat noktalarının hikaye 
!erinden ibarettir. Orada Kutuderesi, 
Kalanderesi, Dbjik Babadağı ve saire 
gibi isimler vardır ki, sadece bu isim 
lerin tclcffuzu ve eskiden bir cuk se
ferlerin bunlardan biri etrafındıı {Ör 

düğüm olup kaldığını, bahusus, isyan 
edenlerin bunlardan biri içinde sığına 
rak aşılmaz bir melce halinde maksat 
lanna muvaffak olduğunu ıfade eder 
di. 
Cümhuriyet ordu ve 
zabıtasının muvallakıyeti 

Cümhuriyet ordusu ve zabıtası, bu 
hadise esnasında yaptığı takiplerde 
hurafe olarak zihinlerde yerleşen ne 
kadar uçurum halinde dere ve ne ka
dar çıkılmaz dağ varsa hepsini An
kara sokakları gibi baştan başa geç
mişlerdir. (Alkışlar). Kanun götüren 
ordu, jandarma neferlerinin ve ordu
dan bir neferin ayak basmadığı yer, 
inı'llediği dere ve çıkmadığını tepe 
yoktur. (Bravo sesleri alkışlar). 

Cilmhuriyetin ıslahat ve imar pro
gramına muhalefet eden bütün en -
geller ortadan kaldınlmış ve program 
bir an fasıla vermeksizin ilerletil
mekte bulunmuştur. 

Bugün orada yapılmakta olan yol
lar, kışlalar ve karakollar, mektepler, 
hükumet konaklarile memleketin en 
mamur ve en ziyade iş içinde bulunan 
bir muhitinin manzarasını görmek 
size, hepimize zevk verse gerektir. 
(Alkışlar). 

Zayiat yekUnu ne kedardır? 
Arkadaşlar, mukaveımet vaziyetini 

bertaraf ettikten sonra. lıııJ.klJl.r4ş.h 
ve serbestisi için takip edilen prog
rama devam ediyoruz. Bu vaziyeti 
size arzederken yazın b2.şmdan -
beri devam eden faaliyette 
kaçınılması milmkiln olmıyan insan 
zayiatının da neden ibaret olduğunu 
olduğu gibi söylemek isterim. DUn 
ak§ama kadar yani 17 eylüle kadar 
Dersim harekatının başından itibaren 
verilen zayiat şudur: 

Subay: 1 şehit, 4 yaralı. 
Er: 28 şehit, 46 yaralı. 
Bekçi: 1 şehit, 1 yaralı. 
Arkadaşlar, cümhuriyet kanunları-

nın hükümlerini yerine getirmek için 
aziz canlarını severek bu vatan uğ
runda feda eden subay er ve bUtUn 
vatan evlatlarım huzurunuzda hUr -
metle yadediyorum. Bu vazifeyi ifa 
etmek için bütUn kudretlerini aşkla 
snrfeden climhuriyet ordusunun ve 
cümhuriyet jandarmasının, kuman
danlarına, subay ve erlerine takdir ve 
şükranları.mızı ifade ettiğim zaman 
B. M. Meclisinin asil hissiyatını ifade 
etmiş olduğuma eminim. (Bravo ses
leri alkışlar). 

isyana iştirak edenlerin 
zayiatı: 265 
Arkadaşlar, bütün bu harekat es

nasında isyana iştirak eden, iğfal e
<ijlmiş zavallılarda vukubulan zayiatı 
olduğu gibi size söyliyeceğim: 

Isyana iştirak edenlerden 265 mak 
tul vardır. 20 yaralı ve 27 yakalan
mış ve müsademe esnasında 849 ki§i 
teslim olmuştur. 
Bunların içinde mücrim olan, bile

rek fenalık yapmış olan ve bir çok 
zavallıların zararına sebep vermiş o
lanlar vardır. Fakat bu çalışkan ve 
istidatlı Türk halkının en çok kısmı, 
fesatçıların, bu fena başların zulmün
der, zarar görmüşlerdir.,, 

Bilerek bilmiyerek, muhalefet yo
luna sapıp kanunun şiddetli tedibatı 
na maruz kalmış olarak hayatlarını 
kaybadenler hakkında da B. M. Mec 
!isinin teessürlerini ve bunun diğer 
vatandaşlara ibret olması temenni
lerini ifade ediyorum, zannediyorum. 

Arkadaşlar, hakikati Türk mille -
tine olduğu gibi söylerken bulundu
ğu gibi, bu kadar uzun süren ve Cüm 
huriyet kanunlarını behemehal yü -
rütmek için gösterilen azim, şiddet 

karşısında bile zayiatın binnetice ha
fif olmasına dikkatinizi celbetmek is
terim. Silahlar çok mtıessir ve silah 
lan kullanmak için hiçbir tereddiit 

Hazırlıklar 

Tamamlandı 

Ü 

i 

(Başı 1 incide) 
ga, Macar profesörü Acfoldi, Alman 
profesörü Dorpfeld ve Leh profesör 
Prezevortski olmak üzere yedi ecneb 
tarihçi daha gelmiştir. 

-"Yeni Türkiye, Osmanlı lmpa 
ratorluğunun devamı d'eğildir, , 

e 
-

Ecnebi profesörler Tarih Kurumu 
!iyeleri tarafından karşılanmışlar v 
Tokatliyan oteline misafir edilmişler 
dir. 

-Güzel Türkçe konuşan Alman pro 
fesörU B. Hartman dün bir muharri -
rimize şunları söylemiştir: 

-
-
-
-

-
-
i 

-
-
-
e 
-
-
-

"- Berlin Universitesi Arapça, Is 
lam tarihi ve Türkoloji profesörü 
yüm. Türkiye ve Türk tarihi ile şah 
sen meşgul olmaktayım. Bundan ev 
vel iki defa buraya gelmiştim. Ben 
yalnız Istanbulu görmekle kalmadım 
Ayni zamanda Ankara, lzmir ve A 
danaya da gittim. Yeni Türkiyeye da 
ir muhtelif makaleler neşrediyorum 
Bu defa Tarih Kurultayında "esk 
Türkiye ile yeni Türkiye arasında bir 
alaka bulunup bulunmadığını,, anla 
tan bir tez okuyacağım. Benim kana 
atime göre, Yavuz Selime kadar bu 
günkünden çok ba§ka bir Tilrkiy 
mevcuttu. Türk kavimleri vardı. Fa 
kat bir millet teşekkül etmemişti. Se 
limden sonra ise Osmanlı lmparator 
luğu hilafet oldu. Osmanlı memleketi 
bir Islam memleketi haline girdi. 

-
i 

-

-
r 
-. 

Ve en nihayet Atatürk, eski Türk 
lerin yapamadığını yaparak kuvvet! 
bir millet vücude getirmiye muvaffak 
oldu. Yeni Türkiye, Osmanlı impara 
toduğunun devamı değildir. llk Türk 
lerin, asri ve mütekamil şekilde de 
vamr.dll'. Osmanlılar, memleketi bi 
Türk olarak değil, Osmanlı olarak i 
dare ettikleri için bir Türk millet:ı 
viicude getirememişlerdir . ., 

Lehli prolesörün •Öyledikleri 
Lehli profesör B. Prezevortski d 

şunları söylemiştir: 

e 

-
e 

"- On sene evvel lstanbula gele 
rek Asarıatika müzesinde tetkiklerd 
bulunmuştum. Bu münasebetle dör 
ay kadar Istanbulda kaldım. Daha 
sonra Ankaraya da giderek Alişar 

höyük hafriy4tında bulundum. Ben 
bilhassa Türk Asyası arkeolojisil 
me gu oluyorum. ongre~ "A 
nadoluda bronz asarının ehemmiyeti 
mevzulu almanca bir tez hazırladım 
Bu ter, Eti devrindeki madencilik 
hakkında hazırlamakta olduğum ki 

t 

-

e 
-=-

" 

-
ta hın hulii.sasıdır. 

-Eti devrine ait madencilik ön As 
ya medeniyetini aydınlatacak mahi 
ycttedir. Lehistanda, Türkiye ile ala 
kadar olan profesörler çoktur. Bun 
Iann ~kserisi dilcidir. Türk Tarih ku 
rUımunun mesaisi, ilim sahasında bii 
yük bir alaka ile takip edilmektedir 
Son zamanlarda Ahlatlıbel ve Alaca 
höyükte Tarih Kurumu tarafından y 
pılan hafriyat Uç bininci yıldaki ö 
Asya medeniyetini tenevvür etmes 

-
-
-
-
-
. 
-
a 
n 
i 

itibarile çok ehemmiyetlidir. 

Kurultaya iştirak edecek 
mebuslar 

-
-
-
-
t 

' r 

-

-

Ankara, 18 (TAN) ~ Tarih Ku 
rultayına iştirak etmek üzere şehri 
mizdeki mebuslardan mühim bir kıs 
mı bu akşam lstanbula hareket et 
mişlerdir. Her gün hareketi muta 
olan iki Istanbul treninden başka 
mebuslar için saat 20,20 de hususi bi 
tren kaldırılmıştll'. Her üç tren de Ta 
rih Kurultayına yetişmek üzere ha 
reket edenlerle hıncahınç dolmuştur 
Birçok kimseler yer bulamıyarak ha 
reketlerini yarına tehir etmişlerdir. 

Tarih Kurumunun tebliği 
İstanbul, 18 (A.A.) - Türk Tarih 

kurumundan: 
1 - İkinci Türk Tarih kongresi 20 

eylül 1937 pazartesi günü saat 15 t 
Dolmabahçe sarayında toplanacaktır 

e 

-
1 

2 - Kongreye iştirak edenler ken 
dilerine gönderilen kartlardaki güı 
ve saatlerde Türk Tarih Sergisini de 
ziyaret edeceklerdir. 

-

-
-
-

olmadığı halde isyan edenlere karşı 
silah kullanan ordu heyetleri ve Cüm 
huriyet jandarması bir hayatı kur 
tarmak için ve korumak için ve içti 
nabı kabil olan bir zararı ika etme 
mek için son derece şefkatle, kuv 
vet içinde mündemiç olan şefkatle 
dir ki, zayiat böyle mahdut sahaya 
inhisar etmiştir. 

Aşiret rei•leri 
mahkemeye verildileı 

-B. M. Meclisinin memnun olacağı 
na eminim. İsyana iştirak eden aşi 
ret reislerinin hepsi mahkemeye ve 

-
-

rilmişlerdir. 

-Umumu, tabii olarak adliye mah 

.. ,., 

-[• 
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GÜNEŞ· RÜZGAR· DENiZ 

ÜÇ SIHHAT KAYNAGI 
ir iki hafta sonra salon hayatına dalacak bunların cilde 

yapacağı tahribattan müteessir değiller çünkü 
B 

KREM PERTEV 
ile yaptığı maaajların cildlerine vereceği taravetten - geçınif 

senelerin verdiği - tecrübe ile o kadar emindirler ki -

Kapalı Zarf U ıuliyle Eksiltme ilanı 

Uzunköprü Belediye Reisliijinden: 
1 - Eksiltmiye konulan iş: 
"U 

jesi 
zunköprü kasabasının Nafıa Vekaletinden musaddak elektrik pto" 

mucibince elektrik tesisatı.,, 
Ta hmin edilen bedel: 
A - Bedeli keşfi 13,300 lira olan lokomobil ve teferrüatı. 

- Bedeli keşfi 19,486 lira 50 kuruş olan alternatör, tevzi tablosu, it' B 
ti bat nakilleri, santral tenviratı, beş tonluk pon rulan ·şehir şebekesi .;o 

taj ki ceman 32786 lira 50 kuruştur. mon 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
c - Fenni şartname 
D - Keşif cetveli, 
E - Projeler. 
Is ti yenler bu şartname ve evrakı beş lira bedel mukabilinde UzunköprU 

iye muhasebesinden alabilirler. beled 
- Eksiltme kapalı zarf usulü ile olup 27-10-937 tarihine tesadiif 
çarşamba günü saat 16 da Uzunköprü belediye dairesinde yapılJ' 

3 
eden 
caktı r. . . ·"" 

4 
vcrm 

- Eksiltmiye girebilmek için isteklinin 2459 lira muvakkat teınirı•t 
esi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi ıa .. -1· 

490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla beraber Nafıa Vekaletinden•· 
ş ehliyet vesikasını ibraz etmek şarttır. 

dır. 2 
lmmı 

- Teklif mektupları yukarda yazılı saatten bir saat evveline kadar~· 
oprü belediye daimi encümeni reisliğine makbuz mukabilinde vert· 
tir. 

5 
zunk"' 
lecek 

Po sta ile gönderilecek mektupların 3 üncü .maddede yazılı saate kadJ! 
ş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapaWmış bul~ 
r. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (6267) 

gelmi 
şarttı 

Ankara Devlet Konservatuvarına Bu Yd Ab' 
'-.akjalebe Kayıt veJ<abul §arfları.--.na 

19 a1 - 1938 öğretim yılı için Ankara 'Devlet Konservatuvarı •"fiyatı'° 
pera" kıs1ı:nlanna kız ve erkek talebe alınacaktır. Okul narasıı 1'' 
r. Talebeye her ay bir mikdar da harçlık verilecektir. 

ve O 
tılıdı 

1 - Aranılan genel vasıflar şunlardır: 
A - Aza ve vUcudu kusursuz olmak, 
B 
c 

- Sesi güzel olmak, 
- Iyi kulağa malik bulunmak "işittiği sesleri tanımak veyahut .r· 

nmı tekrarlıyabilmek,,. 
D 
E 

- Kızlar için en aşağı yaş 16, erkekler için 18 dir. 
- En az orta okuldan diplomalı bulunmak "Opera kısmı için pek i11 

sese malik olanlardan bu şart aranmaz", 
F - Şivesi ve vücudu sahneye müsait bulunmak, 
2 
A 
A 

- istekliler arasında bir seçme sınavı yapılacaktır: 
- Tiyatro kısmı için şunlar aranılacaktır: 
- Düzgün ve serbest konuşma, gördüğü veya okuduğu şeyi aııltt• 

ıu k udreti, 
B 

rolü 
- Okuduğu veya gördilğU bir tiyatro piyesi içerisinden seçilecek tJJ 
yapr-ıbiLmek, 

c 
B 

- Sınav heyetince verilecek bir rolü yapabilmek, 
- Opera kısmı için şunlar aranılacaktır: 

A 
B 

- Kendi seçeceği, bildiği bir şarkıyı söylemek, 

c 
- Sesleri ve melodileri tekrarlıyabilmek, 
- Ritmik duyma ve hissetme kudreti. 

- Sınavlar, 5-10-937 Salı gününden 9 - 10 - 937 Cü1J1af'' 3 
tesi 
da 1 

gününe kadar Istanbulda Şehir Tiyatrosu RejisörlilğUnde, Anl<arf'° 
1-10-937 Pazartesi gününden 15-10-937 Cuma gününe kad,ı' 
gün saat 9,30 da Cebeci'de Müzik Oğretmen Okulunda bir heyet tJJJ' iter 

rifeti le yapılacaktır. -
Ist 

ne ve 
ekliler, pullu dilekçelerile Istanbul'da Şehir Tiyatrosu Rejisör1Uıt1' 
A11~arada Müzik Oğretmen ·okulu Direktörlüğüne başvurmalıdırl-1'' 

- Dılekçelere şunlar bağlı bulunmalıdır: 4 
A 
ıs 

- Nüfus tezkeresi veya bunun tasdikli bir sureti, 

c 
- Orta okul diploması veya tasdikli bir sureti, 
- Sıhhat raporu, 

D - Hüsnühal varakası. (3255) (6031) 

Sı hhat ve içtimai Muavenet Vekaletinde": 
Is 

eylül 
teşri 

tanbul nehari ve Çorum leyli küçUk sıhhat memurları pıektcplcriııi.O 
başında biteceği ilin edilmiş olan kayıt ve kabul müddetleri biriJlci 

n başına kadar uzatılmıştır. (6301) 

kem es 
kimle 

ine verilmişlerdir. Bunlar ha- j ~ •••••••••••• 
rin vereceği hükümlere göre, 1 

Cümh uriyet kanunlarının kendileri 
aret ettikleri hükümleri, ha
in ağızlarından işiteceklerdir. 
adaşlar, Cümhuriyet kanunla -
ancak refahı, umranı, iyi ge
yi hedef tutan hükümlerini yü
k için çetin şartlar içinde alı

için iş 

kimler 
Ark 

rmın 

çinme 

rütme 
nan m üspet neticelere ermek için 

riyet idaresinin kuvvetli oldu-Cilımhu 

ğu ka dar şefıkatli ve adaletli olduğıı
stermek itibarile Tunceli hadi

son ve en mukni bir misal ol
ur. (Şiddetli alkışlar, bravo ses

nu gö 
sesi en 
muşt 

len). 

Modellerimizi kopya, btçiın.I· 
mizi ta.klid ediyorlar. Birin· 
ci nevi lngilb kumaşlaJ'PI· 
dan KADIN, ERKEK ,.e 
ÇOCUKLARA mahsus trenÇ 
kotlar, muşambalar, ko\·et· 
kotlar ve gabardin pardesii· 
terin zengin çeşitlerini ucuı 
fiyat ve şeraitle takdim edi
yoruz. 
MUSA VI CiNSTE ıs& ... 

DAII\IA USTUNUZ. 

3aker Mağazaııar• 
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Yavr~!.~~!!~-llkl .... a- N e o k a 1 m i n a 
rından korumak istiyen G R · p N E Z L E N EV R A L J 11 
nneıe r i n nazarı dikkatine: j • • 
au~~klar isin en iyi gıda ana BAŞ ve DiŞ ag"rı!arı .. ARTRiTiZM 
be Udur, fakat her hangi bir se-

Ple bu sütten mahrum kalan 
~klara verilecek en iyi ve mü
~llınıeı gıda Amerikada mü-
hassıs doktorlar nezdinde hazır 

lanan ve memleke
timiz doktorların

ca takdir edilen: 

S.M. A. 
Marka r ı 

'litaminli SUttUr, 
~a tafsilat isteyenlere mec-

en literatür gönderilir. Gala
ta posta kutusu 1255 
ller eczanede arayınız_, 

Hozat Seyyar Jandarma Alayı Satınalma Komisyonundan: 

ı - Mamekideki seyyar jandarma alayı ihtiyacı için 255960 kilo kuru 
ot kapalı zarf eksiltmesile satınalınacaktır. 

2 - Eksiltme 27, 9, 937 pazartesi günü saat 9 da Mamekideki seyyar 
jandarma alayı satınalma komisyonu binasında yapılacaktır. 

3 - Alınacak kuru otun evsafı mahalli teslim ve şartlan ~aınede 

yazılı olup şartname de Mamekideki adı geçen komisyondan her gün pa
rasız alınabilir ve nümunesi görülebilir. 

4 - Kuru otun tahmin bedeli 6399 lira ve muvakkat teminatı 479 lira 
95,5 kıuruştur. 

5 - Şartnamenin dördüncü maddesinde istenilen vesikalar muvakkat 
teminatın konulduğu zarf içine konulacaktır. 

6 - Kapalı zarflar eksiltme günü saat sekize kadar komisyona veril
melidir. (5935) 

Batan OOnya Doktorları tarafından tavsiye edilen bir 

KUVVET VE SIHHAT iKSİRi 
oldu~u gibi SITMA ya karl? ı en mOkemmel ve mOesslr ilaçtır. 

lezzeti ho, olan QUINA-LAROCHE. en makammel 
Oç nevi klnakınan ın başlıca unsurlarını havi olmakla batan 
dl~er kınakına şaraplarından OstOndOr. 

ZAYIFLIK- KUVVETSİZLİK 
1 Ş TA H S 1ZL1 K - HAZ 1MS1ZL1 K' 

VE NEKAHAT 
hallerinde, batan dOnya doktorları tarafından en mOkemmel . 
kuvvet ilacı olarak tavsiye edilmektedir. 

HER ECZANEDE SATILIR 

HAKiKi QUINA·LAAOCHE•u ısrarla isteyiniz; 

. . ..._ . -·· '!'7 ,._, 

HER AYIN BiRiNOE 
Cii.f'EMiZOEN PARANIN FAiZiNi AL. 

'rVRK TiCARl!T BAllKA/I 

--------------- ' ıstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi Soka~ Kapı No. Oinsi ve hissesi Hisseye göre 

muhammen K. 
170 1629 Bostancı Çatal çeşme E. 15 Mü. Arsa 

H. 66 
2394 Aıyvansaray At ik Mus

tafapa.şa 

Bostan E. 4 Y. 4-6-8 Arsa 3680 

2466 
3538 

3573 
3585 

3619 

4168 

4298 

4517 
4702 

5240 
6049 

6795 

7055 

7529 

8049 

5473 

8470 

Hasköy Hacı Şaban 

İstanbul Çelebioğlu Ali.
et tin 
KadıKöy Osmanağa 

Burgaz Ada 
Ortaköy 

Bakırköy Cevizlik 

Kuzguncuk 

Üsküdar İcadiye 

Yeniköy Panaiya 
Galata Şehsuvar 

Burgaza.da 
Üsküdar Altunizade 

Kasımpaşa Emin camii 

Çengelköy 

Kurtuluş 

Büyük dere 

Ayvansaray Atik Musta 
f apaşa 
Aksaray İğne B. 

Efremoğlu E. ve Y. 10 
Sa'mncu hanı alt kat E. ve Y. 

E. Yoğurthane 
Y. Fuat B. 
Manastır caddesi 
Taş ocağı 

E. Yeniyol 
Y. Çekirge 
E. Çukur Meyhane 
Y. Uryanizade 
E.Kahya Serkiz 
Y. Sübyeci 
Dere 
Şimsir 

13-14-15 
59 

H. 21 
E. 17-19 

E. 33 

E. veY. 
12 

E. 4 

E. 34 
Y. 42 
E. 19 

E. 9-9 Mü. 
Y. 17-19 

E. Manastır Y. Gönüllü E. 4 
Mütevelli E. 4 Mü. 
Çeşmesi H. 14 
İlar E. 23 

Kuleli 
Caddesi 

Sandalcı 

Lambirinos 

Bostan 

Bostan yolu 

Y. 25 
E. 34-47-49 

Y. 74-76 

E. 28 
Y. 32 

E. 77-79 

E. 43 
Y.39 

E. 32-34 Ada 
64 Harita 1606 

Arsa 100 
Kagir Tonos dükkanın 
2224/ 23040 His. 700 
Arsanın 4/ 6 His. 330 

Arsa 2300 
Içinde Meyva ağaçları 

bulunan Bostan 3750 
Arsa 130 

Arsa 130 

Harap ahşap hane ve 
bahçenin lh His. 160 
Arsa 100 
Arsa 620 

Arsanın 10/ 11 His. 1050 
Arsanın % His. 100 

Arsa 200 

Kagir depo ve iskele 
mahallinin 14 7 / 1280 
His. 750 
Arsa 100 

İçinde ahşap iki kulu 
besi olan bahçe 500 
Kagir fırının 
~ His. 400 
Arsa 790 

" ,. 

" 
" 

" 

tt 

tt 

" 

" 

tt 

tt 

" 

" 
tt 

Yukanda evsafı yazılı gayrimenkuller 1-10-937 tarihine düşen cuma gününden itibaren pazarlıkla satı
şa çıkarılmıştır. Talip olanların Salı ve perşembe sabahlan saat 10 dan 12 ye ve 14 ten 17 ye ve bu 
iki günden maada diğer günlerde sabahlan saat 10 dan 12 ye kadar m üracaatlan. 
Satış münhasıran gayrimübadil bonosiladır. 

Çorum Nafıa Direktörlüğünden : 
20, 9, 1937 pazartesi günU saat 15 te Çorum nafıa eksiltme komisyo

nunda ihalesi yapılmak üzere 37561 lira 38 kur~ keşif bedelli Çorum 
merkezinde yapılmakta olan orta okulun zemin katında noksan kalan be
tonarme işlerile birinci kat kagir, betonarme işleri, çatı, doğrama ve di
ğer bazı aksamı kapalı zarf usulil ile eksiltmiye konmuştur. 

Şartname, plan, keşif ve buna müteferri evrak nafıa dairesinde görüle
bilil'. Muvakkat teminat miktarı 2718,10 liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplarile müteahhitlik vesikalarını ihale günü 
saat (14) e kadar komisyona vermeleri gerektir. (5890) 

,#-BE Ş iKTA Ş -

DiKiŞ YURDU 
Elişleri sergisi ay sonuna ka

dar umuma açıktır. Biçki, dikiş 
öğrenmek isteyenler bu sergiyi 
görerek kayıd olmalıdırlar. Ta -
lebe kaydı da açıktır. 3 aylıH 
kurs da vardır. 
Beşiktaş Akaretlerde 87 No. 
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Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra niçın 
adyolin diş macunu kullanmalıdır. Ç .. nkü 

Güzel Yüz 
ıçin ilk şart 
güzel diş 

Güzel Diş 
ıçin ilk ve en 
esasll şart da 

RADYOLiN 
Kullanmaktır. 

Mikroplan % 100 öldUrUr, dişleri fırçanın gireme
diği yerlere kadar nüfuz ederek temizler, parlahr, 
diş etlerini besler hastalanmalarına mani ol ur. 
Sabah, öğle ve akşam günde 3 defa kullanınız 

Hozat Seyyar Jandarma Alayı Satınalma Komisyonundan: 
1 - Mamekideki seyyar jandarma alayı ihtiyacı için 9500 kilo sade 

yağ kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 27, 9, 937 pazartesi günU saat 11 de Mamekideki seyyar 

jandarma alayı satmalma komisyonu binasında yapılacaktır. 
3 - Alınacak sade yağın evsafı mahalli teslim ve şartlan şartnamede 

yazılı olup şartname de Mamekideki adı geçen komisyondan her gün pa
rasız alınabilir ve nümunesi görülebilir. 

4 - Yağın tahmin bedeli 7600 lira ve muvakkat teminatı 570 liradır. 
5 - Şartnamenin dördüncü maddesinde istenilen vesikalar muvakkat 

teminatın konulduğıı zarf içine konulacaktır. 
6 - Kapalı zarflar eksiltme günU saat ona kadar komisyona verilme

lidir. (5932) 

,. ~ark Malt Hulasa ı ·--, 

, 

' iŞTAH VE KUVVET iÇiN EN BiRiNCi iLAÇTIR 

Çocuklann ditlerinin kolayca çıkmasına, kemiklerinin kuv
vetlenmesine, çocuk emziren annelerin sütünün çoğalmasına 

yardım eder. 

BlLOMUM ECZANELERDE BULUNUR. 

Türk Hava 

BUYUK PIYA ~ 

6. cı keşide 11 Birinciteşrin 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 200.000 Liradır ... 
Bundan hatka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık 

ikramiyelerle (200.000 ve 50.000) liralık iki adet mükafat 
vardır ... 

DiKKAT: 

Bilet alan herkes 7 / Birincitetrin/ 937 günü akşamına kadar bi
letini değiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten ıonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ... 1 

'~~~~~~~~~~~~~~ 

ÇUBUKLU Hasanbey Gazinosunda 
Her pazar günü memleketim.izin tanınmı~ sanatkarlarından mürek

kep mükemmel SAZ HEY.ET! seanslarına devam etmektedir. Kıy-

metli muganniye Bayan 

MUALLA 
'ı dahi iştirak etmektedir. Çubuklunun meşhur, nefis ve leziz ı 1------• Çubuklu suyu parasız verilmektedir. 

' 

Çaresi varken ıstırab 
çekmek .. ne acınacak hal! 

• 

En şiddetıı baş ve diş 
ağnlarınr, romatizma 
sancı ve sızılarmı 

keser 

• GRiPiN: 
Üşütmekten mütevellit 
bütün ıstırabları, adale, 

bel, sinir ağrılarını 

d·ndirir 
Gripe, nezleye ve emsali hastalıklara karşı bilhassa müessirdir. 

Kaşelerini ahnız. 
günde 3 kaşe ahnabilir. 

Hozat Seyyar Jandarma Alayı Satmalma Komisyonundan: 
1 - Mamekideki seyyar jandarma alayı ihtiyacı ıçin 254324 kılo 700 

gram un kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 28 Eylül 937 sah günü saat 11 de Mamekideki seyyar 

jandarma alayı satmalma komisyonu binasında yapılacaktır. 
3 - Alınacak unun evsafı mahalli teslim şartları şartnamede yazılı 

olup şartname de Mamekide adı geç en komisyondan her gün para
sız alınabilir ve nümunesi görülebilir. 

4 - Unun tahmin bedeli 38148 lira 70 kuruş ve muvakkat teminatı 
2861 lira 15 kuruştur. 

5 - Şartnamenin dördUncü maddesinde istenilen vesikalar muvakkat 
teminatın konulduğu zarf içine konulacaktır. 

6 - Kapalı zarflar eksiltme günü saat ona kadar komisyona veril
melidir. (5930) 

lngiliz ve Avrupa meyva toz arına 
müthiş ve ezici bir rakip olup dört 

beş m:sli daha ucuzdur. 

J 

HASAN GAZOZ ÖZÜ 
Şekerli ve mcyvah olup en leziz bir gazoz ve en nefis bir şampanya. 

hulasası gibi insana .zevk ve hayat veren bilhassa Ingiltere ve Italyadıı. 
şerbet ve içki yerine kullanılan en sıhhi bir mayidir. Hasan gazozu ıni· 
devi ve hazımdır. Yemeklerden sonra 1 veya 2 çorba kaşığı içilebilir. Ya
zın sıcakta dondurma ve şerbet yerine Hasan gazoz özü alınız. Çok U~ 
cuzdur: Kavanoz içinde küçük 25, iki misli 35, dört misli 50, sekiz misli 
90 kuruştur. 

•• 
Hasan Meyva Ozü 

Ek§ilik, şişkinlik, ağrı, hazımsızlık, iştahsızlık gibi hallerde dolgun 
ve gazli midelere yemekten sonra, küçüklere 1, büyüklere 2 tatlı kaşığı 
midevi ve hazımdır. İnkıbaz ve barsaklarda atalet halinde sabah aç kar· 
nına 1-2 tatlı kaşığı müleyyin ve çorba kaşığı ile müshildir. M.eyvalarJJl 

özünden yapılmıştır. Şekersizdir. Şişe si 40, büyük 60, dört misli 100 kuruŞ· 
tur. 

ı--
_ \ , Sipahi Ocağından 

1 !~~L~~ .. ~~~~~~cl ~~E.~~. D~~!~~~" mü· 

BAŞ - DİŞ - NEZLE - GRİP ve kadınların AY 
SANCILARI ıle ROMA TiZMADAN husule 

gelen ağrıları derhal geçirir. 
Mideyi, kalbi yormaz. 

~ ............................................ , 
Hozat Seyyar Jandarma Alayı Satmahna Komisyonundan: 

1 - Mamekideki seyyar jandarma alayı ihtiyacı için 900000 kilo odun 
kapalı zarf eksiltmesile alınacaktır. 

2 - Eksiltme 27, 9, 937 pazartesi günü saat 13 te Mamekideki seyyar 
jandarma alayı satınalma komisyonu binasında yapılacaktır. 

3 - Alınacak odunun evsafı mahalli teslim ve şartları şartnamede 
yazılı olup şartname de Mamekideki adı geçen komisyondan her gün pa
rasız alınabilir ve nümunesi görülebilir. 

4 - Odunun tahmin bedeli 9000 lira ve muvakkat teminatı 675 liradır. 
5 - Şartnamenin dördüncü maddesinde istenilen vesikalar muvakkat 

teminatın konulduğu zarf içine konulacai<t1r. 
6 - Kapalı zarflar eksiltme günü saat on ikiye kadar komisyona veril

melidir. ( 5934) 

Hozat Seyyar Jandarma Alayı Satınalma Komisyonundan: 
1 - Mamekideki seyyar jandarma alayı ihtiyacı için 60000 kilo sığır 

eti kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. • 
2 - Eksiltme 27, 9, 937 pazartesi günü saat 9 da Mamekideki seyyar 

jandarma alayı satmalma komisyonu binasında yapılacaktır. 
3 - Alınacak etin evsafı mahalli teslim ve şartları şartnamede yazılı 

olup şartname de Mamekideki adı ge çen komisyondan her gün parasız 
alınabilir ve nümuncsi görülebilir. 

4 - Etin tahmin bedeli 10800 lira ve muvakkat teminatı 810 liradır. 
5 - Şartnamenin dördüncü maddesinde istenilen vesikalar muvakkat 

teminatın konulduğu zarf içine konulacaktır. 
6 - Kapalı zarfla eksiltme günü saat sekize kadar komisyona verilme· 

lidir. (5933) 

~ahakalan 10 ve 17 Birincite~rin pazar günleri Sipahi ocağı bahçesinde 
yapılacaktır. iştirak etmek istiyen ferin, mü abaka giinlerinden nihayet 1 dört gün evveline katlar Ocak Lürosuma münıeaat ile atlanın veyan· 
. =• rabalannı kaydettirmeleri ilan olu nur. I 

Hozat Seyyar Jandarma Alayı Satmalma Komisyonundan: 
1 - Mamekideki seyyar jandarma alayı ihtiyacı için 325760 kilo arı?' 

kapalı zarf cksiltmesile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 28 EylUl 937 salı glinü saat 9 da Mamekideki seyyar 

jandarma alayı satınalma komisyonu binasında yapılacaktır. 

3 - Alınacak arpanın evsafı mahalli teslim ve şartlan şartnanıed~ 
yazılı olup şartname de Mamekideki adı geçen komisyondan her gilll 
parasız alınabilir ve nümunesi görülebilir. 

4 - Arpanın tahmin bedeli 19545 Ura 60 kuruş ve muvakkat teminatı 
1465 lira 92 kuruştur. 

5 - Şartnamenin dördüncü maddesinde istenilen vesikalar muvakkat 
teminatın konulduğu zarf içine konulacaktır. 

6 - Kapalı zarflar eksiltme günü saat sekize kadar komisyona v&

rilmelidir. (5931) 

Sahibi: Ahmet Emin l'Al.~IAN. Umumi Neşriyatı !dara Eden: S. SALIM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Sirketi. Basıldığı ver TAN matbaası 1.<·N· 


