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\'atandaşın parasını çalmak demektir 
1 . -

Kara 
Borsa 
Faaliyette 

Paramız Düşürülmiyecek 

J\Mıet Emin YALMAN 
• lltanhuJda kara bona &lemi adı

'- 1 nı vereblleceiimlz bir açık göz 
lebekeel var. Bunlar •• bona o
~ blrb9 para kızenmak için 

mubahtır. Bir taraftan gblll • 
.... ..aaııp yapular, cUter taraf
~ ber flnatta yalan yanlq pylllar 

HükUmet ~ Yalan $ayialar 
Çıkaran Kara Borsacllar 
Aleyhine Takibata Başladı 

-._ bar*eüerl uyaıubrmıJa p- c 1 A ~. Bu arada rttrk p&l'lıllllDl ve ~ mbunmm ltlbarlyle oynamıya B. e a 1 
lılle diret ederler. • 

Bayar Dün Ankaraya Gitti 
Bu dertten bundan evvel de defa - Dün, Batvekıl vekili ve lktıaat 

~it. ba.lıaettik. Hele 29 ağıu.atoı ta- Bakanı Celal Bayar bize fU aöz
l'Uıu aayımızm befiııcl sayf88Dlda, leri söyledi: 
lıi.- kadıklSylti okuyucudan alıp nerr _ Türk paraaının kıymeti dü-
l'tttiğimiz mektupta bu bahae dair .... 

1 
. d · ...1 __ _ ı · 

lok mflapet sözler vardı. Bunlar .hak turu ecejıne ~r ÇDUU"I an f&YI-
~ Maliye Veki.letbıin hauasl- alar en çirkin bir yalandır. Bun
ht gti9termemesinl, ciddi &r&fbrma lan fiddetle tekzip edebiHniniz. 
lara girişmemesini ve fikirleri aydın- tktıeadl IMinyet.ri iti&arile &ası 

Paris, Roma, Londra Arasında 

Fransadan Italyaya 
Yeni Teklifler Yapıldı 
İtalyanın Cenevreye ve Akdeniz 
Paktına iltihakı . Görüıülüyor 

asvekilimizin bir buçuk ay 
lıiıe iç n mezunıyet rica etmesi 
\>~ kll'a borsacılara faaliyet fırsatı 
~1ttir. Borsada altın yükselmiya 

'l'ıı;k trııştır, Çünkü Celil Bayanıı A k.denizde emniyet vazifesi alan /noiliz mahriplerimlen bir~ 
daı.ıı... - Paraamı dilşUrmiye taraf~ar ol- ·-. ~· 
~dair pyialar çıkarılmıştır. Cenevre, 23 (TAN) - Fransa ha- nındığı, Akdenizde de mUaavat kabul 

tandatların cebindeki parayı 
çalınak ribi bir hareketi hatıra 
ıetiremez. Hakiki ıidite taban 
tabana zıt olan bu f&yİalan çı
karanlar kimlerse bunlar ar&fb
nlacak, meydana çıkarılacaktır. 
Bonanm bu gibi tahıt menfaat 
ao.ım>lanna alet edilmemai için 

Sark Paktı • 
Konseyi 
Toplandı 
lran Dıı Bakanı 

1 

Ankaraya Gelyor 
. Cenevre, ıa (A.A.) - Tebliğ: Şark 

Antantı Komeyi, Cenevrede 21 eylW 
de lran Hariciye Nazırının riyasetin 
de toplanmıftır. Sadabad Paktı dev
letlerinin - Afganistan, Irak, lran, 
Türkiye -mümessilleri, memleketleri
nin mUşter.ek menfaatleri ile allka
dar olan bilttln beynelmilel mesefele
ri, tam bir samimiyet hav&BJ içinde, 
gömen geçirmişler ve her hususta 
tam biır fikir beraberliği mevcud bu
lunduğunu mU,ahede eylemişlerdir. 

Irak Hariciye Nazın, Bağdada dön 
memen evvel, hususi olarak Anka
rayı ziyaret edecektir. 

lran Hariciye Nazın, Teşrinievvel 
ayı zarfında, resmen Ankarayı ziya
ret edecektir. Tefrinievvel aonlanna 
doğru da Bağdada resmi bir ziyaret 
yapacaktır. 

Şark Antantı Konseyinin önümü• 
deki toplantısı, önümüzdeki ilkbahar 
sonlarına dojnı KAbiide yapılacak -
tır. 

~ilde altın ve esham bulunanlar riclye nazın B. Delboe ile Itaıyanm edildiği takdirde Milletler Cemiyeti
t'-t il kendi hesaplanna büyük men Bern elçisi M. Bovaskoppa arasmda- ne geri dönmesine engel kalmıyacağı-
ı.t'b: Ulnuyorlar, çUnkU ellerindeki ti mülikatta çok mühim meselelerin m anlatmiftlr. Bundan başka Itaıya, -.-. .... 11111--.:..11411:11111111 ............ .__ ............... .-.... _ .. .-ııııı_. ...... .-..... --ııııı_. .. -s:__ ... -. .. 

de11 ' btı IJ&yialar sayesinde değerin- ~dUjU temin olunmaktadır. ispanyaya yeniden asker göndermi- ANSiKLOPEDi KUPONU 
'l'U~k fiyata gafillere satacak- ılWA~ında, ttalyanm Millet- yeceğini temin etmit ve Italyanm 

· 1'1ıtekim geçenlerde de alt:Jı\ ler C'aiıi:yetfne prt dönmesi meselesi ı Balear adalarmı işgal etmek, yahut Çocuk :AD911dopedllllüı lmponlan-
(Arkasl 1 incide) · Uf'limut. Italya, Habef ilhakı ta· (Arbm 10 maada) 

81 
.,..... IEW •Jfada ............_ 
~ ......... ............., 

Şef Atatürk, yanlannda BllfOekôlet uelrili Celal BayaT'la 
lıoft6re~ taltip /nıyrmıyorlar 

TARiH KONGRESiNDE 
Dünkü Toplantıda da 

Tezlerini Okudular 

Prole•ör M. Şemsettin kürsüde 

Tarih ve ilim llemine yeni yollar • 
çan ve günün beynelmilel bir hi.diaeai 
olan ikinci Tarih Kongresi dtın de
toplantısma ve çalı§malarma devam 
etti. Dün, kongrenin en yUklU gtıntl 

idi. Sabahleyin A ve B encümenleri 
ayn ayn toplandılar ve 16 ilimin teb
liği dinlenildi. Oğleden sonra da dör
dUncU umumi toplantı yapıldı. 
• Saat tam 14,5 ta Qüyük Şef, ~ 
nmda M1lll Müdafaa Vekili General 
K&mm Olalpla Dahiliye Vekili ve Par 
ti Genel Sekreteri Ştlkril Kaya oldu
ğu halde hU8Uaf localarmı tetrif et. 

(Arkuı '7 incide) 

Çinde Yine Binlerce Ölü 

Japon Tayyareleri 
Kanton Uzerinde 

Dünkü Bombardıman Neticesinde 
Kantonda 3000 Çinli Öldü 

Japon tayyareleri Şanglaayı 6a ltale weflrtlil• 
[Uzak Şark hid~lerine ILİt son haberler üçündl aayfadadır) 
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11 Serbestsiniz, Yalnız, 
Nerede Kalacaksmız ? .. 
" ümrük kapısına yaklaştıkla
\ 1 rı zaman, bir uğultu işitmiş 

ferdi. Ve bu uğultunun kapıya bi
riken halkın gürültüsü olduğunu 
hissetmişlerdi. 

Dış kapı, iki sıra polis kordonu 
ile çevrilmişti. Kapının önüne oto
mobiller dizilmişti. Otomobillerin 
basamakları önünde, elleri değnek
li polisler bekleşmektelcrdi. 

En önde, büyük bir azametle yü 
rüyen Mustafa Sabri Hoca, gümrUk 
kapısından çıkar çıkmaz mütebes
sim bir çehre ile etrafına gözgezdir 
mişti. Şimdi, her taraftan ıkışlar 

xopacak ... O da, sağa soı~ lam ve
recekti. 

Fakat polisin biri. tf.ıhdeki değ
nekle otomobilin açık lfopısını gös 
tererek : 

- Liıtfen çabuk bininiz. 
Demişti. 

Sabık Şeyhislam, daha. hala işin 
farkında değildi. Eğer Rıza c:l'evfik 
Bey: 

- Efendiler, paşalar .. Iş anlaşıl
dı. Otomobillere çabuk bineUm. 

Diye ihtar etmeseydi, Must;ıfa 

Sabri Efendi vaziyeti idrak edemi
yecekti. Lakin; siyasi hayatında, 
halkın birçok defa menfi cereyan
ları karşısında kalmış; hakaretin ko 
kusunu almıya alışmış olan Rıza 

Tevfik Bey; kapının önüne gelir gel 
mez, polislerin acele etmelerinin se 
bcbini derhal anlamıştı. 

Biraz evvel uğuldayan halk, şim
di susmuştu. Fakat bu süküt, bü
yük fırtınalardan evvel hükümfer
ma olan sükuta benziyordu. Simsi
yah gözler, çatılmış çehreler, biribi
rinin arkasından otomobillere tıkı
lanları takip ediyordu .. 

Birdenbire bir gürültü kopmuF-
tu ? .. 

- Allah, lanet etsin ... 
-Kahrolsun, vatansızlar ... 
- Millet hainlerine, yuha ... 
- Taşlayın.. Şeytan taşlar gibi 

taşlayın ... 
!lemleket ve milliyetaşkı kalp

lerinden taşan genç Mısırlılar, coş
muşlar .. bir dalga. halinde kaynaş 
nışlardı. Polis kordonunun arasın-
dan yıldırım siiratile geçerek uzak
laşan otomobillerin arkasından yum 
ruklarını sallamıyn başlamışlardı. 

Otomobildekilerin renkleri, kireç 
kesilmişti. Hepsi de arabaların kö
şelerine sinmişlerdi. Hiç biri, söz 
söyliyecek halde değildi. Böylece 
bir mütldet gittikten sonra, Borsa 
meydanındaki büyük polis karako
luna gelmişlerdı. 

B urada; boş bir odada, bir 
müddet kendi hallerine ter

kedilmişlerdi. Helecanlan geçtik
ten sonra, biribirlerinin yüzlerine 
bakmışlar: 

- Geçmiş olsun .. İyi bir patırtı 
atlattık. 

Dıyebilmişlerdi. 

Yunanistandn maruz kaldıkları 
kayıtsızlık ve bura.da karşıl~tıkla
rı galeyan, artık gözlerinin önünde
ki gaflet perdesini kaldırmıştı. Hiç 
bır şek ve şüphe kalmadan, artık 
vaziyetlerindeki fecaati anlamışlar 
dı. Şımdi, hemen hepsi de derin de
rın düşünmiye başlamışlardı. 

Birdenbire kapı açılmış, içeri bir 
polis girmişti. 

- Karakol kumandanı, sizinle gö 
rüşmek istiyor. Beni takip ediniz. 

Demişti. 

Polisi takip ederek karakol ku
mandanının odasına girmişler; dir
seklerini masasına dayayarak çelik 
rengi gözlerini kendilerine çevirmiş 
olan kumandanın karşısına dizilmiş 
lerdi. 

Polis zabiti, ingilizce hitap etmiş 
ti: 

-Tamamile serbestsiniz. Yalnız, 
jkametgahlarınızı tesbit etmek la
zım. Nerelerde kalacaksınız? .. 

Rıza Tevfik Beyin rengi, kül ke
silmişti. 

- Eyvah .. Yandık .. 
Dedikten sonra, kumandanın söz 

lerini tercüme etmişti. 
Şimdi bu efendiler ve paşalar 

hazeratının çehrelerinde şaşkınlık 

alametleri belirmişti. 
- Nerede mi kalacağız?. A

caba bizim için mevki ve şerefimiz 
le mütenasip birer yer hazırlama
mışlar mı? .. 

- Canım hocam .. Artık o mevkii 
şerefi filan geç... Tıraşımız, daha 
Pirede iken önümüze düştü. Bura
da da, karaya ayağımızı basar bas 
maz ak mı, kara mı gördük. 

- Evet, Mevlana.. Anlaşılıyor 

ki; olanlar oldu, bize... Şimdi ne 
yapacağız?. Onu düşünelim. 

- Acaba, ikametgah tayinini on 
lara bıraksak nasıl olur?. Masraf
ları onların vereceğine nazaran ... 

Rıza Tevfik Bey, Vasfi Hocanın 
sözünü kesti: ' 

- Masraflarımızı verecekler mi, 
bakalım?.. Evvela onu anlıyalım. 
!sterseniz, sorayım. · 

Şimdi de, bu mesele etrafında 

bir münakaşa başgösterdi. 

B u kadar ehemmiyetsiz bir 
meseleyi bu derecede uza

tan adamlara hayretle bakan polis 
kumandanı daha fazla sabredeme
di. 

- Istanbuldan çıkıp buraya ge
linciye kadar, ikametgfı.hlarınızı dil 
şünmiye vakit bulamadınız mı? .. 

Dedi. 
Rıza Tth·iik Bey, bu ağır suale şu 

cevabı verdi: 
- Ekselans! .. Vakit bulabilirdik. 

Lakin, Ingiltere hükumetinin bu ci 
beti de nazarı dikkate alacağını ... 
ve bize birer ikametkah hazırlıya.. 
cağını zannederek bu hususta bir 
6ElY konuşup kararlaştırmıya lüzum 
görmemiştik. 

Karakol kumandanı, manalı bir 
tebessümle gülümsemişti.. Piposu
nun külünü silkerek: 

- Ingiltere hükümeti tarafından 
böyle birşey düşünülmemiş olacak 
ki.. Bize bu hususta bir emir ve
rilmedi. 

- Göstereceğiniz ikametgahlar
daki masraflar kimin tarafından 

tediye edilecek, acaba? .. 
Kumandanın dudaklarındaki te -

bessüm, biraz daha genişlemişti. 
- Maalesef, bu mesele hakkında 

da bize bir emir verilmemiştir. Va
zifemiz, yalnız ikametgahlarınızı 
kaydedip, sizi serbest bırakmaktır. 

Rıza Tevfik, bu kon~mayı da 
tercüme etmişti. Ve bir münakaşa 
daha başgöstermişti: 

-Tabiidir'ki bir otele gideceğiz. 
Fakat hangi otele? .. 

- Şerefimizle mütenasip bir ote
le. 

- Paşam, demin de söyledik ... 
Şimdi, geç o şerefi ... Şöyle ucuzca 
bir yer bulup ta başımızı sokalım. 

- Şu halde, hangi otele gidebi
leceğimizi kumandandan soralım. 

- .Münasip. 
Kumandan, sorulan suale kısaca 

cevap vermişV : 
- Otel Kontinantal. 
- Adını işitiyoruz. Birinci sınıf 

otel. Çok pahalıdır. 
- Elhamra ... 
- Yok, yok efendim .. Orası lüks 

yermiş. 

- Otel Emperyal. 
- Daha ucuzca bir yer .. 
- Osmaniye otel... 
- Ala .. Ismi de fena değil. Aca-

ba kaçıncı sınıf oteldir. 
- Uçüncü sınıf. 
- Iyı.. Çok iyi... Hele şimdilik 

orada barınalım da ... Tabii, vaziyet 
böyle ka.lmıyacak .. Siyasi vaziyet
lerde, birçok tebeddüller olacak. 
O zaman ... 

(Arkası var) 

r---------~~--~~----------------·----~ 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi 

\115 IKu~~~u" K~~2nul 2651 
30 kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bir 

cilt (300) kuruştur. 1 etiz 71/z kuruştur. 

Geçit Yerleri 
Parmaklıklı 

Olacak 
----o---

8. Kretsu, Türk "Yemek 

Sanatı .. nın Üstadıdır 
Galata köprüsünden sonra diğer 

ana caddelerimizde de halkın karşı

dan karşıya geçecekleri yerlerin çivi
lenmesine başlanılmıştır. Dün ilk ola
rak Kara.köy meydanında üç yere çi
viler kakılmış ve halk dün sabahtan 
itibaren Karaköyde yalnız işaretlen
miş yerlerden geçmeye mecbur edil
miştir. 

Yalnız, Karaköy meydanının dar
lığı ve bu kararın ilk tatbik günü ol
ması yüzünden seyrüseferde epeyce 
zorluklar çekilmiştir. 

Belediye halkın. işaretsiz yerlerden 
geçip boş yere ceza vermemesi için, 
yolların iki çivi arasındaki yerlerine 
alçak boyda demir parmaklıklar koy 
maya karar vermiştir. Parmaklıklı 

yerden athyarak geçilemiyeceği için 
yalnız işaretli yerlerden yürümek 
mecburiyeti hasıl olacaktır. Halk bu 
usule alıştıktan sonra parmaklıklar 
kaldırılacaktır. 

ünümüzdeki bir ay içinde Pangal
tı, Harbiye, Sipahioca.ğı, Galatasaray, 
- Tokatlıyan, Galatasaray Dörtyol
ağzı, lngiliz sefareti önü, Tepebaşı, 

Perapalas, Şişane, Galata - Voyvo
da ve Galata - Karaköy Palas ön -
leri de çivileneccktir. 

Yaya yürüyenler için 
mühim bir karar 

Beleciiye şehirde yaya yürüyenler 
için yeni ve müh;ım bir karar ver
miştir. Bu karara göre, halk yalnız 
yaya kaldınmlarından yürüyecek, 
kaldırımdan aşağıya inemiyecektir. 
Kıiıdınmlarda istenilen taraftan yü
rünmesi serbest bırakılacaktır. Yal
nız halk, gittiği istikamette karşı ci
hetten gelen kimseye yol vermek için 
daima sola geçecek, mukabil taraf
tan gelenler de ayni şekilde hareket 

Sokakları dar olan diğer meden~ 

Avrupa şehirlerinde de tatbik edilen 
bu usulün bir aya kadar şehrimizde 

de tatbiki kararlaştırılmı§tır. 

---o----
Sıhhiye Vekili, Sıhhiye 

Müdürlüğünde Meşgul Oldu 

SılJıiye Vekili Refik Saydam, bera 
berinde vekalet idare müsteşarı HU.Sa 
meddin bulunduğu halde, diin, !stan
bul sıhhat müdürlüğüne gelmiş, sıh
hat müdürü Ali Rızadan tstanbulun 
son sıhhi vaziyeti ve bilhassa tifo 
hakkında izahat almıştır. Vekil, bura 
da uzun müddet kalmıştır. 

('"""''"'"', , , , , , ,..., .. ~ 
~ lstanbuldan . : 
- . ~ ~ lskenderuna ~ 
~ ilk Vapur ~ 

~ Oniimüzdeki Salı günii Mersin ~ 
postasını yapacak olan Konya ~ 

vapuru, ilk defa olarak ''isken- ~ 
' derun., n uğrıyac.aktır. Bu vapur- ~ t la Antakya konsolo luğuna tayin ~ 
- ollil!lan H. Firuz ela hareket ede- ~ 
'c.ektir. ~ 
t • , 
' lskendenın lmnsolosluJ1una Ha- ~ 
' riclye VekfiJeti menmrlarııulan ~ 
- B. Necati ftfonemencioğlu, isken- ' 
- derun l<ançılarlıı':ma da B. Hay- ~ 
' dar tnl'·in edilmi terdir. ~ 
~" ";. "", """""""'""'""~ 

Çorlu • lstanbul 

Asfalt Yolu 

Merasimle Açıllyor 
Londra - Istanbul asfalt yolunun ti

zerinde bulunan Çorlu - Istanbul as
falt yolu 27 eylül pazartesi günli me
rasimle açılacaktır. Nafıa Veko1eti, 
bunun için Ankara, !sanbul ve Trak
yanm birçok şehirlerindeki zev:ıla da 
vetnameler göndenniştir. O gün Js
tanbuldan Kırklareli, Edirne ve T e
kirdağmdan davetliler hususi otomo
hilJP.rlP. hArPkPt PtiP~Pktir 

Han. Odasın 
Bulunan ihtiyar 
Yüzünün Kollarının Fareler 

Tarafından Kemirildiği Anlaşılıyor 
Dün sabah Alemdar polis ka

rakohına kanter içinde birisi gel
mi:, Vezir hanında bir cinayet 
İ}lendiğini haber vermiı;;tir. Ha
na giden memurlar, 19 numaralı 
odada yüziinilıı bir tarafı parça
lanmı .. bir ihtiyar cesedi bulmuş
lardır. 

Yapılan tnlıkikatta hadisenin 
bir cina~·et eseri olmadığı, ölii
mün kalb sektesinden ileri gPl<li
ği anlaşılmL5tır. Adliye tabibi l~
\.'er Karan, cesedi nnıayene et
mı,, yiixiinün ve kulağının fare
ler tarafından kemirildiğini tes
pit ederek gömülmesine izin nr
mi}tir. 

Ceset, Salih oğlu Hilmi ismjn
de 60 ya.5lanmla. bir ihtiyara ait
tir. Hilmi, ayyaş \.'e esrarkes ol
du~'ll için iki kansından da ayrıl
mıştır. }Aı biiyiiğii 3.3, en kü~iiğü 
12 ya§larmda olmak üzere beş 

48 
İs , 

Saatlik 
Haftası 

Sanayiden Sayllmıyan 

işlerde Nasıl 

Tatbik Edilecek 7 
Şehrimize gelen iş dairesi baş ami

ri Enis Behiç, birkaç güne kadar İz. 
mire giderek, iş teşkilatını teftiş e
decek, oradan Karadeniz mıntakası
na t;eçecektir. Baş amir, dün kendisi 
1U 0 P4 ,._ '-"- , _. • • • 4

" - ., ntl ır 

iş talimatnamesi hakkında şu mallı -
matı veımiştir: 

"- !s kanununun 35 inci maddesi 
iş hayatında umumi olarak her işçi 
için haftada 48 saat çalışmayı esas 
tutmuştur. Fakat ayni maddenin B 
fıkrası bu esasın muhtelif sahalara 
tatbikini bu sene içinde çıkarılacak 
nizamnamelere bırakmıştır. Vekale
tin iş müddetlerini tespit için lüzum 
gördüğü son genel emir, bu maksat 
la çıkarılmıştır. 

çocuğu \'ardır. Fakat, derbeder
liği ve düşktinliiğii yüzünden ne 
kansı, ne de ~oculdan, kemli i 
ile alflkadar ohnam15lardır. 

Hilmi, e\'velki akşam peynir. 
ekmek ve bol rak: alarak her ak
şaml\i gibi han odasma kapannuş 
ve içmiye başlamı&tır. 

Dün sabaJı, hanın meydanlı

ğında çamaşrr yıkamnkla olan 
Hayriye ismincle bir kadın, a~ık 
duran oda ikapısmda.n Hilminin 
korkunç bir vaziyette yattığını 

görmiiş ve öldüriildüğünü ~ana
rak hUcliseyi etrafa haber ver
miştir. 

Odasında, birisi yansma kıv 
dar dolu olmak üzere beş tane 
yanın kiloluk boş rakr şişesi bu
lunmu tur. Hilminin, ge<>,e yan
sına ka<lar durup dinlenmeden 
içtifti ve hunun ıneticesi olarak öl
dilb'Ü anlaşılmaktadır. 

Kız Talebe 
İçin Askerlik 

Dersleri 
Bu Sene Okutulacak 

Program Bütün 

Mekteplere Bildirildi 
Maarif Vekaleti, yurt müdafaasına 

hazırlanmalarını teınin fohı ~ .... ___ ,~ 
•pterın yt:uıncı smırmi:lan ıtıbaren lı-

se, yüksek mektep ve üniversitede kız 
talebelere askerlik dersleri verilmesi
ni kararlaştırmış ve teşkilatına bil
dirmiı:;tir. Askerlik dersleri, önümüz
deki 1 llkteşrinden itibaren tatbik e
dilecek ve bu mekteplerin muadili o
lan meslek, sanat ve hususi mektep
lere de şamil olacaktır. Bu dersler, 
yalnız Türkiye Cümhuriyeti vatanda
şı olanlara verilecek ve şimdilik haf
tada bir saat okutulacaktır. 

Program iki kısım üzerine hazırlan 
mıştır. Bu sene için bu programın ge
ri hizmetlere ait olan kısımlan Univer 
site ve yüksek mekteplerle liselerin 
son sınıflarında geniş bir surette oku 
tutacaktır. Muallim subaylar, mahalli 
komutanlıklar tarafından seçilecek
tir. 

Liselerin yedinci sınıfları için ha
zırlanan programa göre, bu sınıfiar

da, ordu teşkilatı, askerlik kanunu, 

Roma ya 
Konsolosu 

Ayrılıyor 
---o·---

8. Kretsu, Türk Yemek 

S'anatının Üstadıdır 
Istanbuldaki ecnebi konsoloslnrı· 

nın en kıdemli olş.n Romanya gen~· 
ral konsolosu B. Kretsu ile zarif eşı
ni aramızdan kaybediyoruz. B. Kre~
su tekaüt olmuştur. llkteşrinin bı· 
rinde memleketine gidecektir. 
Romanyalı dostumuz üç senede?

beri Istanbulda memleketini temsıl 
ediyordu. Türkiyeye çok bağlanınIŞ• 
yakın dostlarını hep Türklerden seç· 
miştir. Memleketine döndükten son"' 
ra da bu dostluğu unutmamak kara
rındadır. Memlekete dair malfınıat 
toplamıştır, konferansla; verecekt~r: 

B. Kretsu'nun meziyetlerinden ~:rı 
de Türk aşçılık sanatının sayılı us· 
tatlarından biri olmaktır. Romanya." 
da türkçe isimlerle anılan yemek!: 
rimizi sevmekle kall'naz, bunları pı· 
şirmek hususunda sanat inceliklerin6 

sahiptir. 
B. Kretsu bir gün bize şu hikayeyi 

anlattı: Fransada tahsilçle bulunur· 
ken diğer üç talebe ile beraber bi: 
grup teşkil etmiş. Talebelerin hepsı 
yemek meraklısı gençlermiş. Her ar: 
kadaşın her hafta. yeni bir yeın~~ 
icat etmesine, icat ettikleri yemegı' 
beğendiremiyenlerin ceza olarak 
diğer arkadaşlara birer ziyafet çek· 
melerine karar verilmiş. Her hafttt 
grup toplanıyor, icat edilen yeme~"' 
ler hakkında ekseriyetle hüklim verı· 
yormuş. Herkes sık sık cezaya çar-' 
pıldığı halde Romanyalı gencin icat 
ettiği yemekler hep beğeniliyormuş. 
Çünkü bu kurnaz genç her hafta b~l" 
Türk yemeği yapıyor, kendi icadı dı· 
ye ortaya çıkarıyormuş. Bir haft~ 
patlıcan bayıldı, bir hafta bcğcndlt 
bir defa türlü güveş ba~m bir defa. 
taskebaplı pilav, tepsi böreği falnn 
gibi. .. 

lşler bir müddet mükemmel git· 
miş. Günün birinde Romanyalı bir ta· 
lebe araya karışmış, diğer ü~ nrka
..:ıo. nnA ~n1 t:nı""ı'" .. h"R"lifSf._nlnıJI I1le 
şerı yam11ı ıraş ı... er ...u:uı: 'i 
mek icat etti. Her yemeğini de be· 
ğendirdi.,, 

Romanyalı kurnazlığı derhal f at· 
ketmiş. icat edilen yemekleri tarif 
ettirmiş. Bir de anlaşılmış ki"icatıarıı 
hep eski Türk ye."lleklerinden ibaret .. 
Bunun üzerine Kretsu toptan büyilk 
bir şampanyalı ziyafete mahk0Il1 
edilmiş. 

Kıymetli dostumuza ve eşine meın· 
leketindeki faaliyetlerinde de mu· 
vaffakıyetler dileriz. 

---o---
Ciğerden Zehirlenmişler 
Şehremininde oturan Kamille an" 

nesi Pakize. Ismail isminde bir ciğer
ciden aldıkları ciğerden zehirlenmiş· 
lerdir. Pakizenin vaziyeti ağır oldu" 
ğundan hastaneye kaldırılmıştır. 

1 BiRKAÇ SATIRLA 

Tür.kofb Bn§kanı Bay Bürh~~ 
Zihni ve J.imnn işletmesi Mu· 

dürü Raufi Manyas, dün ak~nm .An· 
karaya gitmişlerdir. 

• 

Kanunun üçüncü maddeSinde, bu 
kanuna göre sanayiden sayılan işler 
yazılıdır. Bundan maksat. sanayi iş· 
leri ile sanayiden olmıyan işlere lm
n un hükümleri tatbik edilirken yeni 
çıkarılacak nizamnamelere usuller ko 
nulmasını temin içindir. Birçok kim
seler üçüncü maddeye bakarak iş ka 
nununu münhasıran sanayie mahsus 
zannediyorlar. Halbuki bu birinci 
genel emirde, iş kanununun Uçiincü 
maddesinde savılan sanayi işlerinden 
hlr kısrn.ı ele ;lınmış ve o emriıı bir 
numaralı bendinin A fıkrasında bun
ların neler olduğu gösterilmiştir. Ay 
ni bendin B fıkrasında ise bankacılık 
ve sigortacılık işlerile diğer her tür
lÜ vaziyetteki toptan ticaret işleri 
tasrih edilmiştir. A fıkrasındaki sn.
nayi işlerine ve B fıkrasındaki sana
yiden olmıyan işlere 48 saatl1k iş 
müddeti tatbik olunacaktır. 

B elediyc, kırkç~me suıannm ıs· 
lıı.lıı için kararlar verirken Sıh• 

keri dersler programına birinci prn,;- hi~·c \'ekfıletinin mütaleasıru da sar· 
ramda sayılan maddelerden başka nıustur. 
muharebe bilgisi de konulmuştur. 

dahili hizmette askeri terbiye, silnh 
bilgisi, atış bilgileri, topoğrafya, se
ferberlik, harp tarihi, yaya hareket
leri, dersleri ve talimleri gösterılecek· 

tir. Sekizinci sınıftan başhyarak lise 
ve üniversite kızlarına okutulacak as-

Yine sanayiden olan üzüm ve incir 
işlemelerinde günde 11 saatlik çalış
ma müddeti tespit edilmiştir. Şeker 
işleri, bu senenin kampanya devresi
ne mahsus olarak şimdiye kadar tat
bik edilmekte olan iş müddetleıini 
muhafaza ve tatbikte serbesttirler. 

Gazeteciler, umumiyetle muharrir
ler, yazı işleri müdürleri ve yalnız fi
kir ve kalem işçisi olarak çalışanlar 
iş kanununun şümulü haricindedir. -
ler. Gazetelerde hem bedeni, hem fik
ri olarak çalışanlar için ayrıca bazı 
kayıtlar tespiti düşünülebilir.,, 

Suyu Erken Kesilen 
Hamidiye Çeımeleri 

Şehrin muhtelif yerlerindeki Ha -
midiye çeşmelerinde sular saat 17 de 
kesilmektedir. Belediye, bu yilzden 
yapılan şikayetleri haklı bulmuş ve 
meseleyi sular idaresine bildirmiştir. 

Yurtta Bugünkü Hava 

• • rakh Prenses Bayan Abdililfıh 
1 yanında ım Lee adında tıir 

lngiliz kadını olduğu halde dün şeJırl~ 
mize gelmiştir. 

• 
Ş arki Urdüın Emırı Altes Abdul· 

lahm hediyelerini getiren B· 
Muhammed Pazart.c i giinü meınlelie
tine clönecel<tir. 

Beyoğlu Hastanesi Yeşilköy Meteoroloji istasyonun-! 
Genicletiliyor dan alman maliimata göre, bugün 

1
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CUMA 
P"'----....-~~~~~~:"::=::-::=::.....-ı 

9 uncu ay Gün- 30 
Recep: 17 

Hızır: 142 
~ yurdumuzda Ege mıntakasının kıs-

Evvelce yalnız yaralılar için açıl - men bulutlu, diğer yerlerin az bulut-
mış olan Beyoğlu hastanesi son za - lu geçmesi ve rüzgarların ekseriyetle 
manlarda bütün hastaları almıya ve cenubi istikametten orta kuvvette ~s 
tedaviye başlamıştır. Fakat mevcut mesi mulıtemeldir. 
kadrosu kafi gelmediği için, beledi - OUl\'KO HA VA 
ye, 938 bütçesile bu hastaneyi ihti - Dün hava akşama kadar açık geç-
yaç nisbetinde genişletmiye ve eksik 1 miş, rüzgar şimaligarbiden gayet 
şubeleri açmıya karar vermiştir. hafif olarak esmistir. Barometre 

Arabi 1356 

Güneş: 5,49- Öğle : 

Eylül: 11 
Rumi 135~ 

12,06 

18,05 İkindi : 15,31 - Akşam: 
Yatsı: 19,38 - lmsak : 

75.77 milimetre ve hararet 
33.8 ve en az 17.9 santigrat 
kRvdı>dilmh;tir. 

4,09 
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- 3000 Cana Mal Olan Bir Facia 

TAN 

Başvekil 
An karada 

Ankara, 23 (TAN) - Bertin elçi
liği katipliğine merkezden Cemal Ha 
lit Güneyd~İı. Bağdat elçiliği katipli
ğine Saip İlkin tayin edilmişlerdir. 
Bağdat elçiliği katibi Ethem Nazif 
Beyazıdoğlu da merkeze naklolun -
muştur. 

t.tlnetter Cemiyetinde 
Filistin 

Musolini Almanyaya Niçin Gidi.vo.r? 
R-:-!ı:::ı-;. = r···:;:.w:N:··öMER ... RiZA'"ööGRüL ...... l 
: !°~~~: . .::!'!':~ { ..... ~~~~::~:~:: .. :::~~ ...............................• 

t.teselesi Konuıurdu 
~nevre, 23 (TAN) - Bugün Mil
~ Cemiyeti altıncı komitesi Filis 
~ ltıeeelee ile meşgul olmuş ve muh 
lfti ..... ınumessillerin beyanatını dinle
~·Toplantı esnasında De Valera 
ıı~in taksimi aleyhinde söz aöy
-. k bu çareye başvurmanın tama 
--~~ta olduğunu anlatmıştır. İrak 
~Ji de taksimin aleyhinde be 
~ tta bulunarak Arapların hakla
~~k Iizmıgeldiğini izah et-

Bir Tüftdaıtu Filosu 
Memleketi Gezecek 

~c\ııkara, 23 (A.A.) - Aldığımız 
~~ta göre, TUrkkuşu komutanı 
tı ll ba..,ı Zeki KUlsilniln kumanda
ltı ttı bııda altı tayyarelik bir motör
>lttJıe 0 25 eylül cumartesi gilnU Di· 
le~ kir istikametinde yeni bir mem 
'~esine çıkacaktır. Bu seya
"'- i:,~k edecek ekipe Tilrkkuışu
~tıneni Bn. Sabiha Gök
.~ lttirak edecektir. 

muhteşem ve en göm.bcı göaterlşler ve harbin UllYacağl da an18§dmıt- cak ve bugünkü vaziyete göre bu 
içinde vakwnu temin için herşey ur. da müspet bir tesviye tarzına bağ-
yapılmaktadır · Fakat ıüphe yok ki Bu vaziyet kar§ısmda ne yapıla- !anacaktır. Batıl verilen malômata 
mW&katlll en mühim safhası iki cak Müdahale mi arttınıacak, göre lialya Milletler Oemlyettne 
taraf arasında koouı~. belki yoksa bu maceradan vu mı geçlle- dönmek ,eraltlnl blldinn!ş ve ba-
de bir karara bağlanacak mesele- cflk f nun için Jlabe,lstaıı meselesinin 
lerdlr. Hatta bu milli.katta konu- halll ile Akdenbde müsavatın te-
~ulması beklenen meselelerin çoğa, Fakat bu mesele dlter taraf- mini !izim geleceğinl söylemiştir. 
bugün A ''rupa siyasi mahfellerlnl tan Cenevrede Fransa Da- Bu ela Akdeniz meselesinin de 
meşgul etmekte, ve bu meselelerin rlclye Nazın il. Delbos De ltalya- Berllndea daha bqka muhitlerde 
yeni ve müsait bir safhaya girdiği nın Bern elçisi anamda kollllful- halloJnnaeağmı anlatmaktadır. 
veya girmek üzere olduğu söylen- malda ve verilen mallmata göre 1- mtler - M0880llnl mW&katı 81-

mektedlr · ialya, ispanyaya yeniden ukerf l'Ulllda konuşulacak diğer bir me-
Şüphe yok ki Duçe De FWırer yardım etmek lstemedlğinl temin selenin. Awstarya meselesi olda-

arumda konuşulacak meselelerin etmiş bulunmaktadır. ğu haber veriliyor. Alnulllyamn A-
ea birincisi ispanya dahlll harbi- iki httk6met tefi arumda kona- W9Utarya De allkası ve Awstur-
dlr. Gerek ltalya, gerek Almanya, tDlacail söylenen diğer bir mesele- yayı .Abnanl* camlasnun lçlııe al· 
l8panya isUerl lehinde geoit mtl- nJn Akdeniz w.zl,.etl olduğu da te- mak istediği malfundur. Yalan za.. 
dahalelerde bulunduklan ve lspaa- mln olunuyor. mana kadar ltalya, Almanyuım bu 
ya isllerlnln davasını beıılın8erce Fakat ltalya bu meselede yeni bir slyuetlne mukavemet etmekte ldL 
hareket ettikleri I~ ispanya har- vulyet alllllf görünmektedir. Pa- Fakat ltalyanm Akdenlzdekl vazlye-
bl Ue siki flkl bir surette alüıu:lar- ti, 10n tekil alması üzerine ltal-
dırlar. Bu &lika akm akın asker, rlste Fransa, .. gOtere, ltalya mtt- ya, Awsturya meselesine karşı va-

sllih ve saire göndermek ıteldlnde teh8881Slamun toplaaınua De ltal- slyetlnl dell§tlrmlş, Avusturya da 
tebarttl ettlll halde ispanya We- JUlll Nyon anlafnua.lma müsavi bana bıfı komşularDe u•Bfl"ak 
rl kati bir pllbiyet kasMMJMUf lfll'ait dahDlnde ginnell koa1JIU)a- .yohma tercih etml§tl. 

Macarlstanm slli.hl•mur fnflll&
leslnln de iki bWdlmet tefi arasın
da konutulacağı ve Macarlstum 
Roma - Bertin mihverine Utlba
kmm teminine doğru gldllflCflğl uı
laşıbyor. 

U zak Şark muharebesinin, Ko
mlntern aleyhindeki pakt ın-

seleslnln ve Sovyet Blrllğl De mö
nasebetler &tisinin de bu miillkat 
esnasında mühim bir mevki ltgal e
deceği muhakkak sayılıyor. 

ltalya ve Almanyaam lnglltere 
ve Fransa De ul"§l"'M lmldnı ö-

zerbıcle duracaklamu ve bllha1ea Sin 
yor M11880UQllıln bu anlapnayı ko
layl&§tıracak .,arelerl Deri ~ 
bazı Fruıaa mahfellerl tarafından 
temin olunmaktadır. 

Müllkatta mevma babaohlmk 
meselelerin en milh.lmlerlndeo bir
kaçı hakkmda genit müzakereler 
yapıldığı nazarı dlkkabıı alaur ve 
bu meseleler bakkıııda bütün ~ 
kadarlarm karar vermek üzere bu
lunduktan göz lnüne getlrlllne 
Avrupa slyuetlnln iyi bir safhaya 
intikal etmek lstidadlllda balancla
ğu söylenebDlr. 

8 

\ICi.EK 
Bakalım Nereye 

Kadar Gidecek?. 
Allah selimet versin, dostıanmd..ı 

ve lstanbulun maruf oiiktedanla.rm
dan Muhlbbancı Muhtar nakleder. 
Bir gön Piri Zade merbwnun ziyare
tine gltmltler. Ya kendisi veya ya
lonlarmdan birisinin ftastahğmdan 
bahSfl'llllyoıken, derecel hararetin S9 
kadar olduğa ~ makunmda söy
lenmlt. llazlnmdan birisi, hane sahi
binin endl§eslnl izale için: 

- Aman efencllm! O blrşey mlf 
Geçen gön birader bendeniz hastalan
dı. Bir ateş ki sormayın. Derece koy
duk. 40, 41, 4~ buçuk, 42, 43, 44, 45 .• 
ve Muhlbbancı dayanamayıp: 

- Püf! diye gtllünoe herkes kendf
sbıe bakıl "'r ve hutamn sıcaklığını 
mtlzayede3 koymUf olan adam da 
falsosana • r. 

Bu fıkrayı~ uılattığı aman: 
- Yahu! Qirakaydaı J.ka]nn, ka

ça kadar Çlkacak ! diye 8flnenlş et
miştim. 

Doğrusu bugünlerde lstanbalun 81• 

cağı da bu söylediğim fıkraya döadö. 
Uç gün evvel gölgede 28, evvelki gön 
29, dün S2, SS hatta S4 olan yerler 
vardı. Bu böyle giderse ben kontura
tı bozanın. EylWtin SOllWB geldik. 
Gölgede 19 - 20 beklerken 15 derece 
fazlasına f:ahammW edemeyiz. Elbet
te bunan bir çaresi vardır. 

Benim korktuğum bugtinkil sıeak
Jar değil, bmılarm aksi teslrlyle bir 
hafta sonra gelecek 90ğuldardır. E
ğer bu sene de plljlar para nunma. 
dı, den.iz meraklılan baayoya doya
madı, derisini llabet rengine sokmak 
istlyenler yımamadıysa artık Deriden 
ümidi kessinler. Çtinldl ben kendimi 
bildim bllell EylW sonu böyle mcaklar 
görWmUt ,ey değildir. 

Mllbali.ğa olmasın amma Kasımpa
pda bir tavuk hazırlop yumurtluq. 
Bana bana llÖyliyen ll&ve etti: 

- O kadan da tevatür. ll-.ırlop 
değil amma rafadan olduğu muhak-
kak. 

Buz fabrlkasmcla çabtır bir tamdık 
_.. &•-w .... .....,... doınny 

olduğuDa, buz1&rm çoğu sertllllDI 
muhafaza etmekle beraber l9IDllllJ& 
başladığmı eöylecll. Gerçi bunlar fi. 
zlk kaidelerine uygun değil alllllB 

gayritabU 11caldar fizik kaidelerini 
de altttst etti diyorlar. 

Ne dlyellm. Rem yazıyor, hem t.er
llyorm. Eğer terlemek te olmua he
pimiz çiroz gibi kunıyacağız, bblm 
arkada§JardM biri ftl'. Garip bir ba
le uğradı: Bir bardak 111 içiyor, iki 
bardak terliyor. 

Kendisine sorduk: 
- Yahu! Haydi banaa bir barda

ğı içtiğin sudur. Llkln llllllcl bardak 
nereden geliyor! 

Bana cevap verdi: 
- Yüz kal&nıp iki yüz sarfeden

lerln p&l'&8I nereden geliyorsa., bmlm 
Ddncl bardak ta oradan geliyor. 

L&tlfe bertaraf. Bava çok 81eak. E
ğer böyle gidene ellmlır.cle mörekkep 
kurayaeak, dWmlr..de tttkriik. 

Allah cömlemlzln ve balıuus Ah
clttlkwllr Ziya, Çoban Mehmet, Bu· 
kan Vefik ve emeaJlnln yanlııw 
olsm. Mllbanılder bagtbılerde allmal
lab enez ldlpö gibi sızarlar. 

B. FELEK. 

Japonya Bizden 

Tuz Alıyor 
lzmir, 23 (Tan muhabirinden) -

Japonya buradan mütemadiyen tuz 
çekmektedir. BugUnkU sevkiyatla be 
raber Japonyaya tuz ihracatı 65 bin 
tonu bulmuştıur. 

K11a Ankara Haberleri 
Ankara, 23 (TAN) 
• Dablllye V ekiletl, her ıae ll1IJ'8lı. 
le olana olsaa atlfus lditWderlllle 
kayıt Vfl teecU eclllmek llsere ....... 

eaat edeceklere alt evrakm Veklleo
te gönderllmeelnl bllcllrmlttlr. 
• Ankara 'Gllvea yapı kooperati
fi,, umumi heyeti bul ortaldsna 
teldlflerlnl konotmak ieln Blrlncsl
tepin ortalaruıda fevbl&de Mı 
toplantı yapacaktır. 

• Bir mtlddettenberl TrakylM1a 
köyeWllk tetldlderl yapan Daldll-
19 VekUetl klyelllk tefi Baha, 
Ankanya cl6Dmtlfttlr. Vekilete ve
receil rapora hamlamaktadır. 
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Karışık Yağ Satıyormuş ! 

Bir Yağcı Bu Suçtan 
Muhakeme ·Ediliyor 
Sultanahmet Birinci Sulh Ceza mahkemesi, dün, mahliit yai 

satan Osman adında biriıini muhakeme etmittir. Osman, susam 
yağını, kuyruk yağile karıttırıp içine bir sürü nebati yağlar kat
tıktan sonra bu halitayı "Buz gibi Trabzon yaiıdır,, diyerek 
satmaktan suçludur. 

Karı, Koca 

Bekçiyi 

Dövdüler 
-o-

ikisi de Cürmü Meşhut 

Mahkemesine Verildi 
DUn Fatihte hiç yUzUnden bir kav· 

ga çıkmış, Yahya ve Halime isminde 

bir karıkoca maha1le bekçisini döv • 
mek suçuyla cUrmU meşhut mahke
mesine verilmiştir. Mesele şudur: 

Yahya. ve Halime evde otururlar
ken Hatice isminde bir kadın misa
firliğe gelmi§ ve bir mUddet otur
muştur. Yemek zamanı gelince, Yah
ya, sokakta oynıyan çocuğuna ses
lenmiş ve eve çağırmıştır. Çocuk o
yundan başalıımadığı için de eve d<Sn 
mek isteme."tliştir. 

Yahya, b~na kızarak pencereden 
çocuğuna birkaç domates savurmuş 
ve oradan geçmekte olan mahalle bek 
çisi Mürtezaya çocuğunu yakalaması 
için seslenmiştir. 

MUrteza, çocuğun peşine düşmUş, 
bir müddet kovalamış. fakat yaka· 
lıyamaml§tır. Bekçi, eli boıt dönünce 
Yahyaya: 

- Hırsız mı ki, bana kovalatıp tut 
turmak istiyorsunuz.,, demiştir. 

Yahya bunu yanlış anlamış, "Vay, 
sen benim çocuğuma hırsız diyorsun, 
öyle mi?,, diyerek Mürtezanm üzeri
ne çullanmış ve dövımeye başlamış -
tır. Bu sırada hadise yerine bekçi Se
yit yetişmiş ve bunları ayırmak iste
miŞtir. Fakat, Yahyanm kansı Hali
me de gürültüye karışmış, her iki 
bekçiyi kocası ile beraber bir hayli 
hırpalamıştır. 

Vaka yerine yetişen polisler karı 
kocayı cürmU meşhut mahkemesine 
vermişlerdir. Dün muhakeme bitmiş, 
Yahya, bir bekçiyi dövmekten 29 li· 
ra, Halline iki bekçiyi dövmekten 58 
lira para cezasına mahkfun edilmiş· 
tir. 

Yağcı Oeman, mahkemede bu iddi· 
ayı reddetmi§: 

- Nasıl olur, Bay hakim, ben §U 

kadar senelik yağcıyım. Bilenler Al· 
lab için söylesin, eğer sattığım halis 
Trabzon yağı değilse gözlerim yağ 
gibi aksın, demi§tir. 

Bundan sonra doktor Zeki ile ka
rl§ık yağları yakalıyan memurlar ga· 
hit olarak dinlenmişlerdir. Onların i· 
fadelerl şöyledir: 

- Biz Osmanın SUleymaniyede 

Deveyokueundaki evinde arama yap· 

tık ve bol mikdarda karışık yağ bul· 

duk. Burada karıştırma ameliyesi ya

pacak birçok aletler de çıktı. Bu yağ 

lan evinde karıştırıp Balıkpazarın • 

daki dUkkft.nda sattığını ve ayrıca 

Tahtakalede bir deposu olduğunu tes 

pit ettik. 
Suçlu, bu şehadet karşısında bazı 

itirazlar ileriye sUrmUş, duruşma di· 

ğer şahitlerin çağınlması için başka 
güne bırakılmıetır. 

Suçunu itirafa 
Mecbur Kaldı 
Geçenlerde Şehremininde leblebici 

Mehımedin dükkanında uyuduğunu 
gören lbrahim isminde biri, elini 
pencereden sokarak kapıyı açmış, ve 
çekmecodo bulunan 30 llrG ile bir 

kıymetli saat çalarak kaçmıştır. lb
rabim, bu suçu 13 ya.sında Muzaffer 
adında bir çocukla beraber işlemi~, 
fakat Muzaffer henüz tutulamamış
trr. Bunun için Muzaffer hakkındaki 
dava ayrılarak lbrahimın mıuhakeme 
sine dün asliye 2 nci ceza mahkeme
sinde başlanmıştır. 

lbrahim, mahkemede suçunu in· 
kar etmiştir. Fakat, dlnlenen polis • 
ler: 

- lbrahim, saati çarsıda satarken 
yakalandı ve bunu leblebicinin dUk -
kanından çaldığını itiraf etti, şeklin· 
de ifade verince, o da itirafa mecbur 
kalmış: 

- Evet, polislerin hakkı var, doğ
ru 8öy1Uyorlar, demiştir. 

Muhakeme, karar için kalmı3tır. 

~ı111111ı~~~-~~~-~~ .... 
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Kızını Fuhşa 
Teşvik Etmiş 

Melek i•minde bir kadın, 
kızını luh,e teşvik etmek 
•uçu ile yakalanmı' ve dün 
tevkil edilmiştir. Hadise 
fUdur: 
Beyoğlunda oturan Melfı

hat Dürnev, i•mimle 16 yaş· 
larında bir genç kız., Müd
deiumumiliğe müracaat ede
rek anne.i Meleğin kendi•i· 
ni luh,e teşvik ettiğini ve 
menfaat mukabilinde birçok 
erkeklerle düşüp kalkması 

için tazyik gördüğünü •ÖY· 
lemiştir. Melek, dün yaka
lanarak Adliyeye verilmiş, 

Dörc/üncü Sorgu hakimi C e· 
liil, hakkında tevkil kararı 
vermiıtir. ,-Fw_ -- .......,-...- -- --- ---- ---- ---~ _.M __ __xanzo,...n..u-aç~ ............ 

Bir Yaralama 
Davası 

---o-

Suçlu, Yakadan Haberi 

Olmadığını Söylüyor 
Arkadaşı Avniyi Galatada bıçakla 

ağır surette yaralıyan Salimin muha
kemesine diln Ağırccza ~ahkemesin 
de başlanmıştır. İddiaya göre, Avni 
Salimin esrar kaçakçılığı yaptığını 

polise ihbar etmiş, Salim de buna muğ 
ber olarak kendisini yaralamı§tır. 

Salim, dün mahkemede suçunu ta· 
mamiyle inkar etmiş, hadiseden ha
berdar bile olmadığ:ıpı sö>;:lemiştir. 

Şahit olarak dinhınen Ye.kup' 
- Ben şeker almak üzere bakkali 

çıkmıştım. Avniyi elleri ile karnını 

ba!tınrkcn gördüm. Salime rast gel
medim.,, demiştir. 

Bundan sonra, hastanede tedavi 
altında bulunan yaralı A vninin ilk 
ifadesi okunmuştur. Avni, bunda şun 
lan söylemiştir. 

- Salim, ihbar meselesinden bana 
gücenmişti. O gece Uzerime hilcum et 

ti. Karnıma iki bıçak sapladı. Bu sı
rada bir adam peydahlandı. "Salinı, 
ne yapıyorsun?,, diye bağırdı. Salim, 
UçUncU bıçağı da saplayıp öldürecek· 
ti, fakat görenler oldu, diye korkup 
kaçtı.,, 

Mahkeme, diğer 3ahitlerin dinlen· 
mesl için tilik edilmiştir. 

BU AKŞAM 
Meşhur Rus Muharriri P U Ş K ı rt 'in ölmez eserı 

a MACA KIZI 
. Eski Rus saraylarının ihtiıamları, debdebe, lüks ve 

sefahatleri arasında geçen aşk ve ihtiras filmi. 
Fransızca sözlü. Baş rollerde : 

! f nemasında PIERRE BLANCHARD - MADELEINE OZERA Y • 
MARGUERlTE MORENO - ANDRE LUGUET 

e Ayrıca : 1 • Fox dünya haberleri 2 .. Çelik • Türkçe sözlü. 
•Yerlerinizi evvelden aldırınız.• 

~~~~~~~~~~~----~~~~~~~----------~·~--------~--------------~-----

mıyan dövizlere göre Ingiliz altınınin 

TOPLANTILAR 

• DAVETLER 

Kızllayın Eyüpte 

Hazırladığı Eğlenti 

1 

vasati fiyatlarını tesbit etmiştir. Bu· EyUp Kızılay Cemiyeti tarafından, 
na göre lngiliz lirası 630,5, Fr9..nsıı: 2 te§rinievvel cumartesi günü akşa· 
frangı 21,06, dolar 0,78, liret 15,01, mı, Eyilptc bir gece eğlencesi ter -
İsviçre frangı 3,44, florin 1,43, mark 1 tip edilmiştir. Eyüptc 36 ncı ilk mck 1 
7,96, Delga 4,69, drahmi 86,66, leva tepte yapılacak olan bu toplantının 
63,43, Çekoslovak kuronu 22,65, şi· mükemmel geçmesi için 3 kişilik bir 
ling 4,18, pezeta 12,85, ziloti 4,17, pen komite seçilmiş ve hazırlıklara giri
gü 3,98, ley 106,56, dinar 34,36, yen şiJmiştir. Eğlenti, saat 20 de başhya-
2,72, ruble 20,42, lsveç kuronu 3,07, cak, sabaha kadar devam edecektir. 
borsada kote olmıyan beş döviz ile • 
İngiliz altının teşrinievvel ayına ait BEŞIKT AŞ HALKEVINDE 
vasati fiyatları da şudur: KONSER 

Danimarka kuronu 3,52, Norveç 
kuronu 3,15, Finlandiya markı 35,8, 
Estonya markı 2,89, Ruti 2,09. 

Ankarada Bir Resim Sergisi 
Ankara, Halkevi salonlarında Te· 

kirdağ ortaokulu resim muallimi E • 
sat Subaşının yalnız kendi eserlerin
den mürekkep bir resim sergisi a~ıl
mıştır. Sergi, büyük rağbet görmüş
tür. Genç ressam Esat Subaşının 

Bursa manzaraları ile (Cephane ta· 
şıyan kadınların istirahati) isimli 
tabloları bilhassa çok beğenilmistir. 

ı-----------1 

i TAN'ın · 
Manevra İ 
Albümü 

Trakya bUyUk mane\Talarına 

ı kal'f)ı halkımızın gösterdiği alA· 
ı kaya cevap vermek lht1yaclyle, 
ı TAN bu manevraya alt iki renkli t 

zengin bir albüm hazırlamıştır. f 
Bu albUın mane\'l'anın muhtelif i 
safhalanru gö_stere.n .f otoğrafller· 
le doludur. Aynca manevralan 
lzah eden bir yazı da vardır. 

Manevra hatıralarını zengin 
bir albüm halimle saklamak ıstı. 
yen askerlerimize ve okuyuetila· 
mnıza bundan birer tane edlnme
lertnı tavsiye ederiz. 

Fiyatı TUrkiyenlıo her yerinde 
ı 1y2 kuruetur. 

Beşiktaş Halkevinden: 
Beşiktaş Halkevi bölgesinde bulu

nan Şehir Bandosu sanatkarların· 
dan Klarnet Hüseyin Aktul, Tevfik 
Çelen, Fağot Hasan Ergün, Rıza Çe. 
tin, Korno Muzaffer Erberik, Cafer 

Öz taraflarından 25 eylül 937 cumar
tesi gUnU akşamı saat 20,30 da Evi· 
mizde bir konser verilecektir. Üye
lerimizin ve istekli halkımızın davc· 
tiyelcrini her gün öğleden sonra ida· 
re memurluğundan almaları lazım
dır. 

• 
SANDIKBURNUNDA 

MOSAMERE 
Halk Partisi Kocamustafapaşa 

semtocağı tarafından 2 teşrinievvel 

cumartesi gUnü saat 20 de Sandıkbur 
nunda Mim gazinosunda bir milsa • 
mere verilecektir. 

Bu Akşam~i Konf er anı 
Eminönü Halkevinden: 
İkinci Türk Tarih Kongresi mUna

sebetile şehrimizde bulunan Cenevre 
Üniversitesi profesörlerinden Bay 
Pittard'ın eşi Bayan Pittard (Noelle 
Roger) tarafından 24-9-937 Cuma gU 
nü saat (18) de evimizin Cağaloğlun 
daki merkez salonunda (Beynelmilel 
Yardım Birliği) ha~ında bir konfe· 
rans verilecektir. 

Bu konferans için davetiye yok -
tur. Herkes gelebilir. 

Ertuğrul Sadi TEK 

Bu gece 
(Heybeli) de 

(Aman hanım sus) 
ve (Kılıbık) 

Günün prO!;"t'anu - lsta.nbul 
OCLE NEŞRIYATI 

12,30: Plakla Türk musikisi. 12.50 : 
Havadis. 13.0S: Muhtelif plak neşriyatı. 
14.00: SON. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 

00.00: ikinci Türk Tarih kurultayının 
neşriyatı. 18,30: Plikla dans musikisi. 19 
30: Feriha Tevfik tarafmdan tlirkçe tan 
golar- piyano rcfakatile. 20.00: lbrahi~ 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkıları. 20,30: Ömer Rıza tara· 
fından arapça söylev. 20,45 Semiha ve ar· 
kadaşları tarafından Türk musiklıi ve 
halk ljarkıları saat ayarı. 21,JS: Orkesctra 
22,15 Ajans ve borsa haberleri ve ertesi 
günün programL 22.30 Armonik ile tan· 
golar. 23,00: SON. 

• Günün Program OzU 
SENFONiLER 

23 Varljova: Fitelbergin idaresinde. 
HAFiF KONSERLER 

7,10 Berlin kısa dalgası: Sen musiki 
{8.15: Devamı). 9,30 Paris kısa dalgası: 
Pllk muılklıi. 9,30 Berlin kısa datgaaı: 
Hafif musiki. ı0,30 Paris kısa daJ111ı: 
Plak musikisi. 10,30 Berlin kısa dal111ı. 
Ufak musiki tabldotu. 11,30 Paris ıasa 
dalgası: Plak. 13: Plak. 13 Berlin kısa dal 
gası: Eğlenceli musiki. (14.15 : Devamı)· 
13,10 Biikreş: Karışık pl8k musikisi. 14 
ı5: Askeri bando. 14,15 Parls kısa dalı•· 
11: Llyondan konser nakli .. ıs Par!s kısı 
dalgası: StraSsburgdan konser. 15,35 Ro· 
ma kısa dalgaısı: Bando muzlka. ıs.ıs RO 
ma kısa dalgası: Orkestra, piyano. ıs,4S 
Berlin kısa dalgası: Köylil dansları ve 
ıarkıları 19,45: Devamı 19.03 BUkreı: Ka 
rışık musiki konseri. 20 Varıova : Or· 
kestra konseri. 2ı,30 Berlin kısa dalgası: 
Bizet ve Çaykovski'den orkestra aüiti. 
2ı,40 Prag kısa dalgası: Orkestra ile ha· 
fif musiki. 21,40 Pcıte: Cisan fanıasUeri. 

~H§ I:Eflfo \'l~a '\r!rğıUı : 'W.rAı Jın\l ~i: 
22.25: Pras kısa dalgası: Konser (l\fO• 
zart • Scriabine). 22.4S Milino, Florartlo 
Cetra orkestrasL 23.05 Prag kısa dalgası: 
Şen musiki. 23.30 Lliypzig: Hafif musJ· 
ki. 

OPERALAR OPERETLER 
16,30 Paris kısa dalgası: Lecocp'ıın 

"Le Petit duc" opereti. 20,15 Bertin kısa 
dalgası: Zaubergeiger Paganini" isinılİ 
radyo opereti. 20,35 Bıikre,: Vagneriıı 
'"Tristan und lsolde" operası. (Plakla)• 
21.10 Laypzig: Muhtelif piyeslere alt pat 
çalar .. 22 Roma kısa dalguı: Fraıu: Le
harın bir opereti. 

RESiTALLER 
12 Berlin lı:ısa dalgası: Braçe ve piyano 

ile sonatlar. 18,35 Roma kısa dalgası : 
Şarkılar (Sopran). 19,15 Varşova: Pllk· 
ta şarkılar. 20,50 Peışte: Piyano resitali. 

ODA MUSJKISJ 
21.10 Kolonya: Ev musikisi. 22 Mili• 

no, Florans: Kuartet konseri. 

@!!!!~!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!~~~!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~s~~s:±!!~ 
- Elekttiği yaksana! Takınılan da götUr! diye a

zarlamıya benziycn bir eda ile emir verdi. 
Uzeri fincan ve tabakla dolu ve hakikaten bUyUk 

tepsileri gctiri!Pndeki tereddüt ve endişelerle hizmet 
çi daha .yeni götürmüştü ki, Seniha birden bire aya
ğa kalkarak: 

- Mükerrem Hanım, gidelim artık. Pek geç oldu, 
dedi. 

Mükerrem belki istemlye istemiye yerinde doğru
luyor, kalkmıya hazırlanıyordu. Nuriye müdahale 
etti: 

- VQllahi erken. Hava fena da ondan böyle ka
ranlık oldu. Yoksa yemek vaktine daha dünya kadar 
zaman var. Hiç olmazsa biııaz gramofon çalalım. Ye
ni plaklarımız geldi. 

Ve kalın ve kanlı bileğinin etleri arasına gömUlen 
incecik, etrafı elmaslarla süslü saatine bakarak ila
ve etti: 

- Saat yedi bile değil! 
Mükerrem teklifi kabul edip tekrar oturmıya razı 

gibi görünüyordu. Belki plakları dinlemekten ziyade • 
Nüzhetin kollarında dönmiye hevesi vardı ve yeni 
plaklann buna imkan temin edeceğini düşUnerek kal 
mıya rağbet ediyordu. Fakat hep ayakta, Seniha gil· 
IUmsiyerek mırıldandı: 

- Hakikaten geç efendim. 
' Nurlye zaten kalkık olan fazla geniş omuzlannı 
biraz daha kaldırın ıştı: 

- Bir de geç olmuş, bu da telaş edilecek şey mi? 
Sokaklarda kadınlara sataşma A.detl hamdolsun ar
tık kalmadı! 

Ve bu sözlerl Seniha derhal şu şekilde tefsir etti: 
4
'Biçare mahlllk, insan senin kadar sakil olduktan son 

ra hangi saatte olursa olsun, hem de şehirde değil, 
dağ başlarında bile dolaşsa kılına hata gelmez. Bey· 
huue, pek beyhude korkuyorsun, gUzelim!" Nuriye
nın b<Syle demek istediğinden katiyen emin bulun· 
makla beraber, 2eçkin kızın yüzü vlnc ayni silkUııet 

-

YA-ZAN: NAµID S"IRR/ . 

ve lakaytlığı muhafaza ediyordu. En tatlı tebessümü 
ile cevap verdi: 

- Hakkınız var, Hanımefendi. Ancak ben güneş 
battıktan sonra dışarıda bulunmıya, sokakta gezmi
ye bir türlü alışamıyorum. Kadınların evlerine ikin· 
di ezanı bile okunmadan dönmiye mecbur oldukları 
zamana yetiştim de zahir bundan. O devirleri hiç ha· 
tırlıyamıyacak kadar genç olanlar bu hissi anlamaz
lar! 

Halbuki Nuriye ktndisi bile otuz dokuzu kabul e· 
diyor, iki kere Avrupaya •giderek ameliyatlar saye
sinde yüzile boynunun derilerini gerdiğini de id
dia olunuyordu. Ve bütün bu gayret ve itinalarına 
rağmen ferah ferah kırk beşinde göstermekte idi. O 
sıkı kaçgöç zamanlarını hiç hatırhyamaması için ise 
yirmi beşinde filan olması icap edecekti. Fakat, Se
nihanın sözlerindeki açık alayı hiç te farketmiş gö-
rilnmedi. IAkln acaba farketmiş miydi? Anlamamış 
bulunması mUmkiln olduğu gibi dikkat bile etmemiş 
olması da kabildi. Seniha bir başkasının evinde, ve
lev ki bu ev kardeşinin evi olsun, mUrUvveten otur
tulan bir kimse değil miydi? Böyle bir kimsenin her 
sözUnü madenci Hayrettin Beyefendinin haremleri 
Nuriye Hanımefendi elbette ki dikkatle dinliyemez
di. 

Belki Mükerrem gibi istemiye istemiyc, 
bUtUn misafirler artık kalkmışlardı. Hep gidiyorlar
dı. Taşlıkta NUzhet Mükerreme yaklaştı, ve onun U· 

zattığı el elinde, eğilmeden, gözlerile genç kadının 

-4-

gözlerinin ti içlerlne bakarak sordu: 
- Ne zaman buluşacağız? 
Bu sözlerinin muhatabını ötekiler yanınaa müş

kül bir vaziyete düşüreceğini dilşünmiye lüzum gör
müyordu. Ve sonra, adeta bir müjde veriyormuş 

gibi, o kadar küstah ilfi. ve etti: 
- Yarın akşam Şirketin sineması var. Ben ber

mutat oradayım. Teşrif buyurun da gevezelik ede· 
lim. 

III 

Bu §irket, Zonguldak etrafındaki kömür ocakları· 
nm en büyük kısmına sahip bulunan Fransız §irke
tiydi. Fransız mühendislerine ve biri mesul müdür 
ve ötekisi baştercüman olan iki Türk müstesna, bütün 
ecnebi JY\emurlanna mahsus evlerle dolu dağ üzerin
de, tek katlı bir de büyUk bina vardı. Bu binanın bir 
kısmı bekar memurlar için lokanta vazifesini görü
yor, bir kısmında Fransadan muvakkaten gelen ve
ya henüz evi hazırlanmıyan mühendislere mahsus 
bir iki yatak odasile memur ve mühendislere kitap 
dağıtan, fakat içinde tek türkçe kitap olmıyan bir 
kütüphane bulunuyordu. lşte burada bir büyük sa
lou da sinemaya ayrılmıştı. Haftada, bazan da on 
beg günde bir, perşembe akşamları, §irketin birinci 
sınıf mühendis ve memurlarile hatırlı davetlileri, er· 
tesi akşam, yani cuma akşamı da öteki .memurlarla 
onların tanıdıklarına bu büyük salonda sinema gös
terilirdi. iskelenin yanındaki kahveden bozma sine· 

ma pek berbat birşeydl. Gösterdiği filmler sade en 
kötU neviden kovboy ve polis filmleri olduğu gibi en 
pahalı birkaç sırası elli kuruştu, ve yirmi beşi gözden 
çıkaran amele ve ha.mallarla her gece hıncahınç do
lardı. Bu sebeple, şirketin sinemasına perşembe ak· 
ş.:ımı davetli sıfatile gitmek pek istenen birşeydi; 
herkes tarafmdan ıstendiği için de, gidebilmek içti· 
mai br mevkii olmanın delili sayılmakta idi 

Davetlilerin davetlisi sıfatile gidenler bile konu 
Komşularına: "- Dün akşrum. pek geç yattık. Şirke· 
tin sinemasına davetli idik te!'' diye övünürler, bir 
çok kadınlar ise: "- Bu sinema için hala sana da· 

vetiye göndermiyorlar, bey! Ele güne karşı küçük 

düşüyoruz." diye söylenir; sitem ve batta kavga e

derlerdi. Nuriyenin kocası Hayrettin vaktile taşra • 

larde dolaşan ehemmiyetsiz bir gümrük meı;nuru 

iken sonra her nasılsa dünya harbinin dalavereli ti· 

caret işlerine karışarak epey para kazanmış, daha 

sonra da bir kolayına getirip Zonguldağm ta göbe· 

ğinfü: bulunan kUçUk, lakin pek zengin ve kömUrü· 

nün çıkarılması gayetle Eahmetsiz bir ocağı ele ge· 

çirmiş, hiç yoktan çok mühim bir şahsiyet olmuştu. 

Bundan dolayı, kendisine davetiye gelenlerin en baş· 

larmda idi. Halide gelince, yarıdan fazla sermayesi 
Isviçrelilcre ait olup ocakları Zongulda:K civarında 
Kilimlide bulunan küçük bir kömür ~ir)etlnin baş 
mühendisi idi, ilk oyuna mahsus davetiyelerden a
laeak kimseler arasında onun da ileri bir mevkii var· 
dı. Her yeni film gösterili§inde iki aile hemen daima 
hazır bulunurlardı. . 

o gün gökyüzü mavi kalmış, hava adeta sıcak ol· 
muştu. Şirket evlerine giden dolambaçlı tepe yolunu 
Halit solunda karısı ve onun yanında kız kardeşi bu· 
lunduğu halde çıkarken, bir iki kere mırıldandı: 

- Bari uykusuzluğumuza değse! Son filmler oka
dar berbat şeylerdi ki! 

(Arkası \'arı 
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BAŞMUHARRiRi 
'r Ahmet Emin YALMAN 

~'m hedefi: Haberde. fi· 
ıııı:_ e, her ıeyde temiz, dü· 
.... t, samimi olmak, kariin 
l!,ıeteıi olmıya çab,maktır. 

tONON MESELEL~ 
~solini 

Görüıecek? 
lluaao11n1n1n BerUn ziyaretine Al· 

.... ,. büyük ebmımlyet veriyor. 
l'ap.1an hazırlıklar bir aevt dm&

"'lllalılyettnı alıyor, f8§18t devlet
~ •ulhçü devletlere kartı mlltt.enık 

cephe göstermek için ba fll'llattan 
~ade etmek ister gibi g&tlatlyor-

Ba lırolıi, l talya hava ü le
rinin azama salaaarnı göster
melıtflllir. ileri sürülen he
.aplara göre ltal)'Gn tayya
relerinin AlıılenUtlelri uza· 
ma .altar 600 lıilomelre 
mara66aun bulmakıaJır. 

B•Z.l'fD 
INKll.AP 2ı, . ". 11-

ZIHNIYETI 
Dokuz gün süren gidip gelme X... 

rad~ seyahatinde gözüme hlrley 
~tı. Vapur delışeW kalabalık, Be
le döntitte, kamaralar, güverteler dol
dmdan maada, saloDla.rda koltuklar 
1berlade uyaldıyanlar epeyce bir ka
w.Jık tetkll ediyorlar. Bu kalaJ•hk 
vapurda kad•lar pek azlık. Bele ye
mek salonunda masalard& kadın tek 
tttk. 

Akp.m bava karardıktan sonra 
gtlvertede kadm yolcular çoğalıyor. 

Hepsi iyice örtönmüt bir halde er
keklerinin refakatlade blru bava alı
yor, t.elav kamaralanna kapatılı· 

yorlar. 

• Türk lnkdi.bmm en büyük vasıfla.. 

l'akat gttn ~çe bu mQ.JrMm 

C!lternmıyeti azalıyor• ve yapdnwk is
te.en nüma)iş şaşaumı kaybediyor. 
~lmt Bitlerle neler konD§a-

'-ktı! 
bogramda §U maddeler vardı: 
l - Akdeniz meselesi 
2 - ispanya meeelesl 

AIKDEN·üZDE 
nndan biri de, kadmJa erkek arasm
dald içtimai farkları kaldırmış oJma.
sıdır. Kanunun kadma verdiği halda
n, henüz ulık dahi olsa, bir kısmı 

halk vermiyor demektir. Zavallı ka
dım Ağustosun sıcak gününde akşa
ma kadar kamaraya kapayıp, köpek 
gesdlrlr gibi, geceleri bavalancbnnak, 
inkıllp dluaiyetiyle hiç te telif edlllr 
gibi değil •. Bu henüz daha kökü Jm. 
romanı•§ bir lrticam, geriliğin damar
ıana.r. KadlDlll namusu, bdmın te
reli ae ~ ne de kafes arkasmda 
kol'UDUI'. Şerefini kalabalığın içinde 
muhafaza etmeslnl bilen, iradesini 
kuvvetlendiren kadına ne ~. ne ka
fes, ne de bekçl lbım. Kapalı oda, bu 
irade terbiyesinin en ~üyttk engelldlr, 

3 - Al"llSturya meaeleel 
f - Orta Avnıpa meselesi 
3 - Japonya ittifakı meselest 
~ - Bolşevlldllde mttcadele mese-

8on gtlnlerde Boma, Parls ve Lon
dta arasında cereyan eden müzakere
ler, bu meselelerin bir kısmını halle
fer gibidir. ltalyamn Akdeniz kontro
bbae iştiraki keyfiyeti takarrür etml§ 
~· BJaaenaJeyh şimdilik ltalya 
~ müstacelen halli Ji.zmı gelen bir 
"'-eıe kalmamıştır. • 

lapa.oya meselesi, Akdeniz mesele
tbae bağlı olarak müzakere mevzuu 
°'lbakt.adır. Belki ltalya bu mesele
de de Fransa ve Jngiltere Ue bir an
laıınıaya yanaşacaktır, yalnız bu me
lfılecle Führer'in de muvafakatini al
lbı)·a mecburdur. Bertin mlili.katı bu
'a kolaylaştıracaktır. 
Diğer meseleler gtinUn meselesi ol
~ uzaktır. F'"ılhakika Avrupanın 

dfıo. F;kat ltalyada göriilen yeni ~ 
lna)illler clddi ise o vakit .Japonya lt
tlfaıa, Habeş meselesi, Boltel'Udikle 
lbticadele meseleleri de yeni bir saf
"-ra girecek demektir. 

Gelen haberler henüz vazıh değll
dlr. Fakat anılaşılaıı şudur ki, Akde
"lade Franm ve lnglllz donanmalan
lllQ görünmesi ve mii§te.rek hareket 
ftınest Jtalyayı hayli düşündürmüş, 
\te Yeni bir yola 11evketmlye klfl gel
~- ltalya, Duçmln Berline git
bıek üzere bulunduğu ~u nazik gön
~ bile Fransa ve lnglltere Ue esas
lı lbeseleler üzerinde müzakereye ya
'-tınıştır. 

ll'ransa ve lngiltere hUkômeti, da
"- doğrusu sulhçü devletler faşist 
~l~tlere karşı müsamaha siyasetini 
. :--lWDp ıiddet siyasetine başlarlarsa 
4l'rupayı tehdit eden tehlikeler dah& 
~ zail olacak, ve sulh daha ko-
tbkıa kurtanıacaktır. 

• 
t.1iihendjs Arıyorlar 

..... 
hrk vilayetlerinde mühim imar fa

~~etı var. Yollarda on binden fazla 
-. çalışıyor. Şehirlerde, birçok yeni 
~ yapılıyor, caddeler açdıyor. 
L~ mühendis, mimar ve mütealı
"'lt bulamıyorlar. 
)fenıleketln büyük imar faaliyeti 

~unsurlar istiyor. Eski nesil lçin
lıf.ı._'.~tlşmiş mimar ve mühendisler bu 
~ite kUI gelmiyor. Mevcut fen 
~z büyük merkezlerde ken
-~ iş buJduJdan için uzalrJara 
~e lüzum gönnüyorlar. Yeni ne
~içinde mühendisliğe karşı büyük 
) heves ve alüa var. Fakat onlar 
'Utlnaye kadar imar fuJlyetl dura

::-: Bu sebeple Şark vil&yetlerlnde 
ı_ tb llkmtı çekiliyor, mevcutla lktl
ı._?'111luyor. Fakat kendllerine bura
~-~- bulıunıyan genç mühendis ve 
.;~tlere biraz memleket dablll
~1dmalanm tavsiye ederiz. Mem
let- her tarafında onlan büyük lş
....,:;e büyük fınatlar bekliyor. 

Silifkede F ıabk fiyatları 
~ifke, (TAN) - Son bir haftada 
'dan sekiz bin kilo fıstık eevko
'llttur. Fiyatlar 18-20 kuruş a-

dadır. 

• • • 

ltalya Ne istiyor, 
E vvelce Balkanlara Av

rupanın barut fıçısı 
admı vermitlerdi. Harbin dai
ma bu köteden çıkacağı kana· 
ati vardı. Balkan ve Cihan 
Harplerinin Balkanlarda bat
lamıt olması, bu telikkinin 
doi ru olduğunu ıöatermifli. 

Şimdi dünyanın barut fıçısı Ak· 
deniz olmuştur. Dünya siyasetinin 
mihveri Akdenizdir. BugUn Akde
nizde büyük sahada bir harp ma
nevraeı cereyan etmektedir. F.ekl 
büyük Roma Imparatorluğunu kur-

........ a .. .au.-. .. .,....._ J _ ~aa.-.;&& ..&"lliiı.J'U.ı 

Akdeniz siyaseti üzerinde en ziya
de amil olan devletlerden biridir. 
Onun için dünya siyasetinin bugün
kü vaziyetini ve almak istidadını 
gösterdiği istikameti anlamak için 
Akdeniz meselesini tetkik etmek 
lizımdır. Bihueue Türkiye de bir 
Akdeniz devletidir, bu itibarla Ak
denizde cereyan eden her hadise bi
zi çok yakından alakadar eder. 

A kdenizde rol oynıyan devlet
lerin başında Italya gelir. 

İtalya coğrafi va~yeti itibarile Ak
denizin ti. göbeğine kadar llZanmUJ
tır. Italyan hudutlannm y\1zde 80 i 
Akdeniz sabillerindedir .. Italya ve 
Sicilya Akdenizi iki havuza ayınr 
ki, bu havuzlar biribirlerine ka
panması kolay iki boğazla bağlıdır
lar. Bu coğrafi vaziyet Italyaya 
Akdenizde hikiın olmak hırsını ver 
miştir. Eski Roma bütün Akdenizi 
ve bu deniz üzerinde bulunan bil~ 
tün devletleri hakimiyeti altına al
mıştı. Şimdi de İtalya, eski Roma 
imparatorluğunun yerini almak ve 
Akdenize mutlak surette hakim ol
mak arzusundadır. 

ltalya bu siyaseti takip için ken
disince birtakım sebeplere dayan
maktadır. Italya ham madde bakı
mından A vrupanm en fakir memle
ketlerinden biridir. ltalyada kö
mür, petrol, kereste, ve madenler 
yok gibidir. Binaenaleyh Italya bu 
ham maddeleri temin edecek müs
temlekelere mühtaçtır. 

S onra Italya, kendi toprak!~ 
rmda doğan çacuklarmı bes 

!emekten acizdir. Bu sebepten Ital-
• yanlar harice hicret ederler. 8 mil
yonu Amerikada olmak üzere ha
riçte yaşıy2'!110 milyon ltaıyan var 
dır. Bu fazla nüfusu yerle,tirecek 
topraklara ihtiyaç vardır. 

Mussolini, ltalya imparatorluğu. 
nu bu iki sebebe dayanarak kumu. 
ya çalışıyor. Halbuki bu iki iddia 
da boştur. Çünkü ltalyanın fazla 
nüfusu dünyanın dört köşesine git
tiği halde Trablusa ve Habeşista -
na gitmemiştir, ve gitmemektedir. 
Tunueta Trablusa nisbetle daha 
çok ltalyan vardır. Binaenaleyh faz 
la nüfus için yeni toprağa ihtiyaç 
yoktur. Ham madde için ise mUs-

ne yapıyor? 

Akdeniz Devletlerinin 
Deniz Kuvvetleri 

·- .. ·; .!! :o 
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lnılltrre 15 - 8 55 169 

N ... 
:a 
~ 
sı 

Fransa 81 9 t 17 76 101 
halya 2 1 4 1 t6 86 71 
1-panya - t - 7 it ıa 
Yunanistan - t - t 8 6 
Ru~ya - 1 - 4 5 il 
rugosla\ ya- - J 1 1 4 
Romanya - - - - 4 1 

temleke kafi değildir. Çünkü bugün 
medeni bir memleketin yalnız harp 
malzemesi için mühtaç olduğu ham 
maddelerin hepsini milstenılekeler
den temin etmek mümkün değildir. 
Bir yerde petrol varsa pamuk yok
tur. Pamuk varsa maden yoktur. 
Bunlann hepsini bir arada bulmak 
milmkün değildir. 

İtalyanın takip ettiği hedef, fil 
veya bu toprağı alarak müstemleke 
yapmak değil, Akdenizde ltalyan 
hakimiyetini tesis ederek eski Ro
ma imparatorluğunu diriltmektir. 
Bunun için de Fransızlardan Suri
ye ve LUbnaru, lngilizlerdeıı Filis
tin ve Mısın almak hiilyasmdadır. 
l spanyada Faşist bir devlet kura· 
rak lngilizlerin elinden Cebeliltta
nk anahtarını almaktır. Ve bu su
retle Akdenizi Ingilizlere kapamak 
ve bu sularda tek başına haklın ol
maktır. Nitekim daha şimdiden Ak 
denize Mare Nostrum (bizim de
niz) adını vermiılerdir. 

M ussolini daha 1923 de irat et 
tiği bir nutukta Akdenizden 

bir Italyan denizi olarak bahset
mişti Bugün artık "bizim deniz" 
tabiri resmJ lisana dahi girmiş ve 
bUtiin İtalyanlarca tabit olarak ka· 
bul edilmfttir. "Bizim deniz" tabi
rinde bütün Akdeniz dahildir . 

Fakat ıtaıya bu hedefine varmak 
için Frana ve lngiltere gibi büyük 
devletlerin menfaat ve siyuetlerile 
çarplflllayı göze &ımıya mecbur ol-

Akdeniz Devletlerinin 
Hava Kuvvetleri . 

Deniz 
Yekin Tayyare& 

lngiltere 3.000 300 
Fransa. 5.400 346 
ltalya 2.800 412 
Rusya 4.325 hakiki 

rakam belli . 
değil -

ispanya 500 -
Yugoslavya 830 -
Yunanistan 119 -
Romanya 940 -

teYden evvel kuvvetli bir donanma
ya ve büyük bir hava filoeuna ih
tiyaç vardı. Sonra da Franııa ve In
giltereyi dU1JündUrecek yeni dostlar 
ve müttefikler temin etmek Jbım
dı . 

lşte bu ihtiyaç. Italyayı Alman
yanın kucağına attı. Italya, Orta 
Avrupa ve AvuBturyada takip etti
fi nüfuz siyasetinden Almanyanm 
lehine vazgeçmiye razı oldu. BütUn 
kuvvetini Akdenlze vermlye karar 
verdi. Birinci hedefi Orta Avrupayı 
elde etmek olan Almanya böyle bir 
anlaşmıya razı idi. Bu anla.,ma ilk 
lem.eresini ispanyada bir Faşist 
cepheslniıı kurulmasile göster -
di. Almanya ve İtalya tıpan -
yada Faşist ve müttefik bir devle
tin teessüsi1 için lsilere maddeten 
ve manen yardım ettiler. KUhiın
mat ve asker gönderdiler. Franko
yu tanıdılar. lngiltere ve Fransa 
ispanya harbinin bir Avrupa harbi 
çıkarmasına meydan vermemek i
çin uzaktan seyirci kalmayı tercih 
ettiler. Yalnız ltalyadan ispanya
nın tamamiyeti mWkiyesine riayet 
edeceği hakkında Wninat atmakia 
iktifa ettiler. (ltatya ile lngiltere a
rasmdaki 1936 Efendice AnJıpuuu) 

ftalya bir taraftan da YuıoeJ.av
yayı, Yunanietam ve Tllrldyeyi el
de etmiye çalıftı. Fakat bun& mu
vaffak olamadı. Akdeniz ıiyasetin
ae kendisine Almanyadan başka 
yardımcı bulamadı . 

muştur. Akdeniz Ingiltere ve Fran-
1
• taıya bir taraftan siyasi miltte-

aa için hayaU ehemmiyeti haizdir. tikler teminine çallfDl&kla 
Çünkü her iki devleti de milstemle- beraber, öte taraftan denizde ve ha 
kelerine bağlıyan yollar bu deniz - vada sUratle silihlannuya başladı. 
den geçer, bu iki devleti Akdeniz- Bugün hllA Akdenizde en kuv-
den çıkarmak kolay ı, değildi. Her • vetli olan devlet bir Akdeniz dev-

Jeti olımyan Ingilteredir •. Ingiltere
nin Akdenizdeki hlkimiyeti donan
maamm kuvvetine dayanır. Bu do- 8 
nanma diğerlerinin donanmalarma Hopada bir köylü kadınla kODtJIU· 
üstün kaldıkça, Akdenizde IııgiliJI yorum. Ağustosun bu en sıcak güıııUn 
hakimiyeti devam edecektir. lngilte de ba§mdan ayağına kadar anmukı 
renin dünyanm her tarafında do- örtülü kadın, çıplak kollarımı oqa
nanmuı için teısia ettiği deniz Us- yor. Tatlı bir tebessttmle soruyor: 
leri, donanmasının bir taraftan ~ - Böyle ~lak nasd gezlyonnuı f. 
bUr tarafa süratle geçmesini kolay - Ya sen! •. Bu sıcakta böyle b-
l&fbnr. Bir taraftan da Cebelütta- palı nasıl gedyonımı ! 
nk ve SUven kanalı lngilizlerin e- _ Ben smln gibi gezersem, beaJ 
lindedir. Bu iki anahtar sayesinde dala kaldmrlar. 
Ingiltere Akdenizi her vakit kapa- Vapur kamaruma ka.rDnm ldtllya 
tabilir. Bu sayede Italyayı uzaktan memUl'Ull, münevverin, tehlrllnln b 
uaaia abluka edebilir. B'!LltıA!.:!i:J::m-ı..t:... ... lriima '1amarlan ~ 
de ltalyayi ham madde baknnm. sa, köylttnUn ~lak koBa kammı da-
dan açlığa mahkiim edebilir. ğa kaldırması çok tabücllr. 

Itaıyanm stratejik vaziyeti ıim· \ SABiH A ZEKERIY A 
dilik lngiltere karşısında zayıftır. 
Akdenizde İtalyadan daha kuvvet
li bir devlet; hlkim oldukça, İtalya 
için tehlike çok büyüktür. ÇUnkU 
bütün Italyan şehirleri sahil bo
yundadır,. ve denizden kolaylıkla 
dövülebilir. Bütün demiryollan sa
bile müvazi olarak uzanır ve ko
laylıkla denizden kesilebilir. Trab
lusa gidip gelmenin önüne geçilebi
lir. 

lngiliz donanmasının üstünlüğü 
de olmasa Cebelüttank ve Süveyş 
kapılarının kapanması, Italyayı fe
na vaziyete düşürmiye kilidir. 

Italyanın Akdenb.de kendi lehine 
kayde.dilecek biricik nokta harp sa
hasına daha yakın bulunu,u, tersa 
nelerinin seri tamirlere hazır olu
ıu, tayyare üslerinin çokluğudur. 
Halbuki lngiliz donanmasının Ak· 
denizde yaralanan gemilerini tamir 

· edecek hiç bir tersaneıü yoktur. Ok 
yanustaki donanmasını getirip bu
raya kapaması tehlikelidir, ve Akde 
nizdeki yollan kapanınca kolonileri 
le münasebetini idam& için uzun 
yollar katine mecburdur. Fransa i
se donanma bakımından ltalyadan 
zayıftır. 

ı,te bugünlük Akdenizdeld vazi. 
yet budur. 

B u vaziyet kartısmda ltalya 
Akdeniz hakimiyetini te

min için denizde ve havada Uetün 
bir kuvvete sahip olımya mecbur
du. 

Kara kuvveti İtalya için o ka
dar mühim• değildi. ÇUnkü timalde 
Alp eteklerinde bulunan hududu 
ulı:erlikçe müdafaa kabiliyetinden 
mahrumdur. Belli bqlı ıtratejik 
geçitler Franmlann elindedir. Di
ğer h~utlarmda kuvvetli dütman
lar yoktur. Kara kuvvetlerinin art
tmlmuı ile çok masrafa bağlıdır. 
Ayni zamanda Italya ham madde 
bakımından fakir bir memlekettir. 
Uzun bir harbe tahammülü yoktur. 
Neticesi seri alınacak bir harbe ih
tiyaç vardır. 

işte bu düşünce ile, ltaıya kara 
kuvvetlerini ihmal ederek bütün 
varlığiyle hava ve deniz kuvvetle
rini arttırmıya karar vermi§tir. 1-

talyad& Duhetiam adını verdikleri 
bir nazariye vardır. Bu nazariyeyi 
Giulio Donhet adında bir General 
ortaya atmıştır. Prensibi havalara 
haklın olmaktır. Bu adam diyor ki: 
''Tayyare, hudutlan aşarak, harp 
sahasını memleket içlerine nakle
decek, ve düşmanın hayat damar
larını kesecektir. Müdafaa vasrtala
nrun tekemmülü sayesinde karada 
kati bir neticeye varmak mümkün 
olmıyacaktır. Onun için yannkl 
harpte hakim olan siliıh tayyare o
lacal!tır. Ve hedef düşmanın hava
lara hakim olmaema mini olmak· 
tır. Düşmanın sanayi merkez ve 
membalarını imha etmek suretile 
harbe bir an evvel nihayet verme
yi temin etmektir. Tayyare bilhas
sa Italyanın stratejik vaziyeti için 
biçilmiş bir kaftandır." 

B u prensipten mülhem olan 
· ltalya, karada ve denizde

ki zaafını havada kuvvetlenmek BU 

retile telafiye karar vermittir. Son 
senelerde bütün kuvvetini .bu isti
kamette sarfetmiştir. 

ltalyanm Akdenizdeki merkezi 
vaziyeti, düşmanlanmn strateji ha· 
kımından mühim olan bütün arazi. 
ye kolayca erişmesini temin etmek· 
tir. Fransanın cenup sahilleri, bil· 
hassa Bizerta Italyanm Sardenya 
ve Sicilya hava üslerinin tehdidi 
altındadır. Malta, Yunan sahilleri 
ltalyan tayyarelerine hedef olabi· 
lir. Leroe adasında kurdukları bü
yük tayyare karargahı ayeainde 
Kıbrıs, Atina ve Ankarayı bile t.eh 
dit edebilirler. 
Yalruı lngilizlerin Akdenizdeld 

deniz üsleri Ital'yan tayyareleri 
(Aıbm 10 uaeada) 

Gelecek Yamda: 

i 
Alcdenlzde lngllfere 

Ne istiyor ve Ne 
Yapıyor? 

""""'"""'""~"~ 



( SPOR 

Çobanın bir güreşi: Htı8mı Yunanlıyı tuş ediyor 

Balkan Kafile Reislerile Konuştuk 

Güreş Ekipimiz 
B~yük Bir istikbale 
Namzet Görünüy r 

lzmirde muvaffakıyetli güreşler ya 
pan Balkan güreş ekipleri, aralarında 
milli güreşçilerimiz ve Enterbalkanik 
güreş kongresi azalan olduğu halde 
evvelki akşam Ankara vapurile şeh
rimize gelmişlerdi. 

Bu seneki şampiyonada evvelki se
nelere nazaran büyük bir terakki gös 
teren misafir Yugoslav ve Yunan ka
fileleri başkanlarile konuşarak, Tür
kiyedeki güreş hareketleri ve güreşçi 
terimiz hakkındaki düşüncelerini sor
duk. Aldığımız cevapları yazıyoruz: 

Yugoslav kafile reisi diyor ki: 
"- Çok kısa cümlelerle fikrimi 

izah edebilirim. Siz bizden çok ilerde
siniz. Biz galipleri severiz. Dünyada 
en güzel ve ideal spor olarak tanılan 
güreş, memleketinizde emin adımlar
la ilerliyor. Güreşçilerinizin hepsi de 
birer klas pehlivanıdır. Her zaman 
için Avrupada kendisinden bahsetti
recek elemanlara maliksiniz. Fazla te
masa ehemmiyet verdiğiniz takdirde 
bir Finlandiya, bir Isveç ekibi gibi 
dUnya güreş a.Ieminde namıruz yükse-

lecektir. Bay Çoban Mehmet 

Böyle aslanlara sahip olmanız, doğ -~-..,---------
rusu gıptamızı çekiyor. Bize gelince; 

çok çalışmak mecburiyetinde olduğu 
muz muhakkaktır.,, 

Yunan kafile başkanı da şunları 

söyledi: 

"-Hakikati, neticeler bize göster
miııtir. Biz bu şampiyonaya Türk gü

reşçileri karşısında bir şampiyonluk 

bile ümit etmeden kendi kudretimizi 
rnUdrik olarak geldik. 56 kiloda aldı
ğımız şampiyonluk bize büyük bir se-

vinç verdi. 

Nazillide 
Futbol 
Maçları 

Nazilli, (TAN) - Bu hafta Nazilli 
Sümer Bank takımının daveti üzerine 
ilçemize gelen Denizli Şampiyonu Çiv
rili takımı, Sümersporla karşılaştı. 

Neticede 7 - 1 gibi büyük sayı ile 
mağlüp oldu. 

Oyuna saat 16 da hakem Kamilin 
idaresinde Çivrililerin vuruşu ile baş
landı. Beşinci dakikada Niyazi Silme-

TAN 24 - 9 - 937 

) 
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ALLO!.. 

MACARiSTAN 
CEKLERi EZDi 

Budapeştede karşıla. an :\lacar
Çekosıo,·akya milli takrmlannın 
kar,,ılaızmnsı şa5ıla<'ak bir netice ı 
Ue nihayetlenmiştir. 

Birinci devredr 2 - 2 biten ı 1 

nıaçm ikinci dene inde JUacarla- ı 
rın meşhur genç Şarosi'si hari
kulade bir o~ m çıkararak golle- 1 

rin adedini sekize kadar çıkarlttr
mıya ve Çek takımını tamamile ı 
bunalhruya muvaffak olmu)tur. ı 

• 
1 Avusturya milli takanı da Vi-

yan ada karşıla~tığı ls\.içre milli 
ı takınırru 4 - 8 mağlup etmi:-;tir. 

Meşhur Zenci 
Sampiyon 
Cazbantçr 

Berlin Olimpiyadında Uç dünya bi
rinciliğini birden Amerikaya kazandı 
ran ve "dünyanın en seri adamı,, na
mını almış olan zenci Owens profes
yonel olmuştur. 

Zenci bir cazbant teşkil etmiş ve 
kendi namına açılan bir gece dans 
yerinde yakında çalmıya başhyaçak
tır. Gazeteciler kendisine; bir daha 
koşu yapıp yapmıyacağını sordukları 

zaman şu mükemmel cevapla muka
bele etmiştir: 

- Bir şampiyon iyi bir şekilde çık
tığı muvaffakıyet kapısını tekrar ça
larsa ekseriya sukutu hayale uğrar. 
Ben Berlin Olimpiyadını güzel kapa
mış bir adamım. Bir daha ayni tecrü
belere girişmekliğim için evvela iki 
ay muntazam idman yapmaklığım on 
dan sonra cıa aynı hali bulma.ımğım 
lhımdır. Bunu da pek mümkUn gö
remiyorum. Profesyonel olmakla 
bundan otuz sene sonrası için senede 
5,000 dolarlık bir sigorta temin etmi§ 
bulunuyorum. Artık atletizme veda 
etmek benim için bir vazife olmuştur. 

rin ilk golünü attı. Bu golden sonra 
Sümerliler açıldılar. Hakim oynamı
ya ba§ladılar. Çivrililerin kalesini sık 
sık ziyaret ediyorlar. Bu sırada sağa
çık Bülent Sümerin ikinci sayısını yap 
tı. Bürhan sıkı bir şiltle kalecinin kı
pırdamasına meydan vermeden üçün
cü golü de attı. Mestan uzaktan enfes 
bir şiltle Çivrililerin ilk ve son golünü 
yaptı. Mukabil hücuma geçen Sümer
liler Bülendin ayağı ile bir gol daha 
atarak birinci devreyi 4 - 1 galip bi
tirdiler. 

IKINC1DE VRE 
Niyazinin beşinci golü müdafaayı 

geçerek atması Sümerlilerin hızını ço
ğalttı. Ayni şekilde Bürhan bir gol 
daha yaptı. Bülent sağiç yerinden gü 
zel bir vole ile yedinci golü attı. Ve bu 
suretle maç 7 - 1 Sümersporun ga
lebcsile bitti. 

~~~l~~l~~l~ll~l~~~~l~l~~ll~~~~~~~"""' 

~ ŞcırkılcırlEl Fcı.rit~2;il~r 

F atmanın beşiği sarı yapraklı bir mektep defteridir. Güf
teyi yazan ile besteyi yapan mektep 
sıralarında yanyana otururlarmış. 

Sonra seneler geçmiş, biri hariciye
ye m~ur olmu§, ötekisi de ma
liyeye ... Mir oğlu Cemil ile Osman 
Nihat. Biri şair, öteki bestekar. 

Günün birinde eski mektep def
terlerini karıştırırken iktısat notla
rı arasında arkadaşının bir küçiik 
şiirini bulan bestekar, bu eski ha
tırayı nağmelerle taziz etmek iste
miş, işte Fatmanın .musiki dünya
mıza doğuşunun hikayesi. 

Bir de asıl Fatmanın hikayesi 
var. Onu da Osmandan dinliyelim: 

Köyde Fatma ile Ahmedin tarla
ları yanyanadır. Hem çalışırlar, hen 
sevigirler. Akşam, Fatmanın yor
gun başı, sevgili delikanlının omu
zunda. Gün batarken tarladan dö
nerler. 

Harman yerinde Ahmet; şiirler, 
maniler söyler. Fatma da incecik 
sesile ona köy ~arkıları okur. Işte 
bu tertemiz bir tarla aşkıdır. 

Mavi gök altında yeşil tarlada, 
mis kokulu şeftali bahçelerile, erik 
dallarının gölgelerinde bol ayranla 
beslenen gürbüz Fatma, neşesini cı 
vılda§an sevdalı kuşlardan almış o
lacak, bol kahkahalı, şakrak bir 
Fatmadır o. 

Tabiat ve insiyak ona işvenin, cil 
venin, naz ve istiğnanın alasını, da
niskasını öğtetmiş. Onda papatya 
ve gelincik koketrisi var. Yaman 
bir Fatmadır o. Oğle güneşinin tar 
layı kavurduğu demlerde Fatma, 
çavdar ekmeğile karnını tıka basa 
doyurduktan sonra üstüne bir gev
şeklik gelir de çitin kenarına şöyle 
bir uzanıverir, tatlı bir öğlen uyku 
suna dalarmış .. 

Orada fabrika kızlarım çağıran 
işbaşı düdüğü yok ki. Çitin kenarın 
da mışıl mışıl uyuyan Fatmayı Ah
met, bir buğday çöpiyle ensesini gı 
dıkhyarak uyandmrmış. 

F atma, o gün yine koıunu yas 
. tık yaaprak bir öğle uykusu 
na yatmış. Epeyce uzun bir uyku. 
Ahmet kaç defa niyet etmiş te u
yandırmıya kıyamamış. Sonra ar
tııc aana razrn t;UUt:~ au.uıoa Kauutl-

sın diye çitin öbür yanından çiçekli 
bir erik dalile ensesine dokunmuş, 
Fatma uyanmamış. Alnında billur
laşan terler. Kuşağından yavuklu
sunun i§lediği çevreyi çıkararak ter 
!erini silmiş. Fatma uyanmamış. 

Dudaklarını kulağına yapıştıra-
rak üç defa sesleruniş: 

- Fatma, Fatma, lı'atma. 
Ne? 
Fatma ölü. 
Akşam oluyor. Tarladan dönen

ler, taze bir ölünün bn§ında hın~kı
ran delikanlıyı buluyorlar. 

- Ne olmuş? 
- Güneş çarpmış 

• 
•• şte Osmanm anlattığı hika

ye. Güftesini de Ahmedin ağ 
zından dinliyelim. 
cYine aılı:ı bana dudağınla sun 

cYalvar~larnna bak, az mı Fatmar 

cNiçin bu uykudan uyanmıyorsun? 

cYaptıfm şey ne? Naz mı Fatma? 

cYatardm kolumun dar çemberinde 

cKalbimiz sevdanın enıinlerinde. 

cYanlr.ı:ım bu sene harman yerinde 

cSensiz geçen bu yaı da yaz mı Fatma? 

FA TMA 
ı·· · ···· · ···· ·········· ·· .. ı 

• Yazan : ! 
} F 1 L E i 
i ........................... i 
Ş arkı nehavent. Oyle yerleri 

var ki tamamile alafranga
dır. Osman istemiş ki Türk köylü
sünün aşkı beynelmilel bir müzikle 
dile gelsin. 

Mehmedin gazinosunda gramo
fon çalınıyor. Garsona sesleniyo
rum: 

- Ihsan, çalınan havanın adı ne? 

- Fatma! Safiye okuyor. 
Plağın numarasını alıyorum . 

alafrangadan anlamam, fakat ban 
öyle geliyor ki "Fatma", dünkU m 
sikimizle yarınki musikimiz arasın 
da belki bir tredünyondur. Başın~ 
güneş geçip te ebedi uykusuna da
lan Fatınanın başucunda yalvaran 
Ahmedin sesi kulaklarımda tarlaya 
giden yollar kadar uzuyor. O yol
I.ar ki belki Ahmet, her gün mezar
lığa gider gibi oralardan yapayalnız 
geçiyor. Belki de o yollar bütün bü· 
tün Ah.metsiz kalmıştır. 
"Bu yaptığın şey ne? Naz mı Fat

ma?" 
l~te bu, tertemiz bir tarla aşkı· 

dır. 

1~.~A Y ~~L.AR ! E~-· Gl~LI ... ~ÜZE~IGI 
zanelerde bulunurum. 

FEMiL dir 
Bütün tuvaletlerinizden evvel ben size lazımım, beni adet zaman

larınızda arayınız. Gayet sıhhi, fenni, yumuşak, ufak, ve ucuz idet 
bezleriyim. Benimle bir defa dost olan hayatmm nihayetine kadar 

benden ayrılamaz. -

Ankara Devlet Konservatuvarına Bu Yıl All· 

nacak Talebe Kayıt ve Kabul Şartları. 
1937 - 1938 öğretim yılı için Ankara Devlet Konservatuvan "Tiyat 

ve Opera" kıs•mlarma kız ve erkek talebe alınacaktır. Okul parasız ya, 
tılıdır. Talebeye her ay bir mik.dar da harçlık verilecektir. 

1 - Aranılan genel vasıflar §onlardır: 
A - Aza ve vücudu kusursuz olmak, 
B - Sesi güzel olmak, 
C - Iyi kulağa malik bulunmak "işittiği sesleri tanımak veyahut a 

nmı tekrarlıyabilmek,,. 

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

sese malik olanlardan bu şart aranmaz", 
F - Şivesi ve vücudu sahneye müsait bulunmak, 
2 - Istekliler arasında bir seçme sınavı yapılacaktır: 
A - Tiyatro kısmı için şunlar aranılacaktır: 
A - Düzgün ve serbest konuşma, gördüğü veya okuduğu şeyi anlat

ma kudreti, 
B - Okuduğu veya gördüğü bir tiyatro piyesi içerisinden seçilecek bir 

Sizin güreşçileriniz seneden seneye 

büyük terakki göstermektedir. Çok 

iyi çalııııyor ve haklı surette şampi

yonayı kazanıyorsunuz. Dünya şam

piyonlukları elde etmeniz zamanı gel 

miştir. Ve göreceksiniz ki kıymetli 

gUre§çileriniz size bu şampiyonluklar 
dan birkaçını kolaylıkla kazandıra

caktır. Bence en kuvvetli güreşçiniz 

Büyük Mustafadır. Onun sırtını yere 

getirecek pehlivan tasavvur edemiyo

rum.,, 

Bürhaniyede Yağlı Güreşler Yapddı 

cEy beli, bükülen dallardan inco' 

cUzanırdı kumral saçın belince 

cKoparıp kalbimi böyle gidince 

cKimsesiz ıençlifim solmaz mı Fatma? 

clçime sinmiyor, ne bağ, ne pınar! 

rolU yap~biLmek, 
C - Sınav heyetince verilecek bir rolü yapabilmek, 
B - Opera kısmr için şunlar aranılacaktır: 

ünümüzdeki Cumartesi ve Pazar 

günleri Yunan ve Yugoslav ekipleri -

nin en kuvvetli güreşçilerinden seçile
cek bir takımla milli güreşçilerimiz a

rasında Şeref Stadında temsili mahi

yette güreş müsabakalan yapılacak

tır. 

--o--

Fenerbahçenin 
Müessisleri Toplanıyor 

Fenerbahçe Spor Klühü Ba kanh
j;rından: 

Müessisler heyeti 26-9-937 Pa

r;ar günü saat 10 da klüp merkezinde 
toplanacağından müessis arkadaşla

rın hazır bulunmalarını ehemmiyetle 
rı a c>deriz. 

cKoynuna almışken seni kara topraklar. 

cBeraberce geçsin bari sonbahar. ., __ _ cBeni de yanına al olmaz mı Fatma? 

f Daktilo aranıyor 
Türkçe ve İngilizce muhaberata 

bihakkın vakrf bir daktilo bayana ih
tiyaç vardır, lstino bilenler tercih e
dilecektir, talipliler mektup ile hüvvi 
yetlerini, tercemeyi hallerini ve isti
yecek maaşını muvazzah adreslerile 
İstanbul Cermanya hanı 28 numara
ya göndermeleri. 
- -----~-- ---- -

Reıim, Gönenli Hamdi ile Ömer pehlivanları göıtermektedir 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun· 

dan: Müflis Bigalı Halilin Biga ve Gö 
nandaki Çiflik hLc;seleri ve satış me
selesi hakkında görüşülmek ve bir ka 
rar verilmek üzere alacakhlan top -
lanmaya davetlerine lüzum görül -
müş olduğundan alacaklıların 30·9· 

937 perşembe günü saat 11 de daire
de hazır bulunmaları ilan olunur. 

Bürhaniye, (TAN) - Bürhaniye 
Halkevinin tertip ettiği pehlivan gil
reşlerinden ikincisi bir kaç gün evvel 
binlerce seyirci önünde yapıldı. Ya
rım Dünya Süleyman, Bandırmalı Ka 
ra Ali, Gönenli Hamdi, Omer, Pomak 
Mustafa gibi başpehlivanların ve on 

çiftten fazla orta ve küçük p~hlivan
nın iştirak ettiği bu müsabakalar çok 
alakalı oldu. Neticede başpehlivanlar 
dan OOmcr - Pomak Mustafayı yen 
di. Yanm Dünya ile Hamdi yenişeme 
dan Ömer - Pomak Mıustafayı yen
diler. (163) 

A - Kendi seçeceği, bildiği bir şarkıyı söylemek, 
B - Sesleri ve melodileri tekrarlıyabilmek, 
C - Ritmik duyma ve hissetme kudreti. 
3 - Sınavlar, 5-10-937 Salı gününden 9 - 10 - 937 CUımar • 

tesi gününe kadar Istanbulda Şehir Tiyatrosu Rejisörlüğünde, Ankara
da 11-10-937 Pazartesi gününden 15-10-937 Cuma gününe kadar 
her gün saat 9.30 da Cebeci'de Müzik Oğretmen Okulunda bir heyet ma
rifetile yapılacaktır. 

lstekliler, pullu dilekçelerile Istanbul'da Şehir Tiyatrosu Rejisörlüğü· 
ne ve A ı:karada Müzik Oğretmen Okulu Direktörlüğüne başvurmalıdırlar. 

•1 - Dilekçelere şunlar bağlı bulunmalıdır: 
A - Nüfus tezkeresi veya bunun tasdiklı bir sureti, 
b - Orta okul diploması veya tasdikli bır suretı, 
C - Sıhhat raporu, 
D - Hüsnühal varakası. (3255) (6031) 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden : 
Mjkdarı Cinsi Tahmini tutarı Muvak. Pey akçesi 
200 ton 68 X 100 matkaolin 58,000 lira 4350 lira 

Basılacak okul kitapları için yukarıda yazılı mikdarda açık eksıltme ile 
satın alınacak 68 X 100 29 30 kiloluk matkalin kağıt için isteklilerin 8. 
10. 1937 cuma glinü saat 15 de Devlet Basımevinde idare komisyonuna 
müracaatları. 

Şartname parasız olarak DircktörlUktcn alınabilir. (6453' 
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HADİSELERiN RESiMLERi 
Şefimiz Atatürkün Yükıek H~mayeleri altında meaaisine 

devam etmekte olan büyük Tarih kongre•i dün Je çalııtı, bir
çok profesörler, muhtelif mevzulara tema• eden tezler okudu
lar. Ve Atatürk, dünkü kongreyi de derin bir alaka ile takip 
buyurdular. Hergün olduğu gibi, dün de kongre me•aiıini 

resimlerle tesbit ettik. l,te: 

Kara 
Borsa 
Faaliyette 

• • • (Ba§ı 1 inci ele) 
üzerine bir oyµn çevrilmi~.ti. Netice
de birkaç açık göz istifade etmiş, bir

~ çok zavallılar bu dolandıncılann iğ
faline uğrıyarak zararlara uğramış
lardı. 

• Memlekette bu yolda oyunlar oy -
namıya cüret edilebilmesi, iktısacll 

• sistemimiz için bir yaradır. Karşı
dan seyirci kalmamak, bunu en esas
lı tedbirlerle kökünden tedavi etmek 

• lazımdır. Son iki günlük borsa oyul nu, cürette nekadar ileri gidilebilece 
• ğine bir alamettir . 

O rtalıktaki yegane mUspet ha-
• dise, Başvekil İsmet lnönünün 

Şefimiz 'Atatürk Jii~ü kongrede cel•e ara•ınJa Ba,vekalet vekili B. Celal 
Milli Müdafaa Vekili General Kciz.ım Ôzalp'la görü,üyorlar 

Bayar ve • Matörk, yanlaruıda Milli Müdafaa VdJI.i w ftaşvekfiW Vek• 
bir buçuk ay için mezuniyet rica et-

• mesinden ibarettir. İsmet 1nönüntin 
geceli gündüzlü çalışma tarzını ve 
memleket işlerine olan derin ve can-

Tarih 
Diinkii 

Kongresinin • 
• 
• Toplantısı • 

(Başı 1 incide) 
tiler, biraz sonra da reislik kürsüsüne , 
l>rofesör Pittard geçti ve Fransızca, 
eelseyi açtığını söyliyerek sözü Profe
Bör Menkhin'e verdi. Profesör Men
khin tezine şöyle başladı: 

"A vrupada tam ve karışık neolitik 
devri iki kültür cereyanı sayesinde ha 
81} olmuştur. Bunlardan birisi Mısır
dan gelip bilhassa Garbi A vrupaya, 
diğeri Onasyadan gelip Tuna ve Bal
kanıara tesir icra etmiştir. Bu sonun 
cunun derece ve şümulünü bugün ta
~n etmek çok güçtür. Bir kere bu
l'ada paleolitik devre ait eski sakin
lerle sonradan gelenleri tefrik her 
~erden daha güçtür. Zira Avrupanm 
Cenubu Şarkisinde, Magdalenen devri 
ile tam neolitik ,g~ir arasına ait pek 
az. buluntuya malikiz. Asıl Balkanla
rı alırsak burada durum litlsbUfün 
fenadır; zira Megara civa -
tında çıkan ufak tefek buluntulardan Dün tez okuyan 
başka elimizde hiçbir şey yoktur. Me- prole•örlerden biri kür•üde 
Belenin izahmda başka bir güçlük te ciyelerle mücehhez, canlı ve özlü mil
Onasyanm tesirinin vahdetli ve mü- li bir orduya istinat ediyorlardı. Orta 
tecanis olmuş olmamasıdır. Asyanm yüksek yaylalarından inen 

Anadolunun rolü Selçuk Türkleri ne Bağdadı çürüten 
Onasya kültür cereyanı içinde Ana- yalan, riya, gammazhk, bühtan, ni

dolunun payını tamamen meydana fak, mühasede, rüşvet ve ihtilas gibi 
sıkarmak henüz kolay değildir. Coğ- ahlaki reziletlerle ülfet etmiş, ne de 
l'afi yakınlık dolayısiyle Anadolunun mezhep mücadelelerile manen bozul
tesirinin Iran ve Mezopotamyanmkin muşlardı. Tabiatle mücadele ede ede 
den daha büyük olduğu zannedilirse yetişen bu insanlar tabiat kanunları
de, 3 üncü bin yılın başlarından itiba nı kavramış, realiteye, müspet düşün 
l'en Yunanistanda üç nevi renkli ke- miye ve görmiye alışmışlardı. 
l'aıtıik kUltürü inkişaf etmiştir ki bun Iranı istila ettikten sonra Iraka 
lar Iran ve civarının kültürüne çok inen Toğrul Bey tac dilenmek için 
benzerler. Fakat Anadolu karakteri- değil, tahtını kaybetmiş olan Halife 
ili haiz değildirler.,, Kaimbiemrillaha hürriyet ve devlet 

Profesör, bu hususta uzun ve etraf- bahşetmek için Bağdada gitmişti. Iş-
b izahat verdikten sonra dedi ki: te bu şerait içinde kurulmuş olan Sel-

"Tunanm Idol plastiki de Anadolu çllk devletinin Islam dünyasına haki
tesirlerini tahmin ettirmektedir. Şi- miyetinin hakiki neticeleri şu oldu: 
!nal memleketlerinin harp baltası me- 1 _ Yakın Şarkı sarsmakta olan 
Belesinde de menşeen Ege mıntakası anarşik devir nihayet buldu. Afganis 
Olduğunu kabul etmekteyim. tan Akdeniz kıyılarına, Mısır hudut-

Anadolunun, neolitik devre verdi· 
ği armağanlar az değildir. Araşbrma- larına kadar uzıyan sahalarda tek 
lamı ilerlemesinin 3 üncü bin yılda bir idareye bağlı, disiplinli bir lmpa
'4nadolunun Tuna ve Balkan memle- ratorluk kuruldu. 
lcetıeri üzerine tesirini büsbütün mey 2 - Geniş imparatorluk dahilinde 
dana çıkaracağından eminim.,, herkesi malından, canından emin ola 

Profe•Ör Şem•ettin rak yaşatan kanunlar, hükümler cari 
olmıya başladı. kür•Üye geldi 

Bundan sonra alkışlar arasında Akdenize kadar 
kUrsUye gelen Profesör Şemsettin ' 3 _ Vergiler tanzim edildi: Halkı 
CUnaltay tez olarak "Islam dünyası- ezen haksızlıklar, usuller kaldırıldı. 
.tıın inhitatı sebebi Selçuk istilası mı- 4 _ Türkistandan Akdenize kadar 
dır?." me.zuunu seçmişti. Bu ~~i ç?.k uzıyan geniş sahada asayişin takar
genış olarak hazırlıyan Profcsor Gun .. rü ticaretin inkişafına yol açtı. 
alt . d' t . . ru ' 

ay, uzun ızahat ver 1 ve ezını şu ş kla Garp arasındaki kadim ipek §ek· d ar 
,, ılde tamamla ı: . • . . • ticareti yolu yeniden açılmış oldu. 
lslam dünyasının sıyası, ıçtımaı, . . . . 

ahı· k" . eli b k d k du'·c. 5 - Melazgırd zaferı, anarşık de-... ı ve ıktısa n ım an ço ~- . 
ku· . b ' d · d k lan virden istifade ederek bır taraftan n ve anarşık ır evrın e uru . _ 
S . k d Ab Erzuruma dıger taraftan Urfaya, •Çuk devlctı o zamana a ar - • . 
bo.lSi lm arato,rluğunda zuhur etmiş Trablus Şama, :-ıamaya kadar ıler
oı,,... p . b"'",, b' emic:: olan şaı·kı Roma Imparatorlu--ı devletlere nısbetle ~a ır ma · :.. . . .. 
h·y . d 1 tı Ah <Yunun eski vazıyetını ıade etmek yo-
b:":tI arzedıyord~. Bu e.v e . erden fi§- fundaki hiilyaları~a hitam verdi. 

--oı mparatorlugunun sınesın . 
kırınış, onun mikroplu kucağında bü 6 - Bütün dm ve mezhepıe:e k~rşı 
~rnUşlerdi. Bu hükumetleri kuranlar bitarafane harck~.t etmek .s~cı~~sı~l~ 
da Abbasi Halifeleri veya onlann vas mütehalli olan Türkler. b~r~ dıgerını 
'alları tarafından nasbedilmiş valiler boğmak istiyen ve devlet ıçınde dev. 
Veya kumandanlar idiler. Halbuki let rolünü oynamıya y~lte~e~ mezhep 
~elçukiler ilk günden itibaren müsta- pirevlerine devlet otorıtesını tanıtt1r
ltı1 olarak sahneye çıkmış, yüksek se- dı. Büyük şehirleri birer harp sahası 

na çeviren mezhep kavgalarına, ay- • , 
yarlar çapulculuğuna kati bir niha-
yet verdi. Bu suretle vicdan ve kana- • 
at hürriyeti temin edilmiş oldu. 

Selçukların hizmetleri • 
7 - Selçuk Sultanlarının Islam 

dünyasına kazandırdıkları huzur ve 
asayiş -Saman oğulları ülkesi müs- • 
tcsna olmak üzere- bir zamandan. 
beri durmuş olan ilim hareketine ye-
ni bir inkişaf hızı verdi. Reyde, Isfe- • 
handa, Bağdatta, Nişabur~a yeni üni 
versiteler açıldı. Hastaneler yanında • 
Tıp Fakülteleri kuruldu. Bu üniver
sitelerde Hayyam gibi riyaziyat ve • 
felsefede temayüz eden bir filim, El
'mugni Fittıb müellüi Ebülhasan Said 
Ibni Heybetullah gibi bir filozof, ta- • 

rbip, Takvimülebdan fi Tedbirüllnsa.n 
~Uellifi lbni Cezle ~Ihl lilr tabüyat.,.ye • 

fizyoloji mütehassısı, nihayet Ebül
ferec bin Tayyip ayarında bir tabii- • 
yat tilimi yetişti. 

8 - Selçuk Türkleri, Müslümanlığı 
Onasyada boğmak ve çıktığı çöle sok B 
mak hırsile Şarka akan Haçlılara 

karşı koyarak Suriye - Mısır ve Me- • 
zopotamya Araplığını kurtardılar. 

9 - Türklerin centilmenlikleri Haç 
lılarda Papas tahrikatının uyandır- • 
dığı huşuneti izale etti. Bu sayede 
Şark medeniyeti ile uzun müddet ya- • 
kından temas im~anmı buldular .. ~u 1 
temas ve tetkik nı~ayet .Garpte Rone • 
sansı doğuracak bır zemın hazırlamış 

1 
oldu. 

Türk tarihi düne kadar bizzat • 
Türkler tarafından yazılıp ~U?.afaa 1 
edilemediğinden yalnız Musluman • 
dünyası için değil bütün beşeriyet için 
bir yükselme hızı olan Selçuk istila-
sı, yabancılar tarafından bir felaket • 
amili gibi gösterilmiş ve bazılarını 

saydığım hakiki neticeler ihmal edil- • 
miştir.,, 

Von A•ter'in tezi • 
Bundan sonra kürsüye Profesör 

Von Aster geçerek, "Felsefe tarihin- • 
de T il r k mütefekkirlerin pa· 
yı" mevzu! u bir konferans 
verdi ve bunu Bayan Dellen- • 
bach takip etti. Bu mütefekkir 
kadın, Türklerin Antropolojik tarihi-
ne dair vesikalar ortaya attı. Bayan • • 
Dellenbach bu kıymetli tezinde Onas- r 
ya ve Balkanlar hakkında şimdiye ka • 
dar intişar etmiş olan antropolozik ve 
antropometrik tetkiklere dayanarak 
bir harita yaptığını söyledikten sonra • 
muhtelif Onasya ve Balkan memle
ketlerinin ırkları hakkında brakisefal • 
veya dolikosefal olmaları bakımından 
izahat verdi, neticede Orta Asyadan • 
Tunaya kadar olan sahada uzun ve- ı 

ya orta boylu brakisefallerin galip ve 
hakim bulunduğu memleketlerle,uzıun • 
boylu dolikosefallerle meskun mem
leketleri -az çok takribi olarak- a
yırdı. Bu tefrika göre Bulgarlar A- • 
raplar ve Efgan!]lar Dolikosefaldir. 
Bununla beraber tebliğ sahibi en son- • 
ra daha kati hükümler verebilmek 
için araştırmaların daha ziyade iler- • 
!emesi ve bilhassa tetkik edilen fert
lerin sayısının muayyen ve çok mik
tarda olması icap ettiğini ilave etti. • 

(Arkası 10 uncuda) 

Cel~e arasında Atatürk General Kazım Özalpla konuşuyorlar 

Ecnebi Profesörlerden biri tezini olnıyor .. 

Yrofesür B. Fuat Köprülü ldlrsüd8\. 

Tes olwyaa profesörler~ biri daha.. 

• dan alakalarını yakından tanıyanlar, • 
dinlenme ihtiyacı duymasını tabü gö-

• rürler. Başvekilimizin yakın bir za
manda kardeşini kaybetmesi de ken
disini sarsmıştır. İsmet İnönü ailesi 

• içinde; aile sevgi ve ahengi çok kuv
vetlidir. Bilhassa İsmet lnönünün an-

• nesi, merhum Hayrinin genç yaşta 
vefatından dolayı büyük bir teessür 
dıuymuştır. Bu şefkatli anneye çok 

• hürmet gösteren bütün aile için bu 
teessür, kendi teessürlerinin üzeri-

• ne binmiştir. 
Ümidim.iz şudur ki, İsmet İnönü 

Meclis açılıncıya kadar iyice dinle -
• necek ve mezuniyetinin sonunda va

zifesi başına dönecektir. Fakat on 
• iki senelik çok yoruou faailyetten 

sonra başka bir vazifede memlekete 
faydalı olmayı o zaman tercih ede-

• ceğini bir saniye için farzetsek bile 
Başvekaletteki şahıs tebeddülünU ne 

• harici, ne dahili, ne de iktisadi siya
set için bir istikamet tebeddillü şek
linde düşünmek; çok yanlış bir hare-

• kettir. 

• 
• 

Türk Cümhuriyetinin ilstilnlü
ğü şur.adadır ki, takip ettiği 

ana siyaset, tamamile memleketin 
ihtiyaçlarına ait icaplardan doğmtı§
tur. Bu icaplar baki kaldıkça filan ve 
falan sahadaki siyasetin §ahıs tebed 
dülile değişebileceğini zannetmek, ye 
ni Türkiyenin ruhunu anlamamak 
demektir. 

Bilhassa Celal Bayarm, İkbsat Ve 
kili sıfatile bütün Vekiller Heyetile 
beraber tasvip ve takip ettiği çok 
tabii bir siyasetten, Başvekil vekili 
sıfatile uzaklaşacağına ihtimal ver
mek, en büyük mantıksızlıktır. Yük-

• sek bir prensip insanı sıfatile Ce!il 
Bayan tanıyanlar, böyle bir ihtimn
lin nekadar gülünç olduğunu tama
mile takdir ederler. 

Fakat şurası var ki, kara bor
sacılann mantık ve hakik.jltle 

alakaları yoktur. Bütün dert, dolap 
• kurmak, gafilleri buraya düşilrmek

tir. Fakat bu defaki pervasızca do
lap yanlarına kalmıyacaktır. Celal 

• Bayara prensipine tamamile zıt ikti
sadi gayeler atfederek ortalığı bu
landırmıya ve memleketin mali iti • 
bar ve istikrarını sarsmıya cüret e-
denler her kimlerse elbette meydana 

• çıkacak ve layik oldukları cezayı gö
receklerdir. 

• Diğer bir sütunumuza geçirdiğimiz 
beyanatından anlaşılacağı üzere, Bat 
vekil vekili, paramızın kıymetini 

• sarsmayı Türkiyenin iktıs:ıdi bünye-
si bakımından, vatandaşın ccbind-m 

• 
fuzul1 para çalmak sayıyor. 

Borsa manevrasından alınacak 

ders ikidir. Birincisi yanlış şayialar-
• la borsa dolandırıcılığı eden ve dev

letin itibarile ve varlığile oyniyan 
• kara unsurlann meydana çrkanlma

ları ve ceza görmeleridir. İkincisi de 
halkın memleket siyaseti hakkında 

• o şekilde tenvir edilmesidir. ki, devle-
tin iktısadi siyasetindeki samimiyete 

• 
ve istikrara inansın, bu siyaseti iyi
ce bellesin, borsa dolandırıcılannm 

dolaplarına kapılmasın ve hatta hu 
• dolapları çevirenleri ortaya vurma

yı bir vatandaşlık vazüesi bilsin. 

• · Ahmet Emin YALMAN 

• ' Haliçte Bir Çarpışma 
Nimet adında bir motör, dün ak· 

• 
şam KöpHiden 7,45 seferini yapan 4 
numaralı Haliç vapuruna çarpmış, 

ikisi de hasara uğramıştır. Bu sırada 
• \•apurda bulunan yolcular hayli te

laş ve heyecan geçirmişlerdir. 
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IH1 LA lF tr LA lb O [}({ 
.-, P-azar, 2-6. 9.193-7 1 ~ [g ır \YJ ~ il o galarL ''La caaa delle tre roga.r:.r:e" ope

reti. 
ODA MUSiKiSi 

18,35 Roma kıııa dalgası: Kuartet kon· 
seri, sopran. 20,35 BUkree: Rossint'nin e· 
&erlerinden "D" kuarteti. 22,10 Kolonya: 

SENFONiLER 
15,3.S Roma kısa dalgası: Senfonik kon

ser (Roasıni, Marltucci, Catalani,Vaıner). 
HAFiF KONSERLER 

7,10 Berlin kısa dalgası: Hafif pazar 

rnusıkisi. (8,15: Deva.mı) 9,20 Paris kısa 
dalgası: Plik. 9,45: Keza. 10 Berlln kısa 
dalgası: Orkeatra ıiıltleri (Bizet, Çaykova-

kı). 10,30 Pariı kıaa dalgası: Pllk. 11 
Berlin kısa dalgası: Köylıi dansları. 11,50 
Pariı kısa dalgası: Plik. 13: Konser (14. 
15: Devamı). 13 Berlin kısa dalgası: Hafif 
musıki (14,15: Devamı). 13,10 Biıkreş : 
Predescu orkestrası (14,25: Devanu). 15 
Paris kısa dalgası: Konser. 19. Varıova: 
Orkestra, ıarkı. 19,12 Bıikreş: Aıkert ban 
do. 19,30 Peşte: Homeros Korosu. 19,30 
Bcrlın kısa dalıası: Bando muzika. 20 
:Serlin kısa dalgası: Pazar konseri. 21 
Kolonya: Koylu danslarL 21 Laypzİg: Or 
kestra, ;opran, tenor (Viyana musikisi). 
21,15 Bertin kısa dalgası: Brahmıı'm e
ıerlerlnden konser. 21,40 Prag kısa dal· 
gası: Kmoth orkestrası. 22 Varı;ova: Eğ
ll!'flcell program. 22.40 Roma: Seçme mu
ınki konseri. 24,05 Peıte: Askeri bando. 
•PERALAR, OPERETLER 

20,50 Peşte: Operet musikisi. 21.30 Bük 
reı: Oskar Strauss'un "Cikolatadan as
ıker" opereti. 22 Berlln kısa dalga11: "Ay 
ve Güneş arasında" isimli radyo piyesi. 
22 Mılino, Florans: Itri opera piyesi nak
li. 22.50 Prag kısa dalgası: Opera hava
ları (Dvorak). 

ODA MUSiKiSi 
16,15 Berlln kısa dalgası: Oda muıilı:lsi 

konseri. 
RESiTALLER 

9,15 Bertin kısa dalgası: Keman ıolo 
(Paganini). 11,45 Berlin kısa dalıası: A
mele ıarkıları. 15,30 Bertin kısa dalgası: 
Piyano sonatları (Schubcrt) ı 7,30 Berlln 
kısa dalgası: Amele şarkıları fB: Peıte 

Tarogato konseri. 18,35 Roma kıııa dal· 
ıası: Şarkılar. 20,15: Llypzig: Şarkılar. 
22.05 Prıg kısa dalg111: Keman ve org 
aonatları (Veracini). 23 Varıova: Keman 
resitali (Vivaldi, Fitelberg, Suk). 23,30 
Varışova: Piyano • şarkı. 

DANS MUSiKiSi 
20,30: BUkreı. 23.05: Prar kısa dalı•· 

ıı. 23,20: Peıte. 23,30: Lbp.r:fg, Kolonya. 
MUHTELiF 

20 Pqte: Beynelmilel atletik oyunları 
röpartajı. 

Pa:zarte•i, 21. 9. 1931 1 -SENFONiLER 
16,15 Roma kısa dalruı: Senfonik kon 

ıu. 22 _Roma itli& .csıucuı: ~entonı.x kon 
ter Sclvaccinin i~reılnde. 

liAFIF KONSERLER 
7,10 Berlın kııa dal~ası: Hafif musiki 

(8,15 Devamı. 9,20 Paris kısa dalgası: 

Plik. 9,45 Keza. 10,30 Keza. 10,45 Berlin 
kısa dalgası: Bando musiki. 11,50 Patis 
kısa dalgası: Plak. 13: Plak musikisi. 13 
Berlln kısa dalgası: Hafif musiki 14,15: 
DevamL 13 BUkres: Radyo orkestrası 14 
30: Plak. 14,15 Parla kııa dalgaıı: Kon
ıer. lS Paris krsa dalgası: Konser. 16,30 
Paris kısa dalga11: Andre Dclman orkes 
raaı, ııarkı. 18,3S Roma kısa dalgası: 

Karışık 11arkılı program. 19 Bıikreş: Sta· 
nescu orkestrası. 19,15 Vırışovaı Pllk mu 
ılklıl 20 Mll&.no. Floranı: Karııık mu
ılkl. 20,45 BUkreı: Pille konseri. 21 ,40 : 
Prag kısa dalgası: Hafif muııkisl. 22 Ko
lonya: Orkestra, piyano • keman. 22,40 
Mlllno, Floranı : Konıcr (Oaltieranın i
daresinde 22.45 Bukreş: Konser nakli 
"Lokantadan" 23,lS Roma kısa dalgası: 
Varyete neıriyatı. 24,05 Peite: Çigan mu 
ıikisi. 

OPERALAR, OPERETLE~ 
20 Liypzig: Vagnerin TANNHEu

SER operası. 22 Varçova: Opera piyesi. 
22 Bertin kısa dalgası: Ekaterine opere
tinden sahneler. 23,05 Prag kısa dalgası: 
Operet mus!'l:lsi Nedbal). 

ODA MUSiKiSi 
21.30 Bilkreı : Oda musikisi triyoau 

Brahms, 22.25 Prag kısa dalgası: Yaylı 
sazlar ve pıyano trlyoıu. 

AESITALLER 
12 Bertin kısa dalgası Lirik Piyano ke

man musıkisi. 15,35 Roma kısa dalgası: 
İtalyan şarkı grupu. 18 Varşova: Solist 
konı'!rİ Piyano· şarkı 20,25 Peşt~: PJya. 
no konseri. 21,30 Berlin kısa dalgası: 

Viyolonsel konseri. 22,10 Bükreş: Şarkı 
resitali. 

DANS MUSiKiSi 
19,15 Peşte. 21 Varşova 23: Pe$te plllk 

Ja 23,30: Breslau, Mlln•h, Kolonya, Haın 
burt. 23.30: Liypzig. 23,4S Roma kısa 
dalgası, Bari. 

~' 28. 9. 19_3_1 __ ı 
SENFONiLER 1 

18 Var,ova : Leh filhannonisi. 21,30 
Bukreı;: Senfonık radyo orkestrası "Roga 
lokınin ıdaresınde" 22 Liypzig: Sibellus 
un eserlerındcn senfoni 23,10 Prag kısa 
dalıaaı . Poem ıenfonik "Blanik" 

tlAFIF KONSERLER 
7·10 Berlin kısa dalguı: Populcr kon

.er (S.l 5: Devamı). 9.20 Paris kısa dal
gası: Plak. 9,45: Keza. 10,30 Keza. ıı, 
50: Keza. 13 Keza. 13 Berlin kısa dalgası: 
Eflencclı konser (14.15: Devarnı). 13,10 
J3Ukree: Julea orkestrası (14.25 Devamı), 
14·15 Paris krııa dalgaııı: Marıilyadan 
~onser nakli. 15 Paris kısa dalcası Niı
tcn konser nakli. 16.15 Roma kısa dala-a
sı: Karr.ıık ııarkılı konser. 16.45 Berlin 

kısa dalcaaı: Orkestra konseri. 18,35 Ro· 
ma kısa dalgası: Hafif musiki, 18,30 Peş
te: Çigan orkestrasL 18.45 Bertin kısa 
dalgası: Enstrumantal Alman musikisi. 
19 Bukreı: Plak konseri. 20 Peşte: ltal- I 
yan musikisi süiti (sözlü) 20,15 Bertin 
kısa dalg111: Hafif muııikl. 20,30 Bilkreı: 
Balal11yka orkestrası. 21 Var,ova, Karı· 
şık orkestra konseri. 21.10 Liyp.r:lg: Pllk 
konseri. 21.35 Peıte: Orkestra (Grieg, Je 
nô, Bodard, Strauııa). 22 Miline, Floranıı: 
Bando muzıka 22,05 Prag kıaa dalgaaı. 

köylil musikisi. 23.05 Prag kısa dalgası: 
Çocuk koroıu, 23.20 BUkreı: Eilenceli 
plak muıılklııl,. 

OPERALAR, OPERETLER 
9,30 Bertin kısa datıuı "Ekaterlna o

peretinden havalar." 21 30 Bertin kısa 

dalg• aı: Opera musikisi. 22.25 Prıg k11a 
da\&ası: Musikili radyo piyesi, 

ODA MUSiKiSi 
19,45 Bertin kısa dalıuı: Yayll kuar

tet (Beethoven) 21.40 Prıı kısa dalıuı: 
Fat kuarteti (Mitli ıar~ıları) , 23 Varıovı: 

Bach ve Mozart'tan oda musikisi konseri 
23,15 Peıte: Harpa kenteti (Malipiera, De 
bussy 

RESiTALLER 
11 Berlin kısa dalıa11: Viyolonsel ıolo. 

19,15 Vareovı: Pllkla earkı resitali. 20. 
ıs Var11ova: Viyolonsel resitali "Bach, VI 
valdi vı." 21.05: Bükte•: Sarkı resitali. 
23,15 Mıllno, Floranı, Milli İtalyan ıar
kıları. 

DANS MUSiKiSi 
23,30: Llypzlt. 23,50: Kolonya, Haın· 

burg. 24,05: Petıe: 
MUHTELiF 

16,30 Parlı kıaa dalıaaı: Goethe'nln 
"Faust'n' unun radyo adaptasyonu. 

1 Çar,..mba, 29. 9=:1 
SENFONiLER 

16,30 Paris kısa dalgası: Senfonik kon 
ser (Lalo, Bach, Mozart, l'tndy, Faure, 
Ravel, Chabrier). 

HAFiF KONSERLER 
7,10 llerlin kısa dalgası: Hafif konser. 

(8,15: Devamı). 9,20 Parlı kı11 datıası: 
Pllk P,30 Berlln lı:ıııa dalguı: Enıtrümın 

tal konser. 0,45 Parlıı kısa dalıuı: Pllk 
10,30 : Keıa. 11,50: Ke.r:a. 13: Keza. 13 
Berlin kıııa dalıası: Hafif muıılki (14,15: 
Devamı). 13,10 Bllkreı: Pllk musikisi 
(14,2s: Devamı). 14,15 Patlı kısa dalıuı: 
Monpelye'den konser nakli. 15,15 Roma 
kısa dalıuı: Orı ve ıopran. 18,35 Roma 
kısa dalgası: Karııık orkestra muılldıl. 
111 Bükreı: Mot.r:ol orkeatruı. 19,15 Var. 
şova: Pllkla hafü muılkl. 20 Llypzlı : 
Orke tr konseri. 20,'50 'BUkree : 'Pllk. 
21 Varıova: Koro ilonıerl. 21.10 Kolon
ya: Veatfalya alı:,amı. 21,40 Peıte: Clıan 
orkestruı. 21,45 Bertin kısa datıaııı: u. 
vertur, vatı ve marılar. 22 Roma acıaa ve 
orta dalgaları: Orkestra ve viyolonsel kon 
aertosu. 22.45 Bükres: Kilçilk orkestra. 
23.0S Prag kısa dalgası : Kmoth orkestra
sı. 23,40 Peıte : Orkestra. 

OPERALAR, OPERETLER 
ıo Bertin ktsa dalgası: Opera rnusildııl. 

22 Mlllno, Florans: Pietri'nin ''Rompl
oollo" opereti. 

ODA MUSllCISI 
12 Bertin lı:ıu dalgası: Odıı muslkiıl. 

lt5,35 Roma kısa dalgası: Piyano • Ke
man • vlyolonıel triyosu. 23,05 Peıte: 
Yaylı &letler kuarteti (Beethoven). 

RESiTALLER 

17,15 Berlin kısa dalraaı: Viyolonsel 
solo. 18 Varıovıı: Piyano re!akatlle ıar 
kı. 19 Bertin kıaa dalgaaı: Rlchard Stra· 
uss'un ıarkılarmdan, 20 Bertin kısa dal· 
gası: Halk earkıları. 21,35 BUkre•: Piytı.• 
no konıerl. 22 Var,ova: Chopln'ln eser
lerinden piyano resitali. 22.05: Prıı krsa 
dalgalı: Milli 9arkılar (F. Four. 22 Var
şova: Chopin'in eserlerinden piyano re
sitali. 22.25 Ptag kısa dalgası: Piyano 
konsertosu Becthoven). 

DANS MUSiKiSi 
21.40: Prag kısa dalgası. 23, Varıova. 

23.20: Llyp.r:lg. 23.45: Roma. 24.05: Ko
lonya. 

MUHTELiF 
19,30 Roma kısa dalıuı: Arapça ve 

rumcı program, 

1 Perıembe, 30. 9:-;;;;-ı 
SENFONitilt ~ 

18 VM"eova Leh Illhannonlsi. 21,10: 

Laypılı: Senfonik orkestra ve neıell ha· 
valar 

HAFiF KONSERLER 

. ~,10 Berlin kısa dalıaaı: Karı,ık mu-
11kı: (8.15: Devamı). 9,20 Paris kısa dal
gası: Plak konseri. 9,30 Bertin kısa dal
gası: Vals ve marılar, ıı,45 Paria kısa 
dalgası: Pllk musiklıl, 10,30: Keza. 11,50 
Keza. 13: Keıa. 13 Berlln kısa dalıuı• 
Hafif rnuılkl (14,15: Devamı). 13,10 BUk 
ret: Kriıtal 011kestr111. (14,25ı Devamı). 
14,15 Parlı kraa dalguı: Braıburı'dan 

konser nakil. 15 Parlı kısa dalıuı: Bor. 
dodan konıer. 16,30 Bertin kı11 dalıası: 
Entrilmantal Alman muılklıl. 17 Berlin 
kısa dalg1111 Karııılc program. 18 Peıte: 
Pllk konıeri. 18,35 Roma k11a dalg11ı: 
Koro konseri. 19 Bükreı: Pllk konseri. 
19,30 Peete: Çlran orkestruı. 19,45 Ber
lin kı11 dalıa11: Aıker bandoıu. 20 Ml
lano, Florans: Karııık muıi.ki, 20 Peıte: 

Radyo orke1tr111. 21 Varıova: Orlı:eatra, 
ıarkı. 21,20 BUkres: Radyo orkestrası. 
21,30 Bertin kı11 dalıuı: Huıu.t Alman 
pliklırında. 21,40 Prır lı:ıaa dalgası: Ba· 
!et sahneleri (Glazounov). 21,40 Roma 
vesaire: Karışık musiki. 22.05: Varşova: 

Kar13ık konser. 22.45 Bllkreş: Lokanta
dan konser nakli. 23.05 Prag kısa dalga
sı: Hafif musiki konseri. 

OPERALAR, OPERETLER 
16.15 Roma kısa dalgası "Isabeau" o· 

perası. 22 Milano, Florans: Cilea'nın "Ad 
rlana Leccouvereur" lelmll musikili dram 
22.25 Prag kısa dalgaııı : "Oeuıı: veuves" 
oper111ndan sahneler. 22.35 Peıte: Ope• 
ra orkeıtrası. 

ODA MUSiKiSi 
15,15 Berlln ikısa dalguı: Yayli aletler 

kuarteti (Beethoven), 16,30 Parls kısa 
dal1111: Oda konıerl (Sarkıtı triyo). 22. 
05: Prag kısa dalıası: Yayli tletler ve 
obua kuarteti (Mozart), 

RESiTALLER 
11,15 Bertin kıaa dalıuı: Richard St· 

rau11'un earkılarından. 12 Bertin kısa dal 
ıası: Halk ıarkıları. 15,15 Bertin kı11 dal 
1111: Rlchard Stru11'un 11arkılarmdan. 15 
35: Roma kııa dalguı: Kemcn resitali. 
18,45 Berlln kı11 dalgası: Bach'ın eserle· 
rlnden orı muslklıl. 20,16 BUkre': 1tal
y&n ıarkıları (PIAkla). 21 BUkreı: Halk 

ıat1kıları. 22 Roma kısa ve orta dalgaları: 
Piayon • Keman (Mendelssohn, Castenuo
vo). 23 Varıova : Piyano relakatlle ıarkı 
resitali. 23.15 Roma: Sarkı resitali 23.30 
Varıova: Piyano sonatlan 

DANS MUSiKiSi 
19,15 Varıova (Pllkla). 23,30: Liypzig 

23,45: Roma. 24: Peıte. 
MUHTELiF 

19,30 Roma kısa dalıası: Arapça, tUrk 
çe ve rumca musikili neırlyat. · ı Cu,,,.., l. 10.1931 1 

SENFONILii ----· 
21 Llypılg, · Senfonik konıcr, ıarkı 

(Maka :Reger. Brahma), 
HAFiF KONSERLER 

7,10 Bertin kısa dalıuı: Sabah konse
ri (8,l5ı Devamı). P,20 Parls kıH dalga· 
sı: Plak konseri. 9,45 Paris kısa dalgasL 
Pll.k. 10,30 Keza. 11,50: Keza. 13: Keza. 
13,10 Biıkree: Radyo orke11traııı. 14,15 Pa 
rlı kısa dalguı: Konser. 15 Parla kısa dal 
ıuı: Konser. 15,35 Roma kısa dalgası: 
Karııık musiki konseri. 18,30 Pette: Rad 
Yo orkestr111. 19 Bükreı: Slbiccanu or
kcııtr11L 19,45 Bertin ktsa dalgası: Hafif 
muılki. 20.10 LAyp.r:lg: Akordeon, saksa· 
fon, viyolonsel, k11llofon. 21.30 Berlin kı· 
ıa dalgası: Karııık halk muslklıi. 22 Ber 
lln kısa dalgası: Alman Bılladları. 22.25 
Prag kısa dalıau: Konıer (Schubert • 

Smetanı). 23 Varıova: Akeam konıeri. 
(Schubert, Faure, Strau11). 23.05 Prar 
k11a dalıuı: EflenceU ~rçşlır. 2.1.20 
Peıte: Çigan orkestrası. 23,30 Kolonya : 
Gece kon11rl ve piyano dUoıu. 

OPERALAR, OPERETLER 
20,20 Peıte: Lasto'nun "Erke" opera

sı. 21 BUkreı: Verdi'nln TROUBADOUR 
operası pllkla. 22 Roma orta ve kısa dal-

Haydn ve Mozart'tan trlyo konseri. 
RESiTALLER 

JG,lS Rornıı kısa dalgası: Sopran tara
fından earkılar ve ıonrıı hafif orkestra. 
18 Varıova: Keman • ııarkı (piyano refa· 
katile') 20 Vnreova: Piyano resitali (Bach 
Schumann, Schubert). 20,15 Bertin kısa 
dalıuı: Denizci earkıtıırı. 22.05 Prııı kı· 
sa dalgası: Eııkl Cek earkdarL 

DANS MUSiKiSi 
21,40: Prag kıH dalgası. 

MUHTELJF 
16,30: Pariı kısa dalgası: ]an Jale Ru

ı;onun "Le devin du billage., isimli pyeıl 
19,30 Roma kısa dalıası: Arapça ve rum 
ca muılkltl ve sözlU program. 

'-C•u•m•a•rteıi, 2.10 •• •19•3•1-' 
SENFONiLER 

23,05 Prag kısa dalgasr: Haydn'den sen 
fenik konser. 

HAFiF KONSERLER 

7,10 Berlin kısa dalgası: Sabah koruıeri 
(8.15: Devamı). 9,20 Paris kısa dalgası: 
PIAk konseri. 9,45 Pariı kısa dalgası: 

Plak. ıı.so Parls kısa dalgası: Plik. 13: 
Keza. 13,10 BUkres: Pllk konseri (14,25: 
Devamı). 14,15 Paris kısa dalgası: Kon
ser. ıs Paris kısa dalgası: Liyon'dan kon
ser. lS,35 Roma kısa dalgası: Karışı!< ha 
fif musiki. 19 Bükreı: Giurgea orkestra· 
SL 20 Varşova: Gitar orkestrası il~ bir
likte Macar 11arkıları. 20,10 Bükreı : 
Plakla Romen halk musikisi. 20,40 Mila-
110, Florans: Karı~ık konser. 21 Kolonya: 
Geçit resmi marıları. 21 Laypzig: Yugos 
lav akşamı. 21.40 BUkre5: KUc;uk radyo 
orkHtruı. 22.0S Prag kısa dalgası: Kon
ser (Rcsplıhl) 22.45 Bilkreş: Lokanta
dan konser nakli . 23,50 Peıtc: Radyo or
kestrası. 

OPERALAR, OPERETLER 

18,35 Roma kısa dalgası: "lsabeau'' o
perasL 20,15 Berlin kısa dalga11: "Berli
nin kalbi" isimli radyo opereti, 22 Roma 
orta ve kısa dalgaları: Cilea'run Adriana 
Lecouvreur" isimli opera piyesi. 

ODA MUSiKiSi 

16,30 Parls kısa dalgası: Kentet konse
ri "Şarkılı". 

RESIT ALI.ER 
18,45 Berlin kısa dalgası: Alman halk 

ı;arkılan (Brahms) 19,40 Peşte: Cho
p!n'in piyano ballaAları. 19,45 Berlin kısa 
dalgası: Piyano • ... cman sonatları. 20,40 
BUkres: Romen halk şarkıları, 20,40 Peı 

te: Çigan muıikisl refakatile Macar şar
.kıları. 21,40 Frag kısa dalgası: Çocuk 
sarktları. 

DANS MUSiKiSi 
21 ,30: Berlin kısa dalgası. 22.05 ~ Var. 

şova. 23,30: Lllypzig, MUnlh. 23,30: Ko
lonya. 24,15: Peste (Plikla). 

~~ .. ADEMi iKTiDAR 41 , 

ve BELGEVŞEKLi~ir4E KARŞI 

Hormobin 
Tabletlerl. Her eczanede arayınız (Posta 

1255 Hormobin Galata istanbul 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üsütür 1 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Edin~z. 
Bu ilk tehlike alametlerini ıiSrür ıörmez derhal 

NEVROZiN . _.~ . 

almak lazımdır 

NEVROZIN soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına 
mani olmakla beraber bütün ızbrapları da dindirir. 

1 c a ~ ı n ~a gün~e 3 Kaşe alına~ilir 
- --
~--•••••• Bütiln 11tırapların çaresi .... ------•• 

S E F.A 1 i N 
Aklınızda tutacağınız ve 

cebinizde tatımamz 
lazımgelen yegane ilaç 

~ EFALiN'dir. 

Baş, Diş, A~ale, 
Romatizma 

rını 

" 

PROFiLAKSiN 
Belsoğukluğu ve Freng·tJen korur. 

1 Hô§lyeli 1 

I• ~a~t~!2~a!!~t·~~ı~! en~o~~ş~~!g~ • re hazırladığı bu kitap çıktı. Satış yeri: KANAAT KITAPE\'I. -----· 
Almanca -- Türkçe 

MOHIM BiR FiRMA tarafından mümkün mertebe der
hal ite hatlamak üzere DAiMi BiR VAZiFE iÇiN, BİRiNCi 
SINIF BiR MOTERCIM (Erkek veya Kadın) aranmaktadır. 

Maat talebi ve kısaca hal tercümesini bildiren mektupla ls
tanhul Posta kutusu No. 35 e müracaat. 

•-------•ı Pişik, K~zartı. Sivilce 
ULUS 

Ankarada r;ıkan "Ulus,, refi
kimiz yeni bir makine getirtmiıi
tir. Arkada.şınuz 29 Birincite~
rinden itibaren bu yeıni makine
de, daha büyük hacimde basıla
cak, birr;ok yenilikleri lhti\'a ede
cektir. 

Gaip Aranıyor 
Romanynnrn Mecidiye kasabasın -

dan ve 26 doğumlu Şakir oğlu En -
vcrden Uç senedcnbcri haber alamı

yorum. Nerede olduğunu bilenler: 
Zonguldakta Alickileri bakkaliyesin
de kardeşi Vedada insaniyet namına 
bildirmelerini rica ederim. 

Bunların izalesinin 
en kat'I devasıdır. 
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Yazan : Ziya Şakir 

KORKTUN MU? 
• • 
Olü müsün, 

Yoksa 
Sağ ·mısm? 
V akıa, Şah lsmail ortada gö

rünmüyordu. Fakat onun 
~eydanda görünmemesi, Selimin 
~~~ttiği gibi korkudan, ve harbe 
::-'l'UJ&mamaktan ileri gelmiyordu. 
~kis Şah, ateşli bir faaliyetle har 
qe hazırlanıyor; ve tasarladığı pli-
111 tatbika çalışıyordu. 
Şah Ismailin birdenbire ortaya a

tıbnamasının başlıca sebebi, Selimi 
biraz daha Iran içine çekmek .. Ve 
Olıa, kendi intihap ettiği bir yerde • 
baz.bi kabul ettirmekten ibaretti. 

Ordu, Tebriz sahrasında içtima 
tbıni§ti. Askerin maneviyatı tama
Jıılle yerinde idi. Senelerdenberi 
'1Uhtelif harplerde pişmiş olan Iran 
"kerleri, Osmanlı ordusuna galebe 
~klerinden tamamile emindi. 
~uaus Şah lsmail, ordusuna kar-
,. bir beyanname neşretmİ§: 

(Ehli isli.mm biribirile harbet
JQeai cidden fecidir. Fakat bunun 
'1eauıiyeti, bize ait değildir.. Biz, 
ile harbi istedik ve ne de böyle bir 
le)! aklımızdan geçirdik. Fakat Os 
'1anıı hüküından Sultan Sellin, bi
llllı ikbal ve ,evketimizi çekemiyor; 
"e bizi zorla bu harbe sütilklüyor. 
<4ıı&bı hak, onun sevgili resulü, ve 
<tlııı beyt) in mübarek rulwıtıeri 
lahittir ki; (hak) bizwdir. Ve hiç 
~heaizdir ki, (hak). (batıl) a ga
lebe edecektir.) 
Demişti. 

Ş ah Ismail, bir taraftan mad 
dl ve manevi vesaite milra

ta&t ederek ordusunu kuvvetlendir 
lltiye çallfl!'ken; diğer taraftan da 
\uvvetli casuslan marif etile hi.disa 
~-takip ediyordu. Hidisat ise, şöy 
-ace biribirini takip eyliyordu. 
, __ Selimin ordusu, (Eskitepe) deni
~ yere gelmişti. Şah Ismall bunu 
qber aldığı zaman, derin derin içi 
ili Çekmit: . 

askerinden bir eser yok. oıu mü
sün; yoksa sağ mısın, bilmem? .. Hi 
le ve hudadan başka birşey bilmi
yorsun. Eğer korkuyorsan, bir he· 
kim göndereyim, seni tedavi etsin. 
Seni çok korkutmaımak için, aske
rimden kırk bin atlıyı Sivas ile Kay 
seri arasında bıraktım. DüŞ{llan hak 
kında bu kadar lutuf ve atıfet ye
tişmez mi?. Lakin, kendini gizle
mekte devam edecek olursan, erkek 
sayılmazsın. Gel, sözümü dinle. Ba
gmdan miğferini çıkar, gönderdi
ğim kadın yemenisini ört. Sırtında 
ki zırhı da, entari ile tebdil et. Ve . 
artık, hükümdarlık iddiasından vaz 
geg. .. ) 

B u mektupta gelen bohçada 
da gunlar bulunuyordu: -ke 

narlan oya işlemeli bir kadın ye
mriri 'Uı •*elrU ·bi• llMim ......-. 
Sırmalı bir kemer. Bir de kadınla
rın öaglarına taktıklan telli bir ta
rak ... Selimin bu şekilde meydan o
kwnası, Şah lsmailin son derecede 
gücüne gitmişti. Buna, derhal ce
vap vermek ve mukabele etmek iste 
mişti. Lakin, afyon kutusu ile gön 
derdiği elçi, (Şahkulu) nun feci i.kı 
betini düşünerek cevap göndermeyi 
tehir etmişti. Fakat; Selimin bu ka
dar büyük bir arzu ile istediği harbi 
artık uzatmamak için, ordularına 
derhal hareket emrini vermişti. 

A kıncılar kumandan Milial oğ 
olu Mehmet Bey ile Bali Ça

vuş; Azerbaycan hududunu geçtik
te• sonra iki koldan ilerliyorlardı. 

Çarhacdann kumandanı, ŞehsU
var oğlu Ali Bey, Makil kalesi civa
rında Kazlıgöle idi.dar ilerlemi,ti. 

Ve nihayet. Iran ordusunun ileri 
karakollarile, Osmanli ordusunun 
keşif müfrezeleri, biribirile temasa 
gelmişlerdi. 

Şah Ismail, Tebriz sahrasını dol
duran ordusuna hareket emri ver
diği zaman, kendisi ileri geçmiş 
(Hoy)a gelmişti. Oradan da Çaldı
rana gidecek .. Ve harbi orada kabul 
edecekti. 

Çaldıran sahrası, harp için en 
müsait bir yerdi. Bu geniş ovanın 
Iran cephesine tesadUf eden kısmı, 
tatlı meyillerle J"'kMlen tepllM"!ea 
ibaretti. Şah İsmail, bu tepelere yer 
leşeoek .. Osmanlı ordusunu ovaya 
çekecek .. Böylece hakim bir mevki 
elde ettikten sonra, harbe girişe-
cekti. (Arkası var) 

1 E K O .N o M 1 1 
Meyvalar 
. Bollastı 

' -0--

Toptan Fiyatlar Daha 
Ucuza Geliyor 

Sonbahar dolayısile meyva mmta
kalamnızm döküm mahsuleri piya . 
saya gelmiye başlamıştır. En fazla 
gelen meyvalar sırasile üzüm, kavıun, 
karpuz, şeftali, incir, ayva ve kesta
nedir. Perakende fiyatlar, bolluk nis 
petinde pahalı, toptan fiyatlar daha 
çok ucuzdur. 
Çavuş üzümü yerine göre toptan 

14-26, perakende 25-35, yapıncak 
f toptan 6-ıO, perakende ır ... 20, rezaki 
(toptan 6-10, perakende 15-20, Saban
canm Amasya elması toptan 5-14, pe 
rakende 12-20, Malatya armudu 8-12 
3-6, perakende 10-12, ceviz toptan 
7-11, perakende 12-15, ayva toptan 
2-6, perakende 8-15, kestane toptan 
7-11, pearkende 12-15, şeftali toptan 
4-8, perakende 10-15 kuruştur. 

Antalyanm turfanda yaygın muzu 
boyuna göre toptan 50-80, peraken
de 80-100 kuruştur. 

- ~...---

Takas lılerf Hakkında 
Vekaletin Bir Tebll41 

Yeni ithalat rejiminin dördüncü 
maddesi hükümlerine tibi olan mem 
leketlerle - ki, bunlar Türkiyeye al
dığından fazla mal ithal eden memJe 
ketlerdir - yapılan takas işlerinde, mu 
amelelerin müddetle ta.kyid edilme -
miş olduğu, ve yeni ithal rejiminin 
meriyete girdiği tarihte muameleleri 
bitmem.iş olan takas işlerinin de müd 
detsiz olarak devam edeceği iktisat 
veıkiletinden bildirilmiştir. 

Çavdar ve Arpa 
Satııları Artıyor 

Çavdar ve arpa sa,tışlan ehemmi
yetli bir surette artmaktadır. Evvel 

TUTUN IHRACATIMIZ 
Polonyaya 900 Bin 
Kilo Tütün Sattık 

Çekoslovakya Rejiside 1,250,000 
Kilo Tütün Alıyor 

Polonya reii•İ namına piyuamızdan tütün almak üzere l:ir 
müddettenberi ,ehrimizde tetkikler yapan heyet, bugüne kadar 
muhtelif tütün müeue~lerimizden takriben 900 bin kilo tütün 
mübayaa etmit ve yüksek fiyatlar vermiftir. 
Yapılan alımın 350 bin kilosu tz- ---------------

mir - Tonga, Akhisar ve Ki.vurköyün 
orta ve yüksek kaliteli mahsulerin
den, 15 bin kiosu İzmir ve Kivurkö
yün en yüksek kaiteisinden 350 bin ki 
losu İzmit, Kar§ıyakapm yüksek kali 
teli tütünlerinden, seksen beş biiı ki
olsu Bursa tüttlnıerinden, 60 bin ki
losu Bafranm birinci ve ikinci en iyi 
mahsullerinden olmak üzere aynlmı§ 
tır. Polonya rejisinin gelecek sene i
çinde ehemmiyetli bir miktar Türk 
tütünü alacağı söyleniyor. 

Çekler de mühim miktarda 
mal alıyorlar 

Çekoslovakya tütün inhisarı mildü 
rUnün reisliğinde müteh88818 bir tü
tüncü heyeti de şehrimize gelmiştir. 
Heyet, şehrimizdeki tütün tacirleri 

ile görüşmüş, ve depolardaki tütün
lerini tetkik etmiştir. 

Yapılan görüşmeler iyi neticeler 
verdiği için Çekoslovakya, memle -
ıketimizden 1,250,000 kiloluk büyük 
bir parti tütün satm alacaktır. 

Çek heyeti, bir iki gün içinde lzmi
te gidecek ve oradaki tütünleri gö~ 
dükten sonra t!mire geçecektir. 

Hamburga 
Gönderilen 

Uzümler 
Bu sene Almanya memleketimiz .. 

den ilk defa olarak bir miktar Y&f 
üzüm, kavun ve karpuz satın almış-
tır. OzUmler üzerine yapılan bu tec
rübe alışı, ambalajın iyi hazırlanma
maamdan dolayı iyi netice vermemit
tir. Bulgar ve Yunan kara nakliye 
vasrtalan mahsullerini daha silratle 
Almanyaya götürdüğü için bizim il-
zilmlerimize hem rmabet etmiş, hem 
de bozulma.mı.ştır. Yalnız, kavunlan 
mız, sağlam olarak Hamburga var -
mış ve iyi fiyatlarla satılmıştır. Kar 
puzlarm nakliyesi pahalıya mal oldu
ğundan Macar karpuzlarına rekabet 
edememiştir. 

Borsada Dünkü 
Muameleler 

ki gün 480 bin kiloluk bir parti 4,07- Zahire Piyasasında 
4,17 kuruştan ve Samsun fop 400 Dün Londra borsası, bir sterlin 

1drdla ildaci w.. -partt ~ D.Ua. ....-;. 411 va&Qıı buida.v kartWiı olarak açılıa lü.93 frank ve 
kuruştan Mersin teslimi 200 bin kilo altı vagon çavdar, bef vagon arpa kapanlf fiyatı da 144,96 frank g&t
çavdar 4,20 kuruştan, dün de 455 bin gelmiştir . .Piyasa gev,eıktir. İhracat termiştir. Borsamızda 13,90 liradan 
kilo arpa 4,05-4,15 kuruştan ve yüz için hiçbir mal almmaDll§tır. Fiatla- açılan Türit Borcu 14.20 liraya kadar 
bin kilo yulaf 3,5 kuruştan satıınuş- nn 4-5 para kadar düşeceği söyle • yükseldikten sonra 14 lirada kapan
tır. niyor. Dün 75 bin kilo keten tohumu mıştır. Bu yükselmeye sebep, borsada 

10 kuruştan ve 15 bin kilo kuşyemi çıkarılan uydurma şayialardır 
7,2~ kuruştan saWmıştır. Yumtlf8k Ergani tahvilleri 95,75, Anadolu 
bugdaylar 5,32 • 6,07 kuruştan, sert mümessilleri 39,60 Anadolu tahville. 
buğdaylar 5,30 kuruştan satılmıştır. ri 91,90, Aslan çimentosu 10.90 lira 

Almanyadan Talepler üzertnden muamele görmu,ıur. Bir 
Sterlin 625 • 628 kuru§ arasındadır. 

Alman ithalat firmalarmdan bazı-~~ - Meşum yer ... Büyük babam U 
"ılı Hasan Sultan, Sellinin büyük 
~bam Sultan Mehmede burada mağ 
111P oldu. 

l>emişti. 

işte tam o sırada, Şah Ismailin 
casusları, yeni bir haber getirmiş. 
lerdi ... Yanmış, yıkılmış, her tara
fı çorak kesilmiş yerelrde mütema
diyen ilerlemekten bıkıp uaananış 
olan Selimin yeniçerileri, yine bir 
sabah hareket davullan c;alınmıya 
başladığı zaman, Çadırların ortasın 
da toplallllll§lar: 

Ağrıyı Nasıl Duyarız? 

lan memleketimizden kuru meyva, 
barsak, zeytin ve zeytinyağı satın al
mak ve bir İtalyan firması dahi sün
ger milbayaa etmek üzere müracaat 
etmişlerdir . 

ZAHiRE 
BORSA Si h ..... ~kadan bir haber daha geldi. Se 

""lll1ll kumandanlarından, (Yanya 
~. Bulak Mustafa Bey), Rwneli 
~hilerinden mürekkep bir kuvvet 

<Bayburt) kalesini muhasara et 
~; kısa bir harpten sonra kaleye 
llıınJ,. 
tru Brr. haber daha.: ~rc:istan haki
..._. ltirza Han, Selıme ıltihak etmiş .. 
~ı~.mail, bunu çok tabii telakki 
~ Çünkü GUrclller, senelerden 
....:rı, kendisine k&r11 derin bir kin 
~ huaumet bealemektelerdi. 

lft..~ IODra, Selim tarafından bir 
~p ... 

13u mektubu getiren Iran ordusu
!':~enaup iki neferdi. Bunlar, Os
~!ı. askerleri tarafından esir e
~erdi. Hiç şüphesiz ki, kafala
'btr keıilecekti. Fakat bu vaka öyle 
~zamana tesadüf etmişti ki; Se
~ • Şah Ismail tarafından mektup 
~ afyon kutusu getiren elçiyi öf
~e parçalatmıştı. Fakat, Şah Is
~ hı mektubuna ve hediyesine mu 

bele etmek llzımdı. Selim, bir 
~öndermekten korkuyordu. Gön 
lh.~ -eği elçinin Şah Ismail tara
~ • mukabele olmak üzere • 
~~ı ihtimalini dü,Unüyor 
...._~ tam o sırada bu esirler hu 
~ retirilmifti. Selim, bunlann 
- ~~ mektup ile bir de boh
tl. --~. Şah &maile gönderımiş-

~~lhn, bu mektubunda §Öyle yazı 
•vt11ıa: 

~bahadur! .. 
4'tıa • benim memleketıertmın hu
~ ti.zerinde görünerek bana 
s,:udun ... itte, ben geldim. 

" yürümekte olduğum • ııe eenden ve ne de senin 

-Uç aydır ki durmadan yol ke
seriz. Issız dağlan, tepeleyip geze
riz. Dikili ağaç kalmamış olan bu 
diyarda, daha nice beri sürünüp gi 
deceğiz! .. 

Diye, bağırmıya başlamışlar .. Se 
lim, derhal zırhmı giymiş.. Atına 
binmiş .. Yeniçerilerin aralarına gir

mi': 
- Kuluz, dersiniz. Din ve dev

let uğruna can, baş feda ederif, de
yu gülbank çekersiniz. .. Kulluk ada 
bı bu mudur? .. Can kaygusu çeken
ler, ehlü ayal kaydına düşenler; tez 
geri dönsünler. Kulluk ve kılıç hak
kını ödemek istiyenler, ardımdan 
gelsinler. 

Demiş .. Ve atını ileri doğru tep
m1ş .. Yeniçeriler, birkaç dakika sü
kiit etmişler.. Selimin bu kısa ve 
acı sözlerini gururlarına yedireme
mişler .. Derhal kılıçlannı bellerine 
ve yaylarile sadaklannı omuzlan
na takarak, koşa koşa Selimin ar
kasmdan yetişmişler ... 
Şah lsmail, bu haberi aldığı za. 

man, derin bir dllşünceye dalml§tı. 
Ve bu düştlnceden sonra: 

- Selim; ikinci defadır ki, büyük 
bir badireden kurtuluyor. Acaba 
Allah, onun muzaffer olmasını mı 
istiyor?. 

Diye mırıldanmıştı. Ve bu hadise 
onun kalbinde ni.hoş bir tesir bı
rakmıştı. 

Haberler, biribirini takip ediyor
du: 

Ağn nerede oluna olsoa, hangi 
sehept.en Deri geline gelsbı, oiıu 
duyan dalma beynbnlzdlr. 
Ağn hiad okluğu yerden itiba

ren, elektrik cereyanı gibi, sinir
lerden geçerek murdar Ulje kadar 
gelir. Orada istikametini değişti
rir: Sağday11a sola, soldaysa ..p 
geçer. Sonra murdar Dik boyun~ 
beyin merkezlerine kadar çıkar. 

Vardığı merkez banglıd ISe alnYı 
duyar ve onmı geldlgt yeri tayin 
eder. 

Bundu dolayıdır ki ayni derece
de ajnyı herkes ayni derecede 
duymaz. Herkesin beynlnJn husa
ılyet derecesi ile kanpr. Çok duy 
gulu, yahut duyduklan berşeyl lf 
rata götüren ID11&Dlar en kttçük ağ 
nyı büytttörler. Buna karşıbk duy 
gulan UYUfuk adamlar vardır ki 
bir ameliyat esnasmda • uyutulmak 
BIZlll - kafa kemlklerlnln delinme
sine bile tahammW ederler. 

Şurası gariptir ki, heryerden ge 
len her türlü ağrı), duyan beyin 1 
le yine her türlü ağnam uğradıiı 
bir menzll olua murdar Dik hiç bir 
vakit atnmuJar. iman beyin ör.e
rine dokunabWr, hatta duygu mer· 
kezlerlınln üzerine ipe batuablUr. 
Hiç bir tttrlö ağn hisıl edemez. Bu 
nun gibi murdar llljln de alnlara 
meazll olu lmonlan - uyutulmak
llDlll - kesUebUlr '8e yine hiç bir 
tttrltl ağn olmu. 

Yakm vakte gelinclye kadar ağn 
nm her ttlrltilltt sadece elektrik cere 
yaama bemetllerek her ttlrltt ağn 
ayni 8Ül'atle beyne deıl olur aa 
nedlllrdl. llalbald yml yapılan tee
rilbelerbı netleeline göre ajrdana 

beyne kadar gidefken ıüratlerl ara 
11111da fark vardır. Meseli bir çlm
dlkt.en hisli olan ağrı saniyede on 
Od metre ıilratle gider. iğne batın 
bata saniyede on altı metre hızla 
giden ağn hillıl ohır. lnsanm bir ta 
rafı yanın~ hiaıl olan ağn daha 
hafif sttratle, saniyede ancak dört 
buçuk metre yol alır. Hastabklar
dan hAad olan ağnlann böyle oldu 
iu tahmin edilir. 

Bu t.eerllbelerden ç.ıkan mttldm 
bir netice daha vardır: Ağn duy
gum öteld duygularla ayni stlrat
te gitmediğine göre ağn duygusu
nun yolu ayndır, o duyguyu beyne 
götüren ılntrlerln kuturlan başka 

genlflidedlr demek olur. Şu hal
de ağn duygusu, temas duygusun
dan başka, altıncı bir duygu gibi 
blqeydlr. 

Ancak bu tecıiibeler hasta ol
mıyan insanlar üzerinde yapılmış
tır. Acaba hastalıkta hiad olan 
ağrılar da böylemi yol alırlar, ay
al slnlrlerden mi geçerler! Burul 
lsbat edOmemiştlr. Zataı tecriibe 
yapaalarm gösterdllderl birçok se 
beplere balulına, hasta olmıyan 
lnsanm berinde tecrübeyle bisd e
dilen ağn De, hastalıkta kmdl keın 
dine gelen ağn bafka bafka pyler 
dlr. Şlmdlld halde, ba8talık ağrw, 
tablatbı bbe bir lhtan, hastalığa 

mukavemet için bir vuıtadır. 
Ağn, hiç ıttpheslz, fena bir duy

gu olmakla beraber bir hastalık ağ 
n De bafladığl vakit memnun ol
malıyız. Çtlnkü ağn81Z gelen hasta
bldar bavlamadan ı811'Ul köpekle
n beuerler, daba t.ehllkell ohır
Jar. 

BORSA 
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Buğday yumllf&k 5,35 6, 7 
Buğday sert 5,30 -.-
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Kutyemi 

G EL f.. fııl 

of O EN 

296 Ton 
98 Toa 
80 Ton 

71h Ton 
451h Ton 
15 Ton 
7 Ton 
6 Ton 

12 Ton 
22 Ton 

141h Ton 
421h Toa 
Ü Ton 
641h Ton. 

' Ton 
DIŞ ftVATLAB 

Buğday: Liverpul 
Buğday: Şikago 

Buğday: Vinipek 
Arpa: Anvera 
Mısır: Londra 
Keten T.: Londra 
Fındık G.: Hamburg 
'li'mdık L.: Hambtın 

6,07 
4,91 
5,92 
~.24 
3,96 
8,26 

94,52 
94.52 



Paris Roma 
Londra 
Arasında 

(Başı l incide) 
lspanyada kalmak fikrinde olmadığı
nı ılave etmiştir. 

Fransa hariciye nazın ile İtalya 
sefiri Nyon anlaşmasını da konuşmuş 
lar ve Fransa llalyanın tekliflerini 
Nyon'u imzalıyan devletlere bildirme
yi kabul etı'."lliştir. Italyanm Nyon an· 
!aşmasına iltihakını temin etmek Ü· 

zere Parist~ cumartesi günü Ingilte· 
re ve ltalya mütehassısları toplana
caklardır. 

Londrada yapılan 
yeni görüşmeler 

Londra, 23 (TAN) - Morning 
Post gazetesinin verdiği bir habere 
göre, Mister Eden Fransa sefirini ka
bul ederek Nyon anlaşmasının Ital
yaya teşmili meselesini goruşmüş, 

bundan başka Fransa sefiri, Ispan
yadalci yabancı gönüllüler meselesi 
ortaya atılınca Fransanın alacağı •a
ziyeti anlatmıştır. 

Fransa, lspanyn ile hududunu ka
palı tutmak kararındadır. Ancak Is
panyadaki Italyan müdahalesinin da
ha ileri gitmesine cevaz verilmiyece
ğini Mister Eden'e bildirmiştir. 

Fransız gazetelerinden Petit Pari
sien ancak Ispanyadaki ecnebi gönül 
lülcrin buradan çıkarılmalarının hüs. 
nüniyet delili olacağını anlatıyor ve 
bilhassa Balear adalarında yerleşmek 
teşebbüslerinden taımamile vazgeçil -
mesi Uızım geldiğini ilave ediyor. 
Echo de Paris gazetesi de bolşevik· 
Jikle mücadele bahanesile Ingiltere 
ve Fransa için hayati kıymeti haiz 
deniz yollarının tehdit edildiğini, o -
nun için aradaki anlaşmanın hakiki 
olması lazım geldiğini, ve her şeyden 

evvel ltalyamn Ispanyadaki kuvvet
lerini geri almağa karar vermesi icap 
ettiğini söylemektedir. Populaire ga
zetesine göre, Nyon anlaşmasının sü
ratle imzalanması ve tatbik edilmesi 
Italya için bir ımuvaffakıyetsizlik 
teşkil etmiş ve ltalya bu muvaffakr· 
yetsizliği hazmetmek istemediği için 
Duçenin Almanyayı ziyareti arifesin 
de Fransa ve Ingiltere ile anlaşmak 

imkanlarının mevcut olduğunu ispat 
etmek istemiştir. Bu gaı.eteye göre, 
B. Mussolini, Nyon itilafını vesile it
tihaz ederek lspanya meselesi hak
kında herhangi bir itilaf akdi tekli
finde bulunacaktır. 

Tarih Kongresinin 

Dünkü Toplantısı 

(BWjı 7 incide) 
Bundan sonra Başkan kongreyi 10 

dakika tatil etti. Ikinci celseyi kongre 
Başkam Maarif Vekili Saffet Arıkan 
açtı ve ilk sözü Profesör Fuat Köp
rülüye verdi. 

Değerli profesör Türklerin amme 
hukuku müesseselerini tetkik eden 
değerlı bir te4!iğ yapmıştır. Profesör, 
Türklerin hukuku hakkında şimdiye 
kadar Garp ilim aleminde mütearife 
gibi tekrarlanan "Türkler ancak Is
Jam olduktan sonra hukuki müessese 

lere malik olmuşlardır; bunlar da tn ... 
mamile lslami müesseselerdir. Bun
larda Türklere ait bir hususiyet ara
namaz.,, Hüküm ve iddiasına karşı, 
bilhassa Müslüman Türklerin kurduk 

ları devletlerin amme hukukunu tet
kik ederek tarihin en eski devirlerin
denberi devletler kurmuş yani amme 
hukuku vücude getirmiş olan Türkle

rin, lslam olduktan sonra da eski hu
kuki nn'anelerini devam ettirdiklerin
den başhyarak Osmanlı devletinin ku 
ruluşuna kadar muhtelif zaman ve 
mekanlardaki Türk devletlerinin si-

yasi ve idari müesselerinin nasıl biri
birine benzewğini izahla beraber bun
ların müslim ve gayrimüslim sair 
komşu devletlerin müesseseleri üze
rindeki tesirlerini tebarüz ettirmiş
tir. 

ltalyan kütüphanelerinin 
Türk tarihi m ehazleri 

Ruznameye göre söz sırası Profe
~ö.r Bosch'ındı, fakat hastalandığ 
ıçın gelememişti, reis sözü Italyan 
Profesörü Rossi'ye verdi. Profesör 
Rossi kongrede tebliğini Türkçe ya
pan ilk ecnebi alimdi. (ltalya kütüp
hane ve arşivlerinde Türk tarihine 
ait Türkçe ve Italyanca mehazler) ad 
lı çok faydalı tebliğini Türkçe olarak 
yaptı ve Türk tarihi bakımından çok 
mtihım olan birçok kaynaklar ~öster-

I 

Akdenizde 
Italya ne istiyor 

Ne yapıyor? 
(Başı 5 incide) 

nin hedefinden uzak bulunmakta
dır. Italyan tayyareleri ne Cebelüt
tarığı, ne Iskenderiyeyi, hatta ne 
de Hayfayı tehdit edemez. 

Buna mukabil Ita1yan sahilleri 

de her taraftan tayyare hücumla
rına pek açıktır. Ingiliz donanmala
rının uçuracağı tayyareler, ve Ak

denizdeki hava üslerinden hareket 
edecek hava kuvvetleri, bütün Ital

yan sahillerini ve sanayi merkezle
rini bir anda imha edebilir. 

Bununla beraber ltalyanlar ha
va kuvvetlerine büyük bir itimat 
beslemektedirler, ve yarınki Akde

niz harbinin mukadderatını bu sa
yede tayin etmiye muktedir olacak
larına kanidirler .. 

M aamafih ltalya bir taraf tan 
da donanmasını Akdenizde 

müstakbel bir harp için hazırlamak 
tan geri kalmamıştır. 

Ingiliz donanması bugün hala ge
rek adet, gerek kalite bakımından 
Akdenizde hakim vaziyettedir. Fa
kat cihan harbindenberi Akdeniz 
devletleri seri ve hafif harp gemi
lerine ehemmiyet vermişlerdir. In
giltere ise, ayni zamanda Okyanus
ta kullanılmak ihtimalini gözönün
de tutarak ağır harp gemilerine de
vam etmiştir. Halbuki denizde ha
reket sahası dar olduğu için hafif 
ve süratli harp gemilerinin rolü da
ha bUyüktUr. Bu sebeple Ingiltere 
de Akdenize mahsus olmak üzere 
yeniden hafif gemiler yaptırmakta 
ve kruvazörlerinin adedini 70 e çı
karmaktadır. Diğer gemilerini de 
değiştirmektedir. 

1935 denberi Akdenizde deniz 
kuvvetleri yanşı vardır. İtalyan 

bütçesinde donanmanın yeri daima 
büyüktür. Ve İtalya 4aha ziyade de 
nizaltı gemisi ile destroyer yaptır
maktadır. Akdenizde 1935 sonunda 
43 Italyan denizaltı gemisi olduğu 
halde Ingilterenin ancak 14 denizal 
tı gemisi vardı. 

Akdenizde bulunan devletlerin 
donanma ve hal..a kuvvetleri hak
kında bir fikir edinmek için bu say 
fadaki cetvele bir göz atmak kafi
dir. 

I
• ngiltere iki seneden beri, !tal 

yanın Akdenizde hazırladığı 
bu oyunu bozmak için bir taraftan 
silahlanmakta, bir taraftan da Ak
deniz devletlerini bir blok halinde 
toplamaktadır .. Bugün korsanlıkla 
mücadeleye girişen bütün Akdeniz 
devletleri bir blok halinde çalışmak 
tadır. Italya şimdilik Akdenizde 
yalnız kalmıştır. Akdenizde, dola
şan Ingiliz ve Fransız donanmala
rı da Italyaya karşı çıkarılabilecek 
kuvvetleri göstermek için nümayiş 
yapıyorlar gibidir. Bu bakımdan 

da Italya düşünceli bir vaziyete düş 
müştür. 

Buna mukabil o şimdi bütün kuv 
vetini Ispanyada Faşizmin teessü
süne hasrederek orada bir emri va
ki ihdasına çalışacak gibi görün
mektedir. Ingiltere tamamen kuv
vetlenmeden bu emri vakii yapmıya 
da zaruret vardır. Çünkü ondan 
sonra emri vaki siyasetine artık 
müsaade edilmemesi imkanı varclır. 

lngiltere kuvvetlenip Akdenizde 
faal bir siyasete başlayıncaya ka
dar İtalyanın Akdenizi rahatsız et
mesine katlanmak lazımdır. O vak
te kadar Akdenizdeki huzursuzlu
ğun büyük harbi doğurmaması en 
büyük temennimizdir. 

di. Profesör Rossmin tebliği de uzun 
alkışlar arasında bittiıkten sonra Pro 
fesör Bossert tabı sanatının keşfi te
zini Almanca olarak okudu. 

Profesör bu tezinde tabı sanatmm 

prensipi ve bağlı olduğu şartlan gös
terdikten sonra Çinlilerin ve Uygur
lann tabı hakkındaki buluşlarını izah 
etti, Paiston diski üzerinde inceleme
leri anlattı. Tez sahibi, bundan 
başka bu tabı sistemi ile Uygur mat
baacılığı arasında bir münasebet araş 
tırmıya lüzum gördü ve bunun için 
bazı ihtimaller ileri sürdü. 

Bunu müteakıp te kongreye gelen 
haşan telgrafları okunduktan sonra 
umumi celse, bugün saat on dörtte 

tekrar toplanmak üzere tatil edildi. 

T A N -=-=============================================== 24-9-937 ~ 

Türk Parası 
Düşürülmiyecek 

ı·------~ı, 
Pastil Antiseptik EMNiYET SANDIGI iLANLARt 

K A N Z U K ~E~m~ıa~k-a-hc_ı_la-r-ın_a _____ _. (Ba~ı 1 incide) 
" Evvelce Almanyaya giden Türk 

mallarından yirmi milyon liralık bir 
kısmı, son takas anlaşmasına göre 
bu sene Almanyaya gitmiyecektir. 
Bu mal açıkta kalacaktır. İşte hü
kıimet Türk parasını düşürmek su
retile bu mallar da döviz memleket
lerinde müşteri bulmayı düşünüyor • ., 

Halbuki işin doğrusu şudur ki sene 
nin başmdanberi döviz memleketle
rine satılan fazla mal, bu yirmi, mil
yondan fazladır. Almanya ya gitmi
ycn mallara müşteri bulqnak gibi b~ 
ihtiyaçla paramızı düşürmek altla 
gelemez, çünkü elimizde satılık stok 
kalmamıştır. Bu vaziyette bir mem
leketin parayı düşürmeyi hatıra ge
tirmesi, hayat masrafını fuzuli ola
rak pahahlaştırmak ve halk cebinde
ki paranın kıymetinden bir miktannı 
çalmak demektir. Böyle bir ihtimal 
ancak borsada dolap çevirenlerin ak
lına gelebilir ki devletin itibarile oy
namak elbette yanlarına kalmıya~ 

caktır.,, 
Başvekil vekilimizin ve diğer bir 

salahiyettar devlet adamımızın söy
ledikleri sözlerin hikmeti şudur: 

İki gündenberi kara borsacılar, İs-

Teneffüs yollarile geçen has
talıklara karşı koruyucu, tesiri 
kat'i pasUJlerdir. Nezle, Bronşit, 
Grip ve Boğaz rahatsızlıkların
da, ses kısıklığında pek fayda
lıdır. Bütün eczanelerde bulunur. 
lNGtL!Z KANZUK ECZANESl 

Beyoğlu, İstanbul 

sekiz taksitte satış 
SEMTİ Muhaınrneıı 

Nev'i kıynıetı 
Galatada Sultanbeyazıd mahalle
sinde Kasablar sokağında eski 3 
yeni 1 - 3 No. 
Bebek, Bebek caddesinde eski 124 
yeni 198 No. 1ı 

Beyoğlu Kamerhatun mahallesin
de Bostan sokağında eski 19, 19 
Mü. yeni 11 - 13 No. lı 

Maadükkan· üç odalı kargir 
bir otelin tamamı (terkos 
ve elektriği vardır.) 
Üç katlı, 8 odalı, banyo, ha
vagazi, elektrik, terkos tesi-
satını havi ahşab bir evin 
tamamı. 

Üç buçuk katlı, altı odalı 
kargir ilci evin tamamı. 

Kadıköyünde Acıbademde yeni Me- İki katır, altı odalı maabah
cidiye mahallesinde eski Kalfa ye- çe ahşap bir evin tamamı. 
ni Faikbey mesciw sokağında es-
ki 2, yeni 41 No. lı 
Kartal Maltepesinde Kilçükyalı, İlci buçuk katlı, beş odalı, 
Üsküdar caddesinde eski ve yeni bahçeli yarım kargir evin 

3000 

7100 

lSOO 

300 

665/47 No. 1ı taınamı. 800 
1 - Arttırma 11-10-937 tarihine düşen pazartesi günü saat 13 tell 

15 e kadar yapılacak ve gayrimenkul ler en çok bedel verenlerin üzerieriıl· 
de kalacaktır. 

2 - Arttırmıya girmek için muhammen kıymetinin yüzde onu nisbe-
tinde pey ak~esi yatırmak 18.zımdır. • 

3 - Arttırmadan çekilenlere pey akçeleri birgün sonra iade olunur. 

tanbul Borsasında bir hava yarat- 1••••••••••••••111 
4 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalan sekiz senede, se

kiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 
mışlardır: Guya hükumet, Türk pa
rasını düşürecekmiş, bunun için al
tın ve ecnebi eshamı almak akıl karı 
bir şeymiş. Bu yüzden altın ve bazı 
esham birdenbire kıymetçe fırlamış
tır. 

tktısadi ve mali siyasetimizin ma
nasını, hedefini ve bu siyasetin ne
kadar temiz ve dtirüst olduğunu bi
lenler bu iddiaları gülünç bulmuş
lardır. Fakat birçok gafiller de tuza
ğa düşmüşlerdir. 

Hükumet, devletin itibarile oynı· 
yanların bu pervasızca hareketi kar
şısında en şiddetli takiplere girişmi
ye karar vermiştir. Şayiaları çıka· 

ranlar aranacak, bulunacak, layık ol
dukları ağır cezayı göreceklerdir. 

Başvekalet Vekilimiz 

Ankaraya Gitti 
Başvekalet vekili ve lktısat Veki

li B. Celal Bayar dün öğleye kadar 
Perapalas otelinde istirahat etmiş ve 
öğleden sonra 14 te Dolmabahçe sa-
rayına giderek Tarih Kurultayı mU
z.akerelerinde bulunmuştur. Bir ara
lık BUyük Şef Atatürk, Celal Bayar
la görüşmüştür. 

B. Celal Bayar akşam üzeri Reisi
cümhurumuza veda arzında bulun
duktan sonra bir motörle Haydarpa
şaya geçmiş ve saat 19,30 da kalkan 
eksprese bağlanan bir vagonla Anka 
raya hareket etmiştir. 

B. Celal Bayar, Haydarpaşa istas· 
yonunda Cümhurreisimiz adına baş· 
yaver Celal, umumi katip B. Hasan 
Rıza, hususi kalem müdürü B. Silrey 
ya, dahiliye Vekili Şükrü Kaya, adli· 
ye Vekili B. Şükrü Saraçoğlu, Inhi-

Asliye üçüncü hukuk mahkemesin 
den: Hristo kızı Aleksaııdra tarafın
dan kovası Beyoğlunda !stiklfil cad
desinde Site de Siride 12 N. da ika
met eden Panayot Gunaropulo aleyhi 
ne mahkememizin 937/874 N. lı dos 
yasile ikame edilen ihtar davasında 
müddeialeyh namına gönderilen isti

da sureti dava edilenin ikametgahını 
terkeylediği ve şimdiki adresi belli 
olmadığı şerhiyle iade edildiğinden 

H. U. M. Kanununun 141 ve 142 inci 
maddesi mucibince tebliğ olunacak 
evrakın mahkeme divanhanesine ta
likine ve hülasasının da ilanına karar 
verilmiş ve bermucibi karar dava ar
zuhal sureti mahkeme divanhanesine 
talik edilmiş olduğundan M. aleyh 
Panayotun bir ay zarfında müraca
atle dava istidasını tebellüğ etmesi ve 
mezkur müddet zarfında cevap ver . 
mesi IUzumu ilan olunur. (168) 

sarlar Vekili B. Ali Rana Tarhan, 
Millü Müdafaa Vekili General Ka -

zım Ozalp, Maliye Vekili B. Fuat Ağ

ralı, Sıhhat Vekili B. Refik Saydam, 
Nafia Vekili B. Ali Çctinkaya, Maa
rif Vekili Bay Saffet Arı

kan ve Hariciye siyasi müsteşa

rı B. Numan Rifat Menemencioğlu, 

vali ve belediye reisi B. Muhittin Us
tündag, Iş Bankası Umum müdürti 
B. Muammer Eriş, Sü.mer Bank u
mum müdürü. Nurullah Esat, hüku
met ve parti erkanile Iktısat Vekale 
tine bağlı müesseseler müdürleri ta
rafından uğurlanmıştır. 

Ziraat Vekili B. Şakir Kesebir de 
dün akşam ayni trenle Ankaraya git 
miştir. 

lstanbul Erkek Öğretmen Okulu Satın 

Alma Komisyonundan : 
Okulumuzun 937 mali yılına sekiz aylık mekU!at ve mahrukat ih

tiyacı aşağıda gösterilen günlerde Cağaloğlunda Kültür binasında Lise
ler muhasebeciliğinde ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 
isteklilerin şeraiti anlamak için Kadıköy Acıbademde bulunan okul idare-

sine anüracaat!e.rı, muvakkat teminat Ul eksiltmeden bir saat evvel yatırı
larak teminat makbuzu ve 937 yılı ticaret odası belgelerile belli gün ve 
saatte komisyona gelmeleri. (6443) 

Nev'i· Miktarı: Fi: 

Ekmek 

Teminatı: 

Ll: Kr§. 
315 00 

!hale gün ve saati. 

12-10-937: Saat 14 
Dağlıç eti 
Karaman eti 
Sığır eti 

40000 10,5 
4000 45 
2000 43 
5000 35 

234 73 12-10-937 
1 

14,30 1 

Kuzu eti 
Sade yağ 
Toz şeker 
Kuru fas. 
Kırmızı merc. 
Yeşil merc. 
Nohut 
Kuru soğan 
Patates 
Yumurta 
Pirinç 
Makarna 
Un 
Şehriye 

Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 
Süt 
Tereyağ 

Kaymak 
Kase yoğurdu 
Kok KömUrü 
Mazot 

600 48 
2500 100 
8000 26,5 
2500 16 
200 12 
600 17 

1000 12 
3000 3.5 
4000 8 

80000 2 
7000 23 
1000 26 
1700 16 
100 26 
800 37 
500 60 

3000 12 
150 100 
100 120 
900 5 
150 1870 
5000 1 

Sebze: 11300 kilo 
11700 adet 1675 demet 

188 00 
159 00 

48 45 

150 88 

121 00 

41 85 

44 70 

50 63 

211 00 
26 25 

100 00 

12-10-937 
12-10-937 

12-10-937 

12-10-937 

15-10-937 

lfi-JO_Q~7 

15-10-937 

15-10-937 

15-10-937 
15-10-937 

15-10-937 

l4,45 
15 

15,30 

15,45 

H 

14,30 

14,45 

15 

15,30 
15,45 

16 

5 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derece-
de ipotekşli kalır. (6285) 

Asri Kadın Güzell i ği 

VENÜS 
VENÜS 
VENÜS 
VENÜS Allığı 

Ruju 

Pudrası 

Kremi 

Briyantini 

Eıan11 

Kolonyası 

VENÜS 
VENÜS 
VENÜS 90 derece 
Asri karlın güzelliğkıfn tılsımı oldu. 

Bütün şık ve kibar familyalar 
şimdi onu kullanıyorlar. 

Deposu: Nureıldin Evliyazade Müessesesi, lstanbul 

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

Çubuklu HASAN BEY Gazinosu 
26 Eylül önümüzdelci Pazar günü hususi bir müsamereye tahsis 

edildiğinden mutat saz heyeti icrayı ahenk etmiyeceğini ve gelecek Pa
zardan itibaren her Pazar 

Bayan M U A L L A :nm işt=rak i l e 
Memleketimizin en tanınmış sanatkarlarından mürekkep INCE 

SAZ HEYET! seıınslarına devam edeceğini sayın müşterilerimize bil· 
• dirir ve teşriflerini bekleriz. ••••••••• 

lstanbul Defterdarhğından : 

Boğaziçinde: Yeniköyde Ayanikola mahallesinin Köy başı 

caddesinde eski 127 yeni 145 numarataj 151 sayılı 504 
metre murabbaı hane ve sahilhane arsasının 4/7 payı .. 

Yeniköyde: Ayanikola mahallesinin Köybaşı caddesinde 

eski 192 yeni 190 sayılı ve 216 numarataj 65 metre mu
rabbaı içinde su hazinesi mevcut arsanın 4/7 payı ... 

Lira Kuruş 

864 00 

65 00 
Beşiktaşta: Sinanpaşa mahallesinin Beşiktaş caddesin

de eski 49 yeni 72 sayılı altında bodrumu olan dilkkarun 
tamamı.. 950 00 
Yukarıda yazılı mallar 22/ 10/ 937 cuma günü saat 14 de kadar paza.r· 

tıkla satılacaktır. Satış bedeline istikrazı dahili ve % 5 faizli hazine tah· 
villeri de kabul olunur. 

Taliplerin % 7,5 pey akçclerini yatırarak bu müddet zarfında haftn· 
um salı ve cuma günleri saat 14 de kadar defterdarlık Milli Emlak Mii
,fürlliı5iinr1" mütPsPkkil satıs komisvonuna müracaatlan. (M.) (6452) 



== 24. 9- 937 ==================::::::::::::::::::::.:====::::::::::::==::::==::::=TAN 

istikl81 LiseSi Direktörlüğünden: 
1- tik, Orta ve Lise kısımtıırmn gUndUz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Henüz müracaat etmiyen eski talebenin kayıtlan kapanmıştır. Bundan sonra yapılacak müracaat ka· 

bul edilıniyecektlr. 
3 - lstiyenlere mektebin kayıt ~artlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 

~ Eski ı-eyz•atı 

-~ ' vaıı1ı Boğaziçi LiSeleri Yatısız 
",f5 \ 1 Kız ve erkekler için ayn bölüklerde: Ana - Ilk - Orta - Lise smıflan 
~~j ilk kısımdan ltibf'ren yabancı diller 

• ~" ef/ 1 Talebe kaydı için hergün mektebe müracaat edilebilir. Istiyenlere tarifname gönderilır. 

ı::r.:ı I ~ i?_R ··----- ·-----· 
~HACI ~~TAR. 

1

... Ama•ulköy tram•'&Y caddesi: çme uraylar. Telefon - 86,210 

SEM YATMA.ZSIN '---------•GECEL-(iUNSEL _________ _ 

YÜCA ÜLKÜ LiSELERi 
''Bu sırrı hiçbir vakit 
zevcime ifşa etmedim,, 

''Şimdi, csidsinden daha fazla sevi- · 
şiyoruz. Halbuki bir mUddet, mu· 
habbeti ve sevgisi azalmı§tı. Sebebtni 
de biliyordum. Buruşukluklarım, be. 
nı 50 yaşlarında ve Adeta ihtiyarla· 
lnıı gibi gösteriyordu. Bugün ise 30 
dan noksan görünüyorum. Zevcim 
bunun sırrına vltkıf değildir. Faknt, 
bunu da yegane clld unsuru olan 
'l'okalon kremine medyunum. Kul
lanrnağa başladığım gUnden bir gUn 
•onra ne kadar genç ve ne kadnr 
taze görUnUyorum.,, Toknlon kremi· 
lli, cildin hüceyrelerini gençlik faali
Yetine icra için yegane vasıtadır. 
Terkibinde Viyanada yapılan §ayanı 
ha:yret fenni keşfin cevheri olan 
''Biocel,, mevcuttur. Ve cevher, genç 
Ve sağlam elit hUceyrclerini besli
l'erek ikaz ve ihya eder. 

Siz de bu kadının yapnğmı 
ynpabilirslniz. 

Siz de yegane cild unsuru olanTo
kaıon kremini kullantnız. Akşamla
rı yatmazdnn evvel (pembe rengin
deki) Tokalan kremini ve sabahlan 
(beyaz rengindeki) Tokalon kremini 
kullanınız. Mukavvi, besleyici ve be· 
Yazlatıcıdır. 

-HiÇ 
Bir "asabi nöbet yoktur ki 

15 • 20 damla K A R D O L 

ile sükunet bulmasın. 

BEŞİR KEHAL-MAHM.UT CEVAT 
ICZ"NEM 
SIRKıtl 

Kız- Erkek Orta- Lise 

<Eski INKI LA Pl 
Kuranı, Direktörü: NEBIOCLU HAMDİ Ülkümen 

Resmi okullara muadeleti tasdiklidir. Kayıd için hergün müracaat olunabilir. isteyenlere mufas
sal tarifname gönderilir. 

--------•-Çar,ıkapı, Tiyatro caddeıi - Telefon: 20019 •••••••--•• 

-- SARAÇHANEBAŞINDA HORHOR CADDESiNDE 

:rkek.er kısmı:MUnirpaşa Konağında-Kızlar kısmı ile ilk kısmı:Yeni yapılan bınad~ 

E=~~K HA YRiYE LiSELERi vvA;~~~~ 
Ana • ilk - orta - lise kısımlarını havidir. Fen \'e edebiyat kolları vardır. llk sınıflardan itibaren ecnebi ll· 

sam mecburidir. Milnirpaşa konağı erkekler kısmına, MUnlrpqa konağı karşısında leyli bir liseye llzun O· 

tan bütUn mU§ternllatı havi bilyllk bahçeli yeni yapılan bina da kız liseslle ilk kısma tahsis edilmiştir. Kız. 
\ar kısmında tedrisat tamamile ayrıdır. Nehari talebeden arzu edenler mektebin husu.ı otobUsile naklolu· 
nurlar. !{ayıt muamelesine ba§lanmı§tır. Her gün sabah, saat 10 dan akp.ın 5 e kadar müracaat kabul 

olunur. Telefon: 20530 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyon.undan: 
D. No. Semti ve mahallesi 

1799 AksaraY. Ratip Kasım 

1937 Ak.l&ray Yeni Yalı 

2231 Erenköy Bostancı 

2757 

4644 

4718 

4876 

4414 

7133 

7619 

7818 

7953 

8355 

Feriköy Kısım ikl 

Yeniköy Molla Çelebi 

FeriköY. 

Erenköy Bostancı 

Edirnekapı Çakırağa 

Dadıköy Osmanağıt 

Tarabyı 

Burgazada 

Büyükada Karanfil 

BUyUkada Maden 

Kadıköy Zühtüpaea 

Sokağı 

E. Langa Bos

tan derunu 
lkinci 
Y. KAtip Ka· 
sım Bostanı 

E. Orta 
Y. Çorbacıbaşı 
Çatal çeşme 

Mevkilnin 
Ali Paşa tarikind~ 
Çifte Cevlıler 
ve Gürcü Kilisesi 
E. Kiremitçi 

Y. Bahçe 
.ci. Hacı Mansur, 

Y. Hanım Oğlu 
Sokağı ·ve Şişli 
Klğıthane caddesi. 

Kapı No: 

E. 29-31 
Y. 39 

E. 2 Mü 

Y. 14 
E. 15 Mü. 

Harita 103 

E. 69-11 
Y. 81 
E. 23-25 
Y. 16-18 

E. 155 

Y. 203 

Değirmen Yolu E. 22-23-24 

E. Kilise ve 
Yanak! 
Y. UlubatJ. 
Kinl Ef. ve Usul 

E. Haydarpaşa 
Caddesi Y. Ferid 
Sokuksu Mevkii 
E. Yeni Sokak 
Y. Çakıltaş 

Fişenkhane 

Mahallen 
Çarkıfelek 

Aya Nikola 

E. Fener Caddesi 
Y. Yeni Açılan yol 

E. 7-29 
Y. 7. 

E. 46 Mü. 
Y. 9 

E. 44 
E. 33Mü. 

Mahallen 
45 

E. 4Mü 

E. 26 
Y. 32 

E. 32/2 

' 

Oinsl ve bluesl Hisseye göre 
muhammen K. 

Arsanın 3/10 His. 420 Açık 
Arttırma 

.A:rea l~ ., 

Arsa 180 ,, 

Ahşap Hanenin 1/2 
His. 

lkl Ahşap Hanenin 
5/15 His. 
Arsa 

36 dönüm 3 evlek 
Tarla 

A~sa 

Arsanın 58/ 72 
His. 

Bağ yeri 
Arsa 

Arsanın 1/2 His. 

~rsa 

Arsanın 35/ 120 His. 

' 

20U 
" 

170 ,, 

4200 Kapalı 
Zarf 

1000 " 

210 Açık 
Arttırma 

240 ,, 

370 " 
200 " 

200 " 

220 " 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 6-10-937 tarihine 
düşen Çarşamba günü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiledir. 

Teknik Okulu Giriş imtihanı 
Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
Girit imtihanı 4/ T eşrinievvel/ 1937 Pazartesi günü 

, lark Malt Hulasası ' Universite fen fakültesi konferans salonunda yapılacaktır. Kaydolu
ııanıarın fotoğraflı karnelerile o gUn saat 8,30 da Fen fakültesi bahçe
fl tıde bulunmaları ve riayete mecbur oldukları imtihan talimatını öğren
lllek için her gün mektebe müracaatları il8.ıı olunur. (6456) 

• ., Memur Aranıyor "' 
"Çelik Palasın idaresi işinde çalıştırılmak üzere Yüksek Ticaret 

Mektebinden mezun isteklilerin Bursa Kaplıcaları Türk Anonim 
Şirketinin Bursadaki merkezine müracaatları ilan olunur . ., 

IŞT AH VE KUVVET iÇiN EN BiRiNCi iLAÇTIR 

Çocuklann ditlerinin kolayca çıkmaıına, kemiklerinin kuv
vetlenmesine, çocuk emziren annelerin sütünün çoğalmaıma 

, yardım eder. 

BILOMUM ECZANELERDE BULUNUR. 

kadıköy kız Enstitüsü Direktörlüğünden: 
Enstitü ve Aktam Okulu talebe kaydına devam edil~ekte

dir. "6258 .. 

Ilk eksiltımesi feshedilen 2.200 lira muhammen bedelli sıcak su ile la· 
vaj tesisatı için santrlfllj tulunıba ve teferruatı 20-10-1937 Çar,amba 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 165 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği veı;ikalan ve Nafia Müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Tadll edilen ~art.nameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesin~ 
den, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (6295); 

• • • 
Devlet Demlryolları Birinci işletme mmtakasmda aşağıda mevkileri ve 

mikdarları ve muhammen bedelleri yazılı balast her U4; ocağı için ayrı ay
rı kapalı zarf usulile münakasaya çıkanlmı§tır. 

Eksiltme 4-10-937 tarihinde Pazartesi günU saat 16 da Haydarpaşa 
gar binasında Birinci Işletme Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. Is
teklilcıin eksiltme §artnamesinde yazılı muvakkat teminat mektubu, ev· 
rak ve vesaikle teklif mektuplarını eksiltme günü nihayet saat 15 şe ka
dar Komisyon Reisliğine vermiş olmaları lazımdır. 
Şartname ve mukavele projeleri ücretsiz olarak Haydarpaşada Yol 

Başmüfettişliğinden alınabilir. (6243) 
Ta§ ocağınm İhale edl- Balutın metre 

mevkii lecek mikdar mikabm m ihtar 
m/3 bedeli Kuru§ 

H. Paşa - Eskişehir 

1 - K. M. 186 - 194 16500 
arasında ila 

2 - K. M. 217 - 226 18000 135 
Eskişehir - Ankara 

3 - K. M. 479.000 10000 145 
arasında. 

Nafıa Vekaletinden : 

Muham~n 

bedeli 
L. 

24750 

24300 

14500 

Muvakkat te .. 
minat nılkdan 

L. K. ' 

1856 25 

1822 50 

1087 50 

7 Birinci Teşrin 937 Perşembe gUnil saat 15 de Ankarada Vekalet Mal
zeme eksiltme Komisyonunda 6461 lira 50 kuruş muhammen bedelli 101 
parça mobilyanın kapalı zarf usuliye eksiltmesi yapılacaktır. 

101 parça mobilyaya ait eksiltme §artnamcsi ve teferrUatı parasız ola
rak Vekalet Malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 484 lira 61 kuruştur. 
lsteklilerin teklif mektuplarını müteahhitlik vesikası ile birlikte 7 Bi· 

rinci teşrin 937 Perşembe günü saat 14 de kadar Ankarada Nafa VekA .. 
Jeti Malzeme eksiltme Komisyonuna vermeleri lazımdır. (3471) (6323) 

Kapalı Zarf Uıuliyle Ekıiltme ilanı. 

Uzunköprü Belediye Reisliğinden: 
1 - Ekslltmlye konulan i§: 
"Uzunköprü kasabasının Nafıa Veka.Ietindcn musaddak elektrik pro-

jesi mucibince elektrik teı!isatı.,, 
Tnhmin edilen bedel: 
A - Bedeli k~fi 13,300 lira olan lokomobil ve teferrüatı. 
B - Bedeli keşfi 19,486 lira 50 kuruş olan alternatör, tt-1zj tablosu, ir

tibat nakilleri, santral tenviratı, beş tonluk pon rulan §ehir §Cbekcsı ve 
montaj ki ceman 82786 lira 50 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Fenni şartname 
D - Keşif cetveli, 
E - Projeler. 

Iatiyenler bu ~rtname ve evrakı beş lira bedel mukabilinde Uzunköprü 
belediye muhasebesinden alabilirler. 

8 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile olup 27-10-937 tarihine tesadüf 
eden çarşamba günü saat 16 da Uzunköprü belediye dairesinde yapıla
caktır. 

4 - Ekı:,iltmiye girebilmek için isteklinin 2459 lira muvakkat teminat 
vermesi ve bundan başka aoağıdaki vesikaları hafa olup göstermesi lazım
dır. 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla beraber Nafıa Vekaletinden a
lınmış ehliyet vesikasını ibraz etmek şarttır. 

5 - Teklif mektupları yukarda ya zıh santtcn bir saat evveline kadar U
zunköprü belediye daimt encümeni reisliğine makbuz mukabilinde veri
lecektir . 

Posta ile gönderilecek mektupların 3 üncil maddede yazılı saate kadar 
gelmi~ olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış bulunması 
şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (6267) 

Sahibi: Ahmet Emin l:'Al .. MAN. Umumi Neşriyatı idare Eden : S. SAl.ll\I 
Gazet~C'ilik \'P. NP!;rivsıt 1'iirk r .imit11t .!':irk1>ti RA~ılrlrP1 ver TAN (}1Jlthnn.,, 




