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BAŞ MU HAR R 1 R I: AHMET EM 1 N YALMAN 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi 

\~ c-lt 1 C.. 1 1 _!!l_ıKup~nu Kup~~u 267 
30 kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bir 

cilt (300) kuruştur. eliz 71/2 kuruştur. 

Başvekillikte Kat'i Değişiklik 
Celil Bayar Başvekil Oldu, Fakat 
Meclis Açılıncıya Kadar Vekil 
Sıf ati le Vazife Görecektir 
Bu Kat'i 1 e·beddülden Ecnebi 

Edilmistir Devletler de Haberdar , 
lımet lnönü 

Bas , 
Vekalette 

ihtilafından Doğmamııtır. 
lnönü Arasındaki Arkadaşhk 

Her Vakitki Kadar Derin ve Samimidir 

-ı Tebeddül Hiçbir Fikir 
Atatürk ile ismet 
ve Sev9i 

Değişiklik Baıvekaleette kat'i bir değiJiklik olduğu artık tahakkuk etmiıtir. Bugün 
fiilen Baıveôlete Celôl Bayar geçmi§ bulunuyor. Fakat yeni bir Vekiller 
Heyetinin kurulması için Meclisin toplanması lazımdır. Kamutay, Nyon an· 

:4hmet Emin YALMAN laşması münasebetile fevkalade bir toplantl yapmııtı. Arkasından bir daha 

B atvekil İsmet lnönünün fevkalade toplan+. fazla geleceği içini lkinciteırin baıında Meclis mutat 
bir buçuk ay için izin toplanhsına ba§layıncıya kadar Baıvekil ismet lnönünün mezun buluması tar· 

rica ettiği reımi bir tebliğ tek- zında bir ıekil muhafaza edilecek ve Celal Bayar yeni vazifesini vekil adı 
linde duyulunca, siyasi hayat altında yapacaktır. 
İçinde bulunanlar bunun mi.na- Tebeddülden ecnebi sefirleri de haberdar edilmiıtir. 
ımı tefsirde güçlük çekmediler: ];il.ti• i .. •i;eifı Vol& . 

--.... _ _.uvua tiııs; fUplitWIZ' DClfft-

lcaJetten istifa arzusunu göster- T b dd"l h' b. f'k· 'hti'l"f d d .. t D d"k d ta . . e e u , ıç ır ı ır ı a ın an ogmamı' ır. e ı o u r-
llltftı. zında dillerde dolqan fayialar yalandır. Atatür:k, ıenelerdenberi 

Bir buçuk aylık zamanın tam .. k··ı dak'k 1 d d .. • al t .. k ti' 1 
M el. . 1 t dUf . en muf u ı a ar a yanın a gormıye lf ıgı ıyme ı ça ıfma e ısın açı masına esa etmesı • . . . . 

de vaziyeti bu bakımdan a dmlat- arkada.tına her vakıtkı ıevgı ıle bağlıdır. lımet lnönü Şefe derın 
nıağa yardım ediyordu. Y hayranlığını ve. bağlılığını her vakit iıbat etmit ve inkılabın mu-

Yeni bir vekiller heyetinin kurul- vaffakıyetini Büyük Önderin etrafında bir tek inıan gibi toplan
llıası için Meclisin açılmasına ihti- makta görmüftür. Bu duyguları bugün de, yarın da her vakitki 
~~ç ~ar. Mecl~s ~çılıncaya kadar va- kadar canlı ve kuvvetli kalacaktır. 
ııyetin idaresı içın de tabii şekil, an-
cak Başvekilin mezun sayılması ve ye 
ni Başvekilin Meclis açılıncaya ka
dar vekil adı altında vazife görmesi 
Olabilir. 

Işte tutulan yol da budur. Yalnız 
Unıumi surette okuyucular müspet 
bir haber almayınca herkesi merak 
Barmış ve kulaktan kulağa fısıltılar 
devam etmiştir. Biz okuyucularımı
ını merakını açık bir surette haJlet
llleği isterdik. Fakat tebeddülün sa
ikleri hakkında kendimiz tamamile 
lenevvUr etmedikçe okuyuculara kati 
haberler vermeğe kalkışmağı doğru 
lörmedik. Ancak muhtelif ihtimalle
tt., ima yoliyle anlattık. 

Ş imdi artık kati bir hadise 
karf ısında bulunuyoruz. 

Yalnız şuraıı vardır ki inkılap devamlı bir ıurette yol alıyor. 
Az bir zaman içinde uzun merhaleler afılıyor. ihtiyaçlar hergün 
ilerliyor, çoğalıyor. 

Bu ihtiyaçlardan biri de inkılabın ,ahHJ bağlı olmad'ığının ve 
kendi kökile v.e kuvvetile yaşadığının zihinlerde yer tutmcuıdır. 

Senelerden beri hariçte ve dahilde kulaktan kulağa şu sözler fısıl
danıyor: "Evet büyük işler yapılıyor. Fakat bunu Atatürk yapıyor ve 
İsmet İnônfi gibi kuvvetli bir kabine reisine ve güvenli bir şahsiyete da
yanarak tatbikatını temin ediyor. Fakat insan ömrü fanidir. Bu bir, iki 
kuvvetli adam, her insanı günün birinde bekliyen, tabii akıbete uğrayın· 
ca Türk f nlulabı di:!nilen şey inhilal edecek, Türkiyenin büyük §ahsi
yetlere dayanan kudreti tükenecektir.,, 

Bu yolda bir hissin ancak diktatörlük memleketlerinde yer~ olabilir. 
Tiırkiyenin umumi hayatının şahıslara dayanmaması, kendi kendine 
işliyen, derin köklü bir mekanizma haline gelmesi için Atatürk ilk glln· 
denbcri her türlU gayreti sarfetmiştir. Bununla beraber tamamile, hak
sız bile olsn, böyle bır his bilhassa hariçte vardır. Bundan ati hakkında 
endişeler doğmakta, düşmanca emeller besliyenler de: "Bekliyelim, gü
nün birinde sıramız gelecek., gibi fikirlerde bulunmaktadırlar. İnkıla
bın fani !iahıslara dayandığı fikrini tamamile silmek; istikbale tam bir 
emniyet uyandırm:ı.k bakımından şiddetli bir ihtiyaçtır. .. 

Bundan ba13ka ı::crbest ıstıfa yoluyla bol adam yetişmesi de bir mem-
leket için bir i htiyaçtır. Vekalet makamlarında olgunlaşan her yüksek 
kudrette devlet adamının yerini dolduracak birer kuvvetli adam olduğunu 
bilmek, mcmlekel için bir ferahlık ve güven kaynağıdır. 

İsnıet lnönü on iki ıenelik mu
\'a.ff akıyetli, feragatli, çok yoru
cu bir çalıtmadan aonra Batve. 
kil makamından çekilmiftir. Ye
line lktısat Vekili Celil Bayar 
88.f vekil olmuf lur. Fakat Mec

liı açılıncıya kadar bu vazifeyi Değ;ş en Vaziyet 
\'ekil adı altında yapacaktır. 

h 'I'ebeddUJ haberi memlekette birci- Tebeddülde aranacak diğer bir ıebep le tudur: Türk inkılabı 
etten derin ve hakiki bir teessUr u- çok süratle olgunlatıyor. Bünyemizde iktıaadi ve içtimai birçok 

l>andıracaktır. lsmet InönU, Atatür- uzuvlar değifiyor, günden güne olgunluk ilerliyor. 
;u~ en yakın çalışma arkadaşı sı- Dünden kalma menfi fikirlerle dolu bir muhitte Türk inkılabı 
atile inkılap tarihLmizin canlı bir 
tıarÇasıdır. Türk kurtuluş ve kalkın- gibi e'siz bir kıymet bekçisiz ve itinasız bırakılamazdı. Adeta 
:ıa tarihinde silinme.ı bir yeri var- bir ıerde nadir ve kıymetli bir fidan yetittirilir gibi bunun üze
ır. Kalplerimizde ona karşı olan rine t!tremek, merkezi bir ıistem içinde koruyucu tedbirler almak 

8evgi ve şükran hiç bir zaman eksil· bir zaruretti. 

, ttliyecek, daima dünkU ve bugünkü Bu ağır ve mütkül vazife ismet lnönüne düfmüttür. Türk in-
Can1ı şeklinde kalacaktır. l 

l3 kılibının yerletmeıine, iıtikrarına ve emniyetine ait tedbir eri in u_ tebeddül, Ismet lnönünün Türk 
kılabı için faaliyet başından uzak- büyük bir itina ile tatbik etmİf, bu gaye için derin bir ıevgi ve 

(A k alaka ile geceli gündüzlü uğra.tmıtbr. Memlekette umumi ı:nen-r ası 10,,.urfcu~al_ 
• , . .. · ~ f aate dayanır bir hükumet telikkiıinin yerlefmeıine, hariçte iti-

f Cumartesi günleri çıkım- H&ftZık banmızın yükıelmeıine pek çok hizmet etmiftir. Türk tarihi, 
'tarih yazımızın harici mMllele~ · Atatürkün en yakın çalıtma arkadatı ııf alile kendiıine ebedi bir 

Musolini 
Münihte 
B. Mussolini, Hitlere 

Faşizm Fahri Onbaşısı 
Unvanını Verdi 

Münib, 25 (TAN) - İtalya hüku
meti reisi Sinyor Mussoliniyi getiren 
tren, bu sabah saat 6 da Alman hu
dut istasyonu olan Kiefersfeld'e var
mış ve Duçe orada Hitlerin muavini 
B. Hess tarafından karşılanmıştır. 
Mussolininin treni, saat onu iki geçe 
Münib garına girmiştir. Garda Hit
ler ve bütün Alman hilicfımeti ricali 
bulunmakta idiler. Duçe, mütebessim 
bir çehre ile trenden inerek Führ~ri 
ve hükumet erkanını selamlamış ve 
ellerini sıkmıştır. 
Garın etrafında muhafaza. bölük • 

!erine mensup içiçe beş kordon mev
cuttu. Ahaliye, Mussoljni_ ile Alman 
hükumeti reisinin geçecekleri sah~ 
nm beş yüz yarda uzağından seyret
mek müsaadesi verilmişti. 

Halk, iki devlet reisini coşkunca al 
kışlamışlardrr. Duçe ile Führer açık 
bir otomobile binerek doğruca Hit. 
lerin Prinzregenten sokağında bulu
nan evine gitmişlerdir. 

Mussolini ile Hitler, ancak öğle ye
meğinden evvel saat 11 buçukta bi

( Arkası 10 uncuda) 

Güreşlerde 
Takımımız 
7-0 Gaiiv 

Beşinci Balkan §ampiyonacınıa iş. 
tirak eden Yugoslav güreşçileri, Bel
grat şehrini temsilen dün Taksim sta 
dında güreşçilerimizle karşılaştııar. 

Müsabakalar, Türk takımının 7 - O 
galibiyeti ile neticelendi. 

Celal Bayar 

KONGRE DAGILDI 
Bütün Profesörler, Söz 
Alarak Muvaffakıyetli 
Neticeyi Alkışladılar 

Büyük Şef, kongrenin dünkü toplantısında 
Beynelmilel ilim ve tarih dünyası

nın günlük bir hadisesi olan ve tari
hin şimdiye kadar ilme kapalı kalan 
birçok noktalarında ışıklar yakan i
kinci Türk Tarih Kongre.si, dün me-

saisini bitirdi. Tam on iki mille 
yüksek ilim mahfellerini tenısil ed 
bilginlerinin saygı nutukları ile 
pandı. 

Dil Bayramı Bütün 
Yurtta Kutlanıyor 

Buglin Dil Bayr.a.mmuzdır. Dk 
Türk Dil Kurultay111m toplandı
ğı 26 Eylül, her sene olduğu gi
bi bugüo de yurdun her tara.fm
da hararetle kutlanacaktır. 

Bu bayram, dünya dillerine a
nalık ve köklük eaen öz Türk di
linin Büyük Onder Atatürkün e
liyle yükseklere erdiği günün yıl 
dönümüdür. '.l'ürkJUk bu büyiik 
kültür inkılabma da Atatürkün 
yüksek deha ve asil iradesi Ue e
rişmiştir. Yürüyen, hudutlan a
~ bu devrim, Güneş - Dil te
orisi ile uluslararası kültür sa-' 
hasında da eşsiz bir \'arlık ya
ratmış bulunuyor. 

Atatürkün ilk işaretinden bu
güne kadar g~n kısa za.nınn 

içinde Türk dili çok şeyler ka
zanmış ve özlüğtlnlin sahibi ol
muştur. 

işte bugün, bu bayramm, fü. 

dil bayramımızın yıld&ılimtbril 
kutluyoruz. 

Bayram isin Dil Kurumu tarn
fmdan bir program hazırlanmış
tır. Bu programa göre, bugün 
saat 18 de Ankara \'e lstllnbul 
radyelan birleştirilecek \'e J'ürk 
Dil Kurumu adına bir söylev ve
rilecektir. Halke\'leri de kendi 
bölgelerindeki imkanlara göre 
Dil Bayramı, Dil inkılabı hak-
kında konferanslar \'ere -

cekler, türlü tezahürat tertip ~ 
deceklerdir. Bütün bu tezahürat
ta, Ulu Onder Atatürkün yilkliK'' 
himaye ve lrşatlan altında Tiır!, 
dUi üzerindeki caJışmalann ber
gün daha çok genişllyen ytikselr 

bir faaliyet göstermekte olduta 
anlatılacaktır. 

(Dil denimlmlzf arılatan yazı 
(7) inci sayfanuzdadır.) 

taalluk eden kısmım .. · :-teref ve minnet mevkii ayıracakhr. 
lb.iıtn 6 mcı sütununda / (Arkası 10 oneuda) 

Güreşlerin tafsilatını spor sayfa- .._ _ ~ _________ ..... -~ ..................................................... ._ 
~~<4A..SASA4.Flr ~ 

mızda bulacaksınız. 
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YAZAN: S. S. No. 51 

amat 
gruca 

Ferit, Nis'ten 
Maltaya Gitti 

Malta limanının en yeni resimlerinden biri 

D ıamat Ferit Paşa, son istüa
ya mecburiyet meselesinde, 

kendısini kafi derecede tutmadığı 
kin Vahdettine son derecede gü
cenmişti. Bundan dolayı, bu da -
vet telgrafını aldığı zaman mal
t aya gitm(J{ istememişti. Faka zev
cesi Sultan onu icbar etmiş: 

- Aslanımın böyle bir zamanda 
gid"p te derdine merhem olmazsan, 
b n de sana koca demem. 

Diye, ayak diremişti. 
Artık, tüyü dökülmüş bir tilki 

naline gelen sabık aslanın yarası o 
Jcadar derin idi ki; acaba bu köh- . 
nemiş siyaset baytarı, onun derdi
ne derman olabilecek miydi? .. 

Damat Ferit Paşa, eO:ştesi Vah
dettine son derecede kırgın olmak 
la beraber, gerek bu davete ve ge
rek zevcem Sultanın ısrarına daya
namadı. Zaten, senelerdenberi biri 
b rler ine sarılarak yaşamıya alışmış 
olan bu i..l<l kara yılan biribirin -
den ayrılamazdı. 

amat Ferit Paşa(Nis)ten doğ 
ruca (Malta)ya gelmişti.Fa-

3rnt onun bu ge'lişi, İngilizleri mem 
nun etmemişti. Hatta, bunu biz -
zat kendisine ihsas etmiş olacak
lar ki; bu siyaset Feridi, derhal 
kendisine bir gurur ve azamet ve
rerek: 

- Bu gelişim ; hiçbir siyasi mak 
sada müstenid değildir. Ancak, 
sıhriyet şerefile niübahi olduğum, 
Zatı Şahaneyi ziyaret ederek, aı

lece bazı meselelerin mUzakeresin 
den ibarettir. 

Demek mecburiyetini hissetmir 
t. 

Enişte ile kayınbiraderin karşı
laşmaları, epeyce firaklı olmuştu. 
Vahdettin, Damat Feridi görür gör 
mez: 

- Gördünüz mü, başımıza ge -
]enleri?. Felek, bize neler eti?. 

Demişti. 

ÇCik gariptir ki: islam peygam
berinin varlığının ve ismini bir 
l.1,;re bile aklından geçirmemiş olan 
Damat F.erit Paşa; kimbilir ne gi
bı bir düşünce ile: 

- Merak buyurmayınız. efendi
mız. Hicret, sünneti seniyedir. 

Dıye, kendisinden hiç ümit edil
miyen bir cevap verm1şti. 

Damat Ferit Paşa.. Maltada iki 
gtin kalmıştı. Bu iki gün zarfın

~ da Osmanlı imparatorluğunun bu· 
~ il i baş celladı, bir hayli şeyler ko
nuşmuşlardı. 

Konuşulan. şeyleri aynen bura.
~ nakletmek suretile bir kehanet 
g-ostcrmek istemiyoruz. Ancak, o 
ntinlerde Vahdettinin maiyetinde 
bulunup ta bugün bize bu notları 
' c>ren zatın rivayetlerini, aynen a
. ağıya dercediyoı:ıuz: 

Vahdettin en evvel Avrupadnki 
sıyaset cereyanlarını, ve bilhassa 
J,ozan konferansının ne netice nl
mak 1htimali olacağını öğrenmek 
ıstemışt:. 

Çok hayrete şayandır ki, Damat 
Ferit Paşa bütün uzun hayat miid 
delince daima uzak yaşadığı haki 

ate rücu etmiş; hülasa olarak ~u 
eozleri söylemişti : 

- Mustafa Kemal Paşa, yalnız 
j\.nadoluiaki düşman ordusunu d~ 
hil: bütün dünyadaki düşman fi
~irlerini mağlup emiştir. Hiç şüp
}le etmiyorum ki; Lozan konfe -
ransı da, onıun zaferi karşısında 
bal? eğecektir. Buraya gel:ıııeden 

bir gün evvel, Veni?.elosun en ya,. 
kın dostlarından biri ile görüş -
tUm. Bu zat, ayni zamanda, İngi
liz - Yunan siyaseti arasında köp
rü vazifesini de ifa etmektedir .. 
Söz, Lozan konferansına intiknl 
etti. Bu zat hiç tereddüt etmeden; 
"dostum Venizelosa çok acıyorum. 
Mustafa Kemal Paşadan ilham a
lan İsmet Paşa ile Lozan konfe -
ransı salonunda girişeceği siyasi 
harpte, hiçbir şey kazanmıya mu
vaffak olamıyacak .. Bu çarpışma, 
belki de aziz dostumun o büyük 
siyasi şöhretini temelinden sarsa
cak. Görüyorum ki, siyaset değil, 
deha harp ediyor .. ,, dedi. Ayni 
zamanda, bazı kulağı delik gaze -
tecilerle de temas ettim. Bunlar 
da yeni Tiirkiye Cümhuriyetini al 
kışlıyorlar .. Artık Osmanlı !mpaı
ratorluğundan bahsetmeyi bile lü
zumsuz addediyorlar 

Damat Ferit Paşanın bu sözle
ri, Vahdettinin maneviyatını fena 
halde sarsmıştı. Belki kendini te
selli etmek .. Ve belki de, siyasi fı.

kirlerine o kadar emniyet ettiği 
Damat Ferit Paşanın düşüncesini 
öğrenmek için, Snit Mollanın mek
tubunu göstererek: 

- Buna ne dersiniz? 
Diye mırıldanmıştı. 

H ayretlere sezadır ki, Var -
dettin, bu meselede de Da

mat Ferit Paşadan şu cevabı almış 
tı: 

- Artık; her şey bitmiştir, şev
ketmaap!.. Evvela şunu arzede -
yim ki; bundan sonra, siyaset ya
pamazsınız. Sonra da şunu temin 
eyliyeyim ki; gerek bu mektup ve 
gerek bundan sonra size vaki olar 
oak müracaatların hepsi, birer pa 
ra dolabıdır. Osmanlı lmparator
J~nun mukadderatı, artık hita
ma ermiştir. Sizi müteessir edece
ğimi bilmekle beraber açık söy!i
yeyim .. Artık bu ölUyU diriltmek, 
mUmkün değildir ... Elde, tutamak 
olarak bir hilafet meselesi kalıyor. 
Müsaade buyurursanız, açık söyli
yeyim; bundan da ümidi kesmek 
lfızım geliyor. Niçin? diyeceksi -
niz. Arzedeyim. Tam (Nis) ten ay
rılacağım zaman, şimali Afrikanın 
muhtelif yerlerinden ajans tel -
grafları geldi. Oradaki h;lamlarm 
başlıca münevverleri şurada bu -
rada içtima etmişler; "Bir hıristi
ynn hükümetine iltica ederek, ma 

kamını bu şekilde terkeden adamı 
Halife tanımayızı, demişler. 

Tecessüs ve merak dolayısile ; 

kapı aralLklarından, paravana ar -
kalanndan bu muhavereyi dinli -
yenlerin rivayetlerine nazaran Vah 
dettin Damat Ferit Paşanın bu söz 
!erine birdenbire öfkelenmişti. 

- Anlıyorum. Siz, beni her ha
reketten menederek mefluç bir hal 
de IIl.U'a km ak istiyorsunuz. Ben, 
hakkımı arıyacağım. 

Demişti.. o zaman Damat Ferit 
Paşa yine sükunetle şu cevabı ver 
mişti:. 

- Evet, amma Şevketmaap .. bü 
tiin dünya, galipleri haklı buluyor .. 
Bana kalırsa, artık herhangi şekil 
de olursa olsun bir haM talebinden 
vazgeçip te hayatınızı tıam bir sü
k{m ve inziva içinde geçirseniz, 
çok isabet olur. 

(Arka ı \ 'ar ) 

Aşı Kağıdı KARA BORSACI AR 
Olmıyan 

Aşılı Talebe Kara Perdeyi Yırtmak 
Mekteplere Nasll 
Kabul Edilecekler? 

Verilen bir emir üzerine, bütün 
mekteplerde gerek yeniden yazılan 

talebeden ve gerek eski talebelerden 
tifo aşısı olduklarına dair birer kağıt 
istenmektedir. Aşılarını resmi yer -
terde yaptırmamış olan çocuklar hu 
mecburiyet karşısında müşkül vazi
yette lialmışlardır. 

Bu işi tetkik eden Sıhhiye Müdür
lUğü, aşılarını doktorlara yaptırmış 
olan çocukların ayni doktordan bi -
rer aşr kağıdı alarak mektep idaresi
ne vermelerini mUnasip görmüştür. 
Fakat, aşılarını tanıdıkları eczacılara 
ve hususi müesseselere yaptıranların 
vaziyetleri hakkında henüz bir karar 
verilmemiştir. 

Bünyesi mukavim olmıyanları faz
la sarsabileceği için bu çocuklara y~ 
niden aşı tatbiki muvafık görülme
mektedir. 

Zannedildiğine göre, bu vaziyette 
olan çocuklar ıaşılandıklan yerlerden 
bir kağ1t alarak Sıhhiye müdürlUğli
ne getireceklerdir. Tahkikat neticesin 
de bu aşının diğerleri gibi sıhhi ve 
iyi yapıldığı anlaşılırsa aşı şehadet -
nameleri tasdik edilecektir. 

Çafa1cada 150 
Dönümlük 
Orman Yandı 

Evvelki gün, Çatalca ile Vize ara
sındaki ormanlarda yangın çıkmış, 

jandarmaların ve civar köylülerin 
gayretile 150 dönümlük bir kısım 
yandıktan sonra söndürülmüştür. 
Yapılan tahkikat neticesinde, yan

gının o civarda kömür yakan kömür 
cülerin dikkatsizliği yüzünden çıktı
ğı anlaşılmış, haklarında takibata 
başlanmıştır. 

Yeni Model 
Çöp Arabası 

Belediye geçenlerde yeni model ü

zerine yaptırdığı bir çöp arabasını 

tecrübe olarak işlctmiye başlamıştı. 
Büyük bir fıçı şeklinde olan ve gıcır· 
tı yapmadan, toz topraık dökmeden 

işlemesi esas tutularak yapılan bu a.. 
rabanın tecrübelerinde bazı noksan
lar görülmüştür. Bu noksanlar bir 
haftıa içinde tamamlandıktan sonra 
yeni bir tecrübe daha yapılacaktır. 

Çöpçülerin maaşları 
tekrar indiriliyor 

Tifo salgını karşısında şehri temiz 

lç·n Esaslı 
Tahkikler Yapılıyor 

Kara borsacıların tesbiti için ve- Şa~iaları uyduranların şahıslan 
rilen emir üzerine açılan tahkikat de- malfım kimseler olacağı şüphesizdir. 
vam etmektedir. Tahkikatın pazarte- Bu işlerle alakası bulunmıyanlarm or 
siye kadar nihayet bulacağı tahmin taya atacağı veya spekülasyon yapa
olunmaktadır. Paramızın düşürüle- bilmGk için ileri süreceği mütaleala
ceği yalanını uyduranlarla beraber rın hiçbir kıymeti olmıyacağına gö
şayialarm asılsız olmadığını ileri sür- re, tahkikat derinleştirildikçe kara 
mek suretile mütalea söyliyerek yaı'- borsacıların önüne gerilen kara peı'" 
dakçılık edenlerin ve altın fiyatları- denin kaldırılması kolaylaşacaktır. 
nm yükselmesine sebep olanların kim Hasis menfaatlerle fazla miktarda 
ler olduğu da araştırılmaktadır. altın toplamak veya ecnebi parasına 
. Düne kadar tesbit edilen bazı spc- dayanan tahviller üzerinde geniş öl
külasyon hareketlerinden anlaşıldığı- çilde hava oyununa girişmek istiyen
na göre, sp~ülasyon yapanların Be- terin birer gizli maksadı olacağı şüp-

hesiz görülmektedir. Bundan dolayı
yoğlu gazinolarında toplanarak kara dır ki, son üç gün içinde borsa acen· 
borsacılık yapmayı itiyat etmiş bir- telerinin haricinde fazla miktarda 
takım hava o_yuncuları olduğu tah- tahvil alıp satanların ve altın alışve
min edilmektedir. Bu gibiler bazı sar rişi yapanların kimler olduğu arnş
raflarla daima temas halinde bulu - tmlmaktadır. Şayiayı çıkaranlarla 

narak fn-sat kolladıkları gibi hadise- kara borsayı idare edenlerin ayni şa
leri takip ederek menfaatlerine uya- hıslar olup olmadıkları ve gayrimeş
bilecek olanlardan 1stifade etmiye a- ru bir kazanç temini için, bunlara 
hşmış kimselerdir. Kara borsacılık vasıtalık edenler varsa bunların kim 
yapanların kimler olduğu bir kaç gün olduğu tahkikat neticesinde meyda-
içinde meydana çıkarılacaktır. , na çıkacaktır. 

Tezek 
Yüzünden 
Cin y t 

Bir Çoban, Ağır 

Surette Yaralandı 
İki gün evvel Bakmköy civarm::la 

bir y:ırıılnma hi'tdisesi olmuş. RPmzi 
isminde blr genç, ihtiyar biı: çobanı 
bıçakla ağır surette yaralamıştır. Ha 
disenin tafsilatı şudur: 
Bakırköy kazasına bağlı Büyük

halkalı köyünde İsmail isminde biri
nin küçük Nakkaş çiftliği vardır. 

Bu civarda bulunan Safra köyün
den 17 yaşlarında Mustafa oğlu Rem
zi isminde bir genç köylii, iki gün ev
vel Küçük Nakkaş çiftliğine giderek 
tezek toplamıya başlamıştır. Remzi, 
topladığı tezekleri merkebine yükli
yerek köyüne giderken tezeğin bolca 
bulunduğu bir yere rastlamış, orada 
da toplanmıya devam etmiştir. 

Koyun otlatmak üı.ere oralarda do 
laŞan çiftliğin çobanı Necip, Remziyi 
tezek toplamaktan menelme.k iste -
rniş, bu yüzden aralarında kavga çık-

Oteller 
Sınıflara 

yrılıyor 

Bunun lc;in 

Faaliyete 

Yakında 

Girişiliyor 
Otelciler cemiyeti, aralarında sen

O.ilrnyR. ben?R.r :n;.,. bh·lik kurmak i~Jn 
uğraşmaktadır. Bunun için Tur1ng 
klüple de temaslara girişilmiştir. Ha.. 
zırlanan projeye göre, Beyoğlu cihe
tinde bulunan oteller ikiye ayrılmak
tadır. Bunlardan birinci kısma gi
renler az bir himmet ve masrafla sey 
yahların her türlü ihtiyaçlarını önlir 
yebilecek konforu haiz bir otel hali.
ne sokulaca.ktır. İkinci kısma giren
ler de zamanla bu şekle konulacaklar 
dır. 

Bu proje hazırlandıktan sonra 'ru
rlng klüp ve otelciler birliği mümes
silleri belediyede toplanacaklar, tat
bikine geçilmesi için son kararları 

vereceklerdir. 

tutmak ve hergün eksilen çöp amele- ınıştır. Bu müdahaleye kızan Remzi, 
si kadrosunu doldurmak için beledi- eline geçirdiği demir parçasını Neci.
ye reis vekilliği tarafından çöpçülerin bin ens~rlne vurmuş ve çobanı bayılt
aylığı yirmişer liraya çıkarılmıştı. mıştır. Bundan snra, köyüne dönmek 

iki Kuyucu, Kuyuya 
Düşüp Y aralandllar 

Mehmet isminde bir kuyucu, evvel
ki gün Feriköyünde kahveci Mehme
din kuyusunu temizlerken ip kop
muş, içeri yuvarlanmıştır. Arkadaşı 
Ahmet, onu kurtarmak için içeri in
mek istemiş, fakat, ip tekrar koptu
ğu için o da içeri düşmüştür. Der
hal itfaiyeye haber veriLıhiş, Ah
mctle Mehmet boğulmak üzere iken 
muhtelif yerlerinden yaralı olarak 
kurtarılmışlardır. 

Belediye, bir aydanberi yaptığı tet üzere yola çıkan Remzi hıncını ala -
kiıkler sonunda çöpçülere yirmişer mamış olacak ki, bıçağını çekerek 
lira Uzerinden aylık vermiye imkan tekrar geri dönmüş ve baygın .bir 

olmadığı neticesine varmıştır. Yalmz 
bir cemile olmak üzere bu aybaşı çöp 
çillere eylül maaşları yine yirmişer 
liradan verilecek, fakat gelecek ay 

arabacılara on yedişer ve meydancı

lara on beşer lira üzerinden ücret ve· 
rilecektir. 

Gece Yarısından Sonra 
Korna Çahnmıyacak 

halde yerde yatan Necibe saplamıya 
başlamıştır. Remzi, Necibi altı yerin
den ağır surette yaraladıktan sonra 
hiçbir şey olmamış gibi köyüne dön
müştür. 

Jandarma, Uç saat sonra hadise
den haberdar olmuş, tehlikeli surette 
yaralı bulunan çoban, bir otomobille 
hastaneye kaldırılmıştır. Remzi de 
köyünde yakalanarak adliyeye tes · 
lim edilmiştir. 

Attan Düştü, Ağır 
Yaralandı 

Terkos gölü kontrol memurlarm-

Üniversite için 
Yeni Profesörler 

Unh'ersitemizdcn ayrılan radyo -
loji enstitüsü direktörü profesör 
Dessa ver'in yerine maruf Viyanalı 
profesör Von Wicser ile muhabereye 
girişilımiştir. Şartlar üzerinde anlaş
ma olduğu takdirde profesör, bu 
ders yılı başında buraya gelecektir. 

Serseri Bir 
Kursun la 

' 
Yaralandı 

---o---
Polis. Silahı 

Atanı Araştırıyor 

Bacağından ağu yara alan 
Hayriye 

Evvelki gün şehremininde garip 
bir hadise olmuş, genç bir kadın e
vinde işile uğraşırken nereden geldi
ği anla~ılamıyan serseri bir kurşunla 
ağır surette yaralanmıştır. Hadisenin 
tafsilatı şudur: 

Şehremininde Arpaemini mahalle .. 
sinde Hastane caddesinde 71 numar 
ralı evde oturan şoför Saimin kansı 
28 yaşlarında Hayriye, evvelki gün 
çamaşır yıkamış, ve akşam üzeri yı .. 
kadığı çamaşırları ütüliyerek sandı
ğa yerleştirmiye başlamıştır. Tam 
bu sırada, bir silah sesi duyulmuş, ca 
mı delerek odaya giren bir kurşun ka 
dıncağızm bacağına saplanmıştır. 

Hayriyenin feryadını duyan ev hal
kı, üst kata çıkınca genç kadım kan· 
lar içinde bulmuşlar, derhal hasta.
neye kaldırmışlardır. 

Hadisenin geçtiği ev, Gureba has
tanesinin tam karşısındadır. Yapılan 
ilk tahkikat serseri kurşunun Yeni. 
bahçe tarafından geldiği neticesini 
vermiştir. Zabıta, tabancayı atanı a
ramıya "başrahı'fŞt:rr.1~ 

:.'-

yeni OrfamrıektepleW" 
Bu yıl şehrimizde yeniden kuru• 

lan yedi ilkmektebe ait bütün ha• 
zırlıklar, dün tamamlanmıştır. Bu 
yeni yedi ortaokul da diğerlerile bir· 

likte ders yılı başında açılacak, ders 
tere başlanacaktır. 

lzmit Halkevinin 
Çalışmaları 

Izınit, (TAN) - Halkevi, bilhassa 
bu son sene içinde iyi bir faaliyet gös 
termektedir. 

Güzel Sanatlar şubesi, pek yakında 
bir konser vermek için hazırlıklar ve 
provalar yapmaktadır. 

Yeni açılan halkevi Polikliniği btı
tün fakir halkın ve köylünün i§ine ya 
rıyan çok hayırlı bir müessese halini 
almıştır. 

---Of---

KızıJcahamam T a pu 

idaresinde 
, Kızılcahamam (TAN) Tapu mUfet
tişlerinden Sıddık Çorbacıoğlu bura
ya gelerek tapu idaresinde teftişlere 
ba§lamıştır. 

----o--
Vezirköprüde Vergi 

işleri Kolaylaştı 
Vezirköprü, (TAN) - Faaliyetine 

devam eden üç arazi tahrir komisyo
nun un çalışmaları sayesinde, gerek 
our.ada ve gerek köylerde vergi tabak 
kuk ve tahsilatı hayli kolaylaşmıştır. 
Herhangi bir yanlışlığa meydan kal
madığı için bundan halk ta memnun· 
dur. 

Belediye, her çeşit, motörlü vası

taların geceleri saat 24 ten sabah 
güneş doğuncaya kadar korna çal
malarını yasak etmiştir. Bu müddet 
içinde motörlü kara nakil vasıtaları 
ancak ışıkla biribirlerine yol ve işa
ret verebileceklerdir. ' 

Bu emre aykırı hareket edenler 
cezalandırılacaklardır. 

~:n at~a;;~~r~e:l;!r:Uny~~~r~:ı:~~ ll~kVı.W\Baö.O ı HAM~~ 
başından ve muhtelif yerlerinden. 1 ~~ N"' __ 
ağır surette yaralanmıştır. Beyoğlu 1 ~ ===::: 

- - -<.'---
Bakırköy Yolunda Bir 

Adam Çiğnendi 
Şoför Hayrinin idaresindeki oto

mobil, dün, Bakırköy civarından ge
çerken Mustafa isminde birine çar
parak ağır surette yaralamıştır. Ya
ralı cankurtaran otomobili ile hasta
neye kaldırılmış, şoför yakalanarak 
tahkikata başlanmı§hr. 

hastanesine kaldırılan Habibin ha- 26 EylUl 937 •ı 
yatı tehlikededir. Yurtta Bugünkü Hava PAZAR 

Bir Ceset Bulundu 
Rumeli feneri sahillerinde evvelki 

gün b~r erkek cesedi bulunmuştur. 
Yapılan tahkikat, cesedin Rumeli 

feneri köyünden Ali oğlu Abdullah 
lsminde birine ait olduğunu göster
miştir. Abdullahın ne suretle boğul
duğu henüz anlaşılamamıştır. 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun
dan alınan malümata göre, bugün 
yuıdumuzda havanın az bulutlu 
geçmesi ve rüzgarların umumi 
yetle şimal istikametinden ve hafif 
kuvvette esmesi muhtemeldir. 

OlJl\"KU H A \.'A 
Dün hava akşama kadar ekseriyet

le bulutlu geçmiş ve rüzgar şimalden 
saP.tte 10 kilometre olarak esmiştir. 
'RnrnmPtre 762.8 milimetre, hararet 

9 uncu ay Gün: 30 
Recep: 19 
Arabi 1356 
Güneş: 5,51 - Öğle: 

Hızır: 144 

Eylül: 13 
Rumi 1353 

İkindi : 15 ı28 - Akşam: 
12,05 
18,02 

4,11 Yatsı: 19,35 - lmsa.H: 

en çok 26,8 ve en az 19,2 santigrat 
olarak kavdedilmistir. 
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flfK 
Japonya Mağlubiyetlerin Öcünü Nasll Allyor ? 1Madridde Büy .. k Bir 

Kuyular 
Ben b8§ka memleketlerde bizimki. 

ler :kadar adam yutan kuyular gör
medim. Bırakın kJ oralarda her adım 
başında bir kuyu yoktur ya! Ola.n
la.nn da ağzındaki bilezik veya kor
kuluk kazaya mahal bırakınnz. 

Japon 7ayyareleri Çin Cas ve ın 

Şehirlerini Mahvediyôr Teşkilat a 1 
Bizde kuyularm ne kadar adam 

yuttuğunu gösterir istatistik olsa 
muhakkak açık kuyuların, tifo \'aka.
farından daha fazla mühlik olduğunu 
görürüz. 

Şimaldeki Harp Meydanında ise Japonlar 

Sooo Maktul ve 2000 Yarah Verdiler 
Nevyork, 25 (TAN) - Uzak Şark harbine dair gelen en son 

hQberlere göre, Japon tayyareleri bugün Nankin şehrini tekrar 
riddetle bombalamıılarchr. Bilhassa şehrin cenup kıamındaki 
bomba sağanağı neticesinde sivillerden 700 kişinin öldüğü ve 
IOOO den Fazla insanın yaralandığı haber verilmektedir. Bunların 
flrcuında mühim miktarda kadın ve çocuk ta bulunmaktadır. Ja
Pon bombardıman tayyare/erinden dördü düşürülmüştür. 

Kendilerine Beyaz Fa fani Adını Takan Faşistlerin 

Şili Sefaretine Sığınmış İki Elebaşısı Var 

Londra, 25 (TAN) - Madrid'den haber verildiğine göre, bu
gün Harbiye Nezareti memurlarından bir faşist teşkilatına dahil 
160 kifi, vatana hıyanet ve casusluk suçlarile tevkif edilmişlerdir. 
Bu memurların, asilerin Madrid'e girmelerini bekledikleri ve on
dan $0nra derhal faaliyete geçecekleri anlaşılmaktadır. T eşkilcit, 
ecnebi selaretlerine, bilhassa Şili sefaretine sığınmış olan iki kifi 
tarafından idare edilmektedir. 

Bir~ gün evvel gazetelerden bi
,rinde oh'lldum: Bir biçare çoban ko
ywılarmı tarlada güderken birdenbi
re ortadan kaybolmu~. Aramışlal'., 

taramı~Jar, bulamamıı;lar. 1ki gün 
sonra adamın cesedini, koyunların 

otladığı yerde otlar arasında göze 
görüruniyen bir Jnıyudan ~karmış

lar. 

Çin zaferi teeyyüt ediyor J 1 
Şimali Çinde•d harp sahasından ~ ........ "Bir Bahg"" ın .... ,,. ...... ~ 

telen haberler i e, Şaıısi eyaletinde I ' ~ 

Bu te.5kilatıı Beyaz Falanj adı ve
rilmektedir. Yakalananlar, eleba.5ıla
nnm Şili sefaretine iltica etmi olduk 
lannı itiraf etml_slerdir. Hatta bir ri
nyetr. göre eleba ılardan birinin ü
zerinde Bnınete §ehrinin askeri mev 
zUeriniııı planı vardır. Fakat bu ad:ım 
henüz ele ge~irilememi~tir. 

Bu kuyill, elbette birinin mn:Iı olan 
bir yerdedir. Hükfımet, belediye, za
bıta bütün açık kuyuln.nn ağızlnrmın 
kazaya . ebep olmıyacak şe:hilde ka
panma.sıw mal ahiplerlne emrctse9 
yapmıyanlardan ceza alsa, sahibi ol· 
nuyan koyulan da mahalli belediye
ler halkın sellimeti namına kapatsa, 
iiısanlar kuyuya dü. mez ve kuyuya 
düşmelince de boğulup ölmez .. 

Çin ordularmm kazandığı bü~iik mu- ~ • • •• •• •• 

\'affakıyeti~. teeyyüt ettiğin~ bildi- ~ Goturdug""u Kayık : 
tiyorJar. (Dun haber venni ·tık.) Bu- ~ 
!'ada.ki kanlı meydan muharebesinde ~ I..ondra, 2;; (TAN) _ ı k . ~ 
Japo · 1-tı ··ı·· 1 k 5000 l b ı ~ s oç~a :" 
it\ n .ZSJ uı, o u 0 ara • . ? - ~ sahillerinde bir sandala binerek '-
tlruş a~nca da 2000 maktul verilmiş- ~balık anna çıkan iiç balık merak- ~ 

• ~ bsmın ba.";"ındnn f'§siz bir macera ~ 
Japon tayyareleri yalnız Nankin 

faaliyetiyle iktifa etmemiş Kanton ~ geçmiştir. ~ 
§ehrini de yeniden bombalamışlardrr. ~ Ucuna bir zıpkın bağh bulu- ~ 
auradaki zayiat hakkında malumat ~ nan bir olta ile irire balıklar ~ 
~oktur. ~ a\·Jarlarken, zıpkıl!ll bir yunus ~ 

~ azmnnına apJamrşJardır. Bahk ~ 
Hankow mahvoldu ~kayığı bütiin hızıyla çekmiye ve ~ 

Japon ordusuna mensup tayyarele- ~ sürüklemiye b:ı lamış üç balıkçı, ~ 
tin başlıca ve en büyilk faaliyeti - sahilden milJerce 11zaldasarak de- ~ 
liankow şehrinde cereyan etmiş, bu , ~ ıı.. 

~ ınizin ortasında bnlığıın ıkeyfine ~ 
§ehre geceliyin hücum edilmiştir. Ka- ~ tabi bir ha.ide yol almışlardır. ~ 
l'anlıkta atılan yüzlerle bombanın te- ~ -
8İtiyle Ha.nkow'un fakir mahalleleri- ,, Uç balıkçı 27 saat süren bu ,, 
karnilen harap olmuştur. Bombardı- lehlikeli seyahatten, bir geminin, -
?nan neticesinde elektrik tesisatı bo- i bir tahlisl~·e kayığının \"e üç tay- -
tulrnuş olduğundan §ehir ışıksız kal- yarenin miidahalesi sa~·esinde ~ 
blış, zifiri karanlıkta yaralılar, enkaz kurtulabilmişlerdir. ~ 
lltından çıkarmıya uğraşılmıştır. 11

""" 
1

""" 
1 

l'Vll' ~1'-
C chennemi bir manzara lzmirde Feci Bir 

rıhAhlAv.tn oiinNI .iL:u.'S-.nıu:nı •A.man 
liankov, pek feci bir manzara arıet- c· t 
l'niştir. BUtün şehir felfuket içinde yü ınaye 
tUyor ve her taraftan feryatlar, i
tliltiler işitiliyordu. Ölülerin ve yarar 
lılann sayısını ka.tiyetle tesbit etmi
~e şimdilik imkan bulunamamaktadır. 
l<'akat uyiatın binleri geçtiği muhak
kaktır. 

Hankov yarı yarıya bir harabe ve 
~angmhk haline gelmiştir. Her tara
fından dumanlar tütmekte olan şehir 
Cehennemi bir afete uğramış betbaht 
bir ülke çehresi göstermeittedir. 

Zehirli gaz 
Japonların, Paotingfu şehrini, ze

hirli gaz ve tayyare bombalan sa
~~inde işgal ettikleri haber veril -
lnektedir. 
Şanghayda ise vaziyet du1'gtlndur. 

.laponlar Yang-Tse-Kiang nehri sa -
hiUerine mütemadiyen asker çıkar
lnaktadırlar. 

Celal Bayar iş 
Bankasına Gitti 

Izmir, 25 <TAN) - Milasın Seli

miye nahiyesinde feci bir cinayet ol
muş Abdullah adlı bir köylil; k!llıve
ci Mehmet, Çakır Ali, Durmuş ve Ve 
li oğlu Ali taraflarından öldürülmüş
tür. Hadise şöyle olmuştur: 

Mehmedin kahvehanesinde kumar 
oynatılmaktadır. Abdullah ile Meh-

met kavga ettikleri bir gün, Abdullah 

Mehmede: "Sen kumar oynatıyor

sun, ben de senin kahveni kapattrrı

nm.,, demiştir. Zabıta tesadüfen 
Mehmedin kahvehanesinde kumar oy 
nandığınr haber nlmış ve kahveyi ka 
patmıştır . 

Bu vaziyet üzerine Mehmet, kah
vesinin kapanmasına Abdullahrn se
bep olduğunu sanarak, yanına aldı
ğı arkadaşlarile birlikte Abdullahm 
tarlasına gitmiştir. Dört arkadaş bir 
bıçakla Abdullahm göğsünü paranı
parça ederek öldürmüşlerdir. Katille
rin hepsi yakalanmıştır. 

Şehirlerin yıkılmasına mani 
olamıyan Çin hava topları 

Parisle Bir 
Şebeke 

Paris, 25 ( A.A.) - Zabıta, 
birçok ecnebilerin de dahil bu
lundukları söylenilen bir sahte 
pasaport işi ile meşgul olmakta
dır. Şimdiye kadar 31 kifinin 
tevkif edilmiş olduğu söyleniyor. 

-~.....--

İzmird~ Şiddetli 
Sıcaklar 

Izmır, 25 (TAN) - Şehrimizde 

15 Eylülde açılan ilkmektepler, bir
kaç gündenberi devam eden çok şid
detli sıcaklar yüzünden Birinciteş

rine kadar tatil edilmiştir. Bu akşam 
saat 17 de Izmirde gölgede sıcaklık 
29 derece idi. 

Van Zeeland 

istifa Etmiyor 
Brüksel, 25 (A.A) - Matbuata 

te\'di edUmi~ olan bir tebliğde Baş

vekil ll.Van 7.eeJaııdın bütün arkadaş 
]arının musırra.ne ricaJa.n üzerine is
tifadan \·az ge~miş olduğu bildiril
mektedir. 

Prens Paul'ün Kabulleri 
Belgrad, 25 (A.A.) - Novo Mes

to'dan bildiriliyor: 

Naibi hükumet Prens Paul, Sotes
ka şatosunda Yugoslav manevrala -
rında bulunmu§ olan ecnebi askeri 
heyetler reislerini kabul etmiştir. 

Hükumetçiler ilerliyor 
Harp sahasından gelen haberler, 

Aragon cephesinde hükfımetçilerin 

ilerlediklerini ve beş yüz esirle birçok 
malzeme ve bilhassa top ele geçirdik 
lerini bildirmektedir. 

C 2 meselesi 
Brest, 25 (A.A.) Troncoso, 

Brest garajlanndan birinin müstah
demininden İKİ kişi ile muvacehe. e
dilmiştir. C - 2 denizaltısına taar
ruz etmiş olanların kullanmış olduk
ları otomobil bu garajda bulunmak
tadır. 

C 2 tahtelbahirini kaçırmıya 
kalkan faşist casus T roncoso 

Bu iki kişiden biri Troncoso'yu ta-, 

nıınıştır. A Birlini 
Diğer taraftan C - 2 nin bir çok 1 • ':I 

bahriyelileri Ttroncoso ile muvacehe 1 o re s 1 
.edil1!1iştir:. Bulinlar1ddanğubiribesinin Tro

1
n Kahire, 25 (TAN) ~Arap birliği 

coso yu gorm ş 0 u nu yan ey e konferansı gelecek sonteşrin aymda 
diği söylenmektedir. Kahirede, ayan meclisi reisi Mah-

Nihayet bir ay evvel denizalbsını mut Besyuni Paşanın riyaseti altm
Brest limanına cer etmiş olan pilot da toplanacaktır. Konferansın iki he 
Josse, gazetecilere beyanatta bulu- defi vardır. Birincisi Arap birliğini 
narak Disel motörlerinin sağlam bir sağlamlamak ikincisi emperyalizm 
halde olduğunu, katiyen bir hasara ile mücadeledir. Suudi Arabistan, 
uğramamı§ bulunduğunu söylemiş- Suriye, Irak, 1',ilistin ve sair Arap 
tir. memleketleri konferansa iştirak ede-

Mali'ım olduğu veçhile motörlerde cektir. 
hasar vukua gelmiş olduğu denizaltı- Kudüsteki Milli Müdafaa partisi, 
nın Brest limanına girmesi için ba. Polonya hükumetini, B. Beck'in Mil
hane olarak ileri sürülmüş idi. letler Cemiyetinde söylediği nutkun 

dan dolayı protesto etmiş ve iki mem 
leket arasındaki münasebatın bu yUz 

Titulesco Romanyaya den bozula~lceğini söylemi§tir. 

Dönüyormuş 

BUkreş, 25 (TAN) - Bildirildiği
ne göre, sabık Romanya hariciye na
zın B. Titulcsco birinciteşrinin ilk 
günlerinde Bükreşe gelecektir. Dost 
lan, Titulescoyu parlak bir surette 
karşılamağa hazırlanmaktadırlar. 

B. Titulesconun avdetini müteakip 
Bükreşte birkaç konferans vereceği 
söylenmektedir. 

us anevraları 
Moskova, 25 (A.A.) - Bielorusya 

askeri mıntakasında yapılan manev
ralar esnasında 2200 muharip ken
dilerine gösterilen bir noktaya yan
larında makineli tüfekler olduğu 
halde bir tayyare filosundan para
şütle ayni zamanda inmişlerdir. 

l\!üdaf aa komiseri mareşal Voro
şilof bu harekatı kontrol etmiştir. 

Bu müııasebetle ~ize Nasrettin Ho
canın bir kuyu hikayesini anlata-
ymı. 

Bir gece Hoca l.."Uyudan u ~ker· 
ken kuyuya aksetmi olan ayı gö
rünce feryada başlıu1115: 

- Yahu! Ay kuyuya dü,.mttş. Ge
tir bana şu ~geli ! 

ı Kansı hemen çengeli getirm~. 
j Hoca hemen çengeli kuyuya atmış 
, ve biraz saUadıldan oora çekmiye 
1 ba.~lamış. Lfıkin çengelin kancalarm
dan biri 1 kuyunun kenar taşlnnndıın 
birine takıldığı i~in ~ıkmaz olmuş. 
Hoca asılmış, çengel ta.lalmış. Nlha--
yet rahmetll, bir sıkı asılınca ~ngel 
takıldığı yerden kurtulmuş amma 
ff()('a da arka üstü yere dü5mUş dü· 
şünce de gökytiztindeld ayı görmüı 

- Gerçi düştüm nmma §fildir ki 
&)'1 da kurtardım. Deml.5. 

Acab3 bu yazı ile ben de ileride 
kuyuya dü ecek canlan b."'lırtamblle
cek miyim? 

8. FELEK 

ismet lnönü 

Türkkuşunda 

Ankara, 25 (TAN) - 6 tayyare. 
lik Türkkuşu filosu bugUn saat 15 te 
Konyaya müteveccihen havalanmış
tır. Türkkuşu filosunun memleitet 
gezisine çıkışında İsmet !nönU de h~ 
zır bulunmuşlardır. 1nönü, Hava Ku
rumu Yarbaşkanından uzun izahat 
almışlar ve havacılarımızın ellerini sı 
karak hepsini teker teker uğurlamış
lardır. İsmet lnönU, tayyarecilerimiz 
hakkında bazı sualler sormuşlar, 
Türk Hava Kurumu başkanının pilot 
hık üzerindeki çnlışmalarmı öğrenin
ce memnun olmuşlar ve yanlarında 
duran oğullan Ömer lnönünü göste
rerek: 

Ankara, 25 <TAN) - Başvekalet 
\rekilj B. Celfıl Bayar bugün öğleden 
'"vel yanında z:raat Vekili B. Şakir 
l(esebir olduğu halde lş Bankasına 
telrniş ve Umum Müdür B. Muammer 
~tişle bir saatten fazla görüşmüş
lUı-. 

Emniyetin Bağlandzğı · Nokta 
"- Çok güzel, ben de ömerle bera 

ber tayyareclliğe çahşmıya başlıya • 
cağım.,, demişlerdir. 

Konyaya Vardılar 

Amerikanın 

Tayyareleri 
. ~an Fransisko, 25 (A.A.) - De

~tz tayyareciliği dairesi şefi amiral 
'-Ook, 1939 senesi sonuna kadar A
~erika Birleşik devletleri bahriye -
Strı.deki tayyare adedinin iki bine 
aliğ olacağını bildirmiştir. 

Kaybolan Beyaz 

Rus Generali 

bo E>aris, 25 (TAN) - Ortadan kay
ıt lrnuş olan Beyaz Rus Generali 

1
/ller'in kaybında rol oynamaktan 
~Ph.eli, General Skobllne'in zevcesi 
Vkıf edilmişti. Bayan Skobline, dün 

eniden isticvap edilmiştir. 
lradrnın verdiği ifadelerde biribiri

e UYtnamazlık görülmüştilr. Bilhas-
tevci General Skobline'in kaybol

·~dan evvel vaktini nerelerde geçir-
1 hakkındaki suallere verdiği ce -
lt>lar §Üphe uyandırmaktadır. 

•• talyanm N~·on anlasma1tma. 
iştiraki içbı ~ılan müzake-

re, en sonunda lspanyadald yaban
cı gönülliilerl geri ~ekmek mesele
sine dn~·anmış bulunmaktadır. Çün 
kii Garbi Akdı>ni7.de emniyetin an
cak bu sa~·ede sağlaml~nmasma 
imkan göriilüyor. ispanyadan ya
bancı göniillüleri ~ekmek meselesi, 
Londradn toplanan ademi müdaha
le komiteslni de uzun uzadıya me.:;
gul etmiş, hattfı bir aralık bu yol
da müspet adımlar bile atılnbilere
ği 7..amııohınmul), fakat birtaknn for 
malitelerin ileri ürülmesi, gönül
lülerin çekilmesi me elesinden ev
vel daha başkn meselelerin görü
şUlme.~i üzerinde ısrar olunması bu 
işi de akamete uğratmı~h. 

Niha~·et N~·on anln~masmdan 

sonra Cenevrede ltalynmn Bern se
firi ile görüşen Frnnsa Hariciye 
Nazm M. Delbos hirtalmn mukad
demeJerden sonra bu mesele~·e tek
rar temas etti. 

Cene\·re konu. malarmda ilk mm·
zuu hah olnn mesele, ltal~·anın, Is-

/ 
........ , ...................•.• , .................... ..... 
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panyaya yeniden oskeri kuvvetler 
g&ıderip göndermiyeceği idi. ltal
ya buna karşı ispanyaya yeni kuv
vetler gönder:miyeceğine dair temi
nat \'ermi~tir. ltalya Hariciye Na
zırı Kont Ciano da, Romadaki ln
giliz ,.e Fransız maslnhatgüzarlan
nı kabul ederek bu yolda verilen 
teminatı tekit etmi tir. 

•ı tal)'aıım ispanyaya )'en iden 
askeri kuvvetler göndermi-

yeceği anıa,ıidığma göre, ispanya

da bulunan ve Bal~r adalan gibi 
stratejik me\'kilerl ı,gal ettiği an
Ja~ılan kuvvetleri ne olacak? Bun
lar sonuna kadar ispanyada mı ka
lacak? Yani harbin bitme iınl mi 
bekliyecek? \'eya harbin bitme
sinden onra da orada mı buluna
cak? Yoksa Akdenizde sulhün sağ
lamlanması bahis mevzuu olduğu 

bu sırada bu kmr\'etler de geri alı
naeak \'e bu suretle yeni anla~ma
lar, tam bir samimiyet ha\'nsı i~in
de başarılacak mı? 

Bu mesele de Cenevrede Bay Del
bos ile ltalyanın Bern efiri arasın
da konuşulmuş Ye Fransa Hariciye 
Nazın, Fransaıı:un ispanyadaki ltal 
yan ku\'Vetlerinin çekilmeleri lli.zım 
geldiğini anlatmı fır. 

lngiltere bu noktada Fransaya 
destek olmu~ ,.e Fran anın bu di
leğine müzaheret ettiğini söylemis
tir. 

Itaıyanm bu nokta üzerinde ne 
düşündüğünü heniiz bilmiyoruz. Fa
kat gazetelerin ne riyatma bakılır
sa ltalya, lspanyadakt lejyoolannı 
geri almayı ·on <lercce güç bir iş 
saymakta ,.e bu işin kolay kolay 
ba.5anlamıynca.ğma inanmal\taclır. 

Anla5rlan ltalyanın, bu yolda hir 
karar vermesi ,dnha fazla, Duçe ile 

Führer'in müffıkatmı takip edecek
tir. 

Garbi Akdenizde emni~·et me ele. 
sinin halli, bu karann \'erilmesine 
bağlıdır. ltıılya ile Almnnya, is
panyadan ~ekilmiyc karar \'ermez
lerse Garbi Akdenizde, dola~'1siyle 
bütün Akdenizde, enıniyetsb:Jik ve 
kanı;oıldık devam edecek, demektir. 
Çünkü Akdeniz bir küldür. Onun 
muvasala hntlanndan birini tehdit 
bütün mU\ıtscln hatlarını tehdit et
mekten farksızdır. 

Bu böyle olduğuna göre bü
tün A vnıpa siyaseti BerUnde, 
Duç.e ile Führer'in \·ereceği karara 
bağh buhınu~·or, demektir. Bu ka
rar, yep~·eni bir mücadele kapısını, 
yahut A vnıpa.daki yeni t.esrikl me
sai devrlni açacaktır. Almanya ile 
füılya, ispanyadan cekilmiye karar 
verdilderi takdirde \'aziyet tam 
manasilc hir saUiha doğru gidecek, 
aksi takdirde sulhse\'r.r devletler a
rasındaki i beraberliğini bir kat 
daha sağf amJamnkt.an başka çare 
kahnıyacnkhr. 

Konya. 25 (A.A.) - Ankaradan 
15,15 de hareketle 16,40 ta Konyaya 
geldik. Hava sakindi, seyahat çok 
güzel geçti. Tayyare alanında vali 
Cemn.l Bardakçı, kolordu kumandanı 
General Keramettin, ordu erkanı • 
harbiye reisi General Rüştü, fırka 
kumandanı General Necip Kadri, or
du sihhiye reisi General Raif, bele
diye reisi Şevki Ergin, parti ve be
lediye erkanı ve refikalarile, yüı.lerce 
halk tarafından kıırşılandık. 

Şehir namına buketler verildi. Kon 
yayı bayraklarla donatılmış görünce 
sebebini sorduk. T. Kuşunun filosu
nun şerefine dediler. Halk sabahtan 
itibaren yollara dökülmüş sevinç i
çindedir. Sabiha Gökçen ile Naciye 
Toros, Yıldızı Atatürk kö1'küne mis~ 
fir ettiler. Bu akşam belediye tarafın 
dan Orduevinde akşam ziyaf etl veri
lecektir. 

Bir Kamyon Kazası 
Izmir, 25 (TAN) - Kmlçulluda 

bir kamyon hendeğe devrilmiş, dört 
yolcu ai;'ll' surette yaralanmışlardır. 
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A'l.a.hkemelercle Bugün MELEK Oynıyanlar: BARBARA STANWl'K 

ve 
ROBERT .Rcldyo NAMUS BORCU 

Slnemaaında Fransızca sözlU 

SUCLU COCUK Saat ıı matinesi tenzilatııdır. AŞK - SAADET ve GUZELLIK ŞAHESERi 
TA'l'LOR 

Günün programı - lsta.nbuJ 
OCLE NEŞRiYATI 

" ' Saat: 12,30 Plakla Türk musikisi, 
ı BARBARA STANWYK Fransızca sözlü 112,50 Havadis, 13. Beyoğlu Halke~ 

yerde sürüklenmesin 1 VS.!.:ıf !da~!:• i ~!,.! ~a~>Ş~m~e .he~an~d~o~. ş 1 :~1~t~B:~r:4;;:~;;; 
D G S 

Ilaveten: Y1'~Xl PARAMOUNJ' JURXAJ,: Nyon konferansı ve (3 DAKIKA) şay.anı hayret öğretıci ı · ları birleşik) , 18,30 P lakla dans mu· 
e 11 11 11 ' sikisi, 19,30 Konferans: Selim Sırrı 

ıye oturup atmış. ~-Büyük Iilks ve ihtişa:~.film. Bugün saat 11 de tenziliıtlı fiyatlarla matine. Bu hafta - ' · ~i!:~j:J;::~~::~~~~~:~ 
On altı ya.şiarında Ahmet isminde bir çocuk, dün hırsızlık suç

lusu olarak ya:kalanınıf ve Methut Suçlar Müddeiumumiliğine 
verilmittir. Hadise f(>yle olmuttur: 

E R flA' le=' il§ K O ~ S A R A y kıları, 20,30 Ömer Rıza tarafından 
1 Kadınların gu'"zelliği.~ ~ ~ ~ ~ arapça söylev, 20,45 Bayan Muzaffer 

Zengin tuvaletler... ( LA CiARÇOtfrtE) ve arkadaşlan tarafından Türk mu· 

İHTİLAS 
EDİLEN 

PARALAR 

1 

Ahmet, dün Köprüde dolaşırken, 

vapur iskelelerinden birinin önünde 
yere bırakılmış 50 kadar gazete ve 

1 
lhtiraslı bir mevzu... Büyük Fransız filmi. Si.nemasında sik.isi ve halk şarkıları (saat ayarı) t 

Görülmemiş bir muvaffakıyetle ievam ediyor. Baş rollerde: MAR!E BELL - HENRY ROLLAN - 21,15 Orkestra, 22,15 Ajans ve bor· 
JACQUF..S CATELA!ı'l. Ilaveten: ~OX JURNAL son dünya havadisleri. Bugün saat 11 de tenzilatlı matine sa haberleri ve ertesi günün progra.· 

-. mı, 22,30 Plakla sololar, opera ve o-
~ ... ~~!'!~~~~~~~~~~~~~~---•...:~~~~~~~!!!~~~~~~~~~~~~~~- peret parçalan. 23 Son. 

Fatih malmUdürlüğU zat maaşları 
veznesinden 1700 kilsur liranın ihti
lfı.sında alakası bulunduğu iddiasile 
yakalanan mahsup masası memuru 
Vehbinin muhakemesi dün ağır ceza 
mahkemesinde bitirilmiştir. 

lııtilii.s, 1930 senesinde olmuştur. 
O zaman, bu suçtan yakalanan nı~ 
mur Kemal, beş sene hapse mahkum 
edilmiştir. Suç ortağı Vehbi ise, uzun 
araştırmalara rağmen bulunamamış, 

sonradan müddeiumumiliğe gelerek 
teslim olmuştur. 

DUn, Vehbinin muhakemesi bitiril
miş, müddeiumumi cezalandırılması
nı istemiştir. Duruşma., kar.ar için 
başka güne kalmıştır. 

Kilim Hırsızı Hapse 
Mahkum Oldu 

Samatyada Yankonun bahçesinden 
gömlek ve kilim aşınrken yakalann::ı 
Kenan, dün 50 gün hapse ve 12 lira 
tutan mahkeme masrafını ödemiyc 
mahkum edilmiştir. 

Bir Ceset 
Bulundu 

Dün Ortaköy sahillerinde ştşman 

bir erkek cesedi görülmüş ve zabıta 
tarafından derhal denizden çıkan! -
mıştır. Ceset, Beşiktaş hükumet dok
toru tarafından muayene edilmiş, fa
kat ölümün sebebi anlaşılamadığı i
çin morga kaldırılmıştır. Morgun ve
receği rapora göre tahkikata devam 
edilecektir. 

Uç Parmağı Ezildf 
Beykoz kundura fabrikası işçilerin-

den Zekeriya, fabrikada çalışırken 

kazaen Uç parmağını makineye kap
tırmıştır. 

Fenerde Refiğin kereste fabrika
sında çalı§an Basri ismin.de bir işçi de 
parmaklanru makineye kaptırmı~lrr. 

mecmua görmüş, bunları derhal sırt
lıyarak ötede beride sekiz liraya sat
mıştır. 

Gazetelerin asıl sahibi Süleyman, 
biraz sonra gv.eteleri bıraktığı yer
de bulamayınca araştırma yapmış ve 
Ahmedin izinde yUrüyerek polise tes
lim etmiştir. 

Sorguya çekildiği zaman talebe ol
duğunu söyliyen Ahmet, bu işi neden 
yaptığını şöyle anlatmıştır: 

"- iKöprUnün altında iskeleleri ge 
ziyorduın. Yerde bir yığın gazete ve 
mecmua gördilm. Bekledim, gelen, 
giden, aldıran olmuyordu. Demek ki, 
bunlar sahipsiz dedim. Yerlerde sU
rilklenmektense, satılarak paraya 
çevrilmesini daha muvafık gördüm.,, 

Suçlunun bu mUdafıaası KB.fi gö -
rtilmediği için cürmU meşhut mah
kemesine gönderumiştir. 

Bakkallan dolandıran •abıkalı 
tevkil edildi 

Yedinci sorgu hakimliği, kendisi
ne apartman sahibi sUsUnU vererek, 
birçok bakkallan dolandrran sabıkalı 
Kirkor hakkındaki tahkikatını bitir
miş, tevkif karan vermiştir. ~apılan 
tahkikata göre, Kirkor şimdiye k~ 

dar Haşim, Dimitri, Huriye, Vangel, 
Demistokli ve Arlstidi isminde altı 
bakkalı dolandırmıştır. Kirkor, bunla 
nn hepsini itiraf etmiştir. 

Randevuculuk 
Suçluları 

Ayasofyada Soğukçcşmede oturan 
Gülşen ve kızı Cemile, randevuculuk 
yaptıkları iddiasile mahkemeye veril
mişlerdir. Iddiaya göre, bunlar mo
törcü Mehmetle Naciye isminde sa
bıkalı bir kadını gece yarısı evlerine 
almışlardır. Dün Sultanahmet birinci 
ce.za mahkemesinde bu davaya bakıl
mıştır. 

Naciye, mahkemede şunları söyle· 
miştir: 

"- MotörcU Mehmetle mzim ma· 
halle nikahımız var. Nişanlıyız. G'ece 
saat 12 de hava almak için sokağa 
çıkmıştık. Cemile pencerede idi. Bizi 
görünce çağırdı. Kocamla beraber ~ 

lzmirde Bir 

Otobüs Kazası 
Izmir, 24 (Tan muhabirinden) 

Dün burada bir otobüs faciası olmuş 
ve beş yaşlannda bir çocuk ezilerek 
ölmüştür. Güzelyalıya gitmekte o
lan Mürtezanın idaresindeki otobüs 
Salhane caddesinden süratıe geçer
ken önüne çıkan 5yaşlannda Mustafa 
yı tekerlekleri altına almış ve ağır 
surette yaralamıştır. Yaralı hastane
ye 1.{aldırılır kaldmlmaz ölmüştür. 

---o,---
Bir Adam Kıska ne; 

iki Kişiyi Yaraladı 
Izmir, 24 (Tan muhabirinden) 

Dün burada bir aile faciası olmuş -
tıur. Salepçioğlu camii civarın iı Os
manm Aileevinde oturmakta olan Yu 
suf ve karısı Hediye arasında son gün 
lerde biraz geçimsizlik başgöstermiş 
tir. Buna sebep te Yusufun karısını 
ihmal etmesidir. Hediye ihmal edildi 
ğini görünce Şükrü adında birile ala 
ka tesis etmiştir. Bu hal Yusufun kıs 
kançlık damarlarını uyandrrmış ve 
Yusuf bugün hem karısı Hadiyeyi ve 
hem de kaymbabası Haydarı ağır su
rette yaralamıştır. 

ÖLÜM 
Mülga Nafıa Nezareti Um:ım De

mlryollar ve Limanlar Müdürü Umu
misi mühendis B. Mustafa Ozil ve
fat etmiştir. Cenazesi bugünkü Pa
zar günü saat 8 te Beylerbeyinden 
kaldırılarak öğle namazı Beylerbeyi 
camifnde kılınıp Nakkaş kabristanın
daki aile ·kabristanına defnedilecek
tir. Kederdide ailesine beyanı taziyet 
eyleriz. 

(Köprüden Beylerbeyine vapur 
,1,55 dedir.) 

ve girdik. Kahve dçtiğimiz sırada bek 
çiler geldi. Yakaladılar.,, 

Gülşenle Cemile de hadiseyi bu şe· 
kilde anlatmışlardrr. Duruşma, şa

hitlerin çağrılması için başka güne 
bırakılmıştır. 

, ................................................ ~ 
SÜMER Bugün Sinemasında 

Büyük bir muvaffakıyetle gösteril mekte olan ve Parisin en büyük 
lüksü arasında cereyan eden esrarengiz bir aşk entrikasını tasvir eden 

Vicdan Mücadelesi 
Haftanın en güzel ve alakabahş filmini görünüz. 

Oymyanlar RENEE St. CYR JULES BERRY 
llavet.oo: EKLER JURNAL soo cıünya hnadısıerı 

~----
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine •••••-

ıır-.: VARm AKŞAM• 

• DAVETLER • 1 sa M !ER ._ _______ _.il Sinemasında 

TOPLANTILAR 

Halkevlerinde Dil 
Bayramı Toplantısı 

Eminönü Halkevinden: 

(Dil Bayramı) 26-9-937 Pazar 
günU saat (17) de Evimizin Cağal
oğlu merkez salonunda aşağıdaki 
program gibi kutlanacaktır. Bu top-

lantı' için davetiye yoktur. Herkes 
gelebilir. 

Program: 
a) lstiklfı.l Marşı: Evimiz orkestra 

sı tarafından, 

b) Konfcranu : Evimiz Ba9knnı A 
gah Sırrı Levent tarafından , 

c) Konser- Evimiz orkestrası ta

rafından. 

Nikah merasimi 
Iktısat Vekaleti Türkofis merkez 

"MARINELLA" yı yara· 
tan altın sesli ve tath 

bakı ıh 

TiNO ROSSi 
Bütün Kadınları 

KIT ARALAR 
ÇALARKEN 

Mevsimin ilk ve büyük mu
sikili filminde gaf yede
cektır. Yerlerin izi evvelden 

aldırınız. 

BiNLERCE 
LiRA--. 

müşaviri Faruk Sunter ile Istanbul sarfedilerek lstanbulun b" · "k 
k rta b. t b". ıı · . ıncı ız o mekte ı a uye mua ımı r·k h t · h 1· 
N 1 Sil 

. . . • . . u s ve ra a sıneması a ıne 
az ı arkönının nıkah merasımı f ril 

dün iki tarafın doı>tlan, akrabaları a- ge 
1 

en 

rasında Beyoğlu belediye dairesinde 11 A l E M o A R 
yapıl~ştır .. Iki tarafa saadetler te- , , .. 
mennı ederız .... s· b' d f .. .. .. 1 · ,. ınemasmı ır e a gorunuz. ~ 

§ Ortamektep muallimi Vahide 
Birken ile Eskişehir Şeker fabrikası 
memurlarından Nurettin Kebecioğ
lunun nikah merasimi dün Beyoğlu 
belediye dairesinde yapılmıştır. Sa
adet temenni ederiz. 

ErtuğnıJ Sadi Tek 
YARIN GECE 

(BEBEK) 
Tiyatrosunda 

(Donanma Gecesi) 

• 
Günün Program OzU 

SENFONiLER 

15 ,35 Roma kısa dalgası : Senfonik kon
ser (Ro1111ini, Marttucci, Catalani,Vaıner)• 

HAFiF KONSERLER 
7,10 Bedin kısa dalgası: Hafif pazar 

musikisi. (8,15: Devtmı) 9,20 Paris kıaa 
dalgası : Plak. 9,45 : Keza. 10 Berlin kısa 
dalgası: Orkestra süitleri (Bizet, Çaykovıs-

ki) , 10,30 Paris kısa dalgası: Plik. 11 
Berlin kısa dalgası : Köylü dansları. 11 ,50 
Paris kısa dalgası: Pllik. 13: Konser (14. 
15: Devamı). 13 Berlin kısa dalıası : Hafif 
musiki (14,15: Devamı). 13,10 Bükreı : 
Predescu orkestrası (14.25 : Devamı) . 15 
Paris kısa dalgası : Konser. 19. Var1ova: 
Orkest ra, şarkL 19,12 Bükreş: Askeri ban 
do. 19,30 Peşte: Homeros Korosu. 19,30 
Berlin kısa dalgası: Bando muzika. 20 
Berlin kısa dalgası: Pazar konseri. 21 
Kolonya:, Koylü danslarL 21 Liypzig: Or 
kestra, sopran, tenor (Viyana musikisi). 
21,15 Berlin kısa dalgası: Brahms'm e• 
serlerinden konser. 21,40 Prag kısa dal- ' 

cası: Kmoth orkestrası. 22 Varıova: Et
lenceli program. 22.40 Roma: Seçme mu
siki konseri. 24,05 Peşte: Askeri bando. 

RESiTALLER 

9,15 Berlin kısa dalgası: Keman solo 
(Paganini) . 11 ,45 Bertin kısa dalgası: A· 

mele şarkılarL 15,30 Berlin kısa dalgası : 

Piyano sonatları (Schubcrt) 17,30 Berlin 
kısa dalgası: Amele ıarkıları 18: Peıte 
Tarogato konseri. 18,35 Roma kısa dal· 

gası: Şarkılar. 20,15: Liypzig: Şarkılar. 

22.05 Prag kısa dalgası : Keman ve orıı 

sonatları (Veracini). 23 Varşova : Keman 
resitali (Vlvaldi, 'i?ltelberı. Suk). 23,30 

DANS MUSiKi.Si 
20,30: Bükreı. 23.05: Praı krsa dalra· 

sı. 23,20: Peııte. 23,30 : Liypzig, Kolonya. 
MUHTELiF 

20 Peşte: Beynelmilel atletik oyunları 
röportajL 

Sahibinin Sesi artistlerinden 

Meş~ur f 1 K R 1 Y [ 
Her akşam en yeni ve modern 

şarkılarını 

NOYOTNIDE 
okumaktadır. 

Fiyatlarda değişiklik yoktur. 

- Bilsen ben neler haber aldım! Şaban ustanm 
dükkanına gitmen sebepsiz değilmiş. Orada gayet gü~ 
zel bir kız varmış. Baban bile yarın gece gitmiye ha,. 
zırtanıyor ! 

Nuriyenin kendisi için hazırladığı ve kendisinin 
büyük bir ustalıkla Miikerremin tam yanına çekip 
aoktı.ığu iskemleye oturmuş, Nüzhet te guıuyor: 

IK 1111~' Al 14C iL. l l~C 
dine doğru çekmek ve belki de yüzünden öpmek is
temişti. 

Elini kurtaramamakla beraber geri ~kilerek 

kısık bir sesle: 
- Ne yapıyorsunuz, görecekler! dedi. 
Bu, red değildı~ sadece ihtiyata davet demekti. O 

vakite kadar, gözlerin ve ellerin bütün bildirimlerine 
rağmen, aralarındaki vaziyeti söyleyip açığa vuran 
ilk sözler bunlar oluyordu. Bembeyaz dişlerini karan
lıkta daha da beyaz ve daha da parlak gösteren bir 
tebessümle Nüzhet bu yeni zaferine gülümsedi. Fa • 
kat genç kadını kollarına almak, hatta bir kere öp
mek için artık ısrar etmedi. Esasen yolun bir kıvrımı 
dönülmüş ve öndekiler meydana çıkmıştı. Yavaşça-

- Anneciğim, bir akşam da ben seni götürürüm, 
diyordu. 

Mükerrem hiç bir şey söylemiyor ve filmle pek alii,. 
kala.nnuş göründüğünden emin bulunuyordu. Bu, es
ki bir filmdi. Nurlyenin kocası herhalde yıllarca evvel 
görmüş olacaktır. Artık gittikçe modası geçen ve yc
cini yeni yıldızlara bırakan ltalyan art.isti Françeska 
Bert.ini, bunu belli ki, gençliğinin ve şöhretinin en 
§a.-,aalı bir çağında çevirmişti. Filmin başında, kendi 
gibi fakir bir delikanlıya nişanlı olan kilçUk bir işçi 
kızı şeklinde görUnUyor, sonra pek zengin ve biraz 
yaşlı bir Kont tarafından sevilince birden başı döne
rek nişanlısını bırakıyor ve Konta varmayı kabul edi
yordu. Bir kere vardıktan sonra ise, kocasının kral
lara saray olmıya layık şatolarının bütün ihtişamına 
rağmen bahtiyar olamıyor, öldürdüğünü sandığı aş
kının ateşleri içinde yanmıya başlıyordu. Fakat o ka• 
dar istediği halde Mükerrem kendini filmin vaka ve 
manzaralanna veremiyor, perdeye adeta görmiyen 
gözlerle bakıyordu. NUzhetin bir dakika evvelki iti
zarını duyma1Ill§ gibi yapmıştı. Bir lokantamsı mey
hanede, bir kasabanın lokantamsı meyhanesinde sar
hoşlara hizmet eden ve kimbilir nekadar idi olan bir 
kız, demek ki, ona saati unutturmuştu. Demek ki, 
hem kendisine söz vermişken, sırf garson kızı biraz 
daha fazla görmek için sinemaya geç gelmişti. Aca
ba kız cidden güzel mi idi? Adına hem Hacer hem Be
dia denilen bu mahluku adeta kıskandığını Mükerrem 
hissediyor, bundan dolayı da kendi kendine öfkeleni
yor, kendi kendinden utanıyordu. 

Nuriye de hala Şaban ustanın dllkklnmın lakırdı-

YA-ZAN : NA\-UD Ç'fRR/ · 

smı ediyor, bir gece oraya gidip yemek yemenin pek 
eğlenceli olacağını söylüyordu. Istanbulda en şık ve 
kibar aileler şimdi sık sık lokantalara gitmiyorlar 
mı idi? Gerçi hemen her sokağa çıkışta önünden geç
tikleri bu yer muhakkak ki, adi ve basık bir aşçı dük
kanından başka bir şey değildi. Lakin bekar memur
larla birkaç günlük bir iş için Zonguldağa uğramış 
tUccarlara orası, yine en münasip yer olarak tavsiye 
ediliyordu. Nuriye ihtimal ki, pırlantalar, yakutlar ve 
zümrütler takıp giderek bu ~çı dUkkanmda uyandı
racağı hayranlık ve hürmetin lezzetini şimdiden tadar 
ve tadarak lafını uzatırken, Halit te bir şekerleme 

yapmayı tercih etmiş, gözlerini kapamıştı. Halbuki 
yarın Cuma olduğu için erken kalkmıya mecburiyeti 
yoktu. Kadının sözlerini dinliyormuş gibi yapabilir, 
yahut ta filmi seyredebilirdi. Kendinden geçtikten !On 
ra, kansına fazla .abanmıya başlamıştı. Mükerrem ko
lunu çekti. 

Lakin genç kadın Nüzhetten de uzaklaşıyor, ne ko
lunun ne de bacağının onun vücudüne en küçük bir 

dokunmasına imkan bırakmıyordu. Ve çocuğun o bü
yük siyah gözlerine bir kere bakmayı çok istediği 

halde, isteğini yenerek başını perdeden çevirmiyordu. 
Aydınlık olduktan sonra da ona karşı tamamile la
kayt görünmiye karar vermişti. Nuriyenin sorduğu 
bir şeye cevap vermek üzere başını çevirdi. Fakat, 
başını çevirince, anasının değil Nilzhetin yllzUne bak
tı: Oğlanın gözleri kendi gözlerini birden çekmişti. Ve 

-6-
iri ve simsiyah gözlerde Mükerrem hırslı, acıkmış, a
deta asi bir parıltı gördü. Şaban ustanın dükkanında 
bu ortamektep talebesi biraz fazla rakı veya şarap 
içmiş olacaktı • 

Son kısımda, Françeska Bertini Kontesliği ve mil
yonları bırakarak fakir gencin karısı olduktan sonra 
bu sefer Kontesliğinin ve teptiği milyonlarının hasre
tile yanarken, Halit te artık adeta horlamıya başla
mıştı. Hatta, film bittikten sonra uykusundan uyan
ması küçücük gülUşmelcri mucip oldu. Guruplan daha 
bir iki ahbapla beraber sinemadan ayrılmıştı. Nu
riyenin kocası Hayreddinle Halit en önden yürilyor -
lar, ötekiler arkadan geliyorlardı. Fakat sonra, bu
nun nasıl olduğunu kendileri de farketmeden, dolam
baçlı tepe yolunun başında Nüzhetle Mükerrem en ge
ride bulunduklarını görilverdiler. Karadenizi seyreden 
bu dolambaçlı yolu büfün ötekilerin arkasından ine
ceklerdi. 

Her ikisi de şimdi susuyorlardı. Şakaklarının vur
duğunu Mükerrem duyuyor, yüreği göğsünde biraz 
fazla çarpıyordu. Hava kuru ve soğuktu. Geçen haf

ta o bağırıp köpüren ve haykıra haykıra kıyılara 

çarpan Karadeniz sessiz uyuyordu. Genç kadın, li -
mandaki birkaç geminin sanki açılıp kapanan gözle
re benziyen ışıklarına bir müddet baktı. 

Mükerrem öndekilere, "hızlı yürüyorsunuz. Bizi ge
ride bıraktınız!,, diye tam seslenmiye hazırlanırken, 
elini birden Nüzhetin elinde hissetti. Oğlan onu ken-

- Yarın için tasavvurlannız? diye sordu: 
- Şimdilik hiçbir tasavvurum yok. 
- Benim var: Yarın mutlaka sizi görmeliyim. Bu· 

Iuşmahyız. Bu vaziyet artık bu şekilde devam ede .. 
mez. 

Ve bir dakika bekleyip cevap almadıktan sonra.. 
Nüzhet yine söyledi: 

- Yarın dört buçuktan beşe kadar şekerci Tahsin· 
de sizi bekliyeceğim. Herhalde be~ten evvel gelmeni
zi rica ederim. 

Mükerrem: - Geleceğimi hiç zannetmiyorum, di· 
ye mırıldandı. 

- Kat'iyyen geleceksiniz, Mükerrem Hanım. Ciddi 
söylüyorum ki, bu vaziyet artık bu şekilde devam e
demez. 

Bu sözleri söyledikten sonra da, daha fazla ısrarı 
l•endisine yakıştırmıyarak Nüzhet anasına seslendi: 

- Ne koşuyorsunuz, anne? 
Nuriye durmuş, başını çevirmişti. Aralarındakı me 

safe pek azalınca dedi ki: - Karının sersemliğİ'li ko
nuşuyoruz. O sarayları, o parkları, o debdebeyi niç in 
san bırakır mı? Körolasıca alık! Sonra yandı yandı 
amma kaç para eder! (Arkası ·- r J 
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BAŞMUHARRiRi 
Ahmet Emin YALMAN 

r. AN'ın hedefi: Haberde, fi
~rde, her şeyde temiz, dü
rust, samimi olmak, kariin 
~tesi olmıya çalışmaktır. 

r GONON MESELELER! 

Belediyeye 

~ aridat Lazım 
1 tanbul belediyesi modern beledi

~ e ınefhunıuna uymıyaa bir müesse
sedir. 

Belediye, şehrin amme fşlerile, 
~lhhati Ue, i~timai hayatı ile, 1)ehir 
alknım her günlük ihtiy~larma ce

\'ap l·ennekJe meşgul olur. 

1 ~bulda öyle değil. lstanbul be
edıy inin meşgul olduğu işler mo-

dern bir belediyeden beklenen hfzme. 
tin onda biri debrildir. 

Modern belediye şehrin suyu ile 
llıe gul olur, fakat şehrin sulan husu. 
fi" ı ellerdedir. Terko bile belediyeye 
Yecıi geçıııit"tlr. 

Modern belediye şehrin sütü ile 
lneı gul olur, fakat Jsta.nbuJ belediyesi 
böl le bir l'azifeyi üzerine almaşı Jü. 
2UJnsuz bulmuştur. 

Modem bell'diye ~ehrin aydınlatıl
hıa iyle meşgul olur; fa.kat elektrik 
§irketi belediyenin elinde değildir. 

Modem belediye ehlrde halkın l'e 
eşyanın nakli l i ile meşgul olur, fa. 
kat şehir dahilinde Jşliyen traml'ay. 
lar, otobü ler, vapurlar belediye ile 
alfıkası olnuyan mü eselerin elin
dedir. 

lodem belediye ehrin ıhhati ile 
nıeşgul olur, fakat lstanbuJda sıhhat 
işJerindt-n mesul olaı11 bir devlet da
ire l \"ardır, belediye bu işle ikinci 
derecede alakadardır. 

Hulfısa a"ıl belediyenin yapması, 
belediye tarafından temin edilmesi 
lazım geleın müe eselerin ~oğu şu 
\·eya bu mUesıı;esenln eline geçmi~

tlr. Kimi bir ticaret müesse!llesl ol-

llu ·· .,Lıi ~· w- ·'--•···' :ı;_ 
lediyesi kendisi.ne varidat ararken 
gayritabü yollara sapmıya mecbur 
olmuş, mezbaha gibi bir ticarethane 
f1Çm15, Yarf(lntmın ~ğunu memurJa. 
l"Jna l'e hayır cemiyetlerine tahsis 
etml , hulfısa ç.alı amaz hale gelmiş
tir. 

Böyle blr belediyeden modern bele· 
diye mefhumuınun icap ettirdiği biz. 
hıetleri beklemek haksızlık olur. 

Şimdi ehrin planı yapılıyor. Bu 
Plan bittikten sonra . ehrin iman için 
l•arays ihtiyaç hasıl olacak. Belediye. 
hin bu parayı bulabilmesi için varida
tının artması lazımdır. Varidatının 
artma ı için de ehirdeki bütUn im
ine rnüess elerl belediyeye denedil
hıelidir: Elektrik, t:ranwny, hal·agazi, 
telefcııı, Aka)', -:>irketi Ha)Tiye, Haliç 
irketleri birer belediye müesseqesi 

olmalıdır. 

Bunlar olmadıkça, beledl)·entn va
tida t ka3 fltl klan yabancı ellerde kal
drkça, ondan hizmet beklemek müm
kün değildir. 

lstnnbul şehrini kurtarmak, lstan
hu1 beledh·esinden üzerine düşen be
ledi \•nzif;leri ~·ııpmasmı istiyor.m.k, 
caıo modern bir belediye haline vetir
hıekten başka çare yoktur. 

• 
Ya ispanyadaki 

Askerler Ne Olacak? 
ltalya Akdeniz kontroliine iştirak 

e(lebilmek l!;'.in bir takım fedakarlık
larn katıan·nıva nza gösteriyor. Bu . . 
arada, Fran a ve lınA"ntereye imden 
onra I panyayn asker göndermiye

ce~rfni temin ediyor. 
8u bir adımdır, fakat yanın bir 

adım. Çünkü f !iipanyada, l!llpanı)·ol 
hükumeti reisi Negrin'in Mllletler 
Cenılyetf.t!de \·erdiği izahata göre, 
150 binden fazla ltalyan askeri '\"ar· 
dır, Bımlarm 80 bini cephededir. Ge
ti kalan arka şehirlerdedir. ispanya.
da 150 bin kisilik munt.a:zam, motörl
le bir kuvvt>t bulundurduktaııı ftOnra, 
'rtık l'>pan)·aya yeni asker gönderil
bıiyeceğfnden bah!lletmek, herhalde 
8amimiyet ifade eden bir söz olmasa 
tel"l'ktir. 

:Nitekim lngiltere , ... Fransada, bu 
ternmatr me,cut askerlerin de l!ô!pan
hdan çekilmesine karşı bir ba.5lJLn· 
~c teli.kkt etmt1< temayUIU ,·anhr. 
ltah a buna razı olmazsa beUd de PJı. 

ikinci Türk Tarih kongresi, dün altıncı ve son umumi toplantısını yaparal< 

mesaisini bitirdi. Ve dünkü toplantıda Profesör Bayan Afet, ( Türk • Os· 

manh tarihinin karakteristik noktalarına bir bakı§) adh tezini tebliğ etti. Bu 

tezin esaslarını aşağıdaki yazıda veriyoruz. 

YAKIM T ARiHiMiZiM BiZE 
1 arih hadiseleri aynen te

kerrür etmez. Çünkü 
zaman ve mekan kültür üze
rindeki faaliyeti ile her cemi
yetin tekamülüne tabidir. Bir 
milleti anlamak için onun ta· 
rihinin derinliklerine nüfuz et
mek ve muhtelif devirlerdeki 
giditini takip etmek lüzumu 
karfıımda kalınır. 

Türk milletinin tarihi en çok bi
·linmiye layık olan kısımlardan biri
dir. Bu tarih o kadar derin ve ci
han kültür bağlarile perçinlidir ki 

onun içinde Türk cevherlerini bulmalı 
onları anlamak ayrıca insanlık icin 
bir derstir. Bu geniş ve derin tar~h 
içinde yalnız parlak ve iyi §ey!eri 
görmekle kalamayız, onun hataları 
da yeni nesilleri mUteyakkız tu•a
cak vasıtalardan biridir. 

Ben biraz da bu mcvzuumla, bu 
noktalan araştırmak için söz ıı.Jmı~ 
bulunuyorum. Tarihten alaca<Yırr 

o 
başlangıc; çok eski değildir. Yak•.ı 
tarihimizin bize verdiği ilhar.1la~· 
çerçevesi içinde kalmak isth·orum. 

O n dokuzuncu asır baş!oda Os
manh devletini, kapısında 

Çarlık Rusyası, Avusturya impa
ratorluğu; A vrupada Fransa Ihti
lflli ve Napolyon seferlerile beliren 
milliyet idealleri ve Akdenizde bü
tün ilıtirasları.ı şahlanması karşı
sında, XVIII inci asır nihayeti için
de görüyoruz. 

Din siyasete alet, ordu disiplin
siz, yeni sevkülceyşten habersiz ve 
siyasete hakim, maliyesiz, merkezi 
idarede haysiyetsiz bir ortaçağ te
şekkülü halindedir. Ilk kurulduğu 

devirlerde iyi verimli işliyen mü
esseseler ile makus bir tekamül ve 
cihan vaı.iyetine uygun yürümedik
leri jçin fayda yerine cemiyet ha
yatı içinde en zararlı olmuşlardır. 

"l)l" n"l"11 CO'IWo-t 0.-a. ... 1, Tnıra .... 
torluğuna her nevi buhran ve; 

1-;- Dejenere olmuş bir hanedan, 
2 - Fena idare, 
3 - lmparatorluk içinde isyan

lar, 
4 - Harici düşmanların istila ve 

istismar faaliyeti. 
Bütün bunlar rollerini oynuyor

lardı. 

V"akıii. bu asırda bazı ıslahat 
hareketlerini tarih kayde

der. Fakat bunlar daima harici te
sir altında ve asla milletin hakiki 
ihtiyacının karşılığı olarak düşü
nülmemiştir. Tanzimat adamlan ıs
lahatın birçok kısımlarını ecnebile
rin zoru ile ve gönülsüz yaptıkları 
için icraatte enerji ve fikri takip 
göstermemişlerdir. Ali Paşa, ısla
hat hakkında hükümdara verdiği 
bir layihada ıslahatı, bir fırtınalı 
havada gemisini kurtarmak istiyen 
kaptanın safra atması kabilinden 
bir zaruret olarak telakki etmekte
dir. 

Tanzimat adamları bir devll-ti 
kurtaracak, bir milleti yükseltecek 
tedbirleri kuvvetle tatbik etmek ce
saretinden mahrumdurlar. Bir ta
raftan şeriat hükümlerinin tntbi
kına devaım etmek, öte taraftan da 
Avrupadan yeni kanunlar almak 
istediler. Bu suretle birçok sahıı
larda zararlı ikilikler oldu. Mese
la yeni tedrisat sistemile eski rııed
rcse zihniyeti bir arada yürüyemez. 
di. Tanzimatçılar fikir hürriyet.irıin 
aleyhinde idiler. Millet, hürriyet ke 
limelei en sevilmiyen ve manası an
laşılmıyan mefhumlardı. 

Umumiyetle liberal zannolunRn 
yeni Osmanlılar dahi, bütün knnun
lann mecelle gibi hep şeriatten a
lınmasını istiyorlardı. Işte XIX un
cu asır Osmanh devleti, bu karar
sızlık, idaresizlik ve çöküntü için-

riste cereyan edecek müzakereler 
müspet bir netice vermlyecektlr. 

Fakat ltalya ukerlerbıl çekmeyi 
kabul ederse, o vakit lspaııyadaki 
dahili harp vaziyeti birdenbire yeni 
bir safhaya girecek ve belki de sür
atle netfoelenecektir. 

Ru bakımdan Parls müzakereleri 
yalnız l!ô!panyol harbi için değil, Ak
dooiz sulbü i~in de bir dönllm nolda
sı olacaktır. 

M. Zekeriya 

VERDiGi 
İLHAMLAR 

Proleıör Bayan Alet, kongrede tebliğini yapıyor 

dedir. Bu asır, lmparatorluğu da
ğrtmak için ne lfızımsa onu yapmış
tır. Dahili isyanlar ve harici istila
lar imparatorluk arazisinde yeni 
yonl clovlcUcrin uı ta)"tı 'Slklnai!...'la 

sebep olmuştur. 

Topraklan dağılan ve par~rı.Iıı.
nan Osmanlı Imparatorl•ı~u

nun üzerinde bugün §U devletlerb 
araı.!si vardır: 

,-

MUSSOLINI - HITLER 

Roma - Berlbı rnihverlnin baş
lıca iki !."arkı Berlinde elele veri
yorlar. ltal,ra Ilaşrnkili Sf.nyor 
l\lussolir.ıi, yarın Almnn diktacörü 
Hitleri Berllnde resmen ziyaret e
diyor. Jki faşist de,·let adamının a
ralarında ne gc>riişeceklerlni kes· 
tirmek pek mümkün değil am na 
herhalde sinemadan, biradan \'eya 
makar.nadan bahsetnılyeceJderi de 
muhakkak. 

Bu görü mmle R-Oma - Berlin 
mih\'eri ne tarafa <fönecek? ln,:{il· 
tere~·e mi, ı.~ran aya mı, Rus)aya 
mı? diye de dül)ünmiye değmez. 

Çünkii i5 izJikten hn~parmaklarını 
döndüremlerin par•naklannı dı~ar

dan içeriye ~e\'İrdikleri kadar içeri
den dı~arı)·a da döndürebildilderi 
gibi hu mihver de ı,ıerin geli5atma 
göre dönebilir. 

ltalyanın Nyon ı,onferansından 

sonra mlinferit bir halde kalması 
sahrada tek bru ma yolunu şaşır
mış bir en·ahm nziyeti kadar 
korkunç olmasa da pek ho a gide· 
cek birşey de değildi: Bir taraftan 

Berllni ziyaret ederken diğer taraf

tan Pariste Akdeniz kontrolüne iş

tirak yollanm arıyan Sinyor Mus

solinlnin de parmaklarım ne tarafa 
döndüreceğini bilmek hadiselerin 

inklşa.fım ciddi surette takip et
mekle mümk;fo olablJir. Mnhakka.k 

olan §ey, ItalYa.tJm Akdenlzde ne , 
kadar muhteşem olursa ol~nn (lso-
le = tecrit e<lilmiş) bir nziyete 
düşme)·i istememekte olu udur. 

Habe.5 harbinin başındanberi ilk 
geriye hareket diye :kaydooilt-bilecek 
olan soo Paris temasları ltalyanlar 
hesabına bir akılane hareket, lngi-

Irak, Suriye, Palestin, Erdün ve 
Hicaz Krallıkları, Yemen, Habes 
eyaleti, Mısır, Bingazi, Trablus
garp, Tunus, Cezayir, Yunanistan, 
Arnavutluk, BUI a.tia'tan, Yugos

lavya, Macaristan, Romanya, Ce
nubi Lehistan, Ukranya, Kırım, 

Kafkasya, Azerbaycan, Türkiye. 
Hulasa ve netice olarak şunu gö

rüyoruz; XIIl Uncü asrın sonun::la 

-- - -

• .................................................... 
Yazan: 

B. FELEK 
...................................................... 
lizler hesabına da bir siyasi muuf. 
fak13 ettir. 

ÇIN • JAPON HARBi 

Çin - Japon harbinden silah 
fabrikalan isti na edilirse, dünya
nın edeceği bir kir yoktur. Yalnız 
müstakbel harpte şehirlerin ve şe
hirliJerin cepl'.edekilerdeo da.ha faz. 
la tehlikeye, öliime l'e harablye ma
ruz kaldığını gö termesi yüzünden 
Çin - Japon harbi cihana. bir fay

dalı müşahede imkanı vermektedir. 

Kanton, Nankin gibi Çin şehirle. 

rinde binlerce canın telef olma ı \'e 

şehirlerin ba.5tanbaşa eınkaz haline 

gelmesi, harp aleyhiınde sulh lehin

de çalı.,an l'e bağıranların nekadar 

haklı olduklannı gösteren, acı fa
kat en keskiıı delildir. 

Bu harpt4>.11 Çin galip çıkar mı! 
Ora!ô!ıru bilme)iz amma harap çıka
cağına şüphe edemiytteğlz! 

PARAMIZ 

Birkaç gündür kimbllir hangi ağ
zı karalar Türk parasIDin kıymet
ten düşüriileceğinl işaa. ettiler. Bu
nun akıbeti olarak altında ve ecne
bi eshammda biraz yükselme kay
dedildi. 

Hepı;ıl he~I bir avuç hasis bir 
menfaat uğruna çrkanldığmı san
mak l11tediğimiz bu fena tevatürün 
esıassrzlığını hükfımet adamlamruz 
hemen tekzip ettiler l'e borsa der
hal kendine geldi .Ancak bu hidJ. 

ufak bir Beylik halinde kurulan 
Osmanlı devleti, XIV, ve XV icci 
asırlarda bUyüdU, yükseldi, tarihte 
dünya imparatorluklarından biri 
olarak mühim yer işgal etti. XVI 
ncı asır bu varlığa en büyük kül
tür eserlerini verir. Imparatorluk 
her hususta en yüksek şahika'3l :a 
çıkmıştır. Fakat yine XVI ıncı as
rın sonudur ki bu yükselişin ters 
inişine başlangıç olmuştur. 

XVIl, XVIll inci asırlardaki Os
manlı devletinin idarecileri cetleri
nin koyduklarını zamanın tekanni
lüne uyduracak halde değillerdir. 
Hazır miras yerinde saymak i.:;in 
bir amil oluyor. Devletin teokratik 
sisteminden doğan bu hadise ct:nıi
yetin tekfı.mill kanunlarına zıt yü
rüyor. 

XVI ıncı asırda Avrupaya üstün 
olan Türk Osmanlı varlığı inkişafı
nı takip edemediği için XlX uncu a
sırda "Hasta adam,. lakabını ala. 
cak kadar dUşkün!Uk gösteriyor. 

Onun idarecileri ve ileri gelen 
mütefekkirleri dahi "ihtiyar devlet 
!erini., olduğu gibi muhafaza et· 
mek kaygusund.adırlar. Halbuki 
ilerlemekten geri konulan bir mil
let ihtiyar değil çocuklaşmıya mah
kumdur. Devlet ve milletlerin genç 
ve ihtiyar denilmeleri reaı:teye uy
mıyan tabirlerden başka bil'şey de
ğildir. Milletler kendi tekamül ka
ideleri içinde dünya gidişine uymak 
la daima canlı bir mevcudiyet ol
mak iktidarındadırlar. 

lşte Osmanlı devleti kültürünün 
her safhasını ihmal ederken inkı
razını hazırladı. 1792-1919 tarih
leri arası biltün bu safhaları kay
deder. Onları etüt etmek, düşün· 
celerimizi o noktalarda teksif ~t
mek, yeni hayatımız için elzem bir 
iştir. ÇilnkU Osmanlı imparator -
luğu son asırlarında dini siyasete 
Rlet tutmuş, ordusunda dissiplini 
kalmamış, maliyesi bozuk bir dev
letti. 

Fikir hayatı, Türk milletinde u
yutulmuş bir halde, ekonomi haya
tı ise alabildiğine ecnebi ellerine 

(Arkası 8 incide) 

il 

ıı 

i l 

il 

!oleyi delU gö tererek ısaret edebili
riz ki; memlekete, memleket lktı
sadiyatma kötülük etmek lstiyen
ler böyle bir balon uçurmakla mak
satlarına iri meseler bile muvakkat 
buJanıklıklar yapablJiyorlar. işte 
milli ekonomi '\'e milli paranın sela
meti namma önüne geçilecek '\'e 
hakkında mani tedbirler alınacak 
me. ele budur. 

PASTIRMA DAVASI 

Pastırma bizim memlekete mah
sw; milli bir mat.ahtır. Macar sala
mı me hur olduğu kadar, belki da
ha fazla bizim pru hnnalamruz, he
le Kay~eri pastırmalan Şarkta ün 
almı5tır • 

l\faksat pa.,tırmaya kaside yaz
mak değil, hükumet ıhhi sebepler
den dolayı Kayseride pastırma ya
pılmasını menetmistir. Halkın sıh
hatini konımaya ait tedbirleri al
mak hükumetin vazifesidir. Lakin 
bu tedbirler alınırkM bazı ikttsadi 
l'e zaruri noktalan da göz önünde 
tutmak gerektir. 

Kayseride pastırma imalı yasak 
edilince oradaki sığır besliyenler, 
kasaplar, pastırma amelesi ,.e pas
tırma sana~ii Ue ali.kadar birçok 
adam şüphesiz işsiz kalmış, zarara 
uğranuJtır. Kayserlde pastırma 

imalinin yasak eüıllşl bunlamı za
rara uğraması için değil, pastırma 
yapuılann ıuhhi tertibat yapma.lan 
içindir. 

Acaba, Kayseride bir numune 
lmalithaııesi yapmak gibi yahut te
miz imalathane yapanlara mUki
fat vermek gibi yoJlarla orada.ki 
pastırma sanayilnl a!lln1eştinnek 

kabil değil miydi!. Bütün müspP.t 
tedbirler lfli..c;; etti de kapatmaktan 
ba.,ka çanı kalmadı mı! 

m~xyum 
MiLLİ KURTULUŞ 

2 '° "1 • -; )-

HAREKETLER I 
Bugün dünyada milli kurtuluş 

kavgası J npan iki miJlct var. ispan
ya, Çin. Habe§liler mlitecavizio ga,. 
libiyeti~ Jo neticelenen kavgalarmıa 

belki devam ediyorlar, falmt bugün 
dünyayı .umumi bir harbe sürUkli
yebilecek iki ynngrn sahası burala
rıdır. Bugün Çi.rıde, ve ispanyada 
de\·am eden harp ne komünizm ile 
fa§izmin ka\'ga ı, ne de dahili harp
lere karşı bül ük devletlerin sulh· 
per,·er bir mlidnhale idir. Bu asır

lardaınberi bildiğimiz, adı~ la, sanıy
la, büyük imparnt-Orhıklar kurmak 
istiyen mütecavizlerin i tilfı harbi
dir. Nasrettin Bocanın tabiriyle, 
yorgan i•avga ıdır. 

e 
Ja1>0nyn. 1932 <le ba§latlığı harbe 

1937 de devam ediyor. Bu ka\'ganm 
zahiri sebebi hududu geçen Japonla
ra kar§ı Çinlilerin topraklarını mü· 
dafa.a ı ve ild Jaı>on neferinin ölme· 
. idir, hakiki sebebi, malfundur. Bu 
\'esile ile, Şanghal ın önünde nöbet 
bekliyen 19 Jaı>oo harp gemi ine da. 
ha 29 u iltihak efü, Çin kanlı bir 
harp nıe~ danının döndü. 

Birçokları Jngiltere, Franc:;a, A· 
merikanın, Çindeki menafiinl koru
mak için Çine yardım edect-ğl zeha
bına düştüler •• Jnpocı tayyareleri, bu 
de,·let kolonilerinin ya.§ndığı rnınta

kalan bombardıman etti. Bu hiidi
se karş1 ında büyük devletler, bu 
ınmtakalann bitaraf mıntaka ilfın e
dilmesini !I tediler, Çine ordulanm 
Şanghaydan çeJunek emrini verdiler. 
J.,akat Japonya için buna imkin yok· 
tu, ge~it )Olu burasıydı, mühimmat 
depolarım burada kurdu. Böylece bl· 
ta.raf mıntaka, Çinlilere memnu bir 
mıntaka oldu. Japonlar Nanldne hü· 
cum ettller, lııgiliz, Amerikan, Fraıı· 
sız donıınmalanmn yanında. yer al· 
dılar. Japon donanması Çin ülkelerini 
bombardıman ederken, bu de\•letler, 
topçularına, herhangi bir Çin tııyya. 
resini bu sahllde görürlerse ateş et
melerini emrettiler. 

8 
1 panyada milli kuı1uluş kal'gası 

yapan l panyollıır da ayni ya.ziyette
dirler. Mütecaviz mil tevillerle blrla
şen }'ranco, ne bir nnsyonali t, ne 
de ispanyadaki kavga dahili bir hnl'p 
tir. Franco doğnulan doğruya, müs· 
te\'lilerln Uleti, arkadakiler de lspno· 
yada ildısadi, siyasi hfıkimiyet kur
mak tstiyt>nlerdlr. Rüyük devletler, 
harp korku u ile Cl ircl \"azİyetinde, 
,.e kuv,·etlerinl, kendi menfaatlerini 
koruyacak bir devreye getirmek ha
zırlığındadırlar. 

Bütün bunlar, rnllli kurtuluş kav· 
gası yapan milletlerin, ne faşist, ne 
demokrat, kendi kuwefüıdeın bn ka 
birşeye güvenemiyeceğini bir daha 
göstermiştir. 1914 harbinde Türkle
rin tarihten aldıkları dersi, buı.,ri.in 
Çin n ispanya alıyor. Bunun içinclir 
ki, Çinde, 1 ı•an) ada, satıl mı~ hain
ler mü ... tesna, sağ, ol, komUınist, sos
yalist bütün milli kuv\'etl~r. birleşe
rek bir c~ı>he, mil terek mıllı cephe
ler kuruyorlar. Çinde de ll)lli bi .... 
le~meyi 

0

görüyonız. BUyUli do ;t .. ~i
yn.setlerinin bir gün bir ta.rafa, obür 
gUn bru ka. bir tarafa dönmesi, kendi
lerine daha fn) dalı anla ma yollan 
bulmak içindir. Uu bulunmadığı ı:;Un, 
harp, topuyla, t:üfeğile, zehirli gazı 
ile başımızın ucımdadır. 

1914 ten bugiine deği"mi blrşey 
yoktur. Hata mütt>enviz devletler, n 
tecaviize uğnyarı milletler ''arclır, bU· 
tün bu milletler için yegane kurh.ılu' 
\'olu milli lıirleşmeler, nıiisterek eep
heleı:, milli kurtula. harrk~tleridir. 

Sabiha Zekeriya 

Bir Çocuk, Başı 

Zedelenerek Öldü 
BozöyUk (TAN) - Eskişehirden 

Bursaya gitmekte olan 160 numaralı 
ve şoför Ziyanın idaresindeki kam • 
yon, kasabamız içinde Cümhuriyet 
meydanından geçerken bir kaza ol 
muştur. Yolculardan Mükerrem is 
minde bir kadının 2,5 yaşlarındaki c;o 
cuğu kamyondan başını dışarıya ÇI 

karmış, zavallının kafası telgraf di 
ğine çarparak fena halde zedelen · 
tir. Çocuk derhal tedavi altına al 
mışsa da iki saat sonra ölmüştür. 

Şoför, müddeiumumtliğe teslim e 
dilmiştir. 
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( SPOR ) ..._ ____ , 
Yugoslav 7akzmz 

Güreşçilerimiz 

Müsabakalarda 
Muhtelitini 7 • O 

Dünkü 
Bel9rad 
Yendiler 

lzmirde yapılan beşinci şampiyo
nadan Istanbul güreş merakhlannı 
mahrum bırakmamak için Güreş Fe
derasyonu tarafından Belgrat ve A
tina muhtelitlerile Istanbul muhteli
ti arasında tertip etfiği . güreş müsa
bakalarına dün Taksim Stadında sa
at 16 da başlandı. 

Seyirciler arasında, Adliye Vekili 
Saracoğlu Şükrü, ve Inhisarlar Ve
!dli Ali Rana Tarhan da bulunuyor
lardı. 

Dünkü müsabakalar, Yugoslav mil
li takımını teşkil eden Belgratlı ~i
reşçilerle yapıldı. Ve takımımız 7-0 
gibi kahir bir galebe elde etti. Bugün 
Yunan milli takımını teşkil eden A
tinalı güreşçiler Istanbul muhtelitini 
temsil eden milli güreşçilerimizle kar 
§tlaşacaktır. Dünkü karşılaşmayı 7 - O kazanan takımımız 

Dünkü müsabakalar nasıl oldu? 
Saat 16 da ringe çıkan güreşçilere 

kısa süren bir merasimden sonra Is· 
tanbul namına güreş ajanı Hikmet bir 
kupa verdi. Ve bu müsabakalar şeh
rimizde ilk defa olarak ringin kenar. 
!arına yapılan elektrik tertibatı ile 
idare edildi. 

k~loya g~eşen Ankaralı bugün 79 j akıbetini kuzu gibi bekleımeğe başla
kıloda gureş yap:yordu. lik dakika- mrştı ki Mustafanm meşhur saltola
lar ayak.ta pe~ıvanların biribirini rmın birini taklit ettiğini gördük. 
denem~sile geçti ve oyun tatbik e- Nihayet Yugoslav 3 dakika 58 sa
demedıklerinden ilk 10 dakika bera- niyede boyluboyuna mindere serile~ 

~:e ~eticelendi. !kinci on dakikada rek mağlubiyeti kabul etti. 
Huseyın daha fazla atak yaptığın- Ağır siklet: Samsunlu Ahmet -

56 Kilo: Hasan Tahsin - Mogoı. ?ı:ı1 pu~a~ alarak müttefikan galip Vesiç (Yugoslav): 
ılan ed~di. Balkan ikincisi olan Yugoslav Sam 
. 87 Kilo: Mustafa - Metsner (Yu· sunlu Ahmedin bir iki el ensesile al
goslav): ta düştü. Ahmet alaturka pehlivan-

yat (Yugoslav): 
Dk dakikalar, her iki pehlivanın 

biribirini denemesiyle geçti. Her iki 
güreşçi de bütün çalışmalarına rağ
.rnen oyun tatbik edemediler. Ve ilk 
on dakika nihayetinde pehlivanlar be 
rabere ilan edildiler. Kura mucihince 
liasan Tahsin alta düştü. Yugosla· 
vm salto teşebbüsleri boşa giderek 
ilk üç dakika neticesiz geçti. lldnci 
Uç dakikada Hasan Tahsin liste g'\?Ç

ti, fakat o da birşey yapamadı, son 
dört dakika ayakta bliyük bir dhluş-

G~_ün en enteresan karşılaşması lıktan gelme olduğu içjn rakibine es
~u musaba~a oldu. Kıymetli pehli- ki oyunlar tatbik etmek istiyor. Yu
v anımız mındere çıkar çıkmaz goslav pehlivan şimdiye kadar gör
Yugosl~v pehliva~ı~ adeta bir kedi mediği bu oyunlar karşısında şaşkm
yav:usile oynar gıbı yerdenyere vur- lık alaimi gösteriyordu. 10 dakika 
maga başladı. Ayni kilo pehlivan· beraberlikle nihayetlendi. !kinci on 
ların bi~b~ine bu kadar tefevvuk dakikada fazla atak yapan Samsun
etmelenne ilk defa şahit oluyorduk. lu 20 dakika nihayetinde hükmen ga-

Yugoslav pehlivanı mukadder olan j ıip ilan edildi. 

rne halinde devam etti. Ve neticede 
Hasan Tahsin sayı hesabiyle galip 
Uin edildi. 

61 Kilo: Yaşar - AJJtono\.i!f (Yu
goslav): 

Müsabakanın ba.şlamaS'İle nihayet
lenmesi bir oldu. Çıkan pehlivanlar 
bir iki el ense ile biribirlirini henüz 
denemiye başlamışlardı ki, Yaşar çoi! 
ani bir salto ile hasmının bir dakika 
rsı saniyede sırtım yere getirerek 
parlak bir galebe elde etmiş oldu. 

Fransız De9lan 
Güreşçi Novina'yı 

Daha Çabuk Yendi 
66 Kilo: Yahya_ Pangrats (Yu· Okuyucularımız hatrrlıyacaklar ... 

goslav): Yunanlı güreşçi Cim Londos ikinci 
Müptedi bir güreşçi olan Yahya, defa lstanbula gelip bir maçın ha • 

Balkan ikincisi olan Yugoslavın kar- kemliğini yapacağına söz vermişti. 
şısında biraz zayıf kalıyordu. Njte _ Cim Londosun hakemliğini yapacağı 
ldm sağlam bir güreşçi olan Yugos- maç Mülayim - Vandervelt müsaba
tav ilk devreyi galibiyetle bitirdi. t- kası idi. 
kinci devre Yugoslavm isteği üzeri- Biz o zaman Yunan güreşçisinin ge 
ne ayakta cereyan etti ve sert bir lemiyeceğini, çünkü Paris sergisinde 
güreşçi olan Pangrast muhtelif o- tertip olunan bir güreş müsabakasm
yunlar tatbik ederek büyük bir ha- da Novina isminde bir pehlivanla kar
kimiyet gösterdi. Fakat, 20 dakika şılaşacağını yazmıştık. 

n~hayetin~e hakem he~e~ g~ri~ Netice tahminimiz gibi çıkmıştı. 
bır kararile Yahya galıp ilan edildı. Yunanlı buraya geleceğine Parise git 
Bu v:ı-ziyette tarafgirlikle . ga~i~iyet 1 ti ve Novina'yı, hatırımızda kaldığına 
iStenuyen halk, maçın netıcesını al- göre kı k k'" d k'k 1 k b' ·· 

s1 
. . , r usur a ı a ı ır gureş-

kı aınamakla hakem heyetmm ver- ten sonra -1• tti 
diği kararın pek ha~sız olduğunu te- mag ~p e . · 
ba.rüz ettirdiler ve bu maçın net•~esi- . Bu sefer aynı Novına Fransız şam· 
ne itiraz eden Yugoslav kafile baş- pıyonu Degl~n·ı~ karşıl~$tr. . .. 
kanı, ringin kenarında bulunan jün Uç devre uzenne tertıp edilen gu -

erini terkederek protesto etmiş ol- reşte Fransız birinci devreyi 26 da-
du. kika 24 saniyede tuşla kazanmıştır. 

72 Kilo: Saim - Fişer (Yugoslav) lkinci devrede de 7 dakika 40 saniye
Orta hakemi Sadullah idi, şimdiye de yine tuşla galibiyeti temin etmiş

adar 66 kiloda çok teknik güreşleri- tir. 
seyrettlğinıiz Saim bugün 72 ki- Amerikan boğası 

oya güreşiyor ve çoktanberi antren-
ınan yapmamış olduğu, srk sık nefes 

Garibi şudur ki, burada dikiş tut- ı 
turamayıp Parise giden Amerikan bo 

,.ıışından belli oluyordu. 
Sağlam bir pehlivan olan Fişer, Sa ğası da orada Türk pehlivanı gibi ge-

'JnID nefessizliğinden istifade etmek çinen ve adına Mehmet Arif dedirten 
stiyor, tekn!ği yüksek olan pehliva.- Bulgar pehlivanını 12 dakika 45 sani
ıınız buna meydan vermiyordu. llk yede tuşla yenmiştir. 
ıı dakika berabere bitti. Kura mu
binCe Saim alta düştü, lakin Yu
slav bir şey yapamadı. İkinci üç 
}C'ıkada Saim üstte çalıştı ve Yu
la va bir salto ve bir burgu tatb'k 

(}erek puan kazandı. Son dört daki
ayakta gecerek Saim sayı hesabile 
ıp ilan edildi. 
19 Kilo: Ankaralı Hüseykı - Kiş 
~ ugosll\V): 

trde 

TAN - Bir kere Amerikan boğası-
nm Parise gideceğini ve orada. danı
şıklı güre~lerde behf'mehal galip ~e
tirileceğini geçen hafta bildirmi.'jtik. 

O tahminimizde yarulmadığunızı ne
ticeden anlıyoruz. Fakat bu işim te
essüfe değer noktası, Amerikan bo
ğasmın, Bulgar olduğu halde Türk 
ismile güreşen birini yenerek f1Öhre-

"'6··1 ...... ·esi • 

~ 

Uydurma Mehmet Arifi 
yenen Amerikan Boğası 

Adalar Yüzme 

Müsabakası Pazara 
Beyoğlu Halkevi spor kolu tarafın

dan hazırlanan yüzme, yelken, suto
pu ve atlama müsabakaları pazar gü
nü saat 14 te Heybeliada plajında ya-

pılacaktır. Müsabakaların intizam i
çinde geçmesi için bütün tertibat o.lın 

mıştır. Müsabakalar küçükler, orta
lar, büyükler olarak ü~ kategori üze
rinden yapılacaktrr. Küçüklerin srr -

best sırtüstü ve kurbağalama elli met 

H -ı A . 

K~YE: 1 

EN MUESSiR CARE 
B izim mahallede oturanların 

en büyük derdi hamamsız.. 
lıktır. Vakıa hamam olmadan da 
"idarei maslahat,, etmek kabildir. 
Anlattıklarına göre (Duş) mükem
melen hamamın yerini tutabilir
miş .. 

Faıkat gel gelelim bizim mahal
dede duş ta yoktu. Hatta, doğrusu 
nu isterseniz, mahailemizin su ter
tibatı bile pek yerinde değildi.. 

Mahalle, bu işin halli için birkaç 
defa şehir şurasına müracaat et
miş, şehir şurası reisi Dunkin'e 
mahalle namına salahiyetli murah
haslar göndermişti.. Fakat işin kö
tülüğü hiç bir defasında şehir ;şu
rası reisini görmek kabil olama,. 
mıştı .. 

Mahalle namma giden murah
haslar görüşmek için şura reisine 
her müracaat ettikçe reisin katibi 
onları reis muavinine götürmüş, 

reis muavini de işinin çokluğundan 
bahsederek murahhasları fen işleri 
müdürüne havale etmişti .. 

Fen işleri müdürU murahhasları 
dinledikten sonra filozafça elini 
sallamış: 

- Şimdi bizim hamamla, banyo 
ile uğraşacak vaktimiz ycık, diye 
cevap vermişti, şimdi. biz bütün dik
katimizi, inşa etmekte olduğumuz 
benzin mağazasının mimarı tarzı
nın nasıl olacağına verdik .. Mimarı 
tarzı diyip geçmeyin!. Mağazaya 

On Dördüncü Lui biçimi verebil
mek için aylardanberidir uğraşıp 

duruyoruz. 

İ şte, bütün bir mahalle halkı 
bu On Dördüncü Ltlinin yü

zünden yıkanamıyordu. Bu Lüiler
den halka çok fenalık dokunduğu
na artık biz de kani olduk. 

Bir gün klüpte oturuyorduk. Ko
nuşma mevzuumuz, her vakitki ~i
bi, yine hamamsızhktr. Herkes, şu
ra reisi Dunkin'le görüşme imkan
larını araştırmakla meşguldü .. İçi
mizden birisi, murahhas olarak 
Samogreyef'i göndermemizi teklif 
etti: 

- Samogreyef, dedi, kaba saba, 
zorlu bir adamdır. Şura reisi ile 
görfü,ımeden, imkanı yok geri dön
mez!.. 

Samogreyef'i bilm~yen yoktu. 
Samoğreyefin, üşümüş gibi her . 
vakit kısık olan fena ve korkunç 
bir sesi vardı. O, birçok işlerini gör
dürmek için bilhassa bu kaba se
sinden istifade etmesini çok iyi bi
lirdi. O kötü, o berbat sesi işitme
mek için en kestirme yol, herifin 
dediğini yapmak, bu suretle ağzını 
trkamaktr .. 

Bütün bunlardan maada Samog
reyef'in yalan söylemek meziyeti 
de vardı. Bilhassa askerlik hayatı
nı mübalağalı bir şcıkilde anlatma,. 
sını pek severdi: 

- En sevdiğim şey süngü muha
rebesidir, derdi. Bütün gün siperde 
otura otura insanın canı sıkrlrr .. 
Süngü muharebesine giriştik mi, 
akşamın nasıl olduğunu bir türlü 
anlıyamazdık. 

Samogreyef'i klübe çağırttık. 
Vaziyeti anlattık. Çabuçak razı ol-

r~ 
Yazan: 

i G. Rıklin 
Çeviren: 

-; B. Tok 
~~~,,.... 

- Ben ne yapar yapar şehir şu
rası reisini görürüm, dedi. Ben ni
ce kaleler fethetmiş bir adamım. 
Bu küçük klübü fethedemezsem 
yuh olsun bana!. 

Samogreyef iki saat sonra dön
dü. Yüzünde açıktan açığa neşe 
okunuyordu. Daha merdiven ba
şında sormıya başladık: 

- Nasıl görebildin mi? .. 
- Hayır göremedim. Faıkat he-

rifi oyıe oır korkuttum ki sorma;. 
ym !. Herif beni pencereden görür
görmez daradar kendini arka kapı
dan sokağa attı. Hazır duran atla
rından birine bindiği gibi ta şehir 
dışına kadar kaçtı .. Herhalde şim

. diye kadar otuz kilometre kadar 
yol aldığını tahmin ederim .. 

B iz, tabii, bu haberden müte
essir olmadrk .. Başka çare

ler aramıya başladık. Bu arada 
mahalle halkından İvan Petrovi~' 

te lafa karıştı: 
- Samogreyef'i göndermekle 

büyük bir hata yaptık, dedi. Bu 
işin içinden çıkacak adam, gürül
tücü patırdıcı olmaktan ziyade, 
kurnaz, akıllı, zeki bir adam olma
lıdır. Ben Kunitsa'nın gönderilme
sini teklif ediyorum. 

Kunista, mahallemizin en mü
nevver, en okumuş, adamlarından 
birisi idi. Kunitsa'yı da çağırttık. 
Meseleyi ona da açtık. O da razı 
oldu. Ve hemen ayni gün o da şehir 
şurasına gitti. Vakit öğleden son
ra idi. Hepimiz sabırsızlıkla onu 
beklemiye başladıık.. Yavaş yavaş 
akşam oluyordu. 

Fakat Kunitsa hala görünmü
yordu. Tamamen akşam oldu; Ku
nitsa yine görünürlerde yoktu. 

Gece saat dokuza doğru küçük 
bir çocuk Kunitsadan bir tezkere 
getirdi. Kunitsa şunları yazıyordu: 

"Oturuyorum ve bekliyorum. Ru 
hi haletim gayet iyidir. Bana yiye-
cek gönderin! Kunitsa,, 

Kunitsa, ancak üçüncü günün 
akşamına doğru dönebildi. Bizimle 
çok az konuştu. Sorduğumuz su.-
allere hemen hemen hiç cevap ver
medi. Maamafih o birşey söyleme
den de biz vaziyeti anlamıştık. 

Tekrar tedbir düşünmiye başla-
dık. Nihayet Kanvertof söz aldı: 

- Bu işi ben hallederim, dedi. 

Hepimiz merakla sorduk: 
- Nasıl halledersin? 
- Bu i~i halledecek müessir bir 

çare buldum .. Adeta bir tılsım. 
- Mükemmel. Sen de bir tecrü

be et bakalım. Tecrtibeden de para 
alacak değiller ya!. 

- Yalnız ben şura reisinin yanı
na giderken yanıma iki kişi daha 
veriniz!. Şöyle bir heyet halinde 

im 

H eyete beni de ithal ettiler. 
Şu üç kişi heyeti teşkil edi

yorduk: Konvel\tof, Gorelof ve ben. 
Yola çıktık. Konvertof'un düşün
düğü çareden biz de haberdar de
ğildik. 

Hadisesiz şehir şfırasma vardık. 
Tabii bizi de reisin yanına brrak
mak istemediler. Fakat Konvertof, 
bir fırsatını bularak reisin katibine 
sokuldu ve şunları söyledi: 

- Kasabamızın en büyük şefini 
ve rehberini yaptığr müspet işler

den ötürü falan mahalle namına se 
18.mlamak için geldiğimizi lfıtfen 

reis yoldaşa haber verir misiniz? 
Katip hemen reisin odasına koş

tu. İki dakika sonra güler bir yüz. 
le yanımıza sokuldu: 

- Reis yoldaş teşrifinizi rica ~ 
dıyorıar, dedı.. 

Reis bizi ayakta ltarşrladı. Hepi
mize ayrı ayrı yer gösterdi. Sigara 
ikram etti. 

Faıkat Konvertof oturmadı: 
- Dunkin yoldaş dedi, karar su 

retini okumak müsaade eder misi-
niz? 

Cebinden bir kağıt çıkararak O• 

kumıya davrandı. Reis eliyle onu 
durdurarak: 

- Bir dakika müsaade eder mi· 
siniz? dedi. 

Sonra zile bastı. İçeri giren kati-
bine: 

- İçeriye kimsenin girmesin9 
müsaade etme, dedi. Soran olursa 
burada olmadığımı, bugün hiç gel
ıniyeceğimi söyle!. Buraya çay, bis 
küi, yemiş getirmelerini emretme
yi de unutma! .. 

Reis sözlerini bitirdikten sonra 
Konvertof cebinden çıkardığı ka· 
ğıdı okumıya başladı: 

"Aziz Dunkin yoldaş! 1 numan.
lı mahalle sakinleri, sizin şahsınız
da kıymetli bir rehberini, emsalsiz 

_bir idareciyi, şehrimizin bütün ih
tiyaçlarını, en uf ak teferruatına 
kadar düşünen eşi bulunmaz bir it 
adamını selamlar. Biz ancak sizin 
sayenizde, mahallemizde, Dunkin 
ismini vereceğimiz hamamın inşa. 
atma başladık .... ,, 

Reis, Konvertof'un sözünü ke
serek: 

- Affedersiniz, dedi, sözüniizil 
kesiyorum. Bu hamam nişaatm!f. 
ait icap eden tahsisat çıktı mı?. 

- Vakıa tahsisat daha çıkmadı 
amma, bu işin formalitesidir; beş 
daıkikahk bir meseledir. 

- Evet, evet .. Ben şimdi bu ta h· 
sisatın kararını alırım ... Hiç üzül
meyin!. Oh ne ala! Hamamın inşa. 
atT bitsin, ben de gelir arda yıkanı 

...J run .. 
Sonra katibin dönerek: 
- Çabuk bir karar sureti hazır

la, dedi. 
Hasılı kelam, o günden itibaren 

mahallemizde bir hamam yapılma
sına başlandt. Kısa bir zamal" $On .. 
ra siz de gelip burada yıkanabilir--
. . ' sınız ... 
Fakat Dunıkin'in yıkanabileceği~ 

ni hiç ummuyorum.. ÇünkU işitti
ğime göre yakında 8eçimler başlı· 

ormu ! .. 
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Kongrenin meıaisini yakından takip eden Büyük Şef, celıe arasında Vekillerle görü,üyorlar 
Kongrenin dünkü toplantııında Proleıör Bayan Alet kürsüde 

ikinci Tarih Kongresi 
Dün Calışmalarını Bitirdi 

Dil BAYRAMIMIZ 
(Ba!!ıt 1 lnclde) D i 1 lnkılAbımızın 

Kongrenin altıncı ve son umumi 
toplantısını, dün saat 14,5 ta Kongre 
'Başkanı Kültür Bakanı Saffet An. 
kan açtı. Kongrenin yüksek koruyu
cusu Atatürk yanlarında Milli Müda
faa Vekili Kazım Ozalp, Adliy~ Velti
li Şükrü Saraçoğlu olduğu halde hu
susi localarını teşrif ettiler. 

rak Bağdatta, Kahirede inkişaf etmiş 
olan Sünni İslam mede:ııyetine gıl'il
miştir. Türklerin hudut muharebeleri 
esnasında İslamiyetin almış olduğu 
hususi renk geri atılmıştır. Anadol:.ı 
ve Rumeli Türkleri is<:?, Osmanlılann 
diınya imparatorluğunun kendilerine 
getirdiği şerefi, kendi milletlerfoin 
teşekkülünden vazgeçmek sureti!!', 
p.ıhalı ödemişlerdir. Çünkü iianlannı 
mhrJ bir Türk devleti yaratmak için 
rleğil, gayri milli bir dünya saltanatı 
kurmak \•azifosi için difürr,Uşlndir. 

Temeli Nasıl I\uruldu 
Profesör Hartmanın 

okuduğu tez 
Başkan ilk sözü Berlin Un~versi

tesi Profesörlerinden Hartmnnna ver 
di. Alkışlar içinde kürsüye gden pro 
fesör (Umumi Türk tarihi çerçevesi 
içinde yeni Türkiye) mevzulu mühim 
tebliğini yaptı. Profesör, birçok yer
lerinde alkışla.nan tebliğinde bilhassa 
dedi ki: Kongre meıaisini bitirirken Başkan nutkunu okuyor 

400 ıenelik bir fasıladan 
•• 

ıonra 

"- Yeni Türkiye hakkında bura- O::ına11lı devleti ile olan fark ta te
da, bu büyük devnmi bizzat yaşa- barüz ettirilmiş olur. Milli bir devlet 
mış ve her gün yaşamakta olan sizle- ise, ancak bir millet milli şuuruna 
rin karşısında söz söyledi~ ıçuı sahlp olunca kabili tasavvurdur. Ta-

'-bu h di~ lc:re dai enl"'VSlcralar ztk- riı.te bir Osmanlı milleti asla mevcut 
redeceğimi ~nnetmeyiniz. Siz bunla. olmamıştır. şu halde bk Osmanlı mil 
n, bizzat memlekette bulunup şahit ıi şuuru da, bir müddet böyle bir şey 
olmamış, sadece uzaktan takip ede. tevehhüm edilmi§ olsa dahi, mevcut 
bilmiş ve anc.ak bilahare ve ara sıra olamazdı. Türk nasyonalızminin bir 
bunların neticelerini memlekette ta· uyanışından ne zaman bahsedilebilir? 
kip etmek fırsatına nail olmuş bir ec tkincı Mahmut ile cnun Nizamı Ce
nebiden çok daha iyi ve yakından didınde her halde bu mevcut değildi, 
bilirsiniz. Ben yalnız hadiseleri Türk çtinkU asıl bu safha Osmanlıcılığın 
milletinin mukadderatiyle yakından yeni ve şuurlu şekilde teşekkül edişi
alakadar olar.ak takip eden ve bu de- dir. Fakat bu da her halde Tiırkçü
rin inkılabı Türk milletinin tarihine lüğün zuhuru için lazım olan bir şart 
bakarak anlamıya çalışan yabancı bir idi. Bir .Namık Kemal keııdini Türk 
mü§ahit sıfatiyle edindiğim intibala- r.aU, Osmanlı mı hissediyordu? o ih
rı, ve bu hadiselerin benim noktai timal ki, aradaki farkı hissetnrlş te 
nazarımca Türk milletinin tekamülü· değildi. Fakat Mehmet Eminin "Ben 
nUn umumi çerçevesi içinde ne gibi tir '.riirküm,, eserinde Tiirk nasyonar 
bir ehemmiyet alacağını işaret et- lizmi artık bariz şekilde hissedilmiye 
mekle iktüa edeceğim. başlanmıştır. Bittabi bu zat henüz si-

Milli Türk hedefinin. Anadolu ve 
Ruıue:i Türklerinin blr mille~ olması 
i~inin lahakk'llku yani müttehit, ker. 
dini ın:ilet olaraic idrak edPn Türk 
m:ııetinln kendi içinde kapalı. Türk
lerle mtskfın bir mıntakaJ.ı. yaşama
sı gayesinin tahakkuku, bu hedef ya 
km mazinin korkunç felaketlerine ve 

1 Jl/lı bu felfukctlerden bugUnkU rehberin 

' demir iradesi ve kahramanca işi sa-

Üçüncü Dil Kurultayının toplandığı günlerde, Şel Atatürk 
Kurultaya gelen yabancı dil alimleri ile görü,üyorlar 

Türkiyede 191~ danberi cereyan yasi ~ekilde fikirlerini iz.har cdenıez
eden büyük hadiselere karşı baştan dı. Halide E<lip, Ziya Gökalp ve daha 
itibaren ne gibi bir vaziyet aldığımı başka kimselerle hakiki l'Urk nas
evvela zikredeceğim. Türkiyede olan yonaHzıni meydana gel-:n!ştir. Belki 

İttihat ve Terakkinin esa~ itibarile işlere dair ilk haberler biz garpta-
kilerin kulağına gelince ben de bu ~n btiyük zAfı, 0 zaman Türkçü hisi 
memleketin ve milletin tekamülü Ü· siyatmm duyulmıya başlarnı~ olması 
zerinde düşündüm. Ve nakıs gazete na rağmen zahiren 03manlılıktan 

kurtulamamasıdır; böylere, farkına 
haberlerinden ilk olarak duyduğum varılma<lan, aldatıcı ve ıçl boş bir ze-
bazı şeyler kendi kendime teşkil et. min hzez inde kalınmıştır. İntikal saf
miş olduğum levhaya pek intibak et- hasım nazari olarak Ziya Gökalp it
medi. Bilahare uzunca müddet ve iki mam etmiştir. Ziya Gökalpm malik 
defa Türkiyede kaldığım zaman da olduSıı ve Türk fikir tarilunde daima 
bana evvela acaip, yabancı ve mev- muhafaza edeceği büyük ehemmiyet 
simsiz gelen h!diseler oldu. Fakat buradadır. Türk nasyonalizminin ilk 
bütün bunlara rağmen Tilrkiyede hfı z.ny;f uyanışı adetçe az bir münevver 
dis olan va.kalan tenkit etmeyi ve be- sınıf muhtinde meydana gel~tir. 

nim fikrimce olması icap eden şeyle- ' Büyük Türk mucizesi 
.ri tespit etmeyi kendi vazifem addet-
medim. Çünkii burada yapılan ve ü- nasıl meydana geldi? 
zerinde bir fikir edinmiye ç;alıştığım Hepimiz biliriz ki, bi!- medeniyetten 
§eyler kendime veya kendi mılleti. diğer medeniyete geçişin gayl'i kabili 
me değil, Türk milletine ait işlerdi. içtinap mütemmim ar&zmdan biri, 
Bu işlerın nasıl yoluna konulacağını !"lil!eHn münevver sınıfı ile kütlesi a
ben değil, Türk halkı. Türk halkının rasmuaki uçurumun, muvakkaten, 
kendi başına geçirdiği rehberler bile- korkutacak kadar büyümesidir. Fa
ceklerdi. Benim vazifem sa.dece Türk kut Tilnkiyenin mucizesi şuradadır: 
halkının mukadderatını nasıl tayin Halk.n heyeti umumiyes~. bUtün küt
ettiğini kavramak. bunun SP.hep ve le, lı:P.ntli hususiyetinin şuurunu idrak 
gayelerini anlamaktı. Bugün de ayni etmiştir. Yoksa bu birkaç sene içinde 
vaziyetteyim; ve zannediyorum ki edin!(>ı' ve mütefekkirler tarafından 
bir halihazır mliverrihinin alması baş°"arılacak iş değildir. Bu ancak kah 
ınümkün olan yegane vaziyet de bu- ramrınca iş ne mümkün lcılınahilir. 
dur. Ve her şeyin başında bulunan bu bü-

Türk nasyonalizmi yUk iş, kendisini doğuran ihtiyaç va 
na:. ıl uyandı? sıtasile kahramanca olur. Bunların 

Yeni Türkiyeyi anlamıya medar o- her ıkisi, hem Türk halkının ~mumi 
lacak olan, onun esasını teşkil eden hamten sonra içine düştüğü müthiş 
nokta Türk nasyonalizmidir: Türk- sıkır.tı ve onu bu Bıkıntıdan kurtaran 
ltr milli bir dcvlcttirler. Bu şekilde çelik iradeli adamın yaptığı iş, Türk 

yesinde kurtuluncıya kadar, asırlar
ra. geri kalmış, aksamıştır. Bu öyle 
hedeftir ki, Fatih Mehmede kadar 
Osmanlı devletinin tekdmUIUnde sar 
rahaten görülmüş ve bugün daha dar 
bir sahada, fakat dört Mır evvel 
mümkün olabileceğinden daha yük -
sek bir seviyede hakikat olmuştur. 
Daha yUksek bir seviyede, ki bu asır
lar süren iztıraplar iç.in bir tesellidir, 
ve öyle bir şekilde ki, bu sayede Türk 
kanı. eğer Balkan yarımadası hakla
rını temsil etmiş olsa gayri kabili iç
tinap olacak bir derecede karışıklığa 
uğramaktan masun kalmıştır. 

Böylece, Türk milletinin halihazırı 
bana 400 senelik bir fasıladan sonra 
Osmanlı tarihinin en parlak olmasa 

r/~da hakikatte en büyük ve en mesut 
.~ l "'° rievri~~ .~oğrudan doğruya bağlan -
\ı mış gorunUyor. 

~ Profesö r Bayan Aletin 

ikinci T arilı kongresinden 
krokiler ( Reısam T ogo'nun 

kaleminden) 

mucizesini yaratmak için lüzumlu ol
muştu. 

Gayrimilli bir Halile devleti 
Osmanlı tarihinin eski ve büyük 

saföası, bana, toplu bir s1hada bir 
devlet ku•ma gayesine giden bir te
kamül hattı gösteriyor, bu saha, A
nadolu ve Rumeli, öyle b!r yer ki, o
rada tek ve müttehit bir millet, he
nüz olmıya başlamış Türk milleti o-

turacak; bu gayenin tahakkuku müm 
kün o!mamıştır, çünkü Osmanlı im
pantorluğunun tekamül çizgisi Ya
vuz SeJim zamanından b!rdenbire 
kırılarak başka bir isllkamete dön -
müştur. 

alkışlanan tezi 

Profesör Hartmann alkışlar içinde 

1 
kürsüden indikten sonra başkan cel
seyi be.5 daıkika tatil etti. İkinci söz 
Profesör Bayan Afetindi. İki celse 
arasında Bayan Afetin tebliğile ala
kadar haritalar kara tahtaya asıldı. 

Başkan Saffet Arıkan saat 
15,15 te ikinci celseyi açtı ve sözü 
profesör Bayan Afete verdi. Umu -
mun coşkun alkışları içinde kürsüye 
gelen profesör (Türk - Osmanlı ta
rihinin karakteristik noktalarına bir 
bakış) adlı tez.ini akıcı bir üslupla teb 
liğ etti. Hatip, tezini anlatırken tah
tadaki haritadan istifade etti. Bayan 
Afetin tebliği birçok yerlerinde alkış
la kesilmişti. (Bu çok mühim tebliği 
beşinci sayfamızda okuyacaksınız.) 

Bayan Afet, tebliğini bitirdikten 
sonra başkan: 

- Umumun tasvibini ve alkışlarını 
toplıyan Bayan Afetin tcbliğlerile 

ruznamemiz bitiyor. Şimdi A ve B 
encümenlerinin mazbatalarını okuya. 
cağız, dedi. 

Bu mazbata okundu ve aynen ka
bul edildi. 

Bundan sonra baş8an: 

Bundan tam beş sene evvel bugün, 
Türk dili için ilk defa olarak bir ku
rultayın toplanmasına lüzum görül
müştü. 

O tarihe kadar, öz dilimize yaklaş
ma yolunda, epeyce geniş adımlar a
tılmıştı. Fakat bu yaklaşma hareket
leri, bir diizcn altına sokulmuş de
ğildi. Arap ve Fars kelimelerinin is
tihlak sahaları gittik§e azalıyordu. 

Ancak bu yabancı sözlerin bıraktığı 
boşluğa türkçedc hangi kelimenin ge 
çeceği kolaylıkla kestirilemiyor, her
kes dilediği gibi, işine ve kolayına 
geldiği gibi yazıyordu. 

Türk dilinde, bu anarşi belki de da
ha uzun yıllar devam edecekti. İşte 
bu sırada, yani her zaman olduğu gi
bi tam vaktinde, AtatürkUn yol gös
tericiliği imdada yetişti. 

Dilimizi işliycbilmck için, ilkönce 
onun ana köklerini arayıp bulmak 
lazımdı. Ta ~i, onu her çağda ve her 
seviyede btitUn Türkler kolaylıkla ve 
zevk'e öğrenebilsin ve öz dillerini bü
yük bir alaka ile benimsesinler. 

Bunu mümkün kılabilmek için sü· 
rekli çalışmalara ihtiyaç vardı. Bu 
ihtiyacı yakından duyan Atatürk, o 
zamana kadar kimsenin merak edip 
adını anmadığı birkaç dil adamını et
rafına toplamış ve onları kendi yük
sek nezareti ~ltndn çalıştırarak bü· 
yük dil inkılabı anıtının temel taşını 
atmıya muvaffak olmuştu. 

Dil kurultayı açıldığı gün, bunun 
hangi maksatla toplandığını, nasıl 

büyük bir ülküye varmaB için hazır
landığını, orada neler görüşüleceğini 
ve ne karru·lnr alınacağını bilenler 
pek azdı. 

Türk tarihinde, böyle bir kurultay 
ilk defa olarak toplanıyordu. 
Şimdiye kadar gelip geçenler, Tür

kün kendisine mahsus, bir dili oldu
ğunu hesaba katmamışlardı. Dil üze
rinde bir çalışmıya kim, neden lU -
zum görecekti? 

Esrumn biz, Osmanlı dilile ıkonuşu
yorduk. Fakat, bu osmanlıcanın na
sıl içinden çıkılmaz bir labirent ol
duğu da meydanda idi. 

Öyle iken Türkün konuşma ve yaz
ma dili bu dil olamıyacağmı kimse 
düşünmek istemiyordu. 

Hu dönU§ Türkleri daha o zaman 
hakikaten toplu bir Türk milleti ola
rak yerıcşmekten menetmiştir. Bu 
dorıuş Türk ismini adamakılh meş -
hur ve korku saçıcı .,yapmıştır. Fa
kat ôev!t:tin mahiyetinı de esasından 
dcJişlirn.i§tir. Devlet biiylece gayri 
milli bir Halife devlet! olmuştur ve 
bizLm, Osmanlı devletinden bahsetti
ffeimız zaman, umumiyeti~ kasdcttiği
miz h.tdur. Dini ve medeni bakımdan 
- buna yalnız temas edip geçece 
ğim - !:>u dönüşle nıhayet kati ola,.. 

- Sayın misafir profesörlerden 
bir kısmı son zamanda kongreye mü
racaat ederek söz istediler. Şimdi on
ları hece sırasile dinliyeceğiz. 

Dedi. 
(Arkası 10 uncuda) 

Osmanlıcanın bataklığı içinde ben
liğimizi kaybederek boğulup gidiyor
duk ve boğulup gitmiye o kadar alış-

mıştık ki, Türk dili için Dolmabahçe 
sarayında bir kurultay toplanacağı 
haberini layık olduğu alaka ile kar
şılayamadık. Hatta, niçin gizlemeli, 
bu toplantıdan dilimiz hesabına bü
yük bir şey umınıyanlar pek çoktu. 
Fakat aradan bir sene geçtikten son
ra, dilde belki yarım asra sığmıyacak 
büyük bir inıkılabm filizlenmiye baş
ladığı görüldü. 

Osmanlıcanın körü körüne esiri 
olan kimseler bile divan hokkasınİn 
mürekkebine bulanan kamış kalem
lerini kırarak, yeniaçılan dil yolun
da, yer almıya başladılar. Alaka git;,. 
gide umumileşti. 

Öyle ki, bir gün geldi, Türkiyedo 
dil işleri günün meselesi oldu. Her
kes, ve bu arada bilhassa gençler, 
kendilerini yeni dil çığırına uydurmı
ya çalışıyorlardı. El yazması bir ki
tapta ele geçen türkçe bir kelimenin 
yer altından çıkarılmış bir define ka
dar makbule geçtiği oluyordu. 

Yapılan araştırmalar, ılcrledikçe 
Türk dilinin nasıl eşsiz bir mücevher 
parçası olduğu bütün parlaklığı ile 
meydana çıktı. Ne yazık ki bu mü
cevheri, §imdiye kadar işliycn olma
mışb. 

Dil Kurultayı bu işlenmemiş mü
cevher parçası karşısında yalnız hay 
ranlığını açığa vurmakla knlmıyarak, 
öz dil üzerinde, mümkün olabilen in· 
celemeleri yapmıya koyuldu. 

Atatürkiln deha ışığından doğan, 

Güneş - Dil teorisi, yalnız bizi değil ~ 
blitün yabancı memleketlerdeki dil 

1 
alimlerini de alakalandırıyordu. l 

Son bir sene içinde bu çalışma büs t 

bütUn yeni bir hız kazandı. Araştır- ~ 

malarm yalnız Türk dili lehçelerini l 

değil, bütün kültür dillerini ve umu· 1 

mi dil bilgisini alakalandıran yüksek 
bir buluşa, yani "Güneş - Dil Teori- n 
si" adını alan Türk tezine varmış ! 
olması dUnya dilcileri arasında alaka p 
ile kar§ılandı. Bir çok dil cemiyetle- .n 
rinde tetkik ve münakaşa mevzuu ol· n 
du. n 

Ey!U!Un birinde Bilkreşte topla • 
nan beynelmilel antropoloji kongre- t. 
sinde ve Türk tarih kurultayının bir:<. 
kaç gün evvelki toplantısında da telr; 
liğ edilen yeni teori, her ikisinde da~ 
çok iyi karşılandı ve bir kat dah!lK. 
kuvvetlendi. K. 
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Aksar ayda 
Doktor Yök 

l A N 

Nazillide Şiddetli Bir O~un, kömür 
E B h ihtiyacı v u ranı var lzmitte Fi;a+ıar 

Dört Misli Arttı 

26 - 9 - 937 

ffô§iyelf 1 
GÜMRÜK TARiFESi KANUNU 

Paket Gümrüğü Müdürü Neş'et Yücelir'in en son değişikliklere gö-

re hazırladığı bu kitap çıktı. Satış yeri: KANAAT KlTAPEVI. • ........................................ 
Mektep, haıtane ve bilumum resmi ve 

hususi müeaseıelerin ihtiyacı olar& yün ve 

pamuk battaniyelerle yatak takımlarının 

her çe~idi mağazalanmızda mevcuttur. 

Sultanhamam 4 - Beyoğlu 376 Tel : 20625 

BURSA PAZARI: Hasan Hüsnü 

Bu Yüzden Halk Çok 

Sıkıntı Çekiyor 
'.Aksaray, (TAN) - Geçen yıllarda 

tki memleket hastanesi kadrosunda 
birer belediye ve hiikO.met doktoru 
ve bir de Sıtma mücadele doktoru 1 

Yarken bu yıl memleket hastanesinde 
dahiliye mütehassısından b~ka dok
tor yoktur. Belediye bu sene aynca 
Belediye doktorluğu için ayda yüz el ı 
li lira tahsisat koyduğu halde elan bir 
doktor gelmemiştir. On bin nüfuslu ı 
kasabam11,da birçcık vatandaslarm 
hastane, Belediye ve Hükumet, dok- j 
torluklarr kapılarında nöbet bekledik I 
leri teessürle görülUyor. 10 . 12 saat ı 
uzaktaki köylerden şita bulmak üze
re buraya gelenlerin günlerce bakım
sız kalmalan kalpleri sızlatmaktadır. 

Kaza Genişledikce Bina ihtiyacı 
Daha Şiddet:i Hissediliyor 

Kızılcahamam, (Tan muhabirin - • 

Sıhhiye Vekfiletinin münhal doktor 
luklara biran evvel tayinde bulunma
sı sa hırsızlıkla beklenmektedir. 

Aydında Adliye 
Sarayı 

'.Aydın (TAN) - Cümhuriyet mey
danının yanında yapılacak adliye 3a
rayının arkasındaki arsada 350 kişi
lık asri bir hapisane inşası da karar
laştırılmıştır. Inşaatın ilk kısmı ic;:in 
adliye vekaletinden 20 bin lira gön . 
derilmiştir. · 

Rize Halkevinin 

Köylerde Çalışmaları 
Rize, (TAN) - Halkevimizin spor, 

sosyal yardım ve köycülük kolları iyi 
çalışıyor. Spor kolu mmtaka lik maç
larını bitirmiş, klüpler arasında kupa 
macları tertip etmiş, 30 ağustosta da 
yüzme ve kayık yarışları yapılarak 
birincilere mükafütlar verilmiştir. 

Köycülük kolu azası köylere gide. 
rek ziraat usullerini öğretmekttı ve 
dertleri dinlemektedir. 

Altınova ve 
Dikili Yolu 

A.yvahk, (TAN) - Izmir v~ Balı
kesir vilayellerinin budu Juna rastlı
yan Altınova - Dikili yolu bu iki vi • 
}ayet arasında çıkan ihtilaf yüzünden 
on senedenberi yapılamamıştır. Ni -
hayet, her iki vilayet kendilerine ait 
kısımları tamamlamışlar, yalnız, fa. 
mir vilayetine ait kısımda az bır iş 
kalmıştlr. Bu da bittikten ve Altıno
vanın Karakoç çayı üzerindeki köprü 
tamamlandıktan sonra yol işletmiye 
açılacak ve artık Izmir yolu kışın ka
panmak tehlikesinden kurtulacaktır. 

Nazillinin umumi görünüşü 

Nazilli, (TAN) - Burası, Garbi tin kilosu 50, yerli peynirin kilosu 60 
Anadolunun en pahalı kasabaların- bir tavuk 40 kuruşa, bir kavun 25 ku
tlan biri olmuştur. lstirdattan sonra ruşa yükse~ımiştir. Nakil vasıtaları 
baştanbaşa yeniden kurulan kasaba- da pahalıdır. 
mızdaki binalar yerli halkın ihtiya- Hükumetin, Ankara ve Zonguldak 
cına ancak kafi gelebilmektedir. Ha- gibi pahalı şehirlerde memurlara ver 
riçten kasabaya gelen memur ve ya- diği pahalrlık zammının Nazilli böl
bancılar için kiralık ev pek azdır. He- gesinde de tatbiki çok yerinde bir 
le basma fabrikasının inşasttıa baş- karar olacaktır. Bu hususta hükumet 
lanalıdanberi Nazillide ev bulmak bir nezdinde teşebbüslerde bulunmak ü-
mescle olmuştur. .. 

Şimdi kasabaya yeni gelen bir me
mur, bir öğretmen, tek odalı bir ev 
bile bulamamakta, otel köşelerinde 

kalmağa mecbur olmaktadır. 
Ev kiraları çok pahalıdır. Bir oda

lık bir evin aylığı (5), iki katlı bir 
evin kirası (30) liradır. Gıda madde
lerinin fiyatlarırida da yükseklik gö
rülüyor. Sade yağının kilosu 150, e-

Darendede 
Elektrik 

uarende (TAN) - Günden güne 
nüfusu artan kasabamızın elektrikle 
aydınlatılması çareleri düşünülmek -
tedir. Buradan yarım saat uzaktaki 

Aşidu köyü civarından çıkan bir çay 
vardır ki, membaı 25 metro yük.sek
liğinde bir şelale halindedir. Bundan 
elektrik elde edilmesi imkanları tet
kik edilmektedir . 

o--

Tecavüze Kalkmıı 
Vezirköprü, (TAN) - Oruç köyün 

de oturan ve şimdi Sarıkaımşta bulu 
nan Cemalin evine geceleyin Ömer 
oğlu Ziya girerek karısına tecavüz et 
mek istemiştir. Ziya tevkif edilmiştir. 

zere memurlar arasında bir heyet se
çilmektedir. 

Memlekette bina ihtiyacının berta

raf edilmesi için inşaat kooperatifle

rinin Nazillide faaliyete geçmesi, tak 

sitle evler yapılması ve kasabanın nü 

fusuna göre genişletilmesi için bele
diyece tedbirler düşünülmesi hayati 
ve mühim bir ihtiyaçtır. 

Kadınlar 
Hamamında 

Cinayet 
---,oı---

Göbektaşına Kadar 

Kovalayıp Öldürmüş 
Antalya (Tan muhabirinden) 

Ağır ceza mahkemesinde bir cinayet 
davasına başlanılmıştır. Hadise şu -
dur: 

Kordudeli kazasının Alaeddin ma
hallesinden bakkal lbrahim, Seliınik 
mühacirlerinden pehlivan Mehmetle 
hukuki bir akde girişmiştir. Bir müd 
det sonra noter senedine dayanarak 
500 lira alacak davası açmış ve icra 
vasıtasile Mehmedin arsasını haczet
tirmiştir. 

Bartın Halkevi Giizel 
Bir Okuma Odası Açtı 

Pehlivan Mehmet buna kızmış, t..ir 
gün, öldürmek kasti ile Ibrahimi sı -
kıştırmıştır. Ibrahim, canını kurtar
mak için kendisini civardaki kadınlar 
hamamına atmıştır. Pehlivan, hasmı 
nm peşini bırakmamış, onu göbekta
şrna yatırarak bıçağile evvela ciğeı·le
rini çıkarmış, sonra da vücudünü se
kiz yerinden parçalamıştır. 

... .. 
Halkevinin gezintisinden bir intıba 

Necati Temizözün reisliğinde bulu -
nan ağır ceza mahkemesi, işte bu fa
cianın muhakemesine başlamış ve sa 
lon müthiş bir dinleyici tehacümüne 
u~amıştır. Duruşma, teşrinievvelin 

6 sına kalmıştır. 

Kunduz Ormanlarında 

Bir Kaza Oldu 

den) - Buradaki mahrukat ihtiyacı -------------------
günden güne artıyor. Bunun sebebi şu 
dur: 

Köylü, ormanda çalışırken çıkacak 
herhangi bir hasar veya yangın için, 
orman idaresine taahhütname vermi
ye mecburdur. Bu· taahhütnameyi ver 
memek için köylülerin odun kesme
dikleri anlaşılmaktadır. 

Vilayet orman müdürü Alaaddin, 
bu işi tetkik etmek üzere buraya gel 
miştir. Alınacak tedbirler sayesinde 
bu işe bir çare bulunacağı ümit edil
mektedir. 

lzmitte de odun fiyatları 
yükaelcli 

Izmit, (TAN) - Geçen senelerde 
bu mevsimde lzmite her gün 300-500 

ı ve daha fazla araba odun gelirken 
şimdi günde ancak 3-5 araba gelmek 
tedir. Fiyatlar da geçen yıllardakin
den dört misli pahalıdır. Vaziyet böy
le devam ederse , fakir halk, hatta 
orta halJiler bile bu kış odun ve kö
mür alamıyacaklardır. 

-----O-

Zorla Kız Kaçırmı§ 
Vezirköprü, (TAN) - Bakla kö

yünde müteveffa İzzet kızı Saniye, 
Ahmet oğlu Mahir tarıafından kaçırıl 
mıştır. Mahir tevkü olumuştur. 

Yakın tarihimizin 
Bize verdiği 
ilhamlar 

(Başı 5 incide) 
geçmişti. Bu hal bize şu düsturu 
hatırlatır, devlet hayatı,. bütün kül
tür müesseselerine müsbet veya 
menfi tesir yapar. 

Osmanlı impaııatorluğunda bu 
devlet idaresi hayatı iyi olduğu 
zaman bütün diğer içtimai ve ik
tısadi müesseseler müspet sahada 
ilerlemiş, bilakis devlet hayatındar 
ki durgunluk ve gerileme inkıraz 
devirlerinde en fena tesirlerini gös 
termiştir. 

XX inci asrıa girerken Osmanlı 
idaresindeki değişitklik cezri olmak 
tan yine çok uzaktı. Meşrutiyet 

1914 harbini en fena ~erait içinde 
neticelendirdi. İmparatorluğun yı
kılışına hep şahidiz. 1919 asırların 
zelzelesinden kurtulabilen bir 
Türk mevcudiyetini bu yıkıntılar 
içinden sapsağlıam çıkabileceğini 
daha dört yıllık istiklal rnücadele
sile meydana koyar. 1923 onu asıl 
adile dünyaya tanıtırken inkılap 
hayatına girişmemizi hep yaşadık 
ve yaşıyoruz. 

Zararlı olan müesseseler ısiahat
la değil inkılapla faydalı hale •gele
ceğini bize, en Büyük Türk yapar 
rak öğretti. Türke istiklfil veren 
el ona kültUr hayatının her safha
smdıa ileri gitmenin bir zaruret ol
duğunu öğretiyor. Yeni hayatımı
zın ileri gidişteki hızını tarihimizin 
derinliklerindeki kuvvete dayana -
rak alıyoruz. 

B u izahlarımla geniş çizgiler 
ile anlatmıya çalıştığım 

"Türk Osmanlı tariltinin karıakte -
ristik noktalarına bir baıkış,, bize 
bu hakikati bildirir. Bir devletin 
siyasi hayatı milletinin kültür ha
yatile en sıkı bir surette alakalı
dır. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

Semtimeşhur ve 
mahallesi 

Cadde veya 
sokağı Numarası Cirtsi 

Muhammen 
aylığı 

Küçükmustafa paşa 

" 
Çarşıda Yor
~ancılar. 
Çelebioğ·l uala-

ad din. 

" 

Şerefiye. 
,, 

Hacrımemiş. 

Marpuççular. 

Tahmis. 
Müddeti icar: Teslimi tarihinden 938 
Balık pazarı. Değirmen 

Kantarcılar. Sarıdemir ca-
mii içinde. 

34 
36 
13 

00 

Dükkan. 

" 
" 

Cami içinde oda. 

1-78 Arsa. 
senesi Mayıs sonuna kadar. 

Ahıçelebi ca
mii helaları. 
Helalar. 

Müddeti icar: Teslimi tarihinden 939 senesi Mayıs sonuna kadar. 

Terkos gölü civarında Elecik Mandı
ra ormanı içinde Karasi-

Lira K. 
1 50 
1 50 
1 00 

• 8 00 

10 00 

40 00 

30 00 

Seneliği 

nan' da 13 hektar tarla. 85 00 
Sayımocağında Kanlıçeşme civarında 2,5 hektar tarla. 10 00 

Müddeti icar: Teslimi tarihinden 939 senesi Ağustos sonuna kadar. 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çt· 
karılmıştır. istekliler 30 Eylül 937 Perşembe günü saat on beşe kadar 
pey paralarile beraber Çemberlitaşta lstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde 
Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (6283) 

Ökonomi Baka nhğından : 
Maadin nizmanmesinin 26 ncı maddesi mucibince müteharrilere yalnız 

yüz ton için imrariye verilebilir. 
Bundan fazlası için cevherlerin, taharrinin zaruri bir neticesi olarak 

istihsal edilmiş bulunduğunun Iktısat Vekaletince tesbit olunması tak· 
dirinde imrariye verilebilir ve bu miktar iki bin tona kadar yükselebilir. 

Ilan tarihinden evvel yüz tondan fazla satış taahhütlerine girmiş olduk 
!arını bu ilanın neşrinden itibaren on beş gün içinde Iktısat Vekaletine 
müracaatla isb<.. .. edenlere çıkarml§ olduklan miktarın iki b' to.ııu t~ 
cavüz etmiyen kısmı için imrariye verileceği ilan olUıDUr: '3559) (6483) 

Devlet Demiryolları 9 cu işletme Direktör· 

lüğünden: 

9 uncu lşletme Sirkeci Deposuna 31. V. 1939 tarihine kadar gelecek olan 
38,000 ton kömürün Vagondan yere tahliyesiyle istifi ve ayni miktar 
kömürün yerden makinelere tahmilf işi 15.200 lira muhammen bedelle 
12. X. 1937 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Sirkecide 9 uncu 
işletme binasında eksiltme Komlsyonunca ihale edilecektir. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1140 lira muvakkat teminatla kanunun ta
yin ettiği vesikaları, Nafia işlerine ait eksiltmelere girmek isteyenler
den aranacak müteahhitlik vesikası hakkındaki talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Işletme bina
sındaki Komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden ve Sirıt.... 
cide lşlctme Komisyonundan dağıtılmaktadır. (6470), 

SATILIK VAPUR 
Deniz Yolları işletmesi Müdürlüğünden: , 
[daremizin Şilep olarak kullanılmağ.a elverişli olan "Vatan" vapuru 

pazarlıkla satılacaktır. 
Pazarlık 1 Teşrinievvel 1937 günü saat 15 de idaremiz Levazım şefli

ğinde yapılacaktır. 
Şeraiti öğrenmek isteyenler hergün levazım şefliğimlıe müracaat 

etmelidir. (6499) 

,~~~~~~~~~~~~~~~ 

1lrürk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
6. cı keşide 11 Birinciteırin 937 dedir. 

Büyük ikramiye : 2 O O. O O O Liradır ... 
~artın, (Tan muhabirinden) -ı 
tı H Ik · b. Halkevinin gezinti.si r n a ev~, ın~sıııın altındaki es .. .. 

Vezirköprü, (TAN) - Kunduz or 
manlannda arabasına kütük doldur
makta ol•an Osmancıklı Tevfiğin yü
züne koca bir kütük çarpmışır. Yüzü 
nün muhelif yerlerinden ve sağ gö
zünden yaralanan Tevfik tedavi edil
mek üzere Samsuna gönderilmiştir. 

Kültür hayatının yıani, devlet, fi
kir ve ekonomi sahalarında eser 
gösteren milletler medeniyette bir 
mevcudiyet olurlar. Bir de millet
ler daima beşer tekamülüne uygun 
olarak, kendi cemiyetlerinin haya,. 
tmı tanzim etmelidirler. Müstakil 
siyasi mevcudiyet esastır. Ancak 
kültür hayatında ilerleyiş bu istik- 11 Bundan batka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık 
lali sağlam olarak tutmıya. muk- ikramiyelerle (200.000 ve 50.000) liralık iki adet mükafat 

bır kahveyı tamır ettirereh ıüzel Geçen Pazar gunu, Bartın Halke-
okuma salonu haline getirmiştir. vi Boğaz sahilinde bir motör gezin
salonun açılma merasimi, geçen tisi tertip etmiş, Karadeııizin tın ta-
s. yapılmıştır. bil bir plajı olan Inkumu'na kadar 

Once Halkevi reisi Ken.al Samancı gidilmiştir. Gezinti, gidiş ve dömişte 

tedirdir. Milleti için inkılaplar ya-
Kastamonu Belediye pan Büyük Türk ona prensip ola- vardır ••• 

Reisi Çekildi rak inkılapçılık vasfım da verdi. DiKKAT: 
Kastamonu, (TAN) - Belediye Re Bundan şunu anhyonız ki, Türk Bilet alan herkeı 7 / Birincite,rin/937 günd akpmma kadar bi· 

isi Adil Yücebıyık, sıhhi sebeplerden milleti ilerlemek için hiçbir engel 
u, sonra da Bartında misafir bu • çok eğlenceli geçmiştir . istifa etmiştir. Yeni intihap yapılın- tanımaz. letini değİftİrmit bulunmalıdır. 

_ _.........., ..... ...:..~-.-~L-..--ı"---l-rz-.._,.ı..ı.c...k-YAn-.u.imci.o...."*-ıt.m-4t.t:ı..' .J..nıl"-'">-IHIAc:uo >LıJo..__.... • .._.lllAl=~1llll..;_J_)Ml..Jı--.utınJiı.ınıK..Jıuu'.a.l[luml8.-lL01L:ını:US-o-_ .. u,,__Bu tarihten ıonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ••• 
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tio. 75 Ya.zan : Z iycı Sakir 

lsmailin $ah 
Çaldıranda 

Ordusu 
Yerleşiyordu 

Demişti. 
Selimin etrafında, ordunun ule -

aıasmdan, şeyhlerinden, müneccim 
"e kahinlerinden mürekkep bir hal 
ka çevrilmişti. Ve bu sema hadi -
Besi, şöylece tefsir edilmişti: 

- Sultanım!. Malumu şahaneniz 
dir ki, Iraniler, minelkadim güneşe 
taparlar. Hatta, devletin resmi 
ltıUhrü üzerinde bile güneş resmi 
ltıahkiıktur. (Ilmi şerif) in ahka -
ltınıa nazaran; Iran devleti ile cenlı 
llzere iken güneşin tutulması, !ra
llilerin mağlup olacağına delAlet e
der. Hiç şek ve şüphe buyurmayı- • 
hız sultanım. Şu semavi müjdeye 
bazaran Şah Ismailin ikbali şemsi 
de sizin karşınızda küsufa uğnya
C&.k •• ona mukabil sizin istikbali 
hurşidiniz bir kat daJıa parlıya -
cak. 

Denilmişti. 

Talihin ne garip bir cilve ve 
tesadüfi eseridir ki; bu ta

btt (hi.disei semaviye) yi bu su -
l'etle tefsir eden ulema, şeyhler, 
ltıUneccim ve ki.hinler zümresi he
ııtız Selimin etrafından dağılmadan; 
atı bembeyaz köpükler içinde kal • 
llıif olan bir süvari Selimin önüne 
~ar gelmiş .. atından atlayıp Se
liınin üzengisini öperek: 

- Müjde Sultanım! .. (Beyazıt ka 
lesi), asakiri şahaneniz tarafından 
ıaptedildi. Kalenin burcu üzerine, 
lnllbarek sancağmız dikildi. Şeh
lilvaroğlu Ali Bey kulunuz; hiki
l>ayi eerifinize yüzllnü gözünü sü • 
l'llYor. 

Dedi. 

kuvvefi farkı bile, Şah Ismailin 
maneviyatını kıramamıştı. 

S elimin ordusu da, iht:y.ı·.'t 

, ilerll>'erek Çaldırarı sahra
sına gelmişti. Iran ordusunun kar
şısına tesadüf eden sırtlar üzerin
de yerleşmişti. 

!ki ordunun arasındaki mesafe, 
pek fazla değildi. Karşıki tepeler 
üzerinde Iran ordusunun çaaırları 
görünüyor: davul sesleri ve ~Hıltn 
atların kişnemeleri bile işitilivıır

du. 
Osmanlı ordusu, Çaldıran sah

rasına ( 920 senesi Recep ayının 2 
inci, ve 1514 senesi ağustos ayı
nın 23 üncü günü) güneş gurup et
tikten sonra gelip yerleşmişti. 

Selim; derhal maiyetindeki vı;

zirleri, kumandanları, ordu erk~nı
nı çadırına davet ederek büyilk tJir 

~: &ıomalaM ~llis:ttfwı, ~ha.f1)'1Tt~<ms1 aktetmiş; vaziyet1 Tı\U 
delilet ettiği tahakkuk etmişti. De zakereye girişmişti. 
inek ki, fU anda güneşin tutulma.. Halledilecek mesele, şu idi: -
at, Selimin Şah lamaile galebe ede- Asker, yorgundu. Bu yorgun as-
~e, se~a~ bir müjdeden başka kerle, derhal harbe girişilecek miy 
bir teY değildı. di? ... yoksa, orduya iki gün olsun 

Selim, derin bir sevinç içinde tit istirahat ettirmek için, bir baha:ıe 

l'eınit ve: ile harp kırk sekiz saat kadar tc-
- Yolumuza, devam... hir mi ettirilecekti? .. 

rin önüne getirilecek; orada yan
yana dizilerek, bunlardan mürek
kep bir siper teşkil edilecekti. 

Toplar, iki kısma ayrılacaktı. Bir 
kısmı, sağ cenahın, diğer kısmı da 
sol cenahın gerisinde bulunacak
tı ... zincirlerle biribirlne bağlanacak 
olan bu topların önünü, piyade o
lan azap asketleri setredeceklerdi. 
Bu azaplar, kendilerine emir veri
linciye kadar mevkilerini muhafa
za ederek, tam topların ateş ede
cekleri zaman, derhal topların ge
rilerine çekileceklerdi. 

O gece hiç kimse uyumamış .. Or 
du, bu şekilde yerleştirilmişti. Şu 
anda Selimin maiyetinde bulunan 
bu büyük ordu; seksen bini süvari 
olmak üzere - tam yüz yirmi bin 
nefer muharipten mürekkepti. 

(Arlmaı ftr) 

1 E K O N o M i ı 
. ' Suni I pekten 

Ya1Jıian 
Kumaşlar 

/pekli kuma,ların atan· 
dardı hakkındaki talimat· 
nameye göre, şehrimizde 
tetkiklere devam ediliyor. 1 

/pekli kumaf fabrika ve ima-: 
Uithanelerinde ipekli kumQf
ların dokuları ara•ında tabii 
ipekle karıştırılmış •uni İpek 
te bulunduğu dikkati çek· 
miştir. 

Halbuki, yeni talimatna
me, ipek kumaf~ılığı •ana- 1 
yiini bazı kayıtlara tabi tut· • 
maktadır. Müe••e•e sahip- , 

1 

lerinin itirazları üzerine, bu 

FINDIK K ONTROLU 
Yeni Nizamnamenin 
Tatbikına Geçildi 
Zahire Borsasında 

Haydarpaşa 

Satışlar Gevşek Geçti, 

Silolarmda Yer Yok 
F ındıklarımızın kontrolü için hazırlanan yeni fındık nizamna

mesi, dünden itibaren tatbik edilmiye bqlanmıttır. Boraaya da· 
hil bulunan fındık piyasası, dün yeni nizamnameye göre açılmıt· 
tır. Alıcılar, bu ehemmiyetli fındık ihracatımızın esaslı bir kon· 

_trol altına ahnmıt olmasından memnundurlar. 

Haydarpaşa •ilolarında ı 

boş yer kalmadı J ·ı ı 
kumaşlara, tabii veya •uni 
ipekten mamul olduklarına 
dair birer etiket konulma•ı 

kararlaştırılmıf tır. 

Dün şehrımize piyasa için otuz ye- aponya e 
1 di vagon buğday, yirmi vagon arpa 

ve bir vagon çavdar gelmiştir. Zira- r•ı c a ret• • 
, .......... -. ........ ~ 
Borsadaki 
Muameleler 

Dtin borsamızda muameleler gev
şek geçmiştir. Bir miktar Ergani tah 
vili üzer.ine iş olmuş, bu tahviller 96 
liradan 96,25 liraya çıkmıştır. Ana
dolu demiryolları mümessilleri 41,70 
liradan satılmıştır. Paristen Ünitürk 
üzerine telgııaf gelmemiştir. Sabah 
13,85 liradan açılan borsa, öğleye ka 
dar on kuruş yükselerek 13,95 lira-
da kapanmıştır. Aslan çimentosu da 
on kuruş kadar yükselerek 10,75 li
radan muamele görmüştür. Merkez 

Bankası bir sterlin için alış 625 ve 
satış 627,75 kuruş fiyat tesbit etmiş-

tir. Londra borsası bir sterline 144,65 
'trank "fiyat bil~~. 

at Bankası namına da ayrıca 23 va... 1 m 1 Z 
gon buğday getirilmiştir. 'T'ün ancak 
iki vagon buğday satılmıştır. Piyasa 
gevşek kapanmıştır. Haydarpaşa si-
lolarında boş yer kalmadığından tüc 
carlar mal almak istememişlerdir. Bu 
yüzden fiyatlar da biraz düşmüştür. 
Buğdaylar üzerinde iş olmamış gibi-
dir. 1-2 çavdarlı ekstra ekstra Po
latlılar 3-4 gün evvel 6,22 kuruşken 
dün 6,12,5 kuruşa bırakıldığı halde 
satılamnmıştır. Sıra mallarımıza ise 
hiç kimse alıcı çrkmamıştır.Geçen haf 
taki gibi bu hafta pazartesi gününe 
kadh.r mühim miktarda buğday dev
redilmiştir. 

Dün öğleden sonra gelen mallar 
bugün ve yarın sabah gelecekler ile 
yüz vagonu bulacak ve belki pazarte
si fiyatlar biraz daha düşeceirtir. Ar

palar da gevşek satılmıştır. 4,15 ku
ruşluk arpalar ancak 4,12,5 kuruş fi

yat bulabilmiştir. 

Mezbahada Satıılar 

Japon lthalatçllan 
Tuz Alımına Baıladılar 

Japonya ile yaptığımız yem anlaş
ma üzerine Japonyanm memleketi
mizden mühim miktarda tuz, pamuk 
ve zeytinY.,ağı aralaoağı haber verili
yor. Nitekilm, Japon !thalitçılan na• 
mma İzmir tuzlalarmdan tuz alımına 
başlanılmıştır. 

Japonya ile yapılacak ticaret işleri 
mal takası Uzerinden yürUtillecektir. 
Ancak Japonyadan Türidyeye ithal 
edilecek' J a.pon mallarmm kıymeti, 
Japonyaya ithal olunacak Türk mal
larının kıymetinin yüzde doksan be
şine müsavi ola.ca.ktır. Aradaki ~ 
de beş fark memleketimize serbest 
döviz olarak getirilecektir. Japonya,. 
ya ihracat yapılmadan evvel memle
ketimize hiçbir Japon malı getirile • 
miyeceıttir. Japonyaya ihraç ettıgı. 

Emrini vermişti. Başta, veziri azam Dokekin za-

Çaldıran Sahrasında 
de Ahmet Paşa olduğu halde; mcc 
liste bulunanların hepsi, 

Ağrı Nasd Geçer? 

Dün mezbahada hayvan borsasın
da yapılan hayvan satışlarında kilo
su orta fiyatla 19,15 kuruştan 1384 
Karaman koyunu, kilosu 19,46 lru -
ruştan 243 dağlıç, 19,29 kuruştan 718 
kuzu, 12,82 kuruştan 66' keçi, 15 
kuruştan 4 oğlak , 12,86 dan 59 öküz, 
14 ten bir inek, 15 ten üç dana, 9,06 
dan 18 manda ile 14 lruruştan bir 
malak sat1lmıştır. 

miz maddelerin ehemmiyetli olanlan 
geçen senenin istatistiklerine göre. 
bir buçuk milyon lira kadar tutmak
tadır. Bu maddeler arasında afyon. 
pamuk, tiftik, zeytinyağı gelmeirtedir 
Japonlar geçen sene 109 bin tona ya
kın Türk tuzu, iki milyon yedi yüs 
bin kilodan fia.zla pamuk ve 141 bin 
kilo kadar zeytinyağı satm almışlBl'
dır. Bu sene bu miktarlarm artml~ 
cağı söyleniyor. 

Ş ah İ.l!ımail; tam vaktinde ge
lerek Çaldıran sahrasına 

ha.kim tepeler iherine yerleşmişti .. 
Ordu, mükemmeldi. Mevcudu, sek
ilen bini geçen bu ordu, hemen he
lften ki.milen süvariden mürekk ·p
tt. Bilhaaaa on bin" süvariden nıli -

~kep olan Şahın (hassa) alayla
l'I bu ordunun en güzide kuvvetini 
letkll ediyordu. Bunların başların 
~ cilAlı çelikten miğferler, pa
l'!l panl parlıyor; bu miğferler U
f.erinde kızıl tuğlar dalgalanıyor-
4111. 

iyi beslenmi§ atlara malik olan 
'h.ı çevik süvariler, süratle manev
i'-. yapıyorlar; sil8.h olarak enli yüz 

li1 dilz ktlıçlar, demir topuzlar, diş 
budak ağacından yapılmış mızre.k-
1-r, (yaya cengi) nde de çelik 'JÇ

lu oklar kullanıyorlardı. 
Ordunun kumandanları d~: harp 

lerde ve atlar üzerinde ihtiyP.rla
~ kimselerdi. Bunlar arasında, 
biyarbekir valisi. Ustaçlıoğlu Ka

~ Han ile, Bağdat, Meşhet, Hora
"ıı, Damgan valileri ilk safl.ın teş 

~ etmektelerdi. 
ltız yirmi bin süvari ve piyade -

«.ıı ınürekkep olan Selimin c -du

~ adetçe kendisine faik olmakla 
~her; Şah Isına.il, kendi ordu -
"uiun maddi ve mi.nevi kuvvetin 
deıı, ve bilhassa askerlerinin sa -

~~ ve merbutiyetlerinden son 1e 
-~e emindi. 
bir la.1.nız Şah Ismaili düşündüren 
aı ... ~Y varsa o da, Selimin rırdu
)~ki toplar ve tufeldP.rdi. Şah 
~l, Selimin ordusunda 'Kiyle 
~"Unç ve müessir bir sil8.h bu
h~ \lğunu - casusları vasıtasile -
ı...: -~eç haber almıştı. Onun içic 
;-ıCUsi bu llillhtan tedarike v:lidt 
~ll&ınnrb ... Maamafih, bu aUlh 

- Asker, istirahate mühtaç~ır. 
Bir bahane icat edilip, düşman ile 
bir muhabereye girişmeli. Yorgun 
asker, bir iki gün dinlendirilmeli. 

Demişlerdi. 
Bu fikire. yalnız bir tek adam 

itiraz etmişti. O da, defterdar (Pi
ri Çelebil idi. Bu zat; fikrini s.çık 
ça söylemiş; 

_ Padişahım!.. Akıncıların, ve 

Yeniçerilerin büyük bir kısmı, Şah 
Ismailin mezhebine saliktir. Bun
lara. düşünecek kadar vakit bı -
rakmadan, düşmana hücum etme
lidir. Olabilir ki; mezhep gayretı 
ile, düşman tarafına geçiverirler .. 
Geçmeseler bile, isteksiz harbeder 
ler. Buna meydan kalmamalıdır. 

Demişti. 

Selim ; Piri Çelebinin bu mütale-

asından çok hoşlanmıştı. 
- Jşte .. En doğru sözü, sen söy 

}edin. Ne yazık ki, henüz vezir rle 
ğilsin: Asker, bu gece istirahat e
decek .. Yarın sabah güneş doğar
ken, düşmana hücum edilecek. 

Diye bağırmıştı. 

S elim, o gece bütün harp ter
. tibatını hazırlamıştı... Ka

fası yolda kesilen (Hemdem Pa -
şa) nın yerine tayin edilen Zey -
nel Paşa) ile (Sinan Paşa) nın ku
mandası altında bulunan Anado
lu süvarileri sağ cenahta; RumeH 
Beylerbeyi Hasan Paşanın kuman· 
da ettiği Rumeli süvarileri de sol 
cenahta bulunacaktı. Rumeli ve 
Anadolu azapları da, iki cenRha 
taksim olunmuşlardı. Yeniçeriler, 
merkez kuvvetini teşkil edecekler
di. Bu kuvvetin başına bizzat Se
lim geçecekti... Sadrazam, Doka -
kin oğlu Ahmet Paşa ile, vezir Her 
sek Ahmet, ve vezir Mustafa Pa
ıalar, Padişahın maiyetinde bulu
nacaklardı. 

Arabalarla develer, Y eniçerile -

Hastalıktan gelen a.ğnnm büsbü
tün geçmesi, tabiidir ki, hastalığın 
büsbütün geçmesine bağ}ıdır. Has
talık bltlın~ ağn da kendi kendine 
biter. Fakat hastalığın büsbütün 
geçmesi de az c;ok uzun bir va.kte 
bağlıdır. Birc;oğunun muayyen mild 
detlerl vardır. O müddet geçmedik
~ hastalığın iyi edilebilmesi müm
kün olamaz. O vakte kadar belki 
ha8ta ağnsmdan, ıztırabmdan kur· 
tulmak ister. Onun i~Jndir ki, he
kimliğin mühim bir vazlf esi • bel
ki en mühim vazlf esi - her vakit 
hastalan ıztıraplanndaıı kurtar -
mak olmuştur. 

Hekimlik bir taraftan basta
bklan kökünden i)i etmek vazlfe
slle meşgul olduğu gibi, bir taraf • 
tan da hastalık bilsbilttin kaybo • 
luneıya kadar hiç olmusa hastayı 
ıztırabından kurtarmak vazifesini 
mıutmamış ve bu yolda muvaffakı· 
yetiınl temin edecek birc;ok vasıtar 
lar bulnnıştur. 
Ağnyı geçirmek için bulunan va

sıtalar ara.-.mda erı mttfılm icat şöp 
hesiz • herkMln bildiği - küçük PJl

nngadır. Pravaz adında sun'i kol 
ve bacak yapLD bir adamın icat et 
tlği o küçiik şınngayı bir taraftaıı 
takdis edercesine sevmek, bir ta -
raftan da ona llnet etmek l&mn -
dil'. Çünkü onun içerisine, ağnyı ge 
çlrmek, insanı uyutmak hauumı 
haiz olan maddenin malıUilünden 
bir parça koyup ta etle deri arasına 
şınnga edlllnee, bu mahUilttn tesi • 
rlne dayanabilecek ağrı pek az bu
lunur ... Fakat b9 maddeler ağnlan 
geçirdikten başka ln88Da bir de bü 
ytlk keyif verirler. Bu keyfi bir ke 
re tatmış olan insanlardan hazda
n ağnlan olmadığı vakitlerde de 
o şınngayı sırf keyif duymak l~ 
tekrar ederler. Onmı tiryakisi olar 
lar. Şmngayı tekrat etmezlerse al 
ndan batka ttlrHl bir rahatalzlık 

duyarlar. Bu rahatsızlığı ouyma -
ınak i~ şınngayı tekrar ede ede 
nihayet beyinlerini bozarlar. 

ÇüınkU, ağrılan teskin eden bu 
maddelerin tesiri beynlınizdeki yağ 
lan büsbütiiın eritmek değilse de, 
onlan yumuşatmakla olur. Yağ eri
mez fakat tereyağmm yazın sıcak 
lannda kesbettiği hale girer. Bunu 
sadece hararetle de göstermek ka
bildir. Bir kurJ>ala)'I otuz sekiz bu
çuk, yani yağlan yumuşa.tat'&k de
recede suyun içine atınız. Kurbağa 
derhal uyur. Suyun derecesini o
tuz üçe indlriıııiz. Kurbağa hemen 
uyanır. 

Ağnlan geçirerı, insana ke)if , .e 

rerek tatlı uyku getireo i18çlar da 

hf yindeki yağlan böyle erite erite 

nihayet onu tşliyemez bir hale ge

tirirler, lnsam sersem ederler, o 

U8çlarm böyle fena tesirlerinden 

dolayıdır ki, hekimler ağnlan tes
kin için zararsız ba.,ka vasıtalar dıa 

bulmuşlardır. 

Yerine göre, soğuk su, sıcak su 
zarar vermeden ağnyı teskin eden 
vasıtalardır. Baş a.ğnsı soğuk su
ya batınlınJş bir tülbeatle, en şid
detli karaciğer sancılan sıcak suya 
batınJmış bezlerle, sıcak su banyo
slle hafifler. Röntgen ışıklan, mor 
renkte ışıklar çıkaran i.letler, elek
trik cereyanı ağnla.n en t); teskin 
eden vasıtalardır. Hardal ya.kısı 

birçok ağrılan geçirir. 
Bu vasıtalarla geçmlyeıı ağnlara 

karşı da ameliyat yapmak vardır. 
Başka hiçbir va.cııtaylıa teşkln edile 
mlyen en şiddetli sinir ağnlan si
nir kesilince - ister istemez - kaybo
lur. 
Ağnlan geçirmek için, bu r.a -

manda heklınliğin elinde o kadar 
p vaıuta vardır id, hiç kimse ağ

nsmdan kurtulmak için ümidini kes 
memelldlr. 

-0-

Adapazarmda Arazöz 
Adapazarı (TAN) - Belediye 6400 

liraya yeni bir arozöz satın almıştır. 

r -

BORSA"' 
25 Eylül CUMARTESİ 

PARALAR 

Sterlin 625,- 630,-
Dolar 123,- 127,50 
Fransız Fr. 82,- 88,-
Liret 110,- 115,-
Belçıka Fr. 80,- 84,-
Drahmi 18,- 23,-
lsviçre Fr. 570,- 580,-
Leva 20,- 23,-
Florm 65,- 70,-
Kron Çek 74,- 84,-
Şilin Avusturya 21,- 23,50 
Mark 28,- 31,-
Zloti 20,- 23,-
Pengo 21,- 25,-
Ley 12,- 14,50 
Dinar 48,- 52,-
Kron lsveç 30,- 32,-
Altın 1060,- 1065,-
Banknot 260,- 261.-

Ç EKLER 
Londra 
Nevyork 
Paris 
Milin o 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 

, Madrit 
ı: Berlin 
1
' Varşova 
Buda peşte 
Bükreş 
Belgrat 

ı Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

628,- 628,-
0,7877 0,7875 

23,0325 23,0325 
14,9682 14,9682 
4,6825 4,6825 

87,0225 87,0225 
3,43 3,43 

63,6942 63,6942 
1,4250 1,4250 

22,5915 22,5915 
4,1688 4,1688 

11,7038 11,7038 
1,9637 1,9637 
4,1735 4,1735 
3,9810 3,9810 

107,0063 107,0063 
34,955 34,955 
2, 7356 2, 7356 

20,3375 20,3375 
3,0884 3,0884 

_... 

ZAHiRE 
BORSASI 

25-9-937 

Fl~ATLAB 

Aşağı 

K. P. 

Buğday yumuşak 5 30 
Buğday sert 5 10 

Yubn 
K. P. 

6 1 
5 15 
4 16 Arpa 4 10 

Çavdar 4 27,5 
Yulıaf 3 20 
Kuşyemi 7 22,5 
Keten tohumu 10 -
Nohut natürel 5 22,5 
Susam 17 -
Tiftik mal 135 -
Peynir kaşar 45 - 46-

Buğda~ 
Arpa 
Çavdar 
Un 
Yapak 
Susam 
Nohut 
Kepek 
Mercimek 
Tiftik 

Tiftik 
Yapak 
!ç fındık 
Razmol 
Un 
Susam 
K. fındık 

GELf...N 

G 1 DEN 

1028 Ton. 
420 Ton. 
15 Ton 

110 Ton 
2o;ıTon 
48 Ton. 
36 Ton. 
50%Ton. 
151hTon 
18 Ton 

1121hTon 
lfK14,Ton 
13 Ton 

399 Ton 
39%Ton 
241hTon 
10 Toa 

DIŞ FiYATLAR 

Buğday : Liverpul 
Buğday : Şikago 
Buğday: Vinipeit 
Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T.: Londra 
Fındık G.: Hamburg 
Fındık L .: Hamhnrv 

6,22 
4,92 
5,93 
5,29 
4,-
8,26 

94,71 
94.71 

• 



10:============================================== · ~AN =:.-====================::. 26 • 9. 937 

Başvekilette 
Kat'i Değişiklik 

(Başı 1 incide) 

Böyle yüksek bir kıymetten memleket bundan sonra da elbette 
istifade edecek, İsmet İnönü de hangi mevkide bulunursa bulun
sun memlekete faydalı olmak için son nefeaine kadar ayni tüken
mez fevk ve heyecanla çalıtacaktır. 

iktisat Davaları 
• F~kat tekômülümüzde öyle bir merhaleye gelinmiştir ki, •erde

kı fıdanı açık havaya çıkarmak, geniş bir •urette dal budak sahibi 
o~ma•ına imkan hazırlamak icap etmiftir. Bir büyük a8ker ve 
dıplomata ihtiyaç gösteren makam, bu yeni devrede bir iktısat-

• fıya lü:um g~•termiftir. _En keatirme yol, bu iktuatçıyı doğru· 
dan dogruya ış bCIJına getırmek, para, ziraat, iktuat şeklinde olan 
memleket davalarile yeni bir tarzda ve yeni u•ullerle uğraşma
sına imkan bırakmaktı. 

İşte Başvekaletteki değişiklik saiklerini bu yolda tahmin · et k _ 
i d' D d'ği . 'b' b d me ca z ır. e ı mız gı ı un a inkılap cephesindeki kıymetli çalışma arka-
daşları arasında en küçUk bir ahenksizliği hatıra getirtecek hiçbir 
nokta yoktur. 

Celal Bayar Meclis açılınca, Vekil arkadaşlarını seçecek ve yeni Ve
killer Heyetinin listesini hazırlıyacaktır. Şimdiden bu hususta tahminle
re girişmek pek mevsimsiz olur. 

Musolini 
Munihte 

(Başı 1 incide) 
raz başbaşa kalabilmişl~r ve konu;r 
muşlardır. Yemek Nasyonal Sosya· 
list sar.ayında yenmiştir. Yemekten 
sonra, Mussolini, Nazilik uğrunda ö-
lenlerin mezarını ziyaret etmiştir. 

Mu.ssolini, Hitlere şimdiye kadar 
kimseye verilmemiş olan "Faşizm 

fahri onbaşısı,, unvanını vermiş, Hit
ler de buna kar§ılık Duçeye Alman 
kartalı murassa altm nişanını vermiş 
tir. 

Muı•olini manevralarda 
B. Mussolini akşam saat 19,15 te 

yanındaki zevatla Şimalde Alman 
manevralarında bulunmak üzere hu
susi bir trenle Münihten ayrılmış, 

Hitler ile Parti erkanı kendisini ·1.1-

ğurlamışlardır. 

Mülakatın Alman 
matbuatındaki aki•leri 

Berlin, 25 (A.A.) - Alman gaze
teleri müttefikan başmakalelerini B. 
Mussolininin ziyaretine tahsis etmek
te ve Hitlerin misafirini hararetle 
sel8.mlamaktadır. 

Voelkischer Beobachter diyor ki: 
''Hitler ile Mussolini arasında ya

pılacak mülfukatın asıl ehemmiyeti 
bugUn Avrupada daha ziyade kendi
ni hissettirmekte olan duyguların he: 
iki memleket için de müşterek bulun
duğunu gösterecek olmasındadır. 

Berliner Lokal Anzciger şöyle ya
zıyor: 

(BAŞMAKALEDEN .HABAAT) 

Bas 
' Vekalette 

Değişiklik 
(Başı l incide) 

!aşması demek değildir. ismet lnö
nünün kuvvetli şahsiyeti ve feragat
li faaliyeti, Türk milletinin her va
kit, her suretle istifade edeceği çok 
temiz bir kuvvet kaynağı kalacaktır. 

Fakat yine memleketin hayrına 
ve inkişafına taalluku olan 

düşünceler dolayısile lsmet Inönü 
Başvekaletten çekilmeği faydalı 

görmüştür. OnUmüzde bulunan da
valar hep iktısadi mahiyette dava
lar olduğu için Atatürk, inkıliı.bımı

zın yeni merhalesinde doğrudan doğ
ruya bir iktısatçmın iş başında bu
lunmasının ameli ve faydalı bir ha
reket olacağını düşünmüştür. 

Prensip itibarile bu karara varıl
dıktan sonra bu mevkii Celal Baya
rın doldurmasından tabii bir şey ola
mazdı.Celiı.l Bayar Türk bankacılığın
da ve Türk iktısadi hayatında geniş 
görüşü, ameli ve verimli çalışma u
sulleri, prensiplere bağlılığı sayesin
de memleket için hayırlı varlıklar 
kurmuş, yeni yeni çığırlar açmıştır. 
Demek ki inkılabın yeni devresinde 
h~ku~e~ başına geçen yeni Başve
kıl, uzenne aldığı vazife bakımın
dan çok esaslı tecrübelerden geçmiş 
kıyımetli bir şahsiyettir. "Hitler ile Mussolini yeni bir ni -

zam ve yeni bir ahenk yolunda yapıl
mış olan inkılabın amilleri bulunu -
yorlar. Bunlar muzaffer olmakla yal- M aziden .k~lan fena • miraslar-
nız kendi milletlerini kurtarmakla dan bın de kırtası zihniyet-
kalmamışlar, ayni zamanda yeni bir tir. Idare mekanizması içinde sapla
Avrupanın da esasını kurmuşlardır. nıp kalmış olan bu zihniyet ve b~
Bunun içindir ki, iki devlet reisi a- ~u?. doğ~~u~ dar usuller, genış 
rasmdaki ziyaret hakiki bir sulhün olçudc bır 1~~ışafJn engeli~ir. Celal 
daha geniş bir tahakkukuna doğru ı B.ayar, mazının ~u fena mırasını az 
yeni bir merhale teşkil edecektir. bır zamanda .tasfıye etmek hususun-

da memleketın en ziyade güvenebi-
Berlind e yeni protokol im%a leceği bir şahsiyettir. Zaten sene-

edilmiyecek lerdenberi bir uzvu bulunduğu hükfı-
~o~a, 25 (TAN) . -:-- İtalyanın :n metin muvaffakıyetli çalışma usulle-

salahıyettar muharnrı sayılan Sın- rine v . -
yor Gayda, Münihten telefonla Jur- e prensiplerıne baglı kalmakla 

beraber bu sahad ·· tl' b' · k' nala Ditalia gazetesinde yazdırdığı a sura ı ır ın ı-
bir makalede Sinyor Mussolininin AI şaf temin edeceğini ümit edebiliriz. 
manya ziyareti esnasında hiçbir ye- TebeddUlün memleket için hayırlı 
ni protokol imza edilmiyeceğini an- olmasını temenni ederiz. Yeni hükıi
lattıktan sonra demokrasi dünyası metin muvaffakıyetine elbirli-'l _ 
tarafından yapılan türlü türlü pro- lışmak hepimiz içi b' 'f gıd. eça B 
P

agandal • ld - .. n ır vazı e ır. u 
arın manasız o ugunu, mu 'f · 

IS.katın daha · b' A 1 vazı eyı en candan ifa edenlerin ba-
genış ır vrupa an aş- . .. 

masma imkan vereceğini anlatma!{· şında, ~ıç. ~~p~: Y~~ ki daima Is
ta ve mülakatlar, ziyafetler esnasın- ~et Inonliyu gorecegız. Çünkü Türk 
da söylenen nutukların bunu ifade e- ınkılfıbının çerçevesi içinde hiçbir şa
deceğini söylemektedir. hıs davası yoktur. Bu inkılabın en 

Bu makaleye göre, Mussoliniye et- üstün tarafı, bütün benliklerin vazi
siz resmi ıkabul yapılmıştır. İki şef fenin yüksekliği ve gayenin kutsiye
arasmda yapilan görüşmeler iki re- ti karşısında eriyip gitmesi, hiçbir 
jime karşı herhangi bir teşebbüs iki nevi sen ve ben hissine bir yer bı

i ınemleketin müsellah kuvvetlerile kar rakmaması el birliğile çalışmanın de
~ılanacağmı göstermiştir. Iki memle rin zevkini herketin birden duyına
ıcetin bütün hedefi, her hususta mü- sıdır. 
sa.vi muamele görmekten ibarettir. Ahmet Emin YALMAN 
J3U müsavi muameleyi temin etmi -
yenler düşünmek mecburiyetindedir-

~Jer. 
LOLEBURGAZDA 

TEMİZLiK 
Lüleburgaz, (TAN ı Belediye, ev

lerden ve dükkanlardan sokaklara pis 
su akıtılmasını yasak etmiştir. Bu yer 
lerde süprüntü bir teneke içinde top
lanacaktır. 

Üçüncü Tarih Kongresi Dün Bir Haftalık 
Tarih Çahşmalannı Bitirdi 
B u hafta A vrupada çok dikka· 

'(Başı 7 incide), . .l 

Kongreye if tirak eii e:n 
alimler aöz aldılar 

Hece sırasile ilimleri söz istiyen 
on iki milletin adları şunlardır: 

Almanya, Avusturya, Çekoslovak
ya, Fransa, İngiltere, Lehistan, İtal
ya, Macaristan, lsveç, Romanya, Yu
nanistan, Yugoslavya. Misafir bilgin
lerden Çekoslovakya üniversitesi pro 
fesörU Rypka ile ltalyan profesörü 
Rossi sözlerini tamamen, Macar' fili
mi profesör Zessi de kısmen türkçe 
söylediler. Üçü de sürekli alkışlar top 
Iadılar. 

Ba.şkan iL.lc sözü, Almanya namma 
profesör Hartmanna verdi. Profesör, 
kendilerine gösterilen emsalsiz misa
firperverlikten dolayı teşekkür ettik
ten sonra barihi abidelerin kendilerin
de uyandırdığı hayranlığı kayit, fa
kat ondan daha derin olan ve devlet 
reisimizin son senelerdeki idaresi al
tında tahakkuk eden değişikliklere o
lan hayranlıklarını tebarüz ettirdi. 

Profesör, kongrenin kendi şahsi 
mesaileri sahasında tarih ile uğraşan 
ilim adamlarına yeni bir istikamet 
verdiğini ehemmiyetle kaydettikten 
sonra kongreyi hazırlamak için sar
folunan mesaiyi ve elde edilen neti -
ceyi ve onun kıymetini takdirlerle te
barüz ettirdi ve dedi ıki: 

"Eğerı teşekkürlerimizi kelimeler -
den başka bir şekilde de ifade ede.
bilirsek kendimizi bahtiyar addede -
bileceğimize emin olabilirsiniz. Türk 
tarihini daha derin anlamak için he
pimiz candan gayret edeceğiz, bunu 
size vadediyorum.,, 

Prole•Ör Menglin kürsüde 
Ba.şkan bundan sonra profesör 

Menghin'e söz verdi. Profesör Meng
hin, Türk Tarih kurumuna, Büyük 
Cümhurreisine, kendilerinin davetin
den dolayı teşekkür ettikten sonra 
Türkiyede gördükleri büyük terakki 
eserlerinin üzerinde hasıl ettiği hııy
ranlığı ve derin intibaı kaydetti. 

Ti.irk tarihinin cihan tarihini bil -
yük bir tekamüle sevkeden bir kud
ret olduğuna şüphe edilemiyeceğini 

ve kongrenin büyUk bir ilmi hadise 
olduğunu söyledi. 

Bundan sonra Çekoslovakya na • 
mma profesör Rypka, türkçe olarak 
söylediği ve çok alkışlanan nutkun
da Avrupanın en eski üniversitesi o
lan Şarl üniversitesile Çekoslovakya 
Şark enstitüsünün hürmet ve sevg-i
lerini büyük kongreye sunmıya ken
disini memur ctflderini ve burada bu 
vazifeyi ifa edeceğini söyledikten son 
ra dedi ki: 

"- Şimdiye kadar koyu kaııanlık
lar içfade kalmış bazı meseleler ay
dınlanmıya başlamıştı. İmparatorluk 
devri bu meselelerin halline yardım 

edemedi. Ancak Türkiye Cümhuriye
ti münevver hükumeti ve bilhassa 
Reisicümhur sayesindedir ki, hak;ıki 
ve ilmi bir tarih, yüksek himaye ve 
irşatları altında inkişaf edebilir .. , 

Profesör sözlerini şöyle bitirdi: 
"Yaşasın ikinci Türk Tarih kon

gresi, yaşasın selefi ve halefi.,, 

F ran•ız prole•Örünün 
güz.el temennileri 

Bundan sonra kürsüye gelen pro
fesör Delaporte, Fransız profesörleri 
namına kongreye teşekkür ettikten 
sonra kongrenin muvaffakıyetini Ye 
mesaisinin ehemmiyetini temin için 
sarf edilen büyük gayretlere hayranlı
ğını gösterdi ve bu mesaiyi fevkala
de takdir ederek sözlerini şöyle bitir
di: 

"BüyUk bir babalık sevgisi ile !:u
rumun ve kongrenin çalışmalarını ta
kip edene dönerek, bütün vatandaş
larımın derin saygı ve sevgilerini ar
zetmekle şeref kesbediyorum ve ken
disine eski Eti şefine söylenen şu söz 
lerle hitap ediyorum: 

"Bay Başkan Atatürk. Sizin, şah
sınızın, evinizin, etrafımızda bulunan 
lann ve memleketinizin işleri rast 
gitsin.,, 

Yakın Şarktaki tarih 
tetkikleri 

Profesör Delaporte'dan sonra kür
süye gelen Oksford üniversitesi pro
fesörlerinden ve dünyanın en büyük 
alimlerinden profesör Mayres, kürsü
de İngiltere namına şu sözleri söy
ledi: 

"- Uzun senelerdenberi seyyahlar 
ve arayıcılar yakın şarkta yaptıkları 
tarih ve arkeoloji tetkiklerinde Türk 
dostlarından yardım ve sıcak bir ka-

' vuzuh ile, teşrih edenlere ve bunları te değer inkişaflar görüimil§'" 
en yüksek bir alaka ile dinliyenlere tür. Nyon mülakatında varılan ka· 
Türık kültür ailesi adına, teşekkür et- rarlar, Akdeniz.de açık korsanlık şek· 
mek, yapılması bana müstesna zevk !ine kadar ilerliyen asayişsizlği dur
veren bir ödevdir. durmuş ve bu cihetten havayı dil· 

Dünkü toplantıda 
•Öz alan hatipler 

bul gördüler. Türk Tarih kurumunun 
tertip ettiği ve büyük bir misafirper
verl'ık havası ve muhteşem ·bir mu
hit içinde cereyan eden bu kongrede 
birçok diyarlardan gelen alimler top 
landılar ve tetkiklerini ortaya koy
dular. 

• Kongrenin 1ngiliz azaları, Türk 
Tarih Kurumuna ve onun h:.misi o
lan Atatürke, kalpten gelen hayran
lıklarını ve şükranlarını sunar ve il
min terakkisi ile beraber yürüyen 
büyilik saadeti dilerler . ., 

Diğer prolesörlerin •Özleri 
Daha sonra, Lehistan namına pro

fesör Orzevskai, İtalya namına prof. 
Rossi söz aldılar. Rossi türkçe söyle
diği nutkunda dedi ki: 

"- Türk Tarih kurumunun mevzu 
ları olan ilimler için beslediğimiz .sev
ginizden dolayı, kurum tarafından 
davet olunarak biz !talyan bilginle
rinin geniş 1lilesinin üyeleri olduğu
muz itibarile. onların namına da te
şekkürler takdim ederim. Biz, onla
ra, Atatürk Tünkiyesinde ilmin ne 
kadar takdir edildiğ·i ve insaniyetin 
müşterek tarihi ile ulusların müte -
badi! münasebetlerini al~kadar eden 
sahalarda İtalyan, bütün dünyanın 
bilginlerinin yardımlaşmaları için ne 
kadar geniş bir meydan bulunduğu
na dair haber vereceğiz . ., 

Macar profesör B. Comte Zici, İs
veç namına profesör Person, Roman· 
ya namınn Profesör Nester, Yuna
nistan namına Profesör Marinatos da 
söz -alarak kongrenin muvaffakıyetini 
takdir ve tebrik ettiler. 

En son olarak Yugoslavya namına 
Profesör Fehim Bayraktaroviç kon
grenin büylik ve verimli mesaisini 
kaydetti ve Türk Tar;~ kurumuna ıs
tikbal için en güzel muvaffakıyetler 
diledi. 

Profesörler sözlerini bitirdikten 
3onra Türk Tarih Kurumu Sekreteri 
Profesör Muzaffer Göker, kürsüye 
geldi ve 26 eylül 1937 dil bayramı 
olduğu için kongre namına bu bay
ramın ıkutlanmasım teklü etti. 

Bu teklif ittifakla kabul edildikten 
sonro kongre başkanı bitirme nut -
kunu söyledi ve ikinci tarih kongr13si 
ni kapadı. 

Başkanın kapanı!} nutku 
Bundan sonra, başkan Saffet Arı· 

kan kapanı§ nutkunu okudu ve dedi 
ki: 
"- Türk Tarih Kurumunun ikinci 

kongresi çalışmalarını şu anda sona 
erdirmiş bulunuyor. 

Bir çok emeklerle ve derin etütler
le hazırlanmış olan bu cihanşümul il
mi mevzuları, büyük bir vukuf ve 

Hangi milletten olursa olsun, bil- zeltrniştir. 
tün ilim adamlarının beşer saadetine Fakat buna karşı İtalya ve Alman· 
hizmet etmeleri hakkında, ilkin yap- yayı küskün bir mevkie düşürmüş· 
tığım temennimin bu kongrede çok tür. Hitler ile Mussolini arasında ha· 
geniş bir sahada tecellisini görmekle zırlanan mülakat neticesinde bu kUS
cidden bahtiyarım ve ilmi ~hlaka bu künlük ya ileri gidecek veya umumi 
kadar asil duygular ve insani fikirler- anlaşmıya müsait bir hava doğacalt· 
le örnek veren sayın alimlere ş~ran tr. 
!arımızı ve saygılarımızı sunmakla Eden, bu mülakatın arüesinde ln· 
bahtiyarız. gilterenin siyasetini apaçık bir su· 

Söz alan ve dinliyen üyelerinin yük rette ifade etmiye ihtiyaç duymuş.
sek şahsiyetleri ve izah edilen mev- tur. 
zuların derinliği itibarile, bu kongre- Eden'in Cenevrede söylediği nut· 
nin, ilim tarihinde geniş bir adım ol- ka göre İngiltere silahları az.altrnak 
duğunu tıöylemek ve bilmek, hepimiz ve tahdit etmek yolunda her hare· 
için ift:ihara değer bir neticedir. kete candıın karrşır. Fakat böyle bir 

AçıhşındanbP.ri, eşsiz varlığı ile hareıket mümkün olmazsa, bütiln im· 
kongreyi şereflendiren ve koruyan paratorluk her türlü vasıta ve irn· 
Atatürke hepiniz ve hepimiz adına kanlarile silahlanmıya devam ede· 
sarsılmaz bağlılığımızı ve en derin cektir. !ngiltere anll\imak taraftarı· 
tazim ve minnetlerimizi sunarak kon- dır, fakat harp yolunda gidilmek is· 
greyi kapıyorum.,, tenirse Avrupanm tutuşmasına mani 

BUtün kongre azaları ayağa kalka olmak için her şeyi yapacaktır. 
rak vecdii heyecan içinde Ulu Önde- Eden, harp fikrinde bulunanları 
ri tükenmiyen alkışlarla alkışlamış, açık bir dille ikaz etmiştir. Demiştir 
\'e kngre bu suretle sona ermiştir. ki: "Harp kar getiremez. Dahilde v&-

Atatürk Bay ve Bayan ya hariçte başgösterecek her ti!rlU 
Pittard' ı kabul ettiler ihtilaflar bir memleketin hayat se· 

Tarih kurultayının son toplantıs~n- viyesini düşüriir. Birlik, bunun ak· 
dan sonra Büyük Şef j..tatürk, ts- sine olarak seviyeyi yükseltir.,, 
viçreli profesör B. Pittard'la eşini ka- Eden, bundan sonra anlaşma yol· 
oul buyurmuşlardır. larında müsbet bir adım atmıştır Jci, 

Profesör Pittard, bu 'mUlakattan o da kendi kendini idare etmiyen tn
sonra kendisile görüşen bir muhar· giliz müstemlekelerinde imparator· 
ririmize şunları söylemiştir: luk malları için kıurulan tercih siste· 

" - Büyük Şef Atıatürk tarafın _ mini tadil etmektir. Ham malzeıne 
dan kabul edilmek şerefine nail ol- arayan Avrupa memleketleri bu sa· 
duğum için şu andaki sevinç hisleri- yede bu memleketlere ihracat ya~ 
mi şimdi anlatabilecek kadar heye • mak ve mukabilinde ham madde al· 
cansız değilim. Bence dünyanın en mak imıkanınr bulacaklardır. 
büyük adamı Atatürktür. Onu, diin iyilik iatidatları 
çok kudretli bir a~er olarak tanı - N utuk iyi bir tesır bırakmı~ır. 
mış ve takdir etmitşik. Yine onu bu- Umumiyetle Hitler - Musso· 
gün en büyük inkılapçı, dış ve iç iş- lini mülakatının arifesinde Avrupa• 
ll'rile en yakından ve çok geniş bir nın havasında çoktanberi görülmemi!} 
vukufla alakadar olan en büyük dev bir iyilik vardır. Çoktanberi merak
let adamı olarak görüyoruz. Onunla la beklenen mülakatın Avrupada bir 
ne kadar iftihar etseniz azdır.,, anlaşma havası yara acağmı söyü .. 

Tarih Kurumunun faaliyeti yenler vardır. 
hakkındaki intıbaları Eski tercübelere göre, haddinden 

İsviçreli profesör bun!l~n sonra 
Tarih Kurumu faaliyeti hakkında da 
demiştir ki: 

"-Türk Tarih Kurumu çok iyi ça 
!ışıyor. Kısa zamanda elde ettiği ne
ticeleri bumda büyük bir hayranlık· 
la gördiik. Tarih kurumu bu seme
releri çnhşmalarile bütün dünya ilim 
alemine en büyük yardımı yapmak -
tadır. Bu defa tarih kurultayı için 
memleketinize gP.lişim benim için çok 
istifadeli oldu. Memlri.<etime döner -
ken buradan fevk-alade güzel intiba
larla ayrılacağım.,, 

Hediyelerle Dönen 

Heyet 
Londra, 25 (TAN) - Italya tara

fından Imam Yahya nezdine gönde
rilen heyet, Italyan Krallık Hanf'da
nına, Sinyor Mussoliniye, ve Kont 
Cianoya ait hediyelerle geri dönmüş 
tür. Italyan heyeti, Eritre Valisi ri
yasetinde idi. 

Vezirköprüde Park ve 
Spor Sahası 

Vezirköprü (TAN) - Kasabamı -
zın ortasında ve en kıymetli yerinde 
bulunan on hektar büyüklüğündeki 
eski mezarlığın caddeye bakan kısmı 
güzel bir park haline getirilmiş, ~t -
rafı alçak beton dıvar ve bunun iis· 
tü tel kafesle çevrilmiştir. Içine bir 
de havuz yaptırılmıştır. Arka kısmı 
da spor sahası haline getirilmiştir. 

--<>---- . 
Tarsusun Baklavası 
Şöhret Kazanıyor 

Tarsus (TAN) - Izmirden mühim 
miktarda baklava istenilmiş ve hazır
lanarak muntazam ambala31ar için
de gönderilmiştir. Tarsus baklavası
nın §Öhreti gittikçe artmakta, eski
den çok aranan Berut baklavasının 
yerini tutacağı ümit edilmektedir. 

fazla nikbin olmak doğru olmamakla 
beraber ortada iyi emareler bulundu• 
ğunu da itiraf etmek icap eder. ttal· 
yanın Cenevreye gönderdiği mümc9'" 
sil vasıtasile İngiliz ve Fransız de"'" 
let adamlarile yapılan temaslar, bil· 
tün alakadarları memnun edecek ne
ticeler vermiştir. İngiltere ve Frafl"' 
sa, Nyon anlaşmasını Italyanın 
tam müsavatı esası üzerine tadil et .. 
miye hazır olduklarını bildirmişlef 
ve deniz mütehassıslarının panste 
toplanıp bunu konuşmalarını teklif 
etmişlerdir. İtalya bu teklifi kabul 
etmemekle beraber İspanyaya bun· 
dan sonra bir tek gönüllü gönderınC" 
miye de razı olmuştur. Fakat mevcut 
gönüllüleri geri çekmiye razı olınıY 

mıştır. 

Bugün mevcut istidat, Avrupads 
umumi bir anlaşma yapmıya doğru• 
dur. Eğer buna imkan bulunursa ts· 
panya meselesine müşterek bir ça:r6 
bulmak kolaylaşacş.k ve bu büyil1' 
dert ortadan kalkacaktır. Fakat bU 
çare bulunmazsa İspanya, iki nevi 
zıt menfaatlerin musademe cephesi 
diye 1.arurl olarak ortada kalacak \'8 

hergün yeni bir ihtilat tehlikesile A'I/' 
rupanın sulhUnü tehdit edecektir. 

Uzak Şark işleri 

U zak Şarkta dünyanın en kanıı 
harplerinden biri devam edi

yor. Bir taraftan da Cenevrede yir
mi bir devletin mümessillerinden 01U' 
rekkep bir encümen meseleyi maSS 
başında tetkik ediyor. Amerika dS 
bazı şartlar dahilinde bu encüıneJJ8 

karışmıya razı olmuştur. 

Yüksek Mühendis Mektebi Direktörlüğünden : 

Harp sahalarında Japonlar Uerle
miye devam ediyorlar. Fakat uz~ 
ve masraflı bir harbi canlan isteı1111' 
yor. Şehirleri yakıp, yıkıp bir all 

evvel bir neticeye varmak istiyorla.t'• 
Nankine ve diğer büyük şehirlere 
karşı kasitleri vardır. Amerika ''8 

diğer devletler, askeri olmıyan nolt
taların bombardıman edilmemesi ve 
hukuku düvel haricine çıkılmaınaS1 

için bütün kuvvetlerile çalışıyorlııt· 
Japonlar buna rağmen bombardırnıııt 
ederlerse ne olacak? Burası belli de" 
ğildir. Fakat Garbi Avrupa ve AJJlt;' 
rikadaki hisler o kadar şiddetlidir 1<

1
• 

Japonlar da tehditlerini umumi sıt· 
rette t.Jitbike geçirmekte epeyce tered 
düt göstermektedirler. 

937 - 938 tedris senesi için mektebe girmek isteyenler arasında yapı
lacak müsabaka imtihanları Eylülün 28, 29, 30 uncu Sah, Çarşamba Per
şembe günleri icra kılınacak ve imtihanlara saat 9 da başlanacaktır. Bu 
hususta fazla malumat almak isteyenlerin tatil gUnler:i hariç olmak üze
re hergün saat 9 - 12 ve 13 - 16 arasında Idareye müracaatları. (6074 l Ahmet Emin YALMAN 
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Adana Pamuk Üretme çiftliği 

, Müdürlüğünden: 
~cak eşyanın nev'i Miktan Muhammen bedeli 
Benzin 700 Teneke 312.5 Kuru§ beher tenekesi 

Gaz 230 " 282.5 " " " 
llazot 3350 ,, 155 ,, ,, ,, 
Yaıvalin 50 ., 450 ,, ,, ,, 

Yakum 4000 Kilo 30 ,, Beher kilosu 
Gres 250 Kilo 45 ,, ,, ,, 

Pamuk üretme çiftliğinin şubat 938 sonuna kadar ihtiyacı olan ve yu
karıda cins, miktar ve muhammen bedelleri hizasında gösterilen yanıcı 
lnaddeler kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

lhale 5-10-937 tarihine mUsadif Salı günü saat 15 de Adana Pamuk 
Uretme çifUiği Müdürlüğünde müteşekkil komisyon huzurunda yapıla
caktır. llk teıminat 718 liradır. Şartnameyi görmek ve almak isteyenle
~ Adana Pamuk Uretme çiftliği müdürlüğüne müracaatları ve taliple
rın muayyen gün ve saatten laakal bir saat evvel teklif mektuplarını A
danada köprü civarında pamuk üretme Çiftliği Müdürlüğüne vermeleri.6368 

Kapalı Zarf U suliyle Eksiltme ilanı. 

Uzunköprü Belediye Reisliğinden: 
1 - Eksiltmiye konulan iş: 

. "Uzunköprü kasabasının Nafıa Vekiletinden musaddak elektrik pro
~esi mucibince elektrik tesisatı.,, 

Tahmin edilen bedel: 
A - Bedeli keşfi 13,300 lira olan lokomobil ve teferrüatr. 
B - Bedeli keşfi 19,486 lira 50 kuruş olan alternatör, tevzi tablosu, ir

tibat nakilleri, santral tenviratı, beş tonluk pon ruJan eehir tebekesi ve 
ı:nontaj ki ceman 32786 lira 50 kuruştur. 

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

Istiyenler bu prtname ve evrakı beş lira bedel mukabilinde Uzunköprü 
belediye muhasebesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usulU ile olup 27-10-937 tarihine tesadüf 
eden çarşamba günü saat 16 da Uzunköprü belediye dairesinde yapıla-

caktır. ·-·-
4 - Ekı:ıiltmiye girebilmek için isteklinin 2459 lira muvakkat teminat 1 

vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikalan haiz olup göstermesi lazım· 
dır. 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla beraber Nafıa Vekaletinden a· 
lınmı3 ehliyet vesikasını ibraz etmek şarttır. 

5 - Teklif mektuplan yukarda yazılı Hatten bir saat evveline kadar U· 
~köprü belediye daimi encümeni reisliğine ' makbuz mukabilinde veri- ı 
lecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların 3 üncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfm mühür mumu ile iyice kapatılmış bulunması 
Şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (6267) 

Ankara Devlet Konservatuvarına Bu Yıl All· 

nacak Talebe Kayıt ve Kabul Şartlan. 
._1937,_. J AA&~etim jDlı iQin ,Ankara Devlet KODMl'V&tuvan 'Tiyatro 
ve Opera" kısımlarına kız ve erkek talebe alınacaktır. Okul parasız ya. 
tıbrur. Talebeye her ay bir mikdar da harçlık verilecektir. 

1 - Aranılan genel vasıflar şunlardır: 
A - Aza ve vücudu kusursuz olmak, 
B - Sesi güzel olmak, 
C - iyi kulağa malik bulunmak "ifittiği sesleri tanımak veyahut ay

lllnı tekrarlıyabilmek.,. 

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

~malik olanlardan bu prt aranmaz", 
P - Şivesi ve vücudu sahneye müsait bulunmak, 
2 - Istekliler arasında bir seçme sınavı yapılacaktır: 
A - Tiyatro kısmı için §unlar aranılacaktır: 
A - Püzgün ve serbest konuşma, gördüğü veya okuduğu teyi anlat· 

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

l'OIU yaJ>ll bilımek, 
C - Sınav heyetince verilecek bir rolü yapabilmek, 
B - Opera kısmı için şunlar aranılacaktır: 
A - Kendi seçeceği, bildiği bir şarkıyı söylemek, 
B - Sesleri ve melodileri tekrarlıyabilmek, 
C - Ritmik duyma ve hissetme kudreti. 
1 - Sınavlar, 5--10-937 Salı gününden 9 - 10 - 937 Cwnar -

test gUnüne kadar IBtanbulda Şehir Tiyatrosu Rejisörlüğünde, Ankara· 
da 11-10-937 Pazartesi gününden 15-10-937 Cuma gününe kadar 
ller gün saat 9,30 da Cebeci'de MU.zlk Oğretmen Okulunda bir heyet ma. 
l'lfettıe yapılacaktır. • 

latekJiler, pullu dilekçelerile Istanbul'da Şehir Tiyatrosu Rejisörlüğü-
._ Ye Aukarada Müzik Oğretmen ·okulu DirektörlUğüne başvurmalıdırlar. 

4 - Dilekçelere şunlar bağlı bulunmalıdır: 
~ - Nüfus tezkeresi veya bunun tudikU bir sureti, 
J!s - Orta okul diploması veya tasdikli bir sureti, 
C - Sıhhat raporu, 
D - Hüsnühal varakası. (3255) (6031) -

k
1
ad ıköy k•z Enstitüsü Direktörlüğünden: 

HER YASTA 
fi 

' 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden: 
1 - tik, Orta ve Lise kısımlanna gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Henüz müracaat etmiyen eski talebenin kayıtlan kapanmı,ıır. Bundan sonra yapılacak müracaat ka· 

bul edilmiyecektir. 
3 - lstiyenlere mektebin kayrt ~artlarını bildiren tarifname paraaız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 

~ _______________ , 
ISTANBUL GA YRIMOBADILLER KOMiSYONUNDAN : 
D. No. Semti ve mahaUesi 

926 Kmnkapı Muhsine hatun 

1962 Silivrl,kapı Ali FakiP, 

2449 Edirnekapı Kariyei atik 
Ali paşa 

3471 Feriköy Talimhane 

4580 Kuzguncuk 
4841 Beyazıt Camcı Ali 

4935 BoyacıköY. 

6087 Usküdar Selamsız 

6227 Anadoluhisar 

Sokağı 

Müsteşar 

Ko~dibek 

Salma tomruk 
Cad. 

Talimhane Cad. 

Avramaçi 
E: Buğdaycılar 
Kapısı 

Emli.k No: 

E: 8 Y: 6 

E: 19 Y: 39/1 

E: 119 il& 
127 

y: 127 lll 129 
E: 2---' 

E: 7 MU. Y: 22 
E: 9 Y: 11 

Y: Küpçüler 
Konı Cad. 

çıkmazı 

Sellmsız Ca. 

Çavuşbaşı 

ve Göksu 

E: 84-86 
Y: 96-98 
100--102 

E: 334-336 
Y: 300-302 

E: 7 
Y: 7-25 

7369 Büyükdere Kefeli karlyesi Hacı Osman bayın E: 3 

7616 lstinye 

7811 Bakırköy Sakızağacı 

3848 Usküdar Muratreiı 

E: Havuzlu bostan E: 3 Y: 1-2 
Y: Çayır 
Firenk 
kilisesi 
Çavuşdere Cad. 

E: ve Y: 
61 

E: ve Y: 
214 

Cinsi ve blueel 

Arsa 

Hı.eye göre 
muhammen K. 

1340 Kapalı 
Zarf 

200 Açık 
Artırma 

Dolaplı kuyusu 
olan bir lata boe
tanın 192/1920 hia. 
Arsanın 24/ 40 his. 

lki kıta müfre2 
arsa 
Arsa 
Arsa ve bodrumun 
1/7 his. 

Ahşap hane ve 
}>ahçenin 5/ 40 his. 

Arsa 

400 " 

410 " 

100 " 
830 " 

130 " 

280 " 

Küçük Armutlu bah- 710 ,, 
çesi deımekle maruf 
bostan ve ahınn 2,5/ 8 
tam ve sülüs hissesi· 
nin 42,5 hil!lae tertibiy-
le 14 hisse tam ve sü-
lüs hissenin 5/ 6 his-
sesile mezkör 42,5 his-
se tertibinden 28 hisse 
tam ve bir hissenin 
iki sUlüs hissesi. 
Bağ yeri 

Ahır ve tarlanın 
1/ 8 his. 
Ana 

1500 Kapalı 
zarf 

160 Açık 
artırma 

320 ,, 

120 " 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkanı mıştr. ihaleleri 8-10-937 tarihin 
lüşen cuma günü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiledir. 

BiR DOKTORUN 
9ayanı hayret ketfl 

Buruşmuş ve ihtl· 
yarlamış bir cilde 

· GEnÇLIGlnı iade ediyor 
Viyanada bir tıb mecmuası, fennin 

en son mferini ilan ediyor: Buru· 
şukluklarm yalruz sebebi zuhuru de
ğil, ayni zamanda onlann izale ça
resini de bulmuşlardır. Artik anne
ler ve hatti büyük anneler gençlik 
senelerindeki ter ve taze tenlerini ve 
50 - 60 yaşlarındaki kadınlar, gen9-
liklerindeki buruşuksuz ve yumuşak 
cildlerini temin edebilirler. 

Bunışukluklarm sebebi 
Ihtiyarladığımızda yüzUmUz buru

l şukluklarla dolar.Cild,besleyici ve can 
l tandırıcı unsurunu kaybeder. Bu un-

1 

suru, §imdi kemali itina ile seçllmlt 
genç hayvanlardan istihsale muvaf-

1 

fakıyet hasıl olmuştur. Cild bununla 
beslendikte yeniden gençleşir ve ta
zeleşir. Viyana üniversitesi profesörü 
Doktor Stejskal'in bu §ayanı hayret 

I keşfinin istimal hakkını münhasıran 
Tokalan müessesi tarafından büyük 
mali fedakarlıklarla temin edilmiştir. 

RastahMlelerde tecrübeler 
Profesör tarafından hayvanlardan 

istihsal edilen ve Biocel tabir edilen 
j bu cevher, yalnız (Pembe rengin
deki) Tokalon kreminde mevcuttur. 
Hastahanelerde 60 yaşlarındaki ka
dınlar üzerinde yapılan tecrübeler

ı de, altı hafta zarfında buruşukluk· 

larm zail olduğu görülmüştür. Her 
Enstitü ve Aktam Okulu talebe kaydma devam edilmekte

dir. "6258,, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. akşam yatmazdan evvel cild unsuru 

Arapkir Şarbayhğından: 
l - Kasabaya altı kilo metro mesafeden getirilecek ıçme suyuna ait 

te,tt ve projenin yapılması 13-9-937 gününden itibaren aradaki tatil 
ltlnıeri sayı1mamak üzere yirmi gün müddetle eksiltmeye konulmugtur. 

2 - Yapılacak Proje ve keşif içme sulan projelerinin ne suretle ha
trJ.Ianacağına dair olan talimatnamenin 6 ncı maddesinin btltün fıkrala· 
l'ılıa göre ihzar ve ikmal edilecektir. 
rı.~ - Yine bu talimatname mucibince yapılması icap eden diğer hUl!IUl!l&t 
'qi tamamlanacaktır. 

4 - Bu işi yapmak isteyenler tekliflerini birincitefl'in ayının altıncı 
~nıba günü saat 16 ya kadar Arapkir Belediyesine bildireceklerdir. 

~ - Edilen teklif komisyonca, muvafık görüldüğü takdirde istekliye 
:alünıat verilecek ve icabeden teminat almdıktan sonra kat'i ihalesi ya
lacaktır. Bu işi yapacakların ehliyet klğıdı ibraz etmeleri mecburidir. 

b· 6 - Eksiltme kapalı zarf iledir. Teklif mektuplarmm ihale saatinden 
ır saat evvel yetişmesi lazımdır. 

et 7 - Bu hususta fazla izahat almak isteyenler Belediyemi7.e müracaat 
ltıeleri ilin olunur. (6375) 

lstanbul Sıhhi müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan : 

Eksiltmeye konulan iş: Istanbul Sıhhi Müzesinde yapılacak tamırat, 
Keşif bedeli: 2750 lira 
Muvakkat garanti: 206 lira 25 kuruş. 
Açık eksiltmeye konulan Istanbul Sıhht Müzesinde yapılacak olan yu. 

kanda yazılı tamirat işi için istekli çıkmamasından ihalesi 29-Eylül-
937 Çarşamba günü saat 15 e bırakıtmı,trr. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet MUdUrlUğtl 
binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Mukavele~ eksiltme Bayındırlık i§leti genel ve hususi şartnamesi, 
proje ve keşif hülisası ile buna müteferri diğer evrak komisyonda görU
lebilir. 

3 - istekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasile bu i§e benzer 
2000 liralık iş yaptığına dair Nafia Müdürlüğünden almıı olduklan mü
teahhitlik vesikasile muvakkat garanti makbuz veya banka mektuplarile 
birlikte belli gün ve saatte komisvona 2'elmeleri. <6242) 

Istanbul altıncı icra memurluğun
dan: Mahcuz olup paraya çevrilme
sine karar verilen Galatada Kaval so
kağında Rum mektebi sırasında 21 
No. lu demirci dükklnmda mevcut 
Fransız sistemi bir destere ve bir 
dawl makineli 28-9-937 tarihine 

müsadif salı günü saat 16 dan iti
baren 2 iııci artırma ıuretile satıla
cağından ist.eklllerin mahallinde ha
zır bulunacak memuruna mUracaat
lan ilan olunur. 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN 

Umumi Nqriyatı idare Eden: 
8. SALIM 

Gazetecilik ve Nepiyat l'Urk Limit.et 
&irkeU. BuıJdıit yer TAN matbaası 

olan pembe rengindeki Tokaıon kre-
mini kullanınız. Siz uyurken, cildini· 
zi besler, buruşuklukları serian izale 
eder. Bir kaç hafta zarfında bır çok 
seneler daha genç görünmüş olacak
sınız. Gündüz için de (yağsız) beyu 
rengindeki Tokalan kremini kullanı
nız. Siyah noktaları eritir, en sert ve 
çirkin bir cildi yumu§atıp gUzelleotl• 
rir. 

Daktilo aranı)"Or 
Türkçe ve İngilizce muhabera 

bihakkın vakıf bir daktilo bayana 
tiyaç vardır, tstino bilenler tercih e
dilecektir, taJipliler mektup ile htlft.; 
yetlerini, tercemeyi hallerim ve ia 
yecek maaşını muvazzah adreslerll 
İstanbul Cermanya hanı 28 num 
va 2öndermeleri. 
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----Kalorisi ve vitamini ve kudreti gıdaiyesi çok ve yüksek evsafa malik Hasan Özlü Unları yavruların gürbüz, tombul ve canlı ve sıhhatli olmasını tem~n eder. Beynelmilel sergilerde kazandığı 

altın madalyalar ve zafer nitanlari)e ve birincililde ihraz ettiği diplomalarla cihanfümul fÖhret kazanmıttır. Yalnız ve musırren Hasan markasını isteyiniz. ~ 

SEFALiN 
BAŞ ve DiŞ 

GRiP ve NEZLE 
ROMATiZMA 

Çahşmaktan 

husule gelen 

Bütün ağrıları 
derhal keser 

Eczane1erden 1 1 ik ve 
12 lik ambalajlaram 
ısrarla isteyiniz. 

'------------------------' Teknik Okulu Giriı imtihanı 
Teknill Okulu Müdürlüğünden : ' 
Girit imtihanı 4/ Tetrinievvel/ 1937 Paze.rteai günü 
Universite fen fakültesi konferans salonunda yapılacaktır. Kaydolu

nanlarm fotoğraflı karnelerile o gün saat 8,30 da Fen fakUltesi bahçe
sinde bulunmaları ve riayete mecbur oldukları imtihan talimatını öğren
mek için her gün mektebe müracaatları ilin olunur. (6456) ______ , _,..________ BugUn 

Güzel musiki ve temiz hava meraklılarının gidecekleri yer 

KANZUK 
Saç Boyaları 
JUVANTiN 

KUMRAL - SiYAH 

Ter ve yıkanmakla kat'iy. 
yen çıkmaz, tabii renk veren ta. 

nmmış yegane sıhhi saç 

boyalarıdır. 

~GILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - ISTANBUL 

.LÜZUMLU. 
Ve her evin demirbat ila

cı olan KARDOL bayılma-

nir buhranlarına, meraklan-

l:»ulunur. llllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ~ 

.. --· -Ç-e-kt-iğ-i -Is-tı-ra_b_la-- Sabah, öğle ve akşam niçin ~er 
rın mes'ulü yemekten sonra RADYOLıN? 

kendisidir 
NEYROZiN 

Kaşelerini tecrilbe etmiş olsaydı 
ona cehennem hayatı yaşatan 

bu muannid baş ağrısından 
eser kalmıyacaktı. 

NEVROZİN 
Bütün ıstırapları dindirir, baş ve 
diş ağrılarile UşUtmekten müte
vellid ağn, sızı ve sancılara kar:şı 

bilhassa müessirdir. 

NEVROZİN 
Mideyi bozmaz, ka!bi 
ve böbrekleri yormaz 
icabında günde 3 
lf aşe alınabilir. 

Çünkü mütemadiyen ve muntazaman temizlen~ 
miyen dişler çürümeğe mahkumdur. 

Dişler mikropların ve hastalıkların - - -
vücude ilk hücum hattıdır. Bizzat 
ağzın ifrazatı ve yemek artıkları da 
dişleri aşındırır, çürütür. 

Çürük dişlerin, diş etlerindeki il
tihapların çıkardığı irinlerle ve mü
teaffin havaların ise, mide kanserinin 
de dahil olduğu birçok hastalıklara 

yol açtığı sabit olmuştur. 
Bu sebeblerle medeni cemiyet için

de yaşıyan herkes çocukluğundan 

itibaren dişlerine azami itina göster-
meğe ve hergün en az 3 defa diş ma
cunile fırçalamağa mecburdur. 

RADYOLiN 
ile sabah öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 def~ dişlerinizi fırçalayınız. -- .. 
Almanca - Türkce ,. 

sarıyerde C A N L 1 B A L 1 K lara, asabi öksürüklere, si-

Lokanta ve Birahanesidlr. malara ve asabi t~tremelere .. 
En me§hur Rus San'atkarlarmdan mUte~ekkil Şef Petrof idaresin-

deki RUS BALALAIKA'smm nefis musikisini ve güzel şarkılarını dinli- '• kartı yegane devadır. •I -----------

MOHIM BiR FiRMA tarafından mümkün mertebe der· 
hal ite batlamak üzere DAiMi BiR V AZIFE iÇiN, BiRiNCi 

SINIF BlR MOTERCIM (Erkek veya Kadın) aranmaktadır. 

Maaf talebi ve kısaca hal tercümesini bildiren mektupla İs
tanbul Posta kutusu No. 35 e müracaat. 

yerek hoş vakit geçireceklerdir. Her akşam zengin repertuvar -•. -.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
._ ________ Telefon: 82. 90 -------•# • ' 

Zührevi ve cilt hastalıkları .. Sandalya ve Mobilyanın ·I 
Hem ucuzunu, hem güzelini almak için Istanb~lda Rıza~a~ yoku- ı I or Hayri Omer 
şunda 66 No. ASRI MOBiLYA mağazasını zıyaret edınız. ı 

Oğleden sonra Beyoğlu Ağacamı 
karşısında No. 133 Telefon :43585 

AHMET FEYZi Tel: 23407 _________________________________ ::;::::::::~------------------------

~=~~:~~pıORQZDi • BAK Müessesatında 
Pek cüzi kar bırakan cidden ucuz Hatlarla en iyi malları 

bulacakaımz. itte bazı mallarımızın fiatleri 

FANTAZI ERKEK 
ÇORAPLARI 

FILDEKOS ERKEK 
FANiLALARI 

YON ERKEK 
FANILALARI 

KADIN FILDEKOS 
KOLOTLARI 

KADIN KAŞKORSELER! 

YONLO KAŞKORSELER 

42% kunı.,tam • OROZDl-BAK marka 
itibaren iPEKLi ÇORAPLAR 

25 
" 

70 
" 

165 
" 

65 
" 

40" 
115 " 

ERKEK SPOR 
GÖMLEKLER 

ÇiFTE YAKALI 
GöMLEKLER 
ERKEK POPLiN 
PiJAMALAR 

ERKEK F ANILA 
PiJAMALAR 

iPEKLi KIRA VATLAR 

HAKiKi DERi EL 

95 kuruş 

170 
" 

225 " 

295 " 

350 " 

65 " 
245 " 
den itibaren -. ÇANTALARI 

Kadın F antazi Bel Kemerlerin zengin ve müntehap çefitleri 

Krep Mongol 98 santim eninde Avrupa emprimeıi metresi 

Krep Maroken 100 santim eninde 

80 kuruştan itibaren 
350 kuruş 

,, ,, " 475 " 
Kadın, Erkek ve ~ocuklara mahsus 

Par~ösüler -Musam~alar . Trençtotlar -Ga~ar~ i nler vs. vs. 

DiKKAT EDiNiZ 
Zevcinizden evvel ihti· 
yarlıyacakıımz. 

Bu hataya düşmeyiniz 
Krem Pertev kullanarak 

Yalnız Cildinizin 
Size yapacağı bu fenalı
ğı önleyiniz. 

KREM PERTEV 
ile cildinizin bahar haya· 
tını idame ediniz. 

~DiKKAT!~ 
Yavrularmm saghgım 
düşünen annelerin 
nazarı dikkatine: 

Çocuklar için en iyi gıda ana 
sütüdür, fakat her hangi bir se
beple bu sütten mahrum kalan 
çocuklara verilecek en iyi ve mü
kemmel gıda Amerikada mü
tehassıs doktorlar nezdinde hazır 

lanan ve memleke
timiz doktorların

ca takdir edilen: 

S.M. A. 
Markah 

Vitaminli SUttUr, 
Fazla tafsilat isteyenlere mec
canen literatür gönderilir. Gala

ta posta kutusu 1255 
- Her eczanede arayınız -

kadeh 14iiniz 
Biltün eczanelerde satılır 


