
SALI 

28 
EYLÜL 
1911 

T A N E V 1 
J.stanbUI Anbn. Caddeal 

• 
TELEFON : 14118. uııe, uaıo 
rELGBAJI' : TAN, ISTANBUL 

1JÇUNOO Y1L - No. 818 
5 KU R UŞ B A Ş MU HA R R 1 R 1: AHMET EMiN YALMAN 

Mecmuasmm Birincitepin sayım en 
aon moda tuvalet ve rop modell4'ri 

ile dolu olarak çıktı. Bütün mllvezzilerden isteyiniz. 

Hükümetin Veni Programı 
-

Dahili ve Harici Siyasette ORTADA DOLASAN SA YIALAR 
De~işiklik Olacak mı? M b S • • • Tecdı·dı· " . . . . . e us eçımının , 

inkılabın Onumuzdekı Saf- Ayan Meclisi Kurulması 
hasınınAnahatlarıŞunlardır: ve Bir Dereceli intihabat 

Program la şm ak 
lnkllGplaşmak 

~. loımotorr1rlm1z '"Ankorodo• felefo•lo h11d1r1yor • 
laıvek•lette bir deilt lldlk vuk••••n kararlaıması, 

•• •allere yol asıyor : 
Tlrkly .. ln harici ve dahld ılyaı.+1 böyle bir ıah· 

ıt t.•eddll iizerlH değlfecek mi? Deilıecekıe, bu 
farklar hanıl yollarda ve noktalarda olacak? 

Tlhtiye CUmhuriyetlnhı hakiki ruhunu tavnyanlar bu suallere cevap 
'9rmekte herhalde zahmet çekmezler: 

Bqvekllette p1ua cleğlpıesi, ana iatikameUerde hiçbir fark do~
mu. ÇUnktl TUrkiyenin tuttufu liyuet yollan hiçbir ~~ dtlfilncc:nın 
nıah8Ultı değildir. Görilf kudreti çok yUkaek ve durbin bır önder, vazıye
tinılsfn hakild icaplarmı arqtırmıe, ona göre bir takım .ana yollar tut
muttur. Tilrklfllün mukadderatım bu JOllara eevketmiftır. Bunların ~
mell • keneli heu.bmma her tUrlU maceralardan uzak durmak, dünya yü-
~ bal'JllD ve emnl ldSJdepıuine blltthı kuvvetimizle çalıemak, 

fi ltDıf meataatlarbdıı ve Jlu-
,.~a 3 ver-memek, vatanda,&lr iQln atllnl hal w ---~ 

bir halk idareei kurmak, iıılrıllbl bir kelime halinde bırakmayıp manasmı 
Ye tesirlerini büti1n varlığmlJla yaymak gibi temis ve dtlrilst preuiplerdir. 

B Utilıı bu ana prensipler 15 aenedenberi en ciddi 1mtih&Dlardan geç. 
mittir: damı& da muvaffakJyetli neticeler almlDJfbr. Bu kadar 

alır tecrilbelerden geçmif prensiplerde deiifikllkler yapılmaaı hatira bi
le gelemez. 

En dolru, iaabeUi görllt tam, Tllrldyenin milletçe benlmllenmit ve ta
mam.ile mil1t bir gidif oldutuJıu ve buıiun fuılamca devam edeceğini ka
bul etmektir. Yalnız fUl'UJ vardJr ki TUrkiyenin mtltemadl bir surette te
klmW ve inkipf etmem, içtimai bt1n.Jede bir takmı farklar dofuruyor. 
Bir takmı uzuvlann vazifelerini yeni bul uaullerle ve daha Pnit bir te· 
kilde gönneleri kendi kendine bir zaruret halini alıyor. Yani zaman geç
tikçe milletin mukadderatında yeni yeni ayfalar açılıyor. Bu yenı safha
daki itlerin kmmen yeni ellerle görlllmeel ve liyul hayatta adam Yetit· 
llleai için dalla aerbeat ıatifa imklnlan açılması faydalı bir gaye halini 
ahyor. 

A tatUrkiln manevrafar eanumda aarfettiii bir sözde bir program 
mahiyeti vardır ki biz, bir yası aeriaile, bu IÖZ üzerinde uzun uza

dıya durmU§tuk. Atatürk memlekette cümhuriyet yollariyle beraber es
ki gtlnlerden kalma bir taJam yollarm da hl1l mevcut kaldığım itaret et
lllieti Bu .esmen ilham alarak diyebillrJz ki öntlmUzde açılan Yeni dev
l'enin ana vaaıflan fuıılar olacaktJr: 

1 - İnlnlibm icaplanm umumi hayata ıenit bir llçüde 
:ra)'lllak; ıeçmit aünferden kalan ve kuvvet •e zaman iaraflan
na sebep olan lmtul ruhu tufiyeye ujratmak. 

2 - lrticaa ve ,dacı ve menfi &millere alz baldo vermemek 
tutile; inkıllp çerçeveei içinde müabet bir müneketa ruhu ya
ratmak ve milletin •İJUI olıunlatmaama ve umumi itlere canlı 
bir alika ve emniyet bailamuına imkin hazırlamak. 

-3 - Bir taraftan inlulibm eau ve icaplannı ·her tarafa ya-

7Uken, bir taraftan da umumi hayatı proıramlattmnak .•• 
Yani her uzvun vazifeeinl öyle bir suretle tayin etmek ki bu uzuv va

tifeeini yapmak için ancak kendi kendinden kuvvet ve teşebbüs alam .i" 
hergurudı tabii faaliyeti için daha UatUn bir makamdan vesayet beıtle
lnek ve izin istemek ihtiyacmı duymamı. 

Bu suretle her tllrlU inkişaf imkln.lanna ae!beat mecralar açılmış 
te memleketteki umumi faaliyetlerin daha rasyonel ve verimli bir su
~tte cereyan etmesi ve ııtıfanm, tepbbUs, irade ve nefse gQven esasma 
llre olması temin edilımit olur. 

•ı leri doğru hareketi bu auretl• tellkkf etmek, gllnü tenkit etmek 
değildir. DOıı mevcut olan lmklnlar ve prtlar daireabıde htlkQ.

~ vazifesini tam bir muvaffakıyttle yapm11 ve memleket hesabına mil
lteın.mel neticeler aiımttır. itte bu neticeler, yarın için daha Pnit ve ve
l'illıli çalışma yollarına girmek im!rinmı hazırl&mlftJr. Dlln DUIJ btltün 
itler elbirliği1e yapılmış ve muvatfalayeW neticeler milletin mab olmut
"9 nnn da ayni feragatle ve ayni ahenk ve sevgi ile memleket hesabma 
"1zenıaıar devam edecek ve bütün pJıai hisler, gayenin birliğj, ve yilk
'ekt ti içinde eriyecektir. 

~a devresi diyeceğimiz 19ııl aafhanm, bir günde esuh ne
~r vereceğine dair bir iddia olamas Hayat111n11m geçmif günlerin iz-

den lrurtanlarak inkıllp ruhuna uygun bir surette teıkilltlandınl
~ bau aalıalarda aeneler ltlrebilir. Fabl aynı temiz milli ruh içinde 
~ edecek çahpnalar blsi herhalde u bir amanda çok mUapet ve gU

neaceıere kaVUJturacaktır. Bunu tam bir emniyetle bekltyebwm. 
AAııd &.iıt YALllAN 

~-

FilWıttl.Jıl l,..;ı;. Konü..i 

Ankara, 27 (TAN muhabirinden) - Bat
veki.letteki deiifildik haldandald karar, bü
tün vatandqlarm umumi itlere olan al&ka
•mı ve biraz da hayalini harekete ıetirmit
tir. Ortada türlü türlü rivayetler dolqıyor. 
Bunlardan biri, Kamutay toplandıktan bir 
müddet sonra mebuı intihababnm tecdidi 
yoluna ıidileceii ve J9lllİ ICamutayda ıenç
liie daha çok yer verileceiidir. 

Diğer bir rivayet, Xamutayda ıençlik ate
tinin temerküzüne mukabil, yafJll ve tecrü
benin frenleme hHAlm&, yeni kurulacak 
bir Ayan Mecliainin faaliyet aahuı hazırla
nacağıdır. Ayni rivayete ıöre, yeni Kamu
tayda mebuslar, muayyen intihap dairelerini 
defil, bütün memleketi temsil edeceklerdir. 

Bu auretle mahalli alikelann fevkinde bir 
memleket alikumm ve birlilinin kuvvetlen-

meeine ehemmiyet verilecektir. Mmtaka ve 
ayrılık ruhunu yqatan her türlü tefekküller 
kendi kendini datıtacak ve memleket için
deki bütün tetekküller milli birlik ruhunun 
güzel ve ahenkli ifadeleri halini alacaktır. 

Meclisin tecdidinden evvel bir dereceli 
seçimin k4bul edileceğine dair de bir rivayet 
vardır. 

Bütün bunlar rivayetlerden ibarettir, hep
si menimlizdir. Fakat f&yİalarm da kendi
lerine mabaua bir siyasi kıymeti olduiu için 
bunJan da olduğu gibi kaydetmeyi dotru 
bulduk. 

Yeni Vekiller Heyeti hakkında da tiirlü 
türlü rivayetler dolqıyor. Fakat bunların 
hepsi asılsız ve mevaimaizdir ve rivayet 1&· 

hiplerinin kendi dütüncelerini ifade eden 
tahminlerden ibarettir. 

Devlet Teıkilitına Yapılan Tebliğ 
Sir Al18Wl ..... "-18Aıılfl"--""tS-

Filistinde 108 
Tevkif 

Kudüs, 27 (TAN) - Bugün Nl
mada iki cinayet vuku buknuttur. 

Caliledeki lngiliz komiseri Yolland '-ı-!!!i!!iiili!i!!!!l!!!!!!m!!!!!!!!!!!!!!!!!!li!!!!!ll-!!l!!!!!!i!!!i!!!l!!!!!!!!!!i!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!i!i!!i!!!!!!!!!!!!!i!!!!!~i!!!!!i!!i!l!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ii!i!!!!!!!!!!--• 
ile Ingiliz polisi Mak Evan öldtırın-
mUflerdir. Katillerin Arap olduklan 
tahmin olunuyor. Şehirde geceleyin 
her tUrlü hareket menolunmu,tur. 
Yapılan bir ıUril tevkifat aramda 
eıraftan 108 kiti vardır. Şehirdeki 
bt1tUn dükkinlar kapalıdır. Bir mut 
re2 Ingiliz askeri Nisıraya gönde
rilmiotir. 

Bir aralık maktulün Fil~ fevka 
ilde komiseri Sir Arthur Waucoup 
olduğu p.yi olmuf81. da bu haber te
eyyüt etmelllİftir. 

Tunusta Çarp11malar 
Paris, 27 (A.A.) - Tunusta yerli 

ler arasında kanlı bir c;arplfma ol • 
mUf ve 20 kiti yaralanmı9tır. Bir de 
ölU vardır. 

Yenicami 
Meydam 
Açılıyor 
Abidenin Etrafntclaki 

Binalar lıtlmWik 

Ecllecek 
Dün İatanbul - JCdinıe. Londra as 

falt yolunu açan Nafıa Vekilimiz B. 

1 lstanbul • Edirne • Londra 

Modern Asfalt Yol 
Dün Merasimle Açıldı 

---=-------- Ali Çetinkaya, gazetecileri fÖyle bir r Japonya 
ltalya 

fİnİfİ •azetainin Berlintlen 
iatilabanna •öre, M maolini 
Almanya ile Japonya ara
anJa lıomiini•tlife hrfl 
mücadele için aktedilen an
lllflrlıya if tirak etmek liJı.. 
rinJeJir. 

Diler taraftan Aaahi •• 
zetainin Je RomaJan altlı· 
fı bir ltabere nazaran, Maa
aolini ve Hitler Japonyaya 
Uzak Şark ilatilôlımla ma
nevi mibalaerette lnılanmayı 
lıararlGftımıı,larJır. 

IDtler ve MUlllOlinJ mHIUratma 
ald IOD baberl"r liçiid ..yı. 
dadır. 

karardan haberdar etti: 
"- İ8taııbuldaki Yenicamlin etra

fı, o eski plleldl binalardan teaıialene 
cek, bu sanat eseri, gUzel bir meyda
na hlkim bir vaziyette meydana çı
karılacak.,, 

Nafia Vekilimizin verdiği tamamla 
yıcı mal~mata göre, camiliı etrafım 
çeviren blltUn dUkkA.nlar ve difer bi
nalar tat.imlik edilerek yrlrbnlacak, 
orada genif bir meydan açılacaktır. 
Bu it için bir milyon lira tahais edil 
mi,ıtr. Ve bu para,. tramvay firketir, 
den almacak olan üç milyon liradan 
aynlacalrtır. Meydanm 191dine gelin
ce; illtimllk muamelesinden llODI'& o
radaki dUkklnlar yıktınlacak, o Aha 
da çiçekli, parklı bir meydan vtıcuda 
getirilecektir. 

t.tlm!Ak iti için Nafıa Veklletile 
ı.tanbul belediyeelnfn aıaw.r me
murıannc1an bir komisyon kuru1acalt 
tır. Şu bir iki gUn içinde bu komia
yoıı ite bqlıyacaktır. 

NaflCI Yekll 

Ankaraya Gi•yor 

Nalra Velıilimd modem yolan be,aret İftaelİni 
altın malwla lıaİ10f' ... 

(YLllBI yedinci ve hldiseyi gösteren resimler de aekizinci sayfadadlr.J 

Uzak Şarkta Harp 

Qin Şehirleri 
Yine Bombalandı 

lfevyork, 2'I (TAN) - Milletler man hl.diaesi derin bir.,.._.... 
Cemiyeti tarafından kurulan Uzak şılanmakta, kadın ve çocuklarm 
Şark 23 ler komite.1 bugün toplana- radıklan lltıraplarm m&Mret 
rak Japonlarm Çin eehirlerini tayya- etmes bir hareket old :ata t-ıttt • 

Hafı& Veldlimis B. Ali ÇWinkaya, re bombardmwılarile yıkma1arım ve lunmaktadır. BarlclJ9 ......... 
bll Üf'lmki trenle Anbraıa ~ alvil 1aa1Ja imha etmelerinl takbihe in~ mlmeallfli Lord Crubara 
cektlr. brar ftftldıftlr. Kararda, bombudı- (AilıMI 10 a-. ... 
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Tahkikat 
Bitirildi 

: ....................................................... ! 
YAZAN: S. S. No. 52. 

Sait Mollaya Gönderilen 
MektUpta Neler Vardı? 

Bu ihanet kafilesinden, ilk defa 
olarak Romanyaya kaçan (Sait 
Molla) orada adeta kendine yarip 
bir poz vermişti. 
diğerlerinden evvel kaçmasını, şe
refli bir rüı;han gibi telakki ede
rek, diğer firaıi partisinin liderli
ği makamına geçmek istemişti. 

Sait Mollanın bu hali; herkesten 
ziyade Gümülcüneli Ismailin hoşu
na gitmemişti. Esasen bu adam, 
tabıatin bir garibesi idi. Fettan, küs
tah, düzenbaz bir adam olan Gi1mül 
cüneli, esasen her şeyin zeytinyağı 
gibi üste çıkmayı seven bir ruha 
malikti. 

M eşrutiyetin ilk günlerinde 
bir (hiç) ten ibaret iken, 

(ittihat ve Terakki Cemiyeti) nin 
en hatalı bir hareketi olmak üzere 
zorla adam edilmiş, ve kısa bir za
man sonra da cemiyete karşı yap
tığı ihanetle bu gafletin acı cezala
rı çekilmişti. 

Fırka teşkil. etmiş; arkadaşlari

lP geçinememişti .. Hürriyet ve 1ti
Jaf fırkasına girmiş .. Fırkanın li
derliğine göz dikerek, asıl liderlere 
bılc tahakküm etmek istemişti. Bu 
ı uhte olan bir adamın, Sait Mollaya 
kavuk sallamıyacağı pek bedihi idi. 

Halbuki Sait .Molla, Istanbulda 
(lngiliz Muhipler Cemiyeti) gibi fa 
al rol oynm:nııı bir partinin riyase
tinde bulunmaktan cesaret alarak; 
simdi de vatan haricinde yeni bir 
fesat partisi teşkil etmeyi.. (yeni 
cümhuriyetçi Türkleri devireceğim) 
diye - tıpkı Istanbulda yaptığı gibi • 
J>adişahtan, Ingilizlerden, Yunanlı
lardan para çekmeyi kafasına yer
leştirmişti. 

Ayrı ayrı haris ve hasis ruhlara 
malik olan bu iki adamın, Roman
ya gibi faaliyet sahası dar bir yer
de, şiddetle çarpışacakları, çok ta
bii ıdı. Bu da. gecikmemişti. 

Gümülcüneli 1smail Bey ile es
bak Dahiliye Nazırı Mehmet Ali B. 
arasında, azçok bir anlaşma mevcut 
idi. Mehmet Ali Bey, ötekilere na
zaran daha sakin, daha sessiz, daha 
mutedil olmakla beraber, o da ayn 
bir hırsa malikti. 

lRg<.l senelerinde, uzun zaman -
lar (Papas Fru) mın parasile ve di 
rektifi ile nesriyatta bulunan Meh 
met Ali Bey, şimdi de memleket ha
ricinde bir gazete çıkararak neşri
yatta bulunmak ... böylece Ingilizle
re yaranarak, kendine bir varidat 
membaı bulmak fikrinde idi. 

Iştc, ayrı ayrı hırslar menfa

atler peşinde koşan, ve biribirlerine 
zıt karakterler taşıyan bu üç şah
s ·yetin; (siyaset yapmak) için bir 

tek masaya oturdukları zaman, bi
ribirlerile çarpışaeakları, pek tabü 
idi. 

Bunların ceplerinde ve keseleıin
de birer mikdar paraları olduğu i
c ·n, henüz midelerinin feryatlarını 
dmlemiye sıra gelmemişti. Kiraz 
Hamdi Paşa da azçok dünyalığa ma 

liktı. Fakat dığerleri, Romanya top 
raklarına ayak bastıklarının, üçün
cü ve beşinci günlerinde büyük bir 
yokluk ve zaruretle karşılaşıvermiş 
1 rdi. 

B u kafileden birkaç gün evvel 
. Romanyaya kaçan Rumlar 

ve Ermeniler, derhal birer işe sarıl 
ımışlardı. Paraları olanlar birer dük
kan ve tezgtih açmışlar; olmıyan
lar da işçiliğe, ameleliğe sarılmışlar 
dı. Kımseye mühtaç olmadan ha
y tlarım kazanmıya başlamışlardı. 

Fakat: koskoca hayatlarını dedi 
kodularla ve laklaklarla geçirmiş o 
Jan Beyler ve Paşalar, elleri cep
}('rinde olarak Kdstence ve BUkreş 
sokaklarında dolaşmıya başlamış
lardı. 

Başkalarının keselerinden geçin -
meye alışmış olan bu adamlar, ev
vela sağa sola başvunmuşlar; vak 
tile oraya gidip yerleşen bir iki Os 
manlıyı dolandırarak birkaç gün ha 
yatlarını sessiz sadasız geçirmiye 
muvaffak olmuşlardı. Fakat pek kı
sa bir zamanda iplikleri pazara çıkı 
verince, artık sefil hayatlarını sü
rüklemek için yine siyaset çaresine 
başvurmuşlardı. 

Bu sırada Vahdcttinin kayınbira 
deri Zeki Beyden Sait Mollaya bir 
mektup gelmişti. Bu mektup, Sait 
Mollanın Vahdettine yazdığı mektu
bun cevabı idi. 

Zeıki Beyin mektubu,· şu mealde 
idi: 

Zatışahane buraya teşriflerini 
müteakip, Damat Ferit Paşayı cel
bederek kendilerile görüştüler. Bu 
meyanda, sizin mektubunuzdan da 
bahsettiler. 

(Ferit Paşa, bundan sonra yapı
lacak siyasi teşebbüslerin hiçbir fay 
da temin etmiyeceğini iddia ede -
rek zatı şahaneyi, Akdeniz sahille
rinin sakin bir köşesin.de ikamete, 
teşvik eylediler. 

(Tarafınızdan teklif edilen kabi
ne teşkili fikri biltihara ·nazarı dik 
kate alınmak üzere şimdilik şunla
rın anlaşılmasına lüzum vardır: 

ı - Siyasi teşebbüsata giriş

mekten maksat nedir?. 
2 - Böyle bir teşebbüse girişil

. diği takdirde, ne gibi menfaatler el 
de edilebilir?. 

3 - Bu işlerde, kimlerle teşriki 
mesai edilecektir? 
Bunların acilen bildirilmesi sureti 

mahsusada rica olunur.) 

S ait Molla da çok iyi biliyor
du ki, artık iş işten geçmiş 

ti. Osmanlı hükumeti namına yapı
lacak siyaset, herkesi güldürmek -
ten başka hiç bir netice vernniyecek 
ti. Fakat Vahd~ttin ~lı.mına yazı -
lan şu budalaca mektup, onun göz 
!erini faltaşı gibi açmıştı. Hiç dü
şünmeden şu cevabı yollamıştı: 

(Damat Ferit Paşa, esasen zatı 
şahaneyi iğfal etmeyi meslek edin 
miştir. Ve zatı şahanenin başına 

gelen felaket te, onun korkakça si 
yasetinin neticesidir. 

<Bazı husus jstihbaratıma isti -
naden katiyen iddia edebilirim ki, 

Damat Ferit Paşa, zatı ş{ıhanenin 

düşmanlan tarafından satın alınmış 
tır. 

(Siyasi teşebbüslerde bul'Unmak, 
katiyen Jfızımdır. Ve bunun da, tam 
zamanıdır. 

(Bu teşebbüslerden elde edilecek 
menfaatleri şimdiden dizip dökmek 
mümkün değildir. Fakat kuvvetli 
bir mücahede ile, kaybedilen şeyle
r:in kamilen ele geçmesi çok muh
temeldir. 

(ilk mektubumda da arzettiğim 
veçhile, bendeniz nefsi acizanem! 
bu mücadele ve mücahede uğuruna 
vakfettim. Hatta, Romanya topra
ğına ayak bastığım dakikadan iti
baren çok mühim işlere girişt~m. 

Şimdi burada, efradı günden güne 
artnn gizli bir cemiy~tim var. Fa
kat bu teşekkülü, çok gizli tutuyo
rum. Çünkü; Romanya hükumeti
nin, hakkımızda takibat yapmasın
dan korkuyorum. 

(Seyyar bir hUkfimet teşkil etme 
miz, mademki şimdilik tasvibi fı.li

ye mazhar olmamıştır. Ne zaı.-nan 
ferman buyurulursa, bendeniz o yol 
da da hizmete hazırım. Ancak, o 1.a 
mana kadar boş durmak doğru de
ğildir. Boş vakit geçirerek fırsatla
rı kaybedebiliriz. Alelhesap, beş bin 
lira gönderilmesini çok rica ederim 
Cenabı hak (şahidi adil) dir ki; ben 
bu paranın bir santimini bile neisi
me hasredecek değilim. 

(Arkası var) 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi 

l
ittil c·11 c.. 1 1 __!!!LıKup~nu Kup~znu 269 
30 kupona mukabil bir llj 10 kupona mukabil bir 

ci!t (300) kuruştur. il eliz ·71h kuruştur. 

Bu Hafta 
Açılıyor 

ilk ve ortaokullarla liıe· 
lere, yüksek mektepler ve 
Üniversiteye talebe yazıl
maıına devam edilmektedir. 

Oniverıite 7 Birinciteş· 

rinde, yükıek mektepler 
1 - 7 Birinciteşrin arasında 
muhtelif tarihlerde, ilkokul
lar 4 Birinciteşrin sabahı, li
selerle ortamektepler 1 Bi
rinciteşrin ıabahı açılarak 
yeni yıl derslerine başlıya· 

caklardır. Bu yıl bilhassa 
ük ve ortaokullarla liseler· 
de mektepler açılır açılmaz 
derılere başlanacaktır. Bu 
itibarla icap eden hazırlık

lar acele bitirilmekte, kad· 
1 rolar tamamlanmaktadır. 

-~iiiiiiiiiiiiii~~~~~~' 

Kartalda iki 
Ağır Amele 

Yaralandı 
Dün sabah Kartal civarında bir ka 

za olmuş, dinamit patlaması netice
sinde aki amele ağır surette yara
lanmıştır. Hadisenin tafsilatı şuduı;: 

Kartal civanndaki taşocaklannda 
çalışan, ameleler dün sabah her gün 
~ü gibi ocaklara giderek çalışmıya 

başlamışlardır. Bir aralık büyük bir 
kayayı parçalamak icap etmi17, ve ha 
zırlanan oyuğa dinamit yerleştiril -
miştir. 

Fakat, anlaşılamıyan bir sebepten, 
dinamit, vaktinden evvel ,patlamıştır. 
Kaçmıya muvaffak olamıyan Haşim 
ve Zeynel dsminde iki amele mühtc -
lif yerlerinden çok ağır surette yara
lanmışlardır. Yaralılar, Haydarpaşa 

hastanesine kaldırılmışlardır. Üskü -
dar müddeiumumiliği ve jandarma, 
tahkikata başlamıştır. 

HATAYA iLK 
VAPUR SEFERi 

Denizyolları idaresinin ilk Hatay 
postası, bu sabah saat onda kalka -
caktır. İlk postayı Konya vapuru yap 

maktadır. Bundan sonra da her haf
ta sah günleri Mersine kalkan vapur
lar, ilaveten lflkenderuna uğrıyar.ak 
lardır. Tarifede başka bir değişiklik 
yapılmamıştır. 

Konya, tskenderunda merasimle 
karşılanacaktır. 1skenderuna yolcu 
fiyatları birinci mevki 21 lira 95 ku
ruş. ikinci mevki 11 lira 83 kuruş, ü
çüncü mevki de 7 lira 35 kuruştur. 

Ariantin Mektep 
Gemisi Geliyor 

Prezidente Sarmiento ismindeki Ar 
jantin mektep gemisi bir Teşrinievvel 
de limanımıza gelecektir. Arjantin 
bahriyelileri burada merasimle kıı.r -
şılanacaklardır. Mektep gemisi bir 
hafta limanımızda kalacaktır. 

Prezidente Sarmiento, bundan < v
vel bir defa daha limanımıza gelmiş
tir. Büyük bir yelkenli olan bu be
mi, bir daha sefere çıkmıyacağından 
bu seferki seyahati son gezisidir. ~r
jantine döner dönmez bahriye müze
sine kaldınlacaktır. 

Küçük Esnafa Para 
yardımı Y apllacak 

Liselerin Yerine ihtisas 
Mektepleri Açılacak -0-

Komiserlik Raporunu 
Vekalete Gönderdi 

ilk ve Ortamekteplerin Birleşt~rilmesi, ilk 
Tahsilin Sekiz Seneye Çıkardması Düşünülüyor 

Kara borsacılar hakkında mali cep 
beden yapılan tahk:~at neticelenmiş 
ve hazırlanan rapor Maliye Vekfıleti
ne gönderilmiştir. Borsa acentalan -
nın defterleri üzerinde yapılan tet -
kiklerde her birinin üç, dört günlük 
muamel;leri gözden geçirilmiş, bun
ların normal olduğu görülmüştür .. \y 
nca. acentelerin kimlerin hesabına 

mal alıp sattıkları da araştırılmış -
tır. Fakat, bu muamelelerde hiçbir u
sulsüzlük görülmemiştir. 

Borsa dışında yapılan tahkikat, 
doğrudan doğruya vilayet ve emni
yet müdürlüğü tarafından yapılmak 
tadır. Altın fiyatlarının yükselmesi 
veya düşmesi, borsanın dışında ge -
çen muamelelerin neticesi olduğu için 
işin bu cephelerden tetkiki devam et
mektedir. 

. -~ 

Maliye Vekaleti siyasi müsteşarı 

B. Faik Baysal, dün borsa komiserli 
ğine gelerek borsa komiseri İhsan Ri 
f attan izahat almıştır. 

Tasarlanan projeye göre, ilk tahsili bitiren talebeler 
ihtiıcu okullarına verilecekler 

Maarif teşkil~t kanununun de~ti 
rilmesi etrafında tetkikler yapıldığı 
haber veriliyor. Bu tetkikler müsI>et 
netice verdiği takdirde ilk, orta ve 
yüksek tedrisat adile üçe ayrılan ted 
ris taksimi değiştirilecektir. Kültü -
rü yüksek seviyede bulunan bazı 
memleketlerde olduğu gibi, bizde de 
şehirlerde ilk tahsil sekiz yıl olacak 
ve şimdiki ilk ve orta okuJlar birleş 
tirilecektir. Bu suretle sekiz yıllık o
kulu bitiren bir talebe kabiliyet ve is 
tidadı tecrübeden geçirildikten ve öl 
çüldükten sonra elde edilecek netice 
lere göre, ihtisas liselerine verilecek 
lerdir. 

Teknik ve ihtiıaı okulları 
Şimdiki lise tcşkılatı yerine, tıp, 

fen, ziraat, gibi her biri bir yüksek 
tn.<>k Dbo :v.eya fakülteye talebe yetiş 
tices:ek teknik ve ihtisı:uır1 ~1"''11 " 
kurulaca'ktır. Ayrıca ünversite veya 
yüksek mekteplerden birine devam et 
miyerek lise tahsilile iktifa edecek -
ler için de şimdiki liselerden birk~ç 
tane bırakılacaktır. İhtisas ve teknık 

}'eni Şirket 
~apurunun 
Tecrübeleri 

Şirketi Hayriyenin yeni yaptırdığı 
75 numaralı Kocataş vapuru, bugün 
liınan fen heyeti tarafından muayene 
edilecek ve tecrübesi yapılacaktır. 
tık tecrübede geminin sürati 12,5 mil 
ilarak tespit edilmiştir. 

Şirketin fen müdürü mühendis 
Hermann Deilg, bir muharririmize, 
vapur ha~mda şu izahatı vermiştir: 

- "Kocataş,, , 330 beygir kuvvetin 
de ve dakikada 220 adet devir yap:ı.n 
bir makine ile mücehhezdir. Tekne
nin yapılmasında sarfedilen dikkat 
neticesinde hiç sarsıntı yapmamak -
tadır. Vapur, 373 kişiliktir ve köprü
den Büyükdereye 57 dakiıkada gide -
bilmektedir. 

Evvelce vapurun 10,8 mil yapaca
ğı hesap edildiği halde tekneye veri
len şekil sayesinde 12,5 mil sürat te
min edilmiştir.,, 

Şirketin sonbahar tarif esi 
Şirketi Hayriyenin sonbahar taI'İ

f esi Teşrinievvelin birinden itibaren 
tatbik edilecektir. Yeni tarifede, yaz 

için konulan birçok ilaveler ve doğru 
postalar kaldırılmıştır. 

lı Bulma Yerleri 

okullarında umumi malumata pek az 
yer ayrılacak, fakat buna mukabil 
diğer alakadar derslere fazla ehem
miyet verilecektir. Talebe, ecnebi bir 
dille ihtisası içinde olan dersten •ıe
tiştirilecektir. Bu suretle Üniversite 
ve yüksek okullardan daha verimli 
aeticeler elde edilebilecektir. 

I htisas okulları için 
ayrılacak öğretmenler 

Bundan başka mevcut orta okul 
t'e lise öğretmenlerini de bu bakım
dan yetiştirmek için ayrıca bir proje 
hazırlanacak, muallimler kurslara 
alınacaklardır. 

Köy okulları beşer veya atışar sı
nıflı olacak, burada umumi malumat 
ile birlikte bilhassa zirai işlere ehem 
miyet verilecektir. 
~ .... ~ "".1.J.i. l;C~Alıe.." "'-' J .... ı.u t.'-'t.• 

kiki ve hazırlanması bu ders yılı için 
de bitirilecektir. Yeni ilk okıullardan 
ihtisas oıkullanna alınacak talebenin 
kabiliyet ve seviyeleri pedagoji ensti 
tUsil tarafından ölçülecektir . 

Temizlik 
işleri için 
} eni Kararlar 

Nümune olarak yapılan çöp araba
larına gürültü çıkarmaması için ka
uçuk ve çuha konulmuştur.Ellisi çift, 
yüzü tek atlı olmak üzere önümüzde
ki yaz mevsimine kadar 150 araba ya 
pılacaktır. Bunlar işe başlayınca şim 
diki 300 çöp arabasından yüz ellisi 
iskartaya çıkarılacaktır. 

Şehrin temizliği için sular idaresi 
tarafından belediye temizlik mildür
IUğüne ayrılan günde 300 metre mi
kabı su, kafi görillmemiş, bunun ya
rı misli çoğaltılması istenmiştir. 

Bütün şehir çöplerinin denize dö
külmesi için 70 bin liraya ihtiyaç var 
dır. Belediye şimdilik 52 bin lira har
cıyarak Beyoğlundan başka İstanbul 
yakasının çöplerni de denize döktü
recektir. 

---o---
Stailarını Bitiren Kaptan 

ve Makinistler 

Profesöfler 
Dönüyorlar 

Tarih Kurultayına iştirak elen pro 
fcsör Pittard'ın asistanı Bayan Del • 
lenbach, dün akşam 1sviçreye dön • 
müştür. Alman profesörü Sarre ya
rın, Macar profesörü Feher ile Avus
turyalı J{opperz'de bir iki güne ka· 
dar memleketlerine gideceklerdir. 

Tarih KuruJtayına iştirak etmiş o
lan tarih muallimlerinden bir kısmı 
dün tarih sergisinde meşgul olmuş
lardır. Diğer bir kısmı da yerlerine 
dönmüşlerdir. 

Ay Başında 69 Sabah 
- ·~~~~-=="--

ısır Birinc!~ffiuWn itibaren y,al
nız Beyoğlu kazasında 29, diğer !:>Ü

tün kazalarda 40 olmak üzere şehri
mizin muhtelif yerlerinde 69 sabah 
pazarı kurulacaktır. Bu pazarycrleri· 
ne ait liste bugün daimi encümen ta 
rafından tetkik ve ilan edilecektir. 

Seyyar esnafın kullanaca:kları el a
rabaları için açılan müsabaka dUn 
akşam bitmiştir. Bugün, bir heyet 
belediyeye gönderilen nümuneler ara 
sından birini seçec7ktir. 

--<>--

Çamhcaya Su Tesisat. 
Yapıhyor 

Belediye sular idaresi Bağlarba· 
şmdan Çamlıcaya kadar derhal su te 
sisatı yapmı~a karar vermiştir. Bu -
nun için Bağlarba.şmda otomatik ma 
kinelerle bir hazine yapılacaktır. 

1 BiRKAÇ SATIRLA 1 
D ün sabah, Alman bandıralı 1'lil· 

\'oke \'apurile ve Pire yoluyla 
şf'hrimize 500 sen ah gelnıi5tir. Sey
yahlar, gece liareket etıni~lerdir. 

• 
D eıııizyollan idaresi, Vatan \'apu· 

runu satılığa çıkarmıştır. 

• 
B elt>diye, Azapkapıda Valide Sa. 

lihe çeşınesi~·le Atfü Ali Paşa 

İktısad Vekaletinin, Alman gemile
rinde staja gönderdiği altı kaptan ve 
makinist stajlarını bitirmişlerdir. Bun 
lar, Teşrinievvelin ilk haftası içinde 
tahsillerini tamamlamak üzere yine 
vekalet tarafından Almanyaya gön
derileceklerdir. 

camii yanındaki ~eşmenin tamiri l~iD 
emir vermiştir. 

o 

A "<lliye Vekaleti kalemi mah~ns 
müdürü Şakir Ankaraya, me

zunen şehrimiz<le bulunan tzmlr 
müdcleiumumisi Asım da lzınire git
mişler<lir. 

[JAkVi~il~HAVA] 
Esnafa yapılacak yardım şekli, bu 

işle uğraşan heyet tarafından kati o
larak tespit edilmiştir. Esnafın kendi 
sanatini ilerletmesi ve vaziyetini ko
ruması için ihtiyacı olan para doğru 
dan doğruya verilecektir. Ancak her 
esnaf, bu para ile yalnız sanatine lü
~mu olan eşyayı alabilecektir. 

Şehrimizde"müstahdemin idarehane 
si,, ismi altında çalışan iş bulma yer
lerinin iş dairelerine beyanname ver
meleri tazrmgclmektedir. İş kanunu 
mucibince bu yolda çalışanların va -
ziyetleri hakkında bir talimatname 
çıkarılacağı haber verilmektedir. 

---oı---

Maarif Vekili Ankarada 
Maarif Veıkili Saffet Arıkan dün 

Parkotelde yüksek tedrisat umum 
müdürü Cevadı ve Faik Reşidi ka
bul ederek bir müddet görüşmüştür. 

l 
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Yurtta Bugünkü Hava u SALI 

Yeşilköy meteoroloj~ istasy~nun -ı ·9 un:-;_- Gün: 30 Hızır: 146 
dan aman malflmata göre, bugün ~ır Recep: 2l Eylül: 15 
dumuzda havanın az bu.luti~ ve ruz- Arabi 1356 Rumi 135:~ 
ğarların Trakya, Kocaelı, Ege ve Or- .. . _ . 
ta Anadoluda kuvvetli, diğer yerler- G~ne~. 5,53 - Ögle. . 12,03 
de orta kuvvette esmesi muhtemel - l~ınd~: 1953·26 - 1Akş~ak~· 1~·~~ 

Esnaf Cemiyetlerinin kitap parası 
olarak ayırdığı dört yüz lira ile ki -
tap alınmıştır. Bu sene ilkmektcplere 
girecek olan esnaf çocuklarına ayba
şından itibaren .ıkitaplan dağıtılacak 
hr 

Saffet Arıkan, akşam trcnile An -
karaya gitmiştir. 

dir. Yatsı. 1 , 1 - msa . , 

DUNKU DA\'A 

Dün hava akşama kadar rüzgtirh 
geçmiştir. Rüzgar şimali istikamet -

ten saniyede 8 metre olarak esmişti!· 
Barometre 768,1 milimetre, hararet 
en çok 26 en az 17,7 santigrat olar:ı1' 
kaydedilmiştir. 
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Hitler • Mussolini 
Konuşmaları 

Gizli Yapıhyor 

r""~~~""~""'"""""'""-1 ispanya Meselesi 
~ Pariste Kaçırllan General ~ M.ll ti • ı· 

Bir Fransız Gazetesi, İki Diktatörün Biribirlerinm 

Askeri Kuvvetlerini Denediklerini Yazıyor 
Berlin, 27 (TAN) - B. Hitler ile misafiri B. Mussolini bu "ak

fcım Berline muvasalat etmiş ve fevkalade merasimle karşılan
"1ışlardır. iki diktatör trenden birlikte inmişler ve i6tikbale ge
len kabine azası tarafından karşılanmışlardır. Hitler, kabine 
cizasını Musıolini'ye takdim etmiştir. Daha sonra iki memleketin 
1'1illi marşları çalınmıf ve askerler resmi selamı ifa etmişlerdir. 

/ Krup labr:kalarında 
ttalya. Nyon Bütiin şehir baştanbaşa sUslenmiş-

Sa11 günlerfle Pariste, bundan birkaç sene evvel olduğu gibi, ~yaz Rus 
~luharipleri Cemiyeti Reisi General Mille~ k8!;ınldı. Fransız polısı, ~ ~~
çırma tıadiı.esile alakadar olaraık, Mlllerın arkada.51 General Skobllne ın 
kansını tevkif etmiştir. General Skobline·de ortadan kaybolmuştur. Zabı
ta büti.i!ı hızıyla araştırmalara devam etmekte ve hudutlar sıkı bir kontrol 
alt111da bulundurulmaktadır. 

tir.lki diktatörün geçtikleri bütün yol 
Anlaşmasına boyunca halk sıralanmış ,.e ndsini 

at;~li alkı~larla sclfınılamı tır. Daha 

Sofyadan haber ,·erildiğine göre, beyaz Rus Muharipleri Cemiyeti Reis
liğine baı;ka bir general seçilecek ve b1111dan böyle bu cemiyetin merkezi 
Sofrada bulunacaktır. 

Yukandaki resimde sağda kaçınlan General Miller, ortada Bayan Skob-Giriyor en:eı Hitıer ile 1\lussolini I~ssen'dcki 
Konuşmalar Bugün, G "ızli Krup fabrikalannı ziyaret etmi-;;ler· 

line, solda da kayıp General Skobline göriilinektedir. 

dir. Uurası Alman ordulannın "de· 

Bl·r Celse Halinde mir ocağı,, sayıldığı i!,'İn İl\İ diktatör 
müstesna merasimle karşılanmı~lar-

Fevzi Çakmak 

B aşla d ı dır. 
Ne konrştular? 

Belgrada Döndü 

Paris, 27 (TAN) - Jngiltere, }'rau 
\'e ltalyanın deniz mütehassıslan 

mda bugün öğleden sonra ilk 4\o 
Şmalar başladı. Konuşmaların he-
fi, ltalyanm N~·on anla.~ma.<tma i~
l'akimi temin etmektir. Müzakere 
li bir surette cereyan etnıistir. 
ha e\'\'el Jngiliz Bahriyesi Büyül\ 
kinıharhiye Reis Muavini Vis A
rat Sir Phllip ,James ile yüzbaşı 

İUips Fransa Bahriye Büyük Erk&. 
harbiye ikinci l~isi Amiral Godef
l" \'e mesai arkadaşları ile tem:ıs 

iş \'e öğleden onra ltal~·an rnüte-
sı larile yapılacak konuşmalar 

kında anlasmışlardır. 

Şiddetli bir lisan 
'.Akdeniz meselesinin ispanyaya mü 
hale ile alakadar kısmı hakkında 
giltere ile Fransa tarafından yeni 
t' nota hazırlanmış bulunmaktadır. 
U nota, anlaşılan Sinyor Mussolini
"11 Romaya avdeti üzerine ltalya hü

Belgrad, 27 (A.A.) - Yugoslavya 
Bütün siyasi mahfelleri alakadar manevraları bitmiştir. Manevralara 

eden en mühim mesele iki diıktatör iştirak etmiş olan ecnebi askeri he
arasında geçen konuşmalardır. Fakat yetleri, bugün, iki hususi trenle Bel
bu dakikaya kadar bütün bu konuş • garada gelmişlerdir. 
malar tamamile gizli bir mahiyette Birinci trende Türk Erkaniharbiye 
vuku bulmuş be bunların mahiyelJ Reisi Mareşal Çakmak ile Yunan, Ro 
hakkında hiçbir şey anlaşılmamıştır. men Erkaniharbiye Reisleri, İtalyan 

B. Hitler bu akşam Mussofini şere heyeti murahhasası reisi ve maiyet
fine verdiği ziyafette bir nutuk söy- leri, ikinci trende de Çek Milli Mü
lemış ve Mussoliniyi Faşizmin ve İm· dafaa Bakanı ile Fransız ve Çek Er
paratorluğun banisi olarak selamla- kaniharbiye reisleri bulunuyordu. 
d.ıktan sonra, dünynnın karma karı- Heyeti murahhasalar, istasyonda 
şık olduğu bir sırada yapılan bu ziya Yugoslavya Harbiye Nazırı, Erkanı
retin iki memleket arasındaki sarsıl· harbiye Reisi, Belgrad mevki ku -
maz görtiş biTliğini ve dostluğu kuv mandam, Tuna fırkası kumandaniyle 
vetlendirmekle diğer devletler aley - ~arbiye ve Bahriy~ müsteşarları ve 
• ·•• ... . ı..;!:hir gaye gütmediğini teba _ bırçok askeri ve sivil .erkan tarafın -
rüı:.; .. 11~ ..dan :.ve.. askeri merasımle ka~ılan • 

Mussolini de bu nutka mukabele mışlardır. Muranını;:, u~ycllcd :wıraya 

ederek iki memleket arasındaki işbir 
liğinin herhangi bir hücuma mukave 
met edebileceğine ve bu iş birliğinin 
hüsnüniyet sahibi bütün milletlerle 
yapılabileceğini kaydetmiştir. 

Fransızlar ne düşünüyor? 

Paris gazeteleri bu ziyarot ve ko

nuşmalardan bahsetmektedir. Pet.it 
Parisien gazetesi "Bu tarihi haftaya 
harp ilahı hr.kimdir. G'eçen haziran
da Mareşal Blomberg Napoli koyun
da ltalyan filosunu teftiş etmişti. Şim 
di de Duçe manevraları ve krup fab-
rikalarını ziyaret ederek icabında iki 
imparatorluğun çıkarabileceği kuv _ 
vetleri anlamak fırsatını elde etmiş
tir: Avrupayı tehdit için daha sarih 
ve daha ağır bir manevra yapılamaz 
dı .. , diyor. Jour gazetesine göre ziya 
ret beklenen neticeleri vermiyecektir. 

Onun için ziyarete nazari bir itilafla 
nihayet verilecektir. 

Epoque gazetesi diyor ki "Fransa 

giderek deftere isimlerini kaydettik
ten sonra otomobillerle "Oplenas,, a 
hareket etmişler ve orada kral Alek
sandırın kabrine çelenkler koymuş -
!ardır. Akşam, şereflerine bir ziyafet 
verilmiştir. 

için Avrupayı garbi ve şarki Avrupa 
olarak ikiye bölmek ve bunların mu
kadderatını ayırmak mümkün değil
dir. Eğer Hitler, bize Avusturya ve 
şarkındaki komşu memleketleri zap
tetmek şartile bir sulh teklif edecek 
olursa böyle bir sulbü istemediğimızi 
söylemek mecburiyetinde kalacağız.,, 

ladei ziyaret muelesi . 
Berlin, 27 (A.A.) - Mussolini'nin 

Hitlerj yakında İtalyayı ziyarete da

vet ettiği hakkında ~ıkan bir haber 
dolayısile şimdiki halde Mussolini -
nin Almanyaya yapacağı ziyaretin 
1934 te Hitlerin Venedik'i ziyaretine 
bir mukabele mahiyetinde olduğu kay 
dedilmeittedir. 

Hırsızhk Dersleri 

~" Pa~~~;(~AN~a:~=So~~ 
~ gazetesinin Varşovadan haber ~ 
~ aldığına göre, son günlerde Var- ~ 
~ şovada hırsızlara ve haydutlara ~ 
~ ders veren ve soygunculuk yol- ~ 
~ lannı öğreten "Hayatftniz,, adlı ~ 
~ bir gazete yakalanmış ve ~ 
~ idarehanesi ba.<ırlarall bütün ~ 
~ tahrir heyeti, hapse atılmış.~r .• ' 
~ Gazetenin ba.şmuharrlrliginı ~ 
~ Polonyanm oldukça tanınmış ~ 

muharrirlerinden Bayan Suko- ~ 
volska adlı bir kadın yapmakta.- ~ 
dır. Kendisi Universitenin Hu- ' 
Jrok Fakültesinden rnezuo bir ~ 
soyguncudur. Şimdiye kadar bir· ~ 
ilOk .. lerde parmağı olduju hal- ~ 
de bilgisini ve zekasını zabrta.run ' 

t avucundan sıynlmakta kullan- -

- mışur. -

~~"""" "'~ """"'"""" -
Romanyadan Gö~men 

Geliyor 
Bükreş, 27 (TAN) - Türk Hisar 

ve Nazırın vapurlan Köstenceden göç 
men nakliyatına devam ediyorlar. 
Son olaı-a.k Silistireden Nazım vapu
ru 500 göçmen almıştır. 

Silistirede kalan 900 • 1000 göç -
men de Türkiyeye yollanmak üzere
dir. 
Diğer sancaklarda kalan göçmen -

Ierle bir vapur göçmen daha nakledi· 
lirse, sıra hudutboyu göçmenlerine 
gelmiş olacaktır. 

Romanyada Bir Tren Kazası 
Bükreş, 27 (TAN) - Roman yada 

bir yolou treninin, bir yük trenile kar 
şılaşması neticesinde çıkan kazada, 
10 yolcu ölmüş ve 26 kişi de yaralan 
~-

ı e er cemıye ı 

Bir Hayal mi? 
Cenevre, 27 CTA1-l) - Bugün Mil

leHer Cemiyeti asamblesinde ispanya 
meselesi konuşulmuş ve ispanya mu· 
rahhası Del Vayo beyanatta bulun -
muştur. Del Vayo, Almanya ilE' ltal· 
yanın ispanyaya yaptıkları taarruz
lardan bahsederek buna karşı l\fil -
letler Cemiyeti misakının tatbiki la
zımgeldiğini anlatmış ve ltalyanın 

ispanyaya yeni kuvvetler göndermek 
üzere olduğunu hatırlatarak "Kcınsey 
ne yapacak? Hadiseler karşısında te
essüfle mi iktifa edecek? Konseyin 
ecnebi muharipleri ispanyadan çek
mek lehinde bir karar vermesi fena 
bir şey değildir. Fakat bu karar hü· 
kümsüz kaldıktan sonra ne çıkar?,, 
demiş ve Aumanya ile ltalya müda
halelerinin isyandan çok evvel hazır
lanmış olduğunu anlatarak bu dev -
!etler iştirak etmem.iş olsalardı isya· 
nm iki ay içinde bertaraf edilmiş o
lacağını, nihayet "Ya asamble müte
cavizlerle birlikte hareket ediyor, 
yahut mevcudiyetinin bir hay,.lden 
ibaret olduğunu tan.ımak mecburiye
tindeyiz. Aksi takdirde asamble ":>ey
nelmilel kanunun ispanya lehinde tat 
bikine karar vermelidir." demiştir. 

ispanya harbi hakkında alınan ha
berlere göre; asiler Madritteki hükO. 
met hücum kıtalannın isyan etmiş 
olduğunu ilan etmişlerse de Maclrit 
bu karan katiyetle tekzip etmekte
dir. 

Cümhuriyetçi kıtaatm, Ara~on 
cephesindeki büyUk taarruzları baş
lamıştır. Taarruzun iJk günü büyük 
topçu, tayyare ve tank hücumlarile 
başlamıştır. Aragon cephesinde şid

detli bir harp devam etmektedir. 
Diğer taraftan asiler de Santande· 

rin ilerisindeki Şimal cephesinde taz. 
yiklerini artırmışlardır. Dün, Belman
te kasabası işgal edilmiştir. 

Profesörler 
Ankarada 

Karşılandılar 
Ankara, 27 (Tan muhabirinden) 

- Türk Tarih Kurumunun cla•ıetlisi 
olarak ikinci tarih kurultayında bu· 
lunan 24 ecnebi profesör bu sabah An 
karaya geldiler. Istasyonda vali mua 
vini Salahattin, profesör Hamit Zil -
beyir, dil doktoru Şükrü ve birçok 
ilim müntesibi tarafindan karşılan

dılar. Profesörler kısa bir istirahat
ten sonra etnografya müzesini, O • 
güst mabedini, baraj yolunda yeni 
keşfolunan bir köy harabesini gezdi
ler. Çok yakından alakadar 0 1dulnr. 
Bir müddet barajda istirahatten son 
ra öğle yemeğini Orman çiftliğinde, 
çiftlik idaresinin verdiği ziyafette 
yediler. öğleden sonra Ata türkün köş 
künü gezdiler. Hariciye konağında nıetine takdim olunacaktır. Ingil

enin siyasi mahfelleri de bunu te
etmckte ve bu notada, konferans 
kında Londra ve Parisin tasav
ları tasrih edildiği haber veril-
tedir. 

liftler Mussolini Konuşmalarz 
l>aris konferansında lspanyaya mü 

ale meselesinin de görüşüleceği 
aşılıyor, haber verildiğine göre no 
a bu mesele mevzuu bahsolmakta 
lngiJtere ile Fransanın noktai na
şiddetli bir lisanla ifade edilmek-

Piyango 

Bir 

Yüzünden 

Ölüm 
~ofy, 27 (TAN) - Sofyada otu -
n lırael Levi adında bir Yahudi, 

_en gün devlet piyangosundan ken 
aırıe 250 bin leva çıkmasından do
~ heyecana düşmüş ve 250 bini 
l'lltıarken sevincinden ölmüştür. 

Otnada Bir Tramvay 

Kazası Oldu 
İlonıa, 27 (A.A.) - Roma ile 
il.teau - Romain arasında işleyen 

1 
tramvay hükumet merkezi civa · 

\.: . çarpışmıştır. İki kişi ölmUş ve 
°"'ı Yaralanmıştır 

• talya Başvekili Sinyor Mu~-
1 solinlniın Almanya seyahati, 

bütün siyasi mahfelleri meşgul et
mekte ve J)uçe ile Führer arasında
ki ıkooıuşınalar, ileri geri birçok 
tahminlerin ~·Urütülmesiııe sebebi
yet \'ermektedir. 

Birka~\ ay önce Mareşal Blom
berg'in ltalyan ktw\'etlerhıi yakm
dan görmesini nıüte.akıp bu defa 
ltaJya Başvekilinin Alman kunet
lerini manena halindP }"3kından 
görmesini, iki faşist de\·Jet he3abı
na kun-ct niima)·i~i, \'e bu nümayi
şi sulbü tehdit edici bir göst~riı; 

sayanlar, hatta hu hadiselere b:tlia
rak iki tarafvn herşeyden e\:\·eJ 
askeri bir ittifak üzerinde uyuşa
caklannı söyliyenler vardır. Fakat 
diğer taraftan bu ittifak mest-lesi
nim. bahis mevzuu bile teşkil etml
yeceği ve bilhassa Almanyanm bü)·· 
le bir ittifnka muhalefet etti~i idclia 
olunmaktadır. Bu son iddiaya giire 
Almanya kendisini herhangi tt'ı'a

vüzdeo koruyacak derecede lmv
vetlenmiş görüyor \'e herhanı;i se
kilde bir tecavüzdoo korkmadıl?ı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i YAZAN: ÖMER RIZA DOGRUL i 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

iç.in ba.:;kalamıın hesabına da her
hangi harbe karıı;rnak istemiyor. 
Şayet Jtalya Akdenizde bir harp çı. 
karmak fikrinde ise ltalyaya karşı 
tutulacak hattı hareket, "hayırhah 
bitaraflık,, tan ibaret olacaktır. Bu· 
nunla beraber Jtalya ile Almanya 
arasında bir "ademi tecavüz,, pak
tının imzası ~ok muhtemeldir. lkl 
devlet arasında biyle bir pakt im
za edildiği takdirde Avusturya, Ma
cariıdan, Bulgaristan ve Yugoslav
ya ile birer ademi tecavüz paktının 
imzası beklenir. Hatta bu rnütale
ayı ileri sürenlere göre Almanya, 

Hola.nda devleti ile yaptığı gibi, ln
giltere ve Fnwsa ile de bu yolda 
bir muahede yapmak fikrindedir. 

A\·usturya, Macaristan, Bulga
ristan \'e Yugosla\')"a Ue im 

zalanması beklenen ademi tecavüz 

paktlannm en belliba.5lı hedefi, Ktl
çük itilafı bozmaktır. Küçük ltııf,fı 

bozmanın hedefi ile Fransa ile bu 
itilif arasındaki samimi münase

betlere son vermek ve J<'ransız nü
fuzuna bir darbe indirmektir. Y.u
goslavya ile A\•usturya ve Ma<'a· 
ristan arasında ademi tecavüz 
paktlarmm imzası üzerine bu dev
letler arasındaki miirıasebetler dü
zelecek, a.razJ \'e f>.kalliyetler mese
leleri yüziirıden bu devletler ara
smda başgösteren ihtilaflar, bu su
retle bertaraf edilecek, nihayet 
Küçük itilafın Avusturya ve Ma
ca.rlstana karşı vaziyet alma~una 

lüzum kalmıyacak ve bunun ndl· 
cesi olarak KU~ük ltllif dağılacak, 

buna mukabil Roma - Berlln mih
veri genişliyeeektir. 

Bu yolda verilen maliimata göre 
Bir taraftan Kont Ciano diğer ta
raftan Baron Nöyrat bu hidlo;e için 
zemhıf hazırlamış bulunmaktadır

lar. 

Sinyor Mussollnlnin Berlln ziyareti 
esna.4imda bu hattı harekete karar 
verildiği takdirde lld devlet ricali 
bu yoldaki faaliyetlerini kuvvet
lendirecekler ve yeni grubu teşkil 

edecek devletlerin ricali arasında 
birtakım ziyaretler, başlıyac.ak ve 
Avrupanın Cenubu Garbisi mühim 
siyasi faaliyetlere sahne olacaktır. 

Son seyahatin en mühim hedef
lerinden birinin bu yeni grubu teş. 
kil etmek olduğu göze çarpıyor. 

Fakat bu grubu \'Ücude ge
tirebilmek ir.in Macarlstanın yeni
den sil8.blanmasını kabul etmek, A
vusturyanın serbest hareket için 
besledtğl emelleri tatmin etmf>.k li.
zım geliyor. 

Küçük itilaf de\'letlerl bunlan ka
bul edecekler mi? ve şimdiye kadar 

muhafaza ettikleri vahdeti bu yeni ce 
reyuı karşısında bırakıverett.kler 

mi? BütUn bu noktalar hMÜ~ tet

kik ve münakaşa edilecek mahiyet

tedtr. 
Hakikat, şUphe yok ki, yakında 

anlaşılacaktır. 

3 

ElEK 
Yemişler! 

1nsa.n kusur bulmak isterse aynayı 
zımpara kiğıdı haline getirir. Amma 
inanırlar, inanmazlar. O başka uat:is. 
Yalnız birinin dediği gihi (Bu biri lle 
kimdir? Bilmiyorum doğnısu!) llir
ljeyi kırk defa tekrar edince gP.rçek
leşinniş. Ben de dün yaıı yazmak 
için elime kalemi aldığım !7.aman öğ
leyin yediğim üzümiın em'a nahi~·e

lerinde çıkardığı nahoş cereyan!nm 
bakarak yemişlerin lru~urlarmı ori3-
ya dökmiye karar verdim. 

Hangisinde~ başlıyayım Şimdi de 
yemiş mevsimi. Haydi şeftalidoo 

başlıyalım. I~idir hoştur. Hafifçe 
tüylüdür. Çekirdeği karm ağnsma 
iyidir derler. Lakin bizde olgununa 
tesadüf etmek müşkültfür. Ekserisi 
hamdır. Biçimine, rengine ahlanıp 

alırsınız. Di,leyinr.e (hırt!) olduğunu 
anlarsmız. Ukio bir kere de rsırmış 
bulunursunuz. Yarması rahat yeoir 
amma ~izdir. Et şeftafü;i ise ö
pücük ~bi şapırdama.dan yenmez. 
Damladı mı leke eder. Rüş,·et lekesi 
çıkar, şeftali lekesi çıkmaz. Armuda 
gelince; iyisini bulma:k, lnılunca da 
sahibinin e-linden almak zordur.. lJ. 
cuzu kumlu olur, hamı buruktur; 
olgunu tatsızdır, hamını yutamaz, 
olgununu tadamazsınız. incir. El e
linden alıp yemiye cesaret edemem. 
Koparan el temiz miydi diye? Kablı
ğonu soymak, fıkara soymak kadar 
zordur. Nesini soya.caksmız'?! Zaten 
soymazsanız doyar, soyarsanız doy· 
mazsmız. Karanlık yerde miyop olan· 
ıann incir yemeleri müşküldür. l~ 
de ziruh .mahlfıkat olup ohna.Jguu 
görememek yönünden. incirin yegi.ne 
şöhreti çekirdeğinin bazı renkli akıl· 
larm. ölçüsünde kullanılışıdır. Tatlı
dır, yumuşaktır. Ukin bu da dahiU 
sükutu ihlal eder anasU'dandır. 
Hamı sütlüdür, ağzınızı dalar. 01-

gumı bal\:dır. Yiyenler parmaklarım 
yalar. Usttl:De su içerseniz sancı ya-

kalar. 
Elmayı Amerikalılar soymadan 

yerlermiş. Ben adam soymasına t. 
raftar değilim amma elmanın mutla
ka soyulniasmı isterim. 

Bu mübareğin de coğrafya De mtl· 
nasebeti çoktur. Gümüşhane, Amas
ya, Usküp, Sapanca, Trabzon elma
lannı tanımak için hayli meleke ıa.. 
znndır. 

Serti, ekşisi yenmez. Olgununa, 
tatlısma da para yetmez. Uzüm, in· 
san gibidir. Baka baka kararır. 

Çekirdeğini yemezseniz yumuşak
lık \'erir, çekirdeğini yerseniz peklik 
getirir. insanlarla münasebeti çoktur, 
çavuşu alpehlivaıu, runigan, ~~ab 
olam vardır. Lakin unutmaym ki Ü. 

zümün çöpü annudun sapı vardır. 

Anladık. Bunu kusur olarak ort• 
ya atıyorsun da),! iyi amma üzümlin 
çöpü armudun sapı olmazsa neresin
den tutup midemize indiririz. 

B. FELEK 
=z 

verilen çayda hazır bulundular. 
Ankara vali ve belediye reisi Bay 

Nevzat Tandoğan misafirler şerefi· 
he gece Ankara Palasta bir alq~am 
yemeği verdi, yemek çok samimi bir 
hava içinde geçti. 

Vekillerimiz 

Ankarada 
Ankara, 27 (A.A.) - Dahiliye Ve

kili ve Parti Genel Sekreteri Şükril 
Kaya, Adliye Vekili ŞükrU Saraçoğ

lu, Maliye Vekili Fuat Ağralı, Milli 
Müdafaa Vekili General Kazım Oz
alp, Inhisarlar Vekili Rana Tarhan 
ve Hariciye Vekaleti vekili Numan 
Menemencioğlu bu sabah hususi tren 
le Ankaraya gelmi~er. istasyonda 
şehrimizde bulunan mebuslar, veka
letler müsteşar ve ileri gelenleri, An· 
kara valisi, emniyet müdürü tarafın· 
dan karşılanmışlardır. 

Pariste Bir Bomba 

Bulundu 
Paris, 27 (A.A.) - Askeri şura A.

zasmdan General Pretelatin evinde 
bir bomba bulunmuştur. Bomba infi 
lak etmeden görtilmüş ve derhal kal 
dınlmıştır. Bomba belediye labora -
tuar heyetinin nezareti altmda mua
yene edilmek üzere götUrUlmUştür. 
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,M._ahkemeıerde 
:.' ~ ' ~~- ~~ . .. . . . . 

Arif Oruç, Ağırceza 
Mahkemesine ·Verildi 
Yakında Muhakemesine Baş'anıyor 

Eski (Yarın) da devlet otoritesi aleyhinde netriyat yaptıktan 
sonra yurt haricine kaçan Arif Oruç, geçenlerde lstanbula döndü
ğü için yakalanmış ve tevkif edilmişti. Arif Oruca isnat edilen suç 
r ejim aleyhinde neşriyat yapmakbr. Arif Oruç> Pariste eski harf
le:le (Yarın) adlı rejim aleyhinde bir broşür nefretmiş ve yurda 
soıkmuştur. 

Dükkanın ı 

Para Satıp 

Vermemi§ler 

Bir Sahtekarlık 

Davasına 

Müddeiumumilik, Arif Orucu tevkif 
ettiıkten sonra dördüncü sorgu ha -
kimliğine vermişti. Sorgu hakimliği 

tahkikatı bitirmiş ve Arif Orucu Tür
kiye Cümhuriyeti Teşkilatı Esasiye 

Kanununu tagyir ve ilgaya ifsatkara
ne neşriyatta bulunmak suretile te

şebbüs suçundan dolayı ve ceza kanu 
nunun 146 mcr maddesine göre ağır 
ceza mahkemesine göndermiştir. 

Bu maddenin suçlulara verdiği hü
küm idamdır. Maddeyi aynen yazıyo· 
ruz : 

"Madde 146 - Türkiye Cümhuri· Başlandı 
yeti Teşkilatı Esasiye Kanununun ta

. :Asliye ilçüncil ceza mahkemesinde mamım veya bir kısmını tagyir ve 
bir emniyeti suüstimal ve dolandın-

~~~~~~~~~, 

Hapisle de 
Hırsızlık 
Yaomış 

Sultanalımet Sulh Birinci Ceza 
Hikimi Reşit, dün bir mahkô.mu 
üç ay hapse mahkô.m etti. Suç
lu hapisaneden getirilmiş Niyazi 
isminde bir hırsızlık mahkômu 
idi. Davacısı da yine mahkum
lardan koğuş arkadaşı Ahmetti. 
Ahmet şikayetiılli şöyle anlattı: 

1 

- Bay tıakinı bir gün koğuş
tan yorganım kayboldu. Aradım, ı 

taradım. Bulamadım. Nihayet 
bizim koğuşta yatan Niyazi ta
rafından çalınarak hapisanede 

l bir başkasına satıldığım öğren
dim. Sonra da yorganımı orada. 

ı ı buldum. 
Suçlu kendisiıni müdafaa eder

i ·ken: 
i - Ben çalmadım. Borcuna 

1 

mahsuben aldrm, diyordu. Ha- 1 

kim, suçu sabit gördüğü için ı 
11 mahkfuniyet kararım verdi. 

"=-~ 1J 

Anasını Şikayet 

Eden Genç Kız tel:xlil veya ilgaya ve kanun ile teşek
cılık davasına baş.landı. Davacı Küçük 
pazarda oturan Z€1k.iye adlı bir kadın kili etmiş olan Büyük Millet Meclisi- Henüz on beş yaşını bitirmiyen Me 
dı. Universite kütüpanesinde neş. ni iskata veya vazifesini yapmaktan lahat isminde bir kız, birkaç gün ev· 
r l·yat t ı· t lif H" mene cebren teşe:L..btis edenler, ı'dam vel müddeiumumiliğe müracaat ede· es ım ve e memuru useyin 1u 

Hüsnü de suçlu olarak bulunuyordu. cezasına mahkfım olur. rek annesi Meleğin kendisini fuhşa 
Zek. .,;ırA tin' .. ı 1 teşvik ettiğini söylemiş ve dördüncü 

ıye ~aye ı şoy e an attı: 65 inci maddede gösterilen şekil ve 
Bu adam bana geldi Ben K sorgu hakimligv i de Melegv i tevkif et-

- · ars suretlerle gerek yalnızca gerek bir -
Müftüsüyüm. Kat'iyyen haram ye • mişti. Sorgu hakimi, tahk'ıkatrna de-
mem, dedi. Benim Küçükpazarda bir kaç kişi ile birlikte kavli veya tahri- vam etmektedir. Şikayetçi kızla ilk 

....... .............................. ~, 
NEŞE - ZEVK ve KAHKAHA Kralları 
Yalnız lstanbulun değil bütilnTürkiyenin 
Yalnız TUrkiyenin değil 

Bütün dünyanw sevgilisi 

LOREL - HARDl 

Lorel Hardi ve ikizleri 
T U R K Ç E S O Z L U H A R l K A L A R FlL}fiNDE 

• .. • • '1 

Rcldy>o 
Günün proı;.ramı - lstanbuJ 

OGLE NEŞRlYATl 

Saat 12,30 Plakla Türk musikisi. 
12,50 Havadis. 13,05 Muhelif plak 
neşriyatı 14,00 SON. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 

Saat 18.30 Plakla dans musikisi. 
19,30 Konferans: Eminönü Halkevi 

,•••••••• ••••••••••••• •••••\ Neşriyat kolu namına B. Nusret Safa, 
Valsin kanatlan ... Aşkın harareti "MA vt TUNA" musikisinin 20.00 Hamit ve arkadaşları tarafın· 
başdöndürücü parçaları arasrnda bir Viyana valsi gı'bi parlak ve dan Türk musikisi ve halk şarkıları. 

20,30 Omer Rıza tarafından arapça 
şefkat dolu söylev, 20,45 Vedia Rıza tarafından 

Ş A M P A N Y A VA L S I 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Sa.~ 
at ayarı) 21,15 Orkestra 22,15 Ajans 
ve borsa haberleri ve ertesi günün 
programı, 22,30 Plakla sololar opera FilmJ> önümüzdeki PERŞEMBE AKŞAMI 

Sarc:ty Sinemasında 
Metropolitan Operasının yıldızı 

GLANDiES SWARTHOUT'in , ____ _ 
Zaferi olacaktır 

_____ , 
Böyle olacağı zaten belli idi .. 

TiNO ROSSi 
Sesi, şarlulan, güzelliği ... 

Kitar lan . • . . ile 
Dün akşam 

Mevsimin ilk musikili filmi olan 

KITARALAR 
~ALARKEN 
Musiki ve aşk filminde 

SUM ER 
SINEMASI 

Sayısız seyircilerini gaşyetmiş 
ve candan alkışlanmıştır. 

llaveten: EKLER JURNAL 

TOPLANTILAR 

• DAVETLER • 
Romanya 

Konsolosluğunda 

Dünkü Toplantı 
Birkaç yıldanberi Romanya.nın İs

tanbul Konsolosluğunda muvaffakı
yetle çalışarak kendisini sevdirmiş 
olan General Konsolos B. Kostantin 
Oretzu'nun memleıketimizden ayrılma 
sı dolayısile dün Taksimdeki konı.o
losJ u:k binasında bir kokteyl parti ve 
rilmiştir. 

Bu toplantıda Romanya Sefiri Tt-le
maque, bütün ecnebi konsoloslar, Ro-

••••••••••••• .. manya sefareti erkanı, banka direk
törleri, koloni azalan ve gazeteciler 

ve operet parçaları 23 SON. 

• Günün Program f)zü 
SENFONiLER 

18 Varşova: Leh filharmonisi. 21,30 
Bükreş: Senfonik radyo orkestrası "Roga 
lokinin idaresinde" 22 Liypzig: Sibelius 
un eserlerinden senfoni 23,10 Praı kısa 
dalgası: Poem senfonik "Blanik" 

HAFiF KONSERLER 
7,10 Berlin kısa dalgası: Popu!er kon

ser (8.15: Devamı). 9,20 Faris kısa dal
gası: Plak. 9,45: Keza. 10,30 Keza. 11, 
50: Keza. 13 Keza. 13 B.;lin kısa dalgası: 
Eilenceli konser (14.15: Devamı). 13,10 
Bükreş: Julca orkestrası (14.25 Devamı). 
14.15 Paris kısa dalgası: Marsilyadan 
konser nakli. 15 Faris kısa dalgası Nis
ten konser nakli. 16.15 Roma kısa dalga
sı: Karışık şarkılı konser. 16.45 Bertin 
kısa dalgası: Orkestra konseri. 18,35 Ro· 
ma kısa dalgası: Hafif musiki, 18,30 Peş
te: Çigan orkestrası. 18.45 Berli.n kısa 
dalgası: Enstrümantal Alman musikisi. 
19 Bükrcş: Plak konseri. 20 Peşte: !tal- l 
yan musikisi süiti (sözlü) 20,15 Berlin 
kısa dalgası: Hafif musiki. 20,30 Bükreı: 
Balalayka orkestrasL 21 Varıova: Karı
şık orkestra kcnseri. 21.10 Liypziı: Plllı: 
konseri. 21.35 }>eşte: Orkestra (Grieır. Je 
nö, Bodard, Strauss). 22 Millno, Florana: 
Bando muzıka 22,05 Pra&' kısa dal&'llL 

köylü musikisi. 23.05 Praır ktııa dalıaaı: 
Çocuk korosu, 23.20 Bükreş: Eilenceli 
plik musikisi,. 

.kaç dükkarum vardı. Bunları satmak ri veya fiili fesat çrkararak veya mey defa bu şikayeti tespit eden polis ko 
:istiyorum. O bana bir avukat ta.nrttı. dan ve sokaklarda veya nasın tuttu- miser ve memurlarmrn dinlenmesine İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu bulunmuşlardır. Üniversitede 

imtihanlar 
Devam Ediyor 

Ona vekalet verdim. Dükkanlamnı ~ mahalle:<ie nutuk irat ve yafta ta lilZ'llm görülmüş bunlara celp çıkarıl- DRAM KISMI 
1700 liraya sattılar. Bana beş para l lik ve neşnyat icra ederek bu cürüm ~J//111/1//////!/i 1-10-37 den itibaren • 
vermediler. Şimdi otel odalarında kal leri işlemiye teşvik edenler hakkın- mıştır. 20,30 da 

dım. Lfıtfen davama bakınız. da yapılan fesat teşebbüs derecesin- ı 0 
)IJJl' '111 '11111 KURU G U R U L T U 

Fener Stcadında A~ık 
Hava Konseri 

Suçlu Hüseyin Hüsnü: de kalsa dahi idam cezası hükmolu- ! Kömür cünün Evinde l 11111111 1 Komedi 3 Perde 
- Ben bu kadını tanımam. Kendi- nur.,, 

Kadıköy Halkevi açıldığı günden 
bugüne ı...rııı~ itki ~n" 7<IU'f1nna mu
sıki sahasındaki çalrşmaıannr halka 

Hukuk Fakültesi imtınanlanna 

dün de devam edilmistir. NeticelefMı 
te~1uu1.:v vt:ııa ln.1~111ue v-.;y a. uı,ıu.u 

ıinden vekalet te almadım. Hiç.bir 

münasebetim yoktur dedi. Muhake
me, diğer suçlunun ihzarı için talik 
edildi. 

Arif Orucun muhakemesine yakın- Bir Sürü Hırsızllk KOMEDT ll'TC!UX 

1-10-37 den itibaren 
20,30 da 
TOKA 

belli olacağı tahmin edilmektedir. 
da başlanacaktır. 

Attan Düşen Genç 

Hastanede Öldü 

Nahiye Müdürünün 

Muhakemesi Bugün 

Eşyası Bulundu 
Emniyet direktörlüğü ikinci şube 

memurları Yenişehirde Turan cad
desinde 125 numaralı dükkanda kö
mürcülük eden Kemaliyeli Mustafa
nın evinde şüphe üzerine arama yap 
mışlar, 102 parça ipek çamaşır, üç 
büyük ve krymetli halı, gramofonlar, 
birçok erkek ve kadın elbiseleri ve 
daha bir sürü eşya bulmuşlardrr. 

Komedi 5 Perde 

TEŞEKKÜR 

göstermek ve bir musiki yayımı yap 
mak maksadile 2 birinci teşrin cumar 
tesi günü saat 16 da Fenerbahçe Stad 
yomunda büyük bir açık hava l.an
seri verecektir. Bu konsere kmk kişi
lik koral, mandolin ve orkestra he
yetleri iştirak edeceklerdir. 

tktısat fakültesi imtihanlarının ne
ticeleri belli olmuş ve talebeye bildi
rilmiştir. Haziran devresi de dahil ol 
duğu halde imtihanlarda 120 mev -
cuttan 83 ü muvaffak olmuştur. 

lktısat fakültesinden ayrılan pro 
fesör Röpke'nin yerine iktısat dersi 

~Ali Murtaza isminde bir gen~. rer
kosta attan düşerek ağır surette ya
ralandığı için Beyoğlu belediye has
t a.nesine kaldırılmıştı. Ali Mürteza 
dün Jıastanede ölmüştür. Müddeiu • 
mumilik bu ölümü şüpheli bulduğu 
için tahkike el koymuş ve tabibiadil 
Enver Kar~nr gönderereti: cesedi mu 
ayene ettirmiştir. Doktor cesedin gö 
mülmesine müsaade etmiştir. 

Rüşvet aldığı iddiasile tevkif edilen 

Yeniköy nahiye müdürü Alaaddinin 
muhakemesine bugün öğleden sonra 
ikinci cezada devam edilecektir. Mu
hakeme son safhasına gelmiş ve müd 
deiumuınl İhsan da iddiasını söyliye
rek suçlu hakkında ceza verilmesini 
istemişti. lş geçen celsede evraıkın tet 
kikine kalmıştı. Mahkeme, toprak ha 
disesi münasebetile zabrt varakası ya 
pan memurların şahit sıfatile dinlen· 
mesine lüzum gösterdiği için bugün 
bunlar dinleneceklerdir. 

Yapılan tahkikat neticesinde Mus
tafanm bu eşyaları şimdi Bursa ha
pisanesinde yatmakta olan Şükrü -
den ve diğer sabrkalı hırsızlardan 

çok ucuz bir fiyatla aldığı anlaşıl -
mıştır. Mustafa hakkında takibata 
başlanımıştrr. 

A.ni ·ölümle ailemizi dayanılmaz a
cılara boyıyan Bayan lrfan Oğuzlu
nun gerek cenaze merasimine iştirak 
JQtfunda bulunan ve gerekse mek
tup ve telgrafla büyük acmuza ortak 

olmak nezaketini gösteren bizi seven
lere saygılarımızı sunar ve ayrı ayrı 

teşekkür edemediğimden ötürü özür 
dilerim, 

Eşi : Ra.ı;;iın Oğuzlu 

Oğlu Kenan Oğuzlu 

=============== = ni, yine ayni faküte profesörlerinde 

Mevludü Şerif 
Geçenlerde Tanrının rahmetine ka

vuşan Karadeniz Boğazı sabık komu
tam merhum General Fuat Atayın 

ruhu için eylfılün 29 unou çarşamba 
günü öğleden sonra saat ikide Ana· 
doluhisarı camii şerifinde mevludu 
neıbevi kıraat edileceğinden arzu eden 
akraba ve dostların teşrifleri rica o
lunıur. 

Dr. Neumarck verecektir. Işletme ik 
tısadı profesörlüğüne tayin olun 
Nüremberg üniversitesi profesörle 
rinden Izak bugünlerde şehrimize ge 
lecektir. 

ERTUGRUL 
SADİ TEK 

BU GECE 
(Suadiye) plajında 

(Donanma Gecesi) 

Seniha acaba hiç birşey anlamaınıış mıydı? Çok 
tabii ve biraz da alaycı bir neşe ile söze karıştı: 

- Siz bu vakit Tahsinin dükkanında ne yapıyor
sunuz bakalım? Aksarayla Fatihin aktar dükkanla· 
nna benziyen bu meşhur pastahane böyle saatler ge-
~irilecek kadar latif bir yer mi? · 

- Elbette efendim. Beyoğlunun Löbonu varsa 
Zonguldağın da Tahsini var. Bendeniz sık sık bura
ya gelir, muhteşem caddeden geçen muhteşem kala
balığı seyrederim. Maamafih bugün gelişimin sebebi 
başka. 

~ - Ya? Nedir acaba? Sorabilir miyiz? 
Mükerrem, Senihanm sualine verilecek cevabı bek

lerken yüreğinin şiddetle vurduğunu duydu. 
- Efendim, arkadaşlarla söyleştik te: Beraber 

hastaneye, bizim zavallı Mahmut Kaptanı görmiye 
gideceğiz. 

Bu Mahmut Kaptandan, onun itim olduğunu ka
drnların bilmemeleri ihtimali hiç hatırına gelmeden, 
pek maruf bir insandan bahseder gibi bahsediyordu. 
Ye ne Mükerrem ne Seniha, kaptanın hüviyetini sor
mıya lüzum görmediler. Sade çok şık ve yan meşin 
bir seyahat pardösüsile uzun çoraplı golf pantalonu
nun daha uzun gibi gösterdiği endamına, ve yüzüne, 
çarpık giydiği kasketle biraz gölgelenmiş yüzünün gü 
zelliğine baktılar. Sonra gülümsiyerek el verip ay
rıldılar. 

Seniha, Mahmut Kaptan hikayesine hiç inanma
mn•. çocuğun bu bekleyiş.i, koşup önlerine gelişi, son
ra: "daha erken!" diyerek saatin rakamları üzerin· 
de dura dura vakti söyleyişi, bütün bunlar MUker
remle bugün buluşmak üzere söyleştikleri halde genç 
kadının oyun bozanlık ettiği kanaatini kendisine ver
mişti. Ve onu konuşturarak ağzından birşeyler kap
mak üzere Nüzhetten ayrılır ayrılmaz dedi ki: 

- Güzelliğine güzel amma akıl namına birşey 
yok. Hala ortaımektebi bitirecek! 

4CIL.l l~C 
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kadar evvel görüp tanımışlardı. Ve tıpkı kibar cemi· 
yetlerin hayatını anlatan bir Fransız romanının ya
hut bunların bizdeki eşlerinden birinin şahısları imiş 
ler gibi, tesadüfleri bir balo gecesi olmuştu. 

Bu, üç yıldan beri Zonguldakta vatana hizmet ce
miyetlerile hayır, kurumları menfaatine ilk ve son 
baharlarda verilen büyük baloların sonbahara tesa· 
düf eyliyen balosunda idi. Ve bu baloların hazırlık· 
ları en az bir ay önce başlıyarak olup bittikten son-

tşte okumaya lievesi yok, zorla değil a. "Zenginliği- bir alet ve bir oyuncak şeklinde bırakıyordu. GUzel ra da daha bir ay bahisleri sürmek adetti. Bu sefer 
miz yeter." diyor! bir kış gününün soğuk ve sağlam havasile göğsünü de birçok kadınlar tuvaletlerini yaptırmak için mah-

Seniha adeta şaşırmıştı. Bu sözler liiç te müdafaa ş.işirerek, genç kadın görümcesine neşeli bir şey an- sus Istanbula gitmişler, geçen balolara koyu renk 
eden sözler değildi. Daha can sıkacak ve güç bir va· latınıya başladı; ve bu neşesi şirket müdürü umumi- kostilımlerle gelen bazı erkekler ilk defa olarak ve 
ziyete sokacak bir sual buldu: sinin konağına girildikten sonra da devam etti, Ma- tabii yine Istanbulda smokin, hatta frak yapmışlar-

- Tahsinin dükkanında acaba işi ne idi? dam Biro ile kocasının çoğu frenk misafirleri ara- dr. Kasabaya hassaten bir orkestra ile bir kadın ber· 
- Işte söyledi ya, Mahmut Kaptana gitmek üze- sında sık sık ses ve kahkahaları duyuldu. O derece- beri getirilmiş, beyaz kıravatın frakla mı. smokinle 

re dostlarını bekliyormuş. Oyle bir Mahmut Kaptan de ki, nefislerini Fransız şirketinin milyonları üstün- mi bağlanacağı ve beyaz yeleğin smokinle de giyilme-
deyişi var ki, sanki bu Mahmut Kaptan pek meşhur den bir nevi Zonguldak Kont ve Kontesi yahut Dük si caiz olup olmıyacağı hakkında günlerce münakaşa 
bir adam, biziım kendisini bilmemiz de gayet tabii! ve Düşesi şeklinde görerek, kabul günlerinde herke- ve istişareler edilmişti. Bununla beraber, yine koyu 

Ve birden Senihanm içine "yoksa bu iş te mi bo· sin kendi tayin ettikleri yerlerde oturup kendileri ta- ve hatta açık renk elbiselerle gelen beyler, kundak· 
zuluyor?" diye korku düştü. Mtikerremin bu sözleri rafından davet edilince söze karışmasını isteyen u- taki çocuklarını evde brrakmıya ancak razı olarak 
hiç te seven ve sevdiği adamın her şeyini de sevdiği mu,m müdürle sadece metres olduğu bazılarınca id- daha büyüklerini beraberlerinde getiren aileler ol-
için beğenen bir kadın sözleri değildi. Bu sözlerde dia olunan iri yarı Madaması, . hem de fransızca ko- muştu. Fransız şirketinin yeni mühendislerinden biri 
kin bile yok. Sade istihfaf vardı. O kadar ki : nuşamıyan bir mühendis karısının bu kadar neşeli de, sanki bir dağ gezintisine çıkıyormuş gibi açık 

- Eğer muhakemesizliğine bundan dolayı hük- ve gürültülü olmasına biraz hoşnutsuzlukla bir iki renkte bir spor kostümü ve golf pantaJonile gel· 
mediyorsan, hükmetme hiç. Mahmut Kaptanı biline- kere bakmışlardı. miş, bu kıyafetle boyuna dans ta etmişti. 
yişimize ihtimal vermiyebilir de. Avuçiçi kadar bir Fakat Nüzhet bu gönül hikayelerinde Seniha gibi Avrupada bir hayli sene kalmış olan Halitle kan-
·şehir. Herkes herkesin yedi göbek ceddine vakıf! toy olmadığı iç.in, Mükerremin söz verdiği halde gel- sı ve kız kardeşi, balodakiler arasında en düzgün ve 

Diyerek Seniha, Nüzheti biraz müdafaa etmek ihti- meyişine ve kendisinden tabii bir eda ile gülerek ay- kibar kıyafetlilerden idiler.. Halidin frakı biraz da· 
yacını duydu. rılmasma bir ehemmiyet vermemişti. Iki kadın onu raLmış olsa bile hakikaten iyi bir terzinin makasm· 

Hakikate gelince, Mükerrem çocuğun elini sıkarak yolun kaldırımına bırakıp ileriledikleri zaman. bütün dan çıkmış olduğu besbelliydi. Mükerreme gelince, 
ayrıldığı anda kendini pek sak.in ve emin hissetmiş, bir dakika arkalarından bakmış: "Dur sen, ben sana gerçi tamamiyle kendi rey ve zevkine göre hareket 
bu sevgiyi ne vakit taımamen atmak ve unutmak is- oyun etmeyi, naz etmeyi gösteririm!" diye söylen- etse, fazla çarpıcı ve hayli zevksiz tuvaletler yaptır· 
terse bunu derhal yapacağına birden hiç şüphe etme mişti. lçinde ne hiddet, ne de teessür vardı. Sade bek ması muhtemeldi. Fakat bereket daima Senihanrn 
mişti. Bu, hür o1mak ve kendini Nüzhete vermek is- !ediği şeyin biraz gecikeceğini anlamış olmaktan ile- sözünü dinlerdi. Ve çok sade elbiselerinin içinde dai• 
terse sırf zevk için ve ona tahakküm edebilerek, ver ri gelen bir küçük sıkıntı duymuştu. ma zarif görünen geçkin kız giyinme hususunda ha-
mek demekti. Yeni vaziyet bütün endişe ve ıstırap. V kikaten ince ve şaşmaz bir zevke sahipti. 

~1~-....J.i..4-----.MiüuırıngLmLı;ı_.Nti.Zhet.:..-l:ılltll:urJ.e.r.ı.DL_aıııca.ıu~~~----~------~--~------~~'~Ar~k~as~ı~v~ar~)__J 
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TAN 
Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 
Ahmet Emin Y ALM.Ah 

TAN'm hedefi: Haberde. fi· 
lrirde, her teYde temiz, dii
liiat, IM'imi olmak, kariin 
hzeteai olmıya çalı..-ktır. 

1 GONUN MESELELERi 1 

Muuollli • Hllkı i 
MiMccm 

aa tatbik ecllp e~ aneü -. 
.... De Mtlaplaeaktır. Bu llebeple 
1'ransa gueteıerl MUl80lbıbdll ba 
teldlfbd mtıerle mtbabre ....... 
da bir slJib olarak knllMmak lbere 
)'apQp• wuaecllyorlar. Malrıaadı J. 
talyayı elden bçmnamak .. Al· 
IDMJ&yı huı fedakklrklara leVket
lllektlr, diyorlar. 

JMter taraftan lnglllz gazeteleri 
llltlerlll ba defa Mmeolbllye fada 
lltlW etmlyeceğlııd liyltlyorlar. Ja. 
gllk paetelerlne göre Almanya -
ltaışa anh9!DM'Ddaa ;yalaa ltaly& 
istifade etmlttfr. ltalya llabeflataaı 
elde ............. ,... yerletmlt, Ak
d.ade kavv.,..._mlt ve IRMMr'erl-

nla oolaa bvutmattar. Fakat Al· 
lllUJa Jde blrtey k 91Ntl!INDJIUr. AJ. 
~ Akdelllsde bir aliJrut 
yoktur. ispanya ile olan alUJaeı o .. 
,.. taJY&N, top satmM ve bıld* - . . .. - _._._.....__ 

... _ ... tııtill~b'~.~-'Plllmt ,.,.,. ,u ... ~ 
lıulB Avastmyilfird aöfwnma kay· 
betmlttfr. Hariçte yeni ~ blrtey el
de edememl§tlr. Bu eebeple bu defa 
lfalşa)'& lala ...... balmunuou 
mthnldlll görmttyorlar. 

Bul Fransa gazetelerlnln tahminle 
rhae göre llltlerle MUMOUnl ea siya. 
de Orta Avnıpa devletleri lberlncle 
dvacaldanbr. Avusturya, Maear18-
t.a, Ywgoalavya ve Balprlatam Ber-

lla - Boma mlhverlae ballamak 
leln 8U t.ertlbat alacmk, K~ ltl
W. dalıtımJa, .......... budm 
olnuya galqaealdardır. 

Ballaa Muuolbal De lllt.lerba mll
llkatı etrafmda b~ t.ahndııtler ,. 
pdmaktachr. Fakat henüz konuşulan
'- hlrlrmda btl bir......._ yok
&w. Vanllleak aetlae helll deilldlr· 

• 
HMselerin lltret 
Allwcak Taraftan 

p.M1t ,..,.,.., bbw .... (b te
....... ,..., ,..,._.. Kmhaa 
........... llUJeal ...... Y•Nuldll 
... ..,. Çaa ~ balla 
~ 11118 blmun11 gibidir. Bil anda 
•••• Çlalllerla de tldecll Oll hin
..... Yalaa hlr ta)'yare hlea-
•ı çta 11 deldlreda IOOO Çlall lldtl
G latlr. 

• ._. farhnm ....,_ ettlll 
lalaada .. höyük millet aylarduabe
tl dirilllyorlar. Fakat prlbl ... ki. 
ıılaha ~ ,..,.. ........... bup ... 

etmemlelerdlr. Batt.& Od memleketin 
leftıHI lllli mevldlermdeclbter. A· 
......._.. 8lyul mtbluebetler bDe 
......... deilJdlr. 

(la - ,.,_ laarblala ibre& ..... 
- .......... de eacJur: Alnwa
h • lapoaya IDltteflktlrler. Fe • 
IJnlı:h•e lllr Alwy ukerf lleJetl 
-....... (la ordaluml yetlltlna. bup 
., .. imi ,,.... ba ..... beyetılr. 
-. ....... da •• .....,. Çlnlllere 
..,,.., ............. 'ftlllalre ..mt-
.......... y ... mlu-ftlrlalıl ........ 
~e phenrwlda-

uaı•ı•k ....... • Wmelere, ne 
~ ......... haU& .. ele lttlfaldan 

s.nilta Ba7iillıen" 

Hikmet Dzluın 

R..mi Doi"" 

HtJJiı Atilıer 

Orlaan Dartın 

HAYIR
DOGRU DEGIL 

Belecllye telırbı en ltlek )'eri olaa 
Kiprlde, KaraköJde, M)'rlileferl 19-
lma lroymak lçla Jolan clvlllyor. 
Balk, bu çivilerle ayrılan Donda, bir 
taraftan bir tarafa geçecek, ba .... 
nda otomoWDer dancak, ba IUntle 
.... ke .............. ,, ._ 

lltl• •Hhplerln talebe ya ... a ve agllma mma•ın• 
elaya. I• arada Oalvenlte Paldllhlerlle ylkMk mek• 
hplere ılrmek lıffyen birçok ıengler de memleketin 
.. r tarafladan lıtanbula ıelmlı bulu•uyorlar. l••larla 

de halk bir taıaftall bir tarafa nllat
ça geçmek bnklıamı bulm111 olamlı

ar. Ba ..,.. .. ,. ld ook ı,t bll'we7· 

• 1 t--. 'L 'lla 

"Meslek ıeglml.. etraflnda koauıtuk, ıok 

dikkate değer cevaplar aldık. 

L ileyi bitiren btltthı pnçlerin 
en büyük endife&i, hayatta 

tutac&klan yolu tayindir. Her gen
cin kendine göre bir istidadı, bir 
kabiliyeti, bir hevesi vardır. ı.tida.. 
dmm, kabiliyetinin ve hevesinin ta 
yin ettiği iltikamett.e gitse belki 
büyük muvaffakıyetlere kavup.bi
lir, meslejbıde mU.tesııa bir adam 
olabilir. Böyle olduğu içindir ki, 
medeni memleketlerin birçoklann
da çocuklarm kabiliyetleri tetkik 
ve takip olunur, ve gençlere ona gö 
re tayin edecekleri meslekler tes
bit olunur. 

Bizde böyle bir teşekkül olmadığı 
için geııçlerlinJsln mealeld8rhıl, • 
ım_retle sectikl~ıw ...ı-.k ~ 

dili:, ve ııse mezunu gençler arum
da bir anket yaptık. 

Aldığımız netice tahminimizin dl 
pda garip neticeler verdi. Gençler 
vardır ki doktor olmak iatedikleri 
ve o yolda hazırlandıklan halde Hu 
kuka ginmiye mecbur kalıyorlar. Yi 
ne gençler vardır ki meslek tayini
ni kaderin ve zaruretlerin eline bı
rakın.ıştır. Bazı gençlerin meslek
leriı.ı babalan seçiyorlar. latediği 
meselefe göre mektep aeçebllen 
genç pek azdır. 

Kendi arzu ve kabiliyetine göre 
meslek seçebilen yalnız bazı lstan
bul gençleridir. Unlversite tahsili 
yapmak üzere Anadoludan gelen 
gençlerin çoğu, lstanbulda banna
cak yerleri olmadığı için nereyi bu
lurlana oraya giriyorlar. 

D ün Unlveraiteye kaydedil. 
mek ür.ere müracaat eden 

talebeden biri bae dedi ki: 
- Ben kimya için hazırlandım. 

Niyetim Jatanbulda bir il veya mu
allimlik bulmak, bir taraftan haya· 
tımı kazanarak FakWteye devam 
etmekti. Fakat geleli bir ay oldu, 
iş bulmak mki.m olmadığım anla
dım. Bir taraftan MWkiye mekte
bine, bir taraftan da Tıp Talebe 
yurduna yazıldım. Açıkta kalıp ta 
tekrar Diyarbekire dönmektense, 
burada herhangi bir mektebe gir
meyi tercih ediyorum. 

ltte diğer bir mi8al : 
Kösele mUteh&88Iahğı ile hukuk 

çuluk; itte taban tabana ad iki 
meslek değil mi? Bunada bir kö
sele fabrikatlSrUnün oflu Hakkı A
Uker, küçükten beri fabrikada bu
luna buluna bat.mm meelefini 
sevmı, çallfmıt fabribnm Adeta 
direği olınut ve bu meyanda lliıeyi 
de bltirmif. Bugün ideali Almanya.. 
ya gidip köeele ve deri mtlteh1111BJ 
olmak .. Fakat fabrilrayı bırakamu. 
Bu pııcin birkaç lene içlıJ oradan 
a)'l'Jlmuı fabrikayı biıı1erce lira sl
yana sokacak •. Mecburen pllp Hu
kuka kaydoluyor. pumartem, pazar 
ve tatil günlerinde yine fabrika)'& 
gidip u çok ilinin hnpıcla buluna
cak.. Hakkı Atlker, konuttutum dl 
ğer ıwmetler aramda hiç te acı
nacak vut,ette dejil.. 

Fakat lttteıı 1U hikiyeyi d1nJe. 
yin: 

Tralmahı ..... Dalar: Delk 

• • 

Mmtala Btqtlomlı 

Salala Birsel 

Nmltet Kuntman 

tenberi aklına koymue, şanlı bir za. 
bit olacak .• Blltün merala tufek
te, tayyarede, topta. .. Trabzonda ll
aeyi bitirir bitirmez hemen Jatanbu 
la geliyor. Harbiyeye ilk müracaat 
edenler arumda bulunuyor. Fakat 
muayeneyi kazanamıyor. Remzi Do 
jar bana bu hik&yeyi iatidumı Ede 
blyat FatUlteal kltibine uzatırken 
anlattı. Şimdi Cotrafya muallimi o
lacalanlf ! .. 

G ençlerden gtlsel l&ll&t mera
kı nud eöndtlrWtıyor? 

Bu bbbtlttln huin: Iataııbulda 
Betiktqta oturan Fuat Relmer re 
aim yapmıya 80D derece meraklı, 
daha mini mini iken boJa alıp )'il
dal bulqtıra balatbra nllim yap 

DllJ9 r--- .. ~ Jaoca 
...-. 'Dl ,aptıjt .. bir 

tüOJrname almJI.. Orta mektebe 
gidinceye nm.. evi tablolarla dol· 
mut. lisede, fizik, kimya ve tabfl· 
ye lihoratuarıarmm biltb levha
ları, ,ema>an hep oaun hergtlD. ol
gunl&f&D fuçumdan döktllmilf.. Ll 
seyl bitirince mtlkemmel bir de ser 
gi llÇIDll .. Art* GOlıel Sanatlar Aka 
dMglttne pup lltlkJalfn ayılı sa
natklıkrmdan olmak amam gel
miş •• Fakat ne mtlmkiln, l.ileei IIkıt 
tırmıya blf)amq: Amcuı eczahane 
labibl lmJt. Pek lhtlprlamq, hat
tl bir ayağı da çukurda im.it. O gi
dene eezahanedeki ~ mah
zun ola.cakmlf. Hem efendim bu za 
maada eczacılıktaıı iyl meslek mi 
olurmut. "lltiaf ._,.ane agmak ko 
lay değilmff. Fnacılıkta on dört ee 
ne içinde zengin olmak ta ftl'IDlf.. 
.. Ne yapacakam reuambğı?" de
mi§ler, .. eninde sonunda Yenicaml 
öntlncle dilenmek delil mi?" Çocu
tun blltlln hayalleri yrlnhnq, tfnı· 
dl Ecucı Mektebine bydolac&k
Jllll.. 

rmn: 
Seniha Baytllken : - Ben Eren

köy im u..inden çıktım. Dokuzun 
cu llDlftan beri fizik ve kimyaya 
bJ'll merakım vardı. Ya mflbendta 
veya kimyager olmak istiyordum. 
BtlyUk annem mrar ettl. "Ben leDi 
bir yerlere gönderemem, im kısmı 
böyle itler yapamu" dedi Mflben
dlalik 80l'llWI. klmyaprlik te teb
lilrılll ....... l'akat ben yJııe kimya. 
ya yuıhyonun. Hiç defll8e kimya 
m111JHmt olunun. 

tomoblller danr, ._. ...,..., ı 1111' 
Y• olu dakftmda halk darar, .. 
moblller geger. ı..- .-arluı, -
ldflnln,ylrml ........ toph• 1 • 

lemeder. Bele A.merlmyı 6raek .... 
aak, ....... nan da JulLtu. Otıl
tik lpret l•ırlerl ftl'dlr, lo ..... 
Jetli IWdrlk ,...., otomolllller 
~. 1g Aelrlra bw eleldrlk 
.... , ....... PO"'· •)'rillef• ..... edlllr. ....... 

IMtrlk ,,...... ·-· ........ yo'*- dMl pgea otomobUI, 
)'akalana. n•wma aykm bu• 
ettfi1 iP .....ı tatar ve cesa 
Nlnm ve latlnm dfllima le)" de 
le .... ec1111r. 

Mlzhet Kuntman: - !stanbul li- L----------... 
windeıı çıktmı. Rfyutyeyi leVdi- tabammW edemem. Memur 
tim için mWıendla 6lmak iatiyonım mak için serbest meeleie 
Bir eaer vtleude getirmek ve meae- rum. Bizim tarafın eczacılara 
il bir töprll Jnırmak ne zevkli eey- yacı var. Ben de o yolu tultmNJlllıiıl 
dir. Sonra leyU mektepte çabfma Karadeniz EreğJiatnden 
teJmiii ve di81plin daha tuıacbr. Ha Duran da babumm ecnhan 
yata daha iyi hazırlamnm, diye dil dojmuı, orada bUyllmllt, ilk, 
fflndQm. imtihana bir hafta var. Ka ve lliıe tah•ilini eczahanede 
zanmak en büyük emelimdir. Fa- etmif, ldeta battan bal& Dil 
kat belki kuanamam diye kimya kuyor. Bqka mesleğe glrme,S 
enstlttldne de kaydoluyorum. Son na bile gettnnemif.. Liee 
ra kayıtlar kapanır da açıkta kah- olur olmu buraya kOllDUf.. 
nm diye Jrorırtum. mi1frit bir eczacı çocutu- Dly8' 

YurlmaJrta olan fkl Izmlrll Pil· · - Babamın dilmen IU)'1lllda 
ce rutledmı: Kuatata Qaydamh di 
yor ki: 

"-Hukukun aj'leden 10Dra den 
leri yok. Hayatımı hnnmak mec
buriyetinde oldutmn için bir avu
kat 1&JlJDda bir it balup JObek tah 
ailiml ilmıal edeceğim." 

Sal•battüı Binel de ayııt fikirde. 
o, gueted olmak iatiyor. Arkadq
lan l'.debiJat meraklm oldulmıu 
ve kendine göre birçok wrleri bu
lundutunu 16yledller. O, hoea gi
den bir tevuu ile .. Gueteciliğe en 
yakm bir meelektir, diye hukukçu
luğu aeçtlm" diyor. 

JCIA!lsJI Tallt o.ban di)'OI' ld: 
"- .,.... bdr bulun•uma 



6 -============:===============================TAN 
( SPOR ) 

alkanlarda Atletizm İlerliyor mu? 

Bükreş Oyunlarından 

ınan Neticeler Üzerinde 
berce Te ikler Ya ah 

Mevsimin ve Ba.lkanlann şüphesiz 
en mühim spor hareketi olan ve bizi 
sekiz senedir peşioo takip sürükliyen 
Balkan oyunlarının Bükrcşte yapılan 
sekizinci atletizm müsabakaları, ger
çi matbuatımızda istihbar yollariyle 
dercedildiyse de bir teknik vesika ol
ması lazımgelen bütün netice ve de
receler neşrolunmadı. 'TAN,, bu nok 
sam doldurmak için arkarlaşımız 

(Bürhan Felek) e hazırlattığı Seki
zinci Balkan oyunları teknik netice
leri listesini itimada değer bir vesika 
olmak üzere bugünden itibaren prog 
ramın tatbik edildiği üç güne ayıra
rak neşretmiye başlıyor. 
. Birinci gün (5 }.,~·lül Pazar) 

Neticede: 
1 - Yugoslav takımı 3,27,3 daki-

ka {yeni Balltan rekoru) 
2 - Yunan takımı 3,30.4 dakika 
3 - Romen takımı 3,32,8 dakika 
4 - Türk takımı 
6 - Bulgar takımı. 
Türkiye rekoru: 3,~0,2 dakika. 
Ilk gün yağan yağmurlarla çamur 

olmuş ve ağırlaşmış olan pist üzerin
de 800 ve 4 X 400 bayrak rekorları
nın kırılışı izahı müşkül bir müşahe
dedir. 

(ikinci yazıda ikinci güne ait neti
celer üzeriade durulacaktır.) 

(Hava yağmurlu, gök tamamen ka 
pa11, ruzgar az, saha çamur. Pistin Kastamonu 
Ust tabakası, çivililere takılıp kalkı-
yor.) Güreşçileri 

iYapılan müsabakalar: 100, 800 metre düz koşu, tek adım, Kastamonu, (TAN) - Buraya ge-
cirit, 4 X 100 bayrak: len Samsun güreşçilerile 30 Ağustos-

Neticeler: ta yaptıkları müsabakalarda beraber-
100 metre. Ôn derecedeki Yu,;an lik temin eden güreşçilerimiz. bu maç 

Her milletten ikişer olmak üzere atletlerinden Mandikas 
18:1'ın revanşıru yapmak üzere, Teşri-

10 atlet girdi. Ve finalde: ----::-------------ru_e_vv_e_l_d_e_s_a_m_s_u_n_a_g_i_d_ec_e_k_le_r_d_ir_. __ 

1 - Giçesku (Romen) 10,9 saniye 

2 - Lisi (Romen) 10,9 saniye ı • d B 1 k 
3-Yaver (Yugoslav) 11,lsaniye zmır e a an 
4 - Kataliniç (Yugoslav) 
5 - Melih (Ti.irk) derecesi veril-

m:(ı :::~rekoru 10,6 saniye. Güreşinde Fiyatlar 
Bu yanşa bir tek Bulgar girdiği 

için dokuz atlet iştirak etti. Bizim e o 
Recep ile Galip beşinciden geride ıçın Yu• • kse 
kaldıklarından derece alamadılar. 

Netice: 
1 - Gorşek (Yugoslav) 1,57,4 da-

kika. 
2 - Yorgakopulos (Yunan) 1,58,3 

dakika. 
3 - Nemeş (Romen) 1,59,5 daki-

ka. 
4 - Lapuşan (Romen) 
5 - Velkopulos (Yunan). 
Türkiye rekoru: 1,59,6 dakika. 

Tek adım: 
Bu müsabakaya bizden yalnız Fıt

lk girdi. Bulgarlardan da bir kişi gir
roic;ti. Müsabaka esnasında tefevvü
kunu göstermiş olan Yunanlı Lam
brakis üstUste ve muntazaman 7 ,05 
metre atlamak suretiyle birinci oldu. 
Faik ise a,zami 6,15 atlıyabildiğinden 
sıraya giremedi. 

Neticeler: 
1-Lambrakis (Yunan) 7,05 met

re. 
2 - Stoiçitesku (Romen) 

rnetre. 
3 - Elefteryadis (Yunan) 

rnetre. 
4 - Caklani (Romen) 
5 - 'Mik"iç (Yugoslav) 
Bu yarışın Türkiye rekoru: 

rnetre. 
Cirit atma: 

6,85 

6,71 

6,88 

Buraya bizden Rasimle Melih gir
rniştiler. Rasim derece alamıyacak 
kadar müptedi olduğu için mesaf ele
re yaklaşamadı. Melih ise 52,64 attı
ğı halde altı birinci arasına giremP.
di~nden plase olamadı. Romen ha
kemler bu müsabakada apaçık bir 
bilgisizlik gösterdiler ve cirit atma 
ıannı 7 santim enindeki atış çizgisi· 
nin gerisinden ölçecekleri yerde ile
risinden ölçerek bizlm Melih te dahil 
olduğu halde birkaç müsabıkın hak
ktDI yediler. Ve sonradan Yunanlıla
rın ihtarı üzerine geri kalan atışlan 
doğru ölçmiye başladılar. 

Bu müsabakaya yedi müsabık gir
Jll0 "tİ. Neticede: 

1 - Papayorgi (Yunan) 58,29 
Jl'.l tre. 

2 - Vaman (Romen) 56 22 metre 
3 - Hökl (Romen) 54.69 metre 
4 - Markusiç (Yugoslav) 
5 - Mantzavas (Yunan) 
Türkivc rpkoru: 59,25 metre. 
4 400 Bayrak: 
B iti.in mi lctıcr iştirak etti. Bizden 

o u ırasiyle Galip, Ibrahını", Firu
,.ı.n Recep girdi. 

Beynelmilel .~uar ~-ünasebetile bu sene lzmirde tertip edilmiş 
olan Balka~ gureş musabakaları için 7 - 8 bin lira masraf olduğu 
halde 800 lıra hasılat yapıldığı söyleniyor. lzmirde çıkan (Ana
dolu) refikimiz Öu zararın sebeplerini şöyle anlatıyor: 
"Balkan güreş birincilikleri bu se 

ne fznıirde 3 aıııldı. Bu hem güreşe 1 V 
meraklı olan l:tmir h;Jkuıı tatmin na d ı I<. öy Ünde 
etmek, hem Izmir güre.~çiliği.ni te~i 
etmek, ht"..m de fzmirde bundan sonra Gür eş 
bu ~ibi beynelmilel temaslara. zemin 
ha7.ırlanuş olmal< \"C 17.mJri hatırlat M •• h k / 
mak noktasından çok mühim bir usu a a ar l 
;,eydi .• 

Fakat idaresizlik ve kavrayışsızlık 
yüzünden bütün bu güzel emeller yı
kılıverdi, Izmirliler de kaybetti, Iz
mir de.. Hfı.diseyi kısaca anlatalım: 

Güreşin yapıldığı Alsancak saha
sına girebilmek için öyle fiatlar kon
du ki, mUstehlik değil, müstahsil olan 
Izmir halkının hayat ve kazanç sevi
yesine hiç te uygun değildi. Izmir hal 
kının büyük bir kısmı fakirdir. Aldığı 
gilndelik veya gündelik kazancı, dört 
gün devam edecek olan bu güreşlere, 
şu meşhur fiatleri verip te devam 
etmesine müsait olmaktan çok uzak
tı. Bunu hesaplamadılar, dinlemedi
ler. Ilk ilç akşam sadece altı yüz ki
şi vardı. Bunun da yarısını alakadar
lar, davetliler, bedavacılar teşldl edi· 
yordu. Ziyan burada başladı. Ayni za 
manda misafir güreşçiler, çok az bir 
seyirci huzurunda güreş vermek gibi 
bir vaziyete düştüler, belki lzmire fe. 
na not bile verdiler. 

Birinci günün tecrübesinden ders 
almmadr. !kinci. üçüncü günler de 
ayni tarifede ısrar gösterildi. Netice, 
hiç te değişmeyince, dördiincü gün 
akıllar başa gelir gibi oldu, fakat iş 
işten geçmişti. 

Bu hareket, doğrudan doğruya Iz
mirc vurulmuş müthiş bir darbeden 
başka birşey değildir.,, 

Fenerbahçenin 
Müessisler Heyeti 
Hesapları iyi Buldu 
Fenerbahçe Spor Klübü Mües

sisleri Heyetinden: 
Fenerbahçe Spor Klübünun bu 

eylülün 26 ncı pazar günü sabahı 
saat 10 da klüp merkezinde fev
kalade olarak toplanan müessisler 
heyeti, klüp idaresini ve hesapla-

Son zamanlarda gayrifeder.e klüp
ler arasında btiyük varlık gösteren 
Kadıköy Spor Klübünün teşebbüsü 
ile önümüzdeki Cumartesi günü Pe
ra - Kadıköyspor güreşçileri ara
sında bir güreş gecesi hazırlanmış

tır. 

Milli gtireşçilerimizden ba7.Iları ter
tip edilen güreşlere iştirak etmiye 
söz vermişlerdir. Müsabakalar neti. 
cesinde galip gelen takıma bir kupa 
verilecektir. 

Akyeşil Kocaeli 

Şampiyonu Oldu 
lzmit, (TAN) - Mıntaka şampi

yonluğu için Adapa.ıar birincisi Ada
sporla Izmit birincisi Akyeşil Pazar 
giinü Izmitte karşılaştılar. 

Hakem sureti mahsusada lstanbul 
dnn davet edilen Şazi Tezcandı. 

Büyük bir kalabalık tarafından he
yecanla seyredilen mıtçtn Vali ve Par 
ti Başkanımız Hfunit Oskay ve refi
knları, kfığıt fabrikası direktörü 
Mehmet Ali Kağıtçı, Atatürkün ma
nevi evladı Bayan Nebile bulunuyor
du. 
Baştan başa müJavi bir oyundan 

sonra ilk devre 1 - 1 beraberlikle 
nihayetlendi. lkinci devre çok heye
canlı oldu. Akyeşil, bir fırsattan isti 
fade ederek galibiyet golünü yaptı. 
Ve maç 2 - 1 Akyeşilin galebe~i ve 
Kocaeli şampiyonu olmasiyle netice
lendi. Akyeı:;il Sporun şampiyonluğu
nu tebrik ederiz. 

rını mevzuu mlizakere ederek bu 
idarenin ve hesapların tamamen u
sule muvafık ve muntazam oldu
ğunu memnuniyetle görüp idare 
heyetine teşekkürle ımüzaherctini
teyide karar vermiştir. 

iRKATIN 
I
• çeri yıldırım gibi girdi. O

lanca kuvvetile masanın ke
narına vurdu. Plak parçalandı:. 
-A .. 
- Bin defa söyledim şu plağı çal 

mayın, şu plağı çalmayın!. 

Firkatin aldı bütün ıneşvei tabını bu 
gece, 

Ağlamaktan yine zehroldu ~ara.bun 
bu gece 

Ta.5tı peymanei gam, kalmadı şek
vaya mecal 

Mihverimde dolaşır leşkeri enduhu 
melil 

Hep senin aşlun ile böyle harabım 
bu gece. 

- Bin defa söyledim, şu plağı çal 
mnym. 

Fatma şaşkın, kocasının son gün 
!erde artan bu hırçmlıhlcu ..... .- -~ 

nasını dUşünmekte. 

- Ccliı.1 yazk değil mi kırdın o-
nu? 

Elinden gelse bütün gramofoncu 
dükkfı.nlarmı dolaşacak. bu şarkının 
bütün plaklarını toplıyacak ve yok 
edecek. 

B u bir kıskançlık hikayesine 
benzer. Benzer değil, kıs

kançlığın ta kendisi. O gece eve bir 
az geç geldi. Karşıki fınncının kızı, 
pencerenin önündeki çiçekleri sulu
yor ve mırıldanıyor. 

"Firkntin aldı biit iin neş\'ei tab:m 
bu ~ece" 

- Hanım, şu knı ıya söyle çene
sini tutsun. 
-A ... 

"Ağlamaktan yine zehrohlu şara-
bım b .ı ~ece" 

- Hanım söyle, çenesini kıssın. 
- Delirdin mi Celal?. 
- lnadına mı yapıyor 

"Taştı peymanei gam .... 
Fırıncının kızı fesleğen saksısı ile 

içeri girdi. Sesi uzaklaştı. 
- Celal! Niçin böyle hırçınsın ru 

hum. - ... 

N için mi Celal kansını çıldı
rasıya sever ve kıskanır. Bu 

şarkının ona fena tesir ettiği de mu 
hakkak. Bunda anlaşrlmıyacak şey 
yok. Ammn ne var ki bu şarkı da 
onun sinirine dokunuyor? Siz de mi 

• merak ettiniz? .. Basit! .. Şarkının 
mısralarının ilk harflerini toplarsa 
nız eski harflerle "Fatma'' ismi çı 
kıyor. Kıskançlık müthiş şey ... 

Bu hısle mücadele edilemez .. Te
davi 
dur. Sonrn öyle bir şey ki güfteyi 
yapan adam belki hayatında bu 
Fatmayı bir defa bile görmedi. Gör 
medi diyorum inanın bana. Çünkü 
ben onu yazan şairi tanıyorum. Ar 
kadaş idim. 

C elal ile Fatmayı bu cehen
nem azabından farksız ha

yatlarına terkedelim. Mademki eli
mizden birşey gelmiyor. Lakin şu 
KaragümrUkteki muhtarın karısı

na içerlememek kabil değil. 
- Bu şarkıyı hiç işitmedim. 
- O kadar yeni değil hanım 

................................. ! 
Yazan: i 

ı F l L E ı 
! ........................... ! 

- Onu babana anlat, ben enayi 
değilim. 

Karagümrükteki muhtarın kansı 
sinirleri bozuk edepsiz bir kadın, ko 
casınm iki zevkinden başka da ku
suru yok. Onlar da kusur değil. 
Akşamları biraz şarap içmek, bir 

parça da ut tıngırdatmak: Kaba
hat midir Allah aşkına?. 

Bu eve kenar mahalleden rrelin 
,,,....ı..u0.ı.uı KOU111ı.u..,. u.1 ~ ..... i.llcU>Uilı. 

lüzum yok. Kocasına karşı savurdu 
ğu küfürlerden onun ne mal oldu
ğu anlaşılıyor. 

M. uhtar Efendi, akşamlan şa
rap kadehinin başına otur

duğu zaman çenesinin makaraları 
boşalan kadın şimdiye kadar işitil
memiş bir Argo ile küfüre başlar ve 

on iki senelik hayatlarındaki yok

sulluk günlerini hatırlatarak: 
- Hep bu içki yüzünden, zıkkım 

olsun inşallah. 
Muhtar Efendi çakır keyif olun

ca udunu alır. 

"Ağlamaktan line zehroldu şarabım 
bu gece0 

- Çenen tutulsun. 
Bir kadeh daha, gözler süzülür. 

"Hep senin a~kın ile harabım bu 
gece" 

Şarkıyı kocasının bestelediğinde 

artık hiç şüphesi kalmıyan kadın: 
- Bak o kaltağı bulup nasıl mey 

dana çıkaracağım, görürsün sen?. 
"Jlep senin a.5kın ile harabım bu 

gece" 
- Boyun devrilsin. 
Allah rahmet eyliye. Dostum sağ 

olsayd ıda bir güftesinin kafes ard
larındaki oynadığı faciaları görsey 
di. 

Aziz okuyucular! Bu şarkı, ne Ce 

kl~\mnfnaIJll~Jr&I\ıWZiôlF~t&faıf;ieıeıu 
Karagümrükte1d f.uhtarn marüe-
tidir. 

• Bu şarkı, rahmetli dostum şair 
Fatin Tevfiğindir. Vefa mektebin
den arkadaşımdı. Elektrik şirketin· 
de memurdu. Ardında nur topu bil' 
yavru bırakarak öldü. Şimdi kimbi. 
lir, belki de koskoca bir delikanlıdır. 
Fatin bekarken Rumelihisarmda o
tururdu. Gençlik bu, Hisarlı bir Fat 
ma için yazdı bunu. Hemen bütün 
Fatmaların kocalarına haber vere
yim ki bu Fatma daha o zaman öl
müştü. Olümü arkasından bestelen· 
di. Allah her ikisine de gani gani 
rahmet eylesin. 

Devlet Demir.yolları 9 cu işletme Direktör

lüğünden: 
9 uncu lşletme Sirkeci Deposuna 31. V. 1939 tarihine kadar gelecek olan 
38,000 ton kömürü~ Vagondan yen: tahliyesiyle istifi ve ı:ıyni miktar 
kömürün yerden makinelere tahmilı işi 15.200 lira. muhammen bedelle 
12. X. 1937 Sah günü saat 15,30 da kapnlı zarf usuliyle Sirkecide 9 uncu 
işletme binasında eksiltme Komisyonunca 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 hakkındalti ta:imatname dairesinde 
alınmı~ vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar lşletme bina
sındaki Komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnnmcler parasız olarak Ankarada ~falzeıme Dairesinden ve Sirke-

cide işletme Komisyonundan dağıtılmaktadır. (6170) 

kadıköy k·z Enstitüsü Direktörlüğünden: 

Enstitü ve Ak~am Okulu talebe kaydına devam edilmekte-

dir. "6258,, 
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Mareşal Çang • Kay 
Geniş Çin Yurdunu Ja 

lstilôsından Kurtara ili 

ek 
on 
.,ı 
1 • 

•• 
O yle bir millet düşününüz ki, 

yıllarca yabancı ırktan gel
me bir hükümdar ailesinin zulmü 
altında inlın inim inlemiş olsun. Oy 
le bir millet ki bakanı yok, derdini 
dinliyen yok. Oyle bir ülke ki, her 
tarafında asayişsizlik, haydutluk 
son haddine varmış. Geniş ve için
de 400 milyon cahil, fakat çalışkan, 
sadık ve halfık insanı barındıran, 
münbit bir toprak. 

GUnlerden bir gün, bütün A vru
pa merkezlerini nazik tavırlı, fakat 
kati ifadeli bir Çinli dolaşmıya baş 
ladı. Bu adamın sesi tatlı, ifadesi 
halim, fakat söyledikleri sert ve 
manaliydi. Kimse bu ufak 
ve zeki bakışlı zatın bü-
yük bir mukadderatı ele a
lacağını 400 milyonluk bir milletin 
istikbalini yolundan çevireceğini a
kıl edemezdi. 

Adı: Doktor Sun - Yat - Sen (ve
ya Çinlilerin dediği gibi: Sun -
Çung - Ş:ın) dı. 1868 yılında Kan
ton şehrinin cenubunda doğmuştu. 
Protestan dinine mensup, asil bir 
Çin nilesinin oğluydu. 

D aha ufacrk bir çocukken Av
rupalı misyonerler, Sun'un 

zekasının farkına varmışlar, kendi
sini meccanen Honolulu Universi
tesine tahsile göndermişlerdi. Sun 
tahsil çağlarında evlendi ve dok
torluk imtihanını da Kanton Uni
versitesinde verdi. 

Daha kUçUk yaşlarında iken, ka
fasında büyük plô.nlar yer almıya 
başlamışb. Mançu ailesine anensup 
b r hanedanın, milletini id:ıre etme 
sine tahammül edemiyordu. Dünya 
nın en geniş en fazla nüfuslu mem
leketi olan vatanı, bu yabancı ha
nedanın zulmü altında inliyordu. 

Sun, Çini, kendi ırkından bir ai
le eline venniye yemin etti. Çine, 
gururunu, istikHil ve hürriyetini 
vermek lazımdı. Eski örf ve adetle 
rini değiştirmeden Çini, Garp me
deniyetinin seviyesine çıkarmak la
zımdı. 

Ihtilfı.lci oldu. Şarkta pek bol o
lan gizli cemiyetlerden birine girdi. 
lhtiliılci fikfrleri duyuldu. Az kal
dı öldürUIUyordu. Fakat kaçtı. U-
2un seyahatler yaparak Amerikayı, 
:Avrupayı ve Japonyayı tetkik etti. 
Eksik \'asıtalarla fakat kuvvetli bir 
istekle milcehhez olarak Mançu ha
nedanı ile mücadeleye başladı. Giz 
lice Çine girerek on defa isyan çı
karttı. Fakat her seferinde de mu
vaffak olamadı. Kendini korkunç 
tehlikelere soktu. Hatta bir hay
dut gibi onun da kellesine mükafat 
koydular. Fakat, Çung'u ele geçir
mek kabil olmadı. Sun, on birinci de 
fa olarak 1911 de yeni bir isyan çı
kardı. Ve bu sefer muvaffak oldu. 

S un - Yat - Sen, nihayet yıl
lardır uyuyan Çin devini u

yandırabilmişti. 4000 senelik bir 
devlet nihayet temellerinden sarsıl 
ınış, yeni bir Çin doğmıya başlamış 
tı. Sun'un sosyal ve siyasi nazariye 
leri hakkında ne denirse densin, çok 
uzaklan gören bir adam olduğu mu 
hakkaktır. qnutulmaması icap e
den başlıca şey, onun karakterin
deki salabete ve azmine hayran ol
maktır. Çünkü, on defa muvaffak 
ola.mıyan bir insanın, on birinci de
fa yeni bir teşebbüse kalkmasını ta 
ı·ih, pek ender gösterir. 

Yapılacak işin cesameti bir insa
nı korkutabilirdi. On nesilden beri 
uykusu nfyonln beslenen 400 mil- ' 
Yonluk bir kütleye milli duygu ver
nıek, onlara demokrasi düşüncesini 
aşılamak icap ediyoruu. 

un - Yat - Sen Çinlilerin 
(San - Min =Uç prensip) 

ndmı verdikleri bir siyasi meslek 
kurmuştu. Bu üç esas şunlardan i
baretti: 

1 - Her şahıs emeğinin mukabi
li olarak yasamasına yetecek kıy
Jneti elde etmelidir 

Uzak Şark harbinin en yeni rcırimlerinden: 
Cephede bir Japon müfrezesi 

2 - Millet; bila kaydü şart mü- tında idare edileceğini anladı. 
messillerini intihap etmek, onlardan O zamana kadar cenubi Çin iki-
hesap sormak, başkaları tarafın- ye bölünmüştü. Çang - Kay - Şek, 
dan hazırlanmamış konunlara rey uzun mücadelelere girişerek Cenu-
vermek ve demokrasi prensiplerine bi Çini bir tek devlet haline getir-
uyınıyn.n kanunları reddetmek hak di. 
kına maliktir. Mançu hanedanının memleketten 

3 - Bütün milletlerin diğerlerile kovulmasından istifade eden muh-
ayni ayarda olmak hakları vardır. telif eyalet derebeyleri, istikliilleri-

Sun 1925 yılında, öldil, Fakat ni ilan etmi_şler, ordular teşkil ede-
hayata gözlerini kaparken mesut rek çapulculuğa ve fakir halkı soy-
dcğildi. Çünkil, onun kurduğu esas- mıya baıılamışlardı. Çang - Kay -
lar değiştirilmiş, idealleri kısmen Şek, teker teker hepsini dağıttı. 
yıkılmıştı. Zavallı Sun, bütün eme- Çin kadar geniş ve Çin kadar fa-
ğinin başka politikacılara mevki ha kir bir memlekette iş yapmanın 

zırlamak uğurunda kullanıldığım güçlüğü, onu yıldırmadı. Yollar yap 
gördü. tırdı, yeni kanunlar vazetti, endüs 

Fakat....... triyi organize etti. Ve hiç bir gün 
Sun - Yat - Sen ikinci defa ola- de bütün Çini Nankin hükumeti 

rak 1914 yılında Song - Tsring. Lin etrafında toplamak ümidini terket-
adlı bir genç kızla evlenmişti. Ba- medi. 
yan Song'un da iki kız kardeşile Şimalin merkezi olan Pekinden, 
bir erkek kardeşi vardı. Babaları, hükiımeti Nankine nakletı:nek te yi-
Song - s:yue - Siyu adlı bir zattı, ne Mareşalin işıdir. Nankin Çin mi-
Amerikada tahsil ettikten sonra ımari tarzı terkedilıneden mümkün 
'fokyoda yerleşmişler ve protestan mertebe modernize edilmiş büyük 
olmuştu. Bu adam, o kadar garplılaş bir şehirdir. Yeni hükfımet mahal-
anişti ki. adını değiştirmiş ve Char- leleri, nezaretler inşa edilmiştir. 
les Soong ismini almıştı. 

D oktor Sun'un zevcesi fevka-
18.de güreldi ve tahsilli bir 

kadındı. Bir Amerika Universite
sinde okumuştu. Ailesinin serveti i
se, hemen hudutsuz gibiydi. 

C harles Soong'un ikinci kızı 
ise. Konfuçytisün otuzuncu 

nesilden bir torunile evlenmi5ti. U
çüncU kıza gelince, üç hemşirenin 
en güzel ve en tahsillisi olan bu 
genç kız da Çinlilerin Tsiang - Tsie 
Şe ve bizim Çang - Kay _ Şek adı
nı verdiğimiz genç bir generalle ev
lenmişti .• Bu kadının adı güzellik 
tlevri milnasına gelen Mey - Ling
di. 
Şu halde, bugünkü Nankin hüku

meti rei!:ıi Mareşal Şek, Doktor Sun
Yat-Sen ile akrabadrr. Doktor Sun
Yat-Scn, Çinin muhtelif şehirlerin
de askeri mektepler açtırmıştı. Bu 
mekteplerin mezunları müşavir ola 
rak muhtelif ordu kUımandantarının 
yanma gönderiliyordu. Bugünkü 
Mareşal Şek, Whampoa'daki mek
tcb'nden mezun olmuştur. Daha tah 
sil sırasında iken nazarı dikkati 
celbetmiş ve mektebi bitirdikten son 
ra da Almanyada tahsilini ikmal et 
miş, müteakıbcn de bütün Avrupa
yı gezmiştir. Mareşal Çang - Kay -
Şek, yalnız bir asker değil, bir a
lim ve ediptir. 

1 924 yılrnda, parlak bir istik
bale namzet olan bu genç 

znbit isyancı ordularını darmada
ğınık ederek bilyük muvaffakıyet
ler kazandı. Meşhur oldu ve herkes 
müstakbel Çinin bu adamın eli al-

Ç ang-Kay-Şek için, hazan Rus 
taraftarı, hazan Alman veya 

Ingiliz taraftarı derler. Halbuki Ma 
reşal, bunların hiç birisi değildir. 
Çank - Kay - Şek büyük bir diplo
mattır. Zayıf ve istirahate mühtaç 
memleketini, muhtelif menfaatler a
rasında hiç bir esaslı zorlukla kar
şıla~.madan idare etmek için bütün 
zekasını sarfeden bu adam, muhak 
kak ki dileğinde muvaffak olmakta 
dır. 

Bu muazzam eserde zevcesi onun 
en büyük ve bellibaşlı yardımcısı
dır. Bayan Çang - Kay - Şek, Çinin 
hava kuvvetlerinin yapıcısı ve bü
tiln Çinlilerin müşfik bir ablasıdır. 
Onun kocası kadar hatta ondan da 
ha fazla popiiler olduğunu söyler
ler. 

Fakat Çinde yapılacak işler he
nüz bitmemiştir. Zaten bitmesine 
de imkan yoktu. Daha başarılacak 
birçok şey vardır. 

Fakat unutmamak lazımdır ki Çi 
nin tarihi asırlarla sayılır ve azim, 
inatçılık, maharet Çinlilerin başlıca 
hususiyetlerindendir. 

Sıvas lial cdığı 
Sivas, (TAN) ~Sanatlar evi ha

lıcılık şubesine bir iplik boyama us

tası alınacaktır. Bu suretle, mezkur 
evin pek gilzel olan halıları daha iyi
leşeceği gibi, muhitimizin birçok yer
lerinde halı ve kilim imalatı ile uğ
raşan halkın da haım boyadan kurta
rılmasına doğru bir adım atılmış o
lacaktır. 

1 

Nalıa Vekilimiz Çorluda Korgeneral Salih ile karşılaştığı sırada 

İstanbul • Edirne • Londra 

Modern Asfalt Yol 
Dün Merasimle açıldı 

Istanbul - Edirne - Londra as
falt yolunun Istanbul - Lüleburgaz 
kısmının da inşaab tamamlanmış ol 
duğundan dün Nafıa Vekili B. Ali 
Çetinkaya tarafından merasimle a -
çıldı. 

Evvelce hazırlanan program muci
bince, dün sabah saat sekizde açılma 
törenine dabetii olanlar Cağaloğlun
da Nafıa .Müdilrlüğü binasının önün
de toplandılar, biraz sonra da davet
liler elli kadar otomobille hareket et
tiler. Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya, 
asfalt yolun başlangıcı olan Topka
pıda surların drşmda davetlilere ilti
hak etti ve Çetinkayanın otomobili 
önde, Vali Muhittin Ustündağın oto
mobili arkada olmak ilzere Lülebur
gaza doğru yola çıkıldı. 

Yolun uzama boyunca birçok tören 
takları kurulmuştu ve her takm ba
şında, o civardaki köyler ahalisi top 
)anarak heyeti alkışlıyorlar ve teza
hürat yapıyorlardı. Bu arada birçok 
yerlerde kurbanlar da kesildi. Silıvıi
de takın üzerinde şu cilmle vardı.: 

"Anayurdu kurtaran, sen de bilir
sin o1ur; 

Ulu Onder At:ttürk, haydi kardeş 
selam dur,, 

Kafile Küçükçekmeceden geç~rken 
halk tarafından misafirlere pasta, 
bisküi ve limonata ikram edi!tii. 

Heyet Çorluda askeri bando, bir 
kıta asker, şehir muzikası ve ka!aba
lık bir halk tarafından karşılandı ve 
saat 12 de Ltileburgaza varıldı. Bu
rada da büyük bir tak kurulmu~tu. 

Uzerinde Trakya haritasr vardı ha
sabanın m('tlrnlindcki ıneyd:-r:da :;ü
ze! bir küı ..:il yn.pılmış ve oparlör ı Pt 

tibatı vilc·ıde getirilmişti. Burdda 
Trakya G.;nel Müfettişi Gener~l Ka
zım Diril·, Korgeneral Salih, diğtr 

komutan"ı.r ve bütün Trakya valile
ri, kayn: immlan ve bir kısım Trak
ya saylavları da heyete katıld!lar. 

ilk söiler 
Kürsüye evvela Nafıa VPk9.."ti, 

Yollar ve Şoseler Reisi B. Ali Gifr:ın 
çıktı, bir nutuk söyliyerek dedi ki: 
"- Cümhuriyet idaresi Trakyada 

77 kilometrelik bir -şoseye tevarüs 
etti. Bu ışose, kurak zamanlarda ıor
lukla geçiliyor ve yağmur zamanları 
ile bütün kış müddetince geçmek 
mümkün olmuyordu. Nafıa hu yolu 
935 te ele aldı. 3,350,000 lira sarfe
derek Lüleburgaza kadar 155,5 kilo
metrelik yol yaptı.,, 

B. Ali GUran daha bazı cömert iza
hat verdikten sonra Kırklareli Valisi 
de bir nutuk söyledi ve Tra.ı<ya Maa
rif Müfettişi B. Yalçın çok güzel ve 
müessir bir nutuk söyliyı~rek \:zun 
uzun alkışlandı. 

Çetin kaya söylüyor 
En son olarak kürsiiye Nafıa Ve

kilimiz B. Ali Çetin kaya çıktı ve· şu 
nutku söyledi: 

"- Sayın arkadaşlar, 

Bugün İstanbuldan başlıyarak ya 
pılmış ve gelip geçmiye hazırlanmış 
olan asfalt yolun LUleburgaza kadar 
olan kısmını yüksek huzurunuzla :!1-
letmiye açıyorum. Bu kısmın İstan -
buldan buraya kadar uzunluğu 155 
kilometredir. 

Buradan hududumuza kadar 96 ki-

B. Çetinkaya dün 
nutkunu ıöylüyor 

lometre tulündeki ikinci kısmı da ta
bii yine asfalt olarak yakında bitiri
lecektir. 
Trakyamızın ortasından geçen bu 

ana yol beynelmilel bir ehemmiyeti 
hiz olduğu gibi ayni zamanda milli 
esaslı bir mUnakalenin belkemiğiui 
teşkil etmektedir. 

Tekirdağı, Kırklareli, Edirne vila
yetleri şebekesini biribirine ve bunla
rın hepsini İstanbula ve dolayısile 
sahillerimize ve hükumet merkezi 
Ankaraya bağlamış bulunmaktadır. 

Bu şebekenin en mUhim aksamın -
dan olan Tekirdağı ile .Muratlı ara
sında eskiden kalma 24 kilometrelik 
bir şosa vardı ki bu şosa yeniden +:.a
mir ve Muratlıdan Büyükarıştıraııa 
kadar olan 14 ~ilometrelik kısım lia
hi ye.,iden ve makadam şose olarak 
inşa edildi. Ve bu şaseyi kateden Er
gene nehri üzerine betonarme ve 73 
metre ıuzunluğundn 4 gölde büyük ve 
modern bir köprü yapıldı. 

Bu suretle Tekirdağı mıntakası ıfa 
bugün açılma törenin: yepmakta ol
duğumuz ana ycla sr.ğlam bir suret
te bağlanmış oldu. 

Ana yol üzerinde ve Edirneye 1 O 
kilometre mesafede bulunan Sazlıdc
re köprüsü ile Edirne - Kırklareli yo 
lu üzerindeki İmece köprUleri de ge
çen sene zarfında ikmal edilmiştir. 

Kırklareli - Vize üzerindeki Poyralı
dere köprüsü ile Gelibolu - Keşan yo 
lu üzerindeki Kavak köprüsü de in
şa halindedir. !stanbuldan hududa 
doğru dilzgün b!r şerit intizamı ile 
uzayıp giden bu asfalt yoldan. !stan 
bul civarındaki Floryn plajı ve eğlen 
ce mahallerinin ehemmiyeti de dik -
kate alınmış ve vekaletimizce bura
ya yine asfalt bir misak yolu inşası
na başlımmış ve halen ikmal edil
mek üzere bulunmuştur. Sözlimün 
başlangıcında bu yolun beynelmilel 
büyük ehemmiyetinden bahsetmiş -
tim. Bu müstesna ehemmiyet Tra~ -
ya asfalt yolunun ayni zamanda Lon 
dra - lstnnbul milletler arası turizm 
yolunun şarka doğru son merhalesıni 
teşkil etmesinden ileri gelmektedir. 
Bu bUyük turizm yolu Londradan 

başlıyarak Belçika, Almanya, A vus
turya, Macaristan, Yugoslavya, ve 
Bulgaristandan geçerek Türkiyeye 
dahil olmakta ve bütün bu devletle
rin iizerinde devamlı bir surette meş 
gul oldukları mühim bir mevzu hali
ni almaktadır .. 

Yol siyasetimiz 
Yurddaşlar; 

Bu güzel toplantıdan bilistifade bi 
raz da umumi olarak yol mevzuu hak 
kında biricaç söz söylemeyi münasip 
buluyorum. Malllm olduğu Uzere yol, 
kara nakliyabnda en lüzumlu vasıta 
lardan biridir. Demiryollara ihtiyacı· 
mız olduğu kadar eosa yollarına da 
ihtiyacımız vardır. Demiryolları u
zak nakliyat için zaruri olmakla be
raber başlıbaşma bir memleketin nak 
liye servisini temin edememe~edir. 
Bu hususta şöseler demiryollannı hes 
ler. Demiryollarımızın verimli bir su
rette işlemesi ve ayni zamanda b!lva 
sıta memleketin umumi hayatında 
matlup olan inkişaf, terakki ve refa
hın husule gelebilmesi istasyonlara 
müntehi muntazam şöselerjn yap1l
masına etraftaki bUtiin meskun ma
hallerden demiryollarma yaz kış ko
layca gidip gelme imkanına mütevak 
atıftır. 

Şunu da söylemek icap eder ki, ~o 
selerin memleketin umumi nakliyat 
meselesindeki rolU yalnız deıniryolla 
nnı beslemek ve tamamlamaktan iba 
ret değildir. Otomobil sanayiinin te • 
kemmülü neticesi olarak kara yolla
n başlıbaşına icabında her nevi eşya 
ve insan nakliyatının sUratle ifasına 
elverişli kara yolu ile de bağlanması 
tir. Biribirine yakn meskfın mahalle
rin ticaret ve sanayi muhitlerini de
miryolu vasıtasile bağlanışı mevcut 
olsa an ayrıca her mevsimde geçide 
elberişli kara yolu ile de bağlanması 
zaruret hükmündedir. Hacimli ağır 
eşya nakliyatı ile alelumum uzak 
mesafelere insan ve eşya nakliy'l.tı 
demiryolu işidir. Ufak hacimdeki ba
halı eşyanın kısa mesafelere nakliye 
tında karayolu rüçhan kazanmakta .. 
dır. 

Hülasa: DemiTyolu ile yolun herbi 
rinin kendisine göre rasyonel trafigi 
vardır. 

Yeni yollarımız 
Arkadaşlar, 

Modern yol nasıl olur? Nafıa işleri 
nin arasında yol inşaatımızın inkişa
fına da büyük ehemmiyet vermekte
yiz. Yol inşaatı ötedenberi zan ve te
lakki edildiği gibi basit bir iş değil • • 
dir. Bu telnkkiyc göre yapılan yol - "' 
lar asrımızın ağır motörlü nakliye 
vasıtalarına dayanıksız olup kısa za
manda harap olarak sarfedilen emek 
ve masraflar heder oluyor. Bugünün 
yol işi yetişmiş fen adamlarının neza 
reti altında teknik vesait ve malze- ' 
me ile yapılması lazımgelen ve evvel 
ce kullanılan sistemlere nazaran da- ıı 
ha fazla masrafı istilzam eden işlef'o 
dendir. 

Bugiiniin yollan her şeyden evvel 
sağlam temele ihtiyaç gösterir. Sı -
kıştmlmış toprak tesviye Uzerine i
cap eden yerlerde Drenajlar s ~nl1ık 
tan sonra kalın bir blokaj yapılm sı rt 

( Arlm ı l O uncuda l 



8 TAN 

lstanbul ·Edirne Lon dra Asfalt Yolunda 

T opltapı dışında Nafıa Vekilimiz c.ıe davetliler .•. Yeni yol boyunca ~urulan tören taklarından biri 

Cümhuri.yetin bu yeni eıerini kutluyanlardan kalabalık bir küme Çorluda bir N alıa V eki/imiz 

~ SAl .OL: YU[E:öNOER 
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Yeni modern yolumuzun üzerinde mesut yolcular Çorluda ıöylenen nutuklardan ... 

B. Ali Çetinkaya yolun ilk merhalesincleki korclelayı kesiyor 

alkıılar '"araıında geçiliyor . 
. 

B. Çetinkaya köylüler arasında; bir kadın muhtar 

. .... 

Bu adamı canından 

bezdiren şey: 

GRiPiN 
i tecrübe edinciye 

kadar çekmeğe mab 

kum olduğu ağn ve 
sızılardır. 

GRIPIN 
En şiddetli baş ve 
diş ağrılarını keser. 

GRIPIN 
Kırıklığı, nezleyi, soğukalgınlr~ların. 
dan müteveJiid bütün ağrı, sızı ve 

sancıları geçirir. 

İcabında günde 3 
kaşe alınabilir. 

28 - 9 - 937 ---

Günde 3 defa 

1 
R A DY O L i N ile 

Sabah, öğle ve ak· 

şam her yemekten 

sonra mutlaka diş· 
lerinizi fırçalayınız. 

Yemeklerin kırıntıları, salya
nın ifraz ettiği mikroplar, dışa
rıdan alman muzır mevad karşı
sında dişler ve diş etleri eğer 
mütemadiyen temizlenmezse bo
zulmağa ve çürümeğe mahküm
dur. Çürük dişler, mide ve bar
sak ihtilatlarmdan zatürrieye 
kadar her nevi hastalığa yol 
açabilir. 

RADYOLIN 
ile muhakkak sabah, akşam ve 
her yemekten sonra, yahut hiç 
değilse 

Günde 3 defa 
fırçalam akşartile 

,. •• AS~Bi-
Baş ağrıları, bayılmalar 

bilumum sinir nöbetleri 

KARDOL ile zail olur 
İstanbul asliye birinci hukuk mah- , 

kemesinden: Galatada Minerva ha- ,._•••••••••••• 
nında mukim Albert Kohut tarafın
dan M.aleyhlerden Beyoğlunda Gala
tasarayda yeni çerşıda 11 N. da mu
kim Bomonti bira deposu Yorgi Mil
tiyadis ile yine Beyoğtu.nda Asmalı 
Mescit Şehbender sokak Kohut apar
trmanmda mukim premişil Kohut a
leyhine açılan müdahalenin men'i da
vasının 21-9-937 tarihli tahkikat cel
sesinde M. aleyhlerden Miremişel Ko 
hut hakkında vaki davete icabet et
mediğinden ve ikametgahı meçhul bu 
lunduğıundan giyab kararı verilmiş 
ve giyab kararının on beş gün müd-

·ı' detle ilanen tebliğine yevmü muha
kemenin 2-11-937 saat 16 ya tali
kine karar verilmiş olduğundan gi-

1 yab kararı makamına kalın olmak ü-
1 zere ilanen tebliğ olunur. 

!stanbul İkinci İflas Memurluğun
dan: 1stan bul ve Afyonkarahisarda 
oturmakta ve Afyon ve tiftik ve sai
re ile meşgul bulunmakta olan kah
veci Abdürrahim ve Taşçı Yahya Şir 
keti ve Şahısları iflası açılıp tasfiye
nin adi şekilde yapılmasına karar 
verilmiş olduğunda.A; 

1 - Müfliste alacağı olanların ve 
istihkak iddiasın.da. bulunanların ala.
caklarmı ve istihkaklarını ilandan bir 
ay içinde 1s/!kiMi İflas dairesine ge
lerek kaydettirmeleri ve delillerini (se 
net ve defter hülasaları ve saire) a
sıl veya musaddak suretlerini tevdi 
eylemeleri (•) 

2 - Hilafına hareket cezai mes'u
liyeti müstelzim olmak üzere müfli
sin borçlarının ayni müddet içinde 
kendilerim ve borçlarım bildirmeleri. 

3 - Miiflisin mallarını her ne sı
fatla olursa olsun ellerinde bulundu
ranların o mallar üzerindeki hakları 
mahfuz kalmak şartile bunları ayni 
müddet içinde daire emrine tevdi et
m~leri ve etmezlerse makbul mazeret 
teri bulunmadıkça cezai mes'uliyete 
uğrayacakları ve rüçhan haklarından 
mahrum kalacakları. 

4 - 8-10-937 tarihine müsadif cu
ma günü saat 15 de alacaklıların ilk 
içtimaa gelmeleri ve müflis ile müşte 
rek borçlu olanlar ve kefillerinin ve 
borcunu tedeffill eden sair kimsele
rin toplanmada bulunmağa hakları 

olduğu ilan olunur. (254) 

İstanbul Beşinci 1c.ra Memurluğun 
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
paraya çevrilmesine karar verilen 
kanape takımı ile bir adet kübik ya
zıhane peşin para ve açık arttırma. 
ile 2 - 10 - 937 cumartesi günü saat 
9 da birinci artırmada % 75 inl bul
madığı takdirde ikinci artırmanın 

9-10.937 Cumartesi günü saat 9 
da Galatada Karaköy Palasta 6 mcı 
katta 11 numaralı dairenin önünde 
müzayede ile satılacağından talip o
lanların mahallinde hazır bulunacak 
memuruna müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

lstanbul asliye mabi<emesi ikinci ti 
caret dairesinden: Bursada ticaretle 
müştegil Sosial Alkaş şirketi vekili 
avukat Danyel Bahar tarafından Ga
latada Rıhtım civarında 33 No. da 
Remzi Dilli, Vehbi Dilli ve Mehmet 
Dilli aleyhlerine ikame ol'U.Ilan davaı
nm cereyan eden tahkikatında müd
daaleyhler yapılan ilanen tebligata. 
rağmen gelmemiş olduklarından hu· 
kuk usul muhakemeleri kanununun 
401- ci maddesine tevfikan gıyap ka
rarı ittihaz ve ilanen tebligine ve talı 
kikatın 2-11-937 tarföine müsadif 
Salı günü saat 14 de talikine karar 
verilmiştir. Keyfiyet tebliğ makamı· 
na kaim olmak üzere ilan olunur. 

Satıhk Arsa 
Aksarayda Laleli civarında Mimar 

Kemalettin mahallesinde Ağaçeşmesi 
sokağı ile 'tatlıkuyu sokağı köşesin
de 759 ada 32 parsel sayılı ve yol faz 
lası hariç 876 metre murabbaı arsa 
toptan veya ifraz suretile perakende 
satılıktır. İsteyenlerin İstanbul tapu 
müdürlüğü Fatih sicil muhafız mua,. 
vini Mazluma mi:iracaatlleri. 
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~o. 77 ,._, Ziya Şıılıir i F asuiye Fiatı I 
$ah lsmail, Gözlerini Selime i~~:iAnasonlarımız Dünya 

Osmanlı ordusunu teşkil eden kı 
ta1ar, mütemadiyen ovaya iniyor
hır .. Sağ, sol cenahlara açılarak 
lnevzi alıyorlardı. Her taraftan toz 
bulutları yükseliyordu. Ve bu toz 
bulutlarının arasında; kızıl renkli 
elbise ve siyah takkelerile yalnız kı 
lıçlı azaplar.. başlarının üstünde, 
altın sır.na işlemeli beyaz lBUr!<) 
leri yültsel<>;, Y cııiçeri bölilkleri bit-
1'1.cz, tilk ·nmcz bir akın halinde u
layıp ~diynr<lu. 

B azan, yüzlerce çelik zırhlı sü 
varinin ortasında. muhte

tem elbisesinin sırmaları, altın iş
lemeli silahlan parıldayan kuman
danların bir kasırga gibi geçip git
tikleri görülüyordu ... Bunları gör
dükçe Şah Ismail esirlere soruyor
du: 

- Padişah, bu mu?. 
Onlar, her defasında kısaca cevap 

\7eriyorlardı: 

- Hayır .. Bu, yeni Karaman Bey 
lerbeyi olan Zeynel Paşa. .. 

- Bu .. Rumeli Beylerbeyi, Ha
aan Paşa ... 
• - Bu .. Sofya Sanca:k Beyi, Mal
koç oğlu Ali Bey. 

- Bu .. Beyşehri Sancak Beyi, 
Karlı oğlu Sinan Bey .. 

Etrafında zırhlan ve silahlan 
parlıyan, arkasında. rengi.renk bay 
raklar dalgalanan birini göstererek 
§ah Ismail sormuştu: 

- lşte, bu.. mutlaka, Padişah
tır. 

- Hayır.. O, Anadolu Beyler
beyi Hadım Sinan P&.§8.clır. 

- Hadım mı? .• 
- Eftt. V aktile aarayda, i.di 

bir Hadım Ağası iken, zekası ve ce
sareti ile Padişahların gözlerine gir 
!niş .. Işte bugUn de, Anadolu Bey
lerbeyi makamına geçmiştir. 

H adım Sinan Paşa, al bir mu
harebe atma binıni§ .. Ken

Ciisini takip eden zırhlı süvarilerin 
önünde yel gibi gidiyordu. Çelik 
nıiğf erinin üzerine sardığı beyaz 
:muslin sarığın ucu, bir güvercin ka 
natı gibi çırpınıyordu. 

Biraz sonra, tekrar bir siliı.h ve 
ııaı şakırtısı kopmuştu ... Birdenbi
:re kalkan bir toz bulutu arasında, 
altın llemi göz kama§tıran beyaz 
bir sancak dalgalanıyor. Altın yal
dızlı zırhlar ve miğferlerle, mızrak
larm çelik uçları ve yalın kılıc}lar 
parlıyordu. 

Bu muhte§em asker kütlesinin en 
tsnünde; baklakın oynak bir kühey
linm üzerinde dimdik duran bir a
damın; altın işlemeli zırhından, ~n 
cirleri omuzlarına kadar sarkan <:e
lik tolgasından heybet ve haşmet 
Ba.çılıyordu. 
Şah Ismail, bu adamın da kim ol

duğunu soracaktı. Fakat buna va
kit kalmamıştı. lki Osmanlı esiri, 
ayni zamanda; 

- Işte Şevketl\i ! diye, bağırmış
lardı. 
Şah Ismail, gözlerini Selime dik

?nişti. Onun. bir kasırga gibi geçi
•ini büyük bir dikkatle takip et
ll'lişti... Demek ki. daha şeh

ıadelik zaımanmda bir gönül mace 
l'asından dolayı kendisine kin bağ
lıyan, daha o vakit, Azerbaycan top 
!'aklarına kanlı akınlar yapan .. lş

te •imdi de, taç ve tahtını elinden 
almak için yüz yirmi bin kişilik bir 
Ordu ile gelerek kendisine meydan 

Okuyan (Osmanlı Padişahı Selim) , 
bu idi. 

Selimin bu alayı, o toz bulutu a
l'a.amda, etrafına panlWar saçarak 
töz alıcı bir süratle ovanın ortası
lla kadar ilerlemiş .. Orada, mabira
lle bir yarım çark yaptıktan sonra, 
taldıran sahrasmın gerisini teşkil 
~en küçük sırtlara doğru çekilıniş
ti. 

da dur<ftl (Ustaçlu oğW Mehmet 
Han) a: 

- Selim, bize bir nümayiş yaptı. 
Fakat, temaşaya değer.. Ehlibeyt 
hakkı için söylüyorum; çok iyi bir 
binici ... Çok kuvvetli bir asker .. 

Dedi. 

Yavuz Selimin geçi§i, artık lıar 
bin başhyacağına delildi. 

Onun için Şah Ismail de: 
- Herkes, yerli yerini alsın .. 

Harbe hazırlansın, diye emir ver
mişti. 

Selimin, gece verdiği emir, aynen 
tatbik edilınişti. Zaten Osmanlı 
harp nizamında esas olduğu veçhi
le, Sultan Selim, Yeniçerilerle or

dunun merkezine yerleşmişti. Sağ 
cenahı Anadolu Beylerbeyi Hadım 
Sinan Paşa ile Karaman Beylerbe
yt Zeynel Paşanın kumanda81ndaki 
Anadolu askerleri; sol cenahı da, 
Rumeli Beylerbeyi Hasan Paşanın 
emri altında bulunan Rumeli piya
de ve süvarileri işgal etmişti. Ya
wz Selimin en güzide kumandanla
rından olan Şehsüvaroğlu Ali Bey 
de; maiyetinde en seçme süvariler
den mürekkep bir müfreze ile, Ye
niçerilerin yüz adıım önünde, araba 
lardan ve develerden yapılmış olan 
siperlerin biraz ilerisine geçmişti. 

Azaplarla toplar da, Selimoi emret
tiği §ekilde yerleştirilmişti. 
Şah Ismailin harp nizamına ge

lince; Iran ordusunun merkezinde; 
ve Şahın bayrağı dibinde, Şahın Ve 
ziri izamı Neomi Sani Seyit Nime
tullahın oğlu Mir Abdülbaki ile Sad 
rı Ulema, Seyit Şerifi 'Eiulunuyor:lu. 
Ustaçlu oğlu Mehmet Han sağ ce
naha, Diyarbekir ve Gürcistan Ha
kimi Mehmet Han da, sol cenaha ku 
manda ediyordu ... Şah Ismail, bun
ların hepsin dev mühim bir vazife 
deruhte etmişti. En güzide süvari
lerden mürekkep bir fırka ile ser
best kalmayı tercih eylemişti. Bu 
fırJr:a., hem (hücum kolu ) vazifesini 
ifa edecek; hem de - şayet bozulan 
kıtalar olursa - onların imdadına 
yetigecekti. 

G üneş, zevale. yaklaşırken, an 
cak bu tertibat ikmal edile

bilmişti. Artık iki ordunun bütün 
kıtaları yerlerini aldıı'Tı için, ovayı 
kaplıyan toz bulutları clğılmış .. 
Ortalığa birdenbire bir sükunet gel 
an işti. 

Fakat bu derin sükut, çok müt
hişti. Bütün gözler, ovaya çevril
mişti. Dakikalar, ağır ağır geçiyor 
du. Sinirler, her an biraz daha geri
liyordu. Insanlar, susmuştu. Osman 
lı ordusundan hazin hazin kişniyen 

- Tez, Şehsüvaroğluna bir atlı .. 
ayİıi yanık kişneme ile cevap veri
yordu. 

Selim, Şah Ismailin hücumunu 
bekliyordu. 
Şah Ismail, Selimin hücumunu 

bekliyordu. 
Fakat ne o, ve ne de öteki... San

ki dökülecek kanların mesuliyetin-

den korkuyorlarmış gibi, her ikisi 
de atlarının üzerinde .. vücutları yay 
gibi gerilmiş .. Gözleri, biribirinin or 

dularma dikilmiş, öylece dimdik du 

nıyorlar .. Ve bekUyorlardr. 
ullkl bu. J;le1demedea .. 

mıı;, gibi, birden bire üzengileriniıı 
üzerinde ayağa kalkmıştı: 

- Tez, Şehsilvar oğluna bir atlı .. 
Dolu dizgin, merkezin Ustüne aW
sın. Zorlu bir kılıç çalsın. 

Diye bağırdı. 
iki dakika sonra, müthiş bir toz 

bulutu kalktı. 
- Ya, Allah .. 
Sesleri, nal ve silah şakırtılanna 

kanşar.ak bütün ovayı kapladı. Şeb 
süvar oğlunun stivarileri, korkunç 
naralarla, ileri atılmqlardı. 

Fakat bunlar, henüz ovanın orta 
sına gelmeden, Iran ordusundan 
bir süvari kıtası, çılgınca at kopar 
mı§tı. Bunlar da; 

- Şah .. Şah .. Şah... (1) diye ba
ğırıyorlar... Şehsüvaroğlunun sü
varileri üzerine atılıyorlardı. Bun
ların başında; kmJ miğferinin üze
rindeki yeşil ipekten sarığının uçla 
n havalanan Şah Ismail vardı. 

(Arkası var) 

(1) Bu (Şalı) dan maksat (Şah 
lsmall) değildir. (Şahı vel&yet) de
nilen (inam Ali) dlr. 

: nndaa gelen fasulyeler plyua- 1 l\,. k e K 
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!§ sada bolla§~ş ~~fiyatlar 14 - ı Memlekette anuon ziraati gittikçe inkitaf etmektedir. ihracat 
~: 15 kuruşa döşmuşttil'. i ~ddelerinden biri olan anuonlarmuz bilhuaa Amerika, Suriye 

l,S • · 1 ve Filiatinde çok aranılmaktadır. Buraa, Antalya, Tavtanb, Cet-
§ Mersin fop ve dökme olarak me, Nazilli mmtakalannda yetiftirilen anuonlar, geçen aene 

:$ 100 bin kiloluk bir parti arpa: 14 - 15 kunıf& kadar aatılmıfbr. Geçen' aenenin mahaulü biraz 
l:: 4,02 k~ ikinci bir parti 1 935 mah u1·· d 1 mah---• ok 1 

1
! 100 bin kilo 4 05 kunıştan ve yanık, 1 • u e az o muftur. Bu tene MU ç ıüze 
- ' - be k tl"d' 1 Sams1Dl fop dökme olarak iki • ve re e ı ır. 

: yüz bin kiloluk bir parti arpa cı. 1 Borsada yeni mahsul çıkınca 25 / 
: hiklloso 4,07 kunıştan satılmış- : kuruştan satılmıştır. Piyasaya yapı- D u·. n 
İ tır. 5 lan müracaatlardan anlaşıldığına gö 
:= = re, Ispanyanın vaziyeti dolayısile dün 

Borsada 
Hiç Muamele 

Olmadı 

ntllllflllHlllHlllllHfHHllllllHlil~ ya anason ihtiyacı ancak Bulgaris-

Trikotajcılar 
Dün Toplandı 

Fa.nill ve trikotaj sanayicileri, dün 
Sanayi Birliğinde bir toplantı yap -
mışlardır. Bu sanat şubesinin hima
yesi auretile bazı muafiyetler ~ini 
ve fanila, trikotaj işlerinin ink1'afı 
için alınacak tedbirler etrafında bir 
ra.por hazırlanması kararlaştırılmış
tır. Rapor tktısat Vekiletine gönderi 
lecektir. 

Hayvan Borsasında 
Sattılar Azaldı 

Hayvan borsasında satılan hay -
vanlann mikdarı biraz azalmıştır. 

Dün satılan 1328 karaman, 145 dağ
lıç, 176 kuzu, 13 keçi, 61 öküz ile iki 
inekten ibaretti?'. Balık mevsimi baş 
ladığından ve fazla miktarda pala
mut tutulduğundan canlı hayvan o
larak a fiyatları biraz ucuzlamış
tır. 

Balık bolluğu karşısında Boğaz
içinde çalı,an balıkçılar, üç gün ça
lışamamışlarclır. Bu yüzden palamu
tun çifti 14 kuruştan 19 kuruşa fır
lamI§tır. 

tan, Türkiye ve Yunanistandan te -
min edilebilecektir. Fakat, son gün
lerde inhisarlar idaresinin yüz binler 
ce kilo anason toplattığı ve fiyatla
rın bu yüzden 75 - 80 kuruşa yük
seldiği haber verilmektedir. Bu vazi 
yet karşısında müskirat iımilleri ve 
anason tüccarları inhisar idaresinin 
ali§ fiyatlarına rekabet edemedikleri 
gibi ihracat için de yapılan müraca
atları reddetmek mecburiyetinde kal 
mı§lardır. Anason fiyatlarının yük -
seltilmesi yüzünden çiftçilerin gele -
oek sene diğer ziraat mahaullerini bı 
rakarak anason yetiştirmeğe heves 
edecekleri, ve fazla randıman alındı
ğı senelerde de fiyat dUşUkltlğil yü
zünden zarar görecekleri zannedil
mektedir. En bereitetaiz sene olan 
935 te Beruta bin çuval anason ih -
raç edilmiştir. Anasonun diğer ihraç 
maddeleri gibi memlekete döviz ge
tirecek bir madde olduğu ve Ispan
yanm dünya piyasasında tuttuğu 
mevkii tutacalı 9Öyleaiyor. 

Son On Ylllık 

Kömür lstihsaıatımm 

Dün borsada biç bir muamele olma. 
DUftir. Yalnız Unitürkün 1933 sene· 
sine ait senetlerinde tek bir muame
le geçıni§ ve 13,70 lira üzerinde kal
mıştır. lngiliz lirası 625 kruş göste
rilmiştir. UnitUrk Paristen 249 frank 
olarak bildirilıniştir. Bir isterlln Lon 
dada sabah 144,43 frank olduğu hal
de akşam 144,65 frank olarak kapan 
mıştır. Parla ve Londradan gelen ha· 
berlere nazaran, frangın daha düşe
ceği anla9ı1maktadır. Londrada .,. 
livre olarak Frank üzerine alışveriı
ler yapıldığı ve yedi frank fazlasına 
bir isterlin Uç ay vade ile 151 franga 
alıcılar çıktığı haber veriliyor. 

n 

ZAHiRE PiYASASI 
Dün zahire borsasında yapılan .. 

b§lar gevşek ölarü P9Dliftir. Dd 
gündenberi gelmit ve 1&tılma11111 o
lan hububata ilive olarak dün de pi
yasa için 33 vagon buğday ile ~ 
be§ vagon arpa•gelmiştir. Ziraat Ban 
kası namına aynca 42 vagon buğdaY, 
getirilmiı ve silolara doldurulmut
tur. 

- -o

Borsa Dııında 
Altln Fiyatları 

Borsa dı§mda altın fiyatlan Dil 

Saz Beniz 

Belediye İktısat MUdtirlUğü mem
leketimizin son on yıllık odun ve kö
mür istihsali.ti hakkında bir ista.U. 
tik y&pDUftır. Bu istatistiğe göre, 
925 yılında 36 bin ton, 926 da 40 bin 
ton, 927 de 42bin ton, 928de 38bin ton, 
929 da 54 bin ton, 930 da 30 bin ton, 
931 de 45 bin ton, 932 de 39 bin ton, 
933 de 68 bin ton, 934 de 93 bin ton 
ve 935 de 55 bin ton yakacak madde 
istih8al edilmiftir. 

gün evveline göre biraz dilşmtl§ttır. 

Türk altını 1060 - 1065 kurut. In
giliz altını 1160 - 1162 kuruı, Fran 
sız altını 935 - 937, Rus altını 1280 
- 1220, Alman altını 1118 - 1120 
kuruştur. Bundan önce •YdJimı benbler 

gibi geçici değil. clalmi olur. Ayna 
her sabah hemen hemen ayni renk 
te bir sima gösterir. ftmksiz, do
nuk, hazan karaya meyyal bir be
niz ... 

O vakit ilk hatıra gelecek şey 
kansızlıktır. Kanın içJDdekl kmnm 
küreclklerln sayısı ve onlara kırmı
zı rengi veren hemogloblnJa mlkda
n azalmıştır da, cUdin tabU rengi 
olan pembelik ondan kaybolur. Za
ten, bu renksizlik yalmz yüzde de
ğil, bütün vücudün dldlnde de bu
lunur. 

Verem lıasiabğı kaııslzWI biaıl 
ettiğinden veremlilerin cDdl çok de
fa böyle renksizdir. Budannda, be 
le ateşli devirlerde, bütün elit renk
siz olduğu halde yalnız iki yanak
lar kızanr. 

Fakat 8U beniz yalnız kan~nzbk
tan Deri gelmez. Barsaldanndaa ra 
hatsız olanlarda, barsak Utlhabl, 
yahut daimi inkıbaz !;ekenlerde de 
beniz çok defa saz gibi renksizdir .. 
Birden bire tesirli bir haber duya
rak heyecana tutulanlann da be
nizleri sarardığım blllrslnlz. 

BirlbirlJe hiç münasebeti olmıyuı 
başka ba§ka sebeplerden Deri gelen 
ayni hidlseyi, yani sazbealzl ayırt 
etmek güç değildir: 

Benzin sararmuı beyecandu 
Deri geldllt vakit onu yapan teY 
damarlamı sdaşmuıdır. Böyle bir
denbire gelen sebep çabuk ta kay
bolur. Onuu için beniz sarardıktan 
biraz sonra damarlar yine birden bl 
re açılır ve beniz blWds lmanr. 

Halbuki basızhktan ve ..._. 

llutalddanndu llerf pi• IUI ........................ 

msurlarm •nhnası, bir tamf
t.a da kaam, ~rlde oldup gibi, 
dit içerisinde de hafif olarak dön 
mealdlr. Onun için bu hastahldarda 
au benb clalmi olur. Kanm tansi
yonu ölçWdtiğü vakit te dalma u
~ dttfök bulnmır ••• 
Kınnm benis ~ yiyenlerde, 

çok lçıealerde - sade sn değil, lsplr
t.olu lçldlerdm çok içenlerde - olur. 
Bu da bir hastalık saydır ama, o 
hastalığı l)i etmek sabiblnln elin
dedir. 

'BmlwAe kmmzılık, kalp Jıutab
ğmdan, aort damannm bıstaııpı. 
dan, tansiyon fazlalığmdan da ge
lir. Bulllarda kmnm benls, istira
hat halinde de, yorgunluk halinde 
de, heyecanlı bir haber lflttBderl 
vakit bile kaybolmaz. 

Kalp hastalıklannm bazılarında 
beniz koyu liclverde yakın bir renk 
alır. Da renk ya kalbin sağ taraflleı 
sol tarafı arasmda delik bulunma
sllldan dolayı kınnm kanla bm ka
nın kanşmasmdan, yah'!t kalp haH 
tueım, hastahğin Derlemiş bir dev 

rinde, iyi teneffüs edememesf""'en 
dolayı karakanm ciğerlerde temiz 
leaememeslndea Deri gelir. Her O;; 
ihtimalde de ciddi blqeydlr ve za
t.en lnun o liclvert rengi ayna-
sıada görmezden önce, hekime mtl
neaat etınlt bulOD'lll'. 

Bir de koyu ldll renginde beniz 
vardır. Böbreklerin berindeki gud 
delerla iyi lşleyememeslnden Deri 
gelen bu renk yalnız yüzde değil, 
btttön ciltte de vardır. Pek te ~k 
llrillmlyflll bu butabğı daha sl
yac1e tafall etmenlll yeri tabii bu.... ...... 

BORSA 
27 Eylül PAZART Si 

PARALAR 

Sterlin 626,- 630,-
Dolar 123,50 127,50 
Fransız Fr. 83,- 88,-
Liret 110,- 115,-
Belçika Fr. 80,- 84,-
Drahmi 18,- 23,-
lsviçre Fr. 570,- 580,-
Leva 20,- 23,-
Florin 65,- 70,-
Kron Çek 7 4,- 84,-
Şilin Avusturya 21,- 23,50 
Mark f 28,- 31,-
Zloti 20,- 23,-
Pengo 21,- 25,-
Ley 12,- 14.00 
Dinar 48,- 52,-
Kron İsveç 30,- 32,-
Altın 1058,- 1060,-
Banknot 260,- 261.-

Ç EK l 1<; R 
Londra 627 ,75 625,-
New-York O, 7892 O, 7875 
Parla 23,0425 23,135 
Milino 14,9980 15,0640 
Brüksel 4,6894 4,7060 
Atina 87,0570 87,44 
Cenevre 3,4368 3,45 
Sofya 63, 72 64,-
Amsterdam 1,4272 1,4334 
Prag 22,60 22,60 
Viyana 4,17 14,1888 
Madrid 11,7084 11,76 
Berlin 1,9670 1,9750 
V arşova 4:,1750 4,1936 
Buda.peşte 3,9825 4,-
Bükreş 107,0490 107,52 
Belgrad 34,3687 34,52 
Yoeohama 2,7366 2,7486 
Moskova 20,3275 20,24 
Stokholm 3,0896 3,1032 

ZAHiRE 
BORSA Si 

27-9-937 
ll'lı'AlLAR 

Buğday yumu§ak 
Buğday sert 
Arpa 
Bakla. 
Çavdar 
Susam 
iç fındık 
Keçi kılı 
Peynir beyaz 
Keten yağı 

Aşağı 

K P 
5,27~ 
5, 7~ 
4, 6 
4, 1~ 

Yu«an 
K t-. 
5,30 
5,22~ 
4,15 
4,12 

4,25 -.-
17,- 17,20 

41,20 -,-
52,20 
31,25 
42,-

-,-
32,. 
46,-

G EL 1!. N 

Buğday 
Kepeit 
Arpa 
Çavdaı 
Yapak 
Tiftik 
Mısır 
Nohut 
Un 
Mercimek 

Tiftik 
Z.yağı 

G 1 DEN 

1196 
60 

435 
135 

15 
35 
37 Ton 

91h Ton 
58 Ton 
15 Ton 

29 Ton 
19~~ T 

DIŞ l"IYArı..&B 

Buğday Liverpul 
Buğday Şikago 
Bufday Vinipek 
Arpa Anvera 
Mısır Londra 
Keten T. Lonc!ra 
l'mdık G. Hamburg 
Fındık L. Hambuıır 

8,12 
4.90 
5,98 
ft,34 
4,-
8.26 

94.71 
94.71 
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lstanhul 
Edirne - Londra 

Bulgar Manevraları 

Başladı 
Sofya, 27 (A.A.) - Bulgar Ajan

sı bildiriyor: 
Aralarında hükumet azası, eski 

Başvek Her, eski Harbiye Nazırları, 
askeri kumandanlar, yabancı meml&
ketler Ataşemiliterleri ve matbuat 
erkanı olduğu halde, 200 kadar davet 
li hususi trenle dün Popovo civarın
da manevra kumandanlığı karargahı 
nm bulunduğu Şabantza'ya gelmişler 
dir. Harbiye Nazın General Lukov, 
d vetlileri karşılamış ve yabancı 
memleketler ataşemiliterlerini kabul 
eylemiştir. 

Dün, iki taraf. manevra planı mu
cibince, ilk hareketlere başlamıştır. 
:Mavi taraf hücuma geçmiş, kırmızı 
taraf da, bu hücumu durdurmak için 
kuvvetlerini teksif etmiştir. Manevra 
Jarda asıl harekata gece saat 20 de 
başlanmıştır 

-
Japon istilô ordusu Çin cephesinde ilerlemiye çabalıyor 

Uzak Sarkta Harp 

Çin 
Yine 

, 

Şehirlerine Dün 
Bombalar A tlldı 

--

• 
Uzak Şark harbinin en yeni resimlerinden 

' 

---· ŞEFKA TLf BİR ANA 
Kız e\·lidma adet zamanlarında (FE:\llL) kullandıran anadır. Ya\ · 

rusunu bütün hayatında neş'e ve sıhhat içinde yaşatır. Bütün asabi 
ve rahim hastalrklanndaıı korur. 

FEM • 
1 L 

Büfün sefkatli anaların kız evlatlarına öğretecekleri ilk vazifedir. 
Gayet sıhhi, yumuşak, ufak, kullanışlı olan bu tuvalet bezlerinin ku

tusu eczanelerde 65 Kr. 

OSMANLI BANKASI 

1 LAN 
Osmanlı Bankasının Galata ldarei Merkeziyesile Yenicami ve Beyoğlu 

§Ubeleri gişeleri ve kiralık kasa daireleri, gelecek Birinciteşrinin 1 inci gü
nünden itibaren iş'arı ahire kadar, aşağıda yazılı saatlerde açık buluna
caktır: 

Galata Idarei Merkeziyesile Beyoğlu şubesi: 

Gişe saatleri: 
Saat 9,30 dan 12 yeJcadar 

" 
14 

" 16,30 ,, 
,, 9,30 

" 
11,30 

" 
Kiralık Kasa Daireleri Saatleri: 

Saat 9 dan 12 ye kadar 

" 
14 

" 18 " ,, 9 
" 12,30 ,, 

Yenicaımi şubesi: 

Gişe saatleri: 
Saat 9,30 dan 16 ya kadar 

.. 9,30 ,, 11,30 " 

Kiralık Kasa Daireleri Saatleri: 
Saat 9,30 · dan 17 ye kadar 

11 9,30 " 11,30 " 

) 

) 

) 

adi günlerde 

Cumarteı:;i günleri· 

adi günlerde 

Cumartesi günleri 
• 

adi günlerde 
Cumartesi günleri 

adi günlerde 
Cumartesi günleri 

i 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma ve 

Eksiltme Komisyonundan : 
Vilayetler Sıhhat ve içtimai ~ıuavenct Müdürlükleriyle Hükumet ta

biplikleri ve muayene ve tedavi evleri için 251 adet halk tipi ve 17 adette, 
Zonguldak tipi soba açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü 
binasında kurulu Komisyonda 29-9-937 Çarşamba günü saat 15 de ya
pılacaktır. 

2 - .Muhammen Fiat: Sıhhat Müdürlükleri Sobası için 25 lira H. Ta
biplikleri ve tedavi evleri sobaları için 12 lira 50 kuruştur. 

3 - Muvakkat garanti: 267 lira 23 kuruştur. 
4 - istekliler şartname ve nümu neleri hergün komisyonda görebilirler 
5 - istekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı ka

nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
banka mektubu ile belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (6526) 

T. C. Ziraat Bankası lstanbul Şubesinden: 

Hangar inşaatı 
Halkalı Ziraat Mektebilc Yeşilköy Tohum Islah Enstitüsünde yaptırı

lacağı ilan edilen hangarların inşaat şeraitinde değişiklik yapJldığından 
bu hususta malumat almak için nihayet 30-9-1937 perşembe günü sa
at 15 şe kadar Bankamız müdüriyetine müracaat edilmesi. 

lstanbul C. Milddeiumumiliğinden : 
Istanbul Adliye Levazım ve Emanet dairesi ile Sulh Mahkemeleri için 

mübayaa edilecek 75 ton kok kömürü tekrar açık eksiltmeye konmuştur. 
Muhammen bedel 1500 liradır. Muvakkat teminatı 112 lira 50 kuruştur. 
Şartnameyi görmek isteyen1er tatil günlerinden maada her gün Istanbul 
Adliye Levazım dairesinde görebilirler. Eksiltme 14- 10-937 perşembe 
günü saat 15 de Adliye Levazım Dairesinde yapılacağı ilan olunur. (6560) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma ve 

Eksiltme Komisyonundan : 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden: 
Yüksek Tahsil görmüş Lisan bilir ve neşriyat işleriyle meşgul olmut 

bir .memura ihtiyaç vardır. Maaş dolgundur. Talip olanların "Ankarada 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi Başkanlığına" vesikalariyle bir
likte müracaatları. (6541) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma ve 

Eksiltme Komisyonundan : 
lstanbul Leyli Tıp Talebe Yurdu hademeleri için mevcut şartnamesine 

göre (135) takım kasketli elbise ile ( 41) adet palto açık eksiltmeye kon
muştur. 

1 - Eksiltme; Cağaloğlunda: lstanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Müdürlilğü binasındaki komisyonda 13- 10-937 Çarşamba gilnil saat 
"14,30" da yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiyat: Bir takım kasketli elbise "1455" ve bir adet paltO 
"1188" kuruştur. 

3 - Muvakkat gaı·anti: "183" lira "85" kuruştur. 
4 - Istekliler şartname ve nilmuneleri her gün Çemberlitaş civarın~ 

Fuatpaşa türbesi karşısında Leyli Tıp Talebe Yurdu Merkezinde göre"" 
bilirler. 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkanım ıştır. ihaleleri 11/10/937 tarihine dü- 15 - istekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikası ile "2490" sayılJ 
§en pazartesi saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrimUbadil bonosiledir. kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz ve 

••••••••--------••ıll banka mektuplarile birlikte belli gün ve saate komisyona .relımeleri. (643 

' 
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Batan OOnya Doktorları tarafından tavsiye edilen bir 

KUVVET VE SIHHAT iKSİRi 
olduöu gibi SITMA ya karşı en mükemmel ve mOesslr lf~çtır. 

lezzeti hof olan QUINA-LAROCHE, en mDkemmel 
Oç nevi klnakınanın başlıca unsurlarını havi olmakla bOtOn 
dlöer kınakına şaraplar1ndan OstOndOr. 

ZAVIFLIK- KUVVETSiZLiK 
1 Ş TA H S 1 Z L 1 K - HAZ 1 M S 1 Z L 1 K' 

VE NEKAHAT 
hallerinde. bOtDn dOnya doktorları tarafından en mOkemmef 
kuvvet ilacı olarak tavsiye edilmektedir. 

HER ECZANEDE SATILIR 

HAKiKi QUINA-LAROCHE'u ısrarla isteyiniz; 

SARAÇHANEBAŞINDA HORHOR CADDESiNDE 

Erkekler kısmı:MUnirpaşa Konağında-Kızlar kısmı ile ilk kısmı:Yeni yapılan bınad~ 

E:!!K HA YRiYE LiSELERi YYAAT~~~~ 
Ana - ilk - orta - lise kısmılannı havidir. Fen ve edebiyat kolları vardır. Ilk sınıflardan itibaren ecnebi li

sanı mecburidir. MUnirpaşa konağı erkekler kısmına, Münirpaşa konağı karşısında leyli bir liseye lazım O· 

lan bütün müştemilatı havi btiyUk bahçeli yeni yapılan bina da kız lisesile ilk kısma tahsis edilmiştir. Kız. 
lar kısmında tedrisat tamamlle ayrıdır. Nehari talebeden arzu edenler mektebin hususi otobüsile naklolu· 
nurlar. Kayıt muamelesine başlanmıştır. Her giln sabah, saat 10 dan akşam 5 e kadar müracaat kabul 

ılunur. Telefon: 20530 

Nişanta.,mda Tramvay ve Şekal,k caddelerinde: \ 

YATILI ŞiŞLi TERAKKi LiSESi (~unou~ 
ANA - ILK - ORTA • LISE KISIMLARI 

Kız ve erkek öğreniciler için yanyana ve genit bahçeli iki binada ayrı YA Ti te,kilatı var
dır. franınzca, Almanca, lngilizce kurlarına dokuz ya,mdan başlıyarak bütün öğreniciler İ•ti-
•-•• rak edebilirler. Okul hergün saat 10. 17 arasında açıktır. Telefon: 42517 1 

L iiilmıilliıilliıii-ıiilıiiiilm---•~GECEL - GONSEL __________ _ 

Kız- Erkek YÜCA ÜLKÜ LiSELERi Orta· Lise 

(Eski 1 N K 1 L A P > 
Kuranı, Direktörü: NEBIOCLU HAMDI Olkümen 

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

•--------•Çartıkapı, Tiyatro caddesi - Telefon: 20019 _________ ıııiıi 

istikl81 Lisesi Direktörlüğünden: 
1 - tık, Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yatı, kız ve erkek tn!ebo kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Henüz müracaat etmiyen eski talebenin kayıtlan kapanmıştır. Bundan sonra yapılacak müracaat ka· 

bul edilıniyecektir. 
3 - lstiyenlere mektebin kayıt ~artlannı bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 

,~. ADEMi iKTiDAR ·~ 
ve BELGEVŞEKLiGiNE KA ŞI 

Hormobin 
Tabletleri. Her eczanede arayınız (Posta kutusu) 

1255 Hor mobin Cialata iatanbul 

Liseler Allm, Satım Komisyonundan: 

' 

Beherinin İlk temi- Eksiltmenin Ed<ı5iltmenin 

~rzakın cinsi 

-------
Miktarı 

Kilo 
Tahmin Fi. nat 

Kuruş Lira K. 

ı,Mnç unu 700 20 ) 

yapılacağı şekli 

gün ve saat 

lJn ekstra 14500 16 ) 
lılakarna 4500 26 ) 327 15 29.9.937 
~ehriye 1050 26 ) 

Açık 

İrnıık 1350 18 ) 
~ Uskus 450 24 ) 
~lŞasta 600 18 ) 

çarşamba 

saat 15 te 

, ~ 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

centeleri: Karaköy Köprübaşı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

- zade Han. Tel. 22740-

İSkenderunlu 
Mersin postası 

l8 Eylülden itibaren Sirkeciden 
.3alı günleri saat 10 da kalkacak 
\fersin postaları programlarına 

18.veten ISKENDERUNA kadar 
~ideceklerdir. (6487) 

.................... 
ZAYi PLAKA 

Kamyon ve otomobillerimizin tec
rübesinde kullanmakta olduğumuz 

ve Istanbul Belediyesinden aldığımız 
22 numaralı tecrübe plakasının bir 
tanesi 24 EylUl Cuma günü zayi ol
muştur. Yenisini alacağımızdan zayi
in hükmü kalmamıştır. 

O'IOKOM , 
Hüseyin izzet Akosma.n ve oğullan }{omisyonumuza bağlı Galatasaray, Erenköy ve Kandilli liselerinin ma

~s 1938 sonuna kadar ihtiyaçları olan yukarda miktar, muhammen bede
lı. tik teminat eksiltme gün ve saatleri yanında ynzılı yiyecekler açık ek- KAl:'lP - Hayriye Lisesi orta bi
lilıltrniye konulmuştur. Eksiltme Ista nbul Kültür Direktör!Uğü binası için rinci sınıfından aldığım tasdikname
de toplanan komisyonda yapılacaktır. . . i ka bettim. Yenisini ıkartacağımı 

lstplr.Jilerin şartnamedeki yazılı kanuni vesıkalnrdan baı-i<a Tıcaret oda- ~ A Y . ç 
8 ln · · 1 il b' l'kt b 11' .. saatte ılan edenm. ın yeni yıl vcsıka ve temmat makbuz arı e ır ı e e ı gun ve 1 . 
korns:yona gelmeleri Şartnameleri görmek üzere komisyon sekreterliğine Hayri~·e Lisesı olmrlanndan 
!tlUracnatıarı. (6100) HAYATI 

Asri Kadın Güzelliği 
VENÜS Ruju 

VENÜS 
VENÜS 
VENÜS Allığı 

Pudrası 

Kremi 

Briyantini 

Esansı 

Kolonyası 

VENÜS 
VENÜS 
VENÜS gp derece 
Asri kadın gUzelllğinln tılsunı oldu. 

Bütün şık ve kibar fam.ilyalar 
şimdi onu kullanıyorlar. 

Deposu: Nureddin Ev1iy87.ac:le Müessesesi, lstanbul ...... __ _. ..... _ ...................... . 

ı PROFiLAKSiN 
1 Belsoğukluğu ve Freng•c'en korur. 

AsiDin Kenan 
Sizi so§uk algınh~ından, nezleden, gripten, bat 

dl• ıarllarından koruyacak en iyi ilAc budur 
tsmine dikkat buyurulmas 

GÜNEŞ u RÜZGAR· DENiZ 

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

yapacağı tahribattan müteessir değiller çünkü 

KREM PERTEV 
ile yaptığı masajların cildlerine vereceği taravetten • geç.mit 

senelerin verdiği - tecrübe ile o kadar emindirler ki -

Dıwlet Demlryollar1 we limanlar1 1$1elme U. idaresi ilanlara 

Muhammen bedeli 1200 lira olan 1000 Kğ. yerli yağlama için yiln 
fitil 30.9.1937 perşenbe günü saat 15 de Haydarp~ada gar binası dahi
lindeki satınalma komisyonu tarafından açık eksiltme ile alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 90 liralık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona mü
racaatları lazımdır. 

Bu işe ait 5artnameler komisyon tarafından parasız olarak dağıtıl-
maktadır. (6152) 

• • • 
Devlet Demiryolları Birinci Iııletme mıntakasında aşağıda mevkilerI ve 

mikdarları ve muhammen bedelleri yazılı balast her ~ ocağı için ayn ay
rı kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 

Eksiltme 4-10-937 tarihinde Pazartesi günü saat 16 da Haydarpaşa 
gar binasında Birinci Işletme Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. IB
teklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı mm·akkat tem.inat mektubu, ev
rak ve vesaikle teklif mektuplarım eksiltme günü nihayet saat 15 şe ka-

• dar Komisyon Reisliğine vermiş olmaları lazımdır. 
1 Şartname ve mukavele projeleri ücretsiz olarak Haydarpaşada Yol 
Başmüfettişliğinden alınabilir. (6243) 
Taş ocağının Ihale .edi- Balastın metre 

mevkii lecek mikdar mikabm ın ihzar 
m/ 3 bedeli Kuruş 

H. Paşa - Eskişehir 

1 - K. M. 186 - 194 16500 150 
arasında illi. 

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

3 - K. M. 4 79.000 10000 145 
arasında. 

• • • 

Muhamen 
bedeli 

L. 

24750 

24300 

14500 

Muvakkat te-
minat mikdarı 

L. K. 

1856 25 

1822 50 

1087 50 

Muhammen beleli 5361 lira olan 2000 kg. beyaz emaye boya ile 3800 
paket muhtelif renklerde Analin boya 14, 10, 937 perşembe günü saat 
15 te Haydarpaşada Gar binası dahilindeki satınalma komisyonu tara
fından kapalı zarf usulile rıatın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 
kanunun tayin ettiği vesaik ve Resmi Gazetenin 7, 5, 936 T. 3297 veya 
l, 7, 937 T. 3645 No. h nüshalarında intişar eden talimatname dairesin-
de alınmış ehliyet vesikasile 402 lira 8 kuruşluk muvakkat teminatlarını 

muhtevi teklif zarflarını eksiltme günü saat 14 de kadar komisyona ver
meleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak da
ğıtılmaktadır. (6431) 

• • • 
Irmak Ereğli Hattının Çatalağzmdan sonra Kilimli ve Zonguldak 

istasyonları 1- 10-937 gününden itibaren açılacağı ve her iki istasyon
la 

/ diğer bilumum istasyonlar arasında yolcu \'e her türlü eşya nakliya
tına başlanacağı ilan olunur. (3574) (6513) 

Sahibi: Ahmet Emin l'ALMAN. Umumi Neşriyatı idare Eden: S. SALIM 

Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet ~irlcPti Rııı:nlıiıı?ı ver TAN 'Tin thnası 

Her Sabah 
Daha Genç! 

Yeni Bir Reçete, 
Uyurken, Size 

Gençlik ve Güzellik 

Getirir 
Daha taze, daha ~, daha gen~ ve 

buruşukluklan kaybolmuş bir clld 
görenler adeta bir mucizeclir diye
cekler. Filhakika asri fennin l'enl bir 
zaferidir. Viyanadan bildirilen bu şa... 
yam hayret ke .. ü, "Bioccl,, tabire
dilen ve cildi lliya edeo bir un urdur. 
Bunu '1yana Universitesi Profesöni 
Doh-t-0r Stejskal, kemali itina ile s~U
miı; genç hayvanlarda gizlenmiş cilt 
hü<',eyrelerinden istihsale muvaffak 
olmuştur. Bundan sonra cildinizi Bio
cel ile besliyebilirsiniz. Bu Biocel cev. 
heri yalnız (Penbe reogindeki) To 
kalon kreminde mevcut olduğundan 
her akşam yatmazdan evvel lmllan
dığmızda siz uyurken clldinlzi besler 
ve gen~leştirir. Her kullanan kadına. 
on yaş daha gooç görünmesini te. 
min eder. Gündüz i~in beyaz rengin• 
deki Tokalon kremini kullanmız. Si. 
yalı noktalan eritir. Açık mesamelerl 
kapatır \'e cildi beyazlatıp yumu_şatır. 

EN HOŞ VE TAZE MEYVA
LARIN USARELERU\"'DEN İS
TİHSAL EDİLMİŞ TABll BİR 
MEYV A TUZUDUR. Emsalsiz 
bir fen harikası olduğundan ta -
mamen taklid edilebilmesi müm
kün değildir. Hazımsızlığı, mide 
yanmalarını, ekşiliklerini ve mu 
annid inkıbazlan giderir. Ağız 
kokusunu izale ede.L'. Umumi ha· 
yatın intizamsızlıklannı en emin 
surette ıslah ve insana hayat ve 
canlılık bahşeder. 

tNGtLlZ KANZUK ECZANESJ 
BEYOGLU - tSTANBUL 

KAYIP - 314 numaralı, ma ş 
cüzdanımı zayi ettiın. Y enisıni çıka
racağımdan eskisinin hükmü kalma
dığını ilan ederim. 

Eyüp Baba Hayaar Camcı sokak 
Numara 22 NACiYE 

lstanbal ikinci iflas ıuemurluğun
dan: Müflis Avunduklaıa ait Izmir
deki Bulgurce Çiftliğinin kira mese
lesi hakkında masa memurluğun a 
verilecek izahat fizerine bir karar ve
rilmek üzere alacaklıların 1-10-937 
Cuma günü saat 15 te Dairede hazır 
bulunmaları ilan olunur. (2E3) 

ZAYi - 9/ 207 sa,- h ve 4 - 12-
933 tarihinde aldığım P. C. N. serti
fikamı kaybettim. Eskisinın hükmü 
yoktur. 

1 Oi9 Sami :\lehmrt 
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imdiye Kadar Dünyada Yapılabilen 
EN 

ükemmel 
Lastik 

Çifte Kartal li.ıtiği bugüne kadar imal edilen en göıteritli 
ve en sağlam liatiktir. 

Emniyetin ve mukavemetin temini için hiçbir f edakarlıK· 
tan çekinilmiyen, para mukabilinde daha iyisini almıya im .. 
kin bulunmıyan bu yeni Çifte Kartal markalı liatik dünya
mn en büyük li.atik fabrikası olan GOODYEAR fabrikaaımn 
mamulibdır. 

GOODYEAR fazla ıür'atli yeni model arabalarda eı.Jti mo

Clel arabalara nazaran sekiz miıli daha fazla mukavemetli 
liatiğe ihtiyaç olduğunu nazarı dikkate alarak yeni Çifte 
Kartal liatikleri imal etmittir 

GOODYEAR'in timdiye kadar 250.000.000 lastik yap· 
makta elde ettiği emaalıiz tecrübelerin meydana çıkardığı, 
yolu 111rdığı için kaymasına imkan olmıyan, sağlam, müvaze
neli, takviyeli la.tik budur, 

r Yüksek evsafta mevaddı iptida1yeyi dünyanın ller tarafın. 
Cla arayıp bulduktan ıonra uzun ve çetin tecrübe aylan geçti. 

Devamlı ıurette saatte 155 kilometre sür'atle giden tecrübe 
otomobilleri bu ıuretle sür'at rekorlarını kırdılar. 

Bu tecrübeler neticesinde GOODYEAR'in tekemmül ettir· 
'Giği kalın ve kaba bir lutik değil, esneyen, ıupl, hararete ve 
azami ıür'ate mütehammil, konforlu ve emaalıiz zarafet ve 

güzellikte son derece mukavim bir li.stiktir. 

' Çifte Kartal la.tiklerine et olmak üzere ve kat'i emniyeti 
bir kat daha yükseltmek için can kurtaran (Life Guard) iç 
la.tiklerini tavsiye ederiz. Li.d patlamaaından mütevellit 
kazalardan muhafaza için bu iç liatikler yeganedir. Yalnız 
lüzumlu deiil, fakat kat'i bir ihtiyaç olan bu i~ la.tiklerin 
:vazifesi paTa taaarnılu değil, ha-
)'at taaarrulu olduğu nazarı iti• 
bare alınmalıdır. 

Can kurtaran 
iç lastikleri 

r&- San supap ve mavi renkli 

ba§lığa dikkat, 

B - Can kurtaran iç lastiklerine 

hava verilmesi diğerlerine 

nazaran biraz daha uzundur. 

Sebebi havanın iç lastiğin 

birinci kısmından ikinci kıs

mına bir supap vasrtasile ted

ricen geçmesidir. 

" - Iç lastiğin içindeki iki kat bez
li bu ikinci lastik ile dış lasti

ğin yırtılması ve iç lastiğin 

patlaması üzerine arabanın 

kontrolünü muhafaza ede

rek tevakkufa kadar emni

yetle yola devam edebilirsi

niz 

DOUBLE 

EAGLE 

LAsTtKLERt 

Can kurtaran iç 

lastikleri 

Para tasarrufu 

için değil , hayat 

tasarrufu içın 

yapılmıştır. 

8 KAT' i 
SEBEP 

Yeni Çifte Kartal listBderini 

ılmdlye kadar imal olunan 
bütttn ıastlklerin fevkkıe 

!;1.ka.muştır. 

ı - Para ile mübayaa olunabilen en 
kıymetli, en iyi en emniyetli ve en 
fazla kilometre yapan bir lastiktir. 

2 - Dünya yüzünde mevcut lastikle-

rin patinaja en ziyade mukavim ola

nı. 

3 - Daha kalın taban, % 15 daha 
derin çizgiler, emniyetle tevakkuf ve 
binlerce kilometre daha fazla ömür 
temin eder. 

4 - Tamamile yeni bir usulde yapı
lan taban, lastiklerin en büyük düş-

manı olan hararete fevkalade mUte

hammildir. 
5 - Bez katları ayn ayn takviye & 

dilmiş olup amortisör vazifesini gö
ren hususi lastik kısmı tekemmül et· 

tirilmiştir. 

6 - Her bir kat taş kestiğine ve ke· 
narların arızasına ve lastiğin çabulı 
aşm.ınasına mukavim hususi supert· 

wist ipliğinden imal olunmuştur. 

7 - Fazla takviyeli lastiklerde gC> 
rülen sertlik olmıyan, çok esniyen VE 

istirahat temin eden bir lastik. • 

8 - Lastik sanayiinde kullanılan er 
yüksek malzeme ve en iyi işçilik V( 

en sıkı teftişten çıkan son derec( 

muvazeneli bir lastik. 

Cif te Kartal Lastikleri 

LERILE GEZER. 


