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Memba ıuyu, soda ve gazozlarım 

i ç i " i z 
Membaında yapılan ameliyat, fabrikasındaki te-

1 9 s 7 5 KURUŞ BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

:ıisat itibarile memleketimizin en temiz, en latif su
yudur. ldaresi: Büsbütün yeni ve ciddi ellerdedir. 

Ege Manevrasında ilk Gun .. ~ltaly~a Hari~ciye İ BiR REKOR KAZANDIK 
Nazırı 

Mavi Taraf Kuvvetlerinin 
Kırmızıya Karşı Giriştiği 

Taarruzlar Devam Ediyor 
1 Görüş 

Zaviyelerinde 
Ayar 11 n~;-- (!) 

' Ahmet Emin Y AL~AN 
G azetemiz kapa.nmazdan 

evvel yazdığımız bir ya

zıda fU dütünceyi ortaya koy-
d~: . 1 
. "Yann lçfın beklenebilecek yürü. 

yüş tarzı, progra.mlaşnıak ve inkı
Iaplaşmak kelimeleriyle ifade edile. 
bilir. Programlaşmak, umumi ha
yatın her uzvuna ait vazifeleri te
f ernıatlı bir progra.ma göre çizmek 
ve o UZ\'& vermek demektir. O şe. 
kilde ki merkezi bir vesayete ve 
her gün şu veya bu şekilde izin is
temelere hacet kalmasn. Cari işler 
muayyen bir salahiyet ve mesuliyet 
altında görülsün ve mutlaka güoU 
g\iniine yürüsün. lnkl8.plaşmakta.n 
anlaşılacak m3ına da inkılap ruhu
nun hayatın içine doğru bir kat da
ha yayılmasıdır.,, 
1 

Arkadaşlardan birinin bir sütu
nundan derhal bir ses aksetti: 

"Vay, dün program yok muydu? İn
kıllp yok muydu?,. 

gayretlerden a,,;,mi ve~ almak i~ 
dünle bugün ve yarın arasında bu 
yolda bir fark ve ayrılık tasavvur et
mek itiyadının tamamile ortadan si
linmesine ihtiyaç vardır. 

Y n· ann 1 an şekilde bir i~ yapılırken 
bunu d" 1 ...,. 

. un e mukayese etmek hatıra 
bile gelmemelidir. 

ın ;rurk vatanında iyiye: yükseğe, 
Ukenıınele doğru fasılasız surette 

devaın eden bir hareket vardır. Bu
n~n b~da çok uzağı gören bir yol 
gösterıci sıfatile Atatürk yürüyor. 
~htiirkün şa!smda milli gaye birli
gı ve . ınillt varlığın inkişaf kudreti, 
ahengi ve müvazenesi en ideal bir 
te~lde temsil edilmiştir. Arkada mi],. 
u bır ekip vardır ki . 00·1u Ü 1 U btı· ,ış m you 
de t~ vatandaşlann bu ekip için-
h e rollen ve vazifeleri vardır. Her-

angi b~ vatandaşın iş bölümii sa.
~a.anıdaki ro~U~ün değişmesi, ne mil-

hareketin ıstıkametini ve kudretini 
\'e ne de o vatandaşın vatan işlerine 
olan allkasmı ve çalışma heves ve 
&rzUBunu değiştirir. 

f 
<Dün) meıniekete k11'r'tlT olan vazi-

eleriııi -~ 
en ~erefli bir surette yap-

~br. Kendi aramıma., teferrüata 
~ozU saplananlar ve varılan gtU.el ne-
~celerin uınumt ma.nza.rasını gözden 

8.Çiran}ar bulunabilir. Dünden kalan 
menfi itiyatlar ··1 uı . k 
1 . . ve o ç ere esır alan-
a.r ve lı}ın büyUklu·· w •• ü k 
ı . gun avramıyan-
~ da. ~ıç şüphesiz vardır. Fakat 
t.. k ın~letinin büyük kısmı ve bü
ı::. harıci alem, İstiklal Harbinden
t 

1 
geçen çok mahdut senelerde or-

aya çıkarılan eserı·n b'· .. kl .. _ .. 
h uyu ugune 
ayrandır. İnsanııgı-n •ft..:...... bu 

d ••rt •. a.ruıı on 
o seneden en ul . . um nıaz ve azamet-

h bir terakki ve inki .. .,ç d . d' 
bahsed kt. ~ evrı ıye ece ır. 

Bu eserden dolayı Türk ill t • . 
Atat .. kil m e ının; 

ur n çok çetin günlerdeki en 
ya.~~ çalışın~ arkadaşı sıfatile İsmet 
lnonune ebedi bir şUkran bor 
dır. cu var-

L ozan sulhündenbert geçen on 
dört sene içinde çok şey ya

pıldı, fakat herşey yapılamazdı. Çün-
kü bir defa normal Y.fu;U • 
nma varmak için ha e • 

~ ka llzımgelen mühi · 
ler muallakta kalfl~--

Atattirktin Tetkikleri 
Büyük Şefimiz Harekatı Büyük 

Bir· itina ile Adım Adım 
Takip ve Tetkik Ediyorlar 

Mehmetçiğin tam bir muvaffakıyetle bC1farJığı geçen 
Trakya manevralarında bir ileri hat görünüıü 

Izmir, 10 (Tan muhabirinden) - Başvekil Ismet lnönü de bulunmak
Riiırülı li'.ı;rıA 'llUlN>J.'t'&ları . diinl..::\..nl. •nAn• 
§&Ialtla oerSJDer Katı şekilde uagla - Büyük Şef Atatürk kıta kuman : 
dı. Mavi ve Kırmm kuvvetler, veri- danlarile konuşarak verilen enıirJerı 
len vazifeyi muvaffakıyetle başar- tetkik buyuruyorlar, yüksek müta
mak azmile harekata geçtiler. Kıta- lealannı söylüyorlar. 
lar, kendilerine verilen emirleri harfi Başvekalet vekili CelAl Bayar ve 
harfine başarmak için cüret ve cesa- diğer vekiller de manevra sahasında 
retle çalış.ıyorlar. Manevra sahasın- t ta.-

bulunmaktadırlar. Mavi kuvve 
da hakiki bir harp manzarası göze :M vile-
,..,rpıyor. Yann harekat olduk,. .. in- arruz vaziyetinde bulunuyor. a 
~ ~ · billeri de-kişaf göSterecek demektir. rın tanklan, zırhlı otoıno 

Atatürk, manevra harekatının baş vamlı bir faaliyet gösteriyorlar. l{ır
lamasile beraber manevra sahasını mızı taraf ta mevzilerini müdafaa 
teşrif buyurarak Vaziyeti dikkatle için bugün esaslı çalışmalarda bu -
tetkik ve krtaların ha.rekatm takip lunmuştur. 
etmeğe başladılar. Beraberlerinde (Arkası 8 incide) 

Büyük ve · Acı Bir Kayıp 
~~~----~-------..--~~----------------------------------

Tarihçi Ahmet Refik 
Dün Sabah öldü 

Üstat, Son Günlerde Çok Zaruret 
Çekiyordu. Cenazesinin Büyüka

daya Gömülmesini Vasiyet Etti 
Ustat Ahmet Refiki de kaybettik. 

O U .. yıllarını tarih tetkik. mr nun uzun . 
il. ~. 1 w tarih hoca.Iı. ç ıgı, tarih yazıcı ıgı ve . d.. .. 

- . . Ah t Refık, un al-gı ıçııı harcıyan me 
dü O ··1·· .. yle Türk ı:ııatbuat a.. . nun o umu . bir eın 1 lemi de çok eski ve kıynıetli e.t~ 
tarını kaybetmiş oldu. . Ah 

Tarihçi, hoca ve gaı.etecı 
1 

bir met 
Refik on be§ gün kadar e-:Ve ' w k ge. 
. . .dd tıı· bir sogu al-

zıntı esnasında şı e ~ b. h 
mış, bir iki gün sonra da a~ .. ır as 
talıkla yatağa düşmilştil;:a_~ada. 
d.a oturuyordu. Evinde b arda sı va: 
zıyette değildi, son zaJI18111 hastankın 
t:ı içindeydi. Bu sebeple östenn .e~e 
kaldırılmak lüzumu b~ !np ih~a~ 
Fakat zatürree ve zatill ziyette h 
tından yatan üstadı, bu va zdı F :: 
taneye kaldırmak iınk~c~m ~ .t 
ortada doktor ve bast~ hasta var:· 
mt ihtimammı istlyen b~ir hafta ka~ 
Bu zaruret kareısında 8 incid ) 

(A.rka8l e 

Kont Ciano Ankarada · iki Sa<it 
içinde Şunlar Oldu 3 T esrinisanide 

Memleketimizde 
Memleketimize ziyareti ta

karrür etmiş olan ltalya Harici-
ye Nazırı Kont Ciano'mm S Teş
riJıisaııılde Türkiyede bulunacağı ı 
aniaşdmaktad.11'. Verilen malu
DJ&ta göre, Kont Ciano bir ltal- 1 

yan torpidosu ile Istaııbula gele
cetrth'· Kendisine ltalya Hariciye 
Nezareti erki.modan birçok yük
sek memurlar refakat edecektir. 

B. Roosevelt'in D~vetile Nevyork 
Sergisine İştiraki Kabul Ettik, 

Yerimizi Seçtik ve İmza Verdik 

Koot Ciano, kendisine tahsis 
edilecek hususi bir trenle Aftıka
raya gidecektir. Ankara.da Baş
vekalet Vekili Celil Bayar ken
disini kabul edecek ve Hariciye ' 
V ekiliınh Tevfik Rüştü Arasla , 
görüşecektir. 

B. T ataresco 
Ankaraya 
Geliyor 

B. T atare•co 

Romanya Başvekili B. Tataresco, 
Y8.runda refikası, Romanya Erkinı
harbiye Reisi General Sişitu ve Ro
manya Hariciye Nezaretinin yüksek 
ınemurlarından baztlan olduğu hal
de bu aYm. 25 nde Ankarada bulun
ınak üzere BUkreşten hareket ede
cektir. Romanya Başvekili, Kösten
ceden vapurla buraya gelecek, !stan
bulda iki saat kaldıktan sonra hususi 
bir trenle Ankaraye. gidecektir. 

Dost ve komşu devlet Başvekili 
Ankara.da bUyUk mera.simle karşıla
nacak ve şerefine ziyafetler verilecek 
tir. misafirlerinıiz Cümhuriyet bay
ramından sonra memleketine döne • 
cektir. 

Balkan Erka~ıh~rbiye 

Reisleri 
Haber aldığımıza göre, bütün Bal

kan devletleri erklnıharbiye reisleri 
Cümhuriyet bayramımızda buİUJ?.mak 
Uzere bu ay içinde Ankaraya gele
ceklerdir. Bu münasebetle Ankarada 
Balkan devletleri erk8.ruharbiye reis
leri bir toplantı yapacaklardır. 

Fransada Yeni 

Karışıklıklar 
Roubaix, 10 (A.A.) - Intihap bü

rosunun duvarlanna ilin yapıştır

ınakta olan Fransız sosyal partisi 
a.zalanndan 23 kişi halk cephesine 
mensup bazı kiımselerin tecavüzüne 
uğramışlardır. Kavgada sosyal par
tisi azalarından beş kişi yaralanımş
tır. 

Nevyork ıergiıinin Avrupa 

mümeHili 8. Conea 

1939 da Nevyorkta açılacak cihan 
sergisine bizi reis Roosevelt adına 
davete gelen B. Conson, geçen salı 

günü saat üç buçukta Başvekil Vekili 
B. Celal Bayar tarafından kabul e
dilmiştir. Mümessil, B. Roosevelt in 
davetini tebliğ etmiş ve serginin ga· 
yesi ve şartları hakkında B. Cel&l 
Bayara izahat vermiştir. Başvı:-ldl 

vekili, bu izahatı dinledikten sonra 
kısaca demiştir ki: 

- Daveti kabul ediyoruz. Yer 
miye ve tatbikata alakası olan işl~ 
için Hariciye ve lktısat Vek8.letleril& 
temas ediniz. 

lki vekllette, bu iş hakkında -. 
lahiyet sahibi olanlara telefonla ı 

eden talimat verilmiştir. Bunun üze
ı·ine B. Conson, Hariciye Siyasi M · 
teşan Numan Menemencioğlu, lktı· 

(Arkası 9 uncuda) 

Akdeniz işi Yeni Safhada 

Fransa ve lngilter 
Arasında Yeniden 
Görüşmeler Olaca 
Londra, 10 (TAN) - tt.eıya t~ 

fmdan İngiltere ve Fransa.ya verilen 
cevabi not'a, umumt efkA.r üzerinde 
heyecana yol açan çok gayri müsait 
bir tesir hasıl etmiştir. Çünkü İtal
yanın İspanyadaki gönüllülerin geri 
alınması teklifini, başka yollardan 
yürüyerek adeta reddetmesi, vaziyeti 

çok nazik bir safhaya sokmuş tellk
ki ediliyor. Bugünkü gazeteler, bu 
hususta İngiltere ile Fransa arasında 
çok mühim siyasi görüşmeler yapıla.
cağım, neticede katı mahiyette bazı 
kararlar verileceğni yazıyorlar. 

F ramız gazeteleri 
Pa.ris, 10 (TAN) İtalyanın 'li'rtıı.ı..11 

sız - İııgiliz notama vermiş old 
cevap muhtelif memleketlerde bluJ_. 
başka akisler bırakmıştır. Bugiln 
liste intişar eden gazetelerden 
Parisien diyor ki: 

"ltalyan notası Fransız m.ah!llll• 
rinde olduğu kadar Londrada da in 
kisar tevlit etmiştir. Ingiltere 
Fransa için mühim olan noıktlöiıl 
Ispanyada şu veya bu tarafın 
zanması değil, müdahale sureti 

(Arkası 8 incide) 

Zen~in Bir Spor Günü Y aş~dı 

Güreşlerde Müliyim 
Yunanlıyı Tuşla Yen 
Sipahi Ocağının Atll Müsabakala 
da Çok Güzel ve Heyecanll Old 

Dünkii giireılere btlfl""'°""" 6nce laep biraraıltı 
[J)üakii spor hareketlerinin tafailit 
ye ~eri apor sayfamızdadıi' 



2==================================================== TAN 

BAŞ BEYGiR, 
Türkçeyi ilkokulda mı okotur

kr, ortada nu, en sonda mı! bU
aıem. Ama türk~enin kendisini Dik 
lerine kadar bilirim. 

lnanmıyan, millete sorsun. Sahi
ei öğretmenim de odur, kılı kırk ya 
:ncı ayırdamm da o. (mümeyyizim) 

Tüıkçede bir ayaklı, iki ayakb, 
le ayaklı, dört ayaklı, beş ayaklı, 
tlolmz ayaklı hayvanlann sayısı 
"bat" kellmeslle söylenir. Bir baş 
iktlz, lld bat inek, üç bq agıJ iti, 
dört baş beygir, beş bq öğrek her
plesl (*), altı bq kaz, yedi bq 
llatır, vesaire gibi .... 
Şano da aralıkta (lstttraden) 

.Oyllyeylm ld görü:ıöşe aldanma
,_.Kazlar, balık~Uar, leylekler, 
itele bacıbaba leylekler bir ayaklı-
41ntar. Görünüşe aldanmaymız de
dim ya, inanınız ki doğrudur. Dört 
a,aldı gördüğünüz kangurolar ya 
p)'llta Od ayakhdırlar. Ve iki ayak 
• 1mcbğuuz bazı ln8&Dlar da dört 
&Jakb. Hatti örümcek gioi yedi 
~ da vardır ki bir köşeye 
~e görstinler, hemen ağlannı 

~~-erirler. 

Ta~n akdlıu Uç ayaklı o
• Fakat bu akıl, deli doıktorlan 

•akıllan gibi tam değildir. Kar
tla lzt' düşen avcdan aldatmak için 
ld arka ayaldamu biribirine gı•ı:l
rlrler ve Cinde Ud, arkada bir lı bı
nbnk öç ayaklı görünmek ister
.... Baılbuki t•ta avcı bet ayak ld 
)aüan taVŞ&lllll da tavşaın oldu-
1.- bllil'. Normal dört iz bırakan 
t.qanm profesörü arka ayaklarm 
~ blrlslnl de göbeğinin altma ':>a
-.r. Dört ayakblann lçfnde de en 
wrdum duymazı bazı insanlardır, 
• aysalı, nalbanda! eski ustura ve 
kuyM kılı ile harem ağası "lldiş'' 
ettDderl beygirlerdlr. Kaint ye
en boynuzlu haremağalıan ki, ö

adlan ökttzdür, dokus ayakh
dırlar. Ddsinln dörderden sekiz, bir 
de cllngO De boyundumk anamda
ki tahta bacak, eder dokuz. Evet, 
.ıar dokuz ayakbdırlar. 

Suriyece bilir mlslniı! Ben Su
rlyece de bUlrlm. ( Surlyece öz .. 
npça değildir) Suriye dHiınde başa 
n'ı derler. Bir re's hamutsuz deve, 

- ------ --
--

----

BiR RE'S DABBE. 

15 Bin 
Gö.çmen 
Geiıyor 

, 

Bu •ene Romanyadan 
T ürkiyeye 15 bin göçmen 

beş re's demir gömlekli öküz, on ıelecektir. Romanya 8tıfve-
re's kumcu eşşeği gibi... L!ı • l k . 

Dabbe .• Suriye dilinde sahpatma 1 '" ınin mem e etımizi ziya· 
"alelltlik,, hayvan demek değildir. reti •ırasında Bükref Sefiri· 
Yalnız binek ve koşum hayvanlan 1 miz Homdullah Suphi Tan-
için kullandır. Bir de onlara ben- növer de Ankarada bulu-
zemekten keyif duyan insanlar nacaktır. 

için... Haber verildiİine göre 
lmdL.. R 
imdi, özkonuya. "sadede" gele- omanyada mevcut 350 bin 

Um. lmiatiyan Türk, Romanya 
Oturduğum .a.partmaının önltınde, ve Türkiye hükumetlerine 

denize kadar giden bir bostanlı de- müracaat ederek Türkiyeye 
re va.rdr. Komşu apartıman sahi- gelmek arzusunu göatermİf· 
binin hem para.~ı vardır, hem im- lerdir. 
nmıu vardır, hem de bir cafcaflı ö-

l to Omi Bu Yetmeml.. Romanya Ba•vekili Bay Ta· ze o m •• , ~· T 

Yemyetll, apağaçb, güzelim de- taruco'nun Ankarayı ziya-
renin ah.ip olduğu taraflarını mo- reli aıraaında bu meaelenin 
lozla doldurtuyor. Ve her moloza- bahia mevzuu olacağı fÜp-
rabasmdan bir. para da alıyor. A· heaiz aayılmaktcuhr. 
dam öldürene mtlkilat verllb( gibi ~!l!!!!i!!!!ii!!ii!!!i!!!!!!~~'!ll!!!ii!!!!l!!!~~~ ı 
blqey •.• 

Allah belismı versin mi. verme
sin mlT Ne isterse öyle yapsm. O
na kan~acak değillm. Fakat ••. 

Bu moloslan getlnıll araba'ann 
uaunda.; dörder ayaktan sekiz a
yakb iki bq beygir vardır ki ara
bacı denilen bir rflı 11abbenln lda· 
restndedlr. 

Bat De ft'sl, beygirle dabbeyi 
ılmdl daha iyi anladınız değil mi T 

Bu bir re'ı dabbe; o iki bq bey
giri, yedi baş ettfk gibi dahlıyor: 
Kamçı, sopa, yuniruk, tekme, taş, 

keser başı, kürek sapı ve kürek 
keskfı11llğl. Hendek, yarma, çukur, 
yan dütme, tepe fakla. dizgin iar
ına, ne blleyhn, daha neler ... 

Bu iki baş masum beygirin, o bir 
re's dabbeden çektiğiıni bir beygir 
Alla.hı biliyor, bir de ben sabahtan 
akpma kadar görüyorum. 

H1111zır dölü hınzır! Anladık işte., 
11en bir hayvaum. Hayvanm da. iki 
ayaklı bir re's dabbe8isin. Apr, di
U, ve. •.• teyi olmıyan bu Ud ha§ bey
girden ne istersin bre mendebur?! 

(*) ötrek: Salma bD"akdan at c:fnıi hay
vanlarm ıürüıüne denilir. Bunlarm içinde 
burulmamış. burulmuş, erkekler, kıırülar 
falan vardır. ö;retı:ten çıktıktan ıonra ter
biye görürler. 

Yeni Çöp 
Arabaları 

Belediyenin yeni yaptırdığı otoma
tik çöp arabaları, muhtelif semtlerde 
kullanılmıya başlanmıştır. Yukarki 
resimde bunlardan birini görüyoruz. 

Deniz Ticaretinde f nkisaf 

Ticaret Filomuzun Ton 
l\~iktarı Yükseliyar 

Vapurlarda Yolcu Sayısı da On 
Dört Senede Üç Misli Artmıştır 

Verilen istatistik malumata göre 
Denizyolları idaresi 936 senesi zar
fında 3 milyon 353 bin 726 Türk li
rası hasılat temin etmiştir. BugUn 
idarenin faal kadrosunu, 59592 gayri 
safi ton tutan 28 vapur teşkil etmek
tedir. Vapurculuk Şirketinin vapur
ları da alındıktan sonra, navlun üc· 
retleri üzerinde daha esaslı tenzilat 
yapmak imkanı hasıl olduğundan, De 
nizyolları idaresinin bugUnkU hasılat 
bilançosu, evvelce iki idare taraflll· 
dan ayrı ayn yapılan nakliyata naza. 
ran daha azdır. 935 te Denizyolları 
idaresi 2 milyon 134 bin lira, Vapur
culuk Şirketi de bir milyon 355 bin 
lira hasılat temin etmiştir ki mecmuu 
3,489,181 lira tutuyor. 

Hasılatın yüzde 46 smı Trabzon 
battı temin etmektedir. Bundan son
ra yüzde 22 nisbetiyle Mersin battı 
geliyor. 

Son sene hasılatının yUzde 48 i 
yolcu, yüzde 45,5 i yük, ve yüzde 6,5 u 
fi hayvan nakliyatmdan t~ip edil
miştir. Mevsimlere göre en fazla nak 
Uyat Sonbaha'rda yapılmaktadır. }'.Ol 

cuların mühim bir kısmı güverte bile-

tiyle seyahat etmektedir. Mesela 
Trabzon hattında seyahat edenlerin 
yüzde 86,5 u güvertede gitmektedir. 

Yük nakliyatı 936 da 309514: ton
dur. Bunun yüzde 38 i Trabzon yüzde 
33 ü de Mersin hattından temin edil
mektedir. 

Denizyollan ldaresi 9,400,000 lira 
tahsisatla Alman tezgihlanna UçU 
büyük, dördü orta ve UçU küçük ol
mak Uzere on vapur ısmarlamI§ bu. 
lunuyor. BUyilkler 5500, ortalar 3500, 
küçükler de 1800 tonunda olacaklar
dır. Bunlardan bUyUklerinin beheri 
227 400, ortalan 136,269, küçükleri de 
86,135 lngiliz liraama mal olacaktır. 
Bunların ilki 18 Mart 938 de teelim 
olunacak ve Haziran 939 bidayetin
de bütUn gemiler gelmif bulunacak. 
tır. 

idarenin faal kadrosu, bu gemile
rin de gelmesinden sonra 95,000 to
najda. 38 gemi olacaktır. 

Denizyollarmın yolcu nakliyatı is
tatistikleriıule millıipı bir artma kay 
dedilmiatir, 92S te bUtiin hatlarda ta:. 
şman yoıc.u ...., ........ _ ..... """' """ ..... • 3 - -

936 da bu miktar 700 bine çıkmıştır. 

Ahmet Refik'in 
Hayatı, Eser·leri 

Ekmek Fabrikaları için 

Bilecikte Birçok Fırıncdar Kendileri 
Yollar lJapılıgor 1 • 
so:::~:~:yo~": Anlaşamazsa Bu ŞI 
den başlamıştır. Bozöyilk • Poyra • 

::-:.;icı:~:=;~=:.~.=n: Belediye Yapacak ~tlnU derin teessUrlerle kaydet. 
üstat Ahmet Refik 1881 yı

Beşıktaşta doğmuştur. Bu he-
nazaran üstat dün son nefesini 
ettifi dakikada 56 yqmda bu. 
rdw Babası Usküplü Ahmet 
• Dk tahsilini BeşiktaŞta as

rllştiyesinde yapmış, sonra Ku-
ukeri idadisinde okuyarak bu
da orta tahsilini muvaffakıyetle 

tir .Ahmet Refik buradan Har 
ye geçerek 1898 de piyade birin

ile ve yüzbaplıkla çıkmıştır. 

et Refik daha mektep sırala· 
iken tarihe karşı çok merak V( 

nlük göstermiş ve mektebi bi
n sonra da askeri mektepler-

ve Harbiye Mektebinde mualJimHk 
almştır. Balkan harbinden 

da Harbiyede Almanca okut
' fakat bir müddet sonra gözleriı:ı 
dl dolayısiyle tekaüt edilmit-

bi ilmi vazifeler yapmlftir. Bu sırado 
"Demirbaş Şarl,, adıyla yazdığı bir 
eaerden dolayı 1918 de Isveç hüku
meti kendisine birinci rütbeden Vr,z· 
da niıanını vermif, ayrıca 10 bin 
frank hediye edilmiştir. 

Uatat Ahmet Refik hayatmm soıı 
günlerine kadar devam eden uzvn bir 
matbuat emektarlığı da yapmıştır. 
"Tercümanı Hakikat,, ve "lkdam,, ga. 
zetelerlnde birçok tariht makaleler 
neşretmiş, tarih encümeni mecmuasi
le Yeni Mecmuada da ilmi ~ar 
yazmıştır. Ahmet Refik evrak hazine. 
sinde ilk olarak derin tetkikler yap
mış, Türk tarihini aydınlatan pek çok 
mühim vesfüalar bulmuş, bunları da 
neşretmiştir. 

Ustadın matbuat hayatı çok zengin 
ve geııittir. Son günlerine kadar bu
günkü gazete ve mecmualardan bir-

lunmaktadır. Her ıkisınm toprak 131. • 
nin bu sene bitirilmesi muhtemeldir. 

Gölpazan • Taraklı yolu, bu na.mı Belediye şehrin muhtelif semtlerin-
tqıyorsa da Taraklıya mı, yoksa Göy de küçük ve eski sistem fı~lard.a 
nüğe mi uzatılacağı henüz belli değil. ekmek yapılmasına devam edilme~ı
dir. Maamafih Bileciğe ait kısmı her ni, hem s~~tlere göre ekmek çeşıt
ikisine de müsait şekilde yapılmakta lerinin degışmes!, hem de sıhhat ba· 

dır. Fakat gerek Taraklı ve gerek kımların:an .. d~~r~ bulmama~t~~~ 
Gö ük la d h nüz fa.aliyet Esasen ugun u ırınlar çok ıpti aı 
~ amın a e görülmektedir. Fa.kat belediye evve-

yo ur·. . ıa, şehrimizde mevcut 220 fırmcmm 
Bilecık • Bursa yolunun bozuk ve bun anlıyarak her semtin ihtiyacı-

ailindir ameliyesine ihtiya~ ~ö~teren na c~vap verecek şekilde birer küçük 
kıstınlan bu mevsimde bitırilmış ola fabrika vücude getirebilmeleri için 
caktır. Bilecik • Karaköy ~olunun e herşeyden önce aralarında anlaşma
saslı eurette ıslah edileceği haber a smı arzu etmektedir. Şahsi teşebbüs
lmmıştır. Bozöyük • Bursa ve Sö~t lerle başJU"llması mümkün olan bu gi
Eskişehir yollarmda da hummalı bır bi ticaret işlerinde belediye şimdilik 
faaliyet vardır. kendilerine doğru yolu göstermek ve 

taraftar bulunuyorlar. Çünkü bunlar 
kırmactlann açtıklan kredilerle iş gö 
rUyorla.r. Fakat, bütün fınncdarm 
bir birlik teşkil etmesine bu gibi en
gellerden dolayı muvaffak olunama
dığı takdirde kırmacılarm tesiri al
tında olmıya.n fınncılar bu hususta 
belediyenin müzaheretini istemiye 
karar vennişlerdir. 

Yolcu Salonu Proiesi 
Bugün liman idaresinde, ,ehircililt 

mütehauıaı Prost'un da iştirakile btr 
toplantı yapılacak ve hazırla.nan yol
cu salonu projeli Uzeinde görtışWe
cektir. 

,... Tamburt Cemil için 
çoğuna tarihi makaleler ve tefrikalar Şehremini Halkevi yakınpa mer-

fırıncıların bu yolu tutmaları için 
t~iklerde bulunmakla iktifa etmek 
kararmdadır. Fakat fırıncıların bu 
meselenin başarılması için aralann

Mektebi Soyacakmıı 
Bakırköy ilkmektebini soymak ta

tiyen sabıkalı HUseyin, cürmü mef
hut halinde yakalanmııtır. 
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Tramvay Pasosu 
lstiyen Talebeler 

Uıldldarda oturan yüksek mektep 
ve üniversite talebeleri, Üsküdar 
Tramvay Şirketinin kendilerine tram 
vay pasosu vermediğinden şikayet 

etmektedirler. Gazetemize yaptıklan 
bir müracaatta, vapur iskelesine u -
zak yerlerde oturan Üsküdarlı üni
versite talebelerinin hergün sabah 
akşam tam bilet bedeli ödediklerini, 
buna mukabil lise talebesine tekmil 
şebekede muteber oLmak üzere ten • 
zilfı.tlı paso verildiğini bildirmişler

dir. Istanbul Tramvay Şirketinde da
hi tatbik olunan bu usulün Ueküdar 
Tramvay Şirketi tarafurdan da kabul 
edileceğini ümit ederiz. 

Yugoslavyanın 

Yeni Elçisi Geldi 
Hük\ı.meti tarafından başka bir 

vazifeye tayin edildiği için B. Laza
reviç'ten boş kalan Yugoslavyanm 
Ankara elçiliğine B. Acemoviç tayin 
edilmişti. B. Acemoviç dün Belgrat
tan şehrimize gelmiş ve istasyonda, 
Yugoslavyanm İstanbul başkons<>
losu B. Vukotiç, konosolosane erki. • 
nı, Istanbuldaki Yugoslav kolonisi 
tarafından karşılanmıştır. 

Tepebqındaki Yugoslav klübü, ye
ni elçi şerefine dün saat saat 10 da 
bir resmi kabul tertip etmiştir. 

Dost devletin yeni elçisi itimat.na
mesini takdim etmek üzere dün ak· 
§8JI1 Ankaraya gitmiştir. 

Norve' El~i 
Norveçin Ankara elçisi B. Bent• 

zon mezunen memleketine gitmiştir, 

Yalovada Bir Hamam 
Yaptırılacak 

Akay idaresi Y alovada eski Türk 
hamam mimarisi tarzında bir hamam 

yaptırınıya karar vermiştir. Uç kifi· 
lik bir heyet dün Topkapı Sarayına 

giderek hamamlan tetkik et • 
miJ ve fotoğraflanm aldırmı.,. 
tır. Sarayda Türk hamamlarının ea 
mUteki.mil tipleri bulunmuştur. He
yet saraydaki mim.ar Sinanm yaptır 

dıiı bir hamamı tetkik etmi§tir 

Universitenin muhtelif fakültele
rinde 12 doçentlik ve 16 asistanlık a
çıktır. Milnhaller ıunlardır: Ceza hu· 
kuku, lktıa,.t, Tarih ve Türkoloji, Kim 
ya ve Fizik, Fiziyoloji, Hayatı kim· 
ya, Marazi teşrih, Farmakodinami, 
barict hutalıklar doçentliklerl. Ana. 
tom.i, Histoloji ve Alberiyoloji, An~ 

tomi, Pataloji, Genel Pataloji, Fizl
yoloji, Hijyen, Mikrobiyoloji, Adli 
tıp, Sinir hastalıkları, Haticiy~, Gös.. 
Kadın ve doğum, Kulak, Bogaz ve 
Burun, Radyoloji ve Uroloji asiııtan. 
lıklan. 

-0-

Mezrea Köylerinde Su 
Vezirköprtl (TAN) - Kazımın 

Mezrea nahiyesine bağlı Dançayı kö
yü arazisinin ıulanmaaı için, 2,5 ki
lometre uzakta buluna.o Kızılırmak· 
tan istifadeye karar verilııniş ve bark 
açılmaınna başlanılmıştır. Böylece P 
tirilecek su ile köy arazialnin üçte i
kisi sulanacaktır. 

Yine Mezrea nahiyesine bağlı Cal 
tu köyüne Uç kilometre uzaktan bo
rularla ıu getirilmiştir. 

Denlzyollarına 

Devredilecek iskeleler 
Sahillerimizin muhtelif yerlerinde 

bulunan 52 iskelenin Denizyolları i
daresine devredileceği haber veril • 
mektedir. Bu it için kadrolar hazır • 
lanmaktadır. yazıyordu. bum musiki üatadı Tamburi Cemil 

t Ahmet Refik bu tarihten Ahmet Rcfik'in zabit iken askeri için bir ihtifal tertip edecek, 0 gece da kendiliklerinden anlaşmalan müm ==============================
tarih tetkikat ve neşriyatiyle tarihe ve askerlik vaztlelerine daır üstadııı eserleri çalmacaktır. 

fazla meşgul olmuş, birçok e. yazdığı ve neşrettiği eserler 20 den t!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~"'!!"""'"'!!!"!'"'!'!!!!!~~'!"'!'!'!!!!!!!!! 
vUcude getirmittir. 1918 de fazladır. 
darülfünuna tarih muallimi o· Umumi tarihe ve Tllrk t3rihine alt 

_pn merhum bir mttddet son· yazıp neşrettiğ\ kitap ve risaleler de 
da müderris olmuş, bu arada ta· otuzu bulmaktadır. Bunlar. arasın:da 
Otmanf encümeni ve tarlhl ve.t. altı ciltlik büyUk tarihi umumi. 3 cilt. 

tasnif komisyonu i.zalıklan gi- ' lik tarihi medeniyet gibl çok yüklü 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi 

l 1 
Cilt Cu r;;;:;::tl 

121 Kuponu ı<upo~ut..!!1J 
30 kupona mukabil bir 
ciıt (300) kuruştur. 

10 kupona mukabil bir 
cUz 71/2 kuruştur. 

eserler de vardır. Bu arada Osmanlı 
tarihinin muhtelif simaları ve saf. 
halan hakkında da değerli tetkikleri 
ihtiva eden monoğrafileri ve tedrisat 
kitapları bulu•1maktadır. 

Tarihi simalar, Kabakçı Mustafa, 
Kadınlar Saltanatı, Lale devri, Köprü 
lüler, Felaket Seneleri, Tesaviri Rical 
Usta dm eserlerinin en fazla beğenilen 
lerindendir. 

Ustat Almanca ve Fransızcayı çok 
iyi bilir ve aruz vezniyle çok güzel 
şiirler ve şarkılar vücude getirirdi. 
Şarkı olarak yazdığı manzumelerden 
bir çokları da bestelenmi§ ve ço'' be
ğenilmiştir. 

Yurtta BuainJdl Hava. lıı lci teşrin 937İ 
PAZARTESİ .J 

kUn olamazsa işe o zaman belediye 
el koyacaktır. Ancak evvelce de yaz
dığımız gibi, 220 fırıncıdan yüz ta
nesi bu maksatla bir kooperatif kur
mak husufJllnda mutabık kaldıkla.n 
halde diğer yUz yirmi fırıncı Uç zWn-
reye ayrılmışlardır. Bunlardan bir Yetilköy meteoroloji iatuyonun-\ --·-.. -
kısmı, Üsküdar fırıncılarının yaptığı dan alman mal<unata göre bugtlnldl 10 uncu ay Gün: 31 Hızır: 159 
gibi, aralarında bir şirket kurarak hava yurdumuzun Kocaeli ve Trak· Şaban 4 Eylül: 28 

f tı · · k runma ya mmtakalarile, Karadeniz garp b 
yalnız kendi men aa ennın o ytlarında gökyüzünün kapalı, diğer Arabf 1356 Rumi 13.">3 
smr istemekte ve geniş işlere girmek bul tl 

mI11takalarda k11men u u geçme. Güneş: 6,06 - öğle: 12,01 
hepsinin bir araya gelmesinin aley • si, rtızglrların cenup ve orta Anado- . . . 
hinde bulunmaktadır. lu ile Ege mmtakalarmda cenubi, di- lfndi: 15,11 - Akşam. 17,38 
Diğer bir zümre, tstanbulda mev- ~er yerlerde, ıp.rk iatikametlnd~n, do-

t · · lt gu ve orta Anadoluda kuvvetlice, 
cut on kadar. kırmac~ın esırı a ın- ğer mıntakalarda orta derecede es-
da kalarak bırleşmenın tamamen a- ı mesi muhtemeldir. 
leyhindedir. Bunlar sadece bugUnkü DtTNKfl HAVA 
vaziyetin olduğu gibi muhafazasına Dün aksama kadar hava acık srec-

mif, lllıgb cenubu garbiden saatte 
5 kilometre ol~ esmiştir. 

Barometre 755~ miligram, hara
ret en çok 25,6, &; az 17 .~ santi~at 
olpk kavdedllmistir. 
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200 Bin Çin Askeri Birden Taarruza Başladı lsoangada Değişme mi Var? 

30 Bin Kişilik Bir Japon Korsan Gemileri 
Bir Vapuru Batırdı Ordusu Bir ıT adiye Sikıştı 

General 
Şanghayı 

Matsui, Üçüncü Defa Olarak 
Temizliyeceğini Söylüyor 

- Londra, 10 (TAN) - Şimali Çinde, Şiya - Çuang mıntakasın
cla harp bütün şiddetile devam etmektedir. Bu sabah iki yüz bin 
Çinlinin tutmakta olduğu hat üzerinde büyük bir taarruz başla
mış, Tien - Sin mıntakasında arkadan au tehdidi altında bulunan 
Japon kuvvetleri gayet müşkül bir vaziyete düşmüşlerdir. 

Şiya - Çuang şehrinin kolay duşemiyeceğini bizzat Japon ku
mandanları itiraf etmektedir. Şimali Çinde 350 bin Japon askeri 
bulunmakta ise de bunlar dağınık bir halde olduklarından harp 
Japonların umduğu bir şekilde kolay cereyan etmemektedir. 

Sıkışan ordu 1 
Çin eddi channda kanlı bir harbe ~' ' ............... ..,... ......,..,.. ~ '""' • 

tutu .~n Çin ~·e ~ap~n -~"';~~leri iki ~ • • ~ 
giindur geef'Jı gttn~uzıu dovuşmekte: ~ Rus Generalını ~ 
dirler. Hu cephede ıki dağ arasındaki ~ ~ 

b~r ':adiye sıkı tınlmış ~ul.unan 80 ~in ~ • 

1 Almanyanın 
Müstemleke 

Derdi 
' 

Londra, 10 (TAN) - Romadao ha. 
ber verildiğine göre, "Assione Colo
niale,, gazetesi Almanyanın müstem
leke isteklerinden bahsetmekte ve Av 

iki Destroyer, Bir Gemiyi Saldırarak Batırdı. 

Fransız Tayyareleri Mütecavizleri Arıyor 
Londra, 10 (TAN) - Bu sabah Cezayir açıklarında yenid~n 

bir korsanlık vakası olmuş, sah{lden 45 mil meıalede Lacallo ıle 
B ne araıında Sovyet Rusyadan gelerek ispanyaya gitmekte olan 
v:ıeıısiya hükumetine ait Cabo Sentemo vapuru iki destroyerin 

hücumuna uğramıştır. 
Dutroyerler gemiyi topa tutarak kıç taraılnda yangın çıkar 

mıılar ve ağır surette yaralamışlardır. Vapur karaya oturmıya ç~
balanupa da tamamile yanarak batmıflır. ~aylalar balı~ç.ı ~emı
leri tarafından kurtarılmıştır. Fransız denı.z tayyarelerı ıkı des-

rupa muvazenesini tekrar kurmak ;_ 
çin Almaoyaya yapılan haksızlığın 
bir an evvel tamir edilmesi lazım gel 
diğini, Ingiltere ve Fransanm bugün 
bol bol sömürge sahibi olduklannı; 
Almanyaya da eski müstemlekel'-'n · ' ' 
nin verilmesi icap ettiğini yazmakta
dır. 

troyerin peşine düşmüşlerdir. 

Bu akşam intişar eden Ingiliz ve kışihk .~aJ>OO. ~uwetlerının akıbehn- ~Kaçıran Adam Kım? ~ 
den endı e edılıyor. ~ • ~ Fransız gazeteleri bu meseleyi <>le a-

Vçüncü beyanat ' larak, Italyanın Habeşis
0

tan gibi koca 

Londra, 10 (TAN)- Valensiya~an 
alman habe.rJer, J panyol dahili siya
"etinde bazı değişiklikler vuku buldu
ğunu gösternu:ktedir. Her ne kadar 
asilerce buna bir bozgun siisü \'eril
mek isteniyorsa da, değişikliklerin 

bu kadar c.id<li oJmadıklan aınlaşılı
yor. Son günlerde umum işçiler birli
ği fı.7.ası arasında ~?'Uşamamazlı~ ~a
sıl olmuş ve bu yuzden parti ıkıye 

~,..... ........ ~ .............. -Şa~ghay cephesinde ise, birkaç bir ülkeye sahip olduğunu yazmakta 
gündür yağan şiddetli yağmurlar bü- ve sormaktadırlar: "Niçin bu toprak-
tiin harekatı durdurmuştur. lUaa..""tla- !ardan bir kısmını Almanyaya ,•eımi 
fih gazetecilere beyanatta bulunan yor? Başkası hesabına cömertlik ko-

osnlmı~1.ır. 
~ Ispan)'Ol hükümetinln istinat etti-

Şangha~ daki Japon kuvvetleri Başku 
mandam Geıneral .!Uat ui, büyük ta
arruzun pek yakında başhyacağmı ve 
bu abanın tamamen Çfaı ku\'\'etlerin 
den temizleneceğini beyan etmiştir. 
Reuter muhabiri, mezkur generalin 
üçüncü defa olarak ay;ni beyanatı ,·er 
diğine na.zan dikkati celbetmekte
dir. 
Şaghaydaki kolera salgını gittik

~e hafiflemekte ve endişe verici ol
maktan çıkmaktadır. 

Hong Tungtan haber verildiğine 

göre, yeniden 20 kadar ecnebi tayya
reci Çin hizmetine girmek için müra-

iiM~t:it!?uı,~~Iaa'§\1&· t\WCJlt:l~rt}t; 
gelmişlerdir. 

Prole•örlerin mektubu 
Londra, 10 (A.A.) On sekiz lngiliz 

iiniversitesine mensup 90 profesör 
Çin maarif nazırına bir telgraf çeke
rek Japon taarruzunu durdurması i
çin İngiliz hükumetini tazyik edecek
lerini vadetmiŞlerdir. 

Hirota yalnız kaldı 
Tokyo, 10 (A.A.) - İyi malumat 

a~an maha.file göre B. Hirota ile ka
bme erkanından bazıları arasında 
mevcut olan muhalefetler, Hariciye 
Nazırını, Cenevre müessesesinin ka
rarına ve Amerika Hariciye Nezare
tinin beyanatına cevap teşkil eden 
dünkü beyanatını yalnız başına neş
retmek mecburiyetinde bırakmıştır. 
Halbuki bu beyanat, bütün hükume
tin beyanatı olacak idi. 

Bazı mahafilde ve bilhassa Çine 
harp iJ.an edilmesini istemekte olan 
ordu mahafilinde dokuz devlet rnuar 
ihedeeinin feshi lehinde bir hareket 
teressüm etmekte olduıhı söylenmek
tedir. Maamafih muahedenamenin fes 
hedilmesın•n Japonyaya hiçbir fayda 
temin etnuyeceği, bilakis muahede 
ahkamını ihlal ettiğinden dolayı Ja
ponyaya yapılmış olan tevbihi kabul 
v~ teyit etmek olacağı mütaleası ile
n sürülmektedir. 

Çin milli bayramı kutlandı 
Nankin, lO (A.A.) - Çin milli 

bayramı münasebetile general Çang
Kny-Çek radyoda söylediği bir nutuk 
ta ezcümle şöyle demiştir: 

''Birkaç aydan evvel sulhü Umit 
etmek muhaldir. Şimdiki fcdakarhk
J ıı rc1'ın daha çok büyilk fedakarlıkla
ra lmtlanmıya hazırlanmalıyız. Bu
nıın 1a beraber ümit ve itimat ta bes
kme'iv z. Yir:mi senedenberi tefrika.
ya u;;nyan Çin bugiln birleşmiştir 
,,., miitecav:ze karşı azimle harp et
mektedir ... 

Kral Aleksandr'ın 
3 üncü Y lldönümü 

B"lgrat, 10 (A.A.) - Kral Alek
l'l"ndr'rn ölümünün üçüncü 'J'lldönü
nıü münasebetile Fransız elçisi B. 
de Dampierre kralın kabrine Fran
ıa Cümhurreisi ve hiikiımeti namına 
bırer çelenk koymuştur. 

.loliı haliyeıi Koudratiell 

Pariste ortadan kaybolan Beyaz 

Rus generali Miller'in kaçırılmış ol
duğu muhakkak addedilmektedir. 

Kaçıran adam olarak önceleri gene

ral Skobline düşünillmüş ise de son 

zamanlarda bazı ip uçları Koudra

tieff adlı maceraperestin bu işte bir 
rol oynadığını göstermektedir. 

Koudratieff vaktile Pariste Beyaz 

Rusların elebaşılığını yaparken son

radan Sovyetler hizmetine glıuniş
tir. General Miller'in kaçırıJmasın
aan bir hafta kadar önce bu adam 

Parise gelerek general Skobline'le 

görüşmüştür. 

!aydır.,, 

Fransız gazeteleri bilhassa, Alnı~n 
lara verilecek müstemlekelerdeki ın-
sanların iı.ri olmadıklannı, binaccıa

leyh Almanların bunlara insan mu<ı
melesi etmiyeceklerinin aşikar bulun
duğunu. bu şerait altında müsten'e· ı 
kc istemenin garip olduğunu kay
detmektedir. 

B. Stoyadinovic; 

P arise Gidiyor 
Belgrat, 10 (TAN) - Yugoslav 

Başvekili B. Stoyadinoviç. Paristen 
sonra ayın 13 veya 14 ünde Londra· 
yı da ziyaret edecektir. 

Yugoslav Başvegili, Pariste Fra~
sa ile Yugosla v,ya arasında yeni bır 
dostluk muahedesi aktedccektir. 

Polonyada Yeni 

Bir Parti 
Varşova, 10 (A.A.) - HıristiY8~ 

demokrat ve milli amele partilerl· 
nin birleşmesi üzerine "Leh iş par
tisi" isminde siyasi yeni bir fırka 
teşekkül etmi§tir. 

Yeni fırka, sağdan veya soJdan 
gelsin her türlü mutlakıyet fikirle-
. .k parle-

rıne muarız ve demokratı 

manter bir rejim te.sisine taraftar
dır. 

ği en kuvvetli partiııin bu ~kilde i~
ye aynlmış olma ı ~a~anı d~~kat go
rillmekte ve yakın ıstikbal ıçın bazı 

e ... ash vakalar beklenmektedir. 
işçiler Birlib'i icra komisy<mu umu 

mi katibi IArgo Oaballero bir beyan
lllame ne.şrcderek, birlikteki bu ayn
h~m sebeplerini anlatmış \ 'e a~Tılan
Iarın Gonzales J..cna reisliğinde ikinci 

1-_;anyol işçiler Birliği Reisi bir icra komisyonu kurmaltınnm gay
rikanuni olduğunu ldclia etmiştir. 

Largo Caballero H h d 
arp sa asın a -;I Harp hakkında bğrenilenlere göre, 

Alman Hava Generali hükumet kuvvetıen :ASturia cephe
s·ndc eski mevzilerinin 40 kilometre 

Lundraya Glde~ek il~risinde yer tutmuş bulunuyorlar. 

Berlin, 10 (A.A.) _ Pariste bu- Aragon cephesinde '\e bilhassa Truel 
lunmakta olan hava müsteşarı gene- rnıntakasmdaki taarruz muvaffakıynt 
ral Milch lngiliz hükumetinin dave- le devam etmekte ve fısi kuvvetleri 
ti üzerine bu ayın ortalarında Lon- her taraftan geriye püskürtülmüş bu-
draya gidecektir. Kendisine hava lunmaktadır. 
kuvvetleri erkanı harbiye reisi ge- Asi kaynaklarının verdikleri haber 

]er ise hükümet orduları harekatının neral Udet ve diğer bazı subaylar re- • · 
fakat edecektir. tamamile aksini bildirmekted!r· Vazı-

-et bu şekilde bulanınca, katı netice, 

Bulgaristanda 
~ b . 
için bir iki gUn beklemek mec un~e-

Ka d ınl ar ti hissediliyor. Asiler, I..eon cephesın

da Saylav Seçecek 
Sofya, 10 (TAN) - Bakanlar he

yeti, yeni parlamento seçim kanunu 
nu birkaç güne kadar tamamile ha
zırlayıp bitirecektir. 

Dahiliye nazınnm beyanabno. gö
re, parlamento seçimine, belediye 
seçiminde olduğu gibi bütün kadın -
lar \'e üniversiteliler de iştirak etti
rilecektir. 

de muvaffak olduklarını, Aragonda 
da hükumet taarruzunun piiskürtül
düğünü iddia ediyorlar. 

Cenup cephesinde hükiımc>t . kıtaa.
tınm tanklar ve tayyareler hımaye: 
sinde yaptığı bir taarruzun da gen 
piiskürtüldüğü bild :rilmektedır. 

Marsiyla, ıo (A.A.) Cabosantoto: 
me adındaki Ispanyol vapuru, Cezayı 
rin Garde burnunun beş mil açıkların
dan istimdat işaretleri göndermiştir. 

ltalyanzn Verdiği Cevap 
• spa:n:ra gailesi Avrupa sulhü-
1 nü tehdide de,·am etıneJrte_ 

dir. Bir ker~ ispanya topraklan 
üzerinde sürüp gitmekte olan A\•. 

rapa harbi, ara sıra hiitün Avrupa
)'ı kana boyı~·acJlık bir meydan oku
ma mahiyetini alıyor ,·e Avrupa 
ı>ulhü bu yüzden bÜ) ilk buhranlar 
ge~iriyor. Diğer taraftan lspa)·a 
harbininı doğurduğu korsa.pJık bü. 
tiin Akclenlzln huzurunu kaçırrnış 
ve bu sahada rmniyeti tam bir em. 
niyetsizliğe çe,irmiştir. 

Nyon konferansnın \'erdiği neti
ce sa)·esinde Akdeniz de\'letleri 
korsanlıkla miicadele esası etrafın. 
da birleştiler ve oıııa göre tedbir 
altlılar. 

Fakat Akdenizde korsanlığı do. 
ğuran asıl sebep ispanya harbinin 
lspan)·a toprakları üzerinde A vru. 
pai bir mahiyet alması idi. ltalya. 
nın Garbi Akdenlzde lspanya~·a alt, 
fakat Akdenizin en belli başlı mu. 
' 'asala hatlarına hakim bazı nok
taları i~gal etmesi ise lıngiltere ile 
Fransanın huzurunu kaçırıs•or ve 
en esaslı, en ha)·ati menfaatlerinin 
t~hlike karşı!otında bulunduğuna 
gösteriyordu 

............ ~:~·~-~-~-~-~-~·~·~·~·~·~·~•4•4•4•4•4•4••···-- ............................ : 
! YAZAN: öMER RIZA DOGRUL : 
• • . _.-.•···~- . ••••••••••••••••••••• '9'""'- ........................ . 

ıruJıal- Paıı • 1 · · h 1 ' . • hi • spanya harbini hem • J a mese esını a ıçın yenı r 
1 lileştirmek hem de taJll pıa,. çare diişüniildü ,·e lngiltere ile 

' · iisl bu F nasiyle millileştirmf'ık, büt ransa ltal)·aya bir nota vererek 
tehlikeleri bertaraf edecek eıJl es&~- meselenin halli için bu üç devletten 

.. cJaltale ....::t k . . f ı· lı tedbir<li. Gerçi ademi mu •uu eşe kıl bır konferaıllsn aa l)'t'-

koınltesi, bu maksatla kuruırnuş- te geçmesini istediler. }'aali)·etiın 
tu. Fakat bu komtt('Jlin faaliyt>tleri, hedefi, ltalJ anın ispanyadaki ıkU\'-
hu maksadı temin edemedi· Ger~i vetlerini ~ekmesi ve işgali eltmda 

onoo lspan,·ada kopan J\""1P8. bulunan yerler<len çe.kilmesi ola-
" trant k harbini, bütün Avnıpaya 8 İ·· ca tı. Fa.kat Jtalya tarafından n. 

ettirmemek ' 'olunda hizmet et ıği rilen cevabın, hu maksadı teminden 
~ 'ddi 

iddia olunmaktadır. Fakat bU 1 a !;ok ll7.&k olduğu aın.lft.5ıhyor. ltn.1-
da koınlte\i hiçbiri' gönnenıJş' hiç ~·a hükumeti Almanya«1m iştirak 

~ ()stetmek-
blr işe yaramamış gibi. g ijJ'iilmek- etnıiyeceği bir konferansa girmiye-
~n sakınmak l!!ln ilen 8 ce&i SÖ\•ledikten ba.5ka meselenin 
ted' · iik bir j\\TUpa • 

ır. Hakikatte bü) arbe işti. • ademi müdahale komitesinde konn-
harbine mani olan i.ınll, h Jıarpten §Ul8.('.ağrnı anlat:maktadır. Bu yüz.. 
rak edecek iki t:arafııt, 
k k h t harbe girmek den lngiltere ile Fransa, ltalyaclao 

or nıasıdır, ya 
11 azırlanma. umduklan ce,·abı almadrklanna içiın henüz tamamlyle h 

mış olmasıdır. inaıııs•orlar. C'iinkü meselenin ade

ltf'SI hl .. 

A d · ··d hale ko:oıt ' y emı mu a a gött Is 
bir işe ~ aramadığnl 

ını müdahale komitesinde komı"ul-
masmın istenmesi onun )ine uzun 
Uzadıs·a mü1.akere safhalan geçir-

mesi, ve halledilmekten uznk 4'al
ması demektir. Ayni mesele ademi 
müdahale komitesinde daha evvel 
koouşulmu ve bir neticf' alınama. 
nuştı. Çüni<Ü bir taraf g ' ı:ıülliileri 
çekmek meselesinin C\'Velfı karar
lastınlmasını istemis, hıL,a muka
bil diğer taraf Jspan) ada dlivfü;en 
tarafların muhariplik hakkının fa. 
nınmasını herşcyden P\ \"el miiza
kere üzerinde ısrar etmis, ve hu 
\'tizden bir neticf' almıamamıştı. Me
~eJe yenidMI ademi müdahale ko-

mitesine gittiği takdirde işin ~·ine 

sıırpa saracağı 'e ) ine bir netice 

vemıi)·eceği siiphe götürmC'z. 

Va.zi)·et hu merkezde olduğuna 

göre ne olacak ve lnf{ilfore ı;e Fran. 
sa neye karar verecek? 

Onümüzdeki hafta.nm r~ belli 

başh mf'.selelerin.den biri budur. · 
lta.lyanın lspa.ns aya yeniden bir

taktm ku\'\"etler gönderdiğine dair 
sık sık intisar eden )'eni Şn)·ialar 

ise bu karann herhalde büJ iik bir 
ehemmi) eti lınlz olacağım ~östcri
~·or. 

Vazi~ct, yeırıidcn gcrı.,rfr.ılf'nmiş \C 

ufuk yenldoo kararmı<>tır., 

3 

fi.EK 
Tramvay Pencereleri 

- Ger<'_.,ekten laübali 'e snrgJ ız ol
mu5sun azizim. Bir aral.>a icinde1<i o
tuz kişinin sıhhat ini tehlikeye 1'03 a.
cak şeyleri ne cliJ e ) aımr m? 

- Ne yaptım .)ahu? 

- Hiila sonıyorsnn. Pencereleri &-

91yor, ha' a cereyaıu yapı~ orsWJ. He
pimiz .nezle olacağız. 

- Otekileri de ben açmadım ya! 
- 1.) i ama sen 11~ınca; oradan es-

miye başladı. 

- Uzatma! Pek rnha.t ı~ olusorsan 
otomobile binersin. Bunun burası 
tramvay. Pencere de• açanın, kapı d:ı. 

Rruımetli Alunet Ce\ detin ll<dam 
gazetesinde bu trannay pencereleri 
i~Ln yaı>tığı mücadele~ i, ve nihayet 
omuı gayretilc yalnız sağ ta.raf pen
cerelerinin a!!ılnblleceği hakkında bir 
nizam konduğunu hntırlıl orum. O zı-...
mandanberi hıılkın hirlbirinin sıhha
tine ''e .rahatına olan hürmeti o kadar 
artırus olmalı ve terbi~ emiz o kadar 
tekumül etmeli idi Jd bugiın bu niza
mı hatırlamaklığıma llizum kalmama
lı idi. Halbuki, neden bilmem, bu ü
mit ve emel geri tepti. Halkta bir!bl 
rine karşı garip bir saygısızlık terbi. 
yeli fılemin itil atlan hiliifma aramız 
da clalbudak salmıJ·a başladı. 

Goocin ihtiyara ) er ''ermesi, küç\i. 
ğün bÜJ ilğe saJ gı göstermesi gibi, 
birçok memleketlerde aksınk gibi 
gayri §Uuri hareketler arasına gir
miş olan "adet" ler ŞÖJ le dursun, 
bÖJ le amme ıhhati için konulmuş nl 

zamlara bile eldırıDQ acak &\ areler 
çoğaldı. 

O ikadar ki, bilha a su günler gibi 
sıcağı soğuğu pek te belJi olmıyan 
mevsimde nezle, bron it 'e bunun ne 
ticesi grip, zatülcenp olmak i5ten bile 
değil. 

T:ra.nway koncloktorları poocere a. 
~ıp kapamaclan bezclikleri için artık şi 
kayetlere kulak astıkları yok. Halk 
ta ınüen ideler olmadıb•uıı gördüğü 

bir hakkı kendi başına iddiaya cesa
ret edemiyor. lwJlece üsüyüp hasta 
oluyoruz. n hal sade tramvaylarda 
değil, vapurlarda ayni. Bası havada 
bir ) olcu pencereli açıp önüne otu. 
nıyor. 

- Kapar ınısımz? <ll'Jinoe: 
- Ha.va alacağnn. DiJ or. 
Alamaz ol emi? .lUa.dem ki ha' a a

lacaksın, çık ana. güverteJ e: 
Geçentlc tramvayın orta koridorun 

da giclerken bir afili babanın ön kapı.o 
)ı kapayıp sırtını kapı sii\csinin bir 
tarafına, alnım da karsı tarafına da
) ırarak kapılık ettiğıni gôrdünı. Ar
kamda pencereler 'e kapı a~dctı. 

- Kapı) ı kapa) abilir mi~ im!. 
Di) ecek oldum. Beni bir süzdü, ım. 

ın~ ı bir lırnnıla çekip <ı at) <lİ) e ka
padı. Sonru ela fıs fı., ıanar etti. Ta. 
bii benim münasebet izliğimdea bab· 
etti. 

Bir giın Londrada tUfanusa bir yal 
mur ) ni:'llrken içincle olduhum oto
biis bir duruk ~erine geldi. ~emsiJ&
si:r. ' 'e sırsıklam olmm~ bir ı adın ara. 
haya atlnch. l{oııdoktor arabada mu. 
ayyl'n adette ~oku olduğundan kadı
nın inmesini ri<.'.a etti Kadın su içinde 
idi. • 

- Nasıl inl'sim! di)e somu)a kala 
madan sırtında nmsamba ı 'e elinde 
şl'm İ) esi olmı) an bir adam otobüs
ten 'nere!\ arabada nizami ) olcu ade 
elini ve tel,rar okağa atılmak teh11-
He! ine maruz kalan ıslak !.adını k 
tardı. Ben o ırada, o inen adamm 
J anında ikemlimi ufalmış gördüm. 

ffi!ecekslniz. H"ssi) atımı söylüyo
rum. l{u ura b kma)m, belki bir haa 
talıldır. 

B. ~ELEK 

AnkaradaEsnaf a Bedava 

Doktor ve Ebe 

Temin Edildi 
Ankara lO (TAN) A k ra tica-

ret odası, bütün memlek tın t carel 
odalarına öı nek olabilecek bir teşels: 
büs girişmiş ve esnafa bed va dok 
tor e ebe temin etmı tir. Doktor I• 
cap ettiği takdirde e nafın e\ine de 
g· der-ektir. Odanın ebe i d ayni 111 

r etle evler<' gıd rek veya mu l n 
hanesın'ie kabul edere- , 
talarını bedava t ed vi ~ 

Ankara e n fı tı a t 
gü?.el te. cbbUıri.inlı tMı k 
lamı tır. 
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.M.a.hkemelerde 
Eroin Müptelası Bir Kadın Dort Yiiz 

Her Hafta Sc§llkalJrya Sinemasının 
Yeni programlarının ilk irae müsamereleri birer hadisedir. 

Bu akşam MAURICE CHEV ALIER bu senenin yegane temsili 

Kahkaha •••• Nefe ••••• Atk .•••• ve cerbezeli FRENCH - CANCAN cazı 

Bütün Servetini Sabıka il filminde vedayamlmaz büyük muvaffakiyetler kazanacak ve emsalsiz bir neşe yaşatacaktır. 
llaveten: PARAMOUNT JURNAL ve şayanı hayret (3 DAKİKA) filmi. 

Kendini Bu Beladan Bir 
---··-----•Yerlerinizi evvelden aldırınız. Telefon: 41341 •---•••••• 

Suçlu! ... .-.- Bu Akşam Bütün lstanbul Halkı --·~ ı • • 1 ,,.. .. 

Kurtarana Verecek 
Dört yüz kadar sabıkası te$hİt 1 

edilen Sarı İhsan namında biri, 
polisin aman vermez takibi ve 

mürakabesi karşısında lstanbul
Asliye Be,inci Ceza mahkemesi, eski ve yüksek bir aileye men-

da İf göremiyeceğini anlayınca 
ıup olan genç bir kadın hakkında morfin kullanmaıktan ve evinde ı 

Boğaziçine dadanmııı. ve saf köy-
eroin bulundurmaktan suçlu olarak tahkikat yapmaktadır. Buka. T 

lülere, çobanlara musaJlat ol-
dın eroini sulandırarak morfin halinde kullandığını ve evinde ' 

muttur. Üç aydanberi de birçok 
elde edilen eroinleri de bunun için sakladığını itiraf etmittir. 

Hırsızlık 
--, Bayanın kalçalarından alt kısmı iğ- köyl~leri ~olan?ı.rmı!tır. .. 

ne kullanmaktan simsiyah olmuştur. bi p~~~s, çe~r~e gıbı Bogazda ~ergun 
Suçlu yakalandığı zaman bu müzmin- r oy degıştır.~m sa~ı~alıyı dun Ça_r 
leşmiş iptiladan kendisinin hiç mem. ş~~a. dolandırdıgı beşıbırliklerden ~-!· 

Suçlusu 
Genç 

Bir 
Kız 

DUn ar\1.iye üçüncü ceza mahkeme
sinde bir hırsızlık davası neticelendi
rilmiştir. Davanın suçlusu 20 yaşında 
Mevhibe adlı genç bir kızdır. Nisanın 
on yedisinden beri mevkuf olduğu 

için mahkemeye jandarmaların önün 
de getirilmiştir. 

Hadisenin davacısı Ahmet Ziya is
minde bir tüccardır. Şikayeti şudur: 

Mevhibe, hadiseden evvel Ahmet 
Ziyanın evine hizmetçi girmiştir. Uç 
ay kadar evde kaldıktan sonra bir 
gün Ahmet Ziyanın 350 lirası ile yük 
te hafif pahada ağır birçok kıymetli 
eşyasını çalmış ve kaçmıştır. Polis, 
Mevhibeyi ararken onun Edirnedeki 
sevdiği bir gence kaçmak üzere trene 
bindiğini tespit etmiştir. Mevhibe 
trende birinci mevkide seyahat eder
ken de büfenin garsonuna beş lira 
bahşiş vermiştir. Tren Alpulluya va. 
nrken polis onu trende yakalamış ve 
eevaiği gencin yanma varmadan ters 
yüzUne çevirmiştir. Mevhibe, parala
rın kendisine ait olduğunu ve Emni· 
yet Sandığından aldığını, Ahmet Ziya 
ile de Uç senedenberi beraber yaşa

dıklarını iddia etmiştir. Fakat, müd
deiumumilik sandıktan sormuş, Mev
hibenin böyle bir para koymadığını 
<1ğrenmiştir. Kendisinin gösterdiği 

müdafaa şahitleri de ancak üç ay ka
dar Ahmet Ziyanın yanında kaldığını 
söylemişlerdir. Müddeiumumi, suçlu
ya ceza verilmesini istemiştir. Muha
keme, kararın tefhimi için talik edil. 
miştir. 

t Yeni Kurulan Şeker Şirketi_ 
Türkiye şeker fabrikaları anonım 

eJrketi, bütün muamelelerini teşri
nievvelden itibaren 200 bin lira ser· 
maye ile yeni kurulan "Türk Endüs
tri ve Tecim Anonim Şirketi" ne dev. 
retmiştir. 

nun olmadığını itiraf ederken şunları 1 rı::101 .. bozdururk:n. yakalamış ve do~ 
d .. 1 · t· duncu sorgu hakımi tarafından da a soy emış ır: t . . . . 
"- Ben zengin bir kadınını, emla- evkif edılmıştır. 

kim ve servetim vardır. Beni bu ipti- Sarı Ihsan, on beş gün evvel bir sa
ladan kurtaranla evlenmiye ve bütün hah Beykoza gelmiş, çoban Zeynulla. 
servetimi vermiye razıyım.,, hrn kulübesine giderek kapı -

Müddeiumumilik bu husustaki talı- sım çalmış: 
kikatını bitirmiş ve dosyayı sorgu ha - Ben Em18.k ve Eytam Bankası-
kimliğine vermiştir. nın memuruyum. Bankanın burada 

satılacak birçok arazisi var. Ucuz sa
tryor istersen, sana da birkaç dönüm 
alalım, demiştir. O civardaki bahçe 
sahiplerinin isimlerini ve semtle!ini 
de ayrı ayrı saymak suretile çobana 
itimat telkin etmiştir. Burulan sonra 
Zeynullah sormuş. 

----oı----

Vazifelerini 
İhmal • 

mı 

Etmişler? 
- Ben iki dönüm alayım. Kaça ve

receksiniz. 

Sarı Ihsan: - Sen fakirsin sana 
Asliye üçüncü ceza mahkemesi bir dönümünü 15 liraya alırım. Yarın is

vazifeyfhi suiistirn.aıd.veDihmal davas1ını tersen arzuhali yazalım. Demiş. ve 
son sa aya getir ı. avanın suç u-
ları Istanbul posta başmüdür rnuavi- I ayrılmıştır. Zeynullah cebine 31 lira 
ni Fevzi Galata postanesi başmemuru 1 koymuş, ertesi gün Sarı thsanla bera 
Fahri ve Galata memurlarından Fer. ber Emlak Bankasına gitmişlerdir. 
di, Niyazi, Btirhan, Münir ve Abdul- Sarı Ihsan, Zeynullahı aşağı katta 
lalı idi. Hepsi de vilayet idare heyeti- bırakmış, kendisi yukarı koridor
nin lüzumu muhakeme kararile işten larda biraz dolaştıktan sonra yanına 
el çektirilmişlerdir. Bunların hepsi va 
zifelerini suüstimalden yalnız Münir· gelerek her işin bittiğini söylemiş ve 
le Bürhan ihmalden suçlu idiler. Da- ertesi günü buluşmak üzere 31 lira 
vanm mevzuu şudur: parasını almıştır. 

Bir gün Istanbul merkez postanesi Zeynullah, ertesi gün, Bankaya gel 
taahhütlti müraselat memurlarından miş, öğleye kadar beklemiş, dolandı
birisi Galata postanesinden gelen ta- rıldığmı öğrendiği için polise müra· 
ahhütlü bir mektubun içinde para bu caat etmiştir. 
lunduğundan şüphe etmiş ve müdür Sarı Ihsan Anadolu Kavağında da 
Ahmede vaziyeti anlatmış ve tahki- bir köylüye 90 liraya yine bu şekilde 
kata başlanmıştır. Neticede mektup bir tarla satmış ve köylünün beşibir
müddeiumumiliğe verilmiş, içinden liklerini dolandırmıştır. 
mühim miktarda para çıkmış ve tah
kikat neticesinde mektubu göndere
nin Ishak Bahar isminde bir tacir ol
duğu tespit edilmiştir. Bu adamın ü
zerinde araştırma yapılırken de lstan 
bul posta başmüdür muavini Fevzinin 
bir borç senedi bulunmuştur. İshak 
Bahar, mUdür muavini Fevzinin mü
samaha ve himayesiyle harice para 
kaçırıyor, neticesi çıkarılmıştır. Me
murların harice gönderilen taahhütlü 

mektupları açık olarak kabul etme
leri icap ederken Isak Baharın m~~
tuplarını daima kapalı olarak alırlar-
mış. 

Son celsede müddeiumumi muavini 
Fehmi Çagıl dosyayı tetkik ettikten 
sonra iddiasmI söylemek üzere dava
nın talikini istemiştir. Muhakeme bu. 
nun için başka bir gtine bırakılmış

tır. .. 

• 

• ıSDMEA 
SiftEMASlrtA 

koşacak ve sabırsızlıkla beklenen v 
mevsimin ilk süperfilmi olan 

MANYA WAlEWSKA 
göz kamaştırıcı şaheserini görece! 

_ ve candan alkışlıyacaktır. Baş rol 
!erde: 

OL.GA TCHEKOWA·- MARIA ANDERGAST 
"MAZURKA'' dan daha büyük bir aşk ve ihtiras manzumesi. 

ıave
ten Ekl~r Jurrictl 

' Bu akşam için yerlerinizi evvelden aldırınız. 

Ankarada 

Otomobil 

Feci Bir 

Kazası 
Ankara, 10 (TAN) - Dün öğle

den sonra istasyon caddes:nde feci 
bir kaza olmuş ve 2220 numaralı taş 
yüklü bir kamyon, altı yaşlarında bir 
çocıuğa çarparak, bi.itün vücudünü 
ezmiş ve öldürmüştür. Şoför derhal 
tevkif edilmiştir. 

---o-
Adana • lstanbul 

Telefonu Yarın 

Açıbyor 

Adana, 10 (TAN) - Adana-An
kara - Istanbul telefonu halkın ça
buk istifadesini temin iç_in süratle ik
mal edilmiş ve inşaat tamamile bffi
rilmiştır. Ubur gun lyarın) ışletmiye 
açılacaktır. 

150 Evi idare Eden 

Komisyoncu 
Milli Emlak müdürlüğü Beyoğlun

da Andonyan isminde bir komisyon
cu hakkında tahkikata baslamıstı. 
!ddiaya göre, Andonyan fira~ilere' a
it 150 parça emlaki idare ediyor, bun 
Iarı kiraya verip işletiyormuş. Milli 
Emlak müdürlüğü müfettişleri yapı
lan ihbar üzerine Andonyanın resmi 
defterlerine elkoymuşlar ve işlettiği 
evlerin miktarım tcsbit etmişlerdir. 
Yakında muhakemesine başlanacak-
tır. 

Ankarada Bir Esnaf 

Klübü Kurulacak 
Ankara, 8 (TAN) - Ankara Tica 

ret Odası postane caddesinde yeni bir 
bina yaptırmıya karar vermiştir. Bi· 
na, esnaf cemiyetlerini de ihtiva et
mek üzere büyük ve cemiyetin husu
si ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 
inşa edilecektir. 

Binanın üst katında bir de esnaf 
klübü kurulacaktır. 

Esnaf klübÜnUn, birçok tüccarları 
sık sık buluşturacak bir merkez olma 
sı itibarile şehrin esaslı bir ihtiyacı
nı karşılıyacağr muhakkaktır. 

Ertuğrul Sadi Tek 
Salı günü akşamı 

(Suadiye) plajı 

kışlık kısmında 

SEKlZ!NCt 
-lstanbul Belediye Şehir Tiv-a-tr_o_s_u_ 

OPERET KISM' ~llll~mıııı~ 
Saat 20,30 da ı:;;;ı · 
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Günün Program f'Jzü 
SENFONİLER 

21 Laypzig: Popüler Senfonik konse 
(Alto, tenor). 
HAFİF KONSERERLER 
7,10 Berlin kısa dalgası: Sabah konse 
(8,15: Devamı), 9,05 Prag kısa dalgas 
Askeri bando, 9,20 Pads kısa dalgas 
Plak. 10,10 Prag kısa dalgası: Orkestr 
şarkı, Paris kısa dalgas! 10,30: Kez 
ıl,SO: Keza. 13: Keza. 13 Bertin kısa dal 
gası; Orkestra konseri {14, 15: Devamı 
13,10 Bükreş: Eğlenceli plak musiki 
(14,30: Pliklarm devamı), 14,15 Pari 
kısa dalgası: Konser. 15: Keza. 16,30 Pa 
ris kısa dalgası; Hafif musiki konse 
(Şarkılı). 18, 19 14,45 Berlin kısa dalga 
sı: Karışık Avusturya programı. 2 
20,50 Bükreş: Karışık plak musikis 
21 aypzig: Büyük halk musikisi konser 
21,IS Bükreş: Eski eserlerden konser. 
21,30 Kolonya, Königsberg: Eğlence! 
karışık program. 22. 22,05 Prag kısa dal 
gası: Orkestra konseri (Berlioz), 22.3 
Bertin kısa dalgası: Müntehap plak mu 
ııik;si. 22,45 Bükreş: Lokantadan konse 
nakli. 23, 23,30 Laypzig: Orkestra, piya 
no, keman. 23,50 Peşte: Çigan orkestr 
Si. 

OPERALAR, OPERETLER 
21,40 Prag kısa dalgası: Operet musi 

kisi. 23 Stokholm: Opera musikisi. 
ODA MUSİKİSİ 

22 Viyana, Graz: Yaylı aletler kuar 
teti. 22,25 Peşte: Piyano triyoesu (Te 
leman, Volkmann, Becthovcn). 

RESİTALLER 
9,30 Prag kısa dalgası: Hana'nın şar 

kılarxndan. ıs.ıs Varşova: Şarkı resi 
tali. 19,10 Varşova: Plaklarla hafif pi 
yano musikisi. 20 Peşte: Çift piyan 
rcfakatile Macar şarkıları. 22 Berlin kı 
sa dalgası: Avcı şarkılarL 22,10 Bükreş 
Klasik şarkılar. 22,25 Prag kısa dalga 
sı: Viyolonsel ce piyano sonatları (Förs 
ter). 22,45 Prag kısa dalgası: Uç şar 
22,50 Viyana: Şarkılar. 23,20 Varıova 

DANS W~tflı~~eethovcn). 
18,30: Peşte. 19,30 Bedin kısa dala 

sı (Piyanolu dans musikisi). 21 Varşo 
va (Hafif musiki ve dans). 23,05 Pra 
kısa dalgası: 23,20 Viyana, Graz. 

baplarının paylaşamadıkları bir delikanlı olmuştu. Ve Sinrmaların aktualite manzaralarında görülen 
mankenler kadar elbisesinin düz ve güzel durmasın'l 
dikka~ eden ve yüzü sanki hiç güneş görıneımiş kadar 
beyaz1çocuk, Mükerremi hakikaten lakayt bırakmış· 
tı. Ve aradan bir saat daha geçtiği halde kendisile 
hiç alakadar olmadı. Hatta her iki taraf ta galiba 
biribirlerile tanışmaksızın balodan ayrılacaklardı. Sa
de daha evvel tanışmış olan Halitle Hayrettin uzak· 
tan bir selamlaşmışlardı. Lakin birden Mükerrem 
Nüzhetin pek dikkatli ve hayli saygısız bir bakışla 
kendisini se)'Tettiğini, sonra şehrin en itibarlı ve ka
zançlı avukatı sayılan Hüseyin Hikmetin karısına 

göstererek birşeyler söylediğini farketti. Daha sonra 
da, ikisinin birden kendisine doğru ilerilediklerini 
gördü. Bu saniye içinde yüzünün hafifçe kızardığını 
hissetmişti. Mahut cümle beyninde yeniden canlan
dı: 

YA-ZAN: NAHiD rır<R/ . · · - · 

Senihanm hesabına da nice fedo.k~rlıklara mal olan 
bu tahsil yıllarının her tatil devresinde babasile an
nesini görmek üzere lstanbula gelmeyi birçok naz \'& 

niyazlardan sonra kabul edip geldikçe, başka vakit
ler Senihaya hiç ehemmiyet vermiyen, manasız, 
tatsız bir çocuk muamelesi eden kızlar, candan birer 
dostu kesilir, Göztepedeki köşkten ayrıLmak istemez
lerdi. Fakat hep yaza doğru başlıyarak ağabeyisinin 
yola çıktığı haber alınır alınmaz en harretli safhaya 
giren dostlukların sebebini o pek güzel bildiği halde 
hiç bir.şey anlamamış gibi görünür, bu muvakkat ah
bapların hepsine karşı ayni resmi ve çekingen mua
melesini hiç bir zaman, hiç bir mevsimde değiştir
mezdi. 

Hüseyin Hikmetin, Nüzhetin isteklerini neden böyle 
işareti kafidir!" 

Ben Hikmetin Nüzhetin isteklerini neden böyle 
derhal yerine getirdiği meçhul olan karısı onu Mü
kerreme takdim ederken, muzikacılar yeni bir hava
ya başlamışlardı. Ve Nüzhet genç kadını hemen dan 
sa davet etti. Mükerrem bir an özür dilemeyi, kalk

mamayı düşündü. Fakat çocuğa karşı duyacağı bü
yük zaaf tahteşşuurunda belki de derhal başlamıştı. 
Çünkü, dansetmemek düşüncesi bir karar haline da
ha gelemeden ayağa kalkmış bulundu. 

Çiftler bu dansta da az olmuştu. Nuriyenin iri el
masları karşısında duyulan hürmet ve alaka kadar, 
henüz hiç bir macerası bilinmiyen, kocasından yirmi 
yaş genç olan ve Zonguldağın en güzel kadınlarından 
biri diye kabul edilen Mükerremin Nüzhetle oynarken 
arzettikleri manzara tecessüs ve alaka uyandırnnıştı. 

Ve biribirine hakikaten çok yakışan bu güzel çif
tin manzarasını, Seniha, ağabeyisinin ta yanıbaşın
dan seyretmek istemiş, geldi .!!eleli oturdui?u köseden 
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kalkarak onun yanma gelmişti. Fakat Halit, Kozlu 
kömür ocaklarındaki bir mühendisin g\ıya nikahlı ka 
rısı olan ve vaktile Beyoğlu Kafeşantanlarmda dan
sözlük ettiği ağızdan ağıza gezen şişman, bir Viya. 
nah kadınla derin bir sohbete dalmıştı. Senihamn 
kendisine yaklaştığını fark bile edemedi. 

Eski güzelliğinden ancak belirsiz izler kalan bu ya
bancı kadının kardeşini çok alakadar etmiş olduğu 
pek belliydi. Müzikhol ve barlarda sevgilerini ve yal
nız sevgilerini değil tebessümlerini bile tarife üstün
den veren ecnebi karılarile senelerce süren sefahat a.. 
lemlerini, bu kadın bütün geçkinliğine rağmen, sırf 

mazisinin tesir ve kuvvetile Halit için birden tekrar 
canlandırmış, viski şişelerinin de yardımile mühendi

sin yüreğine sade o alemlerin hasreti değil, lakin bel
ki kendisile o maziye dönmek isteği de gelımişti. Se· 

niha böyle anladı, ince dudaklarını istihfaflı bir te

bessümle kıvırarak: "Haspam, eski çapkınlığı uyan
mış!" diye düşündü. Ve kardeşinin kalın ensesini, 
hayli seyrekleşmiş ve hayli ağarmış saçlarını, olduk
ça meydana çıkmış göbeğini insafsız bir nazarla bü
tün bir dakika uzun uzun seyretti. Sonra, umumi bir 
dikkat ve alaka ortasında hala danseden çifte gözle
rini yeniden çevirdi. 

Bu sefer kendisine öyle geldi ki, Mükerremle Nüz
het biribirlerine çok yakınlaşmışlardır. Hatta, belki 
de biribirine dikilmiş, birlbirine kilitlenmiştir. 
e-eldi ki, Mükerremle Nüzhet sade vakınlaşımş deifü-

dirler, hem de yapyalnız kamış gibi ikisinin gözleri 
de biribirine dikilmiş, biribrne kltlenmştr. 

Orkestra birden durmuştu. Fakat onların nasıl ha
reket edeceklerini ve biribirlerinden ayrılıp ayrılımr
yacaklarmı Seniha görmek istemedi. O kadar kuvvet
li. duygular içinde kalmıştı ki, mutlaka hava almak 
ve kabilse yalnız olmak ihtiyacında bulunuyordu. 
Sonbahar gecesinin bu çok ilerilemiş saatindeki se
rinliğe, bu serinliğin her türlü tehlikesine ehemmiyet 
vermiyerek büyük balkona çıktı. 
Kıskanmak .. Senihanın yüreğinde ilk beliren, ken

disini ilk duyuran, ve hemen her gün daha fazla ge
lişip büyüyen his bu olmuştu. Halitle aralarında se
kiz yaş vardı ve onu kıskanmadığı bir zamanı hiç bil 
miyordu. Hayatının en eski, en bulanık ve silik hatı
raları arasında bile bu kıskançlık herşeye hükmeden 
bir yer tutuyordu. Hayal meyal hatırladığı zamanlar 
da da herkes kendisinin kara kuru, Halidin ise beyaz, 
san saçlı ve mavi gözlü olduklarına bakarak: "Bu 
kız, o oğlan olmalıydı!" demişler, hep ağabeyisini ok 
şamışlardı. Bu okşayanlar, bu sözleri söyliyenler kim 
lerdi? Hemen hiç birini hatırlayamadığı halde söyle
dikleri sözleri ve o okşamaları hiç unutmuyordu. 
Çirkinlerin sevilmemeğe ve güzeller için daima feda 
edilmiye mahkfım bulunduklarını Seniha pek küçük 
yaşından itibaren bilmiş, anlamıştı. 

Yıllar geçip on beş on altı yaşına geldiği vakitte 
de eelisio e-üzcllenmemiş, fakat kardeşi iltifatını ah-

Yine Halidin Avrupadan geldiği bir seferdi. O za
man Halit yirmi dört, Seniha ise on altı yaşında 
idiler. Delikanlı zaten pek az ve sarı olan bıyık ve 
sakalını her sabah itina ile tıraş ettil'i için, mavi 
gözleri, san saçları ve pembe tenile hala bir genç kı· 
zı andırıyordu. Bir gün, tahsilde bulunduğu Belçika 
şehrinde geçırilen hayata, bu hayatın eğlencelerine 
dair birçok şeyler anlatırken, son kışta verilen bir 
baloya kadın kılığında gittiğini ve birkaq arkadaşı 
da dahil olduğu halde kimsenin kendisini tanıımadığı 
nı söz arasında hikaye etmişti. Bunun Uzerine, etra
fını saran küçük hanımlar bir kere daha böyle ka
dın kıyafetine girmesi için hep birden ısrar etmişler, 
kendisini kandıramayınca annesini de yardımlarına 

çağırarak yaşlı kadma türlü şaklabanlıklar etmiş 
diller dökmüşlerdi. Kaçgöçün henüz ortadan kalkma 
dığı bu devirde delikanlı oğlunun etrafında yetişkin 
kızların adeta sabahtan köşke damlıyarak ve gece 
yarılarına kadar kalarak dolaşmalarına ses çıkarmı
yan bu anne demişti ki: 

- Bari bu çocukların hatırlarını kırma, Halit. De
diklerini yap. 

(Arkası var) 
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BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin YALMAN 
T AN'ın hedefi: Haberde, fi
k rde, her şeyde ten1iz, dü
rüst, samimi olmak, kariin 
gazetesi olmıya çalışmaktır. 

MESELELERi 1 

a onya iyi Gi miyor 
Van - Japon harbinin üçüncu U'.\ m

dnyız. ifa üç nylıi< tcc.rlibedBIJ s~nra 
nlınaıı ilk netice şudur: 
Jnpon~ a iyi gitmiyor. 
.B\'\'elfı harp cephesinde umduğu 

seri mu\'affukıyetl elde edemedi. 
Karşılarına Çinliler muntaznın \e bii
yiik kuvvetlerle çıktılar. Jaııoıılan 
daha llk taarruz hattnr:mda tuttular. 
~imdJ Sot~etıerdeııı, Amerlkadun ve 
lngiltereden Çinlilere ilith, mühim
mat, tay~are \'e alre akıyor. Çinm 
oltııu ~oktur. blitün ihtiyaı;laıını 
hariçten temin edebilir. 

Sonra Japon~ a daha lmdldrn harp 
i~In bir milyar Türk lirası sarfetrnis 
tir. Bu paranın bir kı mı cephede ·:ı;. 
fedilnıi5, bir kı mı harlçtm harp mal 
zeme 1 atın almıyn t\lh is olunnıuş
tur. Bu para, Japon büt~esfnlıı yarı
sına muadildir, 

Nihnl et Japonya harici tfoaretlle ya 
şıyan IJir memlekettir. Çıkardğı ucuı 
mallarla, dünyanın dört kö e ini ken
di ine paznr yapmıştır. Beş liraya bi
siklet yapan Japon~·alıı rekabet gtiç 
bir hale gelmlsti. Japonyanm en bU. 
yük pazan da Amerika \'e ln~llterc 
idi. ihracatının yüzde 25 ini Amcri
ka3 a, yüzde 28 ini lngilterey~ l apı
yor, muhtaç olduğu ham maddenin 
yüzde 75 ini de bu iki memlel<ctten 
temin edi~ ordu. 
ln~Utere \e Amerika, Japonyanmı bu 

\'u7.ıyethıdcn istifade ederek oradan 
m?I nlmamıyn ve oraya mal \'erme-
1111~ e ha ladılnr. Bu \'esile ile raldp
lerinl ortadan kaldırmak için Japon 
mali rına boykotaj yapmıya karar 
\•erdiler. 1n ilter ~· m rikamn .Ja. 
ııonı ay boykot l ilan etmem ilt•mp.L-. . ··v~ • .... , uır-ııaıe-getir-
me. • demekt~r. lktısndi \'e mali vazi-
yeti 7.aten iyı olmı~·nc J . .. 
ttin hUtiin güç bi . . aponl ayı bu-

kt. r mevkıe sokmak de-me ır. 

• Çi de i Va şet 
Harbi kısa bl 

uman J r zamnnıda bitlrme~·i 
ln.şuıe aponya lıu mlişküllerle karsı· 

a şasırdı })" 
için vah 1 • • uşnıanı yıldırmak 
şehirler~ ~ane bir h rbe ba ladı. Açıl< 
h 1 ) n.kıp yıl<mıya, ma um Çin 
a .unı ta,., ar 1 d li J J e er en bomba ,.e zehir 
et~~ r atarak öldürıni~·e teşebbüs 
. • u suretle cephe gerisinde ı>anik 

3 nll01ak n· rı · ' ~·ın 1 erıu muka\'emefüıi kır
mak 1 tedi. 

1'ukat Jnpo . 
.,.it n3 anııı bu hareketi in-
e~. ere \'e Anteri=<ada hattiı b''t•ı 
dun'.\ ada , ' u ı n 
letı~r Ce~t< ~ena akisler J aııtı. l\lil-

ı t 
l etı de dahil olduğu halde 

ıer araftnn t ' 
di. Ja ;ı . pro csto st• lcri yifüse 
~ Po· J a hu protestolara gayet bO-
J;llk bir ce\'aıı \'erdi: 

1 
; "Ben harp yapıyorum. Ma um 

ıa ' a~ık şehir tanımı~ oruın Kend"ı 
teb ı ·' · d au arının seliımetinden endişe e-
~ler onları harp ahasmdan çıkara. 

bllırler" dedi, 

• 
Roosevelt'in Sesi 

J ponyunın bu cc\'abı Amerika Cüın 
htftrelslnl harekete getirdi. Roose-
\"clt 1 .. : ~ n nız Amcrlknın halkmın de,;n, 
hutlın hısnnhğm terciimanı olarak Ja 
Jı?nyaıım hu hareketine müsamaha e
dıleml~·eceğini ilan etti. 

. ~'inde menfnati oları dokuz de,·let, 
hı~ çarpı mnn~n önüne ge9nıek iı;in, 
mu t.ereken Çınin tamamiyeti mülki
yesini bozmamayı taahhüt etmişlerdi. 
Bunlardan biri de Japonya idi. Japon 
ya nu defa fillen Çini i gale kalkınca 
yaınız bu menılehetbı tamamiyeti müJ 
kiy ine deı;riı, diğer devletlerin n100• 

f aatlerlne de taarruz etmiş oldu. Bu 
devletlerin de ha ında lngiltere ,.e 
Amerllm varclır. 

llzn.k Şnrlda .Japonya, Anupada 
ltnl~·a \'C Almnnynnın takiı> Pttiğl 
emri\'a~d siyasetini tnthtk ediyordu. 
ltnlyn \'e Almanya karşısında, demok 
rnsileriın zfıf gösterme i Japonyara 
da cesnret \'eriyordu. Fnkat bu dtfa 
P.oo evelt'in be~ nnatı, Amcriknnın A\• 
rupa demokra ileri lmdar znf \'e ft• 

Amerika Cümhurreisi B. Roosevelt, 
dünya Sulhünü bozmak istiyen tehlike· 
lere karşı. zinde ve cüretli sözler söy· 

ledi. Ve kuvvetli bir nutkun içinde or· 

taya ahlan bu sözler bütün dünyada 
derin akisler uyandırdı. 8. Roosevelf 
diyor ki : 11 Dünya halkının yüzde onu, 

9eriye kalan yüzde doksanın 

emniyetini tehdit ediyor. 11 

TAN 

) 

D ünyanın aiyaıi va
ziyeti o fekildedir 

S TE 
HASTALI 
K RAMTi ki komtularile barı• ve 

dostluk içinde ya,amak 
istiyen bütün milletlere ve bü· 
tün insanlara ciddi bir endife 
telkin etmemesine ihtimal yok
tur. 

iT ED 
AR iCiN 

A LAZIM! 

Briyan - Kellog misakında 
ifade edilen yüksek emeller ve 
bu misakın uyandırdığı barıt 
ümitleri son zamanlarda orta
dan silinmittir. Bunun yerine 
üzüntülü bir felaket korkusu 
geçmİftir. 

Birkaç senedenberi dünya yüzün
de dehşet §artları hüküm sürüyor. 
Milletlerarası hayat asayişsizlik i
çindedir ... Son zamanlarda iş, me
deniyetin temellerini ciddi surette 
-~--- ------ --- - " .... -ı-
tır. 

Harp ilan edilmeden, hiç bir ikaz 
da bulunulmadan, herhangi bir 
tarzda hak iddialarına girişilme
den; aralarında kadın ve çocuklar 
da bulunan siviller. havadan atılan 
bombalarla katledılmektedir. Guya 
sulh zamanı adı verilen zamanlar
da denizaltı gemileri sebep göster
meden ve iptidadan hiç haber ver
meden vapurlar batırıyorlar. 

Kendi hcsa~ıaı:na hürriyet ve 
istiklal ıstiyen milletler 

başl:a milletlerin de bu haklara ıa.~ 
yik olduğunu ınknr ediyorar. Nü
fuz, kudret ve üstünlük hırslarına 
masum milletler ve insanlar zali
mane bir surette feda ediliyorlar 
Bu haris hesaplara hiç bir adale~ 
hıssi ve insanca düşünce girmiyor. 

Hilton adında bir muharririn ge
çenlerde (Kaybolan ufuk) ad:vle 
çıkardığı bir kitapta söylediği gibi 
insanların iildürnıe sanatlerinde el~ 
rle ettikleri tekemmüllcri, komşu
ları üzerinde pervasızca tatbik ede
cekleri ve dünyadaki bütün mede
ni kıymetlerin tehlike!.~ düşeceği 
zamanlardan uzak degilız. lki bin 
senelik çalışma neticesinde insan. 
ların bir araya getirdikleri her ki
tap, her resim, her musiki eseri 
her sanat hazinesi, her yliksek kıy~ 
•met körkörüne çiğnenmek ve tah
rip edilmek tehlikesine maruzdur. 

Bütün bu fenalıklar dünyanın 
başka yerlerinde cereyan edip gi
derken, Amerikanın kendini kurta
racağını, merhamet yüzü görece
ğini, kürenin garp nısfmın tecavüz 
den uzak kalacağını ve ahHikt kıy-

ciz gö termiye tahammülü olınfttlığın1 
göstermf'ktedir. Amerika ~imlHlik do 
kuz devleti bir koııferan~ akdine ıla
\'et etmi!}tlr. A\•nıpada konferansla.
nn iilubetinl bildiğimiz l~in, bu do. 
kozlar konferansnıdan da bir netice 
ummak mümkiin de~ildir. 

Amerika ,.e lngilterenin elefo ver. 
me .. si Uıak Şurk dıl\"asııun hallini te. 
mine kafidir. Hu iki hill iik demokra. 
sinin bu istikamette ilerilediklerini 
~(),terecek deliller ele nrdır. Binaen
aleyh .Japonya bu bakımdan da iyi 
\'azlyette değildir. 

M. Zekeriya 
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metlere ve medeniyete ait sanatle· 
re sahip bulunacağını hayalinize ge 
tirmeyiniz. 

Eğer böyle fena ihtimallerin 
önüne geçmek istiyorsnk, 

dünyayı kurtarmak emelinde bulu
nuyorsak, bu dünyada serbestçe 
ve korkusuzca nefes almak ve ya
şamak arzusunda isek, barışı seven 
mill~tlc.r1n sulha destek olabilecek 
yegane prensıp ve H:anun1arı kur-
tarmak için el birliğiyle gayref gös 
termeleri lazımdır. 

Barışı seven milletler, ımuahede
leri bozanlara, insanca hislere ya
bancı kalanlara, beynelmilel anar· 
şi ve kararsızık uyandıranlara kar
şı müşterek bir cephe kurrnalıdır· 
!ar. Hiç bir millet tecerrüt ve bita
raflık yoliyle kendilerini bu fena· 
lıklardan koruyamaz. 

Insanlann vUcudUne musallat o
lan bir hastalık salgın halini almak 
istidadını gösterince bUtUn halk, 
hastaları karantine altına almak ih 
tiyacını duyar. Hastalığın etrafa 
yayılmasının ve herkesin sağhğroı 
tehdit etmesinin önüne bu sayede 
geçilir. 

Jstiklal ve hürriyetlerine kıymet 
veren, komşuları için de hür olmak 
ve barış içinde yaşamak ve çalış-
rnak hakkını kabul eden milletler 
elele vermeli ve dünya yüzünde hak 
kın ve insani prensiplerin zaferi 
için çalışmahdırlar. Dünya yüzün
de barış, hakkaniyet ve emniyet hü 
kilm sünmesinin biricik yolu budur. 

B ir milletin bir taahhUdUne, 
nnz edilmiş bir muahedeye 

inanmak imkanı avdet etmelidir. 
Şurası anlaşılmalıdır ki bir cemi
yetin varlığı için ferdi ahlak ne ka
dar lazımsa insanlığın varlığı için. 
de milli ahlak o kadar lfızımdır. 

Bugün dünyanın her kısmı tek
nik bakımdan da, ahlaki bakımdan 
da biribirine bağlıdır. Biribirile te
sa.nüt halinde olmıya mecburdur. 
Hıç bir millet dünyanın başka kı
sımlarındaki iktısadi ve siyasi şart 
ların tesirinden tamaımiyle tecer
rUt edemez. Bilhassa bu tesirler sa
ri bir mahiyet arzederse ... 

Beynelmılel anarşi sulhün her ne 
v:i temelini yıkar. Her milletin bu 
günkü veya yarınki emniyetini 
mutlaka tehlikeye dil§Urür. Bunun 

flNGILIZ KARiKATÜRÜ 

UZAK SARK! 

için beynelmilel muahedelerin mu
kaddes bir hale avdet etmesi ve bey 
nelınilel münasebetlerde ahlak esas 
lanna avdet edilmesi, Amedka mil 
letı için hayati kıymeti olan bir me 
se!edir. 

Tecavüz maksadile silah üzerine 

silah yığan milletlerle, tecavüzden 

korkarak buna kar§ı müdafaa im

kanları hazırlamak ihtiyacını du

yıtn milletler, milli gelirlerinin bü

yiik bir kısmını doğrudan doğruya 

silahlanınıya sarfetmiye mecbur o· 

lııyorlar. Muhtelif bütçelerde silah 

lanma masrafı yüzde 30 ile yüzde 

50 arasındadır. 
Bizim Amerikada sarfettiğimiz 

nisbet bundan çok aşağıdır. Ancak 

yüzde 11 ile yüzde 12 arasındadır. 
Siz ve ben, hepimiz buna rağmen 

ileriye doğru bakmıya mecburuz. 

Dünya halkının yüzde doksanının 

barı§, hürriyet ve emniyeti, geriye 
kalan ytizdc on tarafmdan tehdit 

edilmektedir. 

M evzuu bahsettiğimiz mesele 
yalnız birtakım ımuahedele

rin bazı maddelerini ihlal etmek
ten ıbaret değildir. Dünya ekonomi 
si, dünya emniyeti, ve dünya insan 
lığı da mevzuu bahistir. Dünyanın 
ahlaki vicdani haksızlıkların ve 
bir esasa dayanan ıstırapların kal
dırılmasındaki ehemmiyeti takdir 

I 
eder. Fakat bu vicdan muahedele
rin kudsiyetini tanımak ve ba§ka· 
Jarııun hukuk \'C hürriyetlerıne say 
gı göstermek ve arsıulusal tecavüz 
hareketlerine son vermek için de 
kalkınmalıdır. 

Barış siyasetini takip ederek har 

be karışmamak, her ameli tedbiri 

almak azmindeyim. 

Başkalarına karşı müsamaha gös 

termek istemiyerek bunlara aıt 

hakları ve hürriyetleri tanımıyan 

bir millet, uzun bir zaman için 
kuvvetli kalamaz. Gerçi biz harp

ten uzak kalmıya azmetmiş bulu

nuyoruz. Bununla beraber harbin 

felfı.ketli tesinnden ve harbe karış

manın tehlikelerinden kendimizi 

emin bir halde sayamayız. Bir har

be sürüklenmenin tehlikelerini kü

çültmek için herşeyi yapıyoruz. Fa 

kat itimat ve emniyeti yıkarak or
talığı teşev\'Uş içinde yaşatan bir 

dünyada kendimizi tam emniyete 

kavuşmuş sayamayız. Medeniyet 

yaşıyacaksa sulh korunmalıdır. Da 
ha mUhimmi, barışsever milletlerin 
sulh dileği kendini öyle göstermeli 
ki anlaşmaların hükümlerine ve 
başkalarının haklarına tecavüze 
yeltenenleri bu yoldan çevirmelidir. 

Sulhil korumak için müsbet te. 
şebbüslere ihtiyaç var. Amerika 
harpten nefret eder. Onun için A
merika sulhü temin için faal bir su 
rette meşgul olur. 

KIRA DERDiNDEN 
NASIL KURTULALIM? 

lzmitte memurların en bii;\iik derdi 
nedir? Sorar ·anız, şu ccvnbı alırmış-
srmz: 

- J~v •lerdi ! 
Bunu ynzaıı gazete l.ıu dereli şöy

le iı:ah ediyor: 
"lznıitte füi iiç oclalı bir evin kirn ı 

20, 25, 80, 40 liradır. Biit;resi 40 - 50, 
nihayet altmış lira olnn bir memur 
her ay bunun yan mı kiraya verir ·e, 
aıasıl geçinir?. Burada iki ene zar
fında 2270 e\' ynpılm ınn rağmen, 

ev kiralan inmemis, bilaki nrtnu .. trr. 
Bu mü kül vaziyet karşı mda memur 
lar, hU.kfımetten mesken bedeli 1 te
meyi \'eya. büyU.k bir in nat . irketinin 
memurlara malı u ev yapma mı telt· 
lifi dü ünUyorlar." 

• Ev klrnlanmn yük ekliği yabuz 
lzmite mahsu değildir. 1 tıınbul, An
kara, v alr bilyUk ehirlerde de ev 
kiralan aile bUt~eJerlni ar an en bü
yük derttir. Ev klrnlnrının ytlksekli
ği m ken buhnınmdnn gelmiyor. l\lu 
harrirln dediği gibi lztnitte iki sene 
zarfında 2270 ev yapıldığı halde kira
ların yilkselme 1 de bunu gösterir. 
Bu, ev sahiplerinin her türlü kayıttan 
uzak oldukları için yaııtıklnn bir ih
tikiirdır. Nice memurları, halkı, bu 
kira bulıranmdan kurtarmalı: i~in bir 
9irketin ev yapbmıa ı da kufi değil
dir. Ev kirası bedellerinin, halkın ma
işet seviyesine göre knmuıla talini 
gerektir. Ev sahibi kim. yilk eltmek· 
te serbe t kaldLkça bunun önüne geçi· 
lem ez. • , 

a a ,.._-ili 

Amerikada, Roo evelt iktidar mev
kilııe geldiği zaman bir knntmln bu 
bedelleri talin etti. E\' sahiJ)leri bu 
kanunla mücadele için bir cemiyet 
te;)kil ettiler, fiyatları dü;;ürmemekte 
ısrar ettiler. Sanayi nnıele ini te k\. 
latlandırma komitesi de kiracı lan teş. 
kilatlandırdı, bir "kiracılar ünyonu" 
yaptı. Bmılnr da ev sahiplerile mü· 
cadeleye giri~ tiler. 

Bu ünyonun tertip ettiği bir mü a
merede bir ply eyrettinı. Bu pi· 
yes, Nevyorlmn kenar mahallelerin. 

de, ev kirnsı yüzünden azaı, çeken· 
ler tarafından oynnnıyor<lu. Eserin 
mevzuu 5u: Babnsız bir aile. Uç çocu· 
ğu ile :-;ehrb oo sefil bir mahallesin· 
de oturan ana hnstalanıyor. Olüm ha.
tinde. Çocuklar, sefil, ı>erisan. l~v s~ 
hibl üç a3"lıuıheri biriken ldrahm is
tenıiye geliyor, ıınrnyı vermedilderl 
takdirde hep ini kapı eh an edeceği· 
ni ö~'füyor. Büyük ~oculc hasta ana.o 
~m.ın ~okağa atılma ma mani olmak 
için her t rafa ha vuruyor, hiç bir 
yardım bulamıyor. Nihayet çalmıya 
karar veriyor. Bir gece yarı ı bir ban 
kerin ka a mı oyarken ynknlanıyof, 
bek~iyi (ildiirüyor. Uu •lrfa hırsızlık 
ve cinayet cilm1tlc mahkemeye dü
~iiyor. 

• Bu mc\'zulla belJd hnrlkulfıde bir 
ı;ey yok. Fakat lınl'lkulade olan ey 
tiyatro bittikten onm, C\' nhiplerile 
kiracılar arnsmclnki miiııasehetlerl 

tanzime memur hlikOmetln resmi bir 
memurunun sahneye gelmesi, \'C şu 

sözleri söylemesidir: 

- "Biz kanuna nıwnen ev ahiple
rile başetlemiyoruz. Elimizdeki sala
hiyet çok mahduttur. Siz kirn•aıı a.
znltmal<, buna bir hudut çizmek 1 ti· 
yorsanız mebuslurını7J tazyik eclinlz, 
kongreye tesir yapınız. izin için baş. 
ka kurhılus çar si l oktur.,, 

Zannediyorum ki, bizim !~in de ec
nebi bir şirketin memur e\'leri ~ aı,_ 

masını istemekten zı3nde, kiraların 

böyle ev nhiplerinin keyfine göre~ tik 
~eıme ini ınene<leeelt bir knnun iste
mek gerelctir. 

Sabiha Zekeriya 

Türkkuşu Filosu 
Memleket turnesini muvaffakıyetle 

bitiren Türkku§u filosu, yakmd kolll 
şu memlek~tlerde bir seyahate ~ıkıı.· 
caktır. Ilk olarak bu ay içinde Bük· 
reşe g· dilecektir. 

Kartalda Belediye Reis!iğl 
Kartalda belediye reisliği vazifcsı· 

nin Kartal kaymakamı tarafından gö 
rülmesi hakkında Vekiller Heyetince 
verilen karar, dün vilayete bildiril
miştir. 
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S:pahi Ocağı Kon kurl arı • ~ORHAôıSELe~R~I Dun Yapılan Giiresler , 

Sivil ve Subaylar 
.Arasında Dün A t h 
jüsabaka Yaptldı 

Dün l•tanbul çok zengin ıpor günlerinden birini daha Y"fa• 
dı. Muhtelif yerlerde birçok •por hareketi oldu. Atlı mü•a
bakalar yapıldı, Yunanlı gürefçilerle bizimkiler arcuında mü
.abakalar oldu. Futbol maçlan tertip edildi. Yüzme ve atle
tizm yapıldı. Bütün bu hareketlere ait yazı talıilatını bu .ay

la.da ayrıca ıJeriyoruz. Burada da bu hareketlerden bazılarının 
ruimlerini •ıraya diziyoruz: 

~· • 

• • 

Mülayim Pehlivanın 
Yunanh Rakibi Pek 

Cevhersiz Çıktı 

Dün Ka•ımpafa klübünün yap
tığı kutlama töreninden 

bafka bir görünüı 

Atletizm 
Müsabakası 

Dün sabah Taksim stadında Pe
ra, ş·şli, Kurtul~. Arnavutköy, 
Fenerspor atletleri arasında mev
.ımiıı son atletizm müsabakaları 
yapıldı. Çok iddialı geçen müsaba
kalar neticesinde Şişli ile Kurtuluş 
atıeiıeri 65 müsavi puvanla birinci 
oldular. Pera 49 puvanla üçüncü, 
Fenerspor 30 puvanla dördüncü, 
Arnavutköy 4 puvanla beşinci ol
du. Alınan dereceleri yazıyoruz: 

100 metre: Birinci Atineos (Kur 
tuluş) 11,4, ikinci Kalfapolos (Pe
ra). 

200 metre: Birinci Kalfapolos 
(Pera) 24,1, ikinci Merkuris (Pe
ra). 

400 metre: Birinci Zare (Şişli) 
55, ikinci Papadopolos ( Pera) . 

800 metre: Birinci Zare (Şişli) 

2,12, ikinci Stepan (Şişli). 
1500 metre: Birinci Briolos 

(Kurtuluş), ikinci Serkis (Şişli). 
Yüksek atlama: Birinci Yavru. 

yan (Şişli) 1,66, ikinci .ismanid:s 
(Kurtuluş). 

Uzun atlama: Birinci Riwpolos 
(Kurtuluş) 6,6, ikinci Stepan (Şişli) 
Sınk atlama: Birinci Viçoropo

los (Kurtuluş) 3,10, ikinci Gira.gos
yan (Şişli) . 

Cirit: Birinci Antranik (Şişli), 

ikinci Balcis (Pera). 
Gülle: Birinci Sokratis (Fener) 

10,95, iiinci Yavruyan (Şişli>. 
D"ak: B:rinci Apadiyakos (Pera) 

84,80, itci Koz:cis (Pera). 

Halkevi 

Yüzme 
Müsabakası 
Beyoğlu Halkevinin Heybeliada

lda tertip ettiği mevsimin son yUz
me müsabakaları dün plajın yUz.. 
ıme havuzunda büyUk bir kalaba
lık bnUnde yapıldı. 

Havanın, mevsimin bu son ya
nşı için müsait olması müsabaka.
lara b\lyUk bir alaka toplamıştı. 
llUsabakala.ra. saat 14 te başlandı. 
Finlandiya Sirtilstü yüzme şampi
yonunun müsabakalara iştirak et
mesi ve c;ok güzel stili ile 1.21 gibi 
memleketimizde yapılamıyan bir 
derece elde etme&i yarışlara hususi 
bir kıymet vermişti. 

Yapılan yanşların neticesinde Ga 
tatasaray yüzUcUleri 264 puvanla 
birinci gelerek Halkevinin bu mils&
bakalar için koyduğu kupayı aldı. 

94 puvanla Beykoz ikinci, 41 pu
vanla Heybeli üçlincü, 9 puvanla 
Güneş dördüncü oldu. 

Yarışlardan sonra Halkevi tara
fmdan netice alan yüzücülere mtı
Watlar verildi. Bu suretle suspor
tarı mevsimi kapanmış oldu. 

Sipahi Ocağı tarafından tertip 
edilen mevsimin son konkur hipik
leri dün ocağın Harbiyedeki saha
sında büyük bir intizamla yapıldı. 

Sahanın etrafını muazzam bir 
kalabalığın çevirll'.:'1 olması bu 
spora karşı halkın son zamr.nlarda 
büyük bir alaka göstermeğe baş
ladığını meydana çıkardı. Binicile. 
rimiz"n beynelmilel sahalarda ka
zand·ğı muvafüıkıyetlerin bu .ala
kada büyük bir rol oynadığı şüp. 
hesizdir. 

Programa 14 subay, sekiz sivil 
ve bir küçük kızdan mürekkep bi
nicilerin geçit resmiyle başlandı. 
Süvar·ler hakem kulesinin önünde 
dizildikten sonra Milli Marşımız 
hünmetle dinlendi ve müsabakala
ra başlandı. 

Marmara mükafatı: Bu mUsıı.ba
ka 936 senesine kadar hiç bir mü
sabakaya girmemiş, Sipahi Ocağı 
talebelerine mahsustu. Mania adedi 
ıo, azami yükseklik 90 santimdi. 
6 müsabık girdi ve neticede Ca..vit 
Tulca Doğan isimli atla 4 7 saniye
de birinci, Danyal ikinci oldular. 

Boğaziçi mükafatı: Her nevi at
larla subaylardan hariç binicilere 
mahsus olan bu müsabakada ma
nia adedi 12, azami yükseklik 1.10 
du. 4 müsabık girdi. Neticede Sü
reyya Baras, Avcı adındaki hay
vanile hiç bir hata yapmadan bir 
dakika 26 saniyede birinci, Orhan 
ikind oldu. 

Trakya mükafatı: Her nevi at-
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larla yalnız subaylara mahsus olan 
bu müsabakada mania adedi 12 
a7.ami yükseklik 1,25. azami ge
nişlik 3 metre idi. Altı müsabık gir
di. !kisi tasfiyeye uğradı ve Teğ- • 
men C. Dönmez, Ceylan isimli a-
tile 1 dakika 40 saniyede birinci, 
Teğmen Duruk, Şahin isimli atile 
ikinci oldular. 

Handikap: Her nevi atlarla bil-
tün binicilere mahsus olan bu mü
sabakaya her müsabık iki atla işti
rak edlyor ve ikisinden aldığı pu
vanla derece alıyordu. Mania ade
di 14, azami yükseklik 1.25, ge
nişlik 3 metre idi. iki müsabık gir
di ve Saim Polatkan, parküril şa
şırdığından tasfiyeye uğradı. 
Asteğmen Ihsan Aşina ve Cin

göz adındaki hayvanlarile birinci 

oldu. 
Zingal mükafatı: Zati hayvan-

larla her nevi biniciye mahsus o
lan bu mlisabakada mania adedi 
12 azami yUkseklilc 1,20, geniş
lik 3 metre idi .. Orhan. Olga isim
li atile birinci, yine Orhan, Melli 
isimli atile ikinci oldu. 

... Muhafız alayı mükafatı: Her ne
vi atlara mahsus olan bu yarışta 
mania adedi 14, azami yükseklik 
1.40, genişlik 4 metre idi. Dokuz 
müsabık girdi, üçü elmine oldu. 
Neticede Teğmen Hamdi, Bozka
ya isimli atile birinci, Saim Polat
kan ikinci, Avni üçüncü oldular. 

Müsabakalara gelecek hafta de
vam edilecektir. 

St adyom Kupası 

Maçları Devam Etti 
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Gayri federe klUpler arasında • 

Taksim stadı müdürlüğü tarafından 
tertip edilen futbol kupa maçları
na dün sabah stadyomda devam e
dildi. lik müsabaka Kurtulu9 ile 
Esayan ara.sında yapıldı. Maç 1- 1 
beraberlikle nihayetlendi. Bu oyun 
gelecek hafta tekrar edilecektir. 

İkinci oyun Pera - Arnavutköy 
takımları arasında yapıldı. Pera 
takımı bu maça en kuvvetli oyun
cularından Bambino, Filipa, An
gelidisden mahrum olarak çıkmış
tı. Hüsnünün idare ettiği maçı Ar
navutköy 2-1 kazandı. Pera bu 
suretle tasfiyeye uğramış oldu. 
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Mülayim pehliıJan Yunanlı haımını tuıa getiriyor • 
• 
• 
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Sipahi Ocağında atlı müsabakalardan bir göı ünÜf • 

Dün Taksimde yapılan güreşler, 
evvelce ilan edilmiş olan program 
dahilinde cereyan etmedi. Tekir
dağlı Hilseyinin Tekirdağ güreşle
rinde bulunmak mecburiyeti stad
yom güreşlerinin altını üstüne çe
virmişti. Tekirdağhnın yerine o a
yarda başka bir pehlivanımız ol
madığından başpehlivanımızın bı

raktığı boşluk doldurulamamıştı. 
Karacabeyli Hayatinin de ecnebi 

pehlivanlarla tutuşmak istemediği 
ilin edildi. Böylece programın di
ğer ınüsabakalan yapıldı. 

Yeni parlıyan güreş yıldızlarımı
zın başında gelen Karacabeyli Ha
yatinin ecnebiler1e güreşmek iste
memesinin sebebini anlamadık. 
Pehlivanlık güreşe güreşe artar. 
Serbest güreşi de ecnebilerden ba
zıları iyi bilirler. Onlarla güreşten 
kaçınmak Hayatinin istikbali aley
hine bir hareket olur. Vakıa Ka
racabeyli Hayati dünkü Yunanlı
lara karşı çıkmamakla bir şey kay
betmiş değildir. Çünkü Taksim 
stadındaki mindere çıkan iki Yu
nanlı pehlivan da bizimkilere ne 
güreş oyunlan ne de hamle şid
detleri gösterecek halde değildiler . 
Fakat tesadüfen Yunanlılar pek o
yunbaz şeyler de çıkarabilirlerdi. 
O zaman Hayati iyi bir tecrübe 
fırsatı kaybetmiş olurdu. 

Karacabeylinin yerini doldurmak 
Uzere çıkarılan Ismail, Hayati için 
getirilmiş Yunanlı ile çok cazip ve 
halkın pek hoşuna giden bir güreş 

~---~-~~;.::.;..c:.;.;.:.-=c.-....-...:4•'·~ .. m11'711 muvsıffak nlrhı J{pnrtin
den datia ağıT'""Ve daha boylu olan 

Sivil bir binici yük•ek bir môniden afıyor 

Genç bir bayan atını muva/lakıyetle atlatıyor 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

hasmını yerden yere çarparak, muh 
telif oyunlarla sırtını birkaç kere 
yere getirerek kabiliyetini ve kuv
vetini ispat etti. Yalnız güreş 
profesyonel serbest güreş usulün-
de yapıldığından lsmail Yunanlı
nın sırtını birkaç kere mindere 
yasladığı halde tuşla galip sayıl
madı. Malum olduğu üzere profes
yonel serbest güreşte tuşla galibi
yet ancak hasmın iki omuzunu 
yerde üç saniye muhafaza etmek-
le oluyor. Ismail herkesin kabul ve 
tasdik ettiği gibi kati faikıyetle 
güreşti. Fakat yine serbest güreş 
nizaıınlan yUzünden hamle far kile 
galip ilan olunamadı. Berebere say
dılar. Hamle farkile galibiyet a
matör güreşlerde ve hususi şart
larla yaptlal\ bazı profesyonel gü
rC41erde kabul ediliyor. Amerikan
vari serbest güreşte tuşla galibiyet 
olmayınca iki rakip berabere ayrı
lıyorlar. Şunu tekrar edelim ki, Is· 
mailin dünkü beraberliği birçok 
galibiyetlerden daha kıymetli bir 
netice idi. Kendisini gayreti ve 
cesareti için tebrik ederiz . 

Mülayimin hasmına gelince: o 
Yunanlı kalıbının yansı dahi de
ğildi. O kadar cevhersiz bir güreş· 
çi ki, Mülayimin çabuk yenmemek 
halkı oyalamak üzere yaptığı mü
saadelerden istifade edip birkaç 
dakika halkı avutacak cambazlık
lan dahi başaramadı. B'.çare, gUlünç 
bir pehlivan müsveddesi olarak se
yircileri acziyle güldürdü. Mücade
le sporlannda gülünç olacak ka
dar, gUreşin ciddiyetini ve heleca
nını unutturacak derece komik 
olmak pehlivan geçinen bir insan 
için en acı şeydir. 

Dün Kasımpafa klübü de lnıruluf yılJönümünü büyük 
mera.imle kutladı. lfte kliibün genç ve dinç •porculan 

geçit rami yapıyorlar 

• 
• 

iki dakika kadar rakibini idare 
etmek istiyen Mülayiım işin güreş
ten çıkıp hokkabazlığa döneceğini 
hissedince, yUzU fotoğrafçılara ge
lecek vaziyeti yakaladı ve hasmını 
istediği gibi kıvıra kıvıra yendi. 
Halk da esasen epey gecikmiş olan 
vaktini pehlivanlık iddiasile mın
dere çıkan bir zavallının seyrlle da
ha ziyade kaybetmemiş oldu . 

DUnkU güreşlerin şu umumi ten
kidini verdikten sonra teknik neti
celerini kısaca aşağıya kaydedi
yorum: 

• Dk güreş, ekseri profesyonel mü-

Mülayim ve hamu 

Dünkü güreılerJen ba,M 
bir görünüf 

LİCJ Maçları 

Hazırlık 

Müsabakas1
1 

Gelecek hafta başlıyacak olan 
futbol lig maçlarına hazırlık olmak 
Ü7.ere dUn şehrimizin bUtUn sah~ 
larmda birinci .~ilme klUpleri hu- i 
susi surette musabakalar yapmıt-ı 
}ardır . 

BEYKOZ - ANADOLU: 
Beykoz çayırında Beykoz ve K

nadolu klUplerinin A, B ve genç 
takımları karşılaşmıştır. Samimi 
geçen maçlarda gençlerde 0-2 B 
takımlarında. o-3 ve birinci ta. • 
kımlarda 3-1 Beykoz klUbU galip 
gelmiştir. 

VEFA - BEYLERBEYl: 
Beylerbeyi sahasriıda Vefa ve 

Beylerbeyi birinci ve ikinci takım- 1 

lan karşılaşmıştır. B takımlann
da 0-3, birinci takımlarda 2-5 
Vefa galip gelmiştir. 

FENEER - 1STANB~POR: 
Fenerbahçe stadında Fenerbahçe 

ile lstanbulspor birinci takınılan 
karşılaşmış ve Fenerbahçe hakim 
bir oyundan sonra f>-0 galip gel· 
miştir. 

sabakalarda birinci numarayı ya
pan iki küçük yavru tarafından 
yapıldı. Küçük Selim kardeşini 
tuşla yenmiş addolundu. 

ikinci güreşi lsmail Yunanlı Ka
rako ile yaptı. Elli dakikada hare
ketli bir güreş oldu. lsmail dört 
kere Yunanlı hasmı kündeden aşı· 
rarak sırtını yere vurdurdu. Netı
cede üç saniye iki sırtını yerde tu
tamadığından profesyonel serbest 
güreş nizamı mucibince berabere 
kaldı. 

Son güreşi Mül~y~m yaptı. Yu-
karıda anlattığım kıymetsizllkte 
olan Yunanlı Galadis dört dakika 
içinde sigara kağıdı gibi mindere 
yapıştı kaldı. 

Eırel Şelilı 
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T arihin büyük ve kahredici 
aşklarından birisi de Ney

nus - Semiramis aşkıdır. Güzellik
lerile, cesaretlerile, sanatlerile, mil 
Jetlerine yaptıkları değerli hizmet
lerile seçilen bazı dahi insanlar a
sırların tüllediği mazi arkasında 

kaldıkça yavaş yavaş hakiki hüvi
yetlerini kaybediyorlar, oldukla
rından daha büyük ve daha başka 
görünmiye başlıyorlar. Sonra da 
varlıkları şeffaflaştırılarak Tanrı

lık arşına kadar yükseltiliyorlar. 
Tarih bize; bu şekilde tanrılaştırıl
mış birçok büyük adam örnekleri 
veriyor. 

Neynusun taptığı Suriye güzeli 
Semiramis te Asurileri refaha eriş 
tiiren, yurtlarını Orta Asyaya ka -
dar genişleten ve Aral kölü ilerisin
de bozkırlara: "Tabiat beni kadm 
kıyafetinde yarattı. Fakat ben işle
rimle en cessur erkeklerden hiç fa:r 
lkım olmadığını ispat ettim.,, kita
besini diken bir tacidardı. 

Semiramisi te'lih eden efsaneyi 
Herodot şöyel anlatır: 

"Semiramis Suriyede Askalon 
şehriooe tapılan bir dişi Tanrının 
kızı idi. Annesi o-
nu doğurduktan 

sonra kayaların 

arasına bırakmış

trr. Mağaralarda 

:yuva kuran gü
vercinler bu çocu 
ğu büyüttüler. 
Güvercinler Semi 
ramisi ipek ka-

NEYMUS iLE 
SEMiRAMiS 

natlarlle örterek ısıttılar. Ağıllar
dan gagalarile süt taşıyarak dam
la damla dudaklarına akıttılar .. Ço 
cuk büyüdükçe güvercinler kay -
nıak ve peynir a.şırmıya başladı -
lar. 

F akat bir gün çobanlar bu -
nun farkına vardılar. Gü • 

vercinleri takip ettiler. Güvercinle 
rin güneş parçası gibi bir kızın ya 
nmA. gittiğini gördüler. Kus süti
ı.~••en ha lnaı llldılar. Neynu
sun emlak nazırma getirdiler. Na
~: bu . kızrn adını Suriye dilinde 
guvercın anlamına gelen (Semira
mis) koydu. Kız 18 yasmrn tara -
vetini yaşarken de bir .vali ile ev
lendirildi.,, 

tık Asur h"'k"' .. . u umdan Neynus bü-
yuk hır hükürndarlrk kurmak isti
yo~u. Yetiştirdiği kuvvetli bir or
?u ıle evvela Kaldelerin yurdunu 
ılhak etti. Ernıenistanı kendi sı
nırları içine aldı. Daha sonra Med
ya kralını esir alarak öldürttü. On 
Yedi senelik bir fütuhatla Hindis
t~a kadar uzandı. Büyük ve baş 
dond'"rU ·· u cu zaferlerden sonra Nin-
va şeh~ı.lli tesis etti. Fakat Bah • 
teryan havalisindeki kavimler 
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llırahimHakkı ! 

Konyalı ! 
... .... .. .. .......... .. . ............... 

Neynusa karşı baş kaldırdılar. Bir 
milyon yedi yüz bin piyade, iki yli't 
bin süvari ve on bin orakla müceh
hez cenk arabasınt1an, mUJ:eşe~lüı 
bir ordu ile ölilm tırpanı gibi ş'a.r
ka yürüdü. Güzel Semiramis te 
kocasile beraber bµ sefere iştirak 
etmişti. 

Bir gün ordu düşman hükümdar 
rmm sığındığı bir şehri sarmıştı. 
Semiramis cengaver elbisesi giydi. 
Zekasını ve güzelliğini kullanarak 
sehre girdi. Biraz sonra da şehrin 

kapılarını Neynusun ordularına aç 
tI. 

Kumral saçlı, fil dişi ı-enkli, ila.. 
hi endamlı kadın Neynusun zaten 
ihtirasını gıdıklıyordu. Zaferden 
sonra Neynus onu sevdi. Zorla ko
casının elinden aldı. Bu ayrılık ko. 
casını intihar ettirdi. 

T A N 

Ş imdi Semiram's Astır yurdu 
nun kraliçesi olarak Ney -

nusun kalbine kurulmuştu. Fakat 
Neynus ta çok yaşamadı. Semira
mis Neynusun cesedini Ninvada 
bin metre yüksekliğinde bir ehra
mın altına gömdükten sonra boş 
bıraktığı muhteşem Asür tahtına 
oturdu. 

Semiramis N eynus ile beraber -
ken de zalimane bir surette ayrıl
dığı eski kocasını hala kalbinde ya
şatırdı. Rükumdarlık tahtına geç
tikten sonra Fıratın aşağı taraf -
larında Ninvadan daha büyük bir 
payitaht yaptı. Etrafını yetmiş ki 
Iometre uzunluğunda, üstünden 
yanyana altı araba geçecek kadar 
geniş bir duvarla çevirtti. Fırat ır
mağına setler, Babilde muazzam 
bir mabet yaptırdı. Fakat Seınira.
roisi ne altın taht, ne parlak taç, 
ne de muhteşem p::ı.:11taht avuta • 
mıyordu. Kalbi eski koca.smın bı
raktığı yetim bir sevgi ile burgu-· 
!anıyordu. Büyük aşkını unutmak 
için seyahate çıktı. Bütün impa· 
ratorluğu gezdi, yollar, şehirler 
yaptırdı. Geçit vermiyen dağ~a.:8' 
yollar açtırdı, ölen generallerını~ 
adına muhteşem abideler diktirdi. 
Mısıra gitti A.mun kahini ona: 

- Sen esrarengiz bir surette 
kayboalcaksm, sonra da bir TaJll'I 
gibi tapılacak ve anılacaksın. De • 
mişti. 

Semiramis Habeşistanı aldı. Jliıı· 
distanı fethetmek için Sünt. n~:~ 
rine kadar ilerledi. Fakat a:ınt .1 
kümdarmm filli ordularına yenı • 
di ve payitahtına döndü. sarayına 

~·Du;;~ 
~ Bir Güzellik ~ 

~ Aşa~~r!~~~ö~d~ünüz ~ 

! 
sarışın dilber, 17 yaşında Ame
rikalı Miss Bett Cooper'dir. Ken
disi bundan bir iki hafta önce 
Amerika güzellik kraliçesi ilan 
edilmiş ve güzellik tacını başına 
geçirerek tahta çıkmıştı. Fakat 
zavallı kızcağız, unvanının o
muzlarına yüklediği ağır vazi
feleri başarmakla uğraşırken, 

fena halde zayıfladı ve bir iki i' 
hafta içinde 2,5 kilo sıkletten 
düştü. Babası bu hali görünce, 

~ kızcağızın başına iş açmaktan -
~ başka bir şeye yaramryan bu i 
; tahttan vazgeçerek, küçük Mise 
; derhal kraliçelik tacını başından 

; zavallı Bett, güle güle giydi- T opkapı ıarayındaki hafriyatın verdiği neticeler 
t atınasını söyledi. ; 

- ği tacı, ağlıya ağlıya çıkaıımak 

~::~·,kaldı. ~; Topkapı Sarayın 

Eski Bir Kilise 
i Meydana Çıkard 

. ' 

Bütün Fenalık
/ur Kadınlardan 
mı Geliyor? 
lngilterede bir piskopos verdiği bir 

konferansta, dünyada olan bütün fe
nalıkların kadınların, erkeklerden çok 
fazla olmasından ileri geldiğini söy
lemiştir. Harbi Umumiden sonra, ka
dınların sayısı erkeklere nazaran çok 
fazla artmıştır. 

Piskopoe. lmsfeı-anamm sonunda 
genç erkeklerhr selameti için, kopa -
cak müstakbel bir harpte yaşları geç 
kin kadınların, ilk saflara gönderil · 
melerini tavsiye etmiştir. 

kapandı. Tahtını oğluna bıraktı. 
İlerliyen yaşı intihar eden kocası -
nın büyük aşkını çekemedi. Öldü. 
Efsaneler tarihi onun bir güvercin 
olarak sarayından uçup gittiğini 
yazar. Bu suretle Amun rahibinin 
kehanetini doğrulamak isterler. 
Fakat Asurlular da birçok r.üllct · 
ler gibi ölen adamların kuş olup 
uçtuğuna inanırladı.. Eski Türk -
ler de ölene: 

- Sungur boldu, uçtu demezler 
mi idi? 

Türk Taİih Kurumunun nezaret ve 
idaresi altında Topkapı Sarayının 

ikinci avlusunda tarihi bir ar~tırmı
ya başlanmıştı. Kubbe altının önünde 
vurulan ilk kazma arayıcı heyetin 
şevkini arttıracak bir Bizans eseri 
meydana çıkarmıştır. Bundan sonra 
araştırma müzenin silah galerisi önü
ne doğru uzatılmış ve bir buçuk, ilci 
metre derinlikte mermer ve kısmen 
de renkli taşla işlenmiş bir satha rast 
lanmıştır. Burada Bizans devrine ait 

sütun başlıkları, kırık mermer sütun 
lar meydana çıkarılmış ve bu arada 
dört, beş mezar da bulunmuştur. Me
zarların vaziyetinden, yani cesetlerin 
ayaklarının cenuba müteveccih ola
rak konmasından bunların Bizanslı

lara ait olduğu anlaşılmıştır. Kazı Ak 
ağalar kapısına doğru uzatılınca va
ziyet büsbütün aydınlanmış ve Ba
büsseade'nin tam önünde bir Bizans 
kilisesi ortaya çıkmıştır. Kilisenin 
mihrabı tam kapmm önüne rastla
maktadır. Mihrabın önünde de iki 
mezar daha bulunmuştur. Bu mezar-
ların üstü mermer taşlarla kapalıdır. 
Lahitleri de adi ve gayrimuntazam 
taşlarla yapılmıştır. Fakat mezarlar
da ziynete ve eski inanışlara ait hiç 
bir eser bulunmamıştır. Bu mezarla
rın vaktiyle hrrs:zlar tarafından a
ra.ştırilmış olması ihtimali hatıra 
geldiği gibi mezarlara bu gibi ~şya
:1:n 1•J:.ıın:.ıdığı bir devre rastladıgı da 
düşünülmüştür. Burada, üzerinde .sa
lip bulunan büyük direk başlıkl~.rıyle 
kull~mlmamış küçük mermer sutun
lar da çıkarılmıştır. Bu sütunlar mi
mar Sinanın yaptığı mutfakların ö-

nüooeki sütunlara benzemekt 
Bu kazı şimdiye kadar Topk 

rayı ve etraf mdaki eski Bizarı 
leri hakkındaki mallımatı ta 
değiştirecek mahiyettedir. Fat 
tanbulu aldıktan sonra Çinili 
gibi Topkapı Sarayındaki diğ 
sarayı buradaki Bizans kili · 
enkaziyle yaptırdığı anlaşılma 
Halbuki şimdiye kadar bu gi 
!erin daha aşağıda olduğu tah 
diliyordu. Geçen sene üçüncü 
Uçüncü Ahmet kütüpanesinin 
de su borusu döşenirken de m 
mermer sütunlar ve başlıklar 
ya çıkmış, bunların saraylard 
tan ve tekrar toprağa gömüle 
ler olduğu kanaati hasıl olmu 
ni hafriyat bu kanaatin de y 
duğunu ortaya koymuştur. D 
velce de ayni avlunun kapıda 
ce sağ taraftaki çmarın altrnd 
azzam 13.hitler çıkarılmıştı. 
bunların da buraya ya pl ma 
olarak getirilen eşyadan art~. 
mıştı. Bugünkü kazı bu meç 
halletmiştir. Hafriyatta Biza 
rine ait birçok Keramik parç 
elde edilmiştir. Hafriyat hey 
sisat bittiği için şimdi kazı ye 
planını yapmıya başlamıştır. 

hafriyata yine devam edilecek 

Yezirköprüde llkmek 
Bitirenler 

Vezirköprü (TAN) - B 
ilkokulu bitirenlerden 28 kad 
be, orta tahsillerine devam e 
zere diğer kazalara ve vili. 
gitmişlerdir. 

:sz-- --- Ressamı: 
Yazan : 
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K'lp' "n Pe:!-<, bu bağırma üzerine coşkunluk ve öfke vakitlerinde yap
tığı gıbi, hala ı.ınutamadığı Ingiliz dilile birkaç kelime mırıldandı. Son
ra yanında dur .. n Bayramın oğlu Tanrıyara dönerek : 

- Turgut Reis töresince "Son soluğa kadar herkes kendi yerinde!,, 
kalır o~lum. dedi. Sen şimdi benimle gel, toplan gözden geçir. Turgut, 
du yanın en büyük top~usuydu. · 

Bu esnada Bayram f' .. eis, keskin gözlerile lspanyol gemilertne bakı
yordu: En öndeki, 150 kisilik bir tekne olan Aksungur'dan dört be 

Arkadaki tekneler ise lsp~ny?l yapısı, Gali adlı savaş ka~rgalanydı. 
U k.. elkenleri ve yırmı beş çifteyi bulan küreklerıle uzun ve 

ç oşe yan y b . . 
zarif bir görünüşleri olan .u ~emiler çok hızlı giderlerdı. . . 

Türk korsan gemisinde ~ıçbır ~laş eseri yoktu. Omürleri savaş ıçınde 
ınet bıle telaşa d'" .. d" geçen bu erleri kıya . . .. uşuremez ı. . . . . .. 

I 11 r ise nefret ettıklerı Türk gemilerinden bırını ellerıne du· 
spanyo a ' k lyo B" .. k I 

şürdüklerine ve 'fill'k a nunu~ kaçmayışına şaşıyorlardı. uyu s-
nun kaptanı, ellerıni ovu turarak: 

Bayram Reisin kaşları, düşündüğü zamanlarda olduğu gibi çatıl 
Gözlerile, düşman gemilerinin manevralarını takip ederken dilme: 

- Orsa, orsa .. O yaklaşsın aldırma. Sen yolu kes! dedi. 
Fakat bu sırada, Ispanyol kalyonu da yol kesmiş, yelkenleri 

mağa başlamıştı. Dümenci söylendi: 
- Bizim tek başımıza durup dayıcasma onu beklememize maı 

remediler. Bakın malistire yelkeninin alt yakalarını kaldırdı. 
Bayram Reis, gür sesile bağırdı: 



Verilen Vazifelere Göre 
Umumi Vaziyet, iki 

Tarafın Kuvvet ve Hazırhgı 

TAN 
(BAŞMAKALEDEN MABAAT) 

Görüş ı ı ~ t:~rı ~ 
( ?J ) 

Zaviyelerinde 
Ayar 

(Ba~ı 1 incide) 
ve imkanlarımız mahduttu. Tesiri 
muvakkat bir zamana ait gösterişler 
yapmak için istikbale ait imkanlar
dan istifade etmekten de büyük bir 
titizlikle uzak duruluyordu. 

Memleketin inkişaf hareketi dur
madan devam ediyor. Hergün biraz 
daha olgunluk, biraz daha tecrübe 
elde ediyoruz. Mazinin fena mirasını 
tasfiye etmek ve yepyeni usullerle 
daha verimli bir surette iş görmek 
imkanı hergün biraz daha artıyor. 
Yarma ait faaliyet imkanlarından 
bahsederken, dUn "Bu neden yapıl

llllllDY 

A.kdenize hakim mavi bir devletle 
kırmızı harp halindedir. Mavi devlet 
! zmirin gUney tarafına bir çıkartma 
( hraç) yapmıştır. Kırmızının ilk ye
tisen kıtalatı, maviyi karşılamış, ma
vi, kırmızının bu kuvvetlerine yaptı
ğı taarruz.lnrda muvaffak olamamış
tır. Bu suretle mavi ile kırmızı Se· 
ferihisar - Menderes nehri arasında 
k rşılıklt bir hat tutmuşlardır. 

ileri kıtalarm çekilmesini müteakip 
asrı kuvvetlerin karşılaşması ile gö
receğiz. Tabiye üstünlüğünü ele a -
lan, hava ve kara keşiflerine çok e
hemmiyet veren, alman haberleri za
manında krymetlendirebilen tarafın 
muvaffak olacağı ise daha şimdiden 
bir ger~klik olarak kabul edilebilir. 
Bilhassa az kuvvetle çok Ustün kuv
vetleri ekseriyetle yenımiş olan muh

teşem Türk ordusunun bu manevra
larınr hayranlıkla takip edecek, bunu 
karHerhnize de ulaştırmağa gayret 
edeceğiz. - S. A. K. 

madı?,, diye bir tariz hissi hatıra bile l'fi!ll~ 
gelmemelidir. Çünkü, yukarda dedi
ğimiz gibi, (dün) yapabileceğinin hep 
sini yapmıştır. Dünle yarın arasında 
mukayeseler yapmak, umumi hayat
ta çok lüzumsuz bir rahatsızlık uyan· 
dırır. Dün sırası gelmiyen veya ya
pılmasrna maddi imkanlar olmıy:ın 
şeyler elbette yarın yaprlacaktır. 

Mavi için hususi vaziyet 
Mavi taraf İzmirin cenubuna yap

tıgı çıkartmadan sonra, kırmızınm 

i eri kıtaatını zorlamışsa da muvaf
fak olamamıştır. Kırmızının cephe ta
arruzlarile söktürülmesi müşkülatı 

karşısında onu cenup kanadından 
(cenahından) kuşatmayı tasarlamış, 

Kuşadası civarına ikinci bir çıkart

ma yapmıştır. Maksadı Kuşadasma 
eıkan bu kuvvetlerle kırmızının yan 
ve gerilerine düşmek suretile kırmızı 
cephesini kavramak, İzmir cenubıuna 
çıkan mavi kuvvetlerin vadiler bo -
yunca ilerlemesini kolaylaştırmaktır. 
( Cıkartmalar mefruzdur.) Maviyi 
t msil edı>n taraf kıtala.rı daha ev
velden bu bölgede toplanmış olan bir
liklerdir. Bunlar da iki piyade tüme
n · ile bir motörlü topçu kıtası, bir 
ıstihH:ô.m taburu bir de1motörlü Jivaı
dM ibarettir. 

M('fruz ihraç noktaları: Büyük 
Mendres ağzı ile, Kuşadasının cenu
bundaki Samsun dağının arasında 
bulunan Karine iskelesidir. (İhraç 
mefruzdur). Buraya ihraç edilen ma
vı kuvvetler: Sökeye doğru ilerliye
ceklerdir. Maksat: Denize müvazi 
olarak yer tutmuş olan kırmızının ce
nup kanadına taarruz ve ihatadır. 

Kırmızı için husuai. vaziyet 
Kırmızının bir kısım kuvvetleri te

cemmu ctmi~se de bir kısım kuvvet
ler· de henUz yolda bulunmaktadır. 

Aydın civarında, kısmen toplanmrş, 
kısmen de toplanmakta olan kırmızt 
kuvvetler, ihraç yapmrş olan mavi 
) i hareketinde serbest bırakmamak 
ı in örtme kıtası olarak ileriye iki a
l yla bir dağ livası ve bir süvari alayı 
sUrmUstlir. Bunların teşkil ettiği per. 
dl' arkasında toplanmakla mc~guldtir. 

Kırmızının maksadı 

Birliklerin toplanmıı y1 bitirmesine 
kadar ileriye sürdüğü bu hafif kuv
v tle düşmanı oyahımak, toplanma 
b ttikten sonra bütün kuvvetlerle ta
arruz ederek hem Kırmızr cephesini 
c nuptan tehdit eden Mavi kuvvetle
rı hC'm de cer.ı :len zorlıyan Mavi 
kuvvetleri gayri müsait bir vaziyet
t muharebeye mecbur ederek de
nıze dökmektir. 

Mavinin kuruluşu 
iki piyade tllmeni, bir dağ livası, 

bır süvari alayıdır. Ayrıca şarktan, 

(Tuncelinden) Kırmızı emrine mu
hafız nlayı da sevkedilmektedir. Bu 
a ay muharebeye müdahale edece
gi zaman, kıymet itibarile Türk de
mıryollarının ve bunların askeri nak 
lıyattaki harikulade değerinin bir ör
n ~i olacaktır. 

Kn mızı tarafta motörlü (bindiril
roış l bir likler yoktur ... 

B'rinci safha 
Karılerimize yukarıki satır1 ar<la a

na batı rııu verdığimlz mesele he

ntiz tnmnmilc tabiye sahasına intikal 

etm m ş o'nn birinci safhadan iba

r ttır. Kırmızrnın Mavi karşısında 
bulunan kuvvetleri, meselenin §eklin 
d n de an1nşılacağı veçhile, nihayet 
b r ortm vazifesi almışlardır. 

Ortmeyc memur o!an birlikler, 
hareketlerini örtecekleri ana kuvvet-
1 rın mUımkUn olduğu kadar ilerisin
de mevzi tutacaklarından, gerideki 
t emmU işleri bir emniyet altında 
devam eder. 

Ortmeye memur kuvvetler, çok çe 
tin mukav metler g()stererek adım 
dım geriye çekilmek suretile, kendi 

t rafları için lazım olan zamanı ka
ı: ndırmakln miikclleftirler. 

Kırmızının il<'ri kıtaları (•motörlü 
birlıklere malik olmamakla beraber) 
)ırmızının taarruz için hazırlık vazi-

Son Trakya manevralarında 

ATATVRK 

yeti almasını sağlayabilecek kudret

te bulunmaktadırlar. Şüphesiz ki i

lerideki örtme kıtalarına bel bağlı

yarak hazırlık gevşemiyecektir. 

Kırmızının hazırlığı 
Kırmızı her an bir muharebeyi ka

bul edecek şekilde süratle hazırlan
maktadır. Meselenin esaslı inkişafını, 

Ege Manevrala
rında ilk Gün 

(Başı 1 incide) 
Bugün daha ziyade iki tarafrn da 

fazla mikyasta ha va faaliyeti gö
rüldü. Mavinin Menderes boyunca 
yapmak istediği keşifler. Krrmızının 
av taarruzlarile dağıtıldr. Kmmızı 

tayyareler, Söke cenubunda ileriliyen 
Mavinin motörlü grupunu bombar -
drman ettiler. Demiryolu üstünde 
mavi tayyarelerin tahrip ettikleri 
farzedilen köprüler yanına varyant 
yapılmak suretile nakliyat temin e~ 
dildi. 

Bu akşam Aydına yapılan Mavi 
hava hücumuna karşı alınan ışık 
söndürme ve korunma tertibatı mu
vaffakıyetli oldu. 

Tarihçi Ahmet Refik 
Dün Sabah öldü 

(Başı 1 incide) rıca gazetelerde de senelerce tarihi 
dar evvel Adadaki evinden kaldrrıldı, makale ve tarihi tefrika sütunlarını 
bin güçlükle Haydarpaşa Nümune doldurmuştur ki bu husustaki tafsi. 
hastanesine yatırıldı. lat ile merhumun hayatı ikinci say. 

Kıymetli tarihçinin srhhi vaziyetile faya ayrıca konulmuştur. 
her gün, her saat alakadar oluyor, 1 Cenaze meraaimi 
hastaneden şifa haberi soruyorduk. Ustadın ölümü, çok etraflI bir te. 
Fakat ümit ve sevinç verici tek cüm- essür uyandırmış, alakadar resmi ma 
le alamıyorduk ve nihayet dün tekrar kamlar da büyük bir hassasiyet gös
sorduk ve üstadın Allahın rahmetine termişlerdir. Vilayet, üstadın cenaze
ka vuştuğunu öğrendiğimiz zaman çok sini, merasimle kaldırmak ve Mecidi-
müteessir olduk. ye köyü mezarlığında Şairiazamın 

Son dakikaları yanına gömdürmek arzusunu göster. 
Ahmet Refik'in ö!Umüyle memle - miştir. Fakat Ahmet Refik son dem

ket münevver ve çok çalışkan bir ço- !erinde cenazesinin Büyükadaya gö
cuğunu kaybetmiş oluyordu. türülerek oraya gömülmesini vasiyet 

Merhumun son günleri, son dakika- etmiştir. };u vasiyet üzerine dostlarr. 
!arı çok istıraplı ve hüzünlü geçmiş- cenazeyi yarın Haydarpaşadan Bü
tir. Evvelki gün vaziyeti çok ağırlaş· yükadaya nakletmek kararmdadır
mış, doktorlar sabaha kadar hasta- lar. Bu karar tahakkuk ettiği takdir
nm baŞı ucundan ayrılmamışlardrr. de cenaze bugün Adaya götürülecek, 
Doktor Müfit Kazım, Sami, Bürhan saat üçte Büyükada camiinde cenaze 
ve Hamdi bütün bir gece hasta ile namazı kılınacak ve sonra Ada mezar 
me~gul olmuşlar, fennin biittio tedn- lığına defnedilecektir. 
vi ve şifa çarelerini ihtimamla tatbik Huıuai hayatı 
etmişlerdir. Fakat üstat Ahmet Refik Ustnt Ahmet Refik'ın ilim hayatı 
sabah yaklaştıkça biraz daha solu- gibi, hususi hayatı da çok dolgundur. 
yor. bitiyordu. Son senelerde bazı sebepler ona çok 

Sabahın alacahğındn bir aralık elem çektirmiştir. Bu sıralarda üstat 
doğrulur gibi olmuş, etrafındakileri geçim srkrntısı da çekiyordu. 
güç!Ukle seçmiye çalışarak şöyle in- Ustat "Ahmet Refik,. adım nasıl 
!emişti.~: . . .. .. aldığını kendisi şöyle .anlatmştr: 

- OGöl zle~m aKrtrkrtçol k hafıf. go~u- -Harbiye Mektebinde talebe idim. 
yor. ecegım. b'~ tt mamın ımkö.nı 

1 

Asıl adım Refiktir. Ahmet Babamın 
kalmadı. Bunu ılıyorum.,. adı idi. It'aknt sınıfta iki Refik vardı. 

Gazete istiyor Sınıf zabiti ikimizi biribirimizden a-
Ustat Ahmet Refik, gazeteciliğe ol- yırt etmek için benim adımın Ahmet 

duğu gibi gazeteye de çok düşk~dtir. Refik olmasını tensip etti ve o tarih. 
Gazetelerini hergün okur. O sabah ta, tenberi Ahmet Refik oldum. 

vaziyetinin bütün ağırlığına rağmen Çallı ve Vstat 
gazete istemiş, getirmişler ve eliyle Ustat tarihçi, maruf ressaı::ı Çallı 
işaret ederek dolabın üstUndeki beş Ibrahimle çok dosttu. Hatta Çallı 
kuruşun gazeteciye verilmesini söy- hakkında manzum bir "Çallı~~me,, de 
lemiş, bu arzusu da yerine getirilmiş yazmış, bunu çok güzel nuktelerle 
tir. süslemişti. 

Ustat eline verilen gazeteye göz Çallı Ibrahim, üstat Ahmet Refik'i 
gezdirmiş, kelimeleri güçlükle seçmi. Adadaki evinde sık sık ziyar~t ed~~di. 
ye cahşmş. fakat bu sırada çok ağır Ustat bir gün §3.ka olsun dıye şoyle 
bir buhran neticesinde kendini kay- demişti: 
br.tmiştir. Bu. diln sabah oluyor. Saat - Artrk evin boyasını değis-;tire
dokuzdur ve tarihçi Ahmet Refik ha- ceğim. Çallı o zaman belki evi bula-
yata gözlerini kapamıştır. maz. 

• Ustat Ahmet Refik çok cömert bir 
tarih tetkikçisi idi. Elliden fazla eser Ustada rahmet, aile ve dostlarına 
yazmıs, heosini de neşretmiştir. Ay- sabır dileriz. 

Gözümüzü düne bağlamıya sebep 
yoktrur. Türk milletinin karşısında 
milli inkişaf bakımından umulmaz 
fırsat ve imkanlar vardır. Vazifemiz, 
bu imkanlardan azami netice alacak 
surette çalışmak, çalışma usullerimi
zi de gittikçe verimli bir hale koy
maktır. 

Tedrici olgunlaşma sayetiinde im
kan dahiline giren yeni. yeni faali
yetlere atılırken, düne ve yarına ait 
görüş zaviyelerimizi bu şekil.de ayar 
edersek ve ahenk ve müvazeneye hiz
meti ve faydasr olmıyan her nevi dü
şünceleri kati bir tasfiyeye uğratır~ 
sak verimli çalışmanın ruhi temeli· 
ni; tam icap ettiği şekilde hazırlamış 
oluruz. 

Ahmet Emin YALMAN 

Akdeniz işi 
Yeni safhad; 

(Başı 1 incide) 
tehdit edilen muvasala yollarının em 
niyeti olduğunu Roma anlamak iste
miyor. iki hükumet şimdi ltalyanm 
cevabını daha yakından tetkik ede -
rck yapılacak işi kararlaştıracaklar
dır. 

Ingiliz ve Fransız hükümetleri kuv 
vctlerinden ve aralarındaki tesanüt
ten emin oldukları iqin bu vaziyet
ten zamanı geldiği sırada istifade et
mesini bileceklerdir.,, 

Echo de Paris gazetesi ise şu ımil
taleadadır: 

"Londra komitesinden bizden faz
la bir şey beklemiyen Italy.a kat'iyet
te bir ifsat sistemi tatbik etmekte~ 
dir. Bu memleket neticesiz bir diplo 
matik münakaşa ile meşgul olduğu 
esnada İspanyadaki krtalannın za
feri elde etmeğe vakit bulacaklarını 
ümit etmektedir. Acı bir hakikat kar 
~ısxndayız. Garbi Akdenizde "sevkül
ccyş müvazenesi,, bozulmuştur. Ve 
Balear adalarında, İspanyol Fasın
da, Libyada, hatta Atlantik adala
rında Ispanyo1 harbi ile alakası olmı
yan baZl hazırlıklar belirmektedir.,, 

Roma. 10 (A.A.) - İtalyan mat
buatı, Romanın Fransa ve İngiltere
ye verdiği cevabın Ispanyol mesele
sinin halli için ameli yegane yolu 
gösterdiği ımütaleasında bulunmak -
tadır. 

Popolo d'ltalia diyor ki: 
"Bundan böyle İtalya ile Alman -

ya elele vererek çalışacaklardır. Ba
zı devletlerin ufak komisyonlarda 
Avrupanın mukadderatım tayin ede
b!ldikleri ve diğer milletleri emriva
kiler karşısında bırakabildikleri za -
manlar artık geçmitşir. ltalya, mu
hariplik haklarının tanınması mese
tesinin gönüllüler meselesinin hal _ 
Jine mütevakkıf tutulmasını ka _ 
bul edemez.,, 

Corriera della Sera gazetesi de I
talya, Fransa ve lngiltere arasında 
bir üçler konferansının hiçbir şeye 
yaramıyacağmr ve İtalyayı haklın o
larak tanımadığı bu iki milletle tek 
başına karşı karşıya bırakmış olaca 
ğını yazmaktadır. 

Berlin, 10 (A.A.) - Sabah gaze
teleri İtalyanın, Fransız - İngiliz 
notasına verdiği cevap hakkında hiç 
bir tefsirde bulunmamakta ve nota
nın metnini, Giornale d'İtalia gazete
sinde çıkan Gaydanın bir makale
sinin yanmda ncşretmektedirler. Gay 
danın bu makalesi Fransa ve Sovyet-
ler birliği tarafından Valans:ya hüku 
metine verdiği iddia edilen silahlara 
aittir. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
ve bütün ağrılarmızı d erhal keser. 

icabında günde 3 kaıe ahnabilir 
isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden 

sakınınız. 
. . -;.~~·~ .. ,:.:.::.,.: 

. '• 

sonra 

ile niçin fırçalamak ICizımdır 

Çünkü: 
Radyolln dişleri t emizliyer ek sağ

llk ve güzellik vermekte, s izi, §U ve
ya bu diş macununu demeyerek diş
leriınizi bozmaktan kurtarmıştır. 

Radyolin t erldblnin kudret ve ha
lisiyetlne rağme.11 azami ucuzluğu ve 

azami tazeliği temin ederek sizi 
ba.ncı \'e pahalı macunlardan kurl4r 
mıştır. Radyolio mikroplan öldürere 
diş etlerine ve bütün ağza temizlik ' ' 
!Hlıhat kazandınr \'e bu neticeyi g 
rantı eder. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

günde 3 defa diılerinizi fırçalayınız. 

Daima Radvolin 

PROFiLAKS iN 
Belsoğukluğu ve Frengiden kc rur. 



TAN 11- 10 - 937 

•••••••••••ıııııeııııııııııeııııı•ı•••••ıııııııııııeeeeıeıeıııııııııııııeıııııııııı• i 

Kurtuluş Savaşında 
Deniz Kahramanları 
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Pontosçu Kaçak Çete 
Karadenizde Nasll bir yatak çarşafile malfun olan i

şareti verdi. Bir sözle teslim oldu
lar. 

Ele Geçirilmişti? 
Teğmen Nuri Arif bu motörü 

teslim alarak Alemdarın yanma ge 
tirdi. Eşkiyaların bir çoğu canver
miş, geriye kalanlar da derece de
rece ağırlıkta yara almışlardı. Biz
den burnu kanayan bile yokt'U. Tek 
tük yarası olanları nezaret altına 
'aldık. Yaralılara insani ve sıhhi ilk 
yardımı yapmakta geri kalmadık. 

• stiklal savaşına ait deniz 
1 kahramanlıklarını hatıra ha 

linde toplamak isteğinin verdiği hız 
la. yamaçları bir karaca gibi tır
mandım. Kasnnpaşanın, üstünde 
telsiz kursu binasını taş1yan bu 
dikkafalı tepeye tırmanmak zor 
oldu amma büyük salondaki isti
rahat te değdi doğrusu. 

Okul direktörü Binbaşı Nedim 
Ulsevenle göz gözeyiz. Biribirimi
ze soracağını şaşırmış bir öğret
menle söyliyeceğini bilmiyen bir 
talebe gibi samimi bakıyoruz. 

Nihayet dilimin altmdak.i bak
Qayı çıkardım: 

- Sizden, dedim, İstiklal sava
ıma ait hatıralar alrnıya geldim. 

Bir çağ düşUndü. 
t - Hatıra ha? dedi. Bu, okadar 
çok ki! .. ? Bir defa İstiklal savası 
başlıbaşma bir kahramanlık hat~
rasıdır. 

- Öyledir! Bu muhakkak; fa
kat sizden bu yekpare hatırayı teş 
kil eden küçük hatıralardan bir
kaçını rica edeceğim. 

Binbaşı Nedim yine düşündü. 
'.Avuçlar dolusu pırlantalar arasın
dan, zevkine denk gelecek bir taş 
seçiyormuş gibi düşündü.Onu bu 
heyecanlı dalgınlığından uyandır
mıya kıyamadım. Biraz sonra ken 
disi anlatmıya başladı: 

- Batum.a gidecektik. '.Alemdar 

\rapuru ha.zırlannuştı. Gemi komu

tanı, hareketten evvel talimat al
mak...Jlzıere. Deniz Koınuta.ııllğına. 
gitti. Biraz sonra kapa.J.x bir zarf
la. geri döndü. Beraberinde getir
(J.iği tnahrem tezkere, bize mace
ra ha.zırlıyan bir emirdi. Bugün gi 

bi aklnndadJr. Aynen şu satırları 
ilıtiva ediyordu: 

Gazal süvarisi ' iken sayısız ya
rarlıklar gösteren B. Adil 

Develilioğlu (Eski bir resmi) 

Onlar gemiden iki ü_ç yüz .. mct 
re açılmışlardı ki motor -

den bize doğru bir kurşun yağmu
ru gelmiye baışladı. Mukabele etmek 
meşru bir haktı. Jandarmalar da 
zaten hazırlanmışlardı. Müsademe 
başladJ. Alemdar gemisi kıçtaki 
etrafı kapalı dümenle idare edili
yordu. Geıni bir eşkiya motörüne 
bir kere toslasa mesele kalmrya -
caktı. Fakat motör ufak bir tek-
ne olduğundan manevra yapıyor, 
her defasında musademeden yaka
yı~nyordn. 
Alemdarın miyar puslası ile ba

cadaki düdüğü ~kiyanm kurşun
larile parçalanmıştı. Tam bu sırada 
motör canevinden bir yara aldı, :rna 
kineleri staper etti. Eşkiya beyaz 

B u işin facia olan bir tarafı 
vardı. Pontoslu eşk.iya A

lemdar vapurile müsademe ederler
ken: 

- Biz karılarımızı Türklere tes
lim edemeyiz! diyerek hepsini de-
nize atmışlar. Müsademe sona erdi
ği zaman bu zavallılardan bir ta
nesi hala suların üstünde çır-
pınıyordu. 

Gemi ile üstüne gittik. Denizci 
erlerimizden bir tanesi hemen so
yunur soyunmaz atladı ve onu kur
tardı. Güvertede baygın bir halde 
yatan genç kadın, yeniden hayata 
avdet ettiği zaman seıısemdi. Teğ
men Süruri Akalının bir insan şef
katile çalışması sayesinde kız ken
dini toparladı, Ona: 

- Yüzmek biliyor muydun? di
ye sorduk. 

- Bilmiyordum. Denizi bile ye
ni gördüm: cevabTnı verdi. 

üstündeki kalın pamuklu hırka
lar bir tahlisiye kemeri vazifesini 
görerek, onun hayatını kurtarmış
lardı. Bu sefer ben yaklaştım: 

- Kimdi bu adamlar, dedim? 
Bunları tanıyor musun? 

Gözlerini açtı. Biraz düşün.dil. 
iki elini havaya kaldırarak" hrzlıca 
dizlerine indirdikten sonra acı bir 
sesle ağlarcasına: 

- Allah belalarını versin! dedi. 
Zaten vermişti. Allah belfilarmı ! 
Binbaşı Nedim, bu hikiyesin.i bi-

tirdikten sonra: 
- Bir şey daha hatırladım! de

di. Ben büyük bir sükftnet içinde o-
nu dinliyordum. (Arkası var) 

. 
G eıni hareket etti. Eşkryanm 

1 gittiği söylenen tarafa yol 
11.lıyoruz. MUcadele için derin bir 
iştahımız var amma ortada müca
dele edecek eşkıya bulamıyoruz bir 
tUrlü? 
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m ~~.?i kayığı çevirdikse, hangi 
~ 0 :u Yolundan alıkoyduksa, el· 1~:ı:?ız böğrümüzde kaldı. Derken 

gozume bir motör ili t' B t··-.. ş ı. u mo o 
run takip ettiği yol, tamamile Ba-
t~m rota.sıydJ. Geminin süvarisine 
rıca ettim: 

. -:- Bir kere de şu motörde tali
hımızi deneyelim! dedim. 

Gemi komutanı bu ricamı kabul 
etın~.kte bir mahzur görmediği için, 
tnotore doğru dümen kırdJ. 
dikYaklaştık, düdükle işaret ver-

. Fakat motör oralı bile olma
dı n .. au 

· u k çalmakta ve yaklaşmak-
ta devam edince rnotör kurtuluş ol 
madı~nı anlamış olacak ki, bir
den bıre yol kesti ve durdu. Biz de 
durdu~. Motörden bir kayık may
na ettıler ve kayıkla iki kişi Alem
dara geldiler. 

Kendilerinden: 

- Motörde kimler var? diye sor
duk. 

Onlar da sanki bunu bekliyor _ 
!armış gibi: 

- Eşkıya var! Cevabını bastırı
verdiler. 

- Motöre gidin, eşkıyanın rei
sine bizim gemiye gelmesini söy
leyin! 

Motörün mürettebatı olduğunu 
öğrendiğimiz bu adamların gözleri 
irileşti. Kekelediler: 

- Biz gidemeyiz! Bizi derhal 
gebertirler! diye sızlandılar. 

Fakat meram anlamıyacağımızı 
gören tayfalar yeniden filikaya bi
nerek Alemdardan uzaklaştılar. 

Adam Çekiştirmek Keyfi . . 
Lüleburgazdaıı mektup gönderen zaman sade somurturlar, cemıyetı 

bir sayın okuyucumuzun pek sev- sıkarlar. . 
diği bir ar:kada.5ında adam ~ek.iştir- Bir cemi~:ette adam çekiştirılnı: 
mek huyu va.muş ta. onun 1!:in Le,n- yince ya tavla oynaınacak~r, >.. 
den, ''illet" dediği bu hale karşı bir briç, yahut poker. Tavlanın guriiltu 
çare soruyor. Hem de olmyucutarı- sü herkese bir azaptır. Briç lie~: 
mızın arasında bu illete tutulnıuş her vakit kavgaya yol açar, Po 
başkaları da belki vardır, diyerek de mutlaka bir veya birkaç kişi za 
verecğim cevabın umumi olacağına rar eder. Halbuki adam çekiştir~ 
işaret ediyor . • . mek cemiyetin tath tatlı deva.Jlllll 

Adam çekiştirmek huyuna karşı hizmet eder. riDİD 
çare söylemek bana pek i;e düşmez. Adam çekiştirmek söz sana~r: 
Fakat üstüne düşmiyen Ş"Y_1~e ka en mühimmi sayılsa yeri v . den 
nşma.k ta iııısana ke~if çerdıği için, şairlerin hicviyeleri kasidelerlll 
okuyucumuza cevap ~·ermekten daha uzun ömürlü olur. pin 
• dog-rusunu isterseniz bıraz da kol Karikatürü yapıla.n bir ldntS~ ,.,., 

k r o A ld gu• gibi, r tuklanm kabararak - enı ımı ala ona gücenmesi hata o u j 

madım. kiştirilen kimsenin de ~fk~fepJ'O::. 
ı;:.u kadar ki, benim fikrimce, a- bir hatadır. Çünkü çekıştırnıe 
>:r ) d • · obnJYllll dam çekiştirmek bir (iHet eğil, karikatür gibi, insanın ıyı k de-

bir zevktir. Adam çekiştirmek soh~ taraflarını meydana çıkar&na ~ gJ 
betin tuzu gibidir, derler. Tuzsuz Ye mektir. Yine karikat?rcle ol·~=ğa 
meklerde lezzet ol.madı~ı gibi, <:e- bi, ç.-kiştinnede de bıraz mu 

tt l k ·· elidir· kiştirme olınıyan sohbe e l e Ze\· olsa bile onu da ho!; _gonn .. ·ıenıek 
olmaz. Çünkü sadece dogruyu soy wnı 

•1.1 • • .. b"'tUn dog insan en ziyacle sevd:!!i erını çe- te güzellik olmaz. Bmı u uenıez. 
kiştlı-ir. Hiç ç~ki~tirilme~iş insa- bir çizgiye güzel birşey den yahut 
nm hiç dostu yok demektn·. Baksa.- Doğru çizgi biraz krvnlmca, ir gü-
mza baına ınekt.up yazan sayın oku biraz bükülüınce ona hemen b 

1 yuct;muz da, en çok sevdiği. dostun zellik gelir. Eaı güze~. sanat u=::: 
da çekiştirme illeti var, dtye onu ri krnlınış ve bükülmuş ç~~dir ki, 
bana çekiştirmiş ohıyor... Ben de meydana gelirler. Onun ı~ Uer de 
bu okuyucumuzu me1kbıbun~ pek söz artistleri olan, çekişti c 
scvdigyim ı~ın, keındisini çekiştire. mübalagyaya meylederler. 

1
,.. y 

~ • nıiiba aga yim: Bana mekt.up aynaya bakarak Aınca.k, çekiştirmekte k he 
yazılmış gibi göriindii. Ama bun<laın ederken çirkinlikten sakınır:"e;me-
dolayı giict>ınmesine mahal yoktur. le <:ekiştirilen adama ~~rar vatana 
Çiinkü onun illet dediği o keyifli yi kastederek mübala~!~~tirıne 
huy insanlsnn oo çoğunda vardır, vardırmamak şarttır. ()il&, çekiş 
Vakıa adam f,'e.kiştirmesini bilmi- yalana varınca, o zaman onu hiç 
yen kimseler de vardır. Fakat öylele- . tir.me değil, iftira derler \le 
ri bir cemiyet içinde buhmduklan kimse sevm~ 

Bir rekor 
Kazandık 

(Başı l incide) 
sat Müsteşarı Faik Kurdoğlu, Türko
fis Reisi Burhan Zihni, Türkofis Baş 
müşaviri Talha Sabuncu ile mülakat
lar yaparak teferrüatı konuşmuştur. 
Bu arada serginin planı üzerine ye
rimiz seçilmiş, şartlarda anla~ımy~ 

9 

.ı-·ş saat beş buçukta Türkofıs ( va~~ ' . 
· ·ile Amerikan mümessil arasında ,, ;;;:::__..======--.:c-::--=======~= reısı '"" ---

bir mukavele imzalanmıştır. - 935 te pirinç istihsal vaziyetimiz 
B. Conson, rahat rahat akşam tre-

. e yetişebilmiştir. Cebinde mukave
~olduğu halde Istanbula döuiince b:. muharririmizi kabul etm!ş ve 
unları anlatmıştır: 

ş "-Bilirsiniz ki, Amerikalılar sürat 
ı· l · görmek hususunda çok ame.ı a-e 1§ . 

damlardır. Süratle karar vermenm v~ 
bunları tatbike geçmenin her şekh 
b. tabii görünür. Fakat Ankarada 
~•z iki saatlik bir zaman içinde mü 

yıı.u.u .. 
hlro bir mesele hakkında varılan mus-

t ve kati neticeler karşısında hay-
pe k · b. m retten apıştım, aldım. Hiç ır me · 

1 ketin hükfımet makinesinde bu ka
;ar süratli kararlara ve icraata rac;t 

Velinimet Fasulye 

Senede 53 Bin 
Ton Fasulye 

istihsal Ediliyor 
ıroedim. Ankarada gördüğüm man- Fasulya ile pilav memleketimizin 

ge hükiımet işlerinde sürat bak!- milli yemeklerinden sayılır. Fasulya 
zara, · b" d" k mıın eski zaınanlardanberi Rumeli ve A- ım JZ m.8GIJJ 

---Aan eşsız ır tinya re oru - !iiiEE~~~-IlllJJA.l nadoluda yetiştirilmiş en ehemmiyet- ı <J33 41.633 
zarAs::~ya gitmezden evvel de s~- li besleyici maddeler arasındadır. Zi- t'J34 ·n~r.> 

t kı raat bakımından fasulyanın pirinç ile ı QJ) ; 1.429 zinle görüşmüştük. Anlatmış ım . '. 
1 

QJö :>
2
. l 'J9 

ktim dar olduğu için Ankarada ıkı hiçbir münasebeti olmadığı hal~~ 
v~nden fazla kalamıyacağırn. Bunun Türk mutfağı noktasından her hırı 
gu h t a ikiz yemeklerin baE?ında yer tutmuş-. . kati bir neticeye varmayı a ır dd 
ıçın . d B Roo tur. Birinde azotlu besleyici ma e 
bile getirmıyordum. Sa ece . - fazla, diğerinde nişastalı madde bol-

lt'in davetini tebliğ etmekle va- b 
seve Tü dur. Bununla beraber her iki ne atrn 
zifemi yapacak ve ayrılacaktım .. b:- besleyici tohumları olan fasulya ve 

. hükumeti istediği zaman katı ır 
1 

· · · t 
kiye ı b pirinç en kuvvetli yemek enmızı e§-
k ara varabilecek ve o zaman oş kil ederler. Kuru fasulyanın terkibin 

ar · dı·ye geride ne kalmışsa onunla ·· d 17 02 azotlu arazı de yüzde 9 su, yuz e , .. 
iktifa edecekti. madde, 0,95 yağlı madde, yuzde 56,19 

1920 senesinde Nevyork _Yorld ga- faal yani hazımda kolaylıkla lf gö~n 
zetesi namına lstanbulu Z1yaret et- beslevici nişastalı maddeler ile yuz
ıniştirn. 'I'ürkiyenin yabancısı ~lma- de 2 25 madeni maddeler bulunmak
dığnn! zannediyordum .. Hal~ukı. An- tadı;. Taze fasulyalarda su mik~~rı 
karada hayalimde eskıden ızlen k~- fazla yani yüzde 92 kadardır. Dıger 
1 n Türkiyeden büsbütün başka bır maddeler 

0 
nisbette azdır. 

!ı .. kiye ile kar"tlaştıın: Ne istediği- 8 82 tl 
ı<U ..., Pirinçte yüzde 16 su, , ... a~ u 
· bilen, derhal kestiren, karar veren madde, 

0
,
75 

yağlı madde, 81,7 ı nışas 
~ tatbikata geçen bir Türkiye.... . talı faal madde ve 0,58 madeni mad

Türkiye seri kararlar vermesının deler mevcuttur. 

ınükii.fatmı derhal görmüştür. Tür~i- Fasulya ziraati Türkiyede çok ile~i 
e namına seçilen yer, bütün serg.ıd.e d tı 

y ~tmiştır· . Vaktiyle Avrup_a an_ ge · evcut en mUstesna üç yerden bın- e• 
rn A t rilmic: neviler Türkiye ikhmlenne u!-.:ı:... Burasını başka bir hükume a- ':J kt dır 
~ muştur ve iyi mahsul verme e . yırtmış, fakat kati kararım verm_e. M m.leketimizde beş fasulya mmta-
mişti. Yani o hükumete ~~rşı ba~ı k:sı vardır. Baısta Karadeniz mmta-
deı?ildik. Türkiyenin seçtıgı yer, - ·ı Bursa Adapazarı, 
~ kası sonra sırası e · ' . ınerika Birleşik Devletleri namına ya Antalya ve Trakya gelir. Karadenız 

pılan binanın sağ tarafına. g:len sı- mıntakasmda Samsun ve Orduda se
radaki ikinci yerdir ve sergınm şeref nede 

8500 
_ 

9000 
ton, Trabzon ve 

ıneydanına nazırdır. . 
7

,.,
00 

7500 ton Kastamonu 
h ı Rizede <> - k Türkiye burasını seçince der a o- ınd 4200 _ 4500 ton uru 

k B ra ve Çoru a . . . •t turup mukavelesini imzaladı · u • ul yetı'ştirilir Yetıştırılen çeşı -
A k a fas ya . . 

sının Türkiyeye ayrıldığını n. ~r -
1 

r horoz ve çalı ne\'ilerindendır.' ~ur-
dan çektigı-·m bir telgrafla sergı ıda- e d Kütahya ile bırlıkte 

1 ta sa mıntakasın a 
resine bildirdim ve bu sabah s n- de 

3400 
_ 3500 ton, Adapazar, 

bulda hareketimi tasvip ve teyit eder ~:~t mıntakasında 1200 - 1500 ton, 
yolda bir cevap telgrafı buldum. 

1 
e 

1
,.el mmtakasında 3300-

. k Anta ya v ::ı t ka~mda Türkiye ile imza ettiğimız mu ave-
3400 

ton, Trakya mm a .::ı , 

· k.. "ktarında fasul) a le mucibince Tüı·kiyeye bın usur 2600 _ 2700 ton mı E"" 
' . B . . kt d' Anadolunun ıa-rnetre murabbaı yer verıyoruz. u yetiştırılme e ır. . Ni-de Ankara, 

. .. t im . Kayseri Kırsehır. g . . yerden kira vesair ı.dla bır ucre a zız, ' . w • kezlerin de yetış 
b ı K ya gibi dıger mer · . madıktan başka 1i:l00 metre mura · . 0?

1 
ahsul miktarının yekunu 

. d kendi tırı en m b' t mı bul-baı genişliğinde bir bınayı . a 
1936 

senesinde on beş 111 0 

hesabımıza yapıyoruz. Bu bınanın ha 

rici duvarlarım, damını, koridorları

nı, tuvalet yerlerini, vantilasyon ter
tibatını biz vücude getiriyoruz, bütün 
masrafını biz ödüyoruz. Elektrik •. su. 
lağım, gaz, telefon tesisatını kendı he 
sabTmıza binanın içerisine kadar ?e
tiriyoruz. Türkiyeye düşecek vazıfe, 

harici ve dahili dekorasyonları ve 
teferrüatı yapmak ve maks~da gö~e, 
dahili taksimatı vücude getırmektır. 
Yükseklik 12 metre olacağına gör~, 
hediye edilen pavyonu iki katlı bır 
hale koymak, böylece 2000 me~~e ~u 

bb h.b. 1 k mümkundur. ra ar yer sa ı ı o ma . 
Türk pavyonunun sergi idarc~ı ta

rafından yapılacak kısımlarının ınş~

atı 1 temmuz 1938 de bitecek .ve bı~ 
na harici ve dahili tezyinatının ıkmalı 
içi~ Türk sergi heyetine teslim olu
nacaktır. 

Türkiyeden gönderilecek eşyanın 

doğrudan doğruya sergi rıhtımına ka 
dar denizden nakline imkan vardır. 

Nevyork sergisinden maksat.' ~~rı
nı hazırlamak ve milletlerin b~rıbırı
ne bağlılığını ve ihtiyacını teyıt et -
tnektir. Milletler arasındaki b~rış ve 

b .. ı bır meahenge taalluku olan oy e 
. ·· t rdig-i canlı a-seleye Türkiyenın gos e . b .... k 

laka ve hassasiyet, Amerıkada uyu 
bir memnuniyetle karşılanacaktı:··: 

B. Conson, bundan sonra sergının 
b. traflı ma-rnaksatları hakkında ıze e 

lumat ve resimler verdi. lştirake ka-

Amerikanın Bahri 
Müdafaasında 

Değişiklik 
Vaşington. 10 (A.~:) - Aya~ 

. ··meni reısı Walsh, bey 
bahrıve encu d 

: . tin karışık olması o-
nelm.ılel vazıy_e d · müdafaası 

·ı Amerıka eruz 
layısı e ni ba§tan tespiti la-
ihtiyaçlarınm ye . . 
zım geldiğini söylemıştır. 

---o-
Barutgücü Sahasında 

Yapılan Ma~lar 
Bakırköy Barutgücü sahasında 

diln saat onda Bakırköy Rum ta
kımile İstanbul Bulgar takımı kar

şılaşmışlar, 6-0 Rumlar galip gel
miştir. 

Saat 13 te Bakırköy Ermeni A 

takımile Barutgücü genç takımı 

çarpışmışlar, 3-2 Barutgücü genç 
takımı galip gelmiştir. 

Saat 16 da Şişli Halkevi A ta-

kımile Barutgücü A takımı karşı
lasmıslar ve neticede 3-1 Barut
gllcü 'galip gelmiştir. 

rar verdiğimiz bu mtihim sergi hak
kındaki malumatı yarınki sayımızda 

bulacaksınız. 

Muhtelif senelerde fasulye 
istihsali 

maktadır. Memleketimizin hemen her 
tarafında az çok yetişen fasulyenin 
umum yekunu elli iki bin yüz doksan 
dokuz tonu bulduğuna ve senede an. 
cak yirmi beş ton fasulya ihraç etti. 
ğimize göre halkımızın senede elli iki 
bin yüz yetmiş dört ton fasulya ye
diği anlaşılır. En cok fasulya sarfe. 
den halk en zivade fasulya yetiştiren 
mıntaka ahaiisidir. Buralarda bir 
köylüye senede 5 - 32 kilo fasulya 
isabet etmektedir. 

Pirinç ziraati pirinç kanununun 
tahditli mmtakaları dahil olduğu hal 
de ehemmiyetli surette inkişaf et. 
mektedir. Evvelce dış memleketler· 
den ithal edilen Rizon, Italyan, Hin. 
diya, Acem pirinçlerinin dahi ayni 
nevileri memleketimizde yetiştirll. 

mektedir. Türkiycde, ziraat mıntaka
sınm adıyla anılan pirinç nevileri ara 
smda Bursa, Tosya, Edirne, Diyarbe. 
kir, Adana pirinçleri piyasada en çok 
tutulan çeşitlerdir. Türkiye piring 
mrntakaları gittikçe genişlemektedir. 
En fazla mahsul yetiştiren Seyhan 
mmtakası senede 19 bin tona yakm 
pirinç yetiştirir !kinci derecede sıra
siyle Samsun, !çel, Diyarıbekir, Gazi 
Antep, Ankara, Antalya, l{astamonu 
gelir. Bütün memlekette pirinç hast· 
liı.tı 1936 senesinde 73 bin tona yakm 
dır. Pirinç ihracatrm1z da fasulya gt. 
bi 25 - 30 ton kadar ehemmiyetsiz 
bir miktarda olduğu için Türkiye ha. 
sılatmın hemen kaffe5li halkımız ta· 
rafından istihlak edilmektedir. Türk 
pirinclerinin lezze~li olması yetişt.ir. 
mc usullerinden zıyade toprak ve ık. 
limin müsait tesirlerinden ile~ gel· 
mcktedir. 

Yu9oslavyanın 
iç Meseleleri 
Belgrat, 10 (A.A.) - Avala 8• 

jansı, muhalefet partileri arasında 
teşekkül eden Blokun programı hak 
kında hükumet mahafilinin noktai 
nazarını bildiren bir tebliğ neşret

miştir. Bu tebliğe göre: 
Muhalefet arasındaki anlaşma as-

1a Hırvat meselesini halletmemekte
dir. Muhaleff tin üzerinde uyuşt~ğu 
program kati ana yasanın tanzimme 
intizaren muvakkat bir ana yasa tan 
zimi icin hakiki bir hUk{ımet darbe· 
sini ta'zammun eylemektedir. Bu ~a
ti yasanın ise tanzimi fevkalade guç
ıuğe uğnyacaktır. Çünkü Sırp. Hı~
vat ve Slovenler arasındaki ekserı· 
yet rejiminin kaldırılmasını isti~daf 
"tmektedir. Hükfımetin üç mıllet 
· · ··<: devlet nazariyesini kabul etmesı u tiı 

tanınmasını tazammun edece~ a • 
Bu ise hükfo:netın otedenbeı. mu~ . 
fa.a ettiği birlik prensipine ~ugay~r· 
dı ... Keza muhalefetin tervıç ettı.gt 
usul bir hükumetin iktidar mevl.tii.· 
ne ancak usulü dairesinde gelebı~ 
ceğine dair ola ndemokratik prensıp
lerin kaldırılmasını istihdaf etmek-

tedir. l 
Teşkilatı esasiye kanunu kral ~. -

gunluk yaşına girinceye kadar degış 
tirilmiyecektir :.ı• 



10 ========================================================= .......................................................... : 
BULMACA i Yaldızdan San Remoya f Dünkü bulmacanın hal edilmiş şelill 

: ......................................................... ; 
YAZAN: S. S. No. 56 

Vatan Hainleri Artık 
Biribirlerini Atlatıyorlardı 
Kiraz Hamdi, iki giin sonra, 

kati cevap vereceğini söyli
Y"'rek, Sait Mollanın ikametgahını 
t rketmişti. Fakat doğruca Giknül 
cüneli fsmaile gitmişti. Aralarında 
şöy e bir muhavere ge~mişti: 

- Mübarek olsun, lsmail Bey .. 
:Ha allrıh, cemiyetler teşkil etmişsi 
mz. Siyasi işlere girişmigsiniz. Ca
nım bıze haber vermek yok mu?. 
Yoksa b·zi adam hesabına koymu
yor muE'UDUZ? . 

- Kim söyledi size bunları?. 
- Kim olacak .. Cemiyetinizin re 

U .. Sait Molla .. 
Gümülcüneli, koyu bir küfür sa

vurduktan sonra cevap verı~şti: 
- Baksana, pasam .. Hiç bende, 

Sait Mollanın peşine ta.'ıtılacak ha
cıgözü var mı? .. 

- Ben de öyle zannederdim am-
ma .. 

de, öyle bir iman ve itikat var ki; 
bütün maruz kaldığımız felaketler, 
yakın bir zamanda mecrasını de
ğiştirerek, bizi tekrar saadet vadi
sine isal edecektir. 

(Ancak şu var ki; yine birtakım 
haris ve menfaatperestler, bu elim 
vaziyette bile birtakım entrikalar 
çevirmekte.. bizi dostlarımıza ve 
düşmanlanmıza karşı küçük gös
terecek teşebbüslere girişmektedir 
ler. 

1 2 :\ -i t\ .t.; 7 R 9 10 
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• ENiNE: 
1 - Anadolu limanlarmdan biri. 
2 - Erkek adı - dünyada adedi 

llAYRETTlN 
f:IZE/l 

- Molla, kendi kendine gelin gü
vey oluyor. Vahdettine mektup yaz 
mış .. Birtakım palavralar yapmış .. 
Şimdi oradan aldıklarını bize sat
mak istiyor. 

(Ezcümle, Sait Molla denilen o 
rezil ve sefil herif, Damat Ferit Pa
şanın gaflet ve hatasından istifade 
ederek, !stanbulda birtakım hacalct 
aver dolaplar döndürdükten sonra, 
burada da şüpheli birtakım işlere 
girişmiş, gfıya, efendimizin emir 
ve iradelerile gizli bir cemiyet teş 
kiline teşebbüs eylemiştir ... Hergün 
ikametgahına birtakım ipsiz sap
sız adanılan celbederek bunlan 
(namı şahaneniz) e olarak tahlif et 
mektedir. 

en çok bir memeli hayvan. 

- E. ı::i:ı: ne fikirdesiniz? .. 
- Evet .. Biz de; boş durmamak 

için birşeyler yapmak istiyoruz. Fa 
kat, ne yapacağımızı henüz bHmi
yoruz. 

- Ala .. Şayet bir iş yapmıya ka 
rar verirseniz, beni de haberdar e
dın. Belki size yardımım dokunur. 

Kiraz Haımdi, Gümülcünelinin ika 
metgahmı terkedcrken, hafifçe gü 
lümsemiş: 

- Atlattım, teresi, 

Demişti. 

Ve .. Kiraz Hamdi, ayrılır ayrıl

.ma.z, Gümülcüneli arkasından alaylı 
bir tebessümle gülümsemiş: 

- Atlattım, teresi. 

Demişti. 

Bütün hayatları, biribirlerini at
lata atlata külah kapmaktan iba -
ret olan bu adamlar, bu sefer de 
biribirlerini atlattıklarını zannede
rek, ayrı ayrı, kalplerinde birer 
memnuniyet hissetmişler.eli. 

O akşam. Pire tarikile lsken
deriyeye giden Romanya 

postası, Maltada bulunan Vahdetti
ne hitaben yazılmış iki mektup gö
t'..irmekte idi. Bu mektupların met
ru şundan ibaretti: 

Birinci mektup 
(Zatı seniyelcrine karşı, hiç bir 

sebep ve suretle sarsılmaz ubudi
yctimin nişanesi olan şu mektubu 
huzuru şahanenize takdim ederken. 
son bir vazife ifa etmiş olmaktan 
mütevellit büyük bir memnuniyet 
içinde bulunuyorum. 

(Efendimiz!.. Maruz kaldığımız 
büyük ve müşterek felaket, bizi bi 
ribirimziden ayırmıyacak, bilakis 
daha kuvvetle birleştirecektir. içim 

(Dünyanın en mezmum fiillerini 
büyük bir zevk telakki eden; ve 
bunları en pervasız bir küstahlıkla 

alenen irtikap etmekten çekinmi

yen bu herifin ikametgahı, esasen 

Romanya zabıtası tarafından şid

detle tarassut edilmektedir... Çok 
tabiidir ki, şimdi birtakım Osman
lıların o mülevves ikaımetgaha gi
rip çıkmaları, orada sık sık içtima 
larda bulunmalan. zabıtanın büsbU 
tün şüphesini celbedecek .. Birtakım 
müessif hadiselere sebebiyet vere
cektir ... Bu meyanda, efendimiz a
leyhinde de birtakım dedikodular 
başgösterecektir . 

(Ayni zamanda, Sait Molla deni
len bu (iki yüz) yüzlü habisin, hem 

Damat Ferit Paşa ile, hem de - Da
mat Ferit Paşa ile gizlice anlaş· 
tıkları rivayet edilen . lstanbulda
ki (düzme halife) ile muhabere e
derek kendine menfaat temin ede-
cek entrikalar çevirdiği söyleniyor. 

(Bunları efendimize arzetmek
ten maksat, şunu bunu çekiştir
mek değil; bilakis, fevkalade hali
sane bir maksatla hareket ettiğimi 
göstermektir. 

(Biz, esasen efendimizin menfa
atlerine taalluk eden en küçük şey . 
leri bile gözden kaçırmıyoruz. Ve; 

bazı sadık dostlar vasıtasile, siyasi 
teşebbüslerden de geri durmuyo
ruz. Eğer efendimizin de bazı husu 
si düşünce ve teşebbüsleri mevcut 
ise, lfıtfen bu arzularını biz sadık 
kullarına havale buyurmalarını, is
tirham eder; teşebbüslerimizde bi
ze yardım edenleri teşvik zımnında 
kendilerine verilmek üzere bir rnik 
dar paranın süratle irsaline inayet 
buyurmanızı rica eyleriz, olbapta .. ) 

(Ar kası var) 
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~ -• 
• 

SEFALiN 
Sonbahar geldi • 

Ufak bir üşütme başınıza = 
bir hastalık getirebilir. Vü- • 
cudtıımzda bir kınklık his- = 

hissetinlz mi? • 

t' erhal bir ka,e • 
Selalin: 

• Alınız. • 
NEZLE, GRiP • 
BAŞ ve DIŞ!! -
ağrıJar•na karşı İİ 
Eczene'erden 1 lik • 

3 - Erkek adı - Ruhani reis. 

4 - Lahika - Fail. 
5 - Anadoluda bir kasaba. 
6 - Demiri bile aşındırır - vila-

yet - zayıf kanaat. 
7 - Ne köy, ne şehir. 
8 - İnce kumaş - !çeri gelen. 
9 - Dini merasim - herşeyi tu

tar - argoda hitap. 

10 - Hafif uyku. 

• BOYUNA 
1 - Eski bir tarikatin piri. 
2 - Cihan - cemiyetlerde bulu-

nur. 

3 - Namhda bulunur - av kuşu. 
4 - Renksiz - Sorgu. 
5 - Düşmek istemediğimiz mev-

ki - Duygu. 
6 - Yolunu şaşıranlara söylenir. 
7 - Bir kuş yavrusu - hatta. 
8 - Garbi Aııadolunun büyük bir 

kazası. 

9 - Tatsız gürültü - İlk gördü
ğümüz insan. 

10 - İstimdat - iki batın üstii
müzde. 

# TIFOBIL ' 

TÜRKİYE . 
CUMHU RJYETI 

SIRA .B 

1 
Dr. IHSAN SAMI ı-------------------Tifo ve paratifo hastalıklarına 

tutulmamak i<;in ağrzdan alman Almanca _ Türkçe H d d t 
tifo haplarıdır. Hiç rahatsızlık T E K N 1 K L u- G AT ,. ,· e ... 
vt>rmez Ht>r'·"cı A bı bilir Kutusu ' 

' 50 kuruş ' 

-TEZ İŞEVi-
Evlenme merasimlerini az 

masrafla yapıyor ve ucuz fiyat
la değerli emlak ve arsalar satı
yoruz. Eminönü Han .No. 12. 

Adnan Halet T af pınar 
Almanca - TUrkçe tercüme işlerile 

meşgul olanlar ve teknik kitab oku
yanlar için faydalı bir eserdir. Tevzi 
yerleri: İstanbul Ik bal Kitabevi, Be
yoğlu Haşet ve Erich Kalis l{itabev
leri. 

ve asabi nöbetler 11klat· 
tıkça, çarpıntı ve bayılma
lar devam ettikçe hayatın 
zevki mi kalır? KARDOL 
ile teskin çaresi var. 

11 - 10 - 937 

Soat:er birbırını takıp edıyor ve h016 sobohleyirı 
taze bır kuvvetle kalkabılmek ıçın b ıe ldzım 
olan 5ökın bır uykuya bır turlu kavu~amıyaru.ı. 

işte burada 

VALIDOL imdadımıza yetişirl 
Onu bır kere tecrube edınıı. Zararsız ve 
•inirlerı te5'cın edıcı olan bu ilôç vykusuzluoo 
korıı umulmaz bır devadır. 

VALIDOL: damla, tablet vtrhop 
halınde her eçzanede bu unur. 

"' 
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Semti 

- m ak Ahcllarına sekiz 
taks:tte sat~ş ; 

Cin si Muhammen 
kıymeti 

Lira 
Kuzguncukta Çifte meyhane ve 

Bakkal clyewn Dere Fınnı sokağın
da eski 2 MU. 9 yeni 22, 22 ı, 24 
No. lu. 

Vdada Hacıkadın mahallesinde es
ki Vefa yeni Katipçelebi sokağında 

eski 30 l, 32, 6, 8, 2 yeni 32, 34 No. 
lu. 

Uçer katta dörder odalt ter
kos ve elektrik tesisatını ha
vi bahçeli kagir üç evin ta
mamı. 

Dokuz odalı iki sofalı ~lek
trik ve terkos tesisatını ha
vi bahçeli kargir iki evin 
tamamı. 

3550 

3100 

Vefada Hacıkadın mahallesinde lki katlı sekiz odalı elektrik 
Vefa caddesinde eski 19, 19 MU. 21, tesisatını havi bahçeli ah-
Yeni 31 33 No. lu. şap bir evin tamamı. 2100 

Çarşambada eski Beyceğiz yeni Ka- Bir katta iki odalı Elektrik 
tip Muslahaddin mahallesinde eski tesisatını havi kargır bir 
orta yeni telci sokağında eski 912 evin tamamı. 500 
yeni 11 No. lu. 

Boğaziçinde Anadoluhisannda Gök lki katlı beş odalı ahşap 
su mahallesinde Nişantaşı sokağın- bir evin tamamı. 
da eski 7 MU. yeni 1 No. lu. 

250 

l - Arttırma _3-11-937 tarihine düşen Çarşamba günü saat 14 de 
yapılacak ve gayrımenkuller en çok bedel verenin üstünde kalacaktır. 

2 - Arttırenaya girmek için muhammen kıymetin c· 10 nu nisbetinde 
pey akçesi yatırmak lazımdır. 10 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri pecoin ve ge · k l sekiz senede 
k . U . k . 

00
. . ,. rı a anı 

sc ız m savı ta sıtte enır. Taksitler rw 5 f 
1
• t• b'd" • .. • c a ze a ı ır. 

4 - Taksıtler odenınceye kadar gayri menk 1 d - b" · · derecede · t kl" k 1 (6729 u san ıga ırıncı 
ıpo e ı ·a ır. ) 

r----------~~~-
L i MUHiDDiN 

HACI BEKİR 

A 
Ticarethanesi 

Gayet nefis ve çok lüks 

AMELA 
Şekeri 

:imal edip bugünden itibaren salıta çıkardığını 
sayın mü.tenlerine ilan eyler. 

EDVitl 

Devlet Demiryo ları 9 ncu işletme 

1 

M h Direktör!üğünden: 
h u amınen bedeli kilometre 27 de vagon üzerinde teslimi şartiyle be-

er metre rnik' b 5 1 t k 
1 a ı 1 5 kuruş olan 8.000 metre mik'abı ba as apah zarf 

umsu ıyJe 26-10-937 snlı günü saat 15,30 da Sirkecide 9. Işletme arttır
n ve ek ·ı B . sı tmc komisyonunda satın alınacaktır. 

TAN 

Siz de bu kremden 

şaşmayınız ! 

KANZUK 

rlütün cihanda l'lli senedir daınıa üs
tün \'e eşsİ7. kalmıştır. 

KREM BALSAMIN 
Büyük bir biJgı ,.e uzun bir tecrübe 
mahsulü olarak \'Ücude getirllmi~ 
yegfıne sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini söz. \'C şarlatanlıkla değil, 
sıhhi evsnfmın Paris, Londra, Ber. 
lin, Nev - \'ork güzellik enstitülerin. 
den yüzl~rce krem arasında birin. 
ellik mükafatını kaznnmıı; olmakla 
ispat etmiştir. 

DiKKAT: 
KREM BALSAMlN 

Gündüz için yağsı.z, gece için yağlı 
ve halis acı badem {{remleri olarak 
dört nevi \'ardır. 

KREM BALSAMIN 
Ötedenberi tanınmış hu usi vazola

rında satıldığı gibi 00 defa sureti 
mahsusada imal ettirdiğimiz gayet 
şık ve beraber ta.5rmıya elverişli hu· 
susi tilpJer derununda dahi sntılnıak
tadır. 

Fil·atça daha ehven olduğu kadar 
pek kullanr lı ve zarif olan 

KREM BALSAM1N 
Tüpleri büttin n vllerlle tanınmı ec-
u, ıtriyat ve tuhafiye mnğazalnrınds 
bulunur. 

lNGtLtz KAN'ZUK ECZANF..Sl 
BEYOGLU - lSTA~BUL 

n u lŞe ~irmek isteyenlerin ~o 7,5 nisbetindc muvakkat teminatla ka-
te unun tayın ettiği vesikaları, Nafia lşlerine ait eksiltmelere girunek is- y 
lr Yenlerden aranacak müteahhitlik vesikası hakkındaki talimatname da- ~ 
...... :51nde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gu··n saat 14,30 za kadar Ko. ~ 
... ısyon Rei r ·· · fran· 

s ıgıne vermeleri lazımdır. " Parıumtenn istihzar edıldıgı . iz 
d Şt~tnanıcler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinde ve Sirkeci- sanın Midi havalisini gezmiş ısent 
--e~ş-~-t_m_e_K~om~is~y-o_n_u_nd_a~v-cr_i_le~m~e:k:t:ed:i:~~(6:9:0:8:>~~~~~~~~~ tabiatin çiçekleri merke~nde Y~ba -

·ıdı e-
tığı bir nevi balmumunun cı 
yazlatmak ve güzclleştimıek husu
sunda şayanı hayret hassalarını 
bilirsiniz. 

ve BEL~EVŞ K - ŞI . . . d·1 bu şava-iioJI E li(i' NE ~ A C 'Sır Aseptik. tabır c ı en . h 
nı hayret cevhcrın tasfiye edilın~Ş b~-

0 r m O b ., n ~::~:;·~:r:!~ üzerinde si!tlriJD" 1

; 

Bunu; geceleri yatmnzdaD evve 
tatbik ediniz. Cildin sert ve kırmızı 
d t ak parça 

Tabletleri. Her ış tabakasını yumuşa ar 
eczanede arayınız (Posta parça döktürecek, sabahleyi~ in~nd~-

1255 H - b yaz bır cı ın .. ______ ..:,..,;_..:..:_:O::,r,::m~o~b~i~n~Q~a~l~a~t~a~is~ta~n~b~u~I~=-...:.:=.:-~ mıyacagmız taze ve e ksı 
- yeni güzelli~· ile karşılaşaca ruz. 

11> y t ki A gı . h ktnlar, krr-
a a 1 ve Yemekli Türkiye servisleri için muteber ~- ~ çık mesameler, sıya ~o nyrl saf 

Y t k 1 V 1 
mızılık :ekeleri ve tenın g .

1 1 a a 1 a g o n a r bü:ün ma~.dclerin.in_ tamamen zaı .. ~: 
· dugunu goreceksınız. Ancak, yu 

T enzi atfı Abonman Karneleri nüzün gençlik güze_lli~i.ile f~zlan!:-
zad teşkil etmemesı ıçın b :;1 k 

1
' 

Sosyete acentelerincle yakında satılığa f;ıkarılacaktır. 

Sahıbi: Ahmet Emin YALMA '.Umumi Neşriyatı İdare Eden: S. SAUM 
Gazetecilık ve Neşriyat Türk Limitet Sirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası 

omuzlarda, kol ve ellerde da tik u -
lanmanız lazımdır. Kolay, pr~ ve 
ayni zamanda az masraflı 0 an bu 
"Sir Aseptik,, bütün eczanelerle ecza 
depolarında satılır. 

Zevkimi 

okşıyan 

11 

yalnız 

Neden 
Aspirin ? ı~ 

Çünkü ASPİRİN seneler
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen Ej3 ' marka

sına dikkat ediniz. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

lstanbul Leyli Tıp talebe yurdu Hademeleri icin mevcut şartnamesine 
göre 135 çift iskarpin açık eksilbne ye konmuştur. . • • 

ı - F.ksiltme: Cnğaloğlunda; Istanbul Sıhhat ve lçtımnı muave11°ı 
Müdürlüğü binasındaki komisyonda 27-10-937 ÇnI'§amba gUnü saat 
H,;,11 da yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat: Bir çift iskarpin 480 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti: 48 lira 60 kuruştur. . 
4 - Istekliler şartname ve nümuneyi hergün Çemberlitaş cıvarında 

Fuatpaşa türbesi karşısında leyli tıp talebe yurdu merkezınde görebilirler. 
5 - istekliler cari seneye aid Ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı ka

nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya Ban
kıı mektuplariyle birlikte belli gün ve saEitte Komisyona gelmeeri. (6816) 

Gaziantep Nafıa Müdürlüğünden: 
G. Antep de inşa olunacak fıstık istasyonu ve müştemilatının inşası 

kapalı zarf usulilc münakasaya çıkar ılmıştır. Keşü bedeli 49911 lira 84 
kuruştur. Münakasa müddeti 5. 10. 937 tarihinden itibaren 21 gilndür. 
ihale Nafia dairesinde müteşekkil komisyonu mahsus marifotile icra o
lunacaktır. Xeşü evrakını görmek ve malumat almak isteyenlerin nafia 
dairesine müracaatları. 

----~ ...-...-. -- ------------ --._.__. __ ._ -... ,.. ----- - -- -_. ---~- _ _._._ ~
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MOVAOO' 
saati olmuştur 

ZARIF • SAGLAM - HASSAS 
158 birinci mükafat kazn.nmıı:;tır. 
Bütün saatçilerde bulabilirsiniz. 

Deposu: Sultanhaınam, Havuzlu 
Han 1. 

ANNELER 
Biliniz ki çocuk yalnız 

meme için ağlamaz. Çok iyi 
bilirsiniz ki: Çocuğu hırçın

latan sebeplerden birisi de 
apıf aralarının ter vesaire
den piferek kızararak çocu
ğu rahatsız etmesidir. Bu 
itibarla günde iki defa ço
cuğu 

PERTEV 

ÇOCUK PUDRASI 
ile pudralayınız. Ne adi tu
valet pudraları ve ne de çok 
itina ile hazırlanmıt pahalı 
pudralar 

PERTEV 

ÇOCUK PUDRASI 
yerini tutamaz. Bu pudra ' 
bilhassa yavruların ciltlerini 
ve ifrazatı nazarı itibare 
alınarak yapılmıttır. \ 

Fenni Sünnetçi 

Emin Fidan 
Beşiktaş 

Erip apartman 
Tel: 44395 evi Sua
diye istasyon yanı 

HER AYIN BiRiNDE 
Gi./'EMiZDEN PARANIN FAiZiNi AL 

TVRK TiCARIT BAHKA/I 
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Otomobil gezintis~nden zevk almak için 
" 

eski ve silinmiş lastikleri kullanmayınız 

Emn·yet 
H~r 

istikamette 
Goodyear . lastiklerinin tabanındaki 

dilimlerin derinliğine ve mukaveme
tine bakınız. Sağa, sola, ileriye, ge
riye doğru kaymadan emniyetle git
menin yegane yolu bu lastiklerdir. 

lar i Şar 

90İo 
Lastik arızları lastiğin son kalan 

Omründe 
hasıl 

Sonbaharın ıhk tatil günlerinde gezerken las

tik arızalarını düşünmemek için arabanızda yeni 

GOODYEAR lastiklerinin takdı olması lazımdır. 

Ancak bu suretle tatil gününüzden hakldle isti

fade edersiniz. Yol nekad'ır bozuk olur ise olsun 

lôstiklerinlzin sizi yolda bı :akmıyacağına emin ola-

bilirsiniz. 

Arabanızda henüz yok ise hemen GOODYEAR 

takınız. Azami konfor, istirahat ve emniyeti bir 

araya getirmiş olursunuz. 

DÜNYANIN HER TARAFINDA DIGER MARKLARA NAZARAN DAHA FAZLA ADAM GOODYEAR LASTIKLERILE GEZER. 


