
BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

Fasta Örfi idare ilan Edildi 
·Paris, 2~_.<A.A.) - Fasta başgösteren kargaşalıklar 

devam etti~den ve muhtelif yerlerde yerliler ile zabı
ta kuvvetlen arasında müsademeler vuku bulduğundan 
Fas hükfuneti örfi idare Ulnma lüzum görmüştür. 

KAMUTAY TOPLANIYOR 1 emizlik Mücadelesi 
Cümhurreisi A tatürkün 

Meclisi Açış Nutuklarına 
Sabırsııhkla intizar Ediliyor 

1"N .d. . . k k , a ı,, ışı apanmıyaca , 
ince tetkiklerden geçecek 

Bazı gazeteler bahsin kapanmasını istiyorlar, Fakat bu işin 

kapanması, Türk gazeteciliğinde kirli eller bulunmasına mü

samaha etmek olur. Bu gazeteciler buna razı olurlar mı ? Mali Siyasefl 
Yeni Zafer 
Arifesinde 

Büyük Şefin İsaretleri: , 
Yeni Çahşma Ydı İçin Atatürkten 

Mühim Direktifler Bekleniyor 

l ANKARADA BULUNAN BAŞMUHARRIRIMIZDEN J 

T ürk gazeteciliğine musallat olan bir a 
Z O R B A ve B E L A L 1 Y A 

karşı mücadele açtığımız gündenberi m~m
leketin her taraf mdan takdir ve teşvik gö
rüyoruz. Siyasi ve iktısadi hayatımızdaki 
yegane çirkefin kurutulmasının nekadar 
mühim bir rejim davası olduğunu bütün va
tandaşlar görüyorlar ve anlıyorlar. Şunu da 
takdir ediyorlar ki yazılarımız, mutat tekil-

nın acınacak halidir. 
Mücadelenin kendimize ait kısmında biz şimdiye 

kadar ancak davanın ana hatlarım işaret ettik. 
Cumhuriyet kolleksiyonlannda okuyucularla bera
ber gezintiler yapmıya ve maskeli olduğu içirı her 
göze birdenbire görünmiyen bazı yazıların içyüzü
nü ortaya koymıya henüz başlamadık. Menfaat can 
lısı Nadinin kirli iş hayatına ait tafsilata dE he
nüz girişmedik. 

Vasıtasız Vergiler 

Tevhit Yolunda 
'.Ankara, 26 (Tan muhabirinden)

Cumhuriyet hükftmetinin senelerden 
beri takip etmekte olduğu mali siya 
setin yeni bir zaferine önümüzdeki 
aylar içinde intizar edebiliriz. Bilava 
srta verglerin tevhidi ve bu suretle 
mükellefin sabit bir miktar kar§ısın
da bulundurulması maksadile bir müd 
det evvel teşekkUl etmiş olan tetkik 
bürosu projesini hazırla.mıştrr. Proje 
gözden" geçirilmek üzere Maliye Ve
kA.leti varidat umum müdürünün ve 
diğer alakalı zevatın dahil bulunduğu 
bir komisyon teşkil edilmiştir. Ko -
misyon tetkikten sonra bir rapor ha
zırlıyacak ve vekilete sunacaktır. 

Maliye Vekiletinin hazrrlryacağı 

elS_ylenen muhım kapun .Pn>Lesiı!l!Jllii 
edecektir. 

Maliye Vekiletinde kurulacak o • 
lan komisyonun bu husustaki kanun 
projesini en yakın bir zamanda ha-

zırlıyacağı öğrenilmektedir. Bu pro 
je son ibir tetkikten geçtikten sonra 
Millet Meclisine gönderilecektir. Pro 
jenin, Kamutayın bu toplantı devr~ 
sinde görüşülerek kanun halini ala
cağı kuvvetle muhtemel görülmekte
dir. 

Hatayda Y apllan 

Haksız Muameleler 
'.Antakya, 26 (Tan muhabirinden) 

- Yeni delege geldikten sonra sü
kftnet bulan efkanumumiye, şu intiha 
bat günlerinin arif esinde de ayni ha
vayı muhafaza edecek zannediliyor 
ve seviniliyordu. Fakat son günlerde 
biribirini takip eden müessif hadis~ 
ler, hayli can sıkmıştır. 

Mektep tatilinde köylere Türk 

Büyük Millet Meclisi içtima halinde .• 

Ankara, 26 (Tan muhabirinden)
Türkiye Büyük Millet Meclisi önü -
müzdeki pazartesi günü saat 14 te 
mutat senelik içtimaının ilk celsesini 
aktedecektir. 

18 Eyl\ıl fevkalade toplantısmı mü 

~~~ JsMtli~n~i'tE(}e~ai~ 

Cümhurreisımız Atatürkün, bu nut 
kuna fevkalade bir ehemmiyet atfo- ı 

lunmakta ve sabırsızlıkla beklenmek
tedir. Geçen seneki tarihi nutukların 
da işaret buyurduklan büyük mem
leket davalarını muvaffakıyetle netl

.i>l~ndiren Kamutavm, azız. ~tteıı 
~yuı ıçın uu·eKtluer aıacağı anla-
~ıılmaktadır. 

de bir gazeteci kavgası değildir; siyasi ve 
iktısadi hayatta tam temizlik ve berrak-
lık hasretiyle senelerdenberi milletin dikka
tini ve düşüncesini işgal eden kirli bir yara
nın kökünden tedavisine ait bir temizlik 

mücadelesidir. 
Bu mücadelemiz iki baştan devam ediyor. Bi

rfai biz idare ediyoruz. Nadinin gazetecilik deni
len ve ancak idealistlere ve feragat sahiplerine ait 
mesleği ne gibi kirli ve şüpheli işlere vasrtn edin
diğini anlatıyoruz. Fakat yapılacak diğer bir iş 
vardır ki, onu yaprruya bizim elimiz ve dilimiz var
mıyor. 

Bu kadar kirli bir ruhu tasvir için çamurlu 
kelimeler kullanmak lazımdır ki, bu da her 

,,,..,;., 1>1inclon golmcz. Mücadelenin bu kısmını Na
dinin 1eendisi ikmal ediyor. Her gün çıkan gaute
sinde kirli bir ruhun kusuntuları vardır ki, hunla-
rın karşısında Nadinin itiyat halinde okuyucuları 
bile burunlarını tıkıyorlar ve başlarım çeviriyorlar. 
Fakat ayni zamanda maskesiz bir Nadinin lıütün 
ruhi çirkinliklerini görüyorlar. Karşımızdaki man
zara, şahsiyetinin epeyce taraflarını her gün bir 
parça daha kendi bataklığına gömen bir zavallı- • 

Fakat ~ahs.i~ bu kısımlarını ele almazdan ev-
vel şımdilık fasıla vermeyi muvafık f'Örii

yoruz. Obürgün milli bayramdır. Ayni zarn~da 
~:~lekette yeni bir hükumet kurulmuştur. Biz 
butün kuvvetimiz ve dikkatimizle milli mesEleler 
üzerinde durmak isteriz. Okuyucularımızın dlkka
tin~n de bugünlerde bunlardan başka bir noUaya 
dağılmasını muvafık görmüyoruz. Nadi istediğini 
yazabilir. Bu yazılarını tamamile cevapsız bıraka
cağız. Çünktl zaten kendimizi onlara muhatap say
mıyoruz. Nadi kendi kendini teşhir suretile bizim 
mücadelemizin mühim bir safhasını bizzat 1kmal 
ediyor ki, biz günün meselelerile uğraşırken o da 
çamurlar içindç tepinmiye devam ederse memnun 
oluruz. 

Fakat milli bayram ve Meclisin açılmaın mU
nasebetile münakaşayı on gün için t:ıtil et

mezden evvel au birkaç noktayı tespit etme~ iste
rim: 

1 - Telefonla haber aldığıma göre, Bay Nadi, 
Bay Habip Edibin vesikası hakkındaki sö;ı.ümtlzü 
tekzip için Habip Edibin bir mektubunu neşretmiş, 
bu mektupta da böyle bir vesika mevcut <•lmadı
ğı söyleniyormuş. 

(Arkası 8 incide) 

betle hükumet merkezimizde toplan
rnıya başlamışlardır. Kamutay, pa
zartesi günü en yaşlı azasının reisliği 
altında toplantı yaptlktan sonra Bü
yük Şef Atatlirk, senelik açış nutuk
lannı irat buyuracaklardır. Mütea
kıben encümenlerin seçimine geçile
lektir. 

ünümüzdeki cümhuriyet yılında 
memlekette başarılacak mühim mese
lelerin Atatürkün nutuklarında işa- · 
ret olunacağı ve bunların Celal Ba- ı 
yar kabinesinin mesat programına 

da esas teşkil edeceği zannedilmekte-
dir. (Arkası 8 incide) '~~~sss~~~~~iii!iii!ii~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J 

Askeri Müzakereler Yarın Başlıyor 

Romen Erkanıharbiye 
.Reisi de Ankarada .. 

General Şikityu Dün 
Ankaraya Merasimle 

Buradan 
Uğurlandı 

B. Tatarescu 

Bugün Buraya 

Varmış Olacak 
Bükreş, 26 (Tan rnuhabi.riOOen)

Romanya Başvekili B. Tataresou, bu 
sabah Istanbula kalkan Romanya va
purile Ankaraya hareket etmiştir. 
Kendilerine Hariciye erkanından B. 
Sibiçans ile Türkiyenin Bükreş elçisi 
B. Hamdullah Suphi refakat etmek
tedir. 

Bay Tatarescu, hareketinden evvel 

İspanga İşi Yeni Safhada 

Sovyet Rusya Kati. 
Teklifler ileri Sürdü 

harfleri öğreten gençler, nihayet ce- · ~~---

verdiği beyanatta, Balkan antantında 
yeni meslekdaşı Ba§vekil Bay CelaI 
Bayan tanımakla bahtiyar olaca~nı 

' söylemiş, Bay Bayann şimdiye kadar 
Türkiyenin ekouomi ve sanayi saha
sındaki kalkınmasında büyük hizme
ti olduğunu ilave etmiştir. 

zaya çarpılmıya ba§la.dılar. Hele bun 
ların arasında henüz kanuni yaşını 
doldurmamış bulunan bir gencin de 
ınahkum oluşu halkı heyecana düşür 
dü. 

~ 

Romen Erkiınıharbiye Reisi Galata rıhtımına inerken .• 

gelmiştir. Sayın reisin maiyetinde 
Romanya Genelkurmayına mensup 
bir heyet te vardır. 

Bay Tatarcscu, yarın lstanbula 
varmış bulunacaktır. 

Yugoslavyada Tethişçiler " 
Belgrad, 26 CA.A.) - Bundan bir 

kaç gün evvel dört kişiden mürekkep 
tethişçi grupu Uoublian'da tevkif 
edilmiştir. Bunların ikametgahların
da yapılan taharriyatta 30 rovelver 
ve iki fişenk bulunmuştıur. 

Yeni Tefrikamız: 

Hürriyet ve itilaf 

Nasll Doğdu 

Nasll Battı 

Balkan Antantı Erkanıharhıyc re
islerinin toplantıları, yarın sabahtan 
itibaren Ankarada başlıyı:ıcaktır. Top 
lantı yarın onda baghyacak, 5J'leye 
kadar devam edecek ve öğle yemeğin 
den sonra toplantının ikind celsesi 
yapılacaktır. 

Dost Romanya erkanıharbiye reisi 
ve yanındaki Romen subayları, To-
pane rıhtımında, Istanbul valisi B. Yakın tarihin, şimdiye ka- 1 

Muhittin Ustündağ, Istanbul kuman- dar meçhul kalan esrarı bu 

.,_ 
Çetin bir harbe hazırlanan Madrit ordusu bir geçit resminde.. 

YEDiGON 
Erkamhnrbiye reisleri loplantısm

a hıızır bulunmak üı,cre dost Ro
!\lYa erkiı.nıharbiye reısı General 

Şik~u da dün saat 14,30 da Roman
·on~~ıa.~apurile Köstenceden §ehrimizt> 

dan vekili Tümgeneral Osman Tufan, yeni telrikamızda ortaya 
Istanbul Merkez Kumandanı General dökülecektir. Birkaç güne 
Ihsan Ilgaz, Romanyanm Ankara el- kadar okuyacaksınız. 
çisi B. Telemak, Romanya konsolo- ~!!!!!!!~~~~~~~~~~-.IJ 

(Arkası 8 incide). 

Londra, 26 (TAN) - Ademi mü-ı 
dahale komitesinin bugünkü toplan
tısında Sovyet Rusya, mümessili B. 
Maisky, hUkCımctinin düşüncelerini 

açıkça anlatmıştır. B. Maisky, Sov -
yet Rusyanm, ispanyadaki gönüllü· 
lerin çekilmesini üç ihtirazi kayit ile 
kabul ettiğini söylemiştir. 

(Arkası 8 incide) 

Cümhuriyet Bayramı için çolC 
güzel bir sayı çıkardı. Bütün ba
yilerden ve müvezzilerden iste
yiniz. 
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Gurultulu Bir Toplantı 

Ayakkabıcı kooperatifi 
or akları itiraz ettiler 

ir· en Karın 
, ağıtllmqsı 

Hak Sahipleri 
Kararlaştırlldı 

e 

ı·························· 

Bayramda 
Halk Kürsü
leri açılıyor 
Cümhurlyet bayrnmmda, Par

timizin dayandığı cümhuriyet v~ 
inkılap prensiplerinin yayılması
oı temin i~ Cümhuriyet Halk 

ı Partisi teskiluh olan viliiyet, k:ı.- ı . ~ . 
t za ve nahiye merke:1lerınde halk 
l kürsüleri açılacaktır. Ba~Ta.m • 
ı gfuılerlnde milli duyguların inan : 
ı verici sesler nalinde bütün yurt-

1 
ta akisler yapmasına hizmet i
~n bu kürsiiler, devrime içten 
bağlı bütün vatandaşlara açık 
bulwıdunılaca.khr. 

Limandaki Facia Adliyede 

Batan ş·ıeb·n S"varisi 
Dün T evk · f Edildi 

Limanımızda batan Ordu şilebinin 
birinci ve ikinci kaptanları, dün, adli 
yeye getir:lmişler ve üçüncü sulh ce
za mahkemesinde sorgulan yapılmış
tır. İlkönce geminin süvarisi Mah -
mut sorguya çekilmiş, kazayı şöyle 
anlatmıştır: 

"- Cuma gecesi Beşiktaş önünden 
hareket ettik. Biraz sonra gemi, akın 
tıya kapıldı. Akıntının sürati, gemi
ninkinden fazla idi. Vapurun seyrini, 
dilmenle idare etmiye imkan kalma
dı. Esasen, akıntıya kapılmamtzla, 

"Cumhuriyet" 
Aleyhinde 

Açılan Dava 
--o-

Dünkü Celsede, Şahitler 
Yüzleştirildiler 

Haber gazetesi tarafından Cumhu
riyet gazetesi aleyhine açılan dava
ya asliye ceza mahkemesinde dün de 
devam edilmiştir. Davanın mevzuu: 
Haberde çıkan bir yazı ve resmin 
aradan 24 saat geçmeden Cumhuri
yet gazetesi taraf mdan alınarak neş 
redildiği iddiasıdır. 

i ı - Kadm, erkek 18 yaşmdan 
İ yulmn her vatandaş halk kür -
i sülerinde söz sö~·Hyebilecektir. 

1 2 - Bu kUrsillerde ~~rilece.k 
ı söylevlerde, inkrliibın, cumhun
ı yetin ve is11klfllln değeri, ~~:u:ı
ı lüğü ve ehemmiyeti unıumı fıkır
ı ferle wılablacnkhr. 

· Hamidiyenin üzerine düşmemiz bir 
oldu. 

Dün, evvelki celselerde dinlenen 
şahitlerin yüzleştirilmeleri yapılmış

tır. 

Haber gazetesi namına Irak sefi
rinden beyanat alarak gazetesinde 
neşreden Haber muhnrriri Hikmet 
Münir, orada Cumhuriyetten hiç bir 
ımümessilin bulunmadığını ve ken .. 
disinin bu havadisten kimseye ver
mediğini söylemiştir. Cumhuriyet ga 
zetesinin muhabiri Şamlı, Hikmet 
Münirle her zaman havadis müba .. 
delesi yaptıklarını, bu havadisi de 
kendisinden aldığını iddia etmiştir. 
Hikmet Münirden bu havadisi alır • · 
ken kimsenin görüp görmediği sua· 

1. ~ 

Kooperatifin satıf yerinde if yapan ortaklar •• 

Umum ayakknbıcı sanatkarları 

!Kooperatifi, dün saat 14,30 da Çar
§ıkapıdaki kooperatif binasında fev
kalade bir toplantı ıynptı. Toplantıya 
sebep, esas nizamnamedeki muayyen 
maddelerin değiştirilı."llesi zarureti 
idi. 

Dün, güıiiltülU bir kongre oldu. 
Nizamnamenin on iki madesi değiş
tirildi. En fazla gürilltüye yol açan, 
74 üncü maddenin tndili işi idi. Bu 
nıaddeye göre, koopetariften haın 
madde satın alan ortaklara ve koope 
ratif satış yerine, satılmak üzere 
mal bırakan ortaklara kar verilmesi 
icap etmektfdir. 

idare heyeti, bu maddenin yalnız 
kooperatiften ham madde satın alan
lara kar verHmesi şeklinde değiştiril
mesini teklif ediyordu. Fakat, bu tek 
lif kabul edilmedi ve bir çok müna
kaşalara sebep oldu. Meselenin iç yü
zü şudur: 

Hisselerini alamıyan ortakların 
şikayeti 

Uç senedenberi, nizamnamede sa
rahat olmasına rağmen, idare heyeti 
mesuliyeti üzerine alnrak, kooperati
!e kendi nam ve hesabına satılmak 

üzere mal getiren ortaklara hisse ver 
memiştir. Bundan dolayı da üç küsur 
bin lira kadar bir kar birikmiş, ida
re heyeti, bu karı kooperatifin ihti

Bunun üzerine bir ortak kalktı ve 
heyecanlı bir şekilde: 

- Fakir ortaklar eziliyor. Nizam
name, idare heyetinin keyfine göre 
değiştlril.mek isteniyor. Hakikati söy 
leyince susuturuyorlar. Ben, koope
·ratif murakıbı idim. Hakikati söyle
diğim için, beni buradan kovdular. 

Bir ortak ta bağırarak şunları söy 
ledi: 

- Kimin hakkını kime veriyorsu
nuz? Heyeti umumiye bu mesele hak 
kında bir karar vermek salahiyetini 
ha.iz değildir. ÇUnkU burada toplan
mış olanlıı.nn hepsi alacaklı değildir. 
Hak sahiplerine ayn ayrı müracaat 
ederek feragati istenebilir. lktısat Ve 
ka.letinin emri yerine getirilmelidir. 

Daha bir çok münakaşalardan son 
ra, bu meseleyi alakadar eden 79 un
cu maddenin deği§tirilmesi kabul e
dilmedi. Karın hak sahiplerine dağı
tılması muvafık görUldil. 

Dünkü kongrede münakaşa edilen 
meselelerden biri de idare heyetinin 
11 kişiden 6 kişiye indirilmesi işi idi. 
Bunu teklif eden idare heyeti idi. U
zun gilrültillerdcn sonra, idare heye
tinin altı kişiden mürekkep olması 

kabul olundu. Kongre geç vakit ni
hayet buldu. 

• 
Biraz Terbiye 

yat akçesi olarak muhafaza etmiş- Dünkü kongrede iki gazeteci ar -
tir. Ortaklar, bu paranın, hak sa- kadaşımız çok müessif bir muamele 
hiplerine tevziini istemektedirler. Bu karşısında kalmışlardır. Hadise şu
mesele yüzünden, kooperatif ortak- dur: 
ları iki zümreye ayrılmıştır. Nizam- Toplantı devam ettiği sırada, sa
namenin emrettiği şekilde kar tak - lona iki gazete foto muhabiri gelmiş
sim edilmediği, Risturn tevzi edilme- tir. Bu arkadaşlar, resim için bazır
diğinden, bir kısım ortaklar, idare he landıkları sıra.da, kongre divanı ya
yetini lktısat Vekaletine şikayet et- nında duran Şevket isminde birisi: 
mişlerdir. lktısat Vekaleti, bunun ü- _Kongreyi ihlfı.l ediyorsunuz. Şim 
zerine, lıcooperatifin hesaplarına el di resim alınamaz. Buyurun, kıltklı 
koymuş ve mUf ettişler vasıtasile tet- birtakım lakırdılar karıştırmıya yel
kıkler yantn mıştır. Neticede bir kı- tenmiş, böylece arkadaşlarımızı va
sım hak sahiLi ortakl!!-ra kô.r dağıtıl- zifelerinden alıkoymuştur. 
matlığı ve üç bin liranın. id.~e heyeti Bu adamcağızın bu şekilde hareket 
tarafından muhatw.n edıldıgı anlaşıl- 1 etmek salahiyetini kimden aldığını 
mıştır. u. I bilmiyoruz. Kendi hesabına garip ve 

Kooperatifte tahktktıt yapan m hayli esef edilecek bir şey ... 
f ettişin dünkü kongrede, kooperati· -o----

Bayramda Kapalı 
Bulunacak Yerler 

J 3-llnlk kürsülerinde söz söyle 
$ mek için bayramdan önce ve ya-

hut bayram esnasında hiirsü ba
fjmda söz istemek ve almak müın 
klindür. 

4 - Bu kiirsüler, mahallin 
parti heyetleri ta.rafından seçi
lecek üç Jdşilik bir komitenin i
daresinde buhmıacak, söz alan •

1 
lıı.r, en çok bir saat konuşablle
ceJderdlr. 

........................... 

minön·· de de 
ir t obil 

P rkı Açllacak 
Eminönü meydanının istimlak pro

jesi kati şeklini aldığı için belediye, 
esas projesini hazırlamıya ba§lamış
trr. 

Bu araba bilhassa tramvay durak 
yerleri tMselesine ehemmiyet verile
cektir. Belediye tnüstakbel Eminönü 
meydanının münasip bir yerinde, Ga
latadaki gibi, bir nnkıl vn.cutaları n.ı.r
kı yapmıya karar vermiştir. Bu par
kın genişliği ve yeri hakkında Bele
diye imar müdürlüğü tetkiklere gi -
rişmiştir. Park yapıldıktan sonra o
tomobillerin §imdiki gıhi Köprü ba
şında durmalarına izin verılm~yecek
tir. Ancak Eminönü tarafında yapı
lacak parkın Gnlatadakine n'lzarnn 
bir hususiyeti olacaktır. O da Emin
önü ve civan hilhass:ı bır iş mınta
kası olduğundan yük arabaları içiı1 
de yeni parkta bir köşe aynlac&ktır. 
Bu itibarla parkın meych•nrn Yemiş 
cihetinde yeni açılacak kısımda olma. 
sı ihtimali kuvvetlidir. 

Alta Aya Mahkum Oldu 
Topkapı dışında Antuvan isminde 

birinin evine girerek ev sahibinin el
biselerini çalan Ismail isminde bir sa
bıkalı, .dün altı ay hapise mahkum ol 
muştur. 

izciler 
Ankarada 

f e gönderdiği tezkere okundu. Bu 
tezkerede, 936 senesine ait .'.>lan Ris
turnun nizamnameye uygiın şekilde 

tevzü ve yapılan yanlışlıkların dü
zeltilmesi bildiriliyordu. 

Münakaşalar başlıyor 
Bu tezkerenin okunması üzerine i

dare heyetinden Abdullah izahat vı:
rerek dedi ki: 

- Evet bu parnyı ortaklara ver
miyoruz. lhtiynt akçe olarak ayırdık. 
Çünkü kooperatifin menfaati bu nok 
tadadır. Bu para ile yakında bir ta
bakhane açmak istiyoruz. Bu parayı 

istiyecek ortak tasavvur edemiyo -
rum. Heyeti umuıniyeye reye konsun, 
karar versin. Biz, ortaklarımızın bu 
paradan feragat edeceklerini ümit e
diyoruz. 

Cilmhuriyet Bayramı dolayısile 29 
Birinciteşrin cuma günü resmi, hu -
susi daire ve müesseselerle mağaza
lar tamamile kapalı kalncakl~rdır. An I 
cak hafta tatili kanununa göre, pa -
zar günleri açık kalmak müsaadesini 
alınış bulunan yerler bayram günU 

açabileceklerdir. 
Resmi daire ve müesseselerle mek

tepler yarın saat 13 te knpanacak ve 
tekrar pazartesi sabahı açılacaktır. 
Cumartesi günleri saat 13 te kapamı 
ya mecbur olan müessese ve yazihane 
ler yarın öğleden sonra kapamak mec 
buriyetinde değillerdir. 

Kabahat bende değildir. Kazanın 
yegane sebebi, akıntının gemiden faz
la süratte olmasıdır.,, 

ikinci kaptanın sorgusu 
Bundan sonra, ikinci kaptan Rem

zi dinlenmiştir. O da kendisini şöyle 
müdafaa etmiştir: 
"- Bir gemi limana girerken ve 

çıkarken mesul olan sUvaridir. Kal
dı ki, ben kaza esnasında kumanda 
mevkiinde değildim. Hadisede diğer 
tayfaların vaziyeti ne ise benim de O· 

dur.,, 
Mahkeme, bunun üzerine süvariyi 

tevkif etmiş, Remzi kaptan hakkında 
da "ademi takip,, kararı vererek ser
best !bırakmıştır. 

Ara a Gire 
A m övüşeni 
Bıça la Vurdu 

Evvelki akşam Galatada bir yara -
lama hfı.disesi olmuştur: 

Mumhane caddesinde 175 numaralı 
kahvenin sahibi Neşet karısı Fatma 
ile kavgaya tutuşmuş, !ş büyümek is 
tidadını gösterdiği bir sırada Şevket 
ve Ahmet jsimlerinde iki ki13i ı.raya 
girmişlerdir. Neşet, bu mlidahaleye 
.kızarak kllfretmiye başlamıştır. 

Bu solcr A ı. ~,,,+ '----~ .. • · ,, 
Neşeti boğazından ve göğsünden a
ğır surette yaralamıştlr. 

Yaralı tedavi altındadır. Ahmet, ya 
kalanarak tahkikata başlanmıştır. 

Romanyanın Yeni 

Konsolosu Geldi 
TekaütıUğUnü istiycrek İstanbul -

dan ayrılan M. Gretsu'dan açılan Ro
manyanm İstanbul başkonsolosluğıı
na, Romanya hariciye memurların -
dan B. Lucasevicz tayin edilmiştir. 

B. Lucaseviez, dün, yeni vazifesine 
başlamak Uzere şehrimize gelmiştir 

Tramvaydan Yuvarlandı 
Vefa.da oturan Ahmet isminde bir 

amele, sarhoş olduğu halde Kabataş
ta si.lratle giden tramva:•dan atlamak 
istemiş, düşerek muhtelif yerlerin -
den yaralanmıştır. 

o 

AhJap Tekneli Motörlerle 
Benzin Taşımak Yasak 

Ordu Şilebinin dün tevkil 
edilen süvarl9' 

Mevkuf kaptan, tekrar müddeiu -
mumliğe iade edilmiş, tahkikat evra 
la dördUncU sorgu hakimliğine veril
miştir. 

Ort 
M 
Ar 

ekte 
limleri 
sın da 

Fatih ortamektebi riyaziye mual -
limliğine Atıf, Kız lisesi riyaziye yar 
dımcı muallimliğine Aıyşe, Erkek lise 
si türkçe muallimliğine kız muallim 
mektebi muallimlerinden Ziya, Cağa 
oğlu ortaektebi riyaziye yardımcı mu 
allimliğine Semiha, Cümhuriyet or
tamektebi ~rt bilgisi muallimliğine 
kız lisesi felsefe muallimi Mehpare 
r-r - "' ... .. 
Iimliğine TukSim orta. biçki ve diki~ 
muallmi Müeddep, Üsküdar birinci or 
ta tarih yardımcı muallimliğine Naci-
ye ve ayni mekte'i' tabiiye yard~cı 
muallimliğine Cemile, Silleymanıye 

ortamektebi tabiiye muallimliğine 
Hasene, Nişantaş kız orta okulu ri
yaziıye muallimliğine ŞUkran, .K~~ı -
köy üçüncü orta müdür muavınlıgıne 
ayni okul resim muallimi Fahreddin 
tayin edilmişlerdir. 

Gümrü 
Bir Caddenin 

Kapanmasını istedi 
İstanbul gümrükleri başmüdürlü -

ğü, Sirkecideki Reşadiye caddesinin 
kapatılmasına izin verilmesi için be
lediyeye müracaat etmştir. Gümrük
ler baı:ı müdürlüğü, bu sokakta yal
nız antrepo binası bulunduğu için tah 
mil ve tahliye işlerinin kolaylaştırıl
ması mnksa.dile bazı tedbirler alma -
cağını bildirmiştir. 

Belediye, bu teklifi tetkik edecek
tir. Fakat Beyoğluna giden motörlil 
nakil vasıtaları buradan geçtikleri 
için bu isteğin yerine gctrilmiyeceği 
zannediliyor. 

üniversitedeki Konferans 

line ~ahit şu cevabı vermiştir: r 
- Hayır, o sırada yanımızda kim· 

se yoktu. f 

Nizamettin Nazi/in söylediklerl 
Bundan sonra RüştU Arasın beya .. 

natı meselesine geçilmiş, şahit oıa .. 
rak dinlenen Nizamettin Nazif şun .. 
lan söylamiştir: 1 

"- O gün sabahleyin saat sekiz 
buçukta rıhtıma gittim. Biraz sonra 
Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü A
ras geldi. Kendisile hususi bir şekil .. 
de ve kimse işibnedcn bir mülakat 
yaptım. O sırada rıhtımda benimle 
beraber yalnız Ahmet Emin Yalman, 
Hikmet Münir ve foto Ali vardı. 
Cumhuriyet gazetesinin ne bir mu -
harriri, ne bir muhabiri ve ne de bir 
fotoğrafçısı vardı. 

Ben, :yirmi senelik gazeteciyim. 
Şamlıya sorunuz, kendisile hiç bir 

ha~ffi§, ajtş J'SE§İ Y.1!.,lJl!!IS ~~ 
vermiş ve demiştir 1d: 

_ Hadise sabah saat 9 da olmuş-
tur. Günün erken saatlerinde olan ha 
diseleri biz akşama kadar nasıl olsa 
polisten, siyasi mahafilden tahkik e
der, öğreniriz.,. 

Şamlının bu ifadesine kar~ı .Niza· 
mcttin Nazif şu cevabı vermıştir: 

''- Alelade hadiseler, tahkik yoll
le öğrenilir. Fakat, Rüştü Arasla ko
nuşurken bizim mUHi.katımızı kimse 
dinlemedi ki meslckdaştmız ona so
rup öğrensin~ iddiası çürüktür.,. 

Bundan sonra Cumhuriyet gazete-
sinin avukatı, başka bir vaka mUna• 
sebetile Hikmıet Münirln el yazısı ile 
Samlıya hitaben yalmış bir vesika· 
yı getireceğini söylemiş, mahkeme, 
bunun için ikinciteşrinin 14 üne bı
rakılmıştır. ' 

reiRKAÇSAriRLA'J 
~,....._"'"'"'""~~""""""'" 
L iman işletme mUdiirU Ra. ufi, dün 

Ticaret odasına gelerek İstanbul 
limanı için hazırlanan proje etrafında Ti
caret odası umumi heyeti ile alakadar ta
cirlere izahat vermiştir. 

• 
M czarlıklardaki mezar taşlarına nU• 

merotaj yapmak üzere ikisi müze
ler ikisi belediye ve biri evkaftan seçilmiı 
be~ kişiden mürekkep bir komisyon kurul· 
muştur. 

• 

Şiddetli yasağa rağmen, ahşap tek 
neli motörlerle petrol ve benzin taşın 
dığı görülmektedir. Liman memur -
ıarı, diln, Aydos isminde 6 tonluk ah 
şap bir motörU Çubukludan Sirkeci
ye benzin taşırken yakalamışlar, ve 
sahibi hakkında takibata başlamış -
lardır. 

Yeniköy Nahiye Müdürünün 
Muha emesi 

Profesör doktor Mazhar Osman, 
dün akşam Üniversite konferans sa
lonunda "Poichiatri., mevz JİU bir 

B eledıye, ıchrin her tnratmcıa su Dl• 

rikintisi yapan çukurlarm tespit 
edilerek kapatılmasını aulıelere bildirmiıtir. 

Rüşvet almaktan suçlu Yeniköy 
Nahiye mUdürU Alii.eddinin muhake -
mesine diln de devam edilmiştir. Suç 
ıu vekili, dünkü celsede de Alii.addi
nin tahliyesini istemiş, mahkeme, 
bu talebi reddetmiştir. Ağrı emniyet 
müdürlüğüne tayin edildiği için ts -
tanbuldan ayrılan Fahrinin ifadesi, 
istinabe yolile ve telgrafla alınacak -
tır. Duruşma bunun için ayın 3 üne 
bırakılmıştır. 

---o--

konferans vermiştir. Büyük alaka 
toplıyan bu konferansın sonunda pro 
jeksiyonla birçok resimler de göste
rilmiştir. 

Yurtta Bugünkü Hava 

• 
Ş chrin muhtelif yerlerine konulacak 

iki bin lambadan Beyoğlu ve Be
şiktaş kazalarına isabet edenler, dunden iti
baren yerlerine dikilmektedir. 

ıo uncu ay 

Saban: 20 
Arabi 1356 

27 lkteşrin 193~ 
ÇARSA~f 

Gün: 31 

Güneş: 6,25 - Öğle : 

Hızır: 175 

İlkteşrin: 14 
Rumi 1353 

11,58 

\Yeni Çocuk Ansiklopedisi 
ı~ c·ıı 1 c·· 
1 a~~;. m~~~·~~u ~~e:.~ m~~~ 

cilt (300) kuruştur. cUz 71h kuruştur. 

1 Cümhuriyet bayramı münasebetlle 
bir kısım izcilerin Ankaraya gittik -
lerini yazmıştık. Yukarıdaki resimde, 
ilk kafilenin Ankaraya varışını görü
yoruz. 

Yeni Liman Reisi Geldi 
İstanbul liman reisliğine tayin edi

len lzmir liman reisi Zühtü, dün gel
miştir. Bandırmn liman reisliğine ta 
yin olunan İstanbul liman reisi Bay 
reddin de yakında vazifesi başına gi 
decektir 

Yeşilköy meteoroloji istasyonundan alı
na 1 ma!Umata göre, buglin yurdumuzda 
havanın ıınrki Anadolu ile ıimali şarki A
nadoluda kısmen bulutlu, diğer yerlerde 
az bulutlu ve rüzgarların şimali Anadolu
dan cenubi, garbi Anadolucla şarki istika
metten orta kuvvette ve şarki Anadoluda 
sakin esmesi muhtemeldir 

DUNHURAVA 

Diln hava akşama kadar nçık geçmiş, rUz 

İkindi: 14,52 - Akşam: 

Yatsı: 18,45 - İmsak: 
17,13 

4,45 

~ar cc~ubu '";;bide";;' hafif-ol-ar_a_k_c-sm-iş..,tir. 
Barometre 766,l milimetre, hararet en çok 
20, en az 10,6 santigrat olarak kaydedil· 
mistir. 
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Korsanhğa Karşı . 
Fransa Tarafından 
H rekete Geçildi 

Paris Gazeteleri Fransız Gemilerine Tecavüz 
Kar§ısında Çok' Hiddet Gösteriyorlar 

Londra, 26 (TAN)- ispanyada harp vaziyeti hakkında alınan 
en &On malfunata göre, Madrit cephelerinde ~z ~ok faaliyet var
dır. Franconun topçuları tehre tahrip mer~ılerı atmakta, tayya
releri istiktaf yapmakta ve askeri hedeflen bombardıman etmek
tedir. Hükfunet, kendi kuvvetlerinin burada mühim bir ileri hare
ket yaptığını ve iki dütman tayyaresinin düşürüldüğünü bildir-

mektedir. 

TAN 

r~;;~:-~ .L4ltz gün süren 
bir harpten sonra 
Çin hattı yarıldı 

Japon Ordusu, Şimdi Çinlilerin 
Hindenburg Hattının Karşısında! 

Valensiya hükfuneti Aragon cephesinde müteaddit düşman hü- ı~·~.kumet kuvvetleri kumandan-
cumlannnı püskürtüldüğünü haber vermektedir. larından Miralay Rojo 

Nevyork, 26 (TAN) - Uzak Şark harbinin son vaziyeti hak. 
kında alınan haberler funlardır: Japonlar ile Çinliler arasında 
Şanghayın Şimali Garbi cephesinde altı gündür devam eden ve 
fimdiye kadar vuku bulan muharebelerin en fİddetlisi sayılan bir 
çarpıfD1adan aonra Japonlar, bir harabeden farksız haldeki 
Taehang ve Miachang'ı İfgal etm.İflerdir. 

l'liroen fazla Japon tayyaresi, 
bombardımana l5tirak etmi5tir. Ha 
vanm müsait olması Japonlarm 
motörlü kunetlerini kütle halinde 
kullaJ1malannı kolaylaştırmıştır. 

Tachang Ue Miaehang'm ~gali ile 
vaziyetin deği1:itirmiş ve Kian - : 
gouan'ı müdaf ıı.a eden Çin kıtalar 
rınm çember içine almmalan teh-

~7:!:fi :E::-:S~ı-ı- Y;;;:;e;;;:;n~i==T=r=-e=n=-==---=----ln_g_·_ıli_z_K-ra~h:..__ 
le geçirildiğini anlatıyor. Bu k:ıynak-

lara. göre Astoryada normal bayat H 1 p f" 
başlamıfjtır. Ge!ecok D)lrt ilk günle- at arımız ar amentoyu 
rinde Gijon lmmıu ticaret JimnHerfue 

~ılacaktrr. :Ankara, 26 (TAN Muha· o·· A t 
Barselonadan verilen bir habere gö birinden) _ Diyarbekir _ un Ç 1 

re iktısat müşaviri Commorera'nm e- c· 
b ızre hattının temel atma 

vine bir bomba konmuş ve bom a 
patlamıştır. mera.imi ve Sıva. - Erzu-

Madrit emniyet mUdürU Jspanyol rum hattı üzerindeki Divriği 
pasaportlarının vizesini ilga etmiş • utaayonunun işletmiye açıl-
tir. İngiltere amiralliği bir lngil~ tor maaı münasebetiyle Nafıa 
pito muhribinin bir Alman denızaltı y k 

d e ili,miz Bay Ali Çetinka-raını batırdığına dair vaıansiya an ve 
rilen bir haberi katı surette tekzip yanın V ekô.let umum mü-
etmektedir. diirlerinden ve bazı davetli 

F ranaanın hareketi lerd en mürekkep bir heyet-
Fransa hükumeti Fransız ticaret le birlikte önümüzdeki ayın 

vapurlarına karşı meçhul tayıyarele- 5 veya 6 ıncı günlerinde 

likesini doğurmuştur. 
Çin krtalannın muntazam ricate 

başladıkları bildiri~~y?r. . Çinlilerin 
yeni müdafaa hattı Çin Hin.denburg 
hattı,, namile maruftur. Burası, is
tihkamlar silsilesi teşkil etmektedir. 
Japonların bu hatta karşı ilerleme
lerine §imdilik ihtimal verilmiyor. 
Yeni muharebe merkezinin Şangha~ 
daki Çin mahallesi olan Chapei ola. 
cağı tahmin olunmaktadır. 

Her iki tarafın da son günlerde a
ğır telefat verdiği anlaşılıyor. Çinli 
!erin kazmış oldukları lağımlar Ja ~ 
ponlarm )>irçok tanklarını tahrip et
miştir. rin tecavüzüne karşı Balear adaları- mezkur mahallere gidecek-

na harp gemileri göndermiye karar ' l 
verm4ı ve göndermiştir. Akdenizde eri haber alınmıştır. 
çalışan bütün ticaret vapurları kum 
panyalan, ticaret gemilerine harp ge 
:rnilerinin refnkatini istemiştir. Bu -

Habeşisf and~ 
Çcıe rrur pcerı 

Londra, 26 (TAN) _ İngiltere 
Kralı, bugün, kendi saltanat devrinin 
ilk parlamentosunu açmıştır. Kral 
nutkunda, devletlerle mUnasebetleri
nin ~ostane oldu~nu söylemiş ve 
Belçıka Kralını İkınciteşrinde, Ro _ 
manya K~ı~ı i~_kbaharda Londraya 
davet ettıgını soylemiştir. Kral İn
giltere hükumetinin gittikçe ~rtan 
bir.~.a~gu ile İspanya ihtilafını takip 
ettıgını ve İspanya milleti arasında 
sul~ü yeniden tesis için ellerinden ge 
lenı yapmakta olduklarını söyliyerek 
"ademi müdahale siyasetinin tamami 
le tatbik edilmesinin bu gayeye var
mak için maddeten medar olacağını,, 
ilave etmiştir. Kral daha sonra U -
zak Şarktaki vaziyetten brıhı:ıo•hr .. ı. 

Diğer bir mühim habere göre Ja
ponlar Şanghay - Nankin (lo.ı.airyolu -, 
nu Nanhsiang'da kesmiye muvaffak 
olmuşlardır. Hattı kesmekten maksat 1 
r.:': .. 1;1,...;n .rir..ıınnP mllni olmaktır. 

Mareşal Şang - Kay - Şek 
ve karısı 

Dr. Şaht 
• • 
ıstıfa Etti o 'J .. - ... ... 

gemsi refakat etıniştir. Fransa hü -
kumeti, ticaret gemilerinin herhangi 
bir taarruza ıuğramaması için kati 
tedbirler almaktadır. 

Londra, 26 (TAN) - Habeşistan
dan gelen haberlere göre, eskiden Ha 
beşistanı Milletler Cemiyetinde tem-Daily Telegraph Fransamn lngiUz 

siyaseti ile tesaniltten ayrılmıyacağı- sil eden ve Avrupada büyUk bir şöh-
nı ve Fransa sefirinin İngiltere hari- ret kazanan B. Havarynt, Habeşis _ 
ciyesine bu yolda teminat verdiğini tanda çete muharebelerine devam e-
yazıyor. derek İtalyan kuvvetlerini rahatsız 

F ranaa çok ıinirli 1 etmektedir. B. Havaryat, müstevli _ 
Fransız gazeteleri, Fransanrn iki !erle döğüşmek ürere diplomatik va

vapuruna karşı vuku bulan taarruz zifesini bırakmış ve memleketine dö 
üzerine aldığı tedbirleri tasvip et - nerek kumanda almıştı. 
mekteclirler. 

Epoque gazetesine göre, Minorka 
adasının vaziyeti en çok asabiyet u
yandıran noktadır. Fransızlarla İn • 
gilizlerin bu ada karşısında bir nünıa 
yiş yapmaları çok iyi olur. 

----o----

Şehirlerimiz Arasında 
Zonguldak, 26 (A.A) - Zonguldak 

Adana bugünden itibaren telefonla 
konuşmaya açılmıştır. 

··~- .r --··-v- "ll'."'"'"'eıı ı.Gı..rrapları 
tahfif için takip ettiği siyasete de -
vam edeceğini anlatmış ve Hindista
nı ilk fırsatta ziyaret imkanını arar 
dığını söylemiştir. Teslihatın süratli 
terakkilerine, ticaret ve sanayideki 
salaha işaret eden Kral daha sonra 
dahili siyasete geçerek bunun teşrii 
programından bahsetmiştir. Prog -
ramda sivil halkı tayyare taarruzla 
nndan himaye etmek, işsizlere ai -
dat vermek, sıhhati koruma servisle
rini genişletmek. mesken şeraitini ıs
lah etmek, ceza kanunlarını tadil et
mek meseleleri vardır. 

Muhalefet namına Mister Atlee 
nutkunu tenkit etmiş ve müspet bir 
şeyi ihtiva etmediğini söylemiş, Mis 
t~r ?hamberlain'in hastalığına meb
nı, Sır John Saymon cevap vermiştir. 

Bugün 'l00,000 Çinlinin Japonlara 
teslim oldukları şayi olmuş ise de bu 
şayianın aslı çıkmamıştır. 

Şimali Çine gelince; Çinliler Ho • 
nanda, Japonlan geri çevirdiklerini 
bildirm~ktedirler. Seyyar Çin krtala 
rı Hopc.ı eyaleti cenubundaki Oukio 
tepe~ini isti~at etmişlerdir. Bir hnbe 
.re gore Şansıye girmiş olan Japonlar 
çekilmekte ve Çin kıtalan bura.da 
büyük bir faaliyet göstermektedir. 
Çin ga.zeteleri bu haberleri teyit ede 
ırek Nıangtgekon geçidinin Japonlar 
dan kurtarılmış olduğunu bildirmek· 
tedir. 
1 Japon - Çin ihtilafını tetkik ede
cek olan dokuzlar konferansı, Belçi
·k_a k~bine buhranı yüzünden 3 ikin
cı~eşrı?e bırakılmıştır. Japonya hü
kumetı daveti kabul edip etmemek i-

Berlin. 26 (TAN~ - Reuter mo· 
habiri bildiriyor: Almanya lktrsat 
Nazınnm istifa ettiği haber \'eril· 
mekt-0dir. Bugün Almanya kabine
si toplanarak bo istifayı konu~

muştur. Daha ~onra Her Bitler, 4 
senelik iktısat plli.nınm tatbikbıi 
üzerine abw General Göringi ka.buJ 
et.'lli~tir. Doktor Şnhtın iktısadi ıiç
tihatıarı, Nazilerin iktısadi siyase· 
tine uymadr~rı içbı bir müddetten
beri istifa ı mevzuubahi ti. Anla
sılan bu uygunsuzluk son günler
de azami hadde varmıştır. 

çin henüz karar vermemi§tir. Japon 
kabinesi verilecek cevabın kati met
.nini kararlaştırmak için bugün top
lanmıştır. 

Filistinde 
Serve·/ere 
Taarruz! 

Son Fırsatın lflası 
Kudüs, 26 (TAN) - Reuter mu -

habirinin verdiği malUmata göre Fi
listinde kargaşalık devam etmektedir. 
Bugün Kudilste bir Arap vurulmuş, 
iki Yahudiye vazife başında ateş e
dilmiş ve bunlardan biri yaralanmış
br. Gazze civarında bir yolcu trenine 
karşı suikast yapılmıştır. Demiryo -
lunun üzerine bir bomba konmuş, fa 
kat tren biraz teahhürlc geldiğinden 
bomba trenin muvasalatinden evvel 
Patlamıştır. 

Havas muhabirinin Bağdattan ha
ber verdiğine göre, eski Başvekil ve 
liariciye Nazın Nuri Sait Paşa tay
Yare ile Bağdada dönmüştür. Nuri 
Sait Paşa geçen hükumet devrimi ü
~erine Kahircye çekilmiş ve orada 
l]{ameti iht!var etmişti. Nuri Sait Pa 
~. Filistin hadisr;orinin Irakta şid · 
<iet}i protestolarla karşılandığı ve I
ra.it siyasetinde bir tebeddülün hazır 
!anmakta oldug·u bir sırada memleke 
t• 
•ııe avdet etmektedir. 

Belçika Buhranı 
\r Brüksel, 26 (TAN) - Başvekil 
.an Zeeland'm istifası Uzerine Bel
~~ka Rralı Leopold bugün bUtün par
~ reislcrile görUşmUştür. Fakat g5-
~ ş?1cler yeni kabinenin teşkili ile 
tıcelenmemiş bulunuyor. 

A demi ~liidahale Komitt-~i 
dün yine toplanclı, fakat 

toplal'tr ·ındnn ew~l ufulilannı 
kaplıyaaı kara bulutlar dağrlma
mı~. hatta bu ıkara bulutlar ara
sından bir tek ışık biJe iizülme· 
mişti. Uğrndığı felçler )iiziinden 
eler tutar yerJ kalmnnııı;; olan ade
mi miidnhaleye verilm son fırsat 
ta boşuna gitmiş gibidir. Çünkü 
ı;-e:~en hafta sonunclanheri lspan
)·adıtlii gijnüllüleri /'iembolik bir su
rette gt-.ri alma işbıi başarmak ve 
gerı;ekleı;tirnwk için ,·uiiu bulan 
teşebbiis ve miiznkerelerin bir ne
t:ce n•rmi) Pceği saklanmamakta -
dır. Dmel< ki, daha en·elden tah
min olmıduğu gibi Ademi Müda -
hale komitesi, bir meseleyi hallet· 
melden aciz olduğunu bir kere da
ha ispat etmiş, ve )'a ama hakkı
nı haiz olmadığını tekrar göstcr
ml~tir. 

Ademi !Uiirlahnle komitesinin, bir iş 
ba.~aramıyaeağı;nı sö)·lemt>k, ma -
lfımu ilam lmbiJ;nıJen<li. Ona veri· 
len soo fırsat, hakikatte General 
Franro'ya \"e maiyf'tindeki yaban
cı kuvvctlf're \'erllmi~ mühim bir 
miihletti. Onlar dn lm mühlettPn 
istifade etmOO.tedirler. 

Akdenizde Korsanlık: 

A demi l\liidalınle komitesfııln 

bnştnnba..~a mefllıç varlığı 
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orıunde tiirlü türlü konuşına.lann fBel~ikada Buhran. 
devamı sırasında. Nyon aml~ma. • Lıl el~ika ~veki~i M v z 
sındn.nbeıi kökü kınlmıı} sanılan u eland'ın fstifa.4'il~ u:~ ik=~ 
k_orsanWi ycııld.-n başgöster<li. \'~ da kahine buhranı basgö t d~B h 
nı . ,. s er ı. u 

en maJumatn göre tahii~·eti meç- ranın sebebi, Bel~lka milli banka-
hul tayyareler l•"ran ız vapurlanlll smrıı hareketlerinde go""ru··ıd·· w.. .. 
b b ugu soy 
?~l alara tuttular, \'npurlardan lenen knrı§ıkhldardır. Bu yüzden 

bırı de bat.mı~ lıulunuyor. bankanın 7000 sterline varan i J' 
Fransa. hükumeti hu çe~it hadi- ma.4'raflannın senetleri tetkik ~i:-

selt're kar~ı gelmek için Balear a- ,ntekte idi.Ueklam itıleıiııe sarfolunan 
dalarına bir 7Jrhlı goodermck ve bu para, muhalif gazetcles ·· 
bu ~mretle Ji'rnnsa ile Afrika ara - . . e gore, 
sında'·" da.ha başka ~erlere harcedilmi ... tir 
· "'' muvasala hatlarını koru- ~ • 
mak liizunuınu hissetmi~tir. ~·n~ı~an. ~etldk~e~ neticesinde Ba~-

lfadı'se Ak 1 i .~ . t• h- \:ekıluı zımmetı ıbra olunmus fa • ·<en 7;Ue emnıye ın a- "' -
la sağlamlannmnclığını g~stennek k""at banka mil<lüriinıı kar ·ı takibat 

bakımından miihim olduğu gibi enı Y~~ıl~ası takarrür etmi~ ,.e bu 
ni;\·etsizliğin ikide bir<le geri tepe- mudlire bir ay mezuniyet verilmiı:; 
ceğini göstermek bakımından da ,.e ~ı. Van Zeelnnd, parlament-Oda 

miihimdir. Buına ka~ı gelmenin kuvvetli itimat. reyi almıştı. 
biricik çare.liJI, hastalığın kökünü Fakat muhalıflerin, bilhassa Bel 
kırmaktı. Fakat hi~bJr klmsede de çlka faşistleri sa~ılan Rexist'lerin 
bu işi başnrmı:rn cesaret bolun _ mütemadi dedlkodulan ve hüku-

ımatlığı ~ık~ ~öriilüyor. Hatta bu met aleyhindeki manevralan ~ar. 
yiizden, ademi müdahaleye ,·eri • şısında iktidar rne\·kiini hiçbir sui-
len soo fırsatı, korsanhğa da ve- l~timal için vasıta olarak kullan _ 
rlJmi' bir fırsat saymak yanh~ ol- madığmı göst.ermek istiyen knbiıne 
mnz. istifasını \'ermek lüzumunu his et-

miş \"e iktidar nıe\ kiinden çekilmi} 
tir. 

Mısırda Kanunuesasi Buhranı: 

M ısırdan geleın haberlere gö
re 1'1ajeste Kral Fanığtm 

tahta ge~ıesindenberi ikinci defa 
kanunu esn i buhranı nıku bul -
maktadır. 

Buhranlnnn biriatci!oıi kralın te· 
teV\ii~ünü mütcakıJ> Nahas Pa.'!'a
nın teşkil ettiği yeni kabinede l\la· 
arif Nazırlı~ına tayin olunan za
tin, kral tarafından itiraz ile kar
~ılanması üzerine lıa~lamış \'e hn 
itirazın bert arar olma 1 ile nihayet 
bulmu. tu. 

Duhrnnlnnn, bugiiıı haber \'eri

len ikincisi, kralın ba mabe)incisi 

vaziyetinde olno \"C kral ile hüku

met arasındaki irtibatı temin eden 
memurun, hiikumetle i tişare olun

maksmn doğrudan doğruya kral 
tarafmdan t.ayiııi ile tnhaddüs et

ınJ~tir. Bu buhr.ının nasıl netlccle
neceği henüz belli de~ldlr. Diğer 

taraftan Mısırda birtakım kanşık
lıl<lar göze çarpmaktadır. Mısır 

iini\'ersitesi tnlcbesl ile Ezhcr ta
lebr.:.i hiıl>fıtı.t>tı• miiznlı"rt>t \'e mu 
haleft 1111•.us.mrol\ a)·nh~n ,tıiı:;mü~
lerdir. Bu yiizden birtakım kavga· 
Jar \'e hiicli-.cler \'Uku bulmaktadır. 
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ELEK 
Babklar Hakk nda! 
Uzundur balıklann hikayesi. Hep

sini buraya sığdıramam. 
Balrk baştan kokar, derler a ! Sa.

kın inanmayın! Kamından kokar; 
başına \'Urur ufuneti, 

Balık zoka~1 yutmasa ele avuca 
sı~acak sey def;rildir. Lakin in an oğ
lunun elinden ııe kaçar. At kuyruğu
nu biriblrbıe ilmikler; ucuna linni 
paralrk kurşun tnknr, atar nlantıya. 
Artık talihine ne !,lıkarra: Lüfer ınJ 
i"tersinlz'? Mercan mı, karagöz mU. 
kefal mı, uslrumru mu, kolyoz mu, 
palamut mu, torik mi'! 

Ha)-vanlara ni bi birer zeka ,.e. 
rirsek balığa pay diişmez. Çünkü; 
gözüne bakınız: Ne aptal, ne bön ba
kı!}ı vardır! Koskoca \riicutte sipsivri 
bir kafa! Zekayı neresine koysun hil .. 
kat?! 

Suda iken kmdini tam emniyette 
sanan, her önüne gcleaı yemi yutmı
ya bakan balık, sudan çıkınca nasıl 
çırpınır debril ınJ? 

La.kin gelgeletim ! Lüferin ı karası .. 
na., uskumrunun dolmnsmn, levreğin 
mayonezi.ne, mercanın haşlamasına. 

iskorpitin çorba ına, kefalın dondur. 
masma ve kalkanın ta\'asma doyum 
olmaz. 

Ancak balığın da me\'siml vnrdır. 

Ya7.ın uskumru ~·iyeceğinize keçi .. 
boynuzu yeylniz <laha l~i edersiniz. 
(Lüferde yeni yeni tut!anmıya ba.,_. 
lıyor) Onun için yemi. ler gibi balık· 
lar da. senenin kimi aylannda yenlr4 

kimisinde yenmez. 
Balıkta dikknt edilecek iki n()h-taı 

vardır. 

Birincisi zokayı ~ııttu mu, hemen 
çekip nteşe koymnlı. Suda bıralnrsa
mz oltayı keser, tuttuktan sonra da. 

\ 

bımkmıya gelmez; kokar •.. ~~ı~ 
kokmuşu zehirdir. Adamı oldurur. 
Ne balığı olursa olsun! Küçük, orta. 
büyük. Beyaz etli, ıunnızı etli, siyah 

etli. 
lklncisJ, yeııkmı dikkat etmen. 

Yok a bir ince kılçık adamı yolcu e. 
der. Bnlıklnr hakkmda en gUzel dar .. 
bnnesel şudur: 

Büyük balık, küçük balığı yutar. 
Onun için eğer balrk iseniz bUyük 

balıklardan korka15Ui iz. Balık de
ğilseniz aldırmayın! Suda.n ~ıkam&.Z4 
Yalnız siz peygamber saffeti göste· 
rip denize dü~memiye çnhşmabSJlllJZ~ 

B. FELEK 1 

Türk · Elen 
Başvekilleri 

Arasında. 
Ankara, 26 (A.A.) - Elen Baş.o 

vekili ekselans Metaksas ile Başve
kil Celal Bayar arasında a§ağıdakt 
telgraflar teati olunmuştur: 

Ekıelans B. Bayar, Başvekil. 
ANKARA 

Türk sularından uznklaşırken ekse
lansmııa, dost ve mUttcfik Türk hüki\
metine ve Turk milletine unutulmaa 
hiısnü kabullerinden dolayı bir kere da
ha teşekkür etmek isterim. Eksdana 
Reisicümhur nezdinde, gösterdiği bütün 
ıotufkirlıklara kartı en vefaklr hissi
yatnna ve derin şükranıma tercüman ol
manızı dılerim. 

Türk milletinin şahsımda Elen mille
tine sönderdiği kardeş sellimını Elen 
milletine bildireceğim. 

Bayan Bayar'a refikamm halisane se
lamlarını ve benim derin hürmetlerimi 
bildirmenizi en samimi ve en kalbi se
limlarnnı kabul buyurmanızı rica ede-
rim. Baş\'eldl J\letaksas 

Ekselans B. M etakaaa Başvekil, 
ATINA 

Ekselansınızın ı:ondermek liıtfunda 
bulundukları nazik mesajlarından ziya
desiyle mutehassis olarak, en hararet
li teşekkiırlerimin kabulünü rica ederim. 

Butun Tiırk milleti, muhterem şahsi
yetinııle bu derece asil bir surette tem
sil ~di.len dost ~e kardeş mıllete karşı 
nmımı ve kalbı dostluğunu gonder
mekle memnun olmuştur. 

. N?z.ik sözlerinızi kendilerine derhal bil 
dırdığım Bay Reisicümhur, ekselansını
za teşckkiırlerin: bildirmefc ve sizinle 
tanışmakla ve &:orüşmekle hnssaten mem 
nun kald~larını bir kere daha söyle
meye benı memur etmiştir. 

Azi~ dostum ve muhterem Başvekil, 
Refıkam ve ben. derin minnettarlıf1-

mızla beraber. en halisane selamlarunı
z~ v_e hürmctler"mızi Bayan Metaksas'a 
bıldırmenizi sizden rica ederiz. 

Bay Başvekil, çok dostane vefak~ 1 • 
;ı; • • ..r ı 
1;ıma ıtımat buyurmanv.ı istirham eyle-

rim. Celal Bayar 
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CUMHURıYET BAYRAMI iÇiN SENENiN BIRICiK TÜRK FILMi 

GÜNESE DOGRU • 

Güründe 
Asri Ha mam 

ve Fırın TUBK B&JJSOBI.ERI -TDBK AB'llS'lLEBI • TIJBK llUSllD USTAD.AIQ VE TCBK '!EB.NllYDLEBININ YAPTIGJ AŞK - QUZEJ.JJK. VATA98EVERLIK. HEYEClAN ve 

~Sll:::&G::U~ZEŞ~T~fllml~~Yamı~~-~tht~el~ll'll~-~ülbarm~~·~,·-· .. --~~ı~P~E~K-.·.-.·.---...;•;..Oama __ ... _tin_eleriaden ___ IUbaren __ IZlllB __ .de..:E::L:.:H~A~M~R~A~s~1nern~asm~da. 
l uJlk sinema ydclızı 

BU AKŞAM 

S DM E A Sinemasında 
SESSUE HAYAKAWA 

PIERRE RICHARD WILLM 
MICHIKO TANAKA 

ve Japonyanm en gll&el GEISHA 'lan MAURlCE DEKOBRA'nm roma
undan iktibu edilen 

VOŞIVARA 
nuhtef8!D filminde afkm emv ve entrikalarmı gözleriniz önünde 
:anl&ndJracaklardJr. 

• 

F LORELLE •in 
Bütün perestifkirlan; Yarınki Pertembe ıabahı 

Semplon ebp~ile gelecek olan ıen ve tuh 

FLORELLE' 1 n .••tikbaline 
gıdeceklerclir. 

Perapa1u da FLOREI .ı .E'in ikame tine iki apartıman tahsis edilmitür. 

Bu Soyuk va dehaklr artistin temsilleri 
Yarın akşam: Tepebatı 

GA R D EN 'inde 1ta111yacakt1r. 

FLORELLE 

Hlvetenı E'<l ER JUllnAL Son DUnva havadlslerl 
Aramizda yalnız 4 gün bulunacaktır. 
Gala temsilleri: 28 ve 31 Biriacitetrin SUV A.RE ve 29 ve 31 
Birinciteırin matine olarak: 

G_iiriin Belediye Reiai 
Fa Orhanoflıı 

Stvu, CTAN) - Gürün ktMbum· 
da Belediye t.epilltı 1284 yümda ya
pdım, olmamna rağmen varidatı p
gen .eneye kıtdu- ancak 8 bin lifıa71 
bulmuş, re.iıl Fuat Orhan oğlu ile ar
kadqlannm çalı!PDalaril• de bu aene 
10 bin liraya çıkarılmıştır. 
Kuaıbada imar tetebbtleleri l&'WU 

BU AKŞAM MELEK SİNEMASINDA 

ROMEO JULYET'ten, LA DAM O KillELYA'dan sonra sinema düıı
yasmm üçttnctt §8.heserl terefine bilyilk gala gecesi 

Leyl8klar Açarken 
AŞK - GÜZELLİK - IHTtŞAM - ve MUSlKt ŞAHESERİ. Baş rol

lerde: JEANNETrE MAKDONALD - NELSON EDDY -
. COHN BARRYMORE 

. Tepebaşı GARD E n 'inde 
verılecektir. Suva.reler için sofralar hemen tttkenmek Uz.eredir. 

tvt bir yer tedarik için 10.tf en telef on ediniz. 

11 Cumh~et Bayramı terefine 4 

Bugün M 1 L L f Sinemada 

2 büyilk film birden 

Mustafa Sadıkotlu'nun 

Mevludu 

,.or. Çarpdereei üzerine yeni bir lı:öp.. Nuaıaralı koltwdarm. evvelden aldı nlmaaı rica olunur. 
r1 yapdmıt, diğer lı:öpriller tamir o- KEirllt'-ıt.esi bugün 88Jbahtan iüba ren açıktır. Telefon: 40868 

1-TARZAN U~IYOR 
JOHNNY WE1SSMULLER -

M. O'SULLİV AN 

Memleketimizin ticaret ve iktmat 
hayatmda mu.bim mevkiler ifgal eden 
ve mUteaddit tefekki1l1erl idare et. 
mekte iken pek genç y&flllda wfat 

eden maruf tüccar ve armatörleri· 
mizden Bay Mustafa Sadıkcıilunun 
temb rulıuna ithaf edilmek üzere bu hmmuş, bir hayli de yol açilm11 ve ~-------.--------------------------' b1dırmı1an 4dffmm~ Bu ... 

bilhassa elektrik rabrik~e kasaba a ~ Gedikpaşa AZ Ak S /NEM ASI Çarşıkcıµı , Z.VOLG A - , -== Jdlometnük yolu aay- Buıün matinelerden itibaren: Cumh urlyet Bayramı mUnasebetile Senenin en btlyttk programı, hem bUyWtle-

GUrltnde • i8tihaal edilen eJıek re, hem küçüklere bUyük bir rıım hazırla.mıttir. ATF.ŞLER tçtNDE 

ALBERT PREJEAN - DANl

ELLE DARRlEUX 

mum.dan llOar& Yeaicamide ıiUVhlt 
okuDacaktır. Bu vealle Ue de merhıı· 
mun am hatırumı yadetmek iatiyen.
lerin bu dini meruime iftirak eyle
melerini a.mıeai ve kardefleri rica et .. 
mektedir. 

trUde yalnm QILl'II ve mahalle arala- Sinemamız bu büyük tDmi almak için hiçbir fedaklrlık tan taçma.mıttır. 

Tren Korsanlar ı 28 kıemın 
tekml il birden 

rı tenvir edilmektedir. Evlerin de i&
tifadesini temin etmek için çalışıl ---·-----· maktadır. 

Şimdi Gttrthıde asri bir hamam 
yaptınlıyor. lıılesarlıklarm tanzimi ha l 
mrlık1arı bqlamıştr. Yeniden Uç cad-
41e açılacak, dere kenarı Joamen koru 
haline getirilecek, bir k181DJD& da ev
ler yapılacaktır. Bir de temiz fırm in 

Bu sene Beyoğlunda histlat rekorunu kır&D bu bilyt1k filmin milyonlara mal olmuttuf. Bu fll'S&tı kagır • 

mamanızı tavaiye ederiz. 

Ertuğrul Sadi Tek 
TiYATROSU 
(AKSARAY) da 

VEFAT 
Bu gece saat 20,30 da Şehrimilin maruf kumaş tiearet-ı 
KAYNANA hanelerlndenN.B.BRODvem&hdum ---1 Gelecek hafta llTAllUR CIUllEI Tino Ross(I .. --,, 

psı takarrür etmiftir. 
lst Beledi esi Şehir Ti larmm valdeleri Bayan vtKTORYA! 

------ Cumllurl• • • ••r•mı ,,.,.ıın• ------ anbul Bu~ aut ;:,o: BROD, acıklı bir hastalıktan sonra 
~alman Mikrosko-•- · 19 • 10 - 987 Cama T c R K SlnNDR"Hla fibD .aanayilnba ea muhtetem 1 T E p E B Aş I N DA dilnkii gün, vefat etmiftir. Cenaze 
T ,...... )latılaelerdea iUbaren 81181'1, ......... en muMAm filmi stzE öYLE G'ELlYORSA merasimi bugün öğleden sonra saat 

!ki Mile kadar evvel 'Onivendte H A c I M u R A T TSQörzkçl a• 3 perde ikide Ytıkaekkaldırmıda A.gkenuit nebatat ve bayvanat en.stitüsttnden Fr Tiyatrosunda 

1 
ainagonunda icra edilecektir. 

catmuı iki mikroskopla diğer aletler, OansPERıs ET ... .nc:ı'UT • Bu ilAnm daveti.ye makamına te-
sabıtamn sıkı ---·'arr netice - Vatan ve istiklal afkınm en bilyük destanı Tolstoi'nln meşhur eserinden. ~ ı - a.19'""'.u-.. 1 Bu aıkf&m saat 20,30 da llkki edilmesi rica o un ur. 
llnde, Zeki tmıfnde birisinde bulun- Baı rollerde: · ıvAN MUJ KIN • LIL DASOYER • l lTI'Y AMAN 1 NT 1 K Ay M Aç 1 
muş ve mtl!adere edimıt.ılr. Zeki, Bu büyük film, Türk film sttldyosun da tilrkQB olara kterilP edilmietir. 

adliyeye verilecektir. ---------------------------------- 3 perde 1 tablo 

Kendsini sanki takip ediyordu. Bu elek-
trik Iflkl&n, yarm her şeyi haber verecek amansız 
phit gözlerine benziyorlardı. 

Lakin Nüzhet Kapuzda tekmil korkulannı teskin 
etmif, kenm.inin gelmemiş olm•SJJJa makul aebepler 
göstermişti: 

- Yolda on binde bir ihtimalle bizi birinin görebi
leceğini düftlndüm. Halbuki bu adamlar için kocanım 
firketinde uşak dersen derhal inantlır ve bu gece gez 
mesini tefair edecek bir yalan buluna:bllir. Hem herif 
lerln Hd8i de bana köpek gibi Badıktırla.r .. Dedikleri 
gibi aer verir de sır vermezler. Kendilerine tamamen 
glivenebilinin ! 

Gece sabaha karşı ve güneşin doğacağma ait ilk 
haberciler camlarda beJirirken lılUkerrem d6ndt1. 
Ntlzhet yine beraber delildi. Fakat döntıfte genç 
kadın artık iki muhafızmdan korkmamq, hattl NU. 
hetin beraber o1m&yıfina içten içe memnuniyet bile 
duYmuttu. NilshetiD decliği gibi ıörlllecekae bunlarla 
beraber görülmek daha u etlpbe uyandırabilir, buna 
dair bir yalan uydurmalı daha kolay olabilirdi. Bun
dan başka, herhangi bir taamm kartmmda lralmdI
tı takdirde de Ntlzhetkı kendialııi mtldafu ve muha
faza için herhalde bu '4ainlar kadar nefaini tehlike
ye a.tmıyacağmı diltUDnıtlyor deiildl. Şerife yatağa 
bile girmeden bir kateJıe kıvnlıp kalmıf, öyle bek
Jemi§ti. Ve uykusu pek hafif olduğu igin genç kadı
nın cama indirdiği ilk fiskeyi duyanık hemen ÇJktı, 
kapıyı açtı.. 

Ortalık henils alaca karanlık oluyordu. lıılUkerrem 
ldr kere yakan gl)ap odal'JDm tapumu içinden IUr· 
~ce genit bir nefes aldı. Soyunup yatapun 
içine CinUi1 zaman hazzinden gülümstlyordu. IWl 
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görgll ve bilgl sahibi olmuştu. Ve biliyordu ki: ''Hiç 
bir kadmla. mtınaaebetim bu kada.r sttrme:miltL" diye 
hayret uya.ndıra.n mttnuebetler artık yllk halini al
Dllf ve Adeta, bir zincire benzemiştir. Ka.puzda geçiri 
:km gecelerin de kendi evindeki buluşmalardan bir 
farla kalmamıttı. 

yan mellttl. Sabih, bu itte bir gllçltık olmam11. higbir 
akaillk Çlkmanuıtı. Ha.ftalarca tereddüt ve korku ı.. 
çtnde vakit geqirdiğtne, Nilzhetin teJrMfini ilk gllndeıD. 
kabul etmediifne yandı. Yatap glrifinden bir Ud 
d&kika IODl'& i1e derin bir uykuya dalmJe bulunuyor-

du. 
Kapuzda hiç uyıunam11, omuzuna b&şım koyarak 

uykuya dalan NUzhetin sevgili yüküntl tapyara.k o
nun sakin ve hep muttarit nefes alışlarmı bir mu.
Bildyi dinler gibi dinlemitti. Bu, herhalde bir saatten 
tazıa sUrmilşttl. Ve bu esnada, beraber ~ 
bu ilk" gecenin çok kıymeW daJriJralarım NUlhet.in 
böyle uykuya vermeBi kenclisini çok mahzuıı da et. 
memit değildi. .. 

xxm 
Nüzhet bir te~: ,.Hiç bir kadınla münasebetim 

bu kadar uzun sürımemifti." diye dtlştlnüyordu. Atkı 
altı yıl kadar evvel ve llk6nce bir mutfak köeeelnde, 
o zaman nisbeten mtltevazi bir ma.nrara arzeden ev
lerinin ahçılığını yapan kart bir muh&cir kanaldan. 
ö~ çocuk, bu bet altı yıllık aman içinde o ka. 
dar çok macera geçirmifti ki, YBflllJ bqmı a1mJ1 ve 
blltnn bayatmda gönW ve lhıir zevklerine epe7 za
man ayırmış bir erkek derecesinde denecek kadar 

• 

Elinde olmadıiı için geceleri daha erken geleml· 
yen MUkerrem, artık sabahları evine dönmek bilini
yordu. Ve bir taraftan muum afkmm derinlijinden 
w ebecDllllnden bahtıeden ve bahsederken en bUlyalı 
bir genç lmm talrane edalanm alan bu kadm. diğer 
taraftan da bütün hayatl&rmJ aylık, haftalık ve bat. 
ti. ıecelik doetlarla geçirmiı en gUnalıklr mahlO.kla.r 

kadar 1evda.ıım et ve linir tarafına dt1fkt1Ddt1. Ve 
bun& Nilzhet gak hiddetleniyordu. Çünktl çocuk her 
geyden ziyade ve yalnız kendini severdi. Mtlkerre
mln ihtiraslanna mağlftp olarak geçirdiği 1&&tlerden 
sonra epey yorgun diışttlftln11 ve renginin soluklu
funu farkettllaJe hiddeti Adeta kine döntıyor, kine 
benZiY.ordU. 

lııliikerremle aralarında bir münasebet kalmadığı
na annesi inanmıı görünüyor, yalanını yüzüne vur
muyor, kilçük dqmekten çekiniyordu. Fakat Kapuza 
yine o kadınla buluşmak için gittiğini. haftada hiç 

değilse bir geceyi onunla geçirdiğini kati olarak bili· 
yordu. Ve Kapuzda geçmJf her gecenin B&bahı Nüz. 
bet eve d&ıd~ oğlunun ellerini tutuyor, Y.:Uzünil 
uzun uawı tetkik edip oquyor: 

- Rengin çok soldu yavrum ... Pek zaıyıf1adm ~m~ 
hetçjğim., Allah vere de hasta filln olmasydm ! gibi 
aözler söylilyordu. 

Nuri)'e nazlı ve laymeW oğlunun tatlı camm ne ka 
dar sevdiğini bildipdeıı onu bu kadından soğutmak 
için b&fka bir çare ıörmtlyor, bir yol bulamıyordu. 

Fakat Nuriyenin bu tel"1 biraz da fazla idi. Çün
kil Ntlzhet t.e bu mUnasebetin yakında nihayet bul· 
maama arbk karar vermişti. imtihanlar biter bltmea 
annesile Istanbula giderek yazı orada geçirecekti. Ve 
giderken bu qk rabıtaaını, kalın zincirlere bemiyen 
bu rabıtayı koparmıya kati karar vermişti. Mükerr&o 
min arakamdan Iatanbula gelip orada da kendisine 
musallat olmasma imkln bıralmıiyacaktı. Fakat Ka
puzda geçirilen geoeler de çoğalınca, o vakte kadar 
bekliyemiyeceğbıi anladı. Ktlkerremin sinsi ve mfl· 
rayi ibtiraslarma öfkelendJji kadar da o ihtiruları 
açığa vurmadan önce her aefer yaptığı Jmkançlık 
Ahneleıile çUeden gıkıyordu. Ancak, bu sahneler ve 
bu roller esnaamda öteki tlatüne yUrüae, çdgm bir 
hiddetle sarsarak ttırltt tehditlerini haykmla, garip 
ve Adeta difi bir hazle memnun olmuı mümkiindtt. 
LA.kin MU.kerrem yorgun ve bitkin bir hUztln ighıde 
gözlerini havaya kaldırıyor, başım matemli matem 
li sallıyor, kollarını Aciz ve biçare iki tarafına saJI. 
vererek incelen blr 1eSle mml mml söyleniyordu .• 
Ve bu hal NUzhetin mUthlt auntte sln1riııe dokunu
yordu. 

(Arkası var) 
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BAŞMUHARRIRI 
~hmet Emin YALMAN 

TAN'ın hedefi: Haberde, fi· 
kirde, her şeyde temiz, dü· 
rüst, samimi olmak, kariin 
gazetesi olmıya çalışmaktır. 

IGONON MESELELERi! 

Balkan 

Orduları 
Yugoslav ve l.'unan kurmayları 

muhterem reis ve heyetleri dünden
bcri Ankarada buloouyorlar. Roman
ya kurmayı muhterem reis ve heyeti 
de gelmek üzeredir. 

Balkan Antantı ordulannı temsil 
eden heyetler, Ankara.da, tabii ~alış
ma \'e ternaslannı yapma!rtadırlar. 

Bu toplantı hiçbir tarafta §üphell bir 
telakki ile ka!'§rlanmıyor: ~ünldl ber
lrns biliyor ki, ordularımız, milli istik· 
lilin, bölgemiz emniyetinbı ve cihan 
banşınm hlzınetindedir.ler. Bu biz· 
met ne kadar bU~1lk ve ehemmiyetli 
ise, onu o kadar iyi te.~iltıandınnak 
~·e müşterek askeri kudretimizi o ka
dar artırmak lfızımgellr. Hakiki harp 
tehlikesi, milli mUdafaalarm zayıflı· 
ğıdır. 

Yugoslavya, Yunanl'ttan, Roına.n
ıra ve Türkiye orduln.nnm 1937 nıa
ne\Talan, yabancı mUtebassısların 
~özü önünde, daha yeni cereyan etti. 
Balkan Antantı devletıeıiııdoıı her bi
ri, askeri kudretlerini a.rtırına.k. or
dularını en son vasıtalarla clbazla
mak husu wıda hisselerine dü~en va
zlfe~i yapmışlardır. Balknn Antantı 
ordulan, antant taalıhütlerkıden do
ğahllecek bütün vaziyetleri karşıhya
bilecck, madcli, mane,·i, her türlü 
ı;ıırtlan haizdirler. Bu hal, cihan ha
nı; nizanıma çalı an mUesseseler iç.in 
derin bir femh ve itimat noktasıdır. 

Silahlannuz klmse3i tehdit etmi • 
yor; fakat her türlü suikast ihtimal
lerine karşı, Balkan de,1etlerlnin ka· 
,1 ---- -••A• ·~ 
mız, ruıa yurtlannda milli saadetleri-
ni inşnya çnlı~"l hür lıalk yığınla:n
mızm sfıyini ve Ukununu mlidafaa e-
diyor. · 

Ordu5U, en mukndcles haznesi olan 
Türk milleti dost ve müttefik mem
leketler orc.lulannı Ankara.da temsil 
eden muhterem kurmay reisleri ve 
heyetlerini hUrmetle sclftmlar. 

Falih Rıfkı ATAY 

~Y~C~l~I; 

L~,e~~~!,~; 
Bir Çocuk Babasının 

Hakh Dileği 
Şehremininde Pazartckke sokağın

da 21 numaralı evde oturan Mehmet 
Ali isminde bir okuyucumuz, diyor 

ki: 
"- Kızım, bu sene kız öğretmen 

okulunun orta kısmından jyi derece 
ile mezun oldu. Ayni mektebin lise 
kısmın~ leyli olarak kabul edilmesi 
için milracaatte bulurıduk. Bu dile
ğimizin kabul 1:dilmemesi için hiçbir 
sebep yoktu. Fakat, gelen listede js
mi çıkmadı. 

Çocuklarımı tahsilsiz bırakmamak 
için elinden geleni yapan ve bir sürü 
mahrumiyetlere rağıneı bu gayeden 
bir an geri durmıyan bir aile baba
sıyım. Krzımın, iyi derece ile mezun 
olduğu mektebin lise kısmına kabul 
edilmeyişi beni fevkala::le mUteessir 
etti. Tahsiline bir başka mektepte ve 
nehari olarak devamını temin etmek 
içın jcap eden masrafa katlanamıya
cak vaziyetteyim. BUtfin bunlar, kı
zımın bu mektebe leyli olarak kabu
lü için tecih sebebi sayılamaz mı? 
li::ç değilse tedrisatın ilerlemek Uze
re olduğu şu günlerde, kadro vaziye
ti dolayısile açılan yerlere alınması
na imkan yok mudur?,, 

• 
Okuyucularımıza Cevap 
Ceza evindeki 160 mahkum ve mev 

kuf namına ve Karaman ceza evi 
l'nahkfunları namına mektup gönde
ren okuyucularımıza: 
"- Bu sene için böyle bir tasav

~rdan henüz haberdar değiliz. Ma
•ınafih, dilekleriniz alakadar ma
kamıara bildiril" · t· nus ır.,, 

TAN 

B u yaz Istanbulda belli-

dm hiı.nendelerden milrekkep. Ev
vela şunu söyliy.eyim ki bu gibi yer 
lerde iyi bir fasıl dinHyebilımek i
çin biraz erken gitmek lazım, zira 
saat dokuzdan sonra saz heyeti ken 
di bildiğine değil, bazı okuyucu ba 
yanların (hepsi değil) bilmedikleri 
ne tabi olmak zaruretile acınacak 

bir hale düşerler. 

Bulunduğum zaman, hicazkar f as 
lı yapılıyordu. Peşrev tamam çalın 
mamakla beraber hftnendeler usu
lünde okuyorlardı .. İhtiyar olmadı
ğını göstermek için udi Abd.inin 
hazan coşarak fakat yerinde tiz, 
çıkışları fasla revnak veriyordu. Sı
ra taksime geldi, Nobar, tamamen 
seyrinde bir taksim yaptı. Malum
dur ki her ana.kamın bir seyri, bir 
mebde, ve bir intiha karan vardır. 
Seyrini takip etmiyen, kararını bu
lamıyan bir taksim başağnsrndan 

5 

Işık 

Ankara ışığı, lüks eşya denecek 

kadar pahalı idi Kuvvet olarak elek· 

triktecı hemeın hl~ faydalanamıyor .. 
duk. 

Serıelerdenberi hUkfunet bize ~an
lan vermek filin ralı~ıyordu: Bol ve 
ucuz su, bol ve ucuz ıjık ! 

Bunlarsız modern bir §ehlr hayatı, 
ev rahatı ve ljiyen nasıl teessüs ede
blllr? Geçen sene bol suya, bu sene 
de ucuz ı ığa kavu_ştuk. Bayındırlık 
Bakanını hUrmtle yadedclim. 

Elektrik, ancak ucuz olmakla, yu
vaya saadet verir. Bursnda pahalı e
leı!drikten sade kuvvet olarak değil, 
ışık olarak dahi halkın nasıl kaçı5tr
ğını biliyoruz. Bir tek ampulü olan 
dükkWılıı.r vardır ki, henüz bir tek ki
lovat harcamıya cesaret etmemlsler .. 
dir. Halbuki dll§Unünüz: E\'ıi eİek .. 
trikle süpüreceğiz, esvaplanmızı o.. 
nunla ütüll~·eceğiz; hatta onunla un
nıp onunla yemek pi~ire('~rU. istihsal 
usulüne göre, Bayındırlık Bakanb~, 
elinden gelen kolaylığı temin etti. Da.
ha f azlasmı bü)1ik santraller planmm 
gerçekleşmesine bıraknuya mecbu
ruz. Halk davalanna kar.oıı daima 
hassasiyet gösteren Bayındırlık Ha.. 
kanımıza., Ankara halkı yeni bayram 
giinlerinin büyük selin!'lerinden biri· 

baflı, Taksim bahçesi, 
Belvü ve Panoramada olmak 
üzere üç saz heyeti vardı. Bu 
saz heyetlerini tefkil edenler, 

ı· ~ 1 ) 

başka birşey değildir. Nobarm, E
viç, Gerdaniye, Sünbüle, Muhayyer, 
Neva, Çargah üzerinden muntazam 
bir seyir ile karara vasıl olması üs

tadane idi. Kemençeci Aleko, yayı
na hakim, kemençesinden ruhumu
ru titretecek nağmeler taşırır. Ale
ko isterse bu nağmeler ile dinliyen
leri gaşyeder. istemezse aldırış et
mez. Bir iki Kürdili HUseynt nağÜ·~dl<® 

SAZ HEYETLERi 
VE iNCESAZLAR 

11111 bo~ludurlar. - FATAY. 

şüphesiz lstanbulun en iyi ha
nende ve saz~ndeleridir. 

Bu heyetlerin enstrümantas
yon, orkestrasyon noktaların
dan mahiyetleri nedir? 

Bizde ötedenberi kullanılan mu
siki aletleri, başlıca, keman, kanun, 
~b~r~ ut, ney, nısfiye, lavta vesa 
ırc gıbı şeylerdir. \Takt.ile Karakaş 
takımı denilen saz heyeti, kemani 
Tatyos, kanuni Şemsi, taburi Ova
kim, hanende Karakaş vesaireden 
ibaretti. Buna ba7..an lavta ve ut ta 
iştirak ederdi. Lavta, ortadan bü
tün biltUn kalktı, ut );erine, sesi zi 
yade çıkıyor diye, cilmbüş kalın ol
du. Ve piyano ile Klarnet te saz he
yetlerine dahil oldu. Şu suretle 
n-1 ......... r W.3-

MaJfımdur ki her aletin başka 
başka vasıflan, tesirleri, sesleri 
vardır. Hatta ayni kısma, ayni aile 
ye mensup sazlarda. bile tiz veya 
pes olmalarma göre, vasıflar, tesir
ler değişir. Mesela telli ve yaylı saz 
lardan keman, kemençe, ve keman 
dan pes perde ses, pest bir sada ve 
ren altınm ve yine kaba sesile tesi
ri malum viyolonselin vesair omsa
linin "tınnet,, yani kendilerine mah 
sus bir tınneti ve bir nileye men.c;up 
ledir. Do, si bemol. Jfı , mi bemol gi
bi tonlan muhtelif kısımlan vardır. 
Şu halde her sazın kendisine mah
sus bir tantı ve bir aileye mensup 
sazların da tiz veya pes olmalarına 
göre tesirfori ve vasıflan muhtelif 
olması tabiidir. 

bizim sa.z heyetleri "la,, yerine "re,, 
kabul etmektedirler. Gerçi sada tan 
ziminde bizim de bol ahenk, man
sur, şah vesaire isimlerile muayyen 
ve .malUm sada tertibatımız vardır. 
Fakat bunlarda saniyedeki ihtizaz 
adedinin ne olduğunu ben bilemiyo 
rum. Tabii bilen varılır. 

Vaktile bir araya gelen sazlar ile 
bugünkülerin adej.çe, ncvioo, ...... ~, 
teı::nrH!ıı-:Il.ı ııMueifrala.rınaa fark 
vardır. Şu halde sazların cinsi ve 
sesleri değiştikçe, tenevvü ettikçe, 
her sazın kendisine has nağmesini, 
diğerinin sert sadası altında boğma 
mak lazımdır. Mesela "re" üzerine 
tanzim edilmiş bir ahenkte. hcrhan 
gi bir sazın her makamın kendisine 
mahsus seyri üzerinden giderken 
kendisine mülayim tiz ve pes per
d,,leri üzerinde seyredebileceğine 
göre, hiç münasebet yokken sazın 
sesindeki kuvvete istinaden maha
retmiş gibi, birdenbire tiz perdeye 
çıkarak umumi ahengi bozması, tan 
bur gibi dinlenmesi arzu olunan 
sazların seslerini bo~ası, hiç te 
doğru birfjcy değildir. 

Gerçi bizde bir ''şed" usulü var
dır. Bunu bu dediğim keyfiyet ile 

~ 

Yazan: ~ 
Mazhar Mü/ it~ 

~,,,,.....,,...,,..~~~ 
karıştırmamalıdır. Hanendeyi zor
lamamak için sazendenin, o maka
mın milliiyimi olan pes perde üze
rinden seyretmesine "şed" diyoruz. 
Her makam için bu şecl yolu a~ık
tır, yani vardır. 

Hülasa, seslerin tanzimi işi, ilmi 
bir meseledir ki buna benim ilmim 
mal~~a~T? kafi gelemiyeceğind~ 
musıkımızın ıslahı çareleri düşünü 
lüyorken, erbabı tarafından bunwı 
da nazan dikkate alınması gerek
tir. Görülüyor ki musikimizin nere 
sinden bahsedilse, iş ilme, f cnne, vu 
kufa dayanıyor. Otedenberi söyledi 
ğim gibi, ilmin, mektebin lüzumu 
~endini gösteriyor. llimsiz, mektep 
sız sanat olamıyor. 

B elvUdeki saz heyeti: Bu he
yet keman, kemençe, cüm

büş, piyano, klarnet, ile erkek ka-

S imdi bu. vasıfları ve tesirle- ı-
ri mutelif olfı.n musiki filet- J lngil' K ·k t"' ·· -, 

l 
. . b' 1 1 ız arı a uru: 

ennı ır araya nasıl top ama ı ve 
akort etmeli ki, ses kulağa gelince f'"*'C::;;;==-"'---------:" . .,.,.,..i:-----: ... ;:, ~'~~-:::;z~!::'""---:-:--;-:::: 
netice müessir ve zevkli olsun? l ı~ ·=- ·_,_ . ~~~--.:_~~,} . .: ... ~:::=:·---:..:-~ 
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Gerçi bizi".Il saz heyetennde :-::-~;J-1: ·-....,. .. ._!"":... ~.--::.~ .. 
muhtelif sazların bir araya toplan- :=- :: ·;F 1 \;~~L:: -.:.:·: 
ması, bazılarının zannettiği gibi, ge ::-5... ~ · ~:.:f~~ 

F
_ ,_ ,::=:..?'~ - ...... ~--'"' ... , 

lişi güzel ve kevfi değildir. nAat --:. \;..: CFr~ 
orkcstrasyon ilminin kaidelerine ~-':'~ ~ 
göre, ~u sazlann bu ilme tamamen :-:::; '::."?..' 
muvafık bir şekilde toplanmış ve .;i_ ~.;İ~t~. 
bir ahenk birliği husule getirmiş ol -- ~~--
d 

~ " I ..!:... _, -~" ugu da iddia olunamaz. Niçin. ş- -= ı ,,f'- --. : . . :-.-w; 
te bizim saz heyetlerini pekala bir f/ ----·~~-;·;-·.; 
fı.henk birli~i dairesinde dinliyoruz •.:. jf~ 
ya ... Evet dinliyoruz, fakat bu bir- ... _. • 
li 

~~ 
·k ve dinlemek başka, bir de or- - · 

kestrasvon ilmine muvafık olmak 
meselesi de ba.şkad!r· 

Diyapazon meselesi burada mev
zuu bahsolabilir. Musiki A.Ietlerinin 
ve insanlann seslerini, sadalarnu, 
tanzime, tertibe yarayan divapa -
zon. mesell Fransada "la., "ltalıva
da "Do,, sesi verir. Hatta vaktile 
her memleketin ve her tivatronun 
Meta divapazonu ayrı idi. Paris o-
perasında dinazonun ihtizaz adedi 
saniyede 860. Opera Komikte 853, 
Jtalyada 848 di. Son zamanlarda 
Fransa bir kararname ile 870 ihti-
1.az savrsmdan doğan (la) yı kabul 
etmiştir. 

B izde mesele nasıldır ? Bu ci
heti erbabı ile de görilştilm. 

Bu husustaki bilgime inzimam e
den bu danışmalardan anlaşıldı ki 'Ademi Müdahale kaycuı üstünde ıabır 

melerile taksime 
nihayet verir. Çün 
kil her sanatkar 
gibi bu da dinlen
mek ister. Hakkı 
vardır. Hillasa fas 
lın umı.ımi heyeti 

ve nihayet saz se
maisi de güzel ve 
yolunda idi. 

S ıra bayanlara geldi. Uçü de 
fena okuyorlardı. Aydanm 

taksimi, plakvari ve kopye de olsa, 
bayanlar arasında ender görüldü
ğünden dinleniyor ve alkışlanıyordu. 
Afitap, bir ustadan ders aldığı hissi 
verecek, bir tarzda dürüst, usulün
de okuyor. Çalışırsa, derse devam 
ederse istikbalin iyi bir okuyucusu 
olur. 

Okuyucu bayanlnnmımı fena bir 
adeti var. Bazılnn seslerine güve
nerek, herhangi bir şarkıyı sesleri 
ne göre uydurmııyıı. kalkışırlar, şar
kının en nazilt ve mühim nağmele
rinde, seslerine göre tadilat yapa
rak, usulden dUşerler. Bunun ne ka 
dar can sıkıcı birşey olduğunu, din 
liyenlerdcn ziyade o şarkının beste 
karına sorsunlar. Bizim sevimli 
bestekfırlanmız üst.ad Lemi, Bimen, 
SaJahattin, Hafız Sadettin, Yesari, 
Nafiz gibi zevat şarkılarının ne ha
le konulduğunu. görünce kimbilir 
ne kadar müteessir olurlar. Diğer 

saz heyetleri ile bilhassa taşradaki 
saz heyetlerinden aynca bahsede
ceğim. 

B ura.mm da ilave edeyim : 
1-~azı zevat, benden Türk 

ve Garp musikisi nazariyatı hak
kında tUrkçe kitap tavsiye etmekli 
ğimi arzu buyurdular. BizLm musi
kimiz için Istanbul konservatuvarı 
neşriyatından Ustad Dr. Suphinin 
"ameli ve nazari Türk musikisi" ve 
konservatuvar muallimler meclisin
ce konservatuvarın biltün sınıfları 
için kabul edilen Ustad Muhittin Sa 
dığı "musiki nazariyatı,, kitapla
rını okurlarsa bu amatörler kafi 
malumat edinmiş olurlar. 

2 - Bir gazetedeki musiki bahsi
ni okudum. Iş çığırından çıkıyor. 
Ben Garp musikisi mi Türk musi
kisi mi? diye bir mevzu üzerinde 
yazı yazmıyoruını. Teknik ve naza
riyatı var olan ınusikimizi (bunu 
ben söylemiyorum, Avrupa musiki 
profesörleri söylüyor ve yazıyor
laıo. Evvelki makalelerde bundan 
bahsettim) Garbin yüksek musiki 
ilmi ve fenninden istifade ederek 
tekfi.müle, ıslaha doğru gibnek için 
mütaleamı arzediyoruın. Ben musi
ki meraklısından başka birşey deği
lim. Bir mesele hakkında miltalea
da bulunmakla filiyata geçmek ara 
sında fark vardır. Filiyata kimlerin 
geçebileceğini ve buna kimlerin 
muktedir olabileceğini de evvelce 
yazdım. 

Bay Aziz bugün Garp musiki
sinin şiddetli taraftan olabi

lir. Buna kimse müdahale edemez. 
Fakat Türk musikisi yoktur, tek
nik ve nazariyatı yoktur, gibi ulu 

orta sözler de laf olmaktan ileri ge 
çemez. İki üç sene evvel Ankara.ya 
gelen bu zat mecliste bana da uğ .. 
nyarak, musiki hakkındaki düşiln• 
celerini (Türk musikisi) derdini 
kimseye anlatamadığını, Türk mu .. 
sikisinin yüksek bir teknik ve naza. 
riyatı olduğunu, Avrupada musiki 
tahsil ettiğinden her iki musiki 

hakkında mükayeselerini, ıslahı ça 
relerini hemen bir saat kadar an• 
lattı. 

Bu söylediklerini yaz da bana 
ver, icap ederse mUtalca ve tezini: 
müdafaa ederim, dedim. Ertesi gü .. 
nU altı yedi büyUk sayfalık bir mU 
taleaname getirdi. Fa.kat bu fikir vo 
düşüncelerinin fiile getirilmesi için 
kendisine resmi bir salahiyet verl .. 
lip verilmediğini bilmiyorum. Zira 
ibir daha kendilerile mll§erref ola
madım. 

A nl9f lıyor ki son zamanlarda:· 
Azız Bey Garp musikisi ta

raftan olmuş ... Olabilir. Yalnız, ge 
rek kendi yazısile, gerek Avrupada; 
musiki tahsil ettiğine göre, orada .. 
ki hocalannın yazılarile Tilrk mu-

sikisi ve nazariyat ve tekniği oldu 
ğu hakkındaki hakikatleri inkar et· 
mesi, Avrupada musiki tahsili gör
müş bir zattan ve bahusus Türk mu 
sikisinin nazariyat ve ameliyatına. 
vukufunu eserlerile isbat eden u~ 
tat Mahmut Celalettin Paşa merhu 
mun oğlundan hiç te intizar edll
miyen bir hareket olur. Türk mu
sikisinin nazariyatı, tekniği ve yük 
sekliği hakkında bendeki yazıları. 

nın mürekkebi kurumadı derneğe 
de hacet yok. Onlar kurşun kalemi. 
le yazılmıştır.. 1 

Ne gariptir ki Türk musikisi yoıt 
tur, paydos diyen Bay Aziz bundan 
takriben bir ay evvel, sanatkarları. 
mır.dan birine bir güfte vererek, ı 

aman şunu baua bestele, diye rica
da bulunmuşlar. Hem paydos ve 

hem de şarkı besteletmek için ri
ca ve milracatta bulunmak ... Aziz 
Beyin Türk musikisini hala kalbin
den çıkaramadığına ve (bendeki 
yazıları veçhile) Türk musikisi ol-
duğuna delalet eder sanının. 1 
H~l~a, mesele Şark ve Garp 

musıkisı meselesi değildir. Fak t 
.. k a 

muna aşa ve mUbahaselerin, tees-

~Ufle söylüyorum ki ne netice aldt
gım, nasıl çıkmaz yollara saptığmı 

ve nelere yaradığını hemen ot 
ı b' uz se-

ne ~evve ız de azçok yazı yazmış ol 
dugumuzdan bilenlerdenim. Bu cihe: 
le uzun seneler bu gibi mUbah 

Un k 
ase 

ve m a aşalara asla girened· . . un, 
yıne gıremeın ve girmiyeceğim 
Bunlar §U veya bu zata vereceği~ 
son cevapt r. Beni bu gibi ili , m ve 
fen ile bir münasebeti olmıu.ı 
b' J"n,ve 
ır gösterişten ibaret bulunan mu. 

bahase ve münakaşalardan mazur 

görsU.nler. Son söz, bilgili ve yük
sek hır zatın dediği gibi, Türk mil 

le~ var _mıdır?. Oy leyse bu milletin 
mustakil ve yUkse bir sesi d 
dır. e var-
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Bu sene ilk lig maçını oynıyacak olan F enerbahçe - Beşiktaş 
takımlarının geçen seneki oyunlarından bir görünüş •• 

Yeni Lig Maçlarının 
Fikstürü Kati 
$eklini Aldı 

Istanbul ınıntakası ile futbol fede
t"asyonu arasında klüp adetlerinin 
tahdidi yüzünden çıkan ihtilaf üze
rine evvelce yapılan lik maçları fiks
türünün tatbikinden vazgeçildiğini 
bildirmiştik. 

Federasyonun son verdiği kararla 
klüp adelterinin 10 olarak kabul e
dilmesi bu fikstürün yeniden yapıl
masını icap ettirmişti. Bu iş için dün 
akşam romtaka merkezinde 10 klüp 
murahhası futbol ajanının başkanlı
ğı altında toplandılar ve Istanbul bi
rincı küme lik maçlarının fikstürü
nü tanzim ettiler v~ lik heyetini seç
tiler. 

Şimdi bu sütunlarda lik maçlan -
nın yapılacağı statları tarih sırasile 
ve hakemlerle birlikte takip edebilir
•iniz: 

"I tkinciteşrin 93; 
Taksim Stadı: 
Galatasaray·Topkapı (A. Adem) 
Fenerbahçe-Beşikt~ (Nuri) 
Şeref Stadı: 
Süleymaniye-Eyüp (Şazi) 
Beykoz-Vefa (Nihat) 
Fener Stadı: 
Güneş-Istanbulspor (Suphi) 

14 ikiociteşrin 937 
Fener Stadı: 

l(Topkapı-Fener (Sami) 
Güneş-Beşiktaş (Nuri) 
Şeref stadı: 

Eyüp-Vefa (S. Salahaddin) 
Beykoz-Istanbulspor (Cafer) 
Taksim Stadı: 
Süleymaniye-Galatasaray (Basri) 

21 Ikinciteşrin 937 
Taksim Stadı: 
Güneş-Eyüp (Nuri) 
Topkapı-Istanbulspor (A. Adem) 
Fener Stadı: 
Fener-Beykoz (Feridı:n) 
Galatasaray-Beşiktaş (Sami) 
Şeref Stadı: 

Süleymaniye. Vefa (Nihat) 
28 ikinciteşrin 937 

Taksim Stadı: 
Galatasaray-Istanbulspor (Basri) 
Beykoz-Güneş (S. Salahattin) 
Şeref Stadı: 

Topkapı-Vefa (Şazi) 

Beşiktaş-Eyüp (Suphi) 

Fener StaA:lı: 
Süleymaniye-Fener (Feridun) 

5 Birincikanun 937 
Taksim Stadı: 
Eyüp-Istanbulspor (A. Adem} 
Vefa-Galatasaray (S. Salahaddin) 
Beşiktaş Stadı: 
Beykoz-Beşiktaş (Suphi) 
Fener·Güncş (Nuri) 
Fener Stadı: 

Topkapı-Süleymaniye C!. Muhittin) 
12 Birincikanun 937 

Taksim Stadı: 
Beykoz-Galatasaray (S. Salah.) 
Güneş-Topkapı (A. Adem) 
Şeref Stadı: 
Vefa-lstanbulspor (Cafer) 
Güneş-Topkapı (A. Adem) 
Şeref Stadı: 

Vefa-Istanbulspor (Cafer) 
Beşiktaş-Süleymaniye (Suphi) 

TAN 27 - 10 - 937 

Önümüzdeki 
Balkan 

Olimpiyadı 
Sofya, 25 (TAN) - Bulgar olim

piyat komitesi, gelecek Balkan olim
piyadının tanzimi işini kendi üzerine 
almıştır. Bu maksatla komite, yakın
da bir toplantı yapacaktır. Toplantı
da Balkan olimpiyadı oyunlarının bir 
programı da hazırlanacaktır. Bildi
rildiğine göre, Balkan olimpiyadı, fut 
bol, cirit, at koşulan, atletizm, gü
reş, motosiklet ve bisiklet yarışları, 
jimnastik vesaire gibi oyunlar üze
rine tanzim edilecektir. 

ünümüzdeki Balkan olimpiyadının 
Sofyada gelecek sene yapılı:nası ka
rarlaştmlacaktır. 

Söylendiğine göre önümüzdeki Bal
kan olimpiyadına Türkiye, Bulgaris
tan, Yugoslavya, Romanya, Yunanis
tan ve Arnavutluk olmak üzere bü
tün Balkan memleketleri iştirak ede
cektir. 

Böylelikle ikinci Balkan olimpiya
dının teşkil edilmesile Balkan gençli
ği, 1940 senesinde yapdacak olan u
mum dünya olimpiyatları gibi vaka
lar için hazrrlrklr olarak yetiştirilmiş 
bulunacaktırlar. 

fı'ener Stadı: 

Eyüp-Fenerbahçe (Sami) 
19 Birincikanwı 937 

Taksim Stadı: 
Süleymaniye-Istanbulspor (Suphi) 
Galatasaray-Güneş (Sami) 
Şeref Stadı: 
Beykoz-Eyüp (S. Salahaddin) 
Beşiktaş-Topkapı (!. Muhittin) 
Fener Stadı: 
Vefa-Fener (Nihat) 

26 Birincik&nun 937 
Taksim Stadı: 
Eyiip-Galatasaray (Sami) 
Süleymanıye-Güneş (Nuri) 
Şeref Stadı: 

Topkapı-Beykoz (Nihat) 
Beşiktaş-Vefa (~ıırıhil 

Fener StaA:lı: 
Fener-Istanbulspor (Burhan) 

2 tkincikanun 938 
Taksim Stadı: 
Vefa-Güneş (Suphi) 
Süleymaniye-Beykoz (Rüştü) 
Şeref Stadı: 

Istanbulspor-Beşiktaş (S. Salah.) 
Galatasaray-Fener (Sami) 
Fener Stadı: 
Topkapı-Eyüp (Şazi) 
!kinci küme klüplerinin fikstürü 

bugün mıntaka merkezlerinde çeki
lecektir. 

TAN, K.lüplerimize bu maçlar -
da muvaffakıyetler diler. 

f H İ 
İŞTE BU 
ENAYi! 

A 

I<AYE 1 

H apishanenin borazanı olan 
Magdalena: 

- Ben mukaddes bir adam deği
lim, dedi. Malum. Hırsızlık yüzün
den haksız yere birçok defalar mah 
kfım oldum. Siz, gazetelerinizde 
benim için bir "sefil" diye yazarsı
nız. Fakat bu seferki girişime emin 
olun pek içerliyorum. 

Elini kalbinin üstüne koyarak 
kafasını salladı ve gurursuz bir hal 
de ilave etti: 

- Küçük ve ehemmiyetsiz hır
sızlıklardan başka hiç bir suç işle-· 
medim. Filvaki şerefli bir adam de 
ğilim. Bununla beraber şimdiye ka. 
dar bir damla kan akıtmadım ..• 

Adi hırsızlara göre bir aristok· 

1"8.Si sınıfı teşkil :-------,------------
eden katiller ve 5 . 
haydutlar, canla- : 

! n sıkıldığı vakit : 
zavallı borazana i 

vaı~an: 

~o aı s kc a ~ ~<Slfi'i1 e~ 
musallat olurlar =·----.. ---.·---··-----··••••••••••• .. •••••••• .. ••· .. -···--
ve içlerinden en iri yarısı kati bir Iarmdan, Galisin sütünü, Estremadü 
ifadeyle: rün jaımbonlarını, Kastilin ekmeği-

- Hadi yanaklarını şişir baka - ni ve Bask elmalarını ve yollardaki 
Yim ! diye emreder. içtiği şaraplan unutamaırustır 

O vakit Magdalena, askeri bir in- - Yolculuk kadar tatlı bfrşey 
tizamla kendini derler toplar, ağzını yok, Mösyö, diyordu. Fakat ötede 
kapar ve yanaklarını şişirerek el- beride baston yememek için dikkat 
!erile tempo vurmrya başlar. Bazan li olmak lazım. 
bu korkunç adamlar, zavallıcığın Sonra hapishaneye bu son düşü-
Yanaklarında müthiş yumruklan- şünü şöylece anlattı: 
nm sesini duymak isterlerdi. Bo- - Temmuz ayının bir pazar gü-
razan bu şakalara, dayak yiyen bir nüydü. öğleden sonra, Valansiya-
köpek masumiyet ve tevazuu ile nın yollan, yakıcı güneş altmda bir 
boyun eğerdi. pota gibi kaynar. Herkes plaja, de 

niz kenarına kaçar. O gün eski ar
akdaşmı Şamorra ile beraberdik. 
Bu Şamorra çok hayvan birşey! 

Hırsızdı amma zaruret karşısında 

kan akıtmaktan çekinmezdi. Fakat 
usta heriftir, açmadığı kilit ve ka
pı yoktur. 

Z iyaret zamanlarında iri ya
n ve bir erkeğe benziyen 

karısı göründü mü onu bir titre
mek alırdı. Kansı, hapishanenin en 
azdı haydutlarından birinin metre
siydi. Her yemek saatinde bu iz
,,, __ ,.ı_.ı_ q~ii <:PRit. vemekler tası
yordu. Borazan onlan görUr gör-~~- • şte o gı.in öğleden sonra. ka-
mez dayak yemek korkusile uzak 1 pıcısız bir evin merdivenleri 
laşrrd1. Fakat bazan müşfik ve zap ne tırmandık. Şamorra girdiğiımiz 
tolunmaz bir tecessüsle yaklaşır ve evin sahibini tanıyordu. Bu olduk-
eski kansının yanında küçük bir ça dünyalığı olan bir demirciydi. 
çocuk, kendi çocuğunu arardı. Odanın kapısı kolaycacık açrldı .. 

Tenco'yu, oğlunu görmek üzere Ve biz iki arkadaş "çalJşmıya,, baş 
parmaklığın arkasında fıldır fıldır ladık. Şamorra boyuna çekmeceleri 
döner ve sepet muhteviyatının haıy ve komüdinleri boşaltıyordu. Kağıt 
duda verildiğini görünce saklıya- paralar, gümüş paralar, bir saat .. 
madı~ bir hiddetle oradan acele a- E fena vurgun sayılamazdı. Arka-
cele giderdi. daşımm gözleri mütemadiyen, oda· 

Magdalena çok dolaşmış gezmiş- da kaldırılacak birşey arıyordu. Bu 
ti. Yaya olarak Kadiksten Santan- sırada bana yaklaşarak sert bir ses 
dere. Valansiyadan Koronyaya ka- le: 
dar yolculuk yapmıştı. Bu yolculuk - Şu toparlak minderi sırtla! di 

\ 
ye emretti. Yünü iyi para eder. 

Çarnaçar cebimden bir ip çıkarıp 
toparlak minderi sırtıma vurdum. 
Bizi kimse görmeden evden çıktık. 
Şaımorra önden )ilirüyor, ben de ar
kadan geliyordum. 

B izim evde mola verince, Şa· 
morra aslan payını kendine 

ayırarak bana birkaç kuruş verdi. 
Ve sonra toparlak minderi açmıya 
koyuldu. Örgüyü kaldırır kaldır • 
maz ne görelim! Bir hediye! Min
derin içinde sırtında bir tek göm
lek bulunan bir bebek, bir küçücük 
çocuk vardı. Gözleri kapalı ve yü • 
zü havasızlıktan kıpkırmızı kesil· 
mişti. üstünün açıldığın görünce 
yüziine vuran serin ha va ile kımıl
dadı. Bunu ne yapacağIDlIZI arka
daşıma sorunca haydut gülmiye 
başladı ve: 

- O sana lazım ; hediyem olsun, 
onunla bir sebzeli yemek yap! de 
di.. 

Tanica'nın kUçüklüğünü hatrrl& 
drm. Bir vakit hastalanmıştı. Yav
rucak; kıpknmnzı ve yaşlı gözlerini 

- 11-- ----.. ---- -- -- - --n-......... " 
basardım. O çocuğun da ayakları 

benimki gibi pembe ve yumuşaktı. 
Ayni ipek ten onda da vardı. 

Çocuk beni görünce biraz ağladı 
ve sonra şaşkın ~özlerle her ikimi 
ze bakmıya başladı. Ben onu okşu· 
yor ve: 

- Aslanım, benim küc~ük Ye • 
suum ! Bak bana, ben senin amca
nım ! diye "dum. 

Fakat birden üzerime bir bedbin• 
Jik çöktü. Kanın eve gelirse .. Kıya 
met kopardı. Anneleri iyi tanırım 
Mösyö. ve benim karım hepsinin 
hmzırıdır. 

(Arkası 10 uncuda) 

1 

Ressamı: 

MONIF FEHiM KAPLANLARI AK.DENiZ Yazan: 
ALI RIZA SEYFi 

O sabah güneş doğmadan Tetuan limanında yatan üç Türk gemi
sinde de büyük bir kaynaşma vardı, bütün korsanlar ve ayak pranga
ları çözülmüş olan bir çok İspanyol forsaları güvertelerde, direklerde 
karınca gibi kaynaşıyorlar, çözüyorlar, bağlıyorlar, serenleri indirip 
çıkarıyorlardı. Bu gürültüye tokmak, çekiç, keser sesleri de karışıyor: 

- Yisa mangadaş, yisa kulaç kulaç! 
Sözleri bir türkünün nakaratı halinde, palanga halatlarına. yapışmış 

ıomicilerin ağzından yükseliyordu. 
Bayram Reis ile Dayı baba her çalışan kümenin başına yetişiyorlar, 

~,er şeyi görüyorlar, her i§i kolaylaştınyorlardı. 

Bayram Reis, bütün bu işler olurken oğlu Tanrıyar'ı yanında bulun
durarak yapılan şeyleri ona birer birer gösteriyor, bayağı tam bir ge
micilik dersi veriyordu. Çocuk ta bu dersleri dinlemek, öğrenmekle kal
mıryor, iri ve kuvvetli vilcudünün yardımile en ağır i§lere bile atılı
yordu. Bir seren kaldmrken Tanrıyar halatın başında en ateşli bil- is
tekle asılanlardan, direğe çıkmak lazım gelse bütün gemicilerden önce 
çarmıhlara atılıp gidenlerdendi. 

Öğleyin her iş bitip te yemek yendikten sonra çocuk babasına dedi ki: 
- Baba, artık, işleri bitirdik, eğer izin verirsen biz kasabada şöyle 

bir gezinti yapmak istiyoruz. 

Yarım saat sonra Tanrıyar ile genç korsan Salman su sandalından 
beyaz kUımlar üzerine atlamışlar, bu Fas kasabasının taş evlerini, esld 
kalesini, onlara dikkatle bakan yerli ahaliyi seyrederek ytirümeğe bat-

lamışlardı. 
Bu iki genç Türk, al levent esvapları, gümüşlü silahları, kahraman 

endamları ile pek güzel bir manzara vücude getirmekte idiler. Yirmi 
yaşını haylice atlatmış olan Salman, Tanrryardan daha iri, daha gö&
terişU idi, lakin Tannyar da daha on yedi yaşına göre kendisine dik
kati çekecek kadar kahraman yapılı, aslan yürüyüşlü görünüyor. 

(Arkası var) 
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Uzak Sarka Bakzslar ' , 

Çin • Japon Harbinin 
Uç Ayhk Gidişi 
Ne Neticeler Verdi ? 
Bugün Japon ordulan San nehre yaklaşmış ~ 

bu nehrin şimal.indeki bUtiln Çin topr~klan
nı işgal etmiş bulunuyor. Japonla.rm bu nehir kıyı· 
larmı geçmek istemedikleri ötedenberi söylenme~
te, hatta Japonların buraya vardıktan sonra bır 
18.hza duraklıyacakları ve bu duraklama sırasın-

- belk' de da Brüksel konferansının toplanacagı, 1 

bir sulh teşebbüsü vuku bulacağı ileri sürüLmek-
te idi. v 

O halde vaziyetin sulhe müsait olup olmadıgı-
111 tetkik etmek sırası gelmiş bulunu~or. . . 

On haftalık muharebe, Şimali Çinin en b~yilk 
kısmım Japonlarm eline geçirnılıJtir. Geçen. ~g~
tosun 11 inci günü Japon toplan Çin Seddinın o
nUnde gilrlemekte idi. Bu sayede cenahlar tarana
cak ve külli kuvvetlerin ilerlemesine yol açılacak
tı. O gUndenberi Japon askerleri set dışın~a 50~ 
mil ilerlemiş ve eski haritalarda "iç Mongohstan 
adıyla anılan, bugün Chahar ve Suiyua~ eyal~tlev 
ri diye tanılan büyük ülkeleri işgal etmışlerdir · 

7ki taraftan: 

A sll Çinde vuku bulan daha kısa bir muhare
be neticesinde istila ordusu, bir zamanlar 

Çin payitahtını ihtiva eden Hopei eyaletini zap
;tetmiş, daha sonra madeni serveti ile meşhur olan 
Shansi eyaletinde mukavemetle karşıla.naruş ise 
de Japon orduları şimalden ve cenuptan bu eya
lete yüklendikleri için onun da akıbeti anlaşılmış. 
tır. 

Konf oçyusun doğum ~ri olan Shantung'un vazi
yeti, henüz bir sırdır. Bu eyaletin hakimi olan Ge-

neral Han-fuvehu harbe hazırlan
mış ise de onun her şeyden önce 
kendi eyaletini müdafaa etmeyi dü 
şilndüğil tahmin ediliyor. Şangha
yın şimalinde biricik Çin limanı o
lan Tsingtas, onun elindedir. Japon 
donanması bu limana tecavüz et
memek için dikkat göstermiş, hat
ta bu limanı abluka harici bırak-
nu9h 

Shantung'un mukadderatı, Ja
ponların San nehri geçip geçme
miye dair verecekleri karara bağ
lıdır. Gerçi harp gayelerinin ansızın 
büyümesi muhtemeldir, fakat Tok 
yoda hüküm süren bir düşünceye 
göre, San nehir gibi büyük bir ta
bü mi.nianm aşılmaması lazımdır. 

'Japon projeleri: 

T okyo gazetelerine göre işgal 
olunan sahanın iktısadi in

kişafını temin edecek pli.nlar şim
diden tetkik olunmaktadır. Her yer 
de "sulbü koruma,, adını taşıyan 
t~ekkUller mahalli idareleri ele al
makta ve bu teşekküller, Japon a
leyhtarlığını ortadan kaldırmayı is
tihdaf edecek olan yeni vilayet hü
kumetlerine temel olacaktır. 

1 Çinin Şimal garbindeki iki bü
yük eyalette stratejik kıymeti ba
kımından çok mühim olan Suiyuan 
demiryolu Japonyanın elindedir. Bu 
suretle Japon ordusu Sovyet hulU
lüne karŞı kullanılacak koridoru 
zaptetmiştir. 

Mongolistanın ihtiva ettiği büyük 
boşluklar nazarı ·dikkate alınma

dığı ve geniş bir bakımdan konu
ıulduğu takdire Siberyada Rus ce
nahının çevrilmiş olduğunu söyle
mek mümkündür. Baykala giden 
Siberya demiryolunun cenubunda 
demiryolu başı olan Paotov, Ja
ponların elindedir. Bu havalide, Sov 
yet birliği ile Japonyanın arasında 
700 mil uzunluğunda bozkırlar u
ızanmaktadır. 

Mongollu Prens Teh süvarilerini 
Japonlara yardım için sevketmiştir. 
O da, "Doğan Güneş,, devletinin 
ışıklan altında Cengiz Han devri
nin şaşaasını canlandırmak emeli
ni güdüyor. Yeniden kurulacak 
Mongol devletinin, Dış Mongolis
tnnda Rus vesayeti altında yaşıyan 
Mongollar üzerinde miknatısi bir 
tesir yapması bekleniyor. Bu dev
letin doğumu, kızılordu erkanıhar
biyesine, düşünillecek bir mesele 
Vermektedir. 

!!._,iithi, bir Mania: 

S an nehre yaklaşan Japon or 
dulan kısa bir muharebe ile, 

Jap0nyanın daha başka yo!lardan 

~. 

Uz.ak Şarktaki ıon harp le 
yine Çin topraklarında ve 
Çin kaaabalarında cereyan 
ediyor. t,ıe burcuı da he
nüz iıtilaya uğrıyan bir Çin 
ıehri •• 

Bir Japon kadın gazetecui 
harp cepheıinde .• 

(Bu Japon kadını Tokyoda çıkan bir ga-
:ıeten:n harp fotoirafçılığmı yapıyor.) 

ulaşmak istediğ ihedefleri tahak -
kuk ettirmiştir. Japon ordularının 
bu nehre vardıktan sonra askeri 
harekata fasıla vermeleri kuvvetle 
umuluyor. 

Biribirinden 250 mil uzaklıkta o
lan iki noktada Sarı nehir çok ge
niş olduğu için askerlik bakımın -
dan müthiş bir engel teşkil etmek
tedir. Çinlilerin burada mukave -
met göstermiyecekleri tahmin olu
namaz. Japonlar, şimdiye kadar 
yaptıkları ha va taarruzları esna .. • 
sında Sarı nehrin bu iki noktası u
zerindeki köprüleri berhava etmek 
istememişlerdir. Halbuki bu iki, 
köprü Çinlilerin askeri mühimmat 
sevkini temin eden en bellibaşlı yol 
larıydı. Ayni köprüler Çinlilerin 
muntazam ricatlerini de temin et -

mekte idi. 
Japon Generali Terauchi. Çinli

leri çevirmek için bu köprüleri tah
rip ettirebilirdi. Bunları, Japon ta
kip hareketini ,kolaylaştırmak içni 

-~ 

tahripten koruduğunu söylemiye 
imkan yoktur. 

Çünkü icabında Japonların bu 
köprüleri tahrip edecekleri şüphe 
götürmez. Ancak Japonların San 
nehri geçip geçmiyecekleri tavaz
zuh ettikten sonra maksatları an
laşılacağı için bu noktayı §imdilik 
bırakabiliriz. 

B rükselde toplanacak devlet
lerin, yalnız Japonyayı itham 

etmek maksadını takip etmedikleri 
muhakkaktır. Maksat harbe aza
mi sliratle son vermek ve Çin na -
mma mutedil sulh şartlan temin 
etmektir. Japonya. konferansa işti
rak etmeyi henüz reddetmemiştir. 
Fakat onun sulh müzakerelerine 
iştirake hazır olduğu anlaştlıyor. 

Japon ricalinin şimdiye kadar söy· 
ledikleri sözlere göre Japonya Şi· 
mali Çine hususi bir idare temin et
mek ve ordularının zaptetmiş bu
lunduğu Mongol koridorunu eJinde 
bulundurmak fikrindedir. 

Çinin, şimalde teessüs eden va- 1 
ziyeti askeri kuvvetlerile altüst et· 
mek imkanını haiz bulunmadığı 
muahakkaktır. 

Daha uzun bir mukavemet, vazi
yeti büsbütün fenalaştınr. Uzun bir! 
harbin Çin gibi, Japonya için de J 
felaketli olacağı muhakkakıtr. Fa- 1 
kat Çinin mutedil bir sulbü tercih 1 
edeceğinden şüphe edilmez. f 

Japon askerleri ve memurları, 1 
nice defalar, Bismarkm Avustur - ! 
yaya karşı harbi, Fransaya kar§l 
açtığı harbi karşılaştırarak birinci 
harbin Avusturya - Almanya. , 
dostluğunu intaç ettiğini ve Ja
ponyanın bu harbi kopye etmemesi 
lazım geldiğini söyledikleri halde 
Fransa - Purusya harbinin Al· 
sas - Loren ilhakı ile neticelene-
rek büyük harbi doğurduğunu ve 
Japonyanın bundan sakınması la· 
zım geldiğini söylemişlerdir. 

Bütün bu milli.bazalar r~zarı 
dikkate alınırsa Brüksel konferan
sının sulhe doğru bir yol açması 
umuluyor. 

Büyük ıahne: 

Ç in - Japon harbinin en bU
yük sahnesi Şanghay old~

ğu halde onu mevzuubahis etmeınl§ 
bulunuyoruz. 

Çünkü bu saha, Japon ihtirasla
rının sahası haricindedir. Çinliler 
Şanghayda gösterdikleri mukave -
metle şereflerini kurtarmışlarsa da 
burada da kaU bir zafer kazanma
ları ümidi çok zayıftır. Japonlarsa 

Bire Karsı • 
Bin Genç 
Doğacak! 

-0--

Dahiliye Y!.klli, Türkliutu?un 
GeçirdicJı Son Acı i~ın 
Bir Mektup Gönderdi 

'.Ankara, 25 (A.A.) - Türkkuşu 
tayyaresinin uğradığı acı kaza dola
yısile Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
Sekreteri B. Şükrü Kaya, Türk Ha
va Kurumu Başkanına aşağıdaki mek 
tubu göndermiştir: 

"Bugün, Türkkuşu meydanında vu 
kua gelen ve beş tayyarecimizin ölü
mü ile neticelenen kaza dolayısile uğ
radığınız büyük acı~a bütün k~lbi~
le iştirak ederim. Türkkuşu a.ilesme 
heyecanlı taziyetlerimi sunarım. 

Yüksek bir kudret kaynağı olan 
Türk ruhu her zaman en acı kayıp
larını teli.fi ettiği gibi bu müessif ha
disede de birin yerine bin getirerek 
b eleminizi de unutturacaktır. Buna 
e~ olarak saygılarımı takdim ede-

rim.,, 
Türk Hava Kurumu Başkanı Bay 

Fuat Bulca bu mektuba .aşağıdaki ce-

vabı verıniştir: 
"Havacı gençliğin uğradığı büyük 

acı ka.I'§ısında. Partinin göstermek 
lfttfunda bulunduğu kıymetli alaka
ya TürkkU§U a.ilesi ~innettardır. Par 
tinin sıcak blınayesı altında çalışan 
TürkkU§U gençliği, arkadaşlannın ya 

kalan büyük vazifelerini tamam
rıml k irin mezarları başında and i-
ama ~ h' 

k kendilerine verilen vatan ız-çere .. 
• ; .. ;n değerini çok ıyı kavradıklan-

me~ u-
göstermişlerdir. Kanatlı genç ge 

ru . t 
beslediğiniz itimat ve emnıye e ve 
kıymetli taziyelerinize karşı şükran
larımı ve saygılarımı sunarım." 

Mısırda Anayasa 

Buhranı Başgösterdi 
Kahire, 26 (TAN) - Reuyter bil

diriyor; Mısırda yeni bir kanunu esa
sl buhranı ~ermi§tir. Sebebi 
Kralın, baş mabeyincisini hükumet 
ile istişare etmeden ve kararlaştırma 
dan tayin etmesidir. Tayin olunan 
zat eski Başvekil Ali Mahir Paşadır. 
Bu yil7.den Mısır hükumeti ile Kral 
arasında ihtilaf çıktığı haber veril -
mektedir. 

Tam 3 
Metre 
Boy! 

:. 

Şu hilkat garibesine bakınız: Boyu 
tam Uç metredir. Sait Mehmet adında 
bir Mısırlıdır. Geçende hastalanmış, 
hastaneye yatırılmıştır. Yanındaki 

doktor çocuk gibi kalıyor. 

burada Çin taarruzlarını püskürt _ 
mekle hoşnut olmaktadırlar. 

Bununla beraber Brüksel kon -
feransı hakkında beslenen ümit
lerin boşa gitmesi çok muhtemel
dir. Çünkü Japonyanm, yalnız ken
di davasını izah için konferansa iş
tiraki beklenebilir. Sonra Japonlar 
arasında Sadova vari değil, Sedan 
vari sulh istiyenler var. 
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N evyorlıta mütarekeyi lıutlıyan tramept,iler .. 

Koskoca Nevyork 
Bayram Yeri Gibi 
Fıkır Fıkır Kaynıyor 

' 

1 YAZAN: BELKIS HALIM . 
i 
·--------------------·-------------------· Nevyorlctan : 

N evyork yine kaynıyor. Hem 
de senelerden beri görmedi 

ği bir gürültü ve uğultuyla kaynı
yor. Trampetler çalıyor, düdükler 
ötüyor, tayyareler uçuyor, yeraltı 
trenleri dolup boşalıy<fr, taksiler sı 
ra beklemiye mecbur olmadan vızır 
vızır işliyor, tek atlı sütçü arabalan 
bile şişeler arasında Amerikanın 

dört tarafından gelen yeni müşteri· 
lere bir yer açmıya çalışıyor. 

Zaten her zaman omuz omuza 
yürünen geniş yaıya kaldırunlarmdı 
güçlükle adım atabiliyoruz. Bu ka
dar geliş gidişi idare etmiye uğra
şan polisler ter döküyor, oteller hm 
cahmç ve Nevyork tıklım tıklım. 

Çolukları, çocuklan, kanlan ve ar
kadaşlarile büyük harp mütarekesi 
nin yirminci senesini kutlamıya ge 
len bu halk büyük harpte mUttefi-' 
ğimiz Almanlarla Fransa smırlann 
da çarpışanlar. Ve bu kalabalık bil 
hassa Bitlerin Yahudi temizliğin
den sonra büsbütün kozmopolitle
şen Nevyorka iç Amerika havası, öı. 
Amerika kokıusu getirdi. 

N evyorka gelmek Urere "Sp
ring Fild" den trene biner

hn faşist kabalaklı linifonnalılan 
görünce, şaşırdım. Aımerikaya gele
li beri üniformayı ve askeri ideta 
unutur gibi olmuştum. Evvela baş
ka memleketten gelme bir grup 
zannederek durdum. baktım. Hayır,. 
apoletlerinde ve şapkalarında .Me-
saceset yazılıydı. Demek ki yerlikdi· 
ler. Gazetelerdeki Nevyork, Lejyon 
kongresi havadisini hatırlayınca ü
niformalıları tanıdım. 

Trende hangi vagonda oldukları
nı bilmiyorum. Fakat onlar bütün 
vagonları dolaştılar. Kahkahaları 

ve nuzıkalarile Nevyorka kadar 
dört saat bizi eğlendirdiler. Fa.kat 
nedense kafamdaki asker mefhumi 
le bu, resmilikten çok uzak, laüba· 
1i insanları birleştiremiyorum. lçle
rinde üniformalı kadınlar ve kızlar 
bile var .. 

Nevyork istasyonunda fevkafi. 
de hazırlık ve kalabalık .. Karşıla
yıcıların trenden çıkanların yolları
nı kesmelerine mani olmak için. ön 
lerine kordon çekilmiş. Otele gidi
yorum. Holler çırçıplak. Bir iki kol 
tukla. sigara iskemlesinden başka 
birşey yok .. Katip itizar ediyor: 

- "Affedersiniz. Otelimiz bugün 
!erde pek gösterilecek vaziyette de 
ğil. Dolaşmıya yer kalsın diye eşya 
lan kaldırdık. Daha doğrusu biraz 
da kırılmaktan, dökülmekten koru
yalım diye .. Malum ya!,, Holler, mer 
divenler, asansörler de, tıpkı sokak 
lar gibi Jejiyonerlerle dolu ... 

N evyorkun bayram yerinden, 
lejiyonerlerin de ellerindeki 

elma.şekerini yalayan çocuklardan 
farkı yok .. Bayram yerinde çocuk-
lar nasıl atlı karıncadan salıncağa, 
dondurmacıdan şekerciye koşarlar

sa lejiyonerler de bir eğlenceden ö
te kine, lokantadan bara, tranıvay
dan otomobile, otomobilden yeraltı 
trenine öyle koşuyorlar. Tıpkı bay
ram çocuklan gibi, bir ellerinde dil 
düklerini, ansızın öttürerek veya
hut öteki ellerindeki oyuncak tüfe
ği ansızın çekerek gelen geçen ka
rhn l~nn ötlerini patlatıyorlar .. 

Lejlyonerler herkesle ahbap... 
Herkesi senelerdenberi tanıyorlar 
mış gıöi.. ünlerine gelenle konuşup 
şakalaşıyorlar. İçlerinde yardımı 
sevenler de pek çok ... Kimisi akın 
a.kın ilerliyen otomobil ve halk ara 
sında buram buram terliyerek yol 
göstermiye çalışan polisi yana çeki 
yor. Polla iki Uç dakika nefes alır 
ken o, gelen geçeni idare ediyor. Ki 
misi, durmadan akan otomobillerin 
arasından karşıya geçmiye bir tür
lü cesaret edemiyen erkek kadın 
ve çocukları bir yandan ötekine ge 
çirmeyi üstüne almış .. Fakat bu he 
ves üç dakika mı, beş dakika mı sil 
recek, belli değil ... Kimisi otobüste 
biletçiye yardım ediyor. , ı 

Bu işleri gören lejiyonerler bana, 
çocuk bayramında kaY1IDakam ve 
polis müdürü olan çocukları hatır
latıyorlar. Birtakımı bir kaldırımın 
üstünde karşılıklı iki sıra olarak 
dizilmişler .. En baştakiler gelen ge 
çenin kollarına girip aralarından 
geçiriyorlar 

B ir ara bir kan koca, sıranm 
başına geldi. Lejiyoner tam 

kadının koluna gireceği sırada ya .. 
nındaki erkeği görerek: 

"-Pardon .. Pardon .. Kocanızla 
beraber olduğun\lZU bilmiyordum, 
diye kenara çekildi. Ve az sonra 
yalnız gelen başka bir kadının ko 
luna girerek sıranın sonuna kadar 
götürüp kocalı kadına bakarak be
kar kadına: 
"- işte böyle, yalnız olursanız, 

yanınızda kocanız olmazsa emniyet 
tesiniz." diyordu .. 

Eğleniyorlar, ve eğlendiriyorlar. 
Gece ufak ufak gruplar halinde 
mızıka çalarak resmi geçitler yapı 

.yorlar. Bazılarının mızıkacılan hep 
üniformalı kadın ve bazılannın da. 
bölük kumandanlan kadm, bazı 
~pla:<la kadın erkek karışık. Hep 
sı aynı kıyafette olduğu için biri. 
birinden güç ayrılıyorlar. Her ge 
çen grup ö~kinden başka .. Bazda
n göğüslerinde g-eneral yahut, rtıt .. 
belerine göre diğer ni3anlarla yerli 
Ame.~kah kıyafetine girmiş, başı .. 
na tuyler takmış, yerli müziğine 
ayak uydurarak geçitresmi yapıyor 
Başka bir grup soytan kıyafetine 
gimnlş. tnrın pldabanlıklar yapa
rak geçiyor. 

(Lütfen sa)·fayı ~evlrlniz) 





27 -10 - 937 TAN 

IST ANBULDAN RÖPORTAJ: 
9 

l M i 1 E K o N o 
Meyva ve Sebze 
Bozkırlıların 
hasretini çekiyor! 

İhracat İçin 
Bol Arpa 
Toplanıyor 

Banka Müdürleri T 0 l d l ~ 1 P an ı ar 

Dün, zahire işlerinde fazla muame 
leler geçmemiştir. Şehrimize on iki 
vagon buğdayla yedi vagon arpa gel
miştir. Buğday piyasası sıcaklığını 
muhafaza ettiğinden gelen mallar sa 
tılmıştır. Yumuşak buğdaylar 5,32-
6,12 kuruş arasında verilmiş ve Po
latlı buğdayları 1-2 çavdarlı olarak 
6,23 kuruştan alınmıştır. Buğday fi
yatlarının yükselmesi çavdara da te
sir ederek fiyatlannm bir miktar art 
masına sebep olmuştur. Diln çavdar
ların kilosu 430-4.32,5 kuruştan 
satı1mrştır. Arpa fiyatları hakkında 
dünya piyasalarına bağlı olan Londra 
piyasasından gelen haberlerde, ar _ 
palann düşüklüğü bildirilmiş olmak 
la beraber ihracatçılanmız, arpa U
zerinde geniş muamelelere b~lamış
lardır. Evvelce toplanrlan arpalar -
dan bin iki yüz ton arpa satılmış ve 
kilosu 4,07-4.09 kuruş arasında ve
rilmiştir. Sert buğdaylar da 5.20 -
5,30 arasında müşteri bulmuştur. 

Tüccar, Mal Eedelinin 
0 

/ 
0 80 ini Çekebilecek 

Buna Mukabil, Yüzde 9 Faiz ve Bir 

Miktar Komisyon Allnacaktır 

M eyve ve sebze halini dolaştıktan sonra, lstanbulun en çok sarfet-
tiği bu iki gıda zü.mresinin başından geçen macerayı iyice öğ- Seyyar esnaflık kalktıktan •onra 

.. ~.ekiller.!feyeti kararile tüccarlarımıza açılacak kredi etrafmda 
goru,mek uzere bankalar direktörleri birkaç toplantı yapm l d .. . If ar-
ır. Cumhurıyet Merkez Bankasının Vekiller Heyeti kararnamesi-rendim. el arabacıları henüz bunların 

Hal başlıbaşına bir alem ... Hale, öğleden sonra gitmiştim .. Meydan- yerlerini dolduramadılar. Bugün 
da yığılı duran küfe küfe meyveler arasında hummalı bir faaliyet var.. l 
Yeni gclmiye başlıyan elma sandıkları, keskin keser darbelerile açılı- meyva i e sebze ve onun toptan 
yor, üzerinde pazarlıklar yapılıyor ... Öte tarafta, tepeleme doldunıl- satıcısı olan kabzımallar, eski 
muş, üzüm küfeleri, sanki boyunlarını bükmüş gibi, bekleşiyorlar. seyyar esnafın hasretini çekiyor-

ne dayanarak Milli Bankalarımıza yapacağı kredi hudutsuz old _ 
ğu gibi bu krediler için faiz ve komisyon adıyla hiçbir para alr=
mıyacakır. 

Bana izahat veren kabzımal, kaşlar.mı kaldırarak, isteksiz isteksiz lar, onun yerini dolduracak yeni 
meyve küfelerini, sandıkları gösterdı: unsuru dört gözle bekliyorlar. 

Banka direktörlerinin son toplan- , 
tılarmda tüccarlarunıza ne gibi şart 
lar altında kred• açılması lazımgele
ceği etrafında kararlar verilmiştir. İşçilerin 

Bayram 
Yevmiyesi 

- ,,Seyyar satıcılık olsaydı, bu 
maJ, hala burada durur muydu? .. 
dedi. Bu saate kadar, bütün malı el 
den çıkarmıştık .. Şimdi, nerede alı
cı?. Manavlar geliyor. Bir küfe. iki 
küfe üzüm alıyor ... O kadar. Bere
ket ki seyyar esnaflığın kalkması, 
malın azaldığı mevsime rastladı ... 
Yoksa, işimiz yamandı, ziyan müt
hiş olurdu." 

Bu vatandaşın anlattığına göre, 
mesela, evvelce, bir kabzmuıla gün 
de yüz küfe üzüm gelirken, şimdi 
5 - 6 küfe geliyor. Yüz küfe gelse, 
bu malı bütün şehre kimin vasrta
sile dağıtıp satacağız?. llkbaha,rda 
kiraz zamanı, çok mal gelmiye baş 
layınca, ne ıyapaca.ğız. bilmem? .. O 
vakit, malı müşterinin ayağına gö
tünmek meselesi, ciddi bir buhran 
doğuracak.. Sonra, mesela kiraz 
beklemez, hemen çürür. Bu hal fi
yata tesir edecek .. Bittabi fiyatlar 
yükselecek. 

Seyyar esnaflık kalktıktan sonra 
Istanbulda meyve ve sebze fiyatları 
yükseldi. Gerçi ilk günlerdeki inti
zamsız vazıyet bugün yok, ıakat 

sebze ve meyve fiyatlarında gayri 
tabii yükseklik, kısmen bugün de 
mevcuttur. Halde yaptığım temas
~r neticesinde anladnn ki, bugün, 
bir ay evvele nazaran, seyyar es
naf sayısı Uçte iki nisbctinde bir 
noksanlık gösteriyor. 

H ıl meydanında küfeleri, hur 
da el arabalarma boşaltan 

b.rkaç vatandaştan başka, kabzıma 
la müşterilik eden seyyar esnaf kal 
mamış .. Elma sandıklan arasında 
dolaşırken, otuz yıldır bu zanaati 
yaptığını söyliyen bir kabzımal dert 
yanıyordu: 

- Evvelce, şehirde iki bin ka
C:Jar sebze ve meyveci seyyar esnaf 
vardı. Bunlardan mühiım bir kısmı
nı Bozkırlılar teşlcil ederdi. Bozkır
lılar, ilkbaharda Istanbula gelirler, 
burada seyyar esnaflık yaparlardı. 
Mahalle aralarmda, arkasında üzüm 
küfesi, bağıra bağıra dola.ştıklar.ını 
gördüğünüz insanlar, bu Bozkırlı
lardı. Seyyar esnaflık kalkınca, bun 
lardan 600 - 700 ü birden memle
ketlerine döndUler. Burada iş yapa
mayınca, başka ne gelir elimden .. 
Yeni yapılmakta olan el arabaları 
henüz Bozkırhların yerini tutama 
dı. Seyyar esnaf azaldı." 

B irkaç kabzımal etrafnnızı 

çevirmiş, di.kakt1e dinliyor
lardı. Içlerinden birisi atıldı. 

- Ben birşey söyliyeceğim, dedi, 
ınüsaade eedrseniz ... Bazıları diyor 
lar ki: Bozkırlılar da birer elara
bası tedarik edip, işlerine devam et 
sel erdi... 

Bu yerinde suale ben de iştirak 
ettim: 

- Bu, mümkün değil miydi? .. 
- Dinle beyim ... Bozkırlılar fa-

kir insanlardır. Bizden .malı kredi 
ile alırlar, satarlar, akşam getirip, 

Parasını verirlerdi. Araba yaptır
lnak için para lazım. Bu adamlarda 
_Para nerede?. Hepsi işsiz kaldılar, 
.A.nadoluya gittiler. Hatta, seyyar es 
?laflık yapan yerli halktan bir kıs
mı da, sermayesizlik yüzünden bu 
işten vazgeçmek mecburiyetinde 

Sebze Halinde 
Toptan Fiyatlar 
Sebze ve meyva halinde dünkü top 

tan satış fiyatları şöyledir: 

Eskilerin yerini henüz Jolduramıyan yenilerden bir tip .. 

Sakızkabağı kilosu 13-16 kuruş, 

Ayşekadın fasulye 7-8, barbunya 
fasulyesi 12-15, kırdomatesi 5-7, 
sınkdomatesi 7-9, lahana 3-4, ıs
panak 4-6. dolmalık biber 5-8, 
sivri biber 8--10, havuç 5-6, kök 
kereviz S-:-8, pırasa 2--3, pancar de
meti 2-2,5, patlıcan baş adedi 2,5-
3,5, orta boy 1,35 - 2, ufak boy 1,25 
-1,50, meyvalardan Müşküle üzümü 
10-18, siyah üzüm 7-11, yapıncak 
:>--13, rezaki 7-12, elma Amasya 
12--30, Gümüşn.ne 13-18, ferik el
ması 6-14, Inebolu elması ~12. 
Ankara armudu 25--27, Inebolu 5-
7, ceviz 6-12, ayva 3-10, nar 7-
10, kestane 6-10, muz 80-120, ec

fYAZAN:6'1! 
l!e!!l!_!eg:!J 
ra bir başkası da şöyle dert yanını 
ya başladı : 

- Meyve ve sebze piyasası dı
şarıda yükseldi .. Herkes şikayet e
diyor .. Fakat, halde düştü .. Yani a~ 
sıl zarar eden bizleriz. Çünkli, biz, 
evvelce en iyi malları manavlara, di 
ğer malların hepsini Bozkırlılara ve 
tirdik. Manavlar, beklemiye tnham 
mülü olan malı yani iyi malı alır
lar. Diğer malları da Bozkırhlara 
gayet ucuza verirdik. Bozkırlılar 
da ucuza satarlar, Istanbul halkı da 
bu seyyar esnaftan ucuz ucuz mey
ve ve sebze alırdı. Şimdi, ikinci de
recedeki malı da - başka alacak kim 
se olmadığından - manavlara ver
miye mecbur oluyoruz. Manavlar, 
bu malları çok ucuza alıyorlar .• 
Çünkü, durmaya gelmez .. Mutlaka 
elden çıkarmıya mecburuz .. Fakat, 
dükkanlarında pahalı pahalı satı

yükselmiştir. Şimdi, mevsim sonu
dur. Yazlık mahsul azalmıştır. 

Şimdi elma mevsimi başladı. El
manın kilosu toptan dört kuruş
tur. Bir ay sonra yedi buçuk kuru
•a. cıkar CilnkU o zaman yazlık 
meyveler biter, yalnız elma kalır ... 
Elmayı da portakal takip eder .. 

Halden ayrılıyordum. Birkaç ü
züm küfesi başında toplanmış olan 
.ka bzınıallar: 

- Ah .. Bozkırlılar, neredesiniz. nebi limonu yüzü 130-200, yerli U-
diye dertleşiyorlardı.. monu 140-120 kuruştur. 

fi . 
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Hafif Sarıhk 
Tam sanlık ta karaciğerde bir . K~racl~er kifayetsizliğinin cilt 

ha.'itahğa alamet ola.bilir, fakat üzenndeki alametleri yalnız böyle 
karaciğerde sadece kifayetsizlik a- hafif sanlrktan ibaret değildir. Bir 
lü.meti sayılamaz. Tam ;anlık olun- (,'Oklannın da ciltlerinin üzerinde 
~a safra yollarmda, yahut ka.racl- küçük küçilık lekeler peyda. olur. Bu 

F 
iatlann yükselişi üzer}nde gerde wya ba.5ka bir uzuvda az lekeler kiml'iinde kırmızı renkte _ 
daha nelerin amil oldugunu ~ok ağır bir hastalık aranılır. dir. Gençlerde peyda olduğu vakit 

anlamak isterken, bir vatand~ ya Buııa karşılık hafif sarılık ka· sebebi anla.5ılmca, çabuk kaybo-' 

yorlar." 

nmııza yaklaştı, heyecanla ve yük- raciğeri bozuk olanlarda çok görü- Jurlar. Fa.kat yaşlılıkta. hem ~a-
sek sesle konuşmıya ba~Iadı: lür. Kimisinin rengi yalnız hafif buk tiaybolmazlıw·, hE'"m de altında 

sandır. Kimisinin cildi sİ'-'ahımtırak c.a.n sıkacak bir hastahg"' a b _ 
- Manavlar, malı pahalıya satı- " labilirler. se ep 0 

yorlar, derler .. Gel de. babayiğit i- sarı, khnismn de yeşilimtrıra.k sa- K' 
:rı olur. Bu renkler cildin her ta- ımisinde de lekeler daha bu·· _ 

sen, ucuza sat .. Dükkfımm Aksa- tik' rafmda görülemese de, \'Ücudün Y • \'C siyah renkte olur. Dar bir 
raydadır. Dün aldığım bir küfe ü- bazı taraflarına, mesela aluı üze- elbL-,e, dar bir )'llkalık, Y. ahut ta 
züm bitti. Bir küfe daha üzüm al- b ı ~i~de, şakaklarda, boyunda, a\'llÇ ayan arda PR{'abağı bu siyahım-
dım. Dükkana yetiştireceğim .. Fa- ıcınde deriye dikkat edilince mey- tırak IE':kelerin l*:vda olmasını ko-
kat, araba yok .. Var araba. Amma, da.na ~ıkar. Cilt üzerinde gö· l~ylaştınr. Bunları dit üzerinde 
dolmadan kalkmıyor ki .. Dolunca- rülemediği ,·akit onu mey _ hır hastalığa atfetmemek kar ._ 
ya kadar da akşam olacak .. Bir gün d v rin k"f t ' acı ana ~ıkannak için bir vasıta da ge .. 1 ayc sizli~inl arayarak o-
~kls satış kaybolacak .. Arabacıya: vardır: Mor reJikte yazan bir kur- na gore tedavi ettinnek lazımdır. 

o madan çek. desem, iki lirayı ver şun kalemle derinin üzerine biri- Giineş bile kara~iğeri bozuk olan-
meli .. Sonra, biz ne kazanacağız?. d h birine rniıv:u:j iki çizgi çizilir. Bu lan a a çabuk ~·akar, karartır. 

Bir kabzımal. manavın asabiyeti- renkli çizglerln arasında kalan kıs- Bu cihet modaya uygun bir iyilik 
ne hak vermişti: ma dikkatlire baktldıi;J halde cil- sayılırsa da, derinin böyle ç~huk 

Yapılacak kredi, Almanyadan baş 
ka diğer memleketlere Türk malı ih
raç eden tüccarlara mahsustur. Tüc
car, ihracat evrak ve vesikalarını 

bankalara verecek ve ihraç ettiği 
mal bedelinin yüzde seksenini banka
dan çekecektir. Dün de yazdığımız gi
bi, bankalar, bu tediyata mukabil 
yüzde dokuz faiz ve bir mikdar ko
misyon almak kararını veronişlerdir. 
Bunun için de tüccarlardan üç ay
lık bir bono arayacaklan anlaşıl -
mıştır. Bankaların bu kararım ihra
catçılar, kredi ve kolaylık bakımın
dan tarnamile yerinde saymıyorlar. 

Cümhuriyet Merkez Bankası hiçbir 
menfaat aramadan bankalara kredi 
açtığı halde, milli bankaların ağır 

şartlara dayanan kararlar vermiş ol
ması yüzünden ihracat işlerinde zor 
luklar çıkacağını da ileri sürenler 
var. 

Canlı Haqvan 
lhrac.atı için 
Kurulan Birlik 
Şark ve cenup vilayetlerinden can

lı hayvan ihracatını düzene koymak 
için kurulan (Doğu ve cenup viiayet 
leri mıntakası canlı hayvan ihracat
çılan birliği) faaliyete geçmiştir. Bir 
lik, şimdilik yalnız koyun ve sığır 
hayvanlannm ihracı işile meşgul o -
lacaktır. Tespit edilen iş sahası ve 
hududu birinci, liçüncü ve dördüncü 
umumi müfettişliklere bağlı vilayet
lerle Gaziantep ve Mersin vilayetle -
ridir. 

Tatil Edenler Tam, 

Çahştıranlar iki 

Mislini Verecekler 

..... 
ZAHİRE 

BORSASI Birliğin bu yıl, teşkilatını fiilen ik 
mal ederek faaliyete geçtiği mıntaka 
üçüncü umumi müfettişlik sahası ile 
birinci Uımumi müfettişliğe bağlı 
Van, Bitlis ve Muş vilflıyet1eridir. 

~ ..... .., ..... 
26.10.937 

Fl~Al'LAB 
Bu mıntakaJardan canlı hayvan ih

racatım yalnız bu birlik yapabilecek, 
taahhütleri mucibince birliğe giren 
tilccarlıır da kendi namlarına doğru
dan doğruya ihracatta bulunmıya -
caldardır. 

Cinsi Aşağı Yukan 

Antep Pamuklarına 

Hastahk Arız Oldu 
Gaziantep vilayeti pamuklarında 

pembe kurt denilen bir hastalık tes
pit edilmiştir. Bu hususta Ziraat Ve
kaletinden alakadar makamlara ya
pılan tamimde bu vilayetin bulaşık 
mrntaka addedildiği bildirib1cktedir. 

Bundan böyle bu vilayetten has -
talıksız mıntakalara gönderilecek pa 
muk nebat, elyaf ve aksamı C\'Vele
mirde Mersin fumigatoire'ında fenni 
temizliğe tabi tutulacaktır. 

---o----

K. p K. P. 

Buğday yumuşak 6, 8 6,23 
Buğday sert 5,30 -,-1. 
Arpa yemlik 4,15 -,-
:Arpa Anadol 4, 6 4, 9 
Bakla 4, 7 -,-
Çavdar 4,25 4,321;J1 

Mısır sarı 4, 3 4,10 
lç fındık 37,20 -.-
Keçi kılı 52,- -,-
Tiftik mal 132,20 __ 
Yapak Anadol 57 20 -:-

GELEN 
Buğday 469 Ton Arpa 181 Ton 
Un 90 Ton 
Fasulyr 225 Ton 
Mısır 90 Ton 
Keten tohumu 35 Ton Kuşyemi 65 Ton 
K. fındık 13 Ton Yapak 
lç ceviz 

61~ Ton 
5 Ton 

G 1 DEN 
- Doğrudur, beyim. dedi.. Ara- din hafif sarı rengi görülür. müh~e.,.sir olması karaciğer kifnyet-

ba, nakliye meselesi mühim .. Halci z sizliğini hatıra getirmelidir. • Razmol 
varında 40 _ 50 araba var .. iskele aten karaciğerin kifayetsizliği- Dün borsamızda mühim muame - Tiftik 

ne alamet olan bu hafif sardığı Ka.5ınmak ta yine o hozukluKu.n a- lcr olmamıştır. Türk borcu 13,90 li- K frndık 373
" 

Borsadaki Muameleler 
452 Ton 

usulü cari olduğu iç.in, halden. bun muti k d .... tr J" ti i d ı· 1011 
1 d l 

a ·a eri üzerinde aramıya 1:1""" ame er n ene ır. Bazılarında ka,111 radan açılmıa oldugu· halde satılıg·a ~Jsam 14 

ar an başka hiç bir araba ımal a a- J" alt k k rd d s 19
1 

uzum da yoktur. Çünkü göziitı ma u eşen erecesioe vanr. çıkarılan bir ımiktar tahvil, fivatın İç fındık -
maz, ki bu da bir dert!. ta r d - Ekz ı k J 10

1 
ra ın aki kaı)8.ğmı a§ağı dogru '.J ama o ur, abarcı.klar ~ıkarır. biraz daha düşmesine sebep olmuş- Keten tohumu ;,ı 

K abzıınal ve esnafın bu fikir- çekince gözün ak kısmı üzerinde Kaşınma söylenUemiyecek yerlerde tur. Kapanış fivatı 13,80 liradır. Bir Kuşyemi 15 

lerine mukabil, hal idaresi hafif 8an renk hemen görünür· önce gerçekten sıkmhh bir rahat- isterlin 624-627 kunıştur.. Frank Ol FIVATLAR 
20 

fiyat yüksekliği hakkında §U mü- Hele .karaciğeri bozuk o1up ta bn- sızlrktır .•• Gerek cilt üzerinde, ge- Londrada 147,06 açılmış 147,81 ka- B ~d 
taleadadır: na rağmen yahut bunıian haberi rek ba."ka ~·erlerde . ık sık kanama panmışbr. ug ay: Liverpul 

Sebze geçen sene bu zamana na- olmıyarak fazlaca. ~·iyJp içenlerin lar o bozuklo~tırı alametleridir. Buğday: Şikago 
6,-
4,55 
5,80 

Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 

K. 
K. 
K. zam.o ucuz, mevue pahalıdır. Hal- ~özlerinde hafif sanltlt, er- Karaeiğer kifayet!'4fzligvinin •·er- Buğday: Vinipek 

J • dl ~· h zl 
1 

• bu asrın moda"' olan karaciğer ki- Arpa: Anvers 
•• buki, meyve geçen yıla nazaran da tesi giin, 90k defa, kmdi kendine gı ra at!'4ı ık ar, kaç gündür, say fa.yetsizliğinin hiç olmaz..'!R aliimet-

0 yle anlıyorum ki, Bozkırlı - ha fazladır. Ancak biltiln gıda mad- de göriinür. Bu renk bazılannd• dıklanmdan da ibaret kalmaz. ı~a- lerini burada kesece~im, bunlar _ Mısır: Londra 

kaldılar. 4,990 
4,08 
8.40 

94.59 
94,59 

!{. 

K. 
larm hasreti, bütün kabzı- deleri, geçen yıla nisbetle bir dilin altında, boğazda bile görille- kat zatftl bu kadarfle bOe ~izi "t.k- dan başkalarını aramak ta daha zi- Keten T. T..ondra 

!nalların da yüreğine işlemi$! Son- vükselme arzeWinnden, meyve de bilir. hğom ben de hissettim. Ontm için, )ade hekimlere diişer. Fındık G. Hamburg 

.....,L-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Fındık L. Ham bur~ 
K. 
K . 
K. 

1 
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Vahdettin Sehislamın , 
Teklifini Kabul Etmisti 

Mustafa Sabri Efendi, derhal 
.Maltaya bir mektup yazmıştı. Da
vet meselesi hakkındaki düşünce -

sini, Vahdettine şöylece anlatmıştı: 
(Acizane istidlalime göre, Hicaz 

kralı, zatışahanelerini clyevm ha
life tanımak fikrinde değildir. Ve 
bu davet te, kendi tarafından zatı
şahanenize gösterilen bir himaye 
mahiyetindedir. 

Daha beş sene evvel, saltanatı 

seniyenin adeta bir valisi maka
mında olan bir zatın davetini ka
bul ederek onun ayağına gitınek .. 
Ve onun uzun mliddet misafirliği
ni kabul etmek.. Vakıa, çok tehli
keli birşeydir. Ancak şu var ki; 
ımahirane hareket edilirse, bu fır
sattan çok güzel istifade edilebi
lir. 

Bu istifadenin nasıl temin edi -
lebileceği meselesine gelince .. Da
vet, kabul edilmeli; ve Hicaza gi
dilmelidir. Birkaç gün orada su
reta bir misafir şeklinde ikamet e
dilmekle beraber, cl altından bir 
çare bulunarak, bütün alemi isla
ma hitaben bir beyanname neşre
dilmelidir... Takdir buyurursunuz 
ki; Hicazda tabı ve neşredilecek 
bir beyanname, (Hilaf et) in halen 
uhdenizde bulunduğuna dair ale
mi islama kati kanaat verecek.. 
ayni zamanda; hilafete göz dik
miş olan Hicaz kralına da bir em
rivaki yapılmış olarak, teşebbüsle 
rinin önUne bir set çekilecektir. 

Bu mUlaha.zalara binaen, bu 
davete icabet zaruridir. 

Tasvip buyurulduğu takdirde 
dainiz; Zeynelabidin Efendi dfil
nizle burada bulunan ehil ve ka
mil bendegfi.nınızdan bir iki za.t ile 
daha evvel Mekıkeye giderim. Hem 
yukarıda arzettiğim meselenin giz 
lice zemirüni ihzar ederim. Hem de, 
zatı şahanenize layik bir istikbal 
merasimi yaptlması için bütün ga.y 
retimi sarf eylerim. 

Bu arizeme acilen cevap bekle • 
rim, ferman ... } 

V nhdettin; üç gUn sonra bu 
mektubu almıştı. O zama

na kadar, Hicaz Kralmm davetini 
kabul edip etmemekte henliz müte 
reddit bir vaziyette olduğu için; 
şimdi sabık Şeyhislfummın bu mek 
tubundaki (akılane mutalealar) a 
pek memnun kalmıştı. Derhal, {ka 
bul) kararını vermişti. O geceyi, 
parlak hülyalarla geçirmişti. Hat 
ta Zeki Beyle başba.şa vererek: 

- Ben, koskoca bir halifeyim. 

, 
Geceleri de gacolan başlarına top
layıp, yorganı başlama çekerek, 
horul horul uyuyorlar ... Allah ver 
sin .. Kimsenin yediğinde içtiğinde 

değiliz.. Elalemin gacolarında da 
gözümüz yok... Yok ant!l1a, niha
yet, biz de can sahibiyiz.. Onlar, 
tatlısı, tuzlusu, turşusu ile tıka ba
sa karmla.nnı doyurup, minderlere 
yangelerek tatlı tatlı geviş getirir
lerken, bizim mideier açlıktan ka
znn kazını kazınıyor .. Boş barsak
larda bando mızıkalar çalmıyor. 

Dişlerimizin etlerini emmekten, diş 
etlerimizde kan kalmadı?.. Dört 
gündür kursağıma bir katra rakı 
da.mlamndı. Bu hale, can dayanır 
mı?. Biz buraya, sürmeli gözlü M:ı
srWarın, kırmızı dipli ba 'r.numlari
te davet edilerek gelmedik. Ne halt 
ycdiksc, beraber yedikten sonra; 
belimizin ortasına (güüüt!.) diye 
bir tekme yedik .. Ancemaatin, bu
raya neşfettik... Buna kim sebep 
oldu? .. Sen .. Ben .• Hepimiz .. Ma
demki. hepimiz birden bu belayı 
baranı başımıza getirdik .. Şu hal
de; tırhalli, hep bir halli olmalıyız .. 
V aktile hepiniz benim sırtımı sıva 
dı.nız.. 

- Aman pehlivan, koş.. Bu işi 
senden başkası hakedemez. 

Diye, azgın bir boğa gibi en be
lalı işlere saldırdınız.. Beni zorla 
bir siyaset kahramanı yaptınız. .. 
Eğer siz olmasaydınız, Eyüpte kah 
vecilik etmek.. Elaltmdan namu
sumla şöylece bir kumarhane i3let 
mek, neme yetmiyordu, benim ... 
Halbuki bu fedakfı.rlıklarımı birden 
bire unutuverdiniz. Beni, içi geç
miş bir karpuz gibi, bir tarafa atı. 
verdiniz. Ne yiyip, ne içtiğimi sor
mayı aklınıza bile getirmiyorsu
nuz ... Yalnız benim mi?. Peşinize 

takıp ta buraya sürüklediğiniz bir 
alay enayiye de, bir tutam enfiye 
kadar ehemmiyet vermiyorsunuz. 
Sadece mübarek nefislerinizi dü<ıil
nüyorsunuz ... Yoook hocam .. Bu, 
böyle olmaz. Burada .. fert yok, ce
miyet var ... Ya, hep beraber doya
cağız; yahut, hep beraber aç ka!a 
cağız ... Hocafendilere cmaliım olsun 
ki.. Vallahi.. Billahi.. Artık kafam 
kızmaya başladı. GünUn birinde, 
yumruklan yağlıyacağım .. Evvela, 
ensesi kalın Zeynelabidin Hocadan 
başlıyacağım, belindeki kemeri sö 
küp alacağım ... Amma, sonra? .. di 
yeceksin ... Sonrasına, Allah kerim .. 

Diye bağırmıya başlamıştı. Böyle 
bağırmaktan maksadı da; karşıda, 
M stafa Natık P~anm odasında 
içtima eden, {efendiler hazeratı) nı 
korkutmaktı. 

' ·-----·--------.. 
BULMACA 

Dünkü bulmaca.nm hal edilmiş §ekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 tlz lMli IRl•MiAlvli 
2 KIAI t IMı• ff lAIHIAIM 
3 R.KIAIPl.DIAIRIA 
4 A IRIAIMl.IS IEIHlllM 
5 M'AIBIElYl l iN.Di 
6 mM·•lllAIRlf l.!AiB 
7 Lll IRIA•••IA~TIA 
B A IUIL IUISIAILl•B 
9 L I MI iN t • t iRi 1 

10 ETKi l iM. s IOIL. L 

1 
2 

3 

4 

BUGUNKU BULMACA 

l 2 3 4 

l 1 
1 1 
1 l 
1 1 

e SOLDAN SAGA: 

1 Kiraya vermek 
2 - Ameli mandalık - Eskiden 

~ylere verilen lakap 
3-Birilim 
4 - Birdenbire - İplik iplik olan 

nesç 
5 - Yok etmek. 
6 - Taaccüp - Taalluku olan -

Kurum 
7 - Sorgu - İşaret 
8 - Latife - Soğuk madde 
9 - İdam et! - Bir nevi bahis tu

tutuşma 

10 - İskan - Peygamber adı 
e rnKARil'AN AŞAGI: 

1 - Anadoluda bir kasabamız 
2 - Dikkat - Nota 
3-Koku 
4 - Çok iyi - Deri 
5 - Tat - Evin bölümleri. 
6 - !ıeri zaman - Geri veri§ 
7 - Işık vasıtası 

8 - İşçi - Ters 
9 - Rabrta edatı - Saıyı 

10 - Üstüne eşya konur - Bir ne-

(Hikayeden Mabaat) 

ENA Yi 
(Ba.51 6 mcıda) 

Güneş ufukta batmak üzereydi. 
Küçüğü annesilc babası dönmeden 
evine götürebilecek vakit var d~
mckti. 

Onu kucağıma aldım ve yola ko

yuldum. Ayni merdivenlerden çık
tım ve çocuğu güzelce bir yere yer
leştirdim. Çekmeceler, komUdinler, 

dolaplar hala bıraktığımız gibi kar

ma karışık duruyordu. 

S on defa çocuğu öptüm ve: 
- Adyö, kUçüğüm, diyerek 

merdivene yürlidUm. 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER e 
Beşiktaş Halkevinde 

Yapdacak Merasim 
Beşiktaş Halkcvi Cumhuriyetin on 

dördüncü yıldönümü kutlulama prog
ramı şudur: 

1 - 29 Birinciteşrin 1937 Cuma 
günü akşamı Beşiktaş Halkevi Ge -
ncl toplantı salonunda bir konser ve
rilecek üyelerimizden Doktor Etem 
Akif Battalğil tarafından Ctiınhuri -
yet hakkında söylev verilecektir. Gös 
terit kolumuz tarafından kahraman 
piyesi temsil edilecektir. 

2 - 30 Birinciteşrin 1937 cum111'
tesi akşamı Halkevi kurağmda üyele
rimiz için parasız bir balo tertip edil
miştir. 

3 - 31 Birinciteşrin 1937 Pazar 
günU akşamı Halkevimiz Genel top
lantı salonunda Evimiz Dil, Tarih, E
debiyat komitesi Başkanı Muzaffer 
German tarafından Cümhuriyetin yük 
sek ôaşartlan hakkında bir söylev 
verilecek. Evimiz Göstcrit grubu ta
rafından İstiklal piyesi temsil edile
cektir. 

• Eminönü Halkevinde 
Cumhuriyetin ondördüncü yıldö -

nümü Evimizde aşağıdaki program 
gibi kutlanacaktır. Bu toplantılarımı 
za iştirak etmek istiyenlerin hazırla
nan davetiyeleri evimiz.in Cağaloğ -
lundaki merkez bUrosundan almala
rı rica olunur. 

Program: 
28.10.937 Perşembe A.laykö§kün -

de: Saat (20,30) da 
1 - Konferans: Naki Tezel, 2 -

Gösterit: (Şehirli Kız) Gösterit şube
si, amatörleri 

29.10.937 Cuma Merkezde: Saat 
(16) da Tören 

1 - !stiklfıl marşı: Halkcvi orkes
trası, 2 - Konferans: Halkevi Baş
kanı Agah Sırn Levend, 3 - ıKonf e
rnns: Üniversite Felsefe Şubesinden 
Sevim Levend, 4 - Konser: Halkevi 
orkestrası, gece saat 22 de balo 
Alayköşkünde: Saat (16) da 
1 - Konferans: Mediha Muzaffer 

Baysal, 2 - Gösterit: (Şehirli kız) 
Gösterit Şub. amatörleri, gece saat 
(20,30 da 

1 - Konferans: Nusret Sefa Coş
kun, 2 - Gösterit: (Şehirli Kız) gös 
terit şubesi amatörleri. 

30.10.937 Cumartesi Fransız Tiyat
ros1ında saat (9) da: 

Mıntakamız ilkokullarındaki fakir 
çocuklara (Çocuk müsameresi) 

Alayköşkünde: saat (16) da. 
1 - l{onferans·: İstanbul Erkek li 

sesinden Aziz Kaylan 2 - G'österit: 
(Şehirli Kız) gösterit şubesi amatör
leri. 

Bugünldl program: 
öGLE NESR1YATI: 
Saat 12,SO Plakla Türk musikisi, 12,50 

Havadis. 13,05 Muhtelif plak neşriyatı, 
14,00 Son. 
AKŞAM NESR1YATI 

Saat 18.30 Plakla dans musıkisi. 19,00 
Konferans: Doktor Ali Şükrü (İştahsa: 

çocuklar ve yedirmek çareleri), 19,30 
Radyo fonik komedi; Misafir, 20,00 Ah
met Kemal ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları, 20,30 
Ömer Rıza tarafından arapça söylev. 
20,45 Nezihe ve arkadaşları tarafından 
Türle musikisi ve halk prkılan (Saat a
yarı). 21,15 Orkestra, 22,15 Ajans ve 
borsa haberleri ve ertesi günün progra
mL 22,30 Plakla sololar, opera ve ope
ret parçaları, 23,00 Son. 

• Günün Program l)zü 
HAFiF KONS:fi~RLER 

6,45: Paris kısa dalgası: Plak musikisi. 
7,10 Berlin k[Sa dalgası: Karışık musiki 
(8.15: Devamı) 9,20 Paris kısa da~ası: 
Plak. 10,30: Keza. 11,50: Keza. 13: Lil}e. 
den konser nakli. 13 Berlin kısa dalgası: 
Hafif musiki (14,15: Devamı). 9,20 Paris 
kısa dalgası: Pllik. 10,30: Keza. 11.50: Ke 
za. 13: Lille'dcn konser nakli. 13 Bedin 
kısa dalgası: Hafif musiki. (14,15: Deva
mı) .. 13,10 Biikreş: Ofle konseri (Plakla) 
14,30: Pllik. 14,15 Paris kısa dalgası: Kon 
ser. 15,SS Roma kısa dalgası: Hafif mu
siki konseri, sopran. 16,30 Parla kısa dal
gası: Orkestra, piyano (Mozart, Schu
mann, Arricu, Ravcl" 18,02 Bükreı : Ro
men musikisi. 19,SO PCite: Taragota li.lcti 
(Çigan orkestrası refakatile. 20 Millino, 
Florans: Karqtk musiki. 20 Berlin l:ısa 
dalgası: Yeni filmlerden karışık parçalar. 
20,10 LlYPzig: Yeni eğlenceli musiki. 20. 
20 Varşova: Koro konseri. 21 Prag, Brü
no: Fok orkeatrası (Astrcil) 21.40 Prag 
kısa dalgası: Hafif musiki. 21.45 P~te: 
Unutulmu~ Macar besteleri (Dohnanyi 
idaresinde). 23 Varşova: Orkestrası 23 .• 05 
Prag kısa dalnsı: Askeri bando. 23,15 
Roma ?rta ve kısa dalgaları: Sopran 
Margerıt Kosa'nm iııtirakile konser. 

OPERALAU, OPERETLER 
11 Bedin kısa dalgası: (Tuhaf evliler) 

isimli musikili radyo skeçi. 16,SO Bertin 
kısa dalgası: Kanşık musikisi. 20,15 Bcr
lin kısa dalgası: Karışık musikisi. 20,15 
Bukreş: Plak musikisi. 21,25 Prag, Brino 
vesaire: Dvorak'ın (Prens) isimli opera
sı, 21.45 Berlin kısa dalgası: Operetler
den mürekkep biiylık konser. 22 Milano, 
Florans: Gournod'nun (Faust) operasL 

DANS l\IUSIKISI 
12 Bcrlin kısa dalgası: Vals musilciSi: 

18: Peşte. 22.45 Bukrcş : PlWa kabare 
musikisi. 24,0S: 1.iypzig. 

MUH'l'ELIF 
19,30 Roma kısa dalgası: Arapça ve 

rumca eözliı, musikili program. 

her sene olduğu gibi bu seneki Cum
huriyet Bayramında da Ortaköy ilk 
okullarındaki anasız, babasız elli yok 
sul yavruyu baştan ayağa kadar gi
yindii-ccektir. 

• 
'Adliyeden bir davet 

C. MUddeiumumiliğinden: İstanbul 
• da bulunduğu anlaşılan İzmir M. U. 

Ortaköy Fıkaraperver Muavinlerinden Şevki Sümer'in he-
Cemiyetinin Yardım men memuriyetimize müracaat etme 

Ortaköy fıkaraperver cemiyeti, si. 

. Akay işletmesinden : 
25 Dkteşrın 1937 Pazartesi günü açık arttırması yapılacağı ilan edi

len muhtelif cins müstamel eşyanın satışı görülen lüzum üzerine 10 
Jkinciteşrin 1937 Çarşamba günü saat 14 de bırakıldığı il8.n olunur. (7267) 

21 .10 - 937 

#~SONBAHAR GELDİ~ 
ve kış yakf aşıyor 

Elbiseye dair ihtiyaçlarınızı 
timdiden Galatada meşhur 

EKSELSYOR 
Büyük elbise mağazasında 

Her yerden UCUZ ve TE
MlNA TLI alabilirsiniz. 

Şu cetvelden bir fikir edi
nebilirsiniz. 

eRKEKLERE 
PARDESOLER!:~e 

Liradan 
itibaren 

13 
p ARDESUJ.ER ~~:cabl 18 tr 
MUSAMBALAR~~kte 11 · 

' 
(ADlrtLARA 

ANTOLAR Yünlü 101/' 
ııJARDESOLE Roabardin 15ır. 

~UŞAMBALAR~~~e 101 ~ 
'11UŞANBALAR~~~ie her 23 
;ocUKLARA 

PAR DESÜLER Gabardin 7 
_,USAMBALAR !!~kte 61i; 

' Erkeklere ısmarlama 

KOSTOMLERI en iyi 
kumaşlardan iki prova 

ile 2811' 
TAKSiTLE 
dahi muamele vardır. 

GALATADA KARAKÖY 

EKSELSYOR 
.Mağazasında satılmaktadır. 

Konya Asliye Hukuk Hfıkimliğin1 
den: ~on yanın Borda başı mahalle 
sinden Hasan Hüseyin kızı Hatice t 
rafından Mersinde Mahmudiye ma 
hallesinde 208 numaralı hanede A 
dullah oğlu Yusuf aleyhine ikame o 

lunan ihtar davası üzerine ikametg 
hı meçhul olduğu anlaşılan müdde 

sureti ve davetiye varaltası tstanb 
da çıkan (TAN) gazetesinin 25 ha 
ran 937 tarih ve 785.Jlumaralı ve 2 
temmuz 937 tarih ve 809 n~a 
nüshalarile ilanen tebliğ edildiği hal 

de on gün içinde esas davaya bir g 
na cevap vermediği gibi tayin olu 
nan muhakeme gününde dahi m 
kemeye gelmediğinden davacının t 
lebile gıyabında muhakeme icrasın 
ve gıyap kararının ilanın tebliğine vf 
muhakemenin 6.11.937 tarihine m-::
sadif cumartesi günü saat dokuza t 
likine mahkemece karar verilmiş o 
masına mebni müddeaaleyh Yusufu 
zikri geçen gün ve saatte Konya 
ye hukuk mahkemesine gelmesi lU 
zumu ve ilan tarihinden itibaren be 
gün içinde itiraz etmediği ve muhak 
me gUnU dahi mahkemeye gelmedi 
takdirde bir daha mahkemeye kab 
edilmiyeccği geyap karan ihbarnam 

1 
sinin tebliği makamına kaim olma 

O, ne taraftan baksan bir (şerif) 
tir. Benim bulunduğum yerde, o
nun hiç bir kıymeti olamaz. Acaba, 
hilafet merkez.imin Hicaza naklini 
ilan ettikten sonra, Kral Hüseyini 
iskat ederek (Halife) sıfatile, Hi
caz Krallığını da ele geçiremez mi 

P ehlivan Kadri, tahmininde 
aldanmamıştı. Onun bu teh 

ditkar sözlerini işiten (efendiler 
hazeratı) nın renkleri sararıp, elle 
ri titremiye başlaımıştı. Zeynelftbi
din Hoca, başını iki tarafa salh
yarak: 

Fakat tam bu sırada sokak ka
pısında kulağıma bir gürültü geldi, 

ve arkasından iri yarı bir siluet pey 
dahlandı. Anlaşılan bu, küçüğün ba 
hasıydı .. 

---------------------------- üzere ilan olunur. 

yim .. 
Diye, bir hayli müzakerelere gi-

riş:nişti. 

Vahdettin; ertesi gün, Mustafa 
Sabri Efendiye şu kısa cevabı gön 
dermişti: 

(Mtitaleanız, gayet musiptir. 
Zeynelabidin Efendi ile, diğer mü
nasip birkaç zatı alarak derhal ha 
reket ediniz. Ve orada da icabı veç 
hile işe girişiniz. Yakında, biz de 
hareketimizi bildiririz. lstikbal me 
rasiminin parlak olmasına, çok 
gayret gösteriniz.) 

V ahdettinden bu cevap gelin 
ceye kadar, Mısırda da epey 

ce mlihim hRdiscl""r cereyan etmiş 
ti. GUnlin birinde Pehlivan Kadri: 
(Cemaatin merkezi) ittihaz edilen 
otele gelmiş; sabık Evkaf Nazın 
Vasfi Hocanın odasına girerek: 

- Yahu! .. Nedir bu hal?. Biri yer, 
öteki bakar. Hep kıyamet ondan ko 
par ... Hocafendiler Hazeratı, vakti 
le yemediler, içmediler.. Ellerine 
gec;en dünyalıklan araba tekerleği 
gibi kızıl beşibirliklere tebdil etti
rerek, kemerlerine dizdiler. Şimdi 
burada birer birer çıkarıyorlar .. O 
canım altınları, krtır kıtır yiyorlar. 

- Ha.sbinallah ... 
Diye mırıldanmıştı. 
Mustafa Sabri Efendi, 
- Nadan ile çıkma yola. B~cmca. 

getirir, türlü bela ... 
Diye bir vecize yumurtlamıştı. 
Mustafa Natık Paşa, yumrukla

rını sıkıp dişlerini gıcırdatarak: 

- O pehlivansa, ben de pehliva
nım ... Müsaade buyrulursa, şu he
rifi yakasından tutup dı§an ata -
yun. 

Diye, parlak bir Donkişotluk tas 
lamı§tı .. 

Fakat; hocalarla Muhittin Paşa, 
Feyzi Efendi, Kürt Zeynelabidin, 
ve diğerleri buna razı olmamışlar
dı: 

- Aman Paşam .. Bu herifin ne 
çamur olduğunu bilmez misin?. Bi
zi Mısır halkına rezil eder. Uymayı 
nız, §una. 

Diye yalvarmışlardı.. En doğru 
sözti, Şaban ağa söylemişti. Başını 
önüne eğerek hafif bir sesle: 

- Zaten, rezil olı.'lladık neremiz 
kaldı. 

Demişti. ( Arl{a.~ı var) 

Karısı beni görünce hemen ferya 
dı bastı. • 

- l~dat! .. Hırsız var! .. 
Kaçmak istedim. Fakat nerede ... 

Herif bütün yolu kaplamıştı. Ker
peten gibi kollarile beni yakaladı. 
Ç'.abaladım, beni alıp yere ça.rptı. lş 
te bakın, yüzümde hala o yara izle
ri duruyor. 

Hülfısa işte böyle Mösyö, kimbi
Jir kaç aya veya yıla mal1ktim ola
cağım. Bu birşey değil.. O günden 

beri Şamorrayı görmedim. Şimdi 
asıl gUcüme giden buradakilerin ve 
bütün tanıdıklarımın benim bu ha
reketimle alay etmeleri ve bana: 

- Vay enayi, sersem! demeleri
dir. 

Faik Bcrçmen 

Elektriksiz Kalan Cadde 
Karaköy elektrik şebekesindeki ta 

mirat bitmediğinden Karaköyden 
Voyvoda caddesinin yarısına kadar 
olan kısımda elektrik tenviratı kesil
miştir. Bu mmtaka, iki akşamdanbe
ri karanlık içindedir. 

. ~ski§ehir Vilayeti Encümeninden: 
ldareı hususıyeye ait Nafia, Kilitli r, Hususi Muhasebe, Hastane Deva-

irile Talebe Pansiyonu, İlk Mektepler ve Kütüphane ihtiyacı için 166,5 
ton Sömikok kömürü şartnamesi mucibince açık eksiltmeye konmuştur. 
Beher tonunun bedeli 28 liradır. Muvakkat teminat 355 liradır. !hale 
15-11-937 tarihine cnüsadif Pazartesi günli saat 15 de Makamı Vila
yette toplanacak Daimi Encümen tarafından yapılacaktır. (7277) 

SiRKEİi , HARiYEDEN: 
Cümhuriyet Bayramımız münasebetile 

mutat seferlerimize ilaveten : 

1 -28/10/ 937 Perfembe günü 78 ve 123 numaralı seferler
le 13,30 da Köprüden Harem ve Salacığa olan sefer fazla ola

rak yapılacak, 72 ve 105 numaralı seferler yapılmıyacaktır. 

2- 29/10/937 Cuma günü aktamı Elektrikle donablmıt 71 
numaralı vapur saat 19 da Rumeli Kavağından hareketle bat

lıca Anadolu ve Rumeli iskelelerine uğrıyarak Köprüye gele

cektir. Aynı vapur gece yanaından sonra saat 1 de Köprüden 

kalkarak yine Anadolu ve Rumeli iskelelerine uğrıyarak Ka
vaklara gidecektir. 

3 -Fazla tafsilatlı ilanlarnnız Köprü ve iskelelerde asd-
1 mıthr. 

................ ! .................. ... 

................... 
Zührevi ve cilt ha.stalıklan 

•• 

or Hayri Ome 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
karşısmda No. 133 Telefon:43585 

Çal ı ımo lud rehmız ozohyarı 
elımızden h ı~bır temıı •$ ~ ıkmıyor ve 
herıey bııde hal' zlok, a{lrı doAuruyor. 

itte burada 

VALIDOL imdodımız:a yeti,irl 

Onu bır lı:ere tacrube edınız Kendınizcle yeni 
bır ~aiqma uvlı;ının uyaNlıDını g6receksın ız. 

VAUDOL damla, tablet ve hap 
halınde her .eczanede bulunur. 



27 -10 - 937 TAN 

MBu sırrı hiçbir vakit 
zevcime ifşa etmedim,, 

"Şimdi, eskisinden daha fazla se\'i
şiyoruz. Halbuki bir müddet, mu

habbeti ve sevgisi azalmıştı. Sebebini 
de biliyordum. BuruşukJuklanm, be
ni 50 yaşlarında ve Meta ihtiyarla
mış gibi gösterivordu. Bugün ise 30 

dan noksan görünüyorum. Zevcim 
bunun sırrına vakıf değildir. Fakat, 
bunu da yegane cild unsuru olan 
Tokalon kremine medyunum. Kul
lanmağa başladığım güıf den bir gün 
sonra ne kadar genç ve ne kadar 
taze görilnüyorum.,, Tokalan kremi
ni, cildin hUceyrelerini gençlik faali· 
yetine irca için yegane vasıtadır. 
Terkibinde Viyannda yapılan şayanı 
hayret fenni keşfin cevheri olan 
''Biocel,, mevcuttur. Ve cevher, genç 
ve sağlam cilt hUceyrelerinl besll· 
yerek ikaz ve ihya eder. 

Siz de bu kadınm yaptığını 
yapabilirsiniz. 

Siz de yegane cild unsuru olan To
kalon kremini kullanınız. Akşamla· 
rı yatmazdan evvel (pembe rengin
deki) Tokalon kremini ve sabahlan 
r(beyaz rengindeki) Tokalon kremini 
kullanınız. Mukavvi, besleyici ve be

yazlatıcıdır. 
:.miiiiiillıi _____ , 

KANZUK 
MEIH nz~ 

SIHHATINIZI 
KORUYUNUZ 

llAYRE"ı"M 
f.İZGR 

SIRA 
TÜRKİYE 

CUMHU RİVETİ 

.B 

biri 

HAKKI EKREM 

KANZUK MEVVA TUZU 

EN HOŞ VE TAZE MEYV A· 
LARIN USARELER1NDEN İS· 
TİHSAL EDlLMlŞ TABll BİR 
MEYV A TUZUDUR. Emsalsiz 
bir fen harikası olduğundan ta -
mamen taklid edilebilmesi müm
kün değildir. Hazımsızlığı, mide 
yanmalarını, ekşiliklerinl ve mu 
annid inkıbazları giderir. Ağız 

kokusunu izale ede.i.". Umumi ba
yatın intizamsızlıklarmı en emin 
surette ıslah ve insana hayat ve 
canlılık bahşeder. 

fNGlLlZ KANZUK ECZANESl 
- BEYOGLU - lSTANBUL 

istanbul Altlncı rtoter
li!)lne: 

Azilname 
Izmlr lkinci noterliğinden resen 

tanzim edilen 17- 11-936 tarih ve 
12154/ 10-61 No. ıu umumi Vekalet
name mucibince Istanbulda Taksim 
Topçular caddesi Genç apartımanı 4 
No. da mukim Bay Şarl Salzer'e ver
cniş olduğum her türlü umumi ve hu
susi salfı.hiyctlerlni külliyen ref ve 
iskat ettiğimi ve mumaileyh fima
baat beni temsil ve Uzama asla sıfat 
ve salahiyeti kalmadığı ve onu ve
kaletten azletmekle beraber, namı -
:rna rliyet ettiği işlere müteallik bil
ftrnum hesabatı 48 saat zarfında ta· 
tafıma itaya davet ettiğimi malumu 
olınak üzere işbu azilnamen.in bir ta
nesinin Şarl Salzer'e ikincisinin daire
de hıfzı, diğer ikisi de eşhası salise· 
nın ıttıla peyda etmeleri üzere TAN 
Ve AKŞAM gazetelerinde ilan ve so
nuncunun da badettnsdik tarafL'lla 
iadesini dilerim. 

Edvard Leonard Lafontaine. 
Sirkeci Istanbul Han 2 inci kat 

.l2 - 13 N. 

PATI 

An ti virüsle Tedavi 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklan nm arasındaki kaşıntılar, dola

ma, meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaraları, 
.!rgenlikler, koltuk altı çıbanlan. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surett.e temin eder. 

Şark · spenciyari laboratuvarı ısTA"auL 

~---·-~...:::;:...-:--::-~:-::-:---.::::::::::==:====:=::;::;:....--
Adli Tıp itleri G_ene.~ ~_i.~ektörlüğünden : . 
Adli Tıp lşlcri Genel Dırcktorlugunde beher tonu muhammen 23 Iıra 50 

kuruş beedel ile 50 ton Türk Antrasiti şartlan veçhile açık eksilmeye 
konulmuştur. Açık eksil~e .3 !kinci t~şrin 937 çarşamba günü saat 14 de 
Soğukçeşmede Adli Tıp ışlerı Genel DırektörlilğU Dairesinde yapılacaktır. 
isteklilerin Mezkur gün ve saatte % de 15 teminat parasiyle birlikte mü.ra· 
caatları. "7105" 

Afyon Vilayetinden : 
Vilayet Merkezinde yaptırılacak 88914 lira 64 kuruş keşif bedeli kız 

EnstitüsU lnşaatı knpalı zarf usuliyle 8 Teşrinisani 937 tarihine müsaclif 
Pazartesi giinU saat on beşde Daimi Encümende lhnle edilmek üzere ek-
siltmeye konuLmuştur. .. 

Eksiltme §artnamcsi ve buna muteferri diğer evrak dört lira kırk beş 
kuruş bedel mukabilinde Afyon, IstanbuI ve Ankara Nafıa MüdUrlilklerin
den alınabilir. 

Muvakkat t.eminat 5695 lira 73 kuruştur. 
Istcklilerin Nafıa Vekaletinden 937 senesi içın alınmış en az 40000 lira· 

hk müteahhifük vesikası gösterme~eri ve teklif mektuplarının 8 Teşrini· 
sani 937 tarihine mUsadif pazartesı gUnU saat on beşe kadar Daimt En· 
cümen Riyasetine göndermeleri ilan olunur. {7006) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanllğı Is· 
tanbul Satınalma Ko misyonundan: 

1 - Gümrük Muhafaza Orğildü için 30000 metre Bobine sarılı ağır 
sahra kablosunun 28-10-937 Perşeımbe gtinU saat ıı de kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutan 2145 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf Komisyondadır. GörUicbilir. 
4 - Isteld.Uerin ilk teminat olarak 161 liralık vezne makbuzu veya 

Banka mektuplan ve kanuni vesikalariyle birlikt.e tekllf mektuplarını 
eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Galatada Eski IthalAt gümrü
ğü binasındaki Komisyona vermeleri. (6965) 

Kütahya lcrn Memurlu!';rundan: Kü 
tahyalı Sait oğullarından Fikri oğlu 
Mustafa tarafına zevceniz Hürmüze 
nafakadan bir kıta ilamla milterakim 
440 lira borcunuzdan ötürü ikametga 
'hmıza gönderilen icra emrinin zah
rmda ikametgahınızın mcçhuliyetine 
binaen mübaşir tarafından bila teb. 
Jiğ iade edildiği görülmüş olmasından 
hakkımı.da ilanen tebliğat ifasına ka
rar verilmiştir. Tarihi ilandan itiba • 
ren 20 gün zarfında işbu nafaka bor 
cuna karşı bir itirazınız varsa der • 
meyan edilmesi aksi tak~irde hak • 
kmızda kfıff eyi muamelat gıyabmız. 
da icra olunacağı tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

Kadıköy sulh icra dairesinde;n: Bir 
borç.tan ~olayı mahouz olup paraya 
çevrilmesme karar verilen bir kadife 
oda takımı, iki halı ve bir ceviz büfe 
açık artırma suretiyle bilmüzayede 
Bostancıda tramvay durak mahallin 
de satılacağından dolayı rüsumiye a.. 
lıcıya ait olmak üzere satış için te _ 
sarlüf eden 12.11 937 tarihinde tesa
düf eden Cuma günü saat 10 dan ııe 
kadar taliplerin mezkur saatta ma • 
hallinde hazır bulundurulacak memu 
runa müracaatları ilan olunur. 
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1 EMNIYE! SANDIGI ;LANLARI 1 
Bugün açık arttırmaya çıkarılması mukarrer olan Caddebostanmdald 

arsaların satışı görülen lüzuma binaen t.ehir olunmuştur. 

--

Tevsiat dolayısile Afyon istasyonunda yapılacak yeni gar binası, han
gar, ambar, kömür deposu, hat ferşiyatı ve döner köprü kagir aksamı ın .. 
§8.atı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmu§tur. 

1 - Bu işlerin muhammen keşif bedeli ceman 360,000 liradır. 
2 - Istekliler bu işe ait fenni §artname, proje vesair evrakı Devlet ne.. 

miryollarınm Ankara, Haydarpaşa, Sirkeci ve Afyon veznelerinden 18 lira 
bedel mukabilinde alabilirler. ' 

3 - Eksiltme 5-11-937 tarihinde Cuma günü saat 15 de :Ankara'da. 
Devlet Demiryollan lşletme Umum MüdürlUğü Yol dairesi binasında top .. 
!anacak merkez birinci komisyonca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat, ve 
vesaiki ayni gtin saat 14 de kadar komisyon reisliğine tevdi etmiş olına-. 
lan lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci madd lerin uygun 18.150 Ura .. 
Iık mµvakkat teminat, 

B J_ Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikalar, 
C - Nafia Veka.Ietinden musaddak ehliyet vesikam, 
5 - Teklif mektupları ihale gUnU saat 14 de kadar makbuz anukab! .. 

!inde Komisyon Reisliğine tevdi edilecektir. Posta ile gönderllen teklif 
mektuplarının iadeli taahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar komü. .. 
yona gelmiş bulunması lazımdır. 

6 - Bu işler hakkında fazla malfı.mat almak isteyenlerin Devlet Demir. 
yolları Yol Dairesine mtiracaat etmeleri. (3849) (7011). 

• • • 
.Muhammen bcdellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı (7) gurup maı .. 

zeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek şartile hizalarında yazılı gUn ve 
saatlerde Haydarpaşada gar binası dahilindeki satınlnıa komisyonu tara. 
fından açık eksiltme suretile satın alınacaktır .. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat tominat ve kanu. 
nun tayin ettiği ve.saikle birlikte eksiltme gUnü saatine kadar komisyona. 
müracaatları lfızımdır. , 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - 30,000 kilo hurda dökme muhammen bedeli 1350 lira muvakkat te. 

minatı 101 lira 25 kuruş olup 8-11-937 pazartesi gUnU saat 10 da. 
2 - 200,000 kilo ateş toprağı muhammen bedeli 5000 lira muvakkat te ... 

minatı 375 lira olup 8-11-937 pazartesi günU saat 10 dn. 
3 - 53 kaleım muhtelif cins alat ve edevat muhammen bedeli 4954 lire. 

29 kuruş muvakkat teminatı 371 lira 58 kuruş olup 8-11-937 pazartesi gü. 
nü saat 10 da. 

4 - 50 adet demirden yol açıklık gabarisi ve dever 8.Ieti muhammen be
deli 1225 lira muvakkat teminatı 91 lira 88 kuruş olup 8-11-937 Pazartesi 
günü saat 10 da. 

5 - 2300 adet üç renkli el işaret fen eri, 100 adet el hizmet feneri mu
hammen bedeli 4340 Ura muvakkat teminatı 325 lira 50 kuru§ olup 11-11· 
937 perşembe giinU saat 10 da. 

6 - 39000 adet muhtelif cins eğe, biz, marangoz kalemi, balta, kazma 
kürek, çekiç ve varyoz sapı muhrummen bedeli 3879 lira muvakkat teıninnb 
290 lira 93 kuruş olup 11-11-937 perşembe günU saat 10 da. 

7 - 440 adet tahta el arabası muhammen bedeli 1650 lira muvakkat te. 
minatı 123 lira 75 kuruş olup 11-11-937 Perşembe gUnU saat 10 da. (7245) 

• • • 
Muhammen bedeli ve muvakkat teminatlarile isimleri aşağıda yazılı 'ki 

kalem malzeme 10.11.1937 Çarşamba günü saat 15.30 da kapalı zarf u~u
lü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır .. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile k 
nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik VeJ)ikası ve teklifl .a. 
ayni gün saat 14.30 za kadar komisyon reisliğine vermeleri 18.zıınd erım 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden Ha :· 

şada Tesellüm sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (7187) 
1 

y arpa. 
• C l N S I Muhammen be-

80 kalem hırdavat malzemesi 
40 ,, anuhtelif musluklar 

deli Lira 

13424.50 
6992.00 

lskilip Belediye Başkanhğından: 

Muvakkat temi. 
nat Lira 

1006.84 
524.40 

Nefsi İskilip ~n bin nufusu _mütecaviz bir kasabadır M"lh . 
raber yetmiş bU: nufusa maliktir. Evvelce mevcut olan u akatı ıle be
nın askere gitmiş olması dolayısiyle kapaıımışt B 

1 
?czane eczacı

zanc binası mevcut olun eczacıya bila icar ver·l ır. kt ;. ediy~ln bir ec
haiz bir mevkide cenaze açmak isteyenle . 

1 
meU e ır. Musait şeraiti 

olunur. (7189) nn m racaat etmeleri ilan 
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GELMİŞTiR. 
S E S i ve acentaların~a 

Anliara - ~dana -Adapazarı - Antalya -Anteb - Balıkesir - Bandırma - Bursa - Diyarbekir - Edirne - Elaziz - Eski ~ehir - Isparta - İzmir - Kayseri - Konya - Lüleburgaz -
Malatya - Menin - Samsun - Sıvaa - T rabzon - Van - Zonguldak. 

__ ., ,-----·-------i L E Halıl Sezer karyola ve madeni eşya fabrıkası 
RADYOLİN 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa dişlerinizi 

f ırçalayınız. 

Zira bir veya iki defa 

yapllan her iş mutlaka 

Karyola ve Çelik Möble 
M ~Ş IHl lE RI 

Son ıı;isrem karyolalar muhtelif cinste çelik somyeler ve ~elik madeni 
möblelerimiz teşhir edilmiştir. Sallamsöğüt Demirkapı cad. 7. Tel. 21632 

• 

En muannit aijrlları, 
En kısa zamanda 
Kesmeije kafidir 

Oteller , Çamaşırhaneler. 

ve M Oesseseler için 
gııyet mCıkemmel ve ltınalı bir ta rzda yı kayan •od

çaımatır yıkama makina ları. ile muhakkak sabah, öğle ve akşam ve her yemekten 

sonra, günde 3 defa fırc;alama-k Jart·.a1e •. _. [ ____________________ _., 
_ lstanbul Belediyesi ilanları • 

Pratik, kullanışh ve elzem 
çıması,. yıkama, çama.ır kurutma ve çamıı,ır OtQleme 

mıılunaları ile dezenfekte cihazla rı vesaire ta kd im 
ve teslim ediyoruz. 

Türk Spor Kurumu Ge nel Merkezinden: Cümhuriyetin 14 üncü Yıldönümünde Beyazıtta yapılacak geçit res
minde memleketin istiklali için canlarını ve uzuvlarını feda etmiş olan 
kahramanları temsil etmek üzere malfıl Subay ve Erlerle şehit analarına 
mahsus bir tribün ihzar edilmiştir. Bu tribüne girecek maliıl Subay ve 
Erlerle şehit anaları için icabeden duhuliye kartları kazalara gönderil- -

J. A. J O HN A. Q., •Rl'URT, D • UTSCHLANO 

Satı• rerl ı lsuınbuı Kurukehvecl Han 2 1 
OEJÖ OIVARMATI, Tel. 21187 

miştir. DEN·z YYAR 
Teşkilatımızın Genel Merkezi ile Federasyonların yapacağı müsabaka

larda Türkiye ve Bölge birincileri ile hususi müsabakalar galiplerine ve 
Türkiye rekortmenlerine verilecek madalya, şilt, plaket ve rozet ile teş
kilfıtnnız üyelerine dağıtılacak rozetler için bir müsabaka açılmıştır. 
Madalyalar için 100 - Rekortmen - "Üye" ve "Spor" rozetleri için Elli-

Arzu edenler hüviyetlerini isbat ederek kaza kaymakamlıklanndan ala- o ve TA ., 
bilirler. (B.) (7910) ı,...• 

~rl~~m~~Oliramü~futkoou~u~~Mil~~~~rtMm~ci ========================= ~t~sın~,~~r~~m~phatinded~laile~ın~ 
iatiycn ücretsiz olarak İstanbul, lzmir ve Ankara Spor bölgesi Merkezle- Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Neşriyatı İdare Eden: S. SAi.Di KAR DOL, yolcula ra neş'e ve ferahlık temin eder. 

rindcn tedarik edebilirler. (4026) (7303) Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası .. ----------------·-------" 


