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Fransanın Tayyare Kuvveti 
Paris, 28 (A.A.) - Hava Nazırı B. Cot beyanatında 

demiştir ki: 

1 9 8 7 5 KURUŞ BAŞ MU HAR R 1R1: AHMET EM l N YALMAN 

. ··~ Onaltı ay içinde hava ordumuz derhal seferber e
clil~bilecek bir taarruz silahı haline getirilmiştir. 1937 se
nesı başında erkanıharbye bir plan hazırlamıştı. 

BUYUK SEVINC GUNUMUZ 
Cümhuriyet Bayramımız 

Heyecanla Kutlanıyor 
i.,l,,l~h1n 1 Rı •tJİin Yıırrlıın Bi.itiin 

Köselerinde Senlikler 
~===-~--

Yeni 
Safhası 

[Ankarada bulunan 
Başmuharririmizden J 

C ümhuriy.etin ilanı günün. 
denberı 14 yıl geçti. Ge

riye doğru bakarken iftiharla 
ıöyliyebiliriz ki bu 14 yılda bir 
aıırlrk yol aldık. 14 yıllık bir 
devre içine bu kadar muvaf fa. 
kıyetli hadise sıkıttırılma11 hiç· 
bir milJetin tarihinde görülme
mittir. 

Bir ölü dirilmekle kalmamı~tır. 
Türk milleti, fena günlere ait mazi
sin.in ezici yUkilnden kurtulmuş, yep
yeni bir varlığa kavuşmuştur. 

Biribirinin arkasından gelen harp. 
lerde en iyi vatandaşlarından birço
ğunu kaybeden, istihsal sermayesine 
kadar bütün kaynaklarım tüketen 
bir millet, harici yardıma ihtiyaç duy 
madan müdafaa kuvvetlerini yeni • 
den kurmuş, demiryolu gibi maddi 
teçhizat;ını birkaç misline çıkarmış, 
sa.ğlık, bilgi sahalarında mühim adım 
lar atmış, yeni bir devlet merkezi 
kurmuş, yUz binlerce muhacir yerleş
tirmiş, iktisadi hayatında büyük in
~ılaplar yapabilmiştir. 

·Ayni zamanda da mazinin birçok 
müesseselerini tasfiye etmiş, liik· 
liğin müvazeneli bir §eklini yaratmış, 
hars, ka~, kıyafet inkılabı gibi cü
retli ve mühim adımlar atmıştır. Ha 
rici siyasette, P.ay edilecek bir kur -
ban halinden en çok hürmet gören, 
barışa ve emniyete kuvvetli bir des
tek olan bir millet mevkiine çıkmış 
hUtün pilrilzlü işlerini kendi prensip
lerine göre halletmiştir. 

8 u neticeler iki şeye delalet 
eder. B ri şudur: 

Türk milletini yeni bir varlığa ka
~ştıı:mak için Atattirkün düşündü
ğu planlar en isabetli planlardır. Gös
terdiği ve açtığı yollar en doğru ve 
en verimli yollardır. Bu hakikat, hA.
diselerin en ağır imtihanlanndan geç 
lrılştir. 

(Arkası 9 uncuda) 

, , 
Geçit Resimleri Yapılıyor 

Bugünkü geçide iştirak edecek izcilerimizden bir grup 

Türk milleti, Atatürk çocukları bu- Atatürk yurdunda kainatlar doğdu, 
•gün, Cümhuriyet idaremizin on be- cihanlar yaratıldı. Bugün milli bir 
§İnci yılını kutlamakla sonsuz bir heyecanla sevincini duyduğumuz. in-
bahtiyarhk içindeyiz. . . kılap heyecan.iyle duacısı olduğumuz 

Arkada kalan on dört yıl ıçınde, (Arkası 2 incide) 

·Atatürk, B. Tatarescu ile 
Uzun Müddet Görüştüler 

Gece de Parlak Bir 
Suvare Verildi 

Ankara, 28 (Tan muhabirinden) 
- Dost Romanyanın çok değerli 
Başvekili sayın B. Tatarescu, bu sa
bah Ankaraya şeref verdiler. Yanla
rında maiyyetleri erkanı ve Bükreş 
elçimiz vardı. lstasyon iki dost dev
letin bayraklarile donatılmıştı. Ken
disini karşıhyanlar arasında Başve · 
kilimiz B. Celal Bayar. doktor Aras, 
B. Mcnemencioğlu, Başvekalet ve 
Hariciye Vekaleti erkanı, valimiz. 
alakadar askeri ümera başta g-eliyor 

!ardı. Kalabalık bir halk kütlesi de 
değerli misafirimizi candan alkışla • 

(Arkası 9 uncuda) 

M OD EL. 
Bugün çıkan sayısında en son 

moda manto nümunelerini bula· 
cakımız. Bu yegane moda mec
muamızı bugün bütün bayiler
den isteyiniz. 

~-ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ı.:: 
1 1 

i 15 inci Yll ~ 

1 

! Hepinize • 
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Parti Grupu Toplandı 

Mecıa~ Riyaset 
Divanı Namzetleri 

Tesbit Edildi 
= Şef Atatürk, Türkiyede Cüın· = ! huriyet idaresini on dört yıl önc.e ~ 
j bugün kunnu~tu. Kemalizmin i = yüksek faziletini, ahlak büyiiklü- = 
j ğünU, inkılabın derin cömertliği- 1 
:: ni bir arada yaşat.an Cümhuri- : Ankara, 28 (A.A.) - Cilmhuriyet 
i ., .. :~ =.~---L.ı......:ı.u ., ..... ı ;1 .. 1.l<:n.U j Ila.fü P"rtioi Moclic grupu, Başvc
: moou hepbılze kutlar, sonsuz sa- = kil Celiil Bayann riyasetind t 

j ade~!er, re!ahlar dil~: .l lanmış ve reis vekilliklerine T:ab:ı!: 
~ Cunıhnrıyet idaremızın bu yem: mebusu Hasan Saka ve Antalya me-
l ;)~lı. da ~a kal~n 1~ ~ardeşi i busu dotkor Cemali intihap etmiş .. 
:: gıbı, ~"l.lrt i~ın ve mıllet ı~ın sayı- = tir. 
j s~z iyil~ler ve yeniliklerle dolu 1 Meclis di,·a.m namzetleri 
§ bır d_~vır ~ıac:aktır. Buna lekesiz : Ankara, 28 (A.AJ - C. H. P. gnı 
1 ve ı;.uphesız ıman edenlerdeniz. i pu bugün (28-10-937) saat 10,30 da 
;ı•ıııı•ıııımıııı•ıııı•ıııı•ıııt•t:: Başvekil Celfıl Bayarın reisliğinde 

B. Şükrü Kal}a 
Mühim Bir 
Nutuk Verdi 

toplandı. 

1 - T. B. M. Meclisi reisliğiyle re
is vekilliklerine Genbaşkurca namzet 
gösterilen zevatın namzetlikleri tas
vip olundu. 

2-T. B. M. Meclisi reisliğine Mus 
tafa Abdülhalik Renda (Çankırı), 

reis vekilliklerine: Refet Canıtez 

(Bursa), Tevfik Fikret Sılay (Kon
..,. ya), Hilmi Uran (Seyhan), grup re-

Grup rei• vekillerinılm
1 

B. Cemal Tunca 

Parti Genel Sekreterimiz 
mikrofon başında 

(A~türkün eşsiz eserini bütün a,. 

zametıyle anlatan bu nutuk tam ola
rak bugün yedinci sayfamızdadır.) 

BirHortumda 
100 Kişi 

Kayboldu 
Şam, 28 (A.A) - Yağmurlar 

yüzünden husiıle gelen bir hor
tum, Şaın'tn Şimali Şarkisinde bir 
kasabayı istila etmiştir. Yüz kadar 
insan kaybolmuı;tur. Şlmdh'e ka
dar 12 ceset çıkanlmışhr. Şam _ 
Bağdat yolu ıHcsümıı:tır. 

is vekilliklerine: Dr. Cemal Tunca 
(Arka.cıı 9 uncuda) 

YENi TEFRIKAMIZ BAŞLADI: 

Hürriyet ve itilcSf Fırkası: 
• 

• 

Nasıl Doğdu? 

Nasıl Yaşadı? 

Nasıl Battı ? 
Yakın tarih, Me,rutiyet tarihi hadi•eler kaynağıdır. 06manlı im-

paratorluğunun cançekifen •Önük varlığı üzerinde bi,... 
bir ihtiraıın fırtınaları hep bu devirde e•miştir. 1 

• • 
"Hürriyet. ve .itilaf Fırka~ı,, bu de~i~de doğmıya fabalamı,, t• 

pınmıf, deprenmıf, fakat ırtıcaın kör varlı;T.ndan L . . 'h o• uzaıc 
kalamadığı ıçın · ı anele kadar, vatanı •atmıy k ..1 . . a a~ar 
•Ürüklenmı,ıır. 

•• • 
"Hürriyet ve itila/ Fırkcuı,, nın bütün iruüzün.. b .. k" . • • ~,, u, e•rarını, rı-

gun u yenı telrı~ada ıbretle, hayretle ve hiddetle oka-
yacak•ınınz. Bugune kadar aizli kal b. k h 

• • o an ırço eyecanlı 
.Jhalarr yenı telrıkamız •izin 0 .. ·· •• k nunuze ya yaca tır. 

Lutfen Dokuzuncu Sayfayı Açınız! 
unwn '%>- - - - - _ 
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üyük Sevinç 
Günümüz 

(Başı 1 incide 
on beşinci Cümhuriyet yılı da Türk 
milletine, bu cennet yurda sonsuz sa
adetler, berrak refahlar verecektir. 

Bugün bütün yurt, Atntürkün ya
rattığı bu ebedi eserin verdiği sevinç 
coşkunluğu ile bayram yapıyor. Yur
dun her tarafında, her köşesinde ol
duğu gibi, Istnnbulda da bu sabahtan 
itibaren büyük merasim yapılmakta
dır. 

Esasen daha dünden itibaren bü
tiiıı şehir donandı, şanlı bayraklan
mız herköşeyi süsledi. Gece de bütün 
elektrık ışıklarile pırıl pırıl donan
mıştı. 

Cumhuriyet Bayramı tatili dün sa
at 13 ten itibaren başlamıştır. Dün 
öğleden itibaren, Ankara ve Istanbul 
radyolan neşriyatı birleştirilmiş ve 
inkılap, Cümhuriyet mevzuları üze
rinde konferanslar verilmiye başlan
mıştır. Saat 13,20 de Dahiliye Vekili 
ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya 
taı afından mühim bir nutuk irat edil 
miştir. 

Bu nutku, diğer nutuk ve konfe
ranslar takip etmiştir. Bugün saat 
13 ten itibaren gece yarısına kadar, 
muhtelif vekfı.letler namına radyoda 
söz söyliyecek hatipler, on dört yıl 
içinde, genç Türkiye Cümhuriyetinin 
muhtelif sahalarda başardığı inlCılfı.p 
ları anlatacaklardır. 

Radyonun InkıUi.p ve Cümhuriyet 
esasları mevzularındaki neşriyatt ya
nıı da devam edecektir. 

Bugün resmi, hususi bütün daire
ler kapalıdır. Yarın resmi daireier, 
mektepler kapalı bulunacak, hususi 
daire ve miiesseselerden istiyenler a
çık bulunabilecektir. 

Bayram tebrikleri 
Bugün saat 9,30 dan saat 10,15 e 

kadar Vali, vHayette tebrikleri kabul 
edecektir. Saat 10,30 dan 10,45 e ka
dar konsolosların tebrikleri toplu o
larak kabul edilecektir. Bu merasime 
resmi kıyafetle iştirak edilecektir. 

Saat 11 de Vali ve Istanbul komu
tanı ve teşrifata dahil zevat Beyazıt 
meydanına gelecekler ve meydanda 
bulunan bütün m~lann çalacak
ları Jstıklii.l Marşından sonra, yapı
lan tertip üzerine geçit resmi ba,şlıya 
caktır. Geçit alayının başında ordu 
yer almaktadır. Orduyu istiklal için 
canlanın ve uzuvlarını vermiş olan 
kahramanları temsil etmek üzere ma
ltıl subay ve erler ve şehit anaları ta
kip edecektir. 

Büyük geçit resmi 
· Bundan sonra sıra ile Unüormalı 
yedek subaylar, polis, şehir banJosu 
ve kayakçılar, üniversite ve y.iıksek 
okullar, diğer orta tedrisat mekteple
ri, itfaiye bandosu ve müfrezesi, sp~r 
cular, Kızılay, Ycşilay, Çocuk Esır
geme Kurumu, Türk Hava Kurumu, 
Türk Kült.Ur ve Ulusal Ekonomik Ku 
rum ve birlikleri, sanayi birliği, es
naf kurumlan ve halk geçecektir. 

Geçit alayı, tramvay yolunu taki
ben Taksime gelecektir. Okul, kurum 
ve birlı1der Karaköy ile Sirkec; ~ra-

Kuru eşme 

smda ayrılabileceklerdir. 

Saat 9,30 dan itibaren, geçit ala
yının takip edeceği yol üzerinde tram 
vaylar ve diğer nakil vasıtaları bu· 
lunmıyacaktır. 

A.biaeye' çelenkler 
Beyazrtta geçitresmi bittikten son

ra, törende bulunan zevatın huzurile 
Taksim Cümhuriyet abidesine çelenk 
koyma merasimi yapılacaktır. 

Evvela abide etrafına ordu bir çev 
re yapacak ve meydana Türk bay -
rağı çekilecektir. Bu esnada mızıka 
İstiklal marşını çalacak, bayrak se-
19.mlanacak tır. Bundan sonra, Be -
lediye, Halk Partisi ve diğer kurum
lar tarafından abideye çelenkler ko
nacaktır. 

Şehitlikte 
Öğleden sonra, saat 15 te Edime

kapı d~ındaki şehitlik ziyaret oluna
caktır. Bu törene Fatih J{aymakamı 
riyaset edecektir. Şehitliği ziyaret es 
nasında bir bölük askerle itfaiye ban 
dosu da bulunacak, İstiklal marşını 
müteakip abideye belediye namına 
hazırlanan çelenk konacak, ve Kay
makam tar.afmdan bir hitabe irat ~
dilecektir. Bu ziyarete iştirak edecek 
zevat saat 14,45 te Fatih belediye şu
besinde toplanacaklar ve oradan top
luca şehitliğe gideceklerdir. 

Fener alayları 
Gece, şehrin büyük yollarından geç 

mek üzere fener alayları yapılacak
tır. Beyoğlu tarafında yedek subay 
okulundan ve Taşkışladan birer grup 
fener ve meşalelerle hareket ederek 
ve milli marşlar söyliyerek saat 20 
de Taksim meydanına geleceklerdir. 
1stan bul tarafında da fener alayına 
iştirak edecek okullar ve cemiyetler 
saat 20 de Beyazıt meydanında top
lanmış ol.acaklardır. Taksime gelen 
fener alayı İstiklal caddesi - Tepeba
şı - Ş~hane yokuşu - Karaköy yoli
le Topaneye gelecek ve orada serbest 
kalacaklardır. Beyazrtta toplanan a
lay da Divanyolu tramvay yolu ile E
minönüne gelecek :ve oradan Ankara 
c.ad.desi. CaC'aloelu yolile Beva.zıcla. 

dönecek ve serbest kalacaktır. 
Halil kürriileri 

Cümhuriyet Ba}TamI münasebeti
le sehrin her tarafında halk kürsüle
ri kurulmm;tur. Dün öğledcnberi bu 
kürsüler faaliyete geçmişledir. Üç 
gün bayram müddetince, halk kürsü
lerinde, istiyen vatandaşlar Cumhu
riyet ve inkılap mevzuları üzerinde 
hitabeler irat edebileceklerdir. Parti 
kaza idare heyetleri kürsülerin ida
rcsile meşgul olmaktadırlar. Her kür
sü için üçer kişilik birer komite se
çilmiştir. Söz söylemek istyenler, kür 
sünün yanında bulunan bu komiteye 
sıra ile isimlerini yazdırmaktadırlar. 
Her kaza dahilinde, kazanın vüsatine 
göre müteaddit kürsüler konmuştur. 

----n---
Bereket Yağmurları 

İzmit, 28 (TAN) - On beş gündür 
yağan yağmurlar dinmiş, hava açıl
mıştır. K<>ylii, bu yağmurlarda~ do
layı sevinç içinde ziraat.le meşguldiir. 

Yur du 

Yurdun iç kıımından bir görünüı 

Liman ı !etme ldaresfınin Kuruçe .. me<.le lnırduğı.ı amele _yurdu d~n sa
nt 15 te ncılnuşhr. Yurdu umumi ınücliir Raufi e.çmıs, lımnn erkanı ve 
birçok davetliler de hazır bulunmuşlardır. 

•I 
Yeni Çocuk Ansiklopedlsi 

ı Cilt K~~2nu l 289 l 139 Kuponu 
30 kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bir 

cilt (300) kuruştur. cüz 71,6 kuruştur. 

1 

Beyazıtta 
Bir Aile 
Facias ı 

Müteverrim Bir GenÇ 

Karısını Öldürdü 
Dün sabah saat S de Çadırcılarda 

bir aile faciası olmuş, müteverrim bir 
erkek kansını kunduracı bıçağı ile 
yaralıyarak öldürmüştür. Müddeiu
mumi muavinlerinden Nurettin, ha
diseye el koyarak tahkikata başla
mış, tabibi adil Salih Haşim de ce
sedi muayene etmiştir. Hadisenin 
tafsilatı §udur: 

Çadırcılarda Mehmedin mobilye ar 
diyesi yanındaki odalarda 70 yaşla
rında Ahmet isminde bir hurdacı o
tıurmaktadır. Ahmet kızr Melahati 
sekiz sene evvel kunduracı Reşat is
minde bir gençle evlendirmiş, o za
mandanberi iki çocukları olmuştur. 
Reşat, bir milddet evvel hastalanmış, 
vereme tutulluğu anlaşılarak Cerrah 
pa.şa hastanesine kaldmlmış ve teda
vi altına alınmıştır. 

Reşat, hastanede kaldığı günler 
zarfmda karısı Melahatin münase
betsiz hareketlerde bulunduğu hak
kında bazı şayialar duymuştur. Hat
ta, bunun Uzerine karısına bir iki de
fa ihtarda bulunmuştur. 

Nihayet bu şabah 
Reşat, nihayet evvelki gün hasta

neden çıkmış, doğruca eve gelerek 
geceyi karısının yanında geçirmiş
tir. 

Sabahleyin kahvaltıdan sonra, Me
lilıati bir kadının aradığını haber 
vernuşler, o da merdivenlerden aşa
ğıya inmiye koyulmuştur. Bu daveti 
duyan Reşat, hemen fırlamış ve Me
lahati arıyan kadının kendisine bah
sedilen kadınlardan biri olduğunu 
zannederek birkaç tokat vurmuş ve 
kovmuştur. 

Melahat, bu müdahaleye itiraz e
dince kansının müdafaa vaziyetine 
geçmesi Reşadı büsbütün sinirlendir
miş, kunduracı bıçağını çıkararak 
Mel8.hatin sağ-ıomuzuna ve kalbinin 
U~v- u-;r1-···~~ • ._ .. ..._,.c._ı...,.t QldtÖ"J 

yaranın tesiri ile derhal ölm~ür. 
Reşat hadiseden sonra sokaga çık

mış, vaka yerine gelen memurlara 
teslim olmuştur. Suçlu, sorgusunda: 
"- Bu kadın beni verem etti. Ha

la kıskandırıyordu. OldürdUm. Hiç te 
müteessir değilim . ., demiştir. 

Reşat, tevkif edilmi§tir. 
Araya giren kadın yaralandı 
Evvelki gece Beş.iktaşta da bir ya

ralama hadisesi olmuştur. 
Bursalı SUleyman isminde biri, Be

şiktaşta Türkali mahallesinde Tuzba 
ba sokağında oturan Medihaya evlen 
mek teklifinde bulunmuş, fakat ret 
cefabı almıştır. SU!eyman, evvelki ge 
ce Medihanın evine giderek teklifini 
tekrarlamış ve yine ret cevabı alınca 
bıçağını çekerek kadını kovalamıya 
başlamlştır. Medihanm feryadına. ye
tişen komşusu Mutaffer, araya gir
mek isterken• Süleymanm savurchığu 
bıçak koluna rastlamış ve ağırca ya
ralanmıştır. Süleyman, kaçarken tu
tulmuştur. 

Hômidin Doğduğu Ev 
Büyük şair Abdülhak HA.midin ha

tırasına hürmet olmak üzere, Bele
diye, Hamidin Bebekte doğduğu eve 
bir plfıka koymıya karar vermiştir. 

---<'--

Gümrük Kanununun 
Değiıecek. Maddeleri 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti 
Gümrük Kanununun bazı maddeleri
ni değiştiren yeni bir kanun projesi 
hazırlamıştır. Gümrük Müdürlükleri 
tarafından yapılan tetkikler bu proje 
ye esas tutulmuştur. Değişecek mad 
deler arasında gümrük muafiyetin-
den istifade eden emtianın da bulun
duğu anlaşılmaktadır. Projenin, sii
ratle kanunlaştırılacağı haber veril
mektedir. 

Ne Mutlu Türküm Diyene .•• 
Tarihin anası yüce Türk; kuruluş 

devriminin en mutlusu olan Cüınhu
riyetin 14 üncü yıl dönümünü, onu 
kuran Büyük At.asiyle beraber idrak 
etmek saadetini bugün bütün heye
caniyle duyuyor. 

Çapa Marka pirinç unu vesair ~o
cuk gıdaları fabrikası; bu en üstün 
gururun verdiği sevinç ile yüce Türk 
Ulusuna: 

Barış günlerimJzin ebedi; bayra-
mıuuzuı şen olmasını diler. 

K üçük pemiler ve yelkenliler için Yine Vapur 
Heybeliadada yeni Bir Sıkmt.sı 

Başgösterdi Mendirek inşa Edildi 
Deniz Ticaret Müdürlüğü, 

Daha Büyük Bir Eşini 

Bostancıda da 

Yaptırıyor 

lnşa&ı biten mendireğin uzaktan görünüşü 

İstanbul Deniz Ticaret Müdürlüğü Bu mendirek, ani fırtınalarda kü-
Heybeliadanın şimalindeki zeytinlik çük gemilerin ve yelkenlilerin barın
mev~iinde bir mendirek yaptırmıştır. masına çok yarıyacaktır. Heybeliye 
Bu mendirek, 125 metre uzunluğunda yük götürüp getiren gemiler de müsa 
ve deniz sathından itibaren 1,35 met adesiz havalarda buradan istifade e
re yüksekliktedir. Şimal rüzgarları- debileceklerdir. 
na karşı 4500 metre murabbalık bir 

' Deniz Ticaret MüdürlUguw··, Bostansu sathı liman haline girmektedir. 
Mendireğin ucuna geceleri yanacak cı sahilindeki kaya döküntüleri üze

kırmızı fener için bir fener kulesi i- rinde ikinci ve bilyük bir mendirek 
lave edilmiştir. İnşaat, dün tamam- daha yaptırmaktadır. İnşaatı iki aya 
lanmıştır. kadar bitecektir. 

Yıldız Florelle 
Şehrimizde 

Valiler ve Vali 
Muavinleri 
Arasında 
Dahiliye Vekaletinin vali, vali mua
vinleri ve mülkiye müfettişleri ara -
sında yeni tayin :V(} terfiler için ha-

ten çıkmıctır. 

Florelle 

Malatya valisi Ethem ikinci sınıf· 
tan birinci sınıfa, Balıkesir valisi Et 
hem üçüncü sınıftan ikinciye, Sivas 
valisi Nazmi, Çorum valisi Süreyya, 
dördüncü dereceden Uçilncü derece
ye, Istanbul Vali Muavini Hüdai Ka
rataban 80 liradan 90 liraya, Bur-

1 sa Vali Muavini Edip, Balı -
kesir vali muavini Ekrem, İzmir vali 
muavini Cavit, Diyarbekir vali mua 

vini Rıza ve Erzurum vali muavini 
Hilmi 70 liradan 80 liraya terfi et

mişlerdir. 

Meşhur sinema yıldızlannd~ Flo

relle, dün sabah trenle şehrimize gel
miş ve birçok sinema meraklıları ta
raf mdan karşılanmıştır. Bayan Flo
relle şehrimizde temsilleı· verecek ve 
pazar gününe kadar Istanbulda ka
lacaktır. 

Transit Gemilerin 

Sıhhi Muameleleri 
Boğazlardan transit olarak geçe

cek gemilerin tfı.bi tutulacakları sıh
hi muamelelerin kolaylaştırılması 
için yeni bazı kararlar alınmıştır. 
Buna göre, sıhhi muamelelerin esası
nı teŞkil eden patentası olmıyan fa
kat bir doktoru bulunan transit ge
miler, Montrö Mukavelesinin üçüncü 
maddesine uygun şekilde bir sıhhi be 
yanname hazırlıyacaklar ve bunu 
sahil sıhhiye memurlarına göstere
ceklerdir. 

lkinci sınıf mUlkiye müfettişlerin-

den Şükrü birinci sınıfa, Osman Nu
ri Nihat ve Rauf ta ikinci sınıfa ter , 
fi etmişi erdir. · 

Vekalet ayni kararname ile birçok 
kaymakamlanmızı da naklen ve ter
fian yeni vazifelere getirmiştir. 

Bu Ay Yeniden 

273 L6mba Aslldı 
Adalara 27, Beykoza 15, Beyoğlu 

ve Beşiktaşa 69, Kadıköyilne 24, E
minönü ve Fatihe 63, Beykoza 32, Sa 
nyere ıı ve üsküdara 32 olmak üze
re tesrinievvel ayında şehrimize ye
niden. 273 elektrik lambası asılmıştır. 
Geri kalan 1727 tanesi de iki ay için
de yerlerine konulacaktır. 

--o--
Yeni Adliye Sarayı için 

istimlakler Bitti 
yeni Adliye sarayı için başlanan 

istimlak muameleleri bitirilmiştir. Bu 
mesele, Meclsin ilk günlernde müza
kere edilecek ve derhal istimlak işle
rine başlanacaktır. 

Ta cirler, Seferlerin 

Çoğaltllmasını istiyor 
Son günlerde yine vapur sıkıntısı 

başgöstermiş, ihraç mevsiminde bu
lunduğumuz için bir kısım limanlarda 
epeyce ihraç malı biriktiği hakkında 
şikayetler gelmiye başlamıştır. İktı
sat Vekaletine ve Denizyolları İdare
sine yapılan son müracaatlarda bu za 
ruretler dolayısile Mersin hattına ya
pılan seferlerin arttırılması istenmiş 
tir. 

Tacirlerin müracaatine göre, cenup 
limanlarında birıken mallar bu hattr.. 
verilen ikinci sınıf gemilerle nakledi
lemiyecek kadar çoktur. Geçen hafta 
Mersinden dönen Dumlupınar vapu
ru Mersin, Antalya ve Alanyadan çok 
yük aldığı için Fethiye, Dalyan, Mer
meris ve Küllükten hiç yük alamamış 
tır. Buralarda, yüzlerce ton malın 

mavnalarda vapur ~klcdiği haber ve 
riliyor. 
Alakadarların söylediklerine göre, 

önUmüzdeki haftalar içinde vaziyet 

büsbütün sıkışacaktır. 
Denizyollan İdaresi, meseleyi tetld 

ke başlamıştır. Bu hasta haftada bir 
olmak Uzere ikinci sınıf gemiler işle· 
tilmektedir. Elde fazla vapur bulun· 
madığı için şimdilik, ilave seferler ya 
pılmasma imkan görülememektedir •. 

Motör ve Yelkenlilerde 
Fare Öldür me Ameliyesi 
Sahillerimizde kabotaj hakkı bulu· 

nan motör ve yelkenlilerde altı ay .. 
danberi yapılan fare öldürme ameliye 
si için konulmuş olan mecburiyet kal 
dırılmıştır.Bunlar, bu işi kendiliklerin 
den yapmak isterlerse, mecburen yap 
tıklan zamanki şartlara bağlı tutu· 
lacaklardır. 

Amelenin ~ aşayış 
VaiEİyc+ HGl =•snd~ -uıır ...r .. rn-J 

istatistik Y apllacak 
lktısat Vekaleti, meınlcketimime 

çalışan amelelerin yaşayış vaziyetle
ri hakkında bir istatistik hazırlaını· 
ya karar vermiştir. 

Amele bütçelerinin tetkiki husu 4 

sunda birçok memlekeUerde olduğu 
gibi Universite talebelerinden istüa· 
de edilecektir. 

Maarif Vekaleti, bu maksatla Uni· 
versite iktısat fakültesi dekanlığına: 
tebligatta bulunmuş ve bu sahada; 
çalışmak üzere iktısat fakültesi ta.. 
lebesine i§ verilmesini bildirmiştir, 
Bu tetkikler sonunda meydana gele-o 
cek istutistikler, amele bütçeleri i~~ 
amelenin vaziyeti hakkında en dog
ru rakamları verecektir. 

f~#'-1'1'1~] 
~ BiRKAÇ .SATIRLA 
~ """ 

T aksilerini yeni ucuzluk esasına gÖ• 
re ayarlatmryan şoförlere ııon de

fa olarak bir aylık mlihlet verilmiştir. 

• 
Y eni liman reisi Zı.ihtü, dün sab&li 

Deniz Ticaret mudlirlüğüne gele

rek vazifesine ba:ılamıııtır. 

• Ş chrimizin havadan alman haritall 
yakında tamamlanacaktır. Şimdi• 

ye kadar 150 pafta hazırlanmııtır. 

• 
G ümrükler umum müdürU Mahrı_ıuf 

Nedim, dün, gUmrük başmlidürll 
Mustafa Nuri ile beraber Sirkeci antrepo
ları ile yeni yapılan yolcu ııalonunda tet
kikler yapmıştır. 

e 
B elediye, bugunku i0htiyacı k.a~şıla

mryan otobUs talımatnamesını d .. 
iiştirmeye karar vermiştir. 

Doktoru bulunmıyan gemiler, pa

tentasız geldikleri takdirde, uğra -
dıkları limanlann liman veya güm

rük idareleri tnrafından verilmiş per 

milerde sıhhi vaziyeti gösterir meşru 
hat bulunması laznndır. Bu suretle, 

Boğazdaki sahil sıhhiye merkezleri
ne verilecek beyannameler veya sıh
hi Jlleşruhatlı penniler, patenta ye
rine geçecektir. 

(TAkVi~B~HAVAI 
29 llkteljrin 19371 

Lüküs Lambası Patlayınca 
Içerenköyünde Omerin kahvesinde 

asılı duran liiküs lambası, evvelki ge 
ce ani olarak patlamış, altında otu
ran Mehmet ve Ahmet isminde iki 
kişi muhtelif yerlerinden ağır suret
te yaralanmıştır. 

Yurtta Bugünkü Hava CUMA 

Yeşilköy meteoroloji istasyonundan a~ı-
maliımata göre yurdumuzda bugun nan . 

havanın umumiyetle az bulutlu gec;~esı ve 
rüzgarlarm şimali istikametten hafıf kuv· 
vette esmesi muhtemeldir. 

DUNKU HAVA 
Dun akşama kadar hava açık geçmiş ve 

ruzgar şimali şarkiden saniyede beş m~~
rc olarak esmiştir. Barometre 763,7 mıh-

10 uncu ay Gün: 31 Hızır: 177 

Şaban: 22 
Arabi 1356 

İlkteşrin: 16 
Rumi 1353 

Güneş: 6,26 - Öğle: 
İkindi: 14,50 - Akşam: 

Yat•: 18,46 - lsmik: 

11,57 
17,10 

4.47 

metre hararet en çok 18, en az 13 santi' 
&Tat olarak kaydedilmiştir • . 
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ispanya .Asileri 
HükUmet Sahillerini 
Ablukaya Ahyor ! 
lngiliz MecHsinde, Lloyd George 

ltalyaya karşı ateş püskürdü 
Londra 28 (TAN) _ ispanyadan gelen en son haberlere göre, 

ı -' ·ı · M k adaamı cümhuriyet hükumetine karşı spanya ası erı, ayur a , _ 
üssülhareke olarak kullanmıya batlamıtlardır. Asilerin maksadı, 
Fransa aahilinden bqlıyarak Almeria'ya kadar ?~tün cümhuriyet 
hük\imeti sahillerini abluka albna almaktır. İngılızlerin Stangouy 
adlı vapuru, iki İngiliz destroyerinin muvasalatı üzerine tahliye 

edilmİftİr. 

Türk 
Dostluğu 

Ebedidir! 

• Elen 

--0--

iki 0rdu, Tek Bir 

.Ordu ve iki Filo da 

Bir Filodur 
-'.Atına, 28 (A.A) - Atina Ajan

•n Direktörü B. Vekia.rellis, Etnos 
gazet.eslnde yudığı bir makalede, 
B. Rüştü W'ın Mayıs 1929 da. 
kendisine yaptığı beyanatı hatır
latmaktadır. Doktor Tevfik Rüş
tü Ara." 0 zaman: "Yunan hudut
larını Türk huduUan olarak telak
ki ediyorum., demişti. M. Metak-
888 ta Yunan ve Türk milletlerine 
evvelki gUn yaptığı hitapta., "Yu-

- -·• w_ı_ ---·-· - -~ ~------4~!rr- ,.;.;- ..... 
yak-mdır,, diyordu. 

Makalenin muharriri şunu da 
hatırlatıyor: M. Metak"88 ~öyle 

demişti: 

"-iki ordu artık bir tek ordu ve 
iki filo da bir tek fUodur • ., 

---o---
Ankara Paraşüt 

Kulesini Dün 

Baıvekil Açtı 
Mkara, 28 (Tan muhabirinden) -

'l'Urkkuşu paraşüt kulesi bugün sa
at 15 te ~vekil B. Celal Bayarm bir 
nutku ile açılmıştır. 

Sovyet Rusya hükumeti, bundan 
{böyle 1span:>~nm deniz kontrolü hesa 
bına para vermiyeceğini bildirmiş, fa 
kat bunun Ademi Müdahaleden aynl 
mak manasına gelmediğini de ilave 
etmiştir. 

Ingiltere Hariciye Nazırı Mister E
den bugün Rusya sefiri M. Maisky ile 
görüşmüştür. Ingilterenin Rusyayı, 
gönilllülerin lspanyadan çekilmesi 
hususunda kendi planını k.abul etme
si için teşebbüslerde bulunduğu anla
şılıyor. 

Fransa hükumeti son günlerde iki 
vapurunun taarruza uğramasını hem 
Salamanka, hem Valensiya hükumet 
leri nezdinde protesto etmiştir. 

'.Avam Kamarcuında 
Londra, 28 (TAN) - Bugün A

vam Kamarasında harici siyaset ve 
lspanya meselesi konuşulmuştur. Ha 
riciye Müsteşarı Lord Cranborne be
yanatta bulunarak, Milletler Cemiye
tinin lspanya işine girişmediğini, çün 
kü bu sahada bir dş yapamıyacağmı, 
sulhün kolay kolay yerleşemiyeceğinl 
fakat vaziyeti de pek karanlık gör-
~,,.., .J ""'• - ...... ~-.--..b · .. ·- - ... 
:50vyet rtusyanm tla yabancı gönüllü 
leri çekmek hususunda Ingiliz planı
nı kabul etmesi ümidini izhar etmiş-
tir. 

Gülünç noktalar 
Loyd Corç, bu münasebetle söz a

larak mühim beyanatta bulunmuş ve 
Ademi Müdahale siyasetinin gülünç 
noktalarını izah ederek, bunun devri
mize ait muvaffakıyetsizliklerin en u 
tandmcısı olduğunu söylemiş daha 

sonra demiştir ki: 
"- Bugün bütün yabancı gönP·. 

Jer ispanyadan çekilecek ol~rsa yıne 
Ispanya Cümhuriyeti aleyh~nde h:ı:e
ket edilmiş olur. Çünkü asıler silah 
ve mühimmat bakımından hükumet
ten üstün kalacaklardır. 

"Mussolininin bütün emeli asil~r: 
yardım etmek ve muvaffakıyetlerı~ 
sağlamlamaktır. Diktatörler en. m_u
him stratejik mevkileri ele geçırmış
lerdir ... 

TAN 

Uzakşarkta 

Harp 
Sahasınm 

Yeni çiz ilm iş 
Haritası 

01234-!J 
1 1 t l 1 , 

Şang • Kay • Şek 

Asıl Muharebe 

Başlamadı, Diyor 
Nevyork, 28 (TAN) - Uzak Şark harbine 

dair alınan en aon haberlere göre, Japonlar 

Şanghay cephesinde Kiangvauchen'i ve Cha

pei'yi İfgal etmitler ve ileri harekata devam 

ederek Şanghay - Nankin demiryolunu da geç. 

mitlerdir. 
Londra, 28 (TAN) - Şanghayda Çinlilerin ye

ni hatlan Yangçe - Suçov üzerindedir. Bu hat Ja
pon zırhlılarının ateşinden uzaktır. Teeyyüt etmi
yen bir habere göre, Japon ordusu ile Çin ordusu a
rasında temas kaybolmuştur. Japonlar Suçav nehri
nin sol sahiline yerleşmişler ve bu nehri geçmeğe 
hazırlanmışlardır. 

Uzak Şarkta •on fiddetli harp, bıı hartada 
gördüğünüz, Şanghay civarında 

cereyan etmekt.eıdir. 

Japonlar, Çinlilerin son ricat esnasında 10,000 za
yiat verdiklerini söylüyorlar. Suçov nehrinin sol ce
nahmda Çenju kasabası yakininde şiddetli bir mu
harebe vuku bulduğu da haber verilmektedir. 

B. Mussolini 
Bir Nutuk 

Daha Söyledi 
-<>--

Parola Olarak 
~uınTen Duhac ı ı ı 

Roma, 28 (TAN) - Sinyor Musso 
lini bugün yüz binlerce kişi tarafın
dan dinlenilen bir nutuk söylemiş ve 
faşizmin Roma üzerine yürüyüşünün 
16 mcı yıldönümü için parola. olarak 
"Sulh,, kelim.esini vermiştir. Duçenin 
nutkunda en mühim nokta, A]manya
nın müstemleke talebine ehemmiyet 
vermesi ve Almanya gibi büyük bir 
ınilletin Afrikada ve Afrikanm güne 
şi altında mevküne sahip olması la
zım geldiğini anlatmasıdır. Duçe bun 
dan başka ltalyanın sulh hayatında 
rahat bırakı1ması icap ettiğini söyli
yerek, Italyanın kendi eliyle, kendi 
vesaitiyle ve kendi gayretiyle bir im
paratorluk vücude getirirken başka 
bir kimseye ait imparatorlukların bir 
karışına dokunmadığını ilave etmiş
tir. Duçeye göre sulhün devamlı ve 
müsmir olması için Bolşevikliğin Av
rupadan, ve her yerden evvel ispan
yadan kalkması lazımdır. 

Bir yarma hareketi 
,.~~ \ Uç Japon ayalı Çin cephesini yar

~ mağa ımuvaffak olmuşlar ve Çin kı-

A k J k • ~ talan öğleden biraz sonra mukabil n araua l taarruza geçmişler, bombardıman 

A k 
"" yüzünden kamilen tahrip olunan Çen s er l ju Çinlilerin elinde kalmıştır. 

Chapei'de bulunan Japon taburu-

Torıianfı ~ 

! Ankara, 28 (A.A) - Şehri- ~ 
.mizde bulunan Yunanistan, Ro- ~ 
manya, Yugoslavya Erkiıuhar- ~ 

{ .... :,.~ :r. -ı- ı • • .ı, uugun ut:ıaıt:ı :ıı:ıı;uı . ~ 
mayda sureti mah!ilusada ha:ur- ~ 

la.nmı~ olan salonda öğleden ev- ~ 
vel ve ö.ğleden sonra iki defa. 1~- ~ 
tima etmişlerdir. Ve Balkan An- ' 
tantını alikadar eden mesail ü- ~ 
zerinde görü5mü~lerdir. ~ 
~~~~ 

lngilterenin Filistin 
Komiseri Çekiliyor 

nun hala mukavemete devam ettiği 
ve beynelmilel mıntakaya ilticayı 

reddetmiş olduğu bildiriliyor. Chapei 
baştan başa tUten enkaz halindedir . 
Ziyan, yüz milyonlarca dolan geç
mPktE>nir ?fl {)()O mlilteci beynelmilel 
mıntakaya geçmtı,tir. 

M ongoli•tanda 
Iç Mongolistanda prens Teh yeni 

muhtar Mongol devletinin reisi ilan 
olunmuştur. Prens Teh Japon lidc .. -
liği altında yeni bir Şarki Asyanın 
kurulacağını ve dış Mongolistandaki 
Mongollann Sovyet vesayetinden kur 
tulacağrnı söylemiştir. 

Yeni Mongol devletini 3 milyon 
Mon~ol ve varım milvon Çinliyi tem 
sil eden 500 mümessilin İ$tirak etti-

Londra. 28 (TAN) _ Ingilterenin ği bir toplantı tesis etmiştir . 
Filistin fevkalade komiseri Sir Ar- Mareı:ıal Çang - Kay - Çek bugün 

thur Wauchope gelecek senenin ba

şında vazifesinden affım rica etmiş
tir. 

beyanatta bulunarak, Şanghay ve 
Honei'de vuku bulan hadiselerin a
sıl On - Japon harbini temsil et
mediğini, asıl harbin daha sonra vu

Sir Wauchope altı senedir Filisti- '<u hnla<'a~nr ~övleımis ve Inciltf>re 
ni idare etmekte idi. tarafından görülen manevi müzahe-

BIR ORMAN y ANGINI 

Kudüs, 28 (A.A.) _ Balfour or
ınaıundaki Yangın söndürülmüştür. 

reti minnetle karşılamıştır. 
Almanya ile Rusya da Uzak Şarkta 

ki alakalan dolayıs.ile Brüksel kon
feransına davet edilmişlerdir. 

3 

f i.EK 
Yergi Vermek Hüneri! 

Gazetelerin verdiği malümata. göre, 
vasıtasız vergi işlerini miikellefi yor
mıyaca.k 5ekilde ıslah edecek bir ta
kım kanun projeleri lıazırla.ruyor
muş. Bu yolda söz söyliyen lsta.nbu
lun bir büyük maliye memuru bu 
müstakbel kanunun kolaybkln.rmdan 
bahsederken diyor !ki: 

" •••.• ıimdiye kadar memurlar 
ayrı ayrı kanunlar, ciltler, tel•ir. 
ler arcuında uğraııp duruyorlar· 
dı. Şimdi masamızın üzerinde 
bir tek cilt vergi kanunu buluna
cak, aradığımız hükmü kolaylık
la bulabileceğiz. Bu yeni ka
nunlar maliyemizin yeni bir te
kamülüdür.,, 

Bu zatm tebşiratına teşekkür ede
riz. La.kin bir noktaya işaret etme-
den kendimi alamıya.cağım. 

\'ergi, bilhassa \'asıta ız vergi i.5le
rinin halkı üzmeden talıakkuk '\·e 
tahsU ettrflelıllmesi J~in enela öte
denberi (hazinenin ııcf'i) ismiyle bi. 
zim dairelerimize sinmij ve gitgide, 
tefsir edile edile (mükellef'ın 7.3.r&n) 

halini alnuş olan bir taraflı ve halk
çılığı &§aj;rı yukan bllmemczlikt~n 

gelen eski maliyecilik uknumu mali· 
ye dairelerimizden, ınemurlann zih-
ninden, ve kalem itiyatlanndan ta
mamen sökiip atmamız 13.zmıdır. 

Çünkü hep bu itiyat saikasiyledir ki 
mükelleflerle maliye daireleri ara. 
smda hemen heme.n bir irtibat kaJ .. 
mamış, karşı k~ıya '\'aı.iyet almış· 

!ardır. Halbuki \'ergi \"ermek işi fer• 
din en mukadde borcudur. 

Yine bu itiyat saikasiyledir ki; 
çok defa yanlışlık yüzünden fazla. ta• 
hakkuk etmij olaııı bir verginin talı· 
silinden evvelden fazla. tahaklmk et .. 
tiği meydana çıktığı halde mükellefe 
"Sen şimdi vergiyi ver! Soınra fazla
sını istirdat için istida ile müracaat 
edersin!,, tavsiyesinde bulunulm~ş
tur, bunun emsali ~oktur, her maliye 
şubesinde istirdat hakkında geçen 
muamelelerin i~lnde bir!:oğu bu ka-
bildir. 

Vergi tahakkukları, kıymet tah. 
mhılerf, itlrazlar, istinaflar \ 'e bütün 
bu kalem işleri bugün okadar girift, 
o derece karışıktır ki adeta. bu bir 
"hüner,. haline gelmi~ \'e bu yollan, 
bu yolların girdi ~ıkhsmı bilmiyen 
mükeUefler işlerini bu hüneri bilen 
ve onu blr ge~lm vasıtası yapan mu· 
amelecilere tevdi etmiye mecbur kal· 
mıştır. Ben bile bu memleketin tah· 
sil dereceleriıni ikmal eylemi,, maliye 
kanunlarile hu usi işlerim dolayısiy. 

le güya. ünsiyet peyda etmiş bir a. 
dam olduğum halde \'a<>ıtasız vergl.ıı 

Jerin hfıla hesaplannı doğru dürüst 
yapama.makta)'IDl. Onun içindir ki; 
vergi usullerinin tevhidi \ 'e basitl~

tirilmesi hakkındaki haberi büyük 
bir müjde olarak karşıladım. 

B. Celil Bayar nutkunda kulenin 
'!'ürk havacılığını koruyacak olan 
'rürk gençlerini havacılığa alıştırmak 
~olunda yapacağı büyilk hizmetleri 
kaydetmiş ve Türk havacılığına yo -
?Tulmak bilmez mesaisi ile memleke
tin muhtaç olduğu böyle bir eseri ka 
2'.andıran Türk Hava Kurumu Başka 
tıı Fuat Bulca ile mesal arkadaşları
tıa takdir ve tebriklerini bildirmiştir. 
Açılma töreninde, vekiller, İsmet 

lnönü, mebuslar, vekaletler ileri ge -
lenıeri ve çok kalabalık bir hak küt
lesi bulunmuş, Türkkuşu kız erkek 
talebeleri ve hariçten birçok genç -
ler paraşütle atlamışlardır. 

Uzak Sarkzn Son Manzarası , 

Beyanatun yukarıya naklettiğim 

lstanbul maliye memurlarından olan 
zatın (masa.rnızm üstünde bir t.ek cilt 
bulunaeak ,..e aradığımız hükmü ko
laylıkla bulacağız . ., diyeı bahsettiği 
mal memurlannm bu kanunlardan 
edecekleri istifa.d~ ve görec~klerl ko
l -lık halkın \'e mükelldlerin bun-
a.~ edıı.ı - ...:.:ı.. dan görece.kleri ve be'kl ui en :,.uıu• 

Jet yanmda solda sıfır kalaeağmı da. 
mükellefler namına temin edebilirim. 
Çünkü bugün tatbik edilen u~uller

den, onu tatbik eden rnemurlann 
maruz kaldıktan mii~külfıt, bu yüz. 
den vergicilerin çektiklerinin ya.om
da hiç kalır. Onun i~in: 

Başvekil B. Celal Bayar, İsmet t
bönü ile birlikte atlama mahalline 
ltadar çıkarak kuleyi tetkik etmiş ve 
tUayışları yakından görmüşlerdir. 

------o----
lstinye Dok'u 
Satın Ahndı 

Ankara, 28 (A.A.) - lstinye do
~u hükumetçe satın alınmış ve mu
~avelenamesi 28-10-937 de imza 
~ilrniştir. 

,.. ------
KISA HABERLER 

• Lehistanda yeni kurulan ar.tele par
tisinl ıı beyannamesi polisçe müsadere 
edilmiştir. 

• Yuaoslavyada eski Hersek mmtaka
•rnda ııiddctli yafmurlar mühim hasa
rata sebep olmu,tur. 

• Fransız ziraat nazırı, Paris civarın
da bir otomobil kazası neticesinde ya
talanınrştır. 

• Damla hastalıfmdaıı rahatsız olan 
tııciliz: Baavekili B. Chamberlain biraz 
duzelıniştir, 

J aponya hükiımeti Brüksel 
Kon.fera.nsma i~tira.k i~in \'11 

ku bulan daveti reddetmiş bulunu
yor. Bununla beraber konferansın 
1G de\'lct i~tirakile topıanması bek 
lenmektedir, Ayni sırada Şanghay 
da son <lerece !)İddetli muhare~
ler vulmbuluyor ve Çinlilerin gen: 
lemek, gerileme esnasmda Chapeı 
yi yakmak iztırarmda kaldıkları 
anla!)ıhyor. Çiınliler yeni müdafaa 
hatlarına ~ekilmi5 ~ldukları i~in 
burada \'uku bulan muharebeler 
kati bir netiee vermemiş bulunu
yor. iki tarafın zayiatı mühim ~e 
ağırdır. Bilhassa Çinlilerin istila
ya. karşı mukawmetlninin şidde
ti, harpte \·erdikleri )iİZ binJerc.e 
kurbandan a.nlasılınaktadır. Fa.
kat zayiatın bu ~~ırlığı Ç.!nJilerin 
maıneviyatınr krnnamış bilakis 
mukavemetlerini sertle~tinniş ve 
hedeflerini iahakkuk ettinniye 
yardun etmiştir. 

Çinlilerin Şangha~·daki lıedef!&o 
ri Japonların a'tkeri ku\'\·etle.nn
den mühim bir krsmBU Çinin Şi
maJinden bu tarafa ~ekmek Çinin Şi 
rada bu km·wtlerle u~raşarak a-J
ponyanm milli Jiaynaklanm neti-

f" .... Y~V:.N~··öMER····R;v:··~ö~.R~i.····-ı 
················ f •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

cesiz muharebelerle tahrip etmek- olduğunu göstermektedir. 

tir. Çinl.iJer iki aydır bunu yapı- Mongolistan devleti: 
yor, ve Japonyanın kara, deniz ve 
hava ku\'vetlerile didişiyorlar. 
Şa.nghayda vaziyetln bu şekilde 

devam ettiği sırada Çinin şima
linde Japonların be~ Çin eyaletini 
f~gal ettikleri anlaşılıyordu. Japon
lar bu sahalarda iJköne.e zayıf mu· 
kavemetıe karşılanmışlardı. Daha 
sonra gelen haberler Japonlann 
burada da güçlükler karşısında 
kaJdıklanıu gC>4it.eriyor. Yalnız bu 
güçlüklerin hakiki mahiyeti henüz 
tavazzuh etmemiştir. 

Çinin Milli Lideri dünkü beyana
tında. bu harpten bahsederken 
Şanghay ve Hopey muharebeleri
nin Çin - Japon harbiru temsil e
demiyeceğlıni, çünkü bu cephelerin 
hazırlıksız olduğunu söylemi.'j ve 
asıl muharebelerin bundan sonra 
ba.51ıyacağmı anlatmıştır. 

Bu sözler Çinlilerin harbi somı
na kadar de\•am ettirmek \'e J~ 
pon istilasiyle uğra.5mak azminde 

Japon kayııakJarmdan gelen 
ı_ıaberlere göre, Japonlar i ç 

Mongohstanda muhtar bir devlet 
kurmujlar \'e de\'letin ha.sına Cen
giz Hanın torunu olduğunu iddia 
eden Prens Teh'i getirmişlerdir. 

\'erilen habere göre, üç milyon 
Moogolü \ 'e yarım milyon Çinliyi 

t.emsil eden 500 murahhas iç Mon
goli'itanın merkezinde t-Oplanmış 

\ 'e Mongolistan devletini kurmıya. 

karar venni~lerdir. Prens Teh, bu 
münasebetle söylediği bir nutukta 
Mongolistanı canlmıdırara.k Asya-

ya yeni bir hayat. vennek, ve bu 
işi Japonya.om liderliği altında. ya
parken Sovyet vesa~:eti altmda ya
şıyan kardeşleri de kurtarmak 
kap ettiğini SÖ)·lemit-tlr. 

Prms Teh .Japon liderliği altm
da kurulan yeni Mongolistan dev
letinin ~lan!,'uri devletinden fark-

sız olduğunu bu §()zleriyle göster· 
miş oluyor. 

Cengiz llanm hafidi olduğunu 
söyJiyen bir premıteıı yabancı \'&o 
sınyet altmda yetti bir Asya kura
cağına dair söz l5itmek çok garip 
geliyor. Vesayet bir esaret oldu
ğuna gör e esirlerin birşey kurmıya 
teşebbüs etmooen evvel kendi hür
riyetlerini lmrtannalan icap eder. 
Yoksa esarete dayanan her mües
sese ancak esirleri güden ellere 
müfit olur. 

l•panya harbi: 
• spa:oya harbi bir tahanill 
1 devresi g~innektt>dir. AıJi

ler Şimaldekf kuvntlerinl Şarka 
doğru naklediyorlar. Bu kuvvetle
rin naklinden !fOnra büyük bir ta
arruzun ba.5hya.ca.ğr anla§ılıyor. is
panyanın mukadderatı, bu büyük 

taarruzun netieesine bağlıdır. Ayni 
hfıdise~·e bağb ola.n daha. hilJiik 
davalar da ,.·ardır. Garbi Akdeni
zin va.ziyetl, hatta A\'r.upanm sul
bü gibi! 

Bu yüzden A\·nıpa bu büyük ta
arruzu , .e taarruzun neticesini bek 

Bu işi kim düşün<Hiyse Allah razı 

olsun! 

B. FELEK 
• 

Se\·~ili okuyurularımı Türk Cüm. 
huriyetinin oo beşinei )"rldönümü mü .. 
na..ebetiyle candan lmtlar, uzwı za
man ha),rlı '\'e uğurlu milli bayram
lar idrak etmelerini haktan dilerim. 

B. FELEK 

" Bayrakla .. Vapuru 
L<>ndra, 28 (A.A.) - İzmir liman 

işletmesi hesabına 1ngilterede inşa 
edilen vapurun tesellümU yapılmış ve 
adı "Bayraklı,, konmuştur. Vapur ı ki 
güne kadar yola çıkacaktır. 

Sümer Bank Müdürü 

li:ror. 

Kar~biik , 28 (TAN) - Sümerbank 
Umumı Müdürii Nurullah Esat Sü
mer, buraya gelerek Ingiliz mühen
disleri ile görüşmüş, inşaat sahasın
da bazı tetkikler yaptıktan sonra ay-

ı rılmıstır. 
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B U G 0 N Dünyanın en büyük filmi (Maceralar Baş rouen1., ·M. ah. k: e rrı eler ele 

Er~in Kaçakçdıgı 
Yapan Bir Karı 

Koca MahkUm Oldu 

SARAY Kral) GARYoooPER . BUFFA L0°.J[ Türkçe ı :: ::: kırmızı 
Sınemasında .& Sözlü derili ad•m. ıoooo figü-

ran. 
Bugün saat 11 de matine vardır .................................. 

!•1 ................................. 1 ..................................................... . 
3 SENELiK BİR FASILADAN SONRA': iLK DEFA OLARAK TORK ARTİSTLERiNiN TORK REJ1SöR 

ve MUSIKl OST ADLARININ YAPTIGI SENENiN BIRlClK TORK FiLMİ 

J\ıliye Betinci Ceza mahkemesi, dün, Dadaylı Ahmet Yenigün G u· N E ş E D o G R v 
'Ve Fatma adlı bir karı kocayı eroin kaçakçılığından mahkUın et-
miştir. Bu kan koca Balatta gençlere eroin satmaktan suçludur-
lar. Ayrı ayrı zamanlarda iki defa eroin satarlarken cürmü meş- Bugün Saat 11 Matinasinden Baştıyarak istanbulda iPEK izmirde ELHAMRA slarinıenmd~-
hut halinde yakalanmıtfardır. •--------------~-• 

1 Mahkeme, iki dosyayı birleştirerek 1l•••••llli•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 davaya bakmıştır. Ahmet Yenigün ,. --• Adliyede 

Saçsaça 
Dovustiiler 

Gazeteciler.in Toplantısı 
lstanbul Basın Kurumundan: 

bir katilden 15 seneye mahkU.mdur. Cümhuriyet Bayramı münasehetile y Q ş ı• v A R A 
Fakat, hapisanede teveITüm ettiği 1 sa· HER 
~çin cezası tecil edilmiş• ve muvakkat 

bir zaman için serbest brrakılmıştır.l MAURICE DEKOBRA'nın Romanı 

Cümhuriyetin 14 üncü yıldönümü
nü kutlamak ve bir arada bir ak -
ı;Jam yemeği yemek üzere bu akşam 
Kurumumuzun Beyoğlundaki merke 
zirde bir toplanu tertig edilmiştir. 
Kurum azası ile gazeteci arkadaşla
rımızın teşrifleri rica olunur. 

~:Xğ~a;:~:~ç;:~ çıkmaz da kaçak- Sineması Ş A R K ve G A R p 
Hakim, bunların suçlarını sabit 

En güzel filmlerinin birini • , 
Yaşarla Zehra, karı koca iki genç

tir. Dün sabah mahallede komşuları 
Hamide ile kavga etmişler, bi.!'ibirle
rini dövmüşlerdir. Hafif yara ve be
releri olduğu için polis, bnnları tesbit 
etmek için üçünü de müddeiumumili
ğe göndermiştir. Tabibi adiller, bun
ları görmüşler, soura koridora çıkar
larken Zehra ile Ha.mide tekrar kav
gaya tutuşmuşlar .'.hr. Zehra ayıığın
dan iskarpinini çıkararak Hamide
n.in üstüne atılmış ve kafasma vur
mıya başlamıştır. Bir aralık Hamide 
Zebranın elinden iskarpinini alarak 
Postahanenin Ust katından sokağa 
fırlatm.Iştı:r. Bu, kavganın bUsbUtün 
!kızışmasına sebep olmuş, iki kadın 
saç saça, başba.şa gelmişlerdir. :Ya-

görmüş, her ikisini de birer sene hap İntı"hap etmiııtir. Jl!.. '"ı·ras Kasırgaların da 
se ve ikişer yüz lira para cezasına ı "' n t 
mahküm etmiştir. Yalnız, Fatınanm Baı roller~e: SESSU~ ~AYAKAVA. PiERRE RICHARDWiLLM. MtCHtKO TANAKA 

--o'---
Ertuğrul Sadi Tek 
TiYATROSU 
(AKSARAY) da 

Bugün bu gece 
KARIM KIZIM 

BRAVO REJ1SöR 

cezası beş aya ve 83 liraya indiril- C dd Gorule k K k E miştir. Suçluların ikisi de tevkif edil 1 en ce ve açıntmıyaca msaısiz Sır Fılm 
mişlerdir. ------- ilaveten: EKLER JURNAL - Bugün saat 11 de matine -vardır. ------

Bir kaçakçı daha 
Beyoğlunda bir apartrmanda eroin ~--••••!••••••••••••••••••ıtı 

yaparlarken cürmü meşhut halinde Bugün Cümhuriyet bayramı yıl dönümüdür. 
yakalanan Patrafos ile Anjelos ve Arı Neşeli ve §en olmak günüdür. Neşenizi ikmal için 

daşm asliye beşinci ceza mahkemesin SAKAR YA s· NEMASINA 
deki muhakemeleri neticelendirilmiş- 1 1 
tir. Patrakos bir sene hapis ve 200 li- gidiniz. Haftanın en şen ve en eğlenceli ve musikili filmi olan 
ra para cezasına mahkum olmuştur. 1 !:iı:. Ardai da beraet kararı al- v A L s D A L G A s I 

Bu da başka IFıred Astaınre GDn~eır Rc~~er~ 
:Asliye beşinci ceza mahkemesi, es- şaheserini görünüz. Çok gürel şarkılar dinliyecek ve cerbezeli dans-

ra.r kaçakçılığı yaptığı için tevkif edi lar göreceksiniz. Ilaveten: s .. E. METAKSAS'ın Istanbulu t~fleri. 
len Marmara Hasan hakkındaki da- Paramount Jurnal ve (3 dakıka) Bugün ıı de matine vardır. şar: BUGüN 

Senenin en güzel filmi 

LEYLAKLAR AÇARKEN 

• JEANETTE 
NE~SON 

• MELEK'te 

DONALD 
E D D Yı 

- Birde ayaltkabı davam ortaya 
~ıkmasm, diyerek sokağa koşmuş ve 
iskarpini alarak dönmüştür. 

vayı bitirmiş, Ha.sanın suçu sabit ol- ll•••••-••••••••••••••·-----b 1..... .. ....................................... . 
~~~b~~~~~~Mili• ·~yük~~~&m~~~~.~~~~~·---~~--------------------------~ 

H!diseye polis el koyarak tahkika 
ta başlamıştır. 

ay hapse mahkum etmiştir. dehak!r ve sevimli büyük Fransız artisti 1 Seyrüsefere Açılan Liman ve Geçit 
Kadını Dolandırmak ~ [b © lRı l'2 n n l'2 lstaııbul Delliz Ticont Miidiirlüjüııclea: 

lstemicler l5 l!:J lb l5 1- Heybeliadanm şimalinde 125 metre tul ve :t,35 metre irtifamda 
s T b Q el , bir mendirek yapılmıştır. 

---Oı---

Bir Kadın, Kafası 
Parçalanarak Öldü Hatice isminde yaşlı bir kadın, dün eoe ası a. r e ~ in.da Ucunda kmmJZI bir fener ıyakılacak olan mendireğin dahilindeki 11-

sabah zeyreKt.en ~agıya menı::u, Yö. ···-~ -o~··-•UJ; .v ... ,_ . ., .... -..._~-- ,.,------ ~--·-- ~ 

Dün sabah Galatada Çavzr çıkma
'zın!3 dört numaralı apartımanda 
oturan Madam Berla dairesinde 
temizlik yaptırmak istemiş, Mari is
minde bir kadını çağırmıştır. Ma.rl 
apartmıanm pencerelerini silerken 
birdenbire düşmüş ve kafatası par
çalanarak ölmüştür. Milddeiumuml 
muavinlerinden Orhan tahkılı:ata el 
koymuştur. Tabibi adil Salih Haşim 
de cesedi muayene ederek gömfilme.. 
Bine izin vermiştir. 

nmda para bulundu~nu sezen sabı- zaferden zafere koşuyor ve seyircileri ga.şyediyor. lerine tahsis edilmiştir. 
kalılardan Avramla Ismail Hakkı 8 Q p 2 - Yalovanın Samanlıderesi 3 metre derinliğinde ve 20' metre 
zarfçılık suretile dolandırmıya ha- Ull n. Jların ve azar günleri genişliğinde olarak taranmış ve derenin ağzında bulunan mendirek-
zırlanmışlardır. Kadın, yanındaki 31 M t• 1 17 1; Suvareler 22 de ten itibarC'n derenin içine ve lllQtörlerin işlediği iskeleye kadar 520 
lirayı bunlara vermek üzere iken yol- a ıne er 2 metre ve mendirekt.en denize doğru 80 metre ki cem'an 600 metrelik' 
culardan birkaçı tuzağın farkına var- Yerlerinizi evvelden aldırınız. Tele fon: 42690 ••••• sah~ seyrüsefere ac;ılmıştır. (7365) 

Terfi Eden H8ıkimler 
tY eni Hakimler Kanunu.a. göre ter-

fi listesine dahil olan h&.kimler hak
Cn.da yeni bir terfi kararnamesi ha
rn-landığmı yazmıştık. Listenin Teşri 
tisaninin on beşine kadar tebliğ edi
eceği anlaşılmaktadır. 

mışlar ve derhal suc;luları: polise ya
kalatmışlardır. Asliye Birinci Ceza 
mahkemesi dün suçluların sorgusuna 
başlamıştll'. 

Aydın Köylerinde Mektep 
Aydın, (TAN) - Daka.ma. kamun 

merkezinde ve Sökenin Serçin köyün 
de, halk taraf mdan birer ilkımektep 
binası yaptırılmaktadır. 

Senelerdenberi dünya efkarı umumiyesini 
meıgul eden ~etlfur İngiliz polis hafiyesi 

ÖLÜM 
Pirincizade Bay Cemalettin kızı ve 

mimar Bay Halimin eşi Seniha iki se 
nedenbeti çekmekte olduğu hastalık
tan kurtulamryarak vefat etmiştir. 

Cena?.esi bugün Kadıkö.yündeki e
vinden saat (10) da kaldırılarak Ey
yübde aile kabrine defnolunacaktır. 

Müessif Olüm 
Mühendis Kemal Akının e§i Bayan 

Akın dün pek genç yaşında irtihal et
miştir. Cenazesi bugün saat on dört
te Yerebatandaki Sağlık yurdundan. 
kaldırılarak namazı Feriköy camiin
de kılınacak ve Feriköy ka:bristaruna; 
defnedilecektir. 

Tepebaşmda Şehir Tiyatrosu 
Dram ve Piyes kısmı 

29-10-937 Cuıma ~ü akşamı saat 
20,30 da Pazar günü gündüz 

saat 15-,30 da 
SIZE OYLE 

GELIYORSA 
Dram 3 perde 

.. ,; 
ŞARLOK HOLMES Şehrimize Geliyor. 

- Herhalde kendisile i.lemler tertip etmek için 
değil, sadece Arabü ve farisi karışık tUrkçe ders al
mak için. babam mektebi bu sene mutlaka bitirmemi 
iltizam ediyor. Riyaziye, tarih, coğrafya ve saire ve 
saire gibi tUrkçem de hayli zayıf olduğu için iki haf. 
tadanberi hafta.da iki kere Mevllna.dan ders alIIll!ya 
başladık. 

IK 1111~' AINI ~C iL. 11~'-
birşeydi. Ve onunla ara.larmdaki rabıta kesildikten 
sonra olan biten şeyleri Halide haber verince, ispat 
edememek ihtimali de pekala mevcuttu. Fakat, isbat 
edilse bile, Hafülin ''maz.iye ait für şey diyerek o ka.-o 
dar ehemmiyet vermemesi, herhalde evini barkını 
yıkmaması ihtimalini de hesap etmek lazımdı. 

- Bu nasıl ders alış? Ne kağıdmız var, ne de ki· 
tabınız! 

- Bilakis, okkalarla kağıdmı ve tonlarca kitabını 
var. 

Ve genç delikanlı elile ortadaki yuvarlak masanın 
üzerine serilmiş bulunan bir iki defterle birkaç kita
bı gösterdi: 

- Ya, onlar sizin öyle mi? O halde hocanızı bek
lerken başınızı bunların üzerine eğmeli değil miydi-

• ? ruz. 
' - Adam Biz de, mecbur olacağım ane kadar başı
mı kitaplara eğmemeyi ve etrafıma bakmayı daima 
tercih ederim. Meseli. şu anda sizin güzel siY.ah göz
lerinize bakıyorum. 

Seniha da dikkatle Nüzhete baktı: 
- Şayanı hayret bir cümle, dedi .. 
- Niçin &ayanı hayret oluyormuş. Gözlerinizin 

güzel olduğunu sanki bilmiyor ımusunuz? 
Seniha gayet tabü bir eda ile omuzlarını silkti: 
- Bilsem ne olacak, bilmesem ne olacak? 
Ve bir saniyelik bir sükUttan sonra sordu: 
- Hemen hemen annen.iz olabilecek yaştaki bir 

çirkin kızın gözlerine bakmak ta nereden ha.tırmıza 
geldi? 

- Hemen hemen annem olabilecek değil, ferah fe
rah annem olabilecek bir kadın da hoşuma gidebilir. 
Ve hoşuma gittiği anda da bunu kendisine söylemek
te hiç tereddüt etmem. 

Sesini kısaltarak ve Senihanm yanma yaklaşarak 
Nüzhet devam etti: 

YA-ZAN : NA\-UD S'IRR/ 
-80-

- Gözlerinizin çok hoşuma gittiğini ise ne zaman 
dır söyliyecektLm. Fakat bir türlü yalnız kalamadık 
ki ... 

Saniha gül.mi ye ba,şlamıştı. Sonra dedi ki: 
- Aman ne ~airane konuşuyoruz. Bir türlü yalnız 

kalamıyorduk öyle mi? Ve nihayet; yalnız kalmak 
müyesser olunca .. 

Ondaki bu alaycı eda belki de Nüzhet üzerinde ha
kiki bir kamçı tesiri yapmıış, kendisini cidden tahrik 
etmişti. Herhalde Senihanın tamamen yanına geldi 
ve bir kolunu hiç tereddütsüz beline sararak yavaş

ça dedi ki: 
- Evet. hir dakika nihayet yalnız kalınca birkaç 

saat ya:....z kalmak imkanlarını hemen müzakere et
memizi teklif ediyorum! 

Geçkin kız geri çekildi. Alaycı halini terketmiş, 

fakat tamamen sakin görUnüyordu. 
- Aldanıyorsunuz Nüzhet Bey, dedi. Ben bu işle

rin meraklısı ve heveslisi değilim. Fakat öyle olsay
dım da sizi seçmek veya kabul etmek hatırmıa gel
mezdi! 

Nüzhet bir hakarete uğramı' gibi kızanvermişti. 
Pencerenin tam önüne gidip kusursuz yüzünü ışığa 
çevirerek ve ışıkta göstererek sordu: 

- Ya, demek ki benden güzelini bulurdunuz öy
le nri? 

- Ne münasebet! Hiç gUzel olmıyanmı, herkese 
benziyeninl sec;crdim. Resim değil, bebek değil, er-

kek seçerdim. K-;ndi güzelliğini bir saniye unutmr
;yan, ve kadına ihsan ettiği dakikaların fevkaladeli
ğini her an düşnüp hatırlatan bir erkeğe nasıl ta
hammül edilebilir, anla.maktan acizim! 

Oteki cevap verecek, belki daha küstah birşey söy 
liyecekti. Fakat dışarıda görültü oldu ve Şükranla ba 
bası bir sar.iye sonra içeriye girdiler: 

Nüzhetle aralarında geçen bu meclis ve müsaha
beyi Seniha o gece uzun uzun düşündü. Hakikaten 
resimler kadar güzel olan 0 çocuğun kendisini velev 
ki bir kerecik ve birkaç dakika iı;in olsun istemesi 
ona pek tuhaf gelmişti. Bir kere bu teklifin, bu arzu 
nun samimi olduğuna inanmıyordu. Şu halde, niçin 
bu sözleri söylemis, niçin böyle hareket etmlşti? A
caba bunu Mükerremle beraber kararlaştırmışlar, Se 
nihanın gUnün birinde herşeyi Halide haber verme
sinden çekinerek onu ağız açamıyacak bir hale getir
mek mi istemişlerdi? Fakat Nilzhetin hiç bir plana 
riayet etmeden ve hic; bir plan takip etmiyerek te 
böyle hareket etmiş olması ihtimali hiç yok muydu? 
Bu ihtimali hesap edince geçkin kızın ilk hatırına ge
len düşünce çocuğun zevksizliği oluyor ve bu hükmü 
bUyük bir bitaraflıkla, samiımilikle hem de lakaytlık
la veriyordu. Lakin Nüzhetin bu derecede gözü ka
palı bir halde etrafına saldırması Mükerremden pek 
bıkmış olduğunu da ayni zamanda göstermez miydi? 
Şu halde genç kadını belki pek yakın bir istikbalde 
başından atıvermesi de pek mümkün ve muhtemel 

Bu karışık fikir ve hükümlerden Seniha bir tilrli1 
bir netice çıkarmıya muvaffak olamazken, bir gün 
kendi evinde, yani ağabeyisinin evinde Nuriye ile b~ 
başa kaldı. Mükenem Halitle Marçelini isminde bir 
ltaıyan mühendisinin evine çaya gitmişlerdi ve bir 
başağrısı bahane ederek o kendilerine refakat et
memi§ ti. Ust kattaki odasında idi, kapırun çalındığını 
duydu ve bir saniye sonra Şerife kadın aşağıdan 

seslenerek ımisafir geldiğini haber verdi. Mükerre
min adamı olan Şerife ona bir-şey söyleyip bildirmek 
için merdiven çıkıp inmiye tenezzül etmez, böyle ba
ğırıp haykırırdı. 

Aşağı indi ve Nuriyeyi misafir salonunda baş kö
şeye kurulmuş buldu. Odadan içeri Seniha girince 
şişman ve kart kadın ağır ağır doğruldu. Fakat, adeti 
olduğu veçhile ayağa kl\lkacak zannım verdikten 
sonra kalkmaktan vazgeçti. 

Ve Senihanm hiç birşey söylemesine meydan bı
rakmadan dedi ki: 

- Marçelinilerden geliyorum. Ağabeyinizle Mü~ 

kerrem Hanım oradalar. Sizin evde yalnız olduğunu· 
zu onlardan öğrenince kendilerine haber vermeden 
hemen buraya geldim. ÇünkU ne zamandanberi si· 
zinle yalnız konuşmak arzusundayım. 

Birkaç gün evvel de bu ananın oğlunun kendi sile 
yalnız konuşabildiği için sevinç izhar ettiğini Seni
ha hatırladı. 

- Bir emriniz mi var Hanımefendi? Niçin çağırt
madmız efendim? 

(Arkası var) 



29 - 10 - 937 

TAN 
Gündelik Gazete 
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BAŞMUHARRiRi 
~hmet Emin YALMAN 

T AN'ın hedefi: Haberde, fi
kirde, her şeyde temiz, dü· 
rüst, samimi olmak, kariin 
gazetesi olmıya çalışmaktır. 

IGÜNÜN MESELELER11 

Türkiye Siyasi 
Faaliyet Merkezi 

Misa.:fırlmlz Yunan Ba.svekili Me
taksas daJıa Atmaya varmadan, Ro
manya Ba.5vekilini karşıhyoruz. 

Biııkaç gün soınra Yugoslavya Baş
vekilini aramızda görmek şerefine 

nail olacağız. 

Bir taraftan da Balkan Erkamhar
biye Reisleri Ankara.da içtimalar ak
tediyorla.r. 

Dünya.n111 harp tehlikeleri doğuran 
kanşık vaziyeti karşısmda. Türidye
oin takip ettl~'i sulh slyasıeti, hem 
Bafka.nlara, hem Balkanlar vasıt.asi
le bütün dtlnyaya emniyet ve huzur 
veren bir i.miJ olmuştur. Bütün bu 
devlet adamlarının Ankarayı ziyare
ti Balkanlarda ve Yakın Şarkta sul
bü kuvvetlendirmek, dünya bulınW· 
lan içinde bir defa daha vaziyeti tet
kik edip dostluk.lan eb.nnak i~in

dir. 
Türk:i~·e Cümhuriyetinin bugün on 

l>eşin.ci yıhnı böyle sulh muvaffakı
yetlerile tet\iç etmesi, Cömbnriyet 
rejbninin en büyük zaferlerinden biri 
sayılabilir. 

TAN 
,~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Dostoevski, beynelmilel fikir ve edebiyat Cileminde büyük bir şöh~-, 
rettir. Eserlerinde tezler ortaya atmış, içtimai hayatın birçok sah· '/ 
nelerini romanlarında tahlil etmiş, kahramanlar yaratmıştır. Üstat 
Ahmet Ağaoğlu bu büyük fikir adamı hakkında çıkan bir yazıyı, bu-

• 

gün §U sütunlarda ele alarak, cevap veriyor: 

1 L~~~~!!!!!• 

DôSTôEVSKü 
Ona Ahldksızhk 

isnat Etmek 
Doğru Olur mu? 

........... Ahm':;'z;;~oii~ .. ········1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
y a~ılarım takdir ve sevgi herhangi bir mizanla ölçfilmez '\T 

yaptıkları kendileri ve beşeriyet i~ 
çin mahzı hayır olur. 

R askolnikof ta katil cürmünü Lr 
tikap ederken kendisini bu 

fevkalbeşerlerden birisi gibi tasav 

t. ·~. 

• 

5 

t+t\lzmm 
CÜMHURIYET 

BAYRAMI 
Cilmhuriyetin 15 inci yılını kutlu

yo~. insan bir gözünü ıkapayıp, bu 
on dort sene içinde yapdıwlan d··. 
şünse, gözünün önünden bir . u 
• 'dJ . sınema 
§ın gı~I n~ mUhbn hfi.diseler geçi-
yo~. Hililfetın yıkılması, alb yüz se
nelık Osmanlı hanedanının göçmes· 
Bir tarihi yıkıp, yeni bir tarih yapa:;_ 
bir devir. Deri her hareketin önüne 
bir Çin duvan çeken irticam çökme
si. Büyük Istikllll Harbinden sonra. 
hal ile maziJi keskin hatlarla ayıran 
lDıkılap hareketleri, durmadan yilrü
yen bir inkılap seyri ... Halka inen iç
timai kuruluşlar .. Devlet~illk. lktısar
di programlar. Fabrikalar, şehirlerin 
iına.rı, demJryollar, hn.rf inkılabı, u
san, ta.riJı araştırma.lan, ilme, fenne. 
sanata kapılarını a~an bir devir. 

insan gözUınti a!;ıp bir baksa. bu 
yapılanla.rm yanında yapılacak da.ha 
~ok mühim işler, içtimai mua.venet 
içtbnai hıfzıssıhha, içine balta gir: 
memiş bir orman gibi duruyor. şe. 
birlerin medeaıileştlrilmesi, yol, gaz, 
elektrik, temiz su, ekmek, süt ..• Eski 
devrin bıraktığı iktısadi, içtimai 00• 
mklukJarla mücadele. Müreffeh bir 
halk, iktısadi, içtimai, kültürel bir .. 
çok ihtiyaçlar .• Fakat bütün bunla.r. 
1ıa.man ile yapıl.a.cak işlerdir. Cümhu
riyeti, inkılabı halka benimsetmek 
lçin yapılması çok acil olan mü· 
him bir iş ,·ar: 

Cümhuriyeti, inkılibı halka anlat
mak:·· ~kılap .umdelerini ha.kkiyla 
tatbik ıçın evvela onlann m8ııasmı 

• 

ıle okuduğum dostum 
Peyami Saf a'nın "La Dame 
au Camelia,, romanının tercü
mesi münasebetile yazdığı 
kıymetli bir makale fU cümle 
ile ba,Iıyor: 

"B u eser yazıldığı zaman üç 

vı:r ediyo~ ve iradesini her türlü 
alakadan azade olarak işletmek sa· 
lahiyetini haiz olduğunu ileri sürü 
yor. Iş bununla kalmış olsaydı ve 
Dostoevski romanın kahraman.mı 
cürümden sonra dahi fevkalbeşer 
bir vaziyette göstermiş ve onu her 
tiirlü adi beşeri alaka ve endişe
lerin öte tarafına çıkarmış buJun
saydı, elbette ki doğrudan doğruya 
Alman mütefekkirinin üstadı adde 
dilebilirdi ve bu iki adı bir safta 
.fIB~~~mek elbette ki pek tabii o-

Dostoevski 
l)iA anlamak Ul.zım. DevletçlHk, in· 
kılipçılık, cUmhuriyetçilik, halk~ılık 
bunlar halkın kolay kolay anlıyacağt 
Umdeler değildir. Halk arasmda de .. 
ğildlr. Balk arasında değil, yazıcılar 
arwmıda bile lnkıJlba, de\·Jetçillğe 

tabantabana zıt yazı yuaııla.nı rast.o 
lıyoruz. Halkın buııu §uurJa benim· 
seınesl için evveıa. manasını anlama
sı lAmn. Buglin bir lngiliz, Bir Ame. 
rika.IJ, bir Isv~U, bir Fransız altın .. 
dan döşeğini feda eder, hürriyet ve 
demokrasiyi feda. etmez. ÇUnkti on· 
I~~ bu ~eler ~e haline geı .. 
mıştir. Amerikada hariçten gelen bir 
adama, esact teşkilat kanununu bil. 
medikçe '\'ata.ndaşlrk vesikası ver
mezler. Ezbere inkılapçdık ezbere 

Sokak Hatipleri 
Bugün sokaklarda kur1Jlıı.n kürsü

lere halk hatipleri ı:ıkıp halka reji
min esasla.mu ve hizmetlerini llill1a,. 

tacaklardır. Bu kürsülerde söz söy
lemek serbesttir. Her vatandaş çıkıp 
burada. söz 9ÖyliyebWr. 

Bu, bizde ilk defa tecrübe edilen 
• w .ı.-.,..Lu ww nı 
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fırsattır. Halkın siyasi terbiyesini 
kuvvetlendirecek bir amil olarak na
ıan dikkate ahmnak Jazmıdır. 

Rejimin ana hatlannr halka anlat
mak için bu ıklirsülere ve bu kürsü
lerde söz söyliyecck kuv,·etli hatiple
re ihtiyaç ,·ardır. Bu hatipler mek· 
tepJerde yetiştirilir. Bizde meb:tepJer
de f.alebcyi serbest münakaşaya :ılış
tırmak suretiyle birçok halk hatiple
ri yetiştirmek miirr..kündür, M.tabet 
fıtri değil, klsbi bir kabiliyettir. Yu
n:ın hatibi Demosten bunun iyi bir 
misalidir. lUeJ..'iepler, şiınden sonra 
gı·nrler arnsmdıu1 halk hatipleri ~·e
tiştirmiye ehemmiyet verfrıte, reji
m.in halk arasına. yayılmasını temin 
için bin;ol< kuvvetli ınısurJar cldf~ e
dilmiş olur. 

• 
Londra ile Roma 

Arasında 
Son Ademi Müdahale Komites;oitı 

toplanması arifesinde Roma. ile Lon
dra ara.ı;;mda dikkate şayan bir mü
nakaşa. cereyaııı ettiğini haber veri
yorlar. Bu münakaşa bize Ademi Mü
dahale Komitesindeki müzakcrelcriıı 
l~yüzünü öğretiyor. 

Ademi Müdahale Komitesi toplan
madan e\.'Vel BerJin ve Roma, hariç
teki sefirlerine komite müzakerele
rinde taleplerini kabul ettirmekte ıs
l'a.r edeceklerini ve müzakereleri aka
mete uğratacaklarını bildirmişler. ln. 
gUtere Hariciye Nezareti nasılsa bu 
talimatı elde etmi~. Bunun üzerine 
lnıgiltere IIa.riciye Nazın Mr. Eden, 
ltalyanm Londra sefiri Mösyö Gran
diyi çağırarak ona. sef aretlere veri
len talimata vakıf olduğunu söylü· 
)·or \'e a.~ yukarı şu lisanı kulla
llıyor: 

ahlaksız yabancı (Ni-tsche, 
Dostoevski ve Oscar Wilde) 
Fransız edebiyatını zehirlemi
ye henüz batlam19lardı.,, 

Ben bu cümleyi okurken hayret
ler içinde kaldım. Çünkü dostumun 
malfıım olan zekası ve kültür geniş
liği Dostoevski hakkında böyle bir 
fikir _bl:>uol"lt,no .Mi;pı>it dPılilclir. Va
k»ı.... .Pevamı. ıu:uaKsız keıımesını 1• 
zah ederek diyor ki: 

"Ben bu keJime;ıi burada. iyilik 
\'e f enahk teJakkisinin öteslnde 
müstakil ve yeni bir ah13.k sahibi 
manasında kulJanıyorum. Ananevi 
aJılak za.viyesind~ bakılınca bu 
akide sahipleri düpedüz birer ah
IMisız gibi görünürler.,, 

Fakat bu izah, suitefehhümü ber
taraf etmiyor .. (Dostoevski) bugün 
beynelmilel edebi kıymetlerin ba-

şında gelenJerden birisi. Devrinde 
de eserleri tercüme edilerek okun
ma ya başladı. Binaenaleyh dostum 
Peyaminin onun hakkındaki yanlış 
addettiğim fikrine da.ir düşündük. 
lerimi söylemeyi bir borç sandım. 

D ostoevski, Nitsche ile yanya 
na ve bir safta gelemez: Ve 

hele Oscar Wilde He hiç gelemez. 
Çünkü bu Ingiliz muharriri kelime 
nin herhangi ımanasmda ahlaksız
dır ve ahlılksrzlrğı dola.yısiledir ki 
mahkum oldu, ömrUnün son gün
lerini perişan ve her taraftan ko
vulmuş bir halde geçirdi. 

Nitsche'ye gelince; vakıa bu Al
man mütefekkiri Dostoevski'yi üs
tatlarından biri diye gösteriyordu. 
Çünkü Dostoevski'nin mühim eser
lerinden birisi ola.n "Cürilm ve Ce
za" romaninm kahrama.nJ Raskolni 
kof Alman mütefekkirinin "iyiliğin 
ve kötülüğün ötesinde" adlı eserin
de serdettiği fikirlere benzer düsiin 
celer taşıyor ve yapmış olduğu cür 
mil bu düşünceler ile örtmiye çalışı 
yor. Hitler ile tetevvilç etmiş olan 
Alman mütefekkirinin nazariyesi
ne göre "fevkalbeser" denilen kah
ramanlar vardır ki wmum insanla
rın tabi oldukları ahlak dUsturları
nm fevkine çıkarlar ve iradeleri her 
nevi kayt ve şarttan aza.de ola. -
rak hareket eder .. Bunlar istedikle 
rini yaparlar ve hareketleri herban 
gi bir ölçüye ve tartıya sığmaz, 

- Sefilere \'erilen talimatı blliyo
l'uz, Bu defa bizim cevabımız 1914 te 
verdiğimiz cevaptan daha seri ola
caktır. Şimdiye ka.da.r biz sulh isti
Yordu:k. Şhndi artık Wtün tehlikeleri nin Temmuzda yaptığı teklifi kabul 
göze alıyoruz. Bundan böyle impa.ra.- ettiğini bildiriyor. 
torJuğun bittün kuVl'et membalarmı ltalyanm bu har~ketl lngDtereyi 
harekete getireceğiz. Siz de belki tatmine kafi geUyor ve MussoUnf 
karşılaşmıya hazırsınız. Fakat neti- yi.ne bildiği siya.~ti takibe de\T:ıun e
cel; kimin kaza.naca.J{nıı tahmin ede- diyor. 
biUrsiınJz. Şimdi lngiltere t.(>krar şiddet siya-

Ru ihtar U1.erine ltalva Ademi Mü- setine başvuracak mı 'f Hiç zaıınetml
dahale Komitesinde gflya daha. yu- yoruz. 
ltlUŞak bir nzi •et alıyor ve Jngiltere- M. Zekeriya 

yJ.Dan sonsuz bir meşaledir. yor. "01Uler evinden mektuplar" 

Yüksek tahsilini bitirdikten son- adındaki meşhur eseri bu mahkü

Halbuki büyük romancı ve müte
fekkir böyle yapmıyor. Şimdi göste 
receğimiz üzere bunun tamamen ter 
sini yapıyor ve "fevkalbeşer" fikri 
nin sırf bir hayalden, bir vicdan o
yunundan ibaret olduğunu ve ken
disini Raskolnikof gibi bu oyuna 
kaptırmış olanlar için bu fikrin ne 
yaman blr ıstırap ve işkence kay
nağı olduğunu gösteriyor. 

O ostoevski'nin altmış senelik 
maddi hayatı ba.ştan baŞa 

billur gibi saf ve temizdir .. Ruhu 
ise yüksek manevi ve insani mese
le ve endişelerin alevleri arasında. 

Filistin Araplarının lideri olan 
Kudüs Müftüsü Emlııülhüseyn! he
nüz kırk iki yaşmda. bir genç-tir. 
Kudüste doğmuştur ve ilk taJısillDİ 
unıumi bJr mektepte yaptıktan soa· 
ra Mısıra. giderek Ezberde dini i
limleri tahsil ile meşgul olmuştur. 
EmlnUJhUseyni, daha sonra Mek
keye giderek haç farbesl ifa et • 
miş ve oradan JstanbuJa gelerek u· 
mumi harbin kopması üzerine ihti
yat zabiti olarak yetişmJş ve bü
yük harpte topçu ihtiyat zabiti o· 
larak ~ışmıştır. 1916 da Şerif 
Hüse3inln Osmanlı devletine ısyan 
etmesi Uzerlne bu harekete iltihak 
eden Emlntllhüseyni, Arap lstııdi.
llnl tanıyaeaklanna söz veren müt
tefik devletlerin muvaffa.kryetıne 
Yardım etm.1§ ve Arabistan Jıare -
ketlerlni idare eden meşhur Uv
rens Ue birlikte çah§DUŞtu. 

ra meşhur eserlerinin ilki olan "Fa
kir insanlar" namındaki romanım 
neşretti ve büyük bir muvaffakıye 
te mazhar oldu. Fakat az sonra 
"P e t r e ş e v t s e v" vakası di
ye maIUm olan siyasi bir ha -
diseye k a r ı ş m i ş olduğun-
.11 .... ,..,.. .... ı..:• ,.;,J.llJ.l. r"'ı..... ""'Yçvto~v R-:ıı _ 

riciye Nezaretine mensup bir me-

murdu. Petersburgdaki evinde za
manın münevverleri ve ezcümle 
Dostoevski toplanıyorlar Sen Si
mon, C .. Fourrier vesaire gibi Fran
sız titopıst sosyalistlerin eserlerini 
o~uyorlar, Uzerinde münakaşalar e 
dıyorlar ve benimsedikleri fikirleri 
h~lk arasına sokmıya çalrsıyorlar. 
Nihayet tevkif ediliyorlar ~e cüm
lesi idama mahküm oluyorlar. 

Fa~at in_ıperator cezayi tah-
.. fif edıyor ve Dostoevskiyi 

dort sene Sibiryada "ağır hizmet
ler" de bulunmağa mahkum edi-

Jstifade ederek memleketine dönen 
Eminillh üseyni, o sırada Kudüs 
Müftüsü olan biraderi . "I" .. .. . nm oumu 
uzerıne bu makama ı;ıeçiJmiş ve o 
zaman !ilistindeki Arap l\llislüman 
ların muesseselerini, vakıflarını ve 
~hkeınelerini idare edecek teşki
lat kurulmuş ve başmüftü bütün 
bu işlerden mesut ola .. k k • • ' n yu se mec-
lısin rıyasetine ge"mist• B " .. ı. u su-
retle. ba..~~?'ttt, FUistio Araplığı • 
om lıd~rhg:wıi ele almış ve Filistin 
Ara.plı!,t'Jll.ln hukukunu müdafaaya 
koyulmuştur. Ona göre, Filistin 

1400 senedenbert Araı>hınn yurdu
~ur ve Arap yurdu kalmalıdır. Dl
ger A ta.r&_ft:8n Filistin, Asya Arap
lık a.Jemı ıle Afrika Araphık filemi 
arasında birleşme halkasını te~kil 
etmektedir. 

Fllistiııin ziyaı ile Araplık ille _ 
m1 a.rasmda birlik kaybolur. 

Kudüs müftüsü bu B1ll'etle Filis
tin davasını bütün Araplık alemine 
.mal etmJş ve buodaın ba..ska Isıa.m 
i.leminin müzaheretini de temi.ne 
muvaffak olmuştur. 

Fllistinin müstakbel liderinJ, Dk 
8&l'S8D hareket, Balfu.r beyanname
si olmuştur. Bu beyanname Filis • 
tinde Y a.hudllere milli bir yurt vB..
dediyordu. EminWhüseyni, buna. 
karşı mücadeleye girişmiş ve 1919 
da şiddetıt bir nutuk yüzünden hap 
se mahkfun olmuştu. 

Fakat EmtnUJhüseyni, o zaman. 
da za.bıtaıun eline geçmemi§ ve Şa.
ma kaçarak çaJıtma,lanna devam 
etmi~ti. lkl yıl sonra womni aftan 

En nihayet Filistin! taksim pro
jesi üzerine Fllistiodeki Arap lider
lerinin ~ğu memleketten uzakla~
tmhruş, fakat başmilftU bir ~aresi
nl bularak ka~ ve Suriyeye il
tica etmiştir. 

miyete medyunuz. Dört sene sonra 
Dostoevski adi bir nefer sıfati ile 
orduya alınıyor. Fakat imperator 
Aleksandrın tahta cillfısu mtinase
betile neşrolunan Manifestten Dos
toevski de istifade ediyor, Peters
burga geliyor ve orada yerleşiyor 

ve o günden itibaren kendisini ta
ımamen ede ıyata hasrediyor ve 
yalnız Rus ediplerini değil, bUtün 
dünya ediplerini hayranlıklara sev
keden "Cürüm ve ceza" "ld.iot" 
"Şeytanlar", "Besi" "Karamazof 
kardeşler,, Bratiya Kara.ma.zov ve 

"Ölüler evinin hatıraları" "Zapiskl devletçilik olmaz. 
1 

iz mertvavo doma" gibi bir sıra • 
şaheserler çıkarmıya koyuluyor. 

8 irçok velveleler ve fırtınalar Halkevlerine mühim bir İli! döşi1• 
yor: 

geçirmiş olan bu hayatın 
maddi kısmında dokunulacak ve le Cümhurtyetin lnkıJlp umdelerlnl 
ke olmak üzere kaydedilecek en u- halka tanıtmak, halka a.nlatına.k.. 
fak bir nokta bile yoktur. Dostoevs Medeni memJeketlerln bu kültiir mü· 
ki talihin her türlü cilvelerini gör- mdelelerinde tatbik ettikleri bir USUi 
müş, aç kalmış, ölümle birkaç ke- \•ardır. Halkevleri mensup oldukla.n 
re göz göze gelmiş, fakat o dimdik mmtaka halkı lle dabni temastadır. 
seciyenin kıvrıldığı, büküldüğü, eğ Ja.r. Sık ı;ık müsamereler tertip eder. 
rildiği görülmemiştir. Böyle birisi ler, halkın Jıu!oju~i ihtJyaçlariyJe me:r 
ile Oscar Wilde gibi ismi etrafında gul olurlar. Bu müsamerelerde halka 
birçok bulaşık hikayeler ve masal- müdafaa eWkleri fikirleri telkin e
lar dolaşan birisi arasında münase- derler. Sol•aklarda kürsWer kurar, 
bet!? lmltta.rit, muntazam bir ~eldlde nn-

Nitsche'ye gelince_ bu zat doğru tuklan Jıallun fikri sevi_vesini yük· 
dan doğruya ahlaksızlık etmiş ol- seltirler. Ha]){m anhyabileceği ga.ze,. 
.makla maruf değilse de • eserleri teıer ~ıkarırJar. Halkın film terbiye. 
ile ve bilhassa "şöyle söylüyordu siyle okadsr muntazam bir şekikte 
Zarato.stra". ve "İyiliğin ve kötü· meşgul olmab ki, bakkal çırağı da.hl, 
lüğün fevkinde" nam eserile ahlak- saltanatla Cilmhuriyetln, istibdatla 

srzlrk için mükemmel bir zihniyet hürriyetiıı, taJıakkümJe demokrasi
bir havayi nesimi yaratmıştır. Ve- ilin faııkım anlıyabilmelidir. 
yahrut ahlaksızlığı "caiz'' göstere- Cümhuriyetin temeUeri ~ok saıt-
cek hahaneler icat eylemiştir. lamdır: daha Rağlam yapmak l~iıı 

Yukarıda Nitsche'nin kahra- ~~alızml halkın feda. edemiyeceğ 
man dediklerine verdiği bu J bir anane haline getlrmek 18.zı:m. 

dutsuz serbestlden biraz bahset- Sabiha Zekeriya 
tik: Ona göre "kahraman" mevcut 
ahlak düsturlarının hiç biri.sile mu
kayyet değildir. 

Şimdi mesele: 
Her mücrim bir kahraman mı

dır?. Kahraman olup olmadığım na 
sıl anlıyahm ! 

Dostoevski bu suale, çok açrk ve 
sarih bir cevap veriyor; Zira kah
ramanlık iddiasında bulunan ve bu 
iddia ile mürabahacr zengin kadı
nı öldüren Rnskolnikof iptidada ve 
cürmü irtiklp ederken kendisini ha 
ram, sevap, günah, fayda, şer, iyi, 
kötü, hülasa herhangi ahlak endi
şesi ile alakadar görmiyen bir kah
raman farzediyor.Tulon'u tahrip e
den, Pariste katmer icra ettiren 
Orduyu .Mısırda bırakıp Fransaya 
koşan. yarım milyon insanı Mosko
va seferinde feda eden Napoelon ira 
desini hareket ettirmekte tereddüt 
ediyor muydu? Raskolnikof neden 
etsin? 

R askolnikof cUrmU irtikap e
derken her türlü tereddüdü 

bu gibi vicdan afyonları ile uyuş
turuyor: Fakat sonra? Eyvah ! 
Sonra yıne kendi içinden birşey kaY, 
namıya başlıyor ve gitgide bu kay' 
naşma o kadar artıyor ki onu boğ~ 
maya başlıyor! Bir yerde duramı
yor, birisini bulup içini dökmek .. .. .. . . . 
curmunu ıtıraf eylemek ihtiyacı 
?nun başını döndürüyor. Şöyle ki: 
ınsan ruhundan anlıyan ve yüzdeki 
ıstırap çizgilerini okumayı bil 

ti t ti en 
m s 3:1 k Porfirof, Raskoın;kofun 
b~ halinden şüphelenımiye başlıyor. 
Nıha~et R~kolnikof içini dökUyor. 
Ve kıme bılıyor musunuz? Sokak 
kızı Son ya 'ya. 

Bütün Dostoevski bu sokak k So . IZI 
nya ile "Kahraman" Raskolni-

k~~ aras~~a geçen muhaverede 
mundemıçbr ! . 

Fakat bu kı•:am h.., ... ı." ı..:_ -·- •• 
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BQfkumanJanın kurduğu yenilmez, curi Türk orJıuu 

On Besinci , Yıla Girerken .. 

B. Şükrü Kaya, Atatürkün 
, Yarattığı Eşsiz Eserin 

'Yüksek Değerlerini Anlattı 
D ahiliye Vekili ve C. H. P~ 

si Genel Sekreteri B. Şükru 
Kayanın dün saat 15,05 te Anka
ra radyosunda Türk inkılabı ve 
Cumhuriyet rejimi hakkında söy
lediği nutku bu sütunlarda veri
yoruz: 

"Sayın yurttaşlar, 
Bugün, Türk Cumhuriyeti 15 in 

ci yılına girdi. Türk milleti, onu 
yurdun her tarafında sevinçle kut
lıyacalctır. 

Aziz yurttaşlarım, 
Bu en büyük bayramımız hepi

mize kutlu olsun. 
Yakın tarihimizin hatıralarını 

bize tekrar yaşa.tan bu millet bay 
ramında., milletin kurtuluş ve Cum 
huriyetin kuruluş safhalarını tek
rar hatırlatmakta faydalar ve he
pimizin göğsünü iftiharla kabar
tacak şerefler ve faydalar vardır. 

B üyük Harbin Türkiyeye ha
zırladığı feci akıbet ve 

Türk milletine layik görülen fe -
liı.ket ve mütarekenin kara gün
leri hiçbirimizin hatınndan çıkmı
yacak derin acılar bırakmıştır. 
Türkiye diye bir kıta ve Türk di
ye bir millet tarunmıyacaktı. Türk 
lerin yüzlerce asırdanberi oturduk 
ları, yaşadıkları ve iman ettikleri 
bu son ülke de parçalanacak, dağıtı 
lacak ve ön tarihtenberi hür, müs
takil ve medeni olarak yaşamış olan 
rürk milleti evvela esir ve sonra da 
imha edilecekti. Türkiye ve Türk 
milletine bu akibet tarihin bir za
rureti gibi telakki ediliyor ve bu 
facia en vicdanlı adamlar tarafın
dan bile kaza ve kaderin bir neti
cesi imiş gibi boyun bükülerek ta· 
bii görülüyordu. 

Türklerden bile bu akıbete inan 
dırılnuş zavallılar vardı. 

T ürk milleti elbette böyle 
() bir akıbete müstahak de-

ğildir. Tarih seyrini değiştirecek 
ve sayfasını kapıyacak ta olsa el
bette Türkler böyle bir kararı ve 
akıbeti kabul etmiyeceklerdi ede
mezlerdi ve etmediler. 

Cihan tarihinin Atatürk inkıla
bı diye sayfnlanna geçirdiği büyük 
ihtilal, Türk milletinin bu karara 
karşı hep birlikte, hep beraber kı
yamının destanını nakleder. 

Atattirk'ün ta genç zabitliğindcn 
başhyarak 19 mayıs 919 da Sam
suna çıkmasından itibaren mUstev 
li ordularının memleketten atıl
ınnsına kadar süren milli müca • 
dele, Türk tarih nin yüksek zafer 
abideleri arasında destanı bütün 
asırlar söylenec~k büyük ve kur
tarıcı bir sava.'..i olmuştur 

• çerden, dışardan hayale sığ 
maz düşmanlıklarla, hain

liklere maruz kalmiş milletini en 
korkunç karanlıklardan istiklal gü
!le"jınin en bol ışıklarına çıkaran o 
ibüyük savaşın yaratıcısı ve başa
t'ıcısı Atatürk'U mlllet muhabbet-
i ' • 
" ve minnetle anmayı şerefli ve 

re göre tetebbüü demokrasinin Türi 
uluslarında dikkatle takip olun • 
duğunu göstermektedir. Son asır
larda Türk idaresine alınan ve ka.-
nştırılan bazı camialardan bir kıs
mının aşiret göreneklerine ve se
mavi, muhayyel ilhamlara daya -
nan dini tesisatı ve tefekkür ve 
idare tarzı diğer bir kısmının mu
kaddes kitapların hükumlerini şah 
si tegallübe ve keyfi idareye ra
meden sakim i.skolastik usulleri, 
yani bir taraftan cihalet ve taas
sup, diğer taraftan hem taassup 
ve hem de zulüm ve istibdat, te -
miz düzgün Türk idaresinin esaslı 
unsurlarına. göster~ ve görenek 
zehirlerini katra katra akıtmış, 

Türk camiasının bilhassa Osman
lı saltanatı devrindeki mukaddera
tına hakim olmuş, onu iki üç asır 
gibi kısa bir müddet içerisinde aciz 
kudretsiz bir hale getirmiş ve ni· 
hayet kendileri gibi onu da mah
vüperşan olmak derecesine indir
mişti. 

•ı şte Cumhuriyetin tesisi de
mek, yabancı kaynaklar ve 

teşekküllerden gelen yanlış ve sakin 
itiyatları, görgüleri, tesirleri ve 
teşekkülleri ve tefekkür tarzlarını 
statik idareyi derhal bertaraf ede
rek Türk milletinin asıl kaynağın
dan gelen, hayatına ve ihtiyacına. 
uyan doğru ve realist usulleri milS 
pet mül9..hazalara dayanan kanun
lan ve dinamik idareyi, cihan tari
hinin diğer milletler hayatında 

- geçtiğini gösterdiği muhtelif ida· 
Büyük Şel, Büyük Kumandan re rejimlerini ve neticelerini ve a· 

AT ATVRK limlerinin fikirlerini de mukayese 

ferahlı bir vazife bilmektedir. Baş 
ka ülkelerde yasıyan birçok dost 
milletler, hakik~t ve insaniyet ha
dimi birçok adamlar, bu sevinçe 
Türkler kadar iştirak etmektedir. 

İşte bu bayram, 0 zaferi tesit 
eden ve Cumhuriyetin ilanını tes
pit eden bir gündür. Bugün. se : 
nelerdenberi dış memleketlerdekı 
dost milletler ve dostlar tarafın • 
dan da kutlanmaktadır. Dün bir hü 
sumet cihanile çevrilmiş olan Türk 
milleti, bugün milletler arasında 

en müterakki ve sevimli bir camia 
olarak görillmektedir. Bugün yal-
nız bir milletin kurtuluşunun remzi 
olan bir gün değildir. Çünkü bu -
gün mazlumun zalime, nihayet 
haklının kuvvetli de olsa haksıza 
galebesinin anıldığı bir gündür. 

Milletin kendi mukadderatını 
kendi idare etmesi prensipi, fili ve 
ameli olarak Türkiyede bugün ilan 
edilmiştir. 

A mmenin kabul ettiği reji~
le demokrasi denilen bu ı

dare tarzı eski tarihlerde Türkleri 
medeniyet ve refah seviyelerinin 
en yükseklerine, zulümlere ve za
limlere karşı yapılan savaşlara z.a 
ferlerin en erişilmesi güç şahika
larına çıkarmıştı. Eski Türk tarih
lerinin en son İayıtlara ve delille· 

ettikten sonra zamanın şartlarına 
ve icaplarına göre en doğrusunun 
en muvafık zamanda tatbikine baş 
lanma.sı demektir. 

Filhakika Türk milleti şahsi ve 
keyfi idareyi de harici tesirlerle 
de olsa asırlarca nefsinde tecrübe 
etmLc;ı. neticede bin bir fedakarlık
la edindiği ve benimsediği servet· 
leri, toprakları ve hatta asli unsur 
lanndan bir çoğunu düşmanları • 
na bırakarak çekilmeğe mecbur ol· 
muş bir millettir. 

B undan başka Türk milleti tı· 
zun hayat devresi arasın

da parçalanarak ayrı ayrı, hükfı -
metsiz kalarak anarşi içerisinde 
yaşamayı, derebeyleri veyahut es
naf teşkilatı tarafından da idare 
olunmayı, hatta bazı zamanlar kı
sım kısım yer yer mülkiyeti ve ai
leyi kaldırma teşebbüslerini de 
görmüş ve geçirmiştir. Bu muhte
]jf idare tarzlarının memleketin ve 
milletin bünyesinde zaman zaman 
ve yer yer açtığı yaralar, yaptığı 
zararlar ve verdiği fenalıklar, ta· 
rihlerde yazılıdır. Bunların acı ha· 
tıralarını içimizde hala yaşıyanlar 
da eksik değildir. Mazi bir ilham 
ve kuvvet membaı, hal bir faaliyet 
ve hazırlık devresi. istikbal ise mil 
U tasavvur ve ideallerin gerçekle· 
şecek ön merhalesidir. 

'Atatürk Cümhuriyetinin en yeni e•erlerinJen: Nazüli labrikaaı 

olabilecek en yüksek saadetler ve 
en acı f eraketler gören ve nihayet 
doğru yolu Ulu önderinin irşadı 
ile bularak cihanın gözü önünde 
maddi ve manevi şeref ve saadete 
eren ve ermek yoluna giren böy
le bir millete başka başka rejim
leri layık görmek, tavsiye etmek 
milleti yalnız rencide etmekle kal· 
maz, ayni zamanda haklı olarak o
nu kendi varlığına suikast edilmiş 
şüphesine düşürür. Çünkü hatası, 
kötülüğü, zararlan sabit olan bir 
tecrübeyi ancak aklı ve idraki ba
şında olmıyanlar yapabilir. Tarih 
tc şahittir ki böyle bir noksan 
Türklere isnat edilemez. 

l4 üncü yıl eıerlerinden: lstanbul · Londra a•laltı açılıyor A tatürk inkılabmm beynalmi
lel siyasette, milli ekonomi· 

de, maliyede millete şeref, nizaJlll, 
refah, sıhhat ve umran veren bü· 
tün eserleri maddi olarak herke· 
sin önünde ve meydandadır. 

Atatürk bu inkılabı evvela bir 
Türk olarak milli ve ırki hassasi
yetine mesnet olan yüksek deha
sının ve sonra da sonsuz ve hu
dutsuz millet ve yurtseverliğinin 
ta küçük yaşmdanberi milletinin 
geçirdiği felaketleri ve elemleri 
kendi kalbinin acısı olarak duymal 
suretiyle ve nihayet mUspet ilim
aerle mücehhez dimağının realist 
bilgi ve görgüleriyle yaratmıştır. 

Türk bahriyesinin emeğile yapılan Türk gemisi 
A tattirk kurduğu bu sistemli 

rejimin tatbikini temin içiı 
memleketin her ferdini ihtiva eden 
bir örgüt de yaratmıştır. Cümhu
riyet Halk Partisi teşekkülü köy
lerden başl\varak kasabaları, şe· 

birleri sinesine aldıktan sonra 
ta Millet Meclisine gelinciye ka
dar devlet ve millet işlerini mem
leketin ihtiyaçlannı halkın dilek· 
lerini her biri en son mesul bir 
heyetmi'] gibi kongrelerinde mU
zakereler ederek kararlarım mil· 
1i hakimiyetin en yüksek müm~s
sili olan Kamutaya kadar getirir
ler. Kamutayın verdiği karar her
kesçe mutadır. Bu idare tarzı de
mokraside gaye olarak varı1mak 
istenen referandum ve kanun yap
ma teşebbüsünü de ihtiva eden bir 
rejimdir. Türkkuşu; müstakbel Türk havacılığının cömert kaynağı 

A tatürk'ün yaptığı inkılapla
nn her hamlesi Türke ayn 

bir bayram olacak kıymeti haiz
dir ve hatta her biri hakikaten 
başka memleketler için bile ye
rinde bir bayram olur. Atatürk 
bize bütün bu inkılaplann mesne
di milli hakimiyeti yani Cümhu
riyettir diyor. 

Bugün nasıl dünün mahsulü ise 
yarın da bizzarur bugünün eseri 
olacaktir. Ancak sinesinde dünün 
ve bugünün bütün iyiliklerinin ve 
kötülüklerinin izlerini taşımak şar 
tiyle. 

B ir millete taakup eden ne • 
siller biribirinden araları 

nüfuz edilmez bölmelerle aynlmış 
tabakalar d~ğildir. Yaşları ve fa
al devirleri biribirine tedavül eden 
nesiller, kendilerinden evvel y.apı
lan işlerin kendi Üzerlerinde ve mu
hitte yarattığı tesirlere tabi olarak 
ve kendi faaliyetlerinin izlerini ge
leceklere bırakılirlar. Her büyi.ik 
millet gibi Türk milleti de kuruldu
ğu gündenberi bu ane kadar ge
çirdiği içtimai inkılaplarının hatı
rasını ve eserini tek bir adamın 

kendi hayatında geçmiş gibi insiya 
ki olarak b1lmektc ve hissetmekte 
ve icabettiği vakit bilhassa milli 
istidat ve temayülünü o yolda gös
termektedir. 

Atatürk inkılabı, Türk milletinin 
bu ırki his, temayül ve istidatları
nın ayni zamanda tarihi zaruretle
rin ve muhit icaplarının en keskin 
bir görüşü ve en kesin bir ifade -
sidir. Onun içindir ki, bu inkilap 
kendi kendine benziyen milli bir in
kılaptır. Bu inkılabın asli karak-

teri ayni zamanda Cumhuriyet.çi, 
milliyetçi, halkçı, devletçi, laik, in
kılapçı oluşudur. Bu inkılap kısa 
bir müddet içinde Türkün en yük 
sek devirlerindeki iktidar ve şeref 
mevkıine çıkarmıştır. 

A tatürk inkılabının obj~~tif 
olarak dikkati çeken dıger 

bariz asliyeti, muasır milli inkılap
lardan daha önce idrak ve tatbik 
edilmesinde ve tamamiyle milli o
luşundadır. Atatürkün Türk mille
tine istiklal, refah vermek için aç
tığı bu yolda, onun koyduğu .dü~
turların ışığı altında ve bin~ır 
maksadı gizliyen tahriklere ve hul
yalara kapılmıyarak şaşmadan, şa
şırmad~n dosdoğru yürümek her 
türkün milli bir vazifesidir ve Türk 
milleti icin selamet te ancak bu 
yolda viiümektedir. 

Tarihin yüzlerce asırlık cereya-
nı içerisinde bir millete ımukadder 

Biz de inkılap günlerinin bavra
mını cümhuriyetin ilan olunduğu 
güne topladık ve onu millet bay
ramı yaptık. Devletimizln kurulu
şundan, milletin kuruluşundan 
doğan sevinçle hep beraber millet
çe bugünü kutluyoruz. 

O günleri yaratan ve bugünleri 
yaşatan tnu Ondere sevgimi7j, min 
netimizi biribirimize ve herkese 
tekrar ederek bu şerefli vazifemizi 
yapmakla en büyük saadeti duyu· 
yoruz. 

Bayramınız kutlu olsun hemşc
riler.,, 

ı,;----------1--------Telgrafname 

Ç A Ö L A Y A N - Beyoğlu 
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T AHlYYE MUHAMMED 
.. Grupu ile Torosla hareket eltiler. Cumartesi oradadırlar. Artaki 
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OPERALAR, OPERETLER 
18,S5 Viyana: Richard Vagner'in (Par

siral) opcrasL 
ODA MUSlK1St 

Bugünkü progra.m: 
( Cüınhuriyet bayramı günlerinde 

Ankara ve Istanbul radyoları birlik
te çalışacaklardır.) 

(GUNDUZ) 
12: İstiklil marfL 12,S Dıı; siya-

samız hakkında bir soylev (Dqı Bakanlığı 
tarafından) 12,20: Onuncu yd marı;ı 12 
2S: Cümhunyct maliyesi hakkında bir söy 
!ev (Maliye Bakanlığı tarafından) 12,40: 
Cumhuriyet Merkez Bankası hakkında bir 
spylev (Cüınhuriyet Merkez Bankası Ge 
nel Dircktörlu~ü tarafından) 12,S5 : Mu
ı:ık. 13,lS: Gümrük ve İnhisarlar bakan
lığı hakkında bir söylev (Gumruk ve İn
h sarlar Bakanlığı tarafmdan). 13,30 dan 
itıbarcn bitinciye kadar, a) Kamutaydan 
ııCJriyaL b) Geçit resmi alanına neı;riyaL 

(GECE) 
19: lıtiklil marşı 19,0S: Bayındırlık Ba 

kanlığı işleri hakkında bir soylev. (Ba
yındırlık Bakanlığı tarafından) 19,25 : Mü 
zik. 20,10: İş Bankası hakkında bir sciy 
lev (İş Bankası Genel Direktörlüğü tara
fından) 20,30 Bayram toplarının ilanı neş 
r iyaU. 20,35 Ekonomi işleri hakkında bir 
ııoylev (Ekonomi Bakanlığı tarafından). 
20,55: Müıık. 21.401 Eti Bank işleri halı: 
kında bir soylev (Eti Bank Genel Dira
torlüğü tarafından) :.!l,55: Müzik ve A 
jans haberleri. 

oENFO:NtLl':R 
21,45 Pe3te: Konservatuvardan senfo

nik konser nakli (Beethoven, Doİlllanyi, 
Kodaly, Bartok, Bizet). 21 ,4S Laypzig : 
Dreat filharmonisi (150 sene evvelki eser 
lerden). 22,2S Prag kısa dalgası: Senfoni 
(Dvorak). 

HAFİF IiONSERLER 
6 45 Paris kısa dalgası: PUik konseri, 

7 .ı~ Berlin k111a dalgası: Hafif musiki 
(8,15: Devamı) 9,20 Paris kısa dalgası : 
Plik. 9,30 Bedin ktSa dalgası: Yeni sesli 
Hafif musıki (14,15 devamı). 13,10 Büş 
film musikisi 13 Bedin K. dal: Hafif mu
sıki. 14,15 devamı 13,10 Bükrcş: P. 14,15 
P aris kısa dalgası : Konser. 15: Keza. ıs. 
35 Roma kısa dalgası: Şarkılı orkestra 
konseri. 16,30 Bertin kısa dalgası: Tram
pete ve asker şarkılarL 18 Pqte: Plik 
konseri. 18,02 Bukrcş: Romen musikisi. 
18,3S Roma kısa dalgası: Orkestra, sop-

ran. 19,10 Peşte: Radyo orkestrası. 19, 
ıo Bükreş : Plakla Türk musikisi. 19,40: 
Karışık plaklar. 19,45 Berlia kısa dalga
ıı: Orkestra konseri. 19,50 Roma, Bari, 
l:arıı;ık musiki. 21,40 'Milano, Florans: 
Maf1 ve valsler. 22,lS Bcrlin ltısa dalga
sı: Balladlar ve romanslar. 24,05 Peşte: 
Çıgan orkestrası. 

OJ>ERALAU, OPERETLER 
16,30 Paris kısa dalgası: (Rip) isimli 

Planke'nin operasL 21 'varşova, Prag : 
Mozartm (Don Juan) operaııL (Ayni opc 
rayı Bükreş te nakledecektir.) 22 Roma 
orta ve kısa dalgası : Gounod'nun (Faust) 
operası. 

ODA l\IUStKtSt 
11 Bcrlin kısa dalgası: Ucla mus!Jdsl 

konseri. 19,40 Bükreş : Kuartet oda musi
kisi (Romen eserleri). 

Jrn lTALLER 
10,30 Berlin kısa dalgası: Org restiali. 

12 Berlin kısa dalgası: Brahms'm ısarkı· 
larından 14,30 Biıkrcş: Keman plakları, 
ıs .ıs Berlin kısa dalgası: Çift piyano 
musikisi. 16,15 Roma kısa dalgası : Ke
mn resitali (Hubay, Heifetz vesaire). 18. 
15 Varşova: Piyano - Keman ıonatlarL 
19 Berlin kısa dalgası: Mozartm eserle-

rinaen piyano konseri. 19,10 Varşova: 

Santimantal şarkilar (Pllk). 21,15 Prag, 
Brüno: Çek halk havalan. 20,IS 
Peşte: Macar prkıları. 20,25: Milino, 
Florans: İtalyan p.rkılan. 20,30 Varşo
va: Mandolin ve banco. 20,35 Roma, Bari: 
Napoliten prkılar. 21,40 Prag kısa dal
gası: Piyano konsertosu (Novak), 22,05: 
Prag kısa dalgası: Milli prkılir. 

DANS MUStKtst 
23,05: Prg kısa dalgasL 23,20: Viyana. 

23,30: Laypzig. 23,35: Peşte. 
MUHTELlF 

19.30 Roma kısa dalgası: Arapça ve 
rumca musikili ve sözlü neşriyat. 

Cumartesi, 30. 10. 1931 1 -SENFONlLF..R 
23 Varşova: Senfonik halk musikisi 

(Fitelberg'in idaresinde). 
HAFİF KONSEIU,ER 

6,45 Paris kısa dalgası : Plak musikisi. 
7,10 Berlin kısa dalgası: Hafta sonu kon 
seri (8,15: Devamı). 
gası Hafta sonu konseri (8,lS: Devamı). 
9,30 Berlin kısa dalgası: Askeri musiki. 
1!I Paris kısa dalgası: Plak. 13 Berlin kı
sa dalgası: Hafif musiki (14.15: Devamı) 
13,10 Bukreş: Pllkla Romen musikisi. 14. 
ıs Paria kısa dalgası: Konser, 15: Keza. 
15.35 Roma kısa dalgası: Müntehap plik 
lar. 16,30 Paris kısa dalgası: Lucien Gol
di orkestrası, 5arkı. 18,30 Peşte: Çigan 
musikisi. 19,lS Bükreş: Eğlenceli musi
ki konseri. 20 Peşte: Türkler zamanında
ki Macar dans havaları, 20,35 Bükreş: 

Operet musikisi, şarkL 21 L6ypzig: Bu
yuk Avusturya musikisi konseri. 2.J.,30 
Peşte: Orkeı;tra. 21,40 Prag kısa dalga&ı: 
Hafif musiki. 21,SS Prag orta dalgası: Ha 
fif orkestra. 22 Milino, Florans: Konser. 
22.2S Prag kısa dalgası: Musiki ve şıırkL 
22.45 Bükreş: Hafif musiki nakli. 

OPERALAR, OPER1'..Vfl,ER 
18,40 Roma kısa dalgası: Chartantier

nin (Louisa) operasL 20 Berlin kısa dal
agsı: Franz Suppe'nin operetlerinden par 
çalar- 20,30: Viyana: Süppc'nin (Fanit
za) operası. 22 Bari, Roma kısa dalgası: 
Lehar'ın (Fraskita) opereti. 22 Roma or
ta dalga (Faust) operasL 

RESİTALLER 
16,lS Roma kısa dalgası: Şarkı resitali. 

ıs.ıs Varıova: .(Atinadan Beyrut'a ka
da ) adlı p.rkdı konser. 22.05 Prag kısa 
dalgası: Şarkı resitali. '22,40 Viyana, 
Graz: Viyolonsel resitali. 23,05 Prag kısa 
dalgası: Orgla sonatlar. 

DANS MUS1K1Sl 
16,30: Berlin kısa dalgasL 21,15: Bük

teş. 23,10: PCJte. 23,20: Vi)'ana. 23,30 
Laypzig. Munih, 23,35: Prag orta dalgası. 

MUHTF..J.lft" 
19,30 Roma kısa dalgası: Arapça, türk 

çe ve rumca kısmen musikili program. 

. ~· 31. 10. 1931 

SENFONlLF..R 
ıı.ss Bükreşı Encsco idaresinde sen

foni (Beethoven). 21 Kolonya: Senfonik 
konser (Veber, Mozart, Liszt, Schubert, 
Thuille, Vagner.) 

HAFiF KONSERl..ER 
7,10 Berlin kısa dalgası: Pazar musiki

si (8,lS: Devamı). 9,15 Bertin kısa dalga
sı: Halk orkcstrasL 9,20 Pariı kısa dalga 

ıı: Plik konseri. 9,4S: Keza. 10,30: Keza. 

11,5o: Keza .. 12,35 Berlin kısa dalgası: 
Yeni. gramofon plaklarL 13 Paris kısa dal 
gası: Konser (14,15: Devamı)" 13 Ber
lin kısa dalgaın: Hafif musiki (14,15: De
vamı) .• 13,10 Bükreıı: Orkestra (14,25 : 
Devamı). ıs Paris kısa dalgası: Konser. 
16 Peşte kısa dalgası: Koro ve Macar 
musikiıi. 16,30 Paris kısa dalgası: Kon
ser nakli. 17,15 Berlin kısa dalgası: Aske
ri bando" 18,02 Bükreş: Askeri ban
do. 18.35 Prag, karışık program 
19,20 Liypzig: Solist sanatkarlar tara
fından konser. 19,45 Berlin kısa dalgası: 
Askeri konser. 20,10 Laypzig: Karışık 
konser (Tenor, Keman, balalayka, piya
no). 20,lS Peşte: Radyo orkestrası (Vin 
ce, Albeniz, Grieg, Farkas v.s.) 21 Layp 
zig: !talyaya ait program. 21,30 Bükreıı: 
Koro havalarL 21,40 Prag kısa dalgası : 
Askeri musiki. 22,10 Bükreş : Plak kon
seri (22,S5: Devamı). 22,40 Prag kısa dal 
gası: Konser (Smetana - Zich). 23,05 
Prag kısa dalgası: Hafif musiki. 23,30 Ko 
lonya: Hafif musiki. 

OPERALAR,OPEREl.'LER 
20.SS Bratislava, Prag: Fransız operet 

musikisi. 22 Prag: Mozartm (Saraydan 
kaı;ınlq) isimli opcrasmm ikinci perde
si. 

ODA MUSlKtS1 
21,05 Viyana, Graz: Borulu kentet kon 

set"i. 

RESiTALLER 
11.45 Berlin kısa dalgası: Piyano 

(Fran.z Sclıubert). 17,30 Berlin kısa dal
gası: Piyano (Robert Schumann). 18 Peş 
te: Piyano - prkL 19,10 Peşte: Piyano 
(Liszt'in eserlerinden). 21,10 Prag: Şarkı 
lardan mürekkep popun; 21,lS Berlin ln
aa dalgası: Aşk şarkılarL 22,0S Prag kı
sa dalgası: Eilenccli prkdar ... 22.2S Prag 
kısa dalgası: Piyano (Corelli). 23,IS 
Stokholm: Piyano • Keman ve şarkL 

DANS MUSlKlSl 
19,10: Bükreş (Plakla). 22: Berlin kısa 

dalgasL 23,30: Viyana, Graz, Liypzig. 
23,35: Prag. 

Pazarte•i, 1.11.1931 

SENFONİLER 
21,50 Praı: Senfonik 

bert). 

HAFİF KONSERLEJ, 

konser (Schu· 

7,10 Bertin kısa dalgası: Sabah konse
ri (8,15: Devamı) 9,20 Paris kısa dalgası: 
Pllk konsen. 9,45: Keza. 10,30: Keza, 
11,SO: Keza. 13: Keza. 13 Berlin kısa dal 
gası: Hafif musiki (14.IS: Devamı). 13. 
10 Bııkreş: Marş, vals, uvertürler (opera 
lardan). 14,IS Paris kısa dalgası: Nisten 
konser nakli. ıs Paris kısa dalgası Gre
nobledcn konser, 17,4S Bedin K. D. Eğ 
lenceli musiki 18,02 Bükreş: Plak komıe
rl. 18,35 Prac: Koro ve orkestra, konuş 
malar. 18,50 Berlin kısa dalgası: Hafif 
musiki. 20 Bertin kısa dalgası: Halk dans 
ları ve prkılarr. 20,10 Breslau Llipzic, 
musikili köylü programı. 20,10 Prag : 
Halk konseri. 20,30 Peşte: Pllk konseri, 
20,35 Bükreş: Plikla karakteristik dans
lar. 21,15 Kolonya: Haendel, Bach, Vival
di, Haydn vs. 21,15 Prag: Mozart'm 
eserlerinden mürekkep musikili süit, 21,30 
Peşte: Orkestra (Gluck, Mozart, Sikloş, 
Locatelli, Liszt.) 21,30 Stokholm: Orkes 
tra ve keman konseri. 22.4S Blikreş: Ha
fif musiki nakli. 

18,4S Peşte: Salon kenteti. 19,4S Bük
reş: Thcodoresco kuarteti (Beethoven). 

RESiTALLER 
16,30 Paris kısa dalgası: Şarkı resitali 

(Sopran, bariton.) 19,15 Bükreş: Yeni pi 
yano musikisi 21,30 Berlin kısa dalgası: 
Sopran şarkıları. 21,30 Bükreş: Piyano 
konseri. 22.05 Biikreş: Sarkı resitali. 

DANS MUSlKISt 
23,30 Laypzig. 

·1
1 

__ s_a1_ •• 2.11.1~ 
llAFD" KONSERLER 

6,45 Paris kısa dalgası: Plik konseri. 
7,10 Bedin kısa dalgası: Sabah konseri. 
(8.lS Devamı). 9,20 Paris kısa dalgası : 
Plak konseri. 9,45: Keza. 10,30: Keza. 13: 
Keza. 13 Berlin kısa dalgası: Hafif mu
siki (14,15: Devamı). 13,10 Orkestra kon 
seri (14.30 : Devamı). 14,15 Faris kısa 
dalgası: Liyondaıı konser nakli. 15: Kon
ser. 17,45 Berlin kısa dalgası: Hafif mu
siki. 18,02 Bükreş: Amerikanın büyük or 
kestraları (Plakla). 18,lS Berlin kısa dal 
gası: Çocuk musikisi. 18,50 Berlin kısa 
dalgası: Hafif musiki. 19,30 Peşte: Rad
yo orkestrası. 19,45 Bi.ıkreş: Romen halk 
musikisi. 19,45 Berlin kısa dalgası: Karı 
şık musikili program. 20,10 Kolonya: Ey
seld orkestrası (Hafif musiki). 20,SO 
Laypzig: Marşlardan mürekkep popuri. 
21 Prag: Dvorak'm Rekuimi. 21 ,30 Peş 
te: Orkestra konseri. 22,45 Bfikreş : Ja· 
lea orkestrası. 23,15 Peşte: Plak konse 
ri. 

OPERAJ,AR, OPERETLF.R 
21 ,30 Bcrlin kısa dalgası: Musikili rad 

Yo piyesi. 

ODA ~IUStKtSt 
18,30 Prag: Piyano kuarteti. 19,20 Layp 

zic: Yaylı illetler kuarteti. 20,35 Bükreş: 
Sesli kuartet konseri (Bnıhms). 20,40 Vi 
Yana, Graz: Brahms'm eserlerinden kuar 
tet. 

RF..SITALJ..ER: 
18,35 P(3te: Orğ resitali, 20,10 Liypzig 

Avcı şarkıları. 20,4S Peşte: Konservatu
vardan şarkı nakli (Mahter, Brahms). 22. 
30 Stokholm: Piyano (Chopin, Rachmani 
nov). 23,20 Viyana: Plakla operalardan 
havalar. 23,20 Stokholm: Org konseri 
(Fantazi parçalar). 

DANS MUSlKt~I 
23,30: Liypzig. 23,50: Kolonys 

MUHTEUF 
16 30 Paris kısa dalgası: Tiyatro neşri

yatı. 

ı_Ç•a•r1•a-mba, 3. 11 •• 1•9•3•7-' 

SENFO!'ı.11 .. 'J<:R 
16,30 Paris kısa dalgası: Senfoni (Mo 

zart, Schııbert, Bordes, Saint - Saens v.s.) 
20,35 Viyana: Senfonik konser (Beetho
ven, Pfitzner, Stravinsky, Debussy) 21,05 
Prae: Çek rilharmonisi (Mozart, Köchcl) 
HAFİF KONSERl~ER 

6,45 Paris kısa dalgası: Plak konseri. 
7,10 Berlin kısa dalgası: Sabah konseri 
(8,15: Devamı). 9,20 Paris kısa dalgası: 
Plik konseri. 9,45: Ke.ta. 10,30 : Keza. 11 
50: Keza. 13: Keza. 13 Berlin 'kısa dalga
sı: Hafif musiki. (14,15: Devamı). 14,lS 
Paris kısa dalgası: Konser (15: Keza). 
ı 4,30 Biıkreş : Plak konseri. 17,45 Berlin 
kısa dalgası: Hafif muciki, 18.02 Bükreş : 
Hafif İtalyan musikisi (orkestra). 18,SO 

Yazan: 
ALI RIZA SEYFİ AKDENiZ KAPLANLARI 

Bahtı karn adamcağız, çoluk çocuğun taş ve çamur yağmuru altmda 
öyle perişan ve acınacak bir hale· gelmişti ki, en katı yüreklileri bile 
merhamete getirirdi. Zavallı delikanlı o halile çıldıracak bir vazi
yette idi. Yüreklerinin en temiz heyecanlar-ile konu§an bu iki mert 
Türk yiğiti, bu hem korkunç, hem iğrenç manzara karşısında ansızın 
buz gibi olmuşlardı. ikisi de oldukları yerde kalmışlar, gözlerini bu fa. 
cia tablosuna dikmişlerdi. Tannyar damarlarındaki kanın birdenbire 
beynine hücum ettiğini çetin bir irkilme ile hissetti. Başı ateş gibi ya
nıyor, kulakla.n çınlıyordu. 

Tannyar, sinirli bir irkiJıme ile kuvvetli elini belindeki piştovu üze
rine koyan SaLmandan daha çabuk davrandı, Endülüs biçimi altın kak
ma tabancasını çekerek bir saniyede asılı tıda.ma doğru nişan aldı; son
ra piştov, ilk çakmaklı tabancaların büyük gürültüsile patladı. Salman 
gözünün önüQde toplanan barut dumanı arasından asılı adamın dara
ğacmdan yere düştüğünü gördü. 
Tannyarın hergün o kadar çalıştığı tabanca talimi neticrlsini göster

miş, şaşırmaz yağlı kursun zavallı adamı bileğinden asan ipi kesmişti! .. 
Binlerce kişilik kalabalığın coşkunluğu, haykırışları, kahkahalan, kü-
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NEZLE 
Kırıklık, baş, diş, 
ve adale ağrıları 
En seri ve en kat'i 
şekilde yalnız kaşe 

GRiriN 
ile geçer. 

Havaların serinlediği bugün 
)erde alacağınız ilk tedbir 

evinizde bir kaç 

GRiPiN 
bulundurmak olmalıdır. 

Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 
yormadan bütün iztırapları dindirir. 

J icabında günde 3 kaıe ahnabilf r 

~--ls.im-•vlıelİmmal.rkiılalllİyİıla•d•ikk••at.•T•ak•l•i•dl•e•r•in•d•e•n•sa•k•ı•n•ın•ı•z•. ••• 

Berlin kısa dalgası: Eğlenceli orkestra 
musikisi, 19,30 Peşte: Tarogato ileti ve 
Çigan orkcstrasL 20,10 Bükreş, Mandolin 
orkestrası. 20,35 Viyana, Graz: 21,20 Bük 
reş (Uzun dalga): Karışık plaklar. 21,45 
Bedin kısa dalgası: Halk şarkıları ve 
dansları. 

ort:ınALAR,OPERETLER 
13,10 Bükreş: Pllkla operetlerden po

puri. 20,30 Viyana: Richard Vagnerin 
(Tannhaeuser) operası. 21 Lliypzig: Mo
desalon Chronos isimli stüdyo opereti. 

ODA MUSlKtst 
21,20 Bükreş: Oda musikiai (Beetho

ven). Piyano (keman) 22,30 Kolonya : 
Schumaruı'ın eserlerinden oda musiki. 23. 
30: Liypzig: Halk aletlcrile oda musikisi 
kenteti. 

RESlTAI .. LER 
18,20 'Peşte: Piyano konseri (Schubert, 

Veber). 18,SO Bertin kısa dalgası: İtalyan 
keman musikisi. 19,30 Berlin kısa dalgası: 
Eski ve yeni asker şarkılarL 20,55 Bük
reş: Şarkılar (Beethoven, Çaykovski, 
Gluk v.s.). 21,5S Stokholm: Viyolonsel re 
sitali. 22,30 Berlin kısa dalgası: Schubert 
in piyano fantazilerinden. 

DANS ftrosırusı 
23: Stokholm. 23: Viyana (23,20: De

vamı). 23,30: Breslau, Kolonya. 

1 ~erıembe, 4.11 ~ 
SENFOI\1LER 

21,lS Bukr~: Senfonik konser (Alek
aandreskonun idaresinde) .. 

IIAFlF KONSERLl~R 
6,4S Paris kısa dalgası: Plak konseri. 

- No. 21 m 

7,10 Bertin kısa dalgası: Sabah konseri 
(8,15: Devamı) 9,20 Paris kısa dalgası: 
Pllik konseri. 9,45: Keza. 10,30: Keza. 11. 
50: Keza. 13: Keza. 13 Bertin kısa dal
gası: Hnfif musiki (14,lS: Devamı). 13,10 
Bükreş: Orkestra (14,30: Devamı). 14. 
ıs Paris kısa dalgası: Konser. (15: Ke
za) .. 17,45 Berlin lı:ısa dalgası: Eğlenceli 

musiki. 18,50 Berlin kısa dalgası: Eğlen
celi musiki. 19,20 L§ypzig: Orkestra, Sop 
ran, piyano Brahma, Schuman, Reger 
19,45 Berlin kısa dalagsı: Askeri 
konser ve konuımalnr. 20,10 Liypzig: 

Mandolin ve Bandoneon orkestraları .. 20 
10 Kolonya: Hafif akşam musikisi. 21 
Laypzig: Kü~ük solist konseri. 23 Stok
holm: Hafif musiki. 23,10 Bükreş: Ellen 
celi plak musikisi. ;23,SO Stuttgart, Kolon 
ya: Eğlenceli halk musikisi. ( 

OPERALAR, OPERETLER 1 
20 Peıte : BuUUtu'w (Gümuı; n:ıar.P) f· 

simli opereti. 20,15 Brüno, Prag: Operet 
rövüsü. 21,20 Prag, Brüno: Musikili rad
yo temsili. 21,2S Viyana, Graz: Şarkı ve 
operet musikisi. 

ODA MUStKlSt 
16,30 Paris kısa dalgası: Sesli kuartet 

(Piyano, viyolonsel). 18,30 Peşte: Piya
no triyosu. 23,30 Viyana, Graz: Eilenceli 
kuartet musikisi. 
RESİTALLEU, 

18,30 Bertin kısa dalgası: Bayan Eıll 
tarafından ıarkılar •• 21,30 Stokholm: Sar 
kı, piyano, viyolonsel. 22 Llypzig, Sarab 
şarkılarL 22,lS Berlin kısa dalgası: Sar· 
kılar.. J 

DANS MUSlKlSl '\ 
18,15: Bükres (P!Skla). 1g,10: Bükret. 

19,30: Peşte. 23,30: Lbpzig. 

Reaaamı: 

MON1F FEHiM 

fürlcri birdenbire durdu; yalmayak başı kabak çocukların taşları ve 
çamurları ellerinde kaldı! .. 
Şimdi yfü•Jerce adam, otuz adım kadar ileride ve birisinin elinde nam· 

lusu henUz dumanlı tabancası görünen iki genç yabancıya öfke ile kan
şık bir şaşkınlıkla bakıyorlar. bir takıımlan da anlamıyanlara heyecanlı 
hareketlerle işi anlatıp Tannyar ile Salmanı gösteriyorlardı. Bu cahil 
ve ihtirasına köle olmuş halk kümesinin, - en küçük çocuklara ka· 
dnr - tatlı eğlencelerine engel olan bu yabancılara karşı yavaş yavaş 
öfltc ile kaynaşmıya başladığı anlaşılabilirdi. (Arkası var) 
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NJasoD do<§ldu '? .. N asoD yaşado '? .. Nasoo lb>a\tto '? 

10 Temmuz 324 
31 Mart Gününe 

ten 
Kadar 

A bdülhamidi saltanat mevkiin 
den deviren (ittihat ve Te

rakki Cemiyeti) başlıca iki ümide 
kapılmıştı: 

Biri, (irtica) ın tepelenmesi. 
Diğeri de, (muhalefet) in önüne 

geçilmesi ... 
Vakıa; (31 • Mart) faciasından 

sonra, haklı olarak tatbik edilen 
(dehşet siyaseti), (irtica) ı doğu

ran muzır unsur ve amillerin bir 
haylisini tepelemiş .. lnkıliba en iğ
renç şekilde muhalefet eden cahil, 
ve mutaassıp güruh ile, bunları a
let ittihaz eden bazı menfaatperest 
münevverlerin harisane emellerine 
darbe indirmişti. Hatta; kısmen şu
urlu (muhalefet) in de bir müddet 
ortadan silinmesini temin etmişti. 

Lakin, cemiyeti idare edenlerin 
muvazeneli hareket edememeleri, 
az bir zaman sonra vaziyeti tekrar 
değiştirmiş.. Divanı harplerin ve 
darağaçlarmın sindirdiği (muhale· 
fet), muhtelif şekillerde, yine baş 
gösteıunişti. 

Esasen (10 Temmuz 324) tari · 
hinden. (31 Mart) tarihine kadar, 
gerek Istanbulda, ve gerek vilayet 
lerde zuhur eden çeşit çeşit muha· 
lefetlere de, yine İttihat - Terakki 
Cemiyetinin müvazenesiz hareketle 
ri !'lebebiyet vermişti. 

Cemiyeti idare edenler; meşruti
yetin ilk günlerinde sokaklara dö· 
külerek: 

- YaŞasın hürriyet! .. diye bağı
nşan halkın çoşkun nümayişlerini 
görür görmez, kendilerinin hakiki 
bir inkılap yarattıklannı sanmışlar 
dı. Halbuki; Istanbulda, ve vilayet
lerde, inkılap hesabına böylece ba
ğmp çağıran, bir anda cemiyet mer 
kezlerinin binalarını dolduranların; 
- yapılmak istenilen (inkılap) a -
ne dereceye kadar sadık ve samimi 
olduklarını anhyamaınışlardı. 

Memleketin, şuurlu ve münev
ver bir züımresi. inkılabı be 

nimsemişti . Fakat .. idraksiz, cahil, 
mutaassıp, ve en küçük menfaatler 
karşısında içtimai kanun ve nizam
ları yıkıp devinniye müstait olan 
güruh, inkılabı büsbütün başka tür 
lü telakki etmiş .. (Hürriyet) in ma 
nasını, kendi ruhunun, kendi hissi
~atının, kendi vicdanmm ölçüsü ile 
tefsir eylemişti... Vilayetlerde: 

- Hürriyet çıktı. Artık, vergi 
Termeyiz. 

Diye; tahsildarları kovan cahil 
köylülerle, İstanbulun en kalabalık 
caddelerinde, tütün denklerini orta 
ya yığarak halka okka okka tütün 
satan .. ve kanunen memnu olan bu 
hareketi menetmek için gelen zabı
ta memurlarının göğüslerine koca 
Karadağ tabancalarını dayı yarak: 

- Hürriyet çıktı .. Siz, ne karışı
yorsunuz? .. 

Diye bağıran şerir tütün kaçak
çıları; ayni zihniyetin sahi~eri idi. 
Ve bunlar, (hürriyet) in nasıl te
lakki edildiğini, pek açık surette 
göstermektelerdi. Asırlarca istib -
dat idaresinin yumruğu altında sin 
dikten sonra, bir anda bu zihniyet 
Ve telakkiye kapılan milyonlarca 
nüfustan mürekkep bir zümreyi ida 
l"e etmek, o kadar kolay birşey de
ğildi. 

C emiyet, kendi kudretini ve 
idare kabiliyetini iyice he

sap ederek işe girişmemişti. Vece
?niyet erkA ; atıldıkları bu inkılap 
l'olunda, karşılarına çıkacak miıni
lerj düşünmek lüzumunu bile his
~etmem~lerdi ... Asırlardanberi, pa
<iişahlann elinde bulunan hükCtmet 
!rlakinesinin mekanizmasını ele g~ 
<;lr i.r geçirmez; o köhne makineyi 
<i:rhal (meşrutiyet) e doğru çevi
~\'.ererek, eelametle yürütebilecek
ktıni zannetmişlerdi... Hükumeti ne 
<f adar benimsem.işlerse, halkı da o 

erecede ihmal eylemişlerdir. 

• llüktimetin ve milletin mukadde 
a-atına hakim olmıya çalışan cemi-

Tarihi bir resim: 31 Mart isyanında "Şeriat isteriz!,, 
yaygarasını kopartan mürteciler böyle yakalanmışlardı 

yetin; herşeyden evvel, her vasıta
ya müracaat ederek halka (inkı
Jab) ı anlatması icap ederdi. Fa
kat cemiyet bunu da düşünememiş, 
esaslı bir propaganda şebekesi teş
kiline girişmemişti. Vakıa, cemiyet 
ve inkılap hesabına söz söyliyenler 
yok değildi. Fakat bunlar o kadar 
az ve o kadar zayıftı ki: 

- Matbuat hürriyeti var. 
Diye, binbir isim altında çıkan sa 

yısız gazete ve ımecmuaların: 
• - Serbestii kelam var .. 

Diye, meydanlarda, sokaklarda, 
meyhanelerde, tiyatro sahnelerincre 
bağırıp çağıranların hed fsiz ve 
programsız şarlatanların velvelele
ti arasında; hakiki irşat fikirleri ve 
sesleri boğuluvermişti. 

C emiyet. buna kağıt ve söz 
tufanı ile, eski rejimin halk 

nazarından düşeceğini, yeni reji
min kökleşeceğini zannetmişti. 

Ve bütün bunlara müsamaha gös 
termişti. Fakat, bütün bu tuğyanla
rın, birgün gelip te bir (aksülamel) 
yapacağım hesap etmemişti. 

Ayni zamanda bu müsamaha, ah 
lak üzerinde de büyük bir tahavvül 
gösternnişt:i. Babıali caddesi, bir 
(şahsiyat meşheri) haline gelmişti. 
Artık bütün kafalar ve bütün ka
lemler, nefret, gayz. ve adavet kus 
maya başlamıştı. Yeni rejime ya
ranmak istiyenler: itham ve ter
zil edecek; haysiyet ve itibarına te 
cavüz edilecek adam arıyorlardı. Sa 
rayın siyaseti, sukut etmişti. Fa
kat riyakarlık, cephesini değiştir
mişti. Daha dün (Yıldız) a tapan
lar. bugün de, yüzlerini (Selanik) 
§ehrine çevirerek: 

- Kabei hürriyet!.. 
Ve .. Şeref sokağındaki (Münif 

Paşa konağı) na dönerek: 
- Membaı feyzi meşrutiyet! ... 
Diye perestiş ediyorlardı. 

·, stibdadın fenalığı gitmiş: fa 
kat hürriyet, onun yerine ye 

ni bir iyilik getirememişti. Bilhas
sa Babıali caddesinde, birdenbire 
meçhul kafalı ve meçhul hüviyetli 
birtakım adamlar türemişti. Bun
lar, matbuat hürriyetinden istifade 
ederek; - o sırada şaşkına döncn
halkı, korkunç bir dalalete sürükle
mektelerdi. 

Bütün bu çılgınca söviip sayma· 
lar, bütün bu şuursuzca bağırıp ça 
ğırmalar; eski rejim erkanını sin
dinnişti. Fakat büsbütün, ortadan 
silememişti... Bunlar, kendilerini 
tahkir ve terzil edenlerden ziyade. 
- bu gibi hallere sebep olan - cemi
yete karşı kinlenmişlPrdi. Cemiye
tin ilk ve gizli muhalifleri, böylece 
teşekkül etmiı::ti. Bu gizli muhale
fet kuvveti, intikam almak için hiç 
acele göstermemişti. Sinsi bir prog 
ra.mla hareket ederek. herşeyden ev 
veı. kendilerini hırpahyan kuvveti: 
o sövtip sayan ve bağırıp çağıran 
şuursuz zümreyi ele geçirmek için 
işe girişmişti. 

C emiyetin bu gizli düşmanları 
böylece çalışıp dururlar

ken; cemiyetin müvazenesizliği bi
ri birini takip etmekteydi... Cemi
yet, meşrutiyeti ilan • ederken; en 
ziyade saltanatın nüfuzlu ve imti
yazlı unsurlarına hücum e iş, ye
ni rejimin prensipleri arasında mü
savatı herşeyden üstün tutacağını 
ilan eylemişti ... Halbuki, daha inkı 
libm ilk günlerinde birtakım (kah
ramanı hürriyet) ler türemiş .. Bu 
(meşrutiyet asılzadeleri), istibdat 
devrinin Lmtiyazlı eşhasınm yerleri 
ne geçivermişlerdi.. 

Cemiyet, inkılabı, yapmadan ev
vel, hükumet nüfuzunun, şunun bu 
nun tesiri altında kaldığından şika 
yet ediyor .. Müstakil, bitaraf, hak
lara riayetkar, müsavatı esas itti· 
haz eden bir hükumet istiyordu ... 
Fakat meşrutiyetin ilan edildiği 
günden itibaren, cemiyetin mümes
silleri, ,murahhasları, kapı çuhadar 
ları hükumet erkanının karşılarına 
sıralanmış] ar: 

- Cemiyeti muhtereme, bu işi 
böyle istiyor. 

Diye, emirler vemniye başlamış
lardı. 

Babıilideki Sadrazamdan, en hüc 
ra bir nahiye merkezindeki tahsil
dara kadar bütün hükumet memur 
lan, şaşırmışlar .. Ellerindeki iyi kö 
tü kanunlarla mı, yoksa (cemiyeti 
muhtereme) tarafından verilen e
mirlere mi hareket edeceklerini ta 
Yin edemiyerek fena halde bocala
mışlardı ... Cemiyetin kapı çuhadar 
1arını memnun edcmiyen memurla· 
rın ahnlanna: 

- Eski idarenin adamı. 
Diye birer damga basılmış .. Kol

larından tutulup, atılmıştı. !şte bu 
da, yeni bir muhalefet unsuru ya
ratmıştı. 

M eşrutiyetin ilanını müteakıp, 
istibdat devrinin sürgünle

ri lstanbula avdet etmişlerdi. Bun
lar da, (kahramanı hürriyet) !erin 
arkasında (mağdurini siyasiye) na 
mile bir saf teşkil eylemişlerdi. 

(Arkası var) 

'8ir Kamyon 

Kazasında 25 
Yolcu }'aralı 

Silifke, (TAN) - Muttan 2200 ki
lo eşya ve 25 yolcu alan bir kamyon 
Mersine giderken, Keben köyü civa

rında bir virajda devrilmiş, uçuruma 
yuvarlanmıştır. 

Bütün yolcular yüklerin altında 

kalmışlar ve az çok yaralanmışlar
dır. Köylüler ve köyün muallimi, ka
zazedelerin imdadına koşmuştur. Yol 
culardan Mersin nafıa fen memuru 
Hulusi ile orman muamelat memuru 
Hakkının yaraları ağırdır. 

Yaralılar, kamyonla Mersin mem-

BAŞMAKALEDEN l'ıtABAAT 

İ n kılabın 
Yeni 
Safhası 

• 

(Başı 1 incide 

Gözümüz önündeki neticelerin de
lalet ettiği ikinci mana da, Türk mil
letinin asırlardanberi öldürücü amil
lere k~rşı devam eden çetin beka mü
cadelesinde çok yüksek bir mukave
met sahibi olduğıu ve çok mühim isti
dat ve kabiliyetler kazandığıdır. Ö
nümüze uzağı görür, cessur bir Ön
der çıkınca her sahada yeni bir ha -
yat fışkırmış ve ileriye doğru az za
manda çok yol almak mümkün ol -

muştur. 

B ugüne kadar devam eden in
kişaf neticesinde memleket, 

yeni bir olgunluk merhalesine var -
mıştır. Mühim ve acele işlerimizi ya
parken, olduğu gibi kabul etmek ve 
sürüklemek mecburiyetinde kaldığı 
mız birçok eski şekilleri, ~ski zihni
yetleri, eski itiyatları tasfıye etmek 
imkanları belirmiştir. 

Bugüne kadar bilgi ve akıl pr~jek
törlerini ancak miihim ve acele ışler 
üzerinde dolaştırdık. Halkın hükfı • 
met makanizmasile olan her günlük 
münasebetleri ile meşgul olamadık. 
Halkın her günkü hayatına taalluk 
eden işlerin manzarası. pek az de.ğişe 
bildi. Adliyenin köklerı ve prensıple
ri değişti. Fakat, tatbikatı değişeme
di. Hakkaniyet namına en ibüyük ih
tiyaç olan sürat temin edilemedi. 
Halk, yeni doğan çocuğu~~ ~ir nü
fus tezkeresi almak, arazısını defte
re kaydettirmek, bir hizmet muka -
bilinde istihkak peyda ettiği parayı 
almak gibi en basit işlerde bile uzun 
uzadıya uğraşmak, takip etmek, iz
tırap çekmek zaruretinde kaldı. Yüz 
de yüz mükemmeliyete varmak iddi
asile işliyen kırtasi makine, sonsuz 
şekil titizliği içinde devlete, millete 
ve memlekete ait en esaslı menfaat
leri feda etmiye mecbur kaldı. Ve 
her sahadaki haynt fışkrrma istidat
larının hızım kesti. 

O rtadaki büyük emareler şunu 
gösteriyor ki, 15 inci ya

şında inkılabın yeni bir sayfası açıla
cak, bütün bu işler değişecektir. Hü
kumetle, halk arasında filen mevcut 
kalan ayrılık duvarları nihayet yıkı
lacak ve hükumet kendisi için değil, 
h~lk içi~ ~nü gününe işler bir ma
kıne halını alacaktır. Böyle bir man-
zara hasıl olunca da halkın umumi 
hayatla alakası birdenbire artacak 
ve ~emlek~t az bir 7.a~an içinde ye
ni bır varhga doğru yürüyebilecektir. 

Ahmet Emin Y ALMAN 

• BiR iZAH 

Milli emlak idaresine ait 20 liralık 
muameleye dair makalemin maliye ve 
kaletinin işleyişini tenkit dyei telak
ki edild~~i teessürle gördüm, mak
sadın hıçbır şahsı ve makamı tenkit 
olmadığı makalenin başında tasrih 
edilmiş v.e kırtasiyeciliğin eski gün· 
ıerden mıra.s kaldığı ve bütün idare 
makanizmasına ait bir dert olduğu 
söylenmiştir. Prensipler ve teşkilat 
değişmedikçe memurlar nekadar hüs 
nüniyet sahibi olursa olsun dert de -
vam edecektir. Ondan kurtuluş yok
tur. Yoksa Maliye Vekili Bay F".ıat 
Ağralınm halkın işlerinin süratle aö-

. d b 
rülmesın e çok titiz olduğunu ve ma-
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liye erkanının çalışma saatlerinden 
çok sonraya kadar halk işlerile meş
gul bulunduklarını herkes bilir. Nite 
kim bahsettiğim 20 liralık işte de ta-
tile rağmen dosyalar bulunmuş ve 
bUnlar üzerinde de tetkikat başlamış
tır. Bu da halk iı;;lerindeki hassasiye
tin bir delilidir. 

A. }~. Y. 

Eski Bir Rus Generalinin 
Evinde Mühim Vesikalar 

Bulundu 
~felun, 28 (A.A.) - Rus generali 

Skoblinin la Ferrieredeki villasında 

polisçe taharriyat yapılmış ve birçok 
mühim vesikalar ele geçmiştir. 

---o--- -
Köylerde Ecza Depoları 
Muğla, 28 (A.A.) - Köylerde ku

rulan ecza depoları için ısmarlanan 

ilaçlar gelmiş ve köylere verilmiştir. 

leket hastanesine götürülmüşlerdir. 
Mersinde garaj sahibi Kemale ait 

olan kamyonun şoförü Kıbrisli Ha
san yakalanıruştrr. 

Atatürk 
T ataresko ile 
Görüştüler 

(Başı 1 incide 
dı. B. Tatarescu, kendisine selam res 
mini ifa eden askerimizi teftiŞten 
sonra istasyondan ayrıldı. 

Aziz misafirimiz B. Tatarescu, öğ 
leden evvel CümhuITiyaseti köşkün · 
de defteri mahsusu imzaladı, müte
akiben Hariciye Vekilimizi, Başve -
kilimizi, Millet Meclisi reisini ziya -
ret ettiler ve bu ziyaretler iade olun-
du. 

Atatürk B. T atareacu'yu 
kabul ettiler 

Ankara, 28 (A.A.) - ReisicÜıln -
bur Atati.lrk, bugün saat 17 de Ro
manya Başvekili Tatarescu'yu kabul 
buyurmuşlardır. Uzun müddet süren 
bu mülakat esnasında Hariciye Ve -
kili Dr. Tevfik Rüştü Aras, Roman
yanm Ankara orta elçisi Bay Tele
mak, Türkiyenin Bükreş elçisi Bay 
Tannöver de hazır bulunmuşlardır. 

Ba,veküimizin ziyafeti 
Ankara, 28 (Tan Muhabirinden) 

- Başvekilimiz B. Celal Bayar bu 
akşam 20,30 da muhterem misafiri
miz şerefine Ankarapalasta parlak 
bir a~am ziyafeti verdi, bunu bir 
kabul resmi takip etti. 
Ziyafetin ortasında Başvekilimiz, 
bir nutuk söyliyerek dost ve mütte
fik R0ımanyanın mümtaz hükumet 
reisini selamladı, iki devlet arasındaki 
Balkan Antantile vücut bulan anlaş
manın, Avrupa sulbü için büyük bir 
kıymet olduğunu tebarüz ettirdi ve 
nutkunun sonunda kadehini, dost 
devletin reisi Majeste Kral Karolün 
ve Romen milletinin şerefine, saade
tine kaldırdı. 
• Bu nutka B. Tatarescu da ayni he
yecan ve hararetle cevap vererek, 
kadehini Atatürkün saadeti, Türk 
milletinin refahı temennisile kaldır· 
dı. 

Celal Bayarm nutkundan sonra Ro 
manya marşı, ekselans Tatarescu' -
nun nutkundan sonra Türk marşı ça 
lınmıştır. Ziyafeti takip eden suare 
bilhassa parlak olmuş, ve bu suare
de ziyafette bulunanlardan başka el
çiler heyeti, Balkan devletlerinin bü
tün erkanıharbiye reisleri ve maiyyet 
!eri de büyük ilniformalarile ve ni
şanlarını hamil olarak iştirak etmiş
lerdir. 

/ nönünü ziyaret 
Ankara, 28 (A.A.) - Romanya. 

Başvekili ekselans Tatarescu, bugün 
akşam üzeri eski Başvekil lmıet tnö
nünü sureti hususiyede ziyaret et
miştir. 

BULMACA 
Dünkü bolmacanm hal edilmiş şekil 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 

Ç A 'N K IA IYIA l•AIY 
2 i ISIA I• ZIUIL IOIM 
3 Çl f lNGEINEl•ulN 
4 EIL •AIRIA IMlA K 
5 R IE.ı F l i lN•R:•lA 
6 OIRISl l • t iL l. l iT 
7 NillAİ L l t l• l•AITIA 
8 •ıö ıa••T IAIR I I IM 
9 AIL I I IK ICIA.AIRI I 

10 Bffi.K . IEINl l ı s •ı z 

1 

2 

3 

4 

6 

t 
9 

1\. 
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e SOLDAN SAGA: 
1 - Milli bayramlarımızda yapı -

hr _ Savaşın neticesi 
2 - Hakkı yerine getirmek - Ek

meğin arapçası. 

3 _ Gıda maddelerinde bulunur -
bir emir sigası 

4 - Sual edatı. 
5 - Yemek - Üsküdann bir sem 

ti. 
6 - fyi - Çetin. 
7 - Linet edilen - Haya 
8 - Dumana mahsus - Şüphe 
9 - Ekin sapı - Göz rengi 

10 - Gemilerde bulunur - Bir a
tışlık. 

e Y\JKARDAN AŞAGI: 

1 - Balıkesir hattında meşhur bir 
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Poliste 
Yeni Terfiler 

Ankara, 28 (Tan muhab.ı ı ııcıen)
Ka.nuni müddetini doldurmuş polis 

mektebi mezunları arasındaki komi
serlerden imtihanla başkomiserliö-e 

rf
. b 

te ı edenlerin isin1lerini bildiriyo • 
rum: 

Ankaradan: Mustafa Eren, Hulusi 
Akm, Lfıtif Karaduman. lstanbul • 
dan: Naim Atalay, Vehbi Kural, Fev
zi Bingöl, Eşref Yalçıner, Aziz Kol
yoncu, Fahri Göksal, Nuh Naci Se
zen, Mazlum Ertun; lzmirden: İh
san Savgat, Nuri Özkan, İhsan Çetin. 
kaya, Şükrü Demirkol, Hidayet Dinç, 
Tevfik Söylev, İçelden : Havreddin 
Çandarlr, Kemal Yıldırım, Biİiisten: 
Nuri Ceylan, Kadri Oktay, Fikri Ku
run, Ahtalyadan: Ali Erman, Salih 
Altınay, Kastamonudan Macit Şenel, 
Hakkariden: Nuri Çirpinci. 
Aydından: Ziya Özdemir, Urfa -

dan Celal Sümer, Malntyadan Ömer 
Öz, Bilecikten Ali Yaşatan, G'azian • 
tepten Reşat, Sinoptan Naşit, Afyon
dan Osman, Siirtten Hamdi, Cafer, 
Tekirdağından Bahri, Tokattan Ham 
di, Kooaelinden Faik, Hüse)in Avni, 
Ramazan. Ağrıdan Şefik, Tuncelin .. 
den Şevki, Edirneden Edip, Nedim, 
Mustafa, Çanakkaleden Kazım, Rize
den Osman, Diyarbekirden İhsan, Niğ 
deden Hüseyin Avni , Karstan Ekrem, 
.Kırşehirden Rifat, Rütahyadan Ta .. 
lip. 

Komiser muavinliğinden komiser. 
liğe terfi edenler: İstanbul.dan: Et • 
hem, Hikmet, Ra.sim, Hakkı, Hasan, 
Vehbi, Reşit, Mustafa, Vamık, Asım. 
Elmas, Ali, Zeki, Necati, Nuri, Mu ... 
zaffer, Fevzi, Naim, İsmail Hakkı, 
Münir, Rıza, Hamit, Rifat. Ankara
dan: Hadi, Ali Rıza, Niyazi, Hilmi. 
İzmirden: Nuri, Reşit, Tuncelinden 
Kadri Rahmi, Cafer, Hulfısi, Kaysc
riden: Avni, Aydından lsmail, Çanak· 
kaleden Rıza, Antepten Nüzhet, Kas
tamonudan Sabri, Muhiddin, kocae
linden Lütfi, Seyhandan Şerif, Ça .. 
nakkaleden Bahaettin Arif, Çankırı
dan Hamdi, Niğdeden Hulusi, Erzin. 
candan Veysi. Manisadan Rasim, 
Maraştan İbrahim, Koeaelinden Mu· 
zaffer, Karatan Kadri, Muharrem. 
Tuncelinden Mustafa, Bursadan İb
rahim, Çoruhtan Mirza, Mardinden 
Avni, Çanakkaleden Ziya, Balıkesir. 
den Bahaeddin, Kamutnydnn Sadık, 
Malatyadnn Lutfi, Gümüşhaneden 

Refik, Tekirdağından Akif, Antalya .. 
dan Recep, Kayseriden Hilmi, Van .. 
dan Mehmet, Urfadan Arif. Bursa· 
dan Vahit, Antepten Safa, Tokattan 
Rasih, Boludan Şükrü, Çankınd:ın 
Abdülhafiz, Balıkesirden Emin, An
talyadan Tevfik, Bilecikten Ethem, 
Mardinden Ziya, Trabzondan Seyfed
din, Kütahyadan Hamdi, Knstamo.

nudan Lutfi, Balıkesirden Nazmi. 

Parti ~rupu 
1 oplandı 

(Başı 1 incfd~ 
(Antalya), Hasan Saka (Trabzon)]' 
intihap edilmişlerdir. 

3 - Bundan sonra B. M. Meclisi 
idare imirliklerile riyaset divanı ka
tipliklerine grupça yapılan intihap 
neticesinde atideki zevatın namzet • 
likleri taaYl}'iin etmiştir: 

Idare amirliklerine: Halit Bayrak 
(Beyazıt), Irfan Ferit Alpaya (Mar 
din), Dr. Saim Uzel (Manisa); riya. 
set divanı katipliklerine: Ziya Gev
her Etili (Çanakkale), Naşit Uluğ 
(Kütahya), Ali Zırh (Çoruh), Ali 
Muzaffer Göker (Konya), Kemal U
na] (Isparta), Cavit Ural (Niğde). 

4 - Parti grupu idare heyetine a
şağıda isimleri yazılı zevat yeniden 
seçildi: 

Rasih Kaplan (Antalya) , Aziz Ak
yi.lrek (Erzurum), Şükrü Oçak (Er
zurum), Abdülhalik Fırat (Erzin
can) , Ali Kılıç (Gazi an tep) , General 
Ihsan Sökmen (Giresun), Hamdi Yal 
man (Ordu), Damar Ankoğlu (Sey
han) , Rasim Başara (Sivas). 

kasaba. 

2 - Bayağı - Bir mezhebin ismi. 
Tavlada zar sayısı 

3 - Üstüste - Ağır başlı, nazik. 
4 - A vrupada beynelmilel mahke

melerile meşhur bir şehir _ 
mektup. 

5 - Vakit - Hayat. 
6 - Müttefikimiz bir devletin mer

kezi - Şöhret 
7 - Sada. 
8 - Genişlik - Eski usul dfp!o _ 

ma. 
9 - Demiryolunda kullanılan _ 

Kazaya uğrıyan. 
10- Er- İsim 
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37 - 38 
Baş mahsulü halis 

ıh~ t v Güzelli~ 
ağlam ve güzel 

E 
Sağlam ve güzel dişler de 

1 

1 
edilir. 

o: kat 

PAS • 

1 

~ ...... ~-·-·-- Agızdan alınan 

iniz. 

. mikrop ara kar
şı en müessir 

-DEVADIR 
Oksürük, nezle ve bronşit. Boğazdaki 
bademciklerin iltihabı had ihtilatlara 
yol açabilir. Bunları ve diğer tahar-

. •. 
Bazan en üstad doktorların bile sebep ve menşeını 

rüşleri PASTiL FOR kullanarak 

izale edebilirsiniz. 

L FO 

ASA 
29 -10 - 937 

Dep su 
ve şubelerinde 

~lllllllllllllllf111JllllllllJllllJlllll111111111111111111JlllllJllJlllllllJ 

!SEFALi 
---------

§ Baş ağrısından 3 = nifiin ıstırap fie- § 
~ kiyorsunuz ? ~ 
:= Derhal bir :: 

--------------

-
SEFALiN§ 

-alınız göre· -
ceksiniz ki~ 

:>ütün üzülmeniz§ --
beyhude imiş § - :::: 

~~ ~ IF A lb. O lNJ her ev için lazım bir ilaçtır. § 
bulamadıkları bir hastalığın, diş iltihabından ileri 
geldiği pek çok tecrtibclcrlc anlaşılmıştır. 

Günde 3 defa dişlerinizi fırçalıyarak ve daima ast:i --~~ ~ .... ~BAŞ-DiŞağrılarıGRiP-NEZLEVe~ 
1t' '·: • ; ..... , ~ .. '1· . . .s~. ·.•' . 

• '.o..i' ., • , , -~ •• ............. ,... .................... . 
Soğuk alcJınhijı • Nezleye kar~ı 

S bütün ağrıları derhal keser. Eczanelerden ıararla 1 lik ve § 
1 § 12 lik afnbalajlarını isteyiniz. Mideyi yormaz - Tesiri gayet § 
1 iılllllJll llllllllllllJllllllJJll t anidir. ~Hl lllllllll llllllllHlllllllllllii 

kul anarak d ·ş.erin-zi koruyabi irsin z. 1 

Sabah, öğle ve akşam yemekten sonra günde 3 defa 
1 

PAS İL ANTiSE .K Açık Eksiltme İle Dolap Yaptırılacak 
GUzel San'atlar Akademisi Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan; 

rı•m--• ÜROLOG· OPERATÖR 4
-------.. 

DOKTOR REŞiD SAMI B E 
Beyoğlu lıtiklal caddesi Mis &<>kak No. 1 Tel. 41443 

Is anbul Üniveristesi 
lktısat Fakültesi Dekanhğ11~dan :. . .. .. . . . 
lktısat Fakültesine bağlı lktısat ve lçtimaıyat Enstitusu ıçın 50 lıra 

Ucretle bir daktilo aranmaktadır. Aranan şartlar şunlardır: 
1 - Yabancı bir dile vakıf bulunmak. 
2 - Daktilo üzerinde melekesi olmak 
Isteklilerin her gün öğleden evvel Iktısat ve Içtimaiyat Enstitüsü Di-

rektörlüğüne milracaatları. (7358) 

REVUE ııaatını isteyiniz. 
cına. mocıeı ve fiyat husuııuncıa diğer yUksek 

marka ııaatıerıe mukayese ediniz. 
Kullananlardan bir fikir dininiz •• 
işta. o vakit niçin herkcııtn 

REVUE 
aia.tınt tercih ettı~ını anhy caksınız •. 

'umumt Deposu: l•tanbul. Bahçe Kapı, Ta\' Han 22 Telefon: 2tS541 

ÜS ÜD R - KADIKÖY v HA ALiSi 
HALK TRA VAYLARI TÜRK ANONiM ŞiRKETİNDEN: 
Yaz mevsiminde yalnız Pazar günlerile fevkalade günlerde 

tatbik edilmekte olan Kadıköy - Kısıklı ''Çamlıca,, arasındaki 
doğru seferler, 1 ikinci Teşrin 1937 gününden "tibaren, sabah ve 
akşam saatlerinde olmak üzere, hergüne teşmil edilecektir. 

lstanbul Gümrükleri Ba§müdürlüğünden:. . . 
Istanbul gümrükleri için 16 lira aylıkla ve musabaka ımtiharu ile nam-

z t memur alınacaktır. Müsab ka imtihanına girebılmek için aranan 
şartlar şunlardır: - A Memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı 
şartlan haiz olınnk; B - Askerliği ni yapmış veya tesçil ed~l~.iş bulun
mak, C - 30 yaşını geçmiş olmamak; D - En az orta tahsilı ıkmal et
miş bulwımak. Bu vasıflan haiz jsteklilerin 15-11-937 günü akşamına 
kadar dilek~e ve vesikalarile birlikte Başmüdürlüğümüze müracaat et
meleri lazımdır. Jmtihan 1~11-937 günü saat 10 da Başmüdürlükte 
yapılacaktır. (7879) 

1 

İstanbul Asliye Birinci Hukuk mah 
·"'"'W~r:'Z;'!:ll m<""'!"'!:~7'Pl-'-'"'ı.;f'!"al- kemesinden: G'alatada Kürükçilerdc 

~~-·~'"'"~'"~~"ı:a".)1:-. 49 sayılı mağazada mukim boya tiic
f~r . "\~ . . ... carı Anavi ve mahdumları tarafın -
~/ ,<.... dan M. aleyh lstanbulda Ankara cad 

:ıtZJl/~ desinde 34 numarada muki~ Tüccar-
~ ~ .,f)' ~',il,; dan Kir kor Tanealyan aleyhıne açmış 

· ~ , olduğu ülas talebi davasmdan dolayı 
Saoı er b rbırın tok p ediyor ve tıold sobah1•yın kendisine gönderilen istidanın tebliğ 
taze b k ,.,.,. a kokobilmek ıc;ın bue lôzım ilmühaberine mübaşır tarafından ve-
aıan ı.6kın bır uykuya b r tlirlu kov~iomıyoru.t. • 

rilen meşrubata nazaran ıkametgahı 
lıte burada 

VALi DOL imdadımıza yetil iri 

Onu b r hıe ıecrube edınlı. Zcrcnıı ve 
11nirlen teıkın td:cı olan bu ı 6ç uykUtuıluQo 
ko11ı uınulmaı bır devOd.r. 

VALIDOL: domlo, tablet vıthcp 
holınde her eaonedı bul&ınıır. 

hazırı meçhul bulunduğundan istida
ya karşı yirmi gün zarfında cevap 
vermek üzere kendisine il8.nen tebli
ğat icrasına mahkemece karar veril
diğinden }.L aleyhin mezkfır müddet 
zarfında cevap vermesi ve mahkeme 
günü olan 20-12-937 Pazartesi günü 
saat 14 de mahkemeye gelmesi veya 
tarafın.dan bir müdafi göndermesi 
lüzumunun tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. (1273) 

• 
Teneffüs yollarile geçen 

hastalı ara karşı koruyucu, 

tesiri kat'i pastillerdir. Nez

le, bronşit, grip ve boğaı; ra

hatsızlıklarında, ses kısıklı

ğında pek faydalıdır. Bütün 

eczanelerde bulunur. 

İngiliz Kanzuk Eczanesi 

BEYOGLU, ISTANBUL 

GÜZELLiöi MGtenasip bir End~m 
J Rautlll Ka•Hlarl (G.lne) ve Kı· 

merl•rl vOcudu ıık..,ıhıu" tefl11llbD 
t-ı. edı• Sıvı., l§lne lltılıtl 11•t..•k· ,.. 
ılzl• vOcutu :ruın•t•t r n inceltir. ,..: • 1938 senesir,de keşfi• 
f'lret!ar: Kımerler CI tındaıt. \ 
Konılır (Oılnı) IUIJınlı lıenh• 

215 lirden lllbarel\. • 

atıt rorl ralnız ı 

Konya Asliye Hukuk Hakimliğin

den: Konyanm Çiftemerdiven mahal 
lesinde mukim Cazar karısı ve Ağup 
kızı Mühtcdiye Hüsniye, ba arzuhal 

ma.hkemeye müracaatla kocası mcz
kiır mahalleden Bedurus oğlu qaza
rın gaipliğine ve aralarındaki akdi ni 
kalım f eshinc karar verilmesini iste
mef i üzcrjne 335 senesindenberi gaip 
v ! ikametgahı meçhul olduğu anla -
şılım merkum Cazarın hayat ve me -
tırı.tından ve nerede bulunduğundan 
malumatı olanların bir ay içinde malı 
ltı!meyi haberdar etmeleri İstanbul ve 
fnazizde çıkan Milliyet ve Turan gnr 

zetelerilc ilan edildiği halde bir se -
mere hasıl olmadığı gibi tekrar bir se 
ııı; müddetle Tan ve Turan gazetele
·ıle yapılan ilan dahi neticesiz kal
mış olduğundan merkum Cazarm 335 
senesinden itibaren gaipliğine ve ka- 1 

rısr davacı Hüsniye ile aralarında o
lan akdi nikfilıın feshine mUtedair 
sadir olan 30.9.937 tarihli ve 681 ka
rar numaralı ilam berayı tebliğ mer
kum Gazar namına gönderilmiş ise 

~ 
18 ProfesörUn çalıştığı VOG 

:Müessesesi 500 bin liralık güzel
lik müessesesidir. Dünyanın bü
tiln Baryanları yalnız VOG kre
mi ve pudrası kullanır. VOG 
kremi fornıillünde genç ve gü
zel hnyvanlann cevheri aslile
rinin VOG krem ve pudrası for
mülüne girmesi cild üzerinde 
güzellik ve gençlik yaratan bir 
cevherdir. Bu mUhim keşfiyatm 
eseri olan VOG kremini ve pud
darsını hemen alınız tecrübe ya-
pınız. Gündüz yağsız beyaz VO(; 
kremi gece yağlı pell\be VOG 
kremini mutlak surette tecrü
be ediniz. Her mağazaya gel
mi§tir. 

Ankara, Istanbul, lzmir ve 
diğer şehirlerde maruf mağa
zalarda bulunur. 

Akademi tatbikat Bürosu için yaptırılacak Tahta dolaplar ve bazı ma
rangozluk işleri açık eksiltmeye konulmuştur. Yapılacak işin muham
men bedeli 1765 liradır. Muvakkat teminat miktarı 133 liradır. 
Şartname ve resimler Akademiden bedelsiz olara!c alınabilir. Eksiltme 

3-11-937 Çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda Yüksek Mektepler 
muhasebeciliğinde yapılacaktır. Eksiltmeye muayyen kanuni vasıflardan 
başka bir Marangoz Fabrikasına sahip olduklarını ispat edenler iştirak 
edebilirler. (7268) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 1 

Mikdan Muhammen Ilk teminat 
Cinsi kalem bedeli Lira Lira Ihale gUnU 

Dcfatir ve evrakı 43 300 225 15-11-937 Pazartesi 
matbua Saat 15 de. 
lstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü ile şubelere lüzumu olan yukanda cins 

ve miktarı yazılı (43) kalem defatir ve evrakı ınatbua n.çık eksiltmeye 
konulmuştur. !halesi yukarıda yazılı gün ve saatte Başmüdürlük bina
sında toplanan komisyonda ynpılacaktrr. Şartname ve nümuneleri her 
gün Levazım kalemınde görülebilir. (7366) 

, _______ • B U Q () rt •-------~ 

ve 

SAF • 
1 YE 

Bestekar Tamburi Salahattin Pınar 

ARKADAŞLARI 
Beyoğlu, istiklal caddesinde 

yeni ve birçok 
sürprizlerle 

AMBASADÖR 
Alaturka salonu açılıyor. 

~-------.............. _ ......... ~ 
NEŞ'E, ŞETARET VE ~ERAHLIK 

için 15- 20 damla KAR D O L almak ayni z~manda 

---•asabi buhranların tekerrürüne mani olmaktır. 

Oewlel Demlryollart ta limanları işletme U. idaresi ilin,lar1 

Muhammen bedeli ve muvakkat teminatlarile isimleri aşağıda yazılı iki 
kalem malzeme 10.11.1937 Çarşamba günü saat 15.30 da kapalı zarf usu· 
ıu ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır .. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile ka
t numın tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerint 

ayni gün saat 14.30 za kadar komisyon reisliğine vernıeleri U\zımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa

şada 'fesellüm sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (7187) 
C I N S l Muhammen be- Muvakkat tctnJ.. 

80 kalem hırdavat malzemesi 
40 ,, muhtelif musluklar 

deli Lira 

13424.50 
6992.00 

nat Lira • 

1006.84 
524.40 

-· istanbul Esnaf Cemi11efleri ·
BiRLEŞiK MERKEZiNDEN: 

Istanbul Esnaf Cemiyetleri mensuplarının 29-1~937 Cuma gü
nü yapılacak olan büyük geçid resmine iştirak etmek iiZere saat tam 
10 da üniversite arkasındaki Süleymaniye mevdıınmda bulunmaları 

bildirilir. . de merkumun ikametgahı meçhul ol !~~~=~~=~~~~=~ 
duğu meşruhntıla mübaşir tarafın - ==================~=~=!::::=======::::::= 
dan tebliğsiz olarak gerı çevrilmiş ol- !iğ makamına kaim olmak üzere ilin Sahibi: Ahmet t:::miu YALMAN. Umumi Neşriyatı idare Eden: s. SAL~I 
mnsına mebni işbu hülii.sai hüküm tcb olunur. Gazetecilik ve Neşriyat Türk Llnıitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası 

~--~--~~~~~------~--~~~~--~=-_,,_ ________ ~~-------=----~---

Son çıkan son derece müessir K E S K i N K A S EL E R i üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. Bahçekapı 

SALiH NECATI 
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Vitamin -Gıda -l~alori -Sıhhat 
Pfrinç • Yulaf • Mercimek • Buğday • irmik- Patates 

Mısır • Arpa • Bezelya • Çavdar • Türlü • Badem 

HASAN özlü unlarile 
Çocuklarınızı besleyiniz ve büyütünüz. 

Bu özlü unlarla yavrularımız çabuk büyUrler, çabuk diş çıkarırlar, tombul, canlı, keını1cleri kuvvetli, ada
leleri sağlam olur. ishal olmazlar. HASAN OZLU UNLARll.E yapılan mahallebi ve çorbalarnı ve tatlıla
nn ve püreleıin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN OZLU UNLARI nefasetini on sene muhafa
za eder. Daima tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklitlerinden sakınınız. Başka marka verirlerse almayınız ve al-
danmayınız. 

HASAN MARKA S 1 NA D 1 K KAT. Bütün eczaneler ve bakkallarda bulunur. 

açırmayınız 
Çok sağlam bir yapı olan ve 45340 

Ura muhammen kıymeti bulunan Ga

latada Bankalar caddesinde Osmanlı 

Bankası karşISlnda köşe ibaşmda üç 
tarafı sokak ve dört katlı, zemin ka

tında üzerlerinde aynca odaları havi 
dört mağazayı ve diğer her üç katta 

altışardan on sekiz büyük odayı müş 
temi! " B E R E K E T H A N I ,, 
bugün on bin liraya talibi uhdesinde
dir. Son arttırma 9-11-937 salı günü 
saat 14 de Beyoğlu Birinci Sulh Hu
kuk mahkemesinde yapılacaktır. ls
teklilerin mezkur mahkeme başkiitip
liğine 937 / 24 dosya numarasile milra 
caatlcri. 

Konya Asliye Hukuk Hakimliğin
den: Konyanın San Hasan mahalle
sinden Hacı Bıyyık oğlu Ahmet kızı 
Hafize vekıli avukat Ali Haydar ba 
arzuhal mahkemeye müracaatla mez 
kur mahallenin 66 inci hanesinde 
1293 doğumu ile kayıtlı olup 7.11.936 
tarihinden itibaren tegayyüp eden 
müvekkilesinin ana baba bir kız ka _ 
nndaşı Aliyenin gaipliğine hüküm ve 
rilmesi üzerine on senedcnberi gaip 
olup ikametgahı meçhul bulunduğu 
anl~ılan mezbure Aliyenin hayat ve 
ıınematmdan ve nerede bulunduğun
dan malumatı olanların ilan tarihin
den itibare bir ay içinde mahkemeyi 
haberdar etmeleri hususu, İstanbul
da çıkan Cumhuriyet gazetesinin 19 
Haziran 936 tarih ve 4343 numaralı 
nushasilc neşir ve ilan edildiği halde 
bundan bir semere hasıl olmadığı gi
bi tekrar bir sene müddetle adı ge
~en gazetenin 28 Temmuz 1936 tarih 
li ve 4384 sayılı nushasile yapılan i
lan dahi arad ·, bir sene müddet geç 
tiği halde kezalik semeresiz kalmış 
olduğundan kanunu medeninin 34 Un 
cü maddesi hükmtine tevfikan mez -
bure Hacı Bıyık oğlu Ahmet kızı Ali 
yenin 926 yılı ikinciteşrin ayından 

fübaren gaipliğine hüküm verildiğine 
dair sadır olan 18.9.937 tarihli ve 617 
karar sayılı ilam berayi tebliğ mez -
bure Aliye namına gönderilmiş ise de, 
ınezbure~·n ikametgiıhı meçhul ol -
duğu meşruhatile mübaşir tarafın -
dan tebliğsiz olarak geri ~evrilmiş 
olmasına mebni işbu hülasai hüküm 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

KAYIP: 13-5-937 tarhinde "OBE
RON,, vapuruna yüklenen 12 sandık 
konserveye ait 7055 numerolu ve 
12-5-937 tarihli menşe şehadetname
si Belçikado. zayi olduğundan bunun 
hUkürnsUz olduğunu beyan ederiz. 
tlüttehit Ermis Emniyet Kartal kon 
•erve fabrikaları Türk Anonim Şir-

keti müdüriyetinden 

NEOKALMINA 
GRiP • NEZLE • NEVRALJi 

BAŞ ve DIŞ ağrlları • ARTRITIZM 

Orman Umum Müdürlüğünden : 
Merkezi Karabük veya Safranboluda olmak üzere tesis edilecek Dev

let Orman işletmesi Revir 8.mirliği Mesul Muhasipliğine "150" lira üc
retle Sanayi Muhasebesine ve usulü defteriyeye bihakkin vllaf Muha
sip aranmaktadır. Müsabaka imtihanı lstanbulda Vilayet binasında 4 
TeBrinisani 1937 tarihinde saat 14 de yapılacağından taliplerin mezk1lr gü
ne kadar cvraklariyle birlikte Ista.nbul Orman Ba§mUhendis Muavin
liğine müracatları (7332) 

Türk Spor Kurumu Genel Merkezinden: 
Teşkilatımızın Genel Merkezi ile Federasyonların yapacağı anUsabaka.

larda Türkiye ve Bb1ge birincileri ile hususi müsabakalar galiplerine ve 

Türkiye rekortmenlerine verilecek madalya, şilt, pli.ket ve ·rozet ile teş
kilatımız üyelerine dağıtılacak: rozetıer için bir müsabaka a.ÇJlmıltır· 
Madalyalar için 100 • Rekortmen - "Üye" ve "Spor" rozetleri için Elli
şer lira ceman 250 lira mük8.fat konulmuştur. Müsabaka §artn.amesini 
istiyen ücretsiz olarak 1stanbul, İzmir ve Ankara Spor bölgesi Merkezle· 
rinden tedarik edebilirler. (4026) (7303) 

VENOS Kremi 

VENOS Pudrası 

VENOS Allığı 

VENOS Ruju 

VENOS Kirpik sürmesi 

VENOS Sürmesi 

VENOS Briyantini 

VENOS Esansı 

VENOS Kolonyasl 

Çam kokulu EREN ko

lonyası kullanınız. 

VENUS mUstahzaratı oam n şöhretin! söz \'e ısarlatanhkla değil, 
malını bUtun dünyaya beğendirmek suretile ispat eden şayanı iti· 
mat yegane markadır. 

Umumi deposu: Nureddin Evliyazade ecza., alat ve ıtriyat deposu 
IS TAN BUL 

Filomuz Cumhuriyet Bayramı merasimine ittrik edeceğinden 
28/10/937 ve 29/10/937 günleri ANKARA - fSTANBUL - AN
KARA seferimiz olmadığı sayın yolcularımıza ilin olunur. (7339) 

11 
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KIRALIK 

APAR1'MAN 

~~ ' . }J 

'"r '3 ~ ~ 

1 , 
~ ~ 

~ . 

ll 

YERLi MALLAR 
PA'l_\RLARIHDA?i 

~iYili 

Müşteri.-Kirahk aparbman kaç odalı? 

Kapıcı. -Beş oda ve banyo 

Müşteri.-Banyoda havagazı aleti varmı? 

Kapıcı. -Evvet efendim malsahibi son 

sistem JUNKERS banyo aletle

ri koydurdu. 

hava ••zı 
ıoıttenı 
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TEK DOGME 
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Satış Yerleri: 

Taşra Satış Yerleri 

1938 PHiliPS RADYOLAR iNi 
Görüp dinlemeden· kararınızı vermeyiniz. 

P H l L I P S SALO:r-.."U Galata, Jeneral lıan, Voyvoda Cad. 17 ve acentalan: OROZDI-BAK, Istanbul • BASMACIYAN, Istiklat caddesi, 
Beyoğlu • EKREM, KadıköY., Muvakkithane caddesi 49 - AHMED ve HAMID Ozgül, Pendik. 

Ankara - Adana - 'Afyon - Antalya - Adapazan - Amasya - Bordur - Balıkesir - Bandırma - Bursa - Bolu - Çorum - Çan-
• kın - Çanakkale - Diyarbekir - Eskişehir - Edirne - Elaziz - Ga zianteb - Giresun - Isparta - Izmir - Izmit - Incbolu - Kay-
• seri - Konya - Kütahya - Kırşehir - Kırıkkale - Kastamonu - Kırklareli - Mersin - Merzifon - Maraş - Malatya - Niğde - Or

d\l - Sıvas - Saımsun - Sinob - Tokad - Tekirdağ -:rrabzon - Uşak - Urfa - Yozgad - Zonguldak. 


