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Rusya mücadeleye 
yüzde yiiz hazır ! 

Bütün memleket Dil 
bayramını kutluyor 

Mareşal V oroşilof dedi ki: 

[ suRiYE HEY En ! 1 Düşmanın bar bar lığına 
karşı hazırlanıyoruz 1 

1 

iAlman ordusu manevrasını tamam-, , 
1 ladı, Garp hududuna yeni 
· bir Alman ordusu tahşit ediliyor 
1 Moskova, 25 (A.A.) - Milli müdafaa komiseri Ma
i reşal Voroşilof, Moskova askeri mıntakası kuvvetle -

rinin yaptığı manevralarda söz alarak ezcümle demiştir 
ki: 

"- Gerek Moskovanm askeri mıntakası kuvvetleri, ge 
rek işçi ve köylü Kızılordusu, sınıf düşmanımız tarafın -
dan açılan silahlı harbe israr la, ve Bolşeviklere has enerji 
ile hazırlanmaktadır. 

Kızıl ordu yabanoı topraldan fetih\ 
'\·e milletleri esir etmek i~iıı kurul - ya gelen haberlere göre Almanya yc
muş olmıyan yegane onludur. Kızıl niden teşkil edeceği altı fırkanın üçü 
ordu, sırf büyük Proleter devletinin nü Birnciteşrinde garp hududuna 
müdafaası için kunılmuştlır. Sovyet yerleştirecektir. 

Bugün, 26 Eylül •. Bütün mem
leket büyük dil bayramını kut -
luyor. Dünya dilleri e köklük ve 
analık eden oz Türk dılinin Ata· 
türk elife yükseklere erdiği gü -
nün yıldönümüne, şu dakikada 
memleketçe ve milletçe bir kere 

daha kavuşmuş olmakla sonsuz 
Dır kutluluğa erışmış bulunuyo • 

ruz. Ve Türklük bu büyük ıkültür 
devrimine, Şef Atatürkün yüksek 
deha ve asil iradesile erişti. O yü
rüyen ve hudutları aşan devrim. 

Güneş - Dil Teorisile Uluslararası 
kültür alanında da eşsiz bir varlık 
yaratmış oluyor. Uçüncü Dil Ku· 
rultayı bu parlak ve göz kamaştı
rıcı hakikati bir kere daha isbat 
eden bir azametle tecelli etmişti. 

Atatürkün ilk işareti gününden ,u 
saatlere kadar geçen kısa zaman 
içinde Türk dili çok 'eyler kaxan
dı, özlüğünün sahibi oldu ve dün· 
ya dillerine de çok şeyler armağan 
ettıgı meydana kondu. Ve bugun 
Ataturk ınıcırapıarının Deşıgı o • 

lan Hlrkıyede öz dıl devrımln ın 

bayramını kutluyoruz. 

• • 
tsur;un memleketçe ve mırıetçe 

bUyUk bir kUltUr bayramı yaşar -

ken •'TAN,, da :sayfatarından biri

ni tamamlle Türk dil devriminin 

bugUne kadar geçen safhalarını 

canlandırmaya hasretmiştir. 7 inci 

sayfada öılU ve canlı dil - kültUr 

yazıları bulacaksınız. 

Ankara, 25 (Tan muhabirinden) 
- lstanbuldan Suriyeye hareket e 
den Suriye heyeti, Toros eksprcsile 
buradan geçti. Heyet buraya inmedi. Rusya şimdiye kadar ~al•am nefret Alman ordusunun beş gün, dört ge

iftir8lara ma.nız kalını tır. ı~akat ce süren büyük manevrası da muvai
her dakika müscllfıh hiicumlara da fakiyetle bitmiştir . 

Vçüncü Dil Kurultayının toplanacağı giinlerde Şef Atatilrk Kımıltaya ~'firak etmek üzere şehrimize gelm(ş-0la1ı 
yal>anoı dil alimlerine yüksek {ltif atlarını sunarlarken 

Fransa ile 

tam dostluk 

ma.nız kalabiliriz. Miit.emadiyen har- _____________ _;_ _______ ..._ __________________ ~------

be hazırlanan dü mnnlanmız, bar
barca hareketlerinin kime karşı mü
teveccih olaca.ğını o.çık!;a söylemek
tedirler. 

isteriz 
Kuvvetli bır SOvyet"Rusya; kapı -

talist dünyanın en biiyUk korkusu
dur. Bu sebepten dolayı daima hazır 

:Ahmet Emin YALMAN bir vaziyette bulunmalıyız. Elimizden 

A nkara, 25 (Bqmuharriri- geleni yaptığımızı söyliyebilmek için 
mizden • TelefonJa) _ daha pek çok çalışmamız lazımdır. 

r(Sancak) Türklüğünün muka d- Fakat şimdiden yüksek sesle temin 
deratından bahsedilirken, üze- edebiliriz ki, düşmana karşı koyma
rinde durulacak mühim nokta ya ve düşmanın tecavüzü halinde Sav 

d F b" · h"'l"' l yet devletinin bize hediye etmiş oldu-
.şu ur: ranFsa 121 

•
1 

a a an ıyda- ğu teknik vastıalarla ona mukave -
mamıştır. ransa ı e aramız a h ş· d'k· h ld 

ı k ·· ı · d F k · 'met etmeye n.zırız. ım ı ı a e 
dostu soz erı var ır. a at rd d ed tekA fil tın· 
karşılıklı anlaşmaya dayanır Kızıl 0 u 0 e_:e~ e am e ış 
be k h ki. · ı· b" ve harp hazırlıgı ıle o kadar meşbu-

rra , a en ı, emnıyet ı ır . .. .. k t b" .. . 
.. b t ta kt dur kı, buyu va anımızın utun ıs-

m unase e rzı yo ur. . . .. yUk list · · 
Biz F.ransnyn büyük bir yalmıhk çilerınc, bu sosya eserlerını 

duyuyoruz. Fransızca bir ço!!umuz başarmaya rahat rahat devam ede • 
için ikiııcl bir ana dili gibi bir ""Pydir. lbileceklerini söyleyebiliriz. 
Gözümüz Fmn ız edebiyat \'e ilmile Paris, 25 (Radyo - Tan) - Bura-
açılmıştır. Fransız ruhunu açık bir 

Lord Eden dünyayı 
ehlikede görüyor 

CENEVRE ASSAMBLESİNDE 
İngiliz nazırı dedi ki: Devletler birbirlerin.in 
rejimlerine hürmet ve müsamaha gös terirlerse 

harp tehlikesinin önüne geçileb ilir 
• • • Cenevre, 25 (Radyo - TAN) - Milletler Cemıyetı 

Assamblcsi bugün toplanarak önce cemiyetin ıslahı 
müzakeresini tehire karar verdi, sonra silahsızlanma 
işi için bir komite teşkilinden vazgeçti ve bundan son
ra da umumi müzakereye geçildi. 

İlk sözü, İngiltere Hariciye Nazırı Lord Eden aldı 
ve nutkuna şöyle başladı: 

kitap gibi okuyabiliriz. 
Harici alem içinde de herkesten 

evvel Frnn anm bizi anlamasını, 

Türk dostluğunun ne kadar ~üvenilir 
bir do thık olduf;'llllu takdir etmesini 
beklerdik. 

Hakikat ncuıl? 

H albuki öyle olmamıştır. Ha
kikati görmekten ve söyle

nıekten çekinmemeliyiz. Çünkü Fran 
aa. ile husulUnU gaye bildiğimiz ha
kiki dostluğa ancak böyle açık 

:ve şeffaf bir yoldan varabiliriz. 

~PRQfQ~JLARI 
Muhtariyet sözü Antak
yalıları tatmi~ etmez 

"- Dün~·anın u günkü gidi5i hi,Ç 
te bizi memnun edici de~ildir. Fakat 
eğer devletler, blrihirilerinin hü.kii -
met şekillerine karsı müsamahakar 
davranır \"e hürmet gösterirse sulh 
tehlikeye düşmekten kurtulur. 

Büyük Britanyaya gelince, ferdi 
hliITiyet ve sulh prensiplerine sadık 

kalacaktır. Eğer devletler rejimleri 
itibarile iki grupa ayrılmak istiyor -
!arsa İngiltere Milletler Cemiyetine 
istinat etmekte devam edecektir.,, 

Bütün komşulamnız, Türk harici 
milnasebetlerinin ne kadar temiz ve 

• af prensiplere dayandığını takdir 
etmişler ve pUrüzsüz bir dostluk için

de bize el uzatmışlardır. 
Amerika Cüınhurreisi Mister Ruz

velt, geçenlerde Avrupa sulbünden 

bahsederken 300 kilometrelik Ame

rika - Kanada hududu üzerinde 
karşılıklı emniyet duygusundan baş
ka müdafaa tertibatına ihtiyaç gö

rülmediğini söylemiş ve Avrupayı 

ibret almıya davet etmişti. 
Mister Ruzvelt ayni vaziyeti Tür

kiyenin Sovyetlerle, Balkan mütte
fiklerile, lranla ve Irakla olan'hudut
larında bulabilir. Biz bu hudutlar ü

zerinde tam bir emniyet duyuyoruz 
ve karşı tarafın da bunu duyduğunu 
biliyoruz. Her ild tarafın dahilde 

[Arkası 8 incide] 

Bütün sancak halkı her bakımdan 
Türktür. Türk aslındandır 

Tl1'k Ant ak-ya manzara1arır.dan: Bir meydan [Yazısı 3 üncU sayfada l 

Eden bundan sonra Milletler Ce -
miyeti azasının yekununu arttırmak 
ve aza arasında emniyet ve itimat 
havası kurmak için hazırladığı pro
gramı anlatmıştır. 

Eden, İngiltere hUkümetinin, 
Milletler Cemiyeti paktı ile telif edi
lebilmek şartiyle, bölge paktlarında 
mühim faydalar görmekte olduğunu 
bildirmiş ve sözlerine şu suretle de
vam etmiştir: 

"Milletler Cemiyetinin herhangi 
bir beynelmilel anlaşmazlığa vaktin 
de müessir bir surette müdahale ede 
bilmesi için tedbirler alınmalıdır. 

Pakt mekanizmasının isliihmdan son 
ra, lngiltere genel siyasal münas~bet 
!erin isla.hmı arzu etmektedir. Ingil
tere, muayyen hükumetlerin bir Av 
rupa sureti tesviyesi imkinlannı tet 
kik etmek arzusunda olduklarını bil
diren temmuz tarihli Londra tebli -
ğine sadık bulunmaktadır. 

Bu hususta bütiln devletlerin teş
riki mesaisi lazımdır. Fakat bu teşri
ki mesai, milstenkif devletler adaleti 

[Arkası 8 incide) 

56 gen~ kurmay dün şerefli bir 
törenle diplomalarını aldılar 

Kahraman Türk ordusuna dün iltihak eden genç ve !11u~tedir kurmaylar -!'an,. ObJelt4 

tifi karşısmıfa_, ( Yazısı 8 ıncı sayfada) 

Rusyada dün geceki 
güreşleri de kazandık 

Mersinli Ahmet güzel bir tuş 
yaptı, Eskrimde de galibiz 

Leningrad, 25 (Tan muhabirinden 1 
geceyarısmdan sonra saat 3,15) -
Burada Eblografya müzesi salonla
rında çok kalabalık bir seyirci küt -
lesi önlinde Türk ve Sovyet gli~şçi
lerile eskrimcileri bu gece karşılaş
tılar. Müsabakalar çok hararetli ve 
canlı oldu. Neticede eskrimcilerimiz 
altıya ka.r§ı on ile, güreşçilerimiz -de 
üçe karşı dörtle kazandılar. ' EnYer 
dört tuşa karşı yirmi tuş yaptı. Gü -
reşte Kenan, Sadık, Mustafa sayı ile. 
Mersinli Ahmet üç dakikada tuş ile 
galip gelerek parlak bir zafer elde 
etti. Bu müsabakalardan sonra hü
kiiınet tarafından dört yUz kişilik bil· 

yük bir ziyafet verildi. Tezcan 

ikinci tarih 
kurumunda 
lstanbul, 25 (A.A.) - Türk tarih 

kurumu bugUn Dolrnabahçe sarayın· 
da umumi heyet halinde bir toplan
tı yapmış ve bu toplantıya 50 kadar 
üye iştirak etmiştir. Toplantıda 1837 
yılında topla.nacak ikinci Türk tarih 
kurultayı ile kurumun hazırlamak • 
t:a olduğu Tilrk tarihinin ana hatlan 
eseri ve yıldönUmleri tes'it edilecek 
Türk büyilkleri hakkında müzakere 

ler cereyan etmi~r • 



Muallim' heyetimizin 
tetkik ve intibaları 

İlkmek~epler iyi tanzim edilmiştir, 
okumağa. karşı büyük bir alaka var 

S ovyet Rusyayı ziyarete giden muallimler memleketimize. 
döndüler. Muallimler heyetine riyaset eden Rüştü Uzel 

Sovyet Rusyadaki mü,ahedeleri hakkında Journal de Moscow'a 
IJU beyanatta bulunmuttur: 
"- Odesa, Moskova ve l.eningratta bir çok mektepler Te ter

biye müesseseleri ziyaret ettik. Bu ziyaretin bizde bıraktığı umu
mi intiba mektep tedrisatının gayet ıuurlu bir tarzda idare edil
diğidir. Çocuğun zeki.sına hitap ediliyor; disiplin de mükem
meldir. 

.~------=----~~~----~~-Diıplin ve ceza korkusu § 
Z iyaret ettiğim mekteplerde yanm hiç bir ta.rafında yaprlmıyan 

beni en çok çeken şey disip- derecede geniş tutul~rak yaptlmak
lin olmuştur. Bu disiplin ceza korku- tadır. 
sundan gelmiyor. Çünkü Sovyet Okumaya ve öğrenmeye karşı 
mekteplerinde ceza usulü yoktur. büyük alaka 
Fakat çocuklarla. hocalar arasında p ionnier'lerin saraylar1, çocuk-
ka.rştlıklı sevgi ve hürmet ve itimat- tarın muhtelif işlere zevkle-
tan doğuyor. Ben eski bir maarif rini, temayüllerini serbestçe göste
mensubuyum, mektepte ceza ver- recek şekilde tanzim edilmektedir. 
meksizin disiplin temin etmenin ne Gezdiğimiz Pionnier'ler mUessesele
kadar güç olduğunu gayet iyi bili- rinde ve çocuklar için güzel san'at
rim. Sovyet terbiyecilerinin bu sa- ler terbiyesi veren bir çok mtiesse
hada elde ettikleri netice hakikaten selerde, bu serbestliğin doğ\ırduğu 
takdire şayandır. bazı iyi neticeler gördlik. Sovyet 

Bu 'uurlu disiplin çocuğa külün Rusyada bilhassa nazarı dikkate çar 
bir parçası olduğunu hissettirmekte pan ~ey. çocuklar'!l. mahsus mektPn: 

lerden ilim ve fen akademilerine ka,... 
ve ammenin menfaatine göre hare-

dar her sahada görlilen iş~ sarılı!i 
ketinı· tanz·ım etmeye sevketmekt~ gayretidir. En küçükten en ihtiyara 
dir. Bu disiplin Sovyet hayatının gö- kadar herkes okumak, tekemınUl et
rebildiğiın bütün safhalarında kendi-. 
sini göstermektedir. mek, yeni şeyler öğrenmek için 

Muallim ve talebe mekteplere, büyüklere mahsus kurs
lara gidiyor. Bu öğrenmek ihtiyacı 

B ence bu, Sovyet sosyal rejimi-
nin eseHdir ve bu rejim ol- hakikaten hayranlık uy:ındınyor. 

masaydı tatbiki imkansız olurdu. nk Heyetimizde ilkmekte}>, orta ve lise 
mektepler, muallim ve san'at mek

mektepler çok iyi tanzim edilmiştir. tepleri öğretmenleri var. Hepsi, se-
Sovyet öğretmeni, çocuklara, en kil- yahatleri esnasında, bir çok notlar 
çük yaşından itibaren iş ve araştır- alıp, tedris programlarını tetkik et
n..a zevklerini inkişafa çalışıyor. Poli tiler. Tilikiyeye döndükleri zaman, 
teknik enstitiide bize izah edilen melt Sovyet Rusyada gördükleri hakkın
tJpte iş öğretilmesi usulleri de bu da raporlar vereceklerdir. Bu rapor
neticenin elde edilmesine yardım et- lan esas alarak, Kültür Bakanına 

mektedir. Öğretmen talebeye itimat Türk mekteplerinde faydalı olarak 
etmekte ve ona teşebbüslerinde ge- tatbik edilmesi melhuz olan şeyleri 
niş bir müsaadekarlık göstermekte- tesbit etmek üzere, Sovyet tedris u
dir. Mektepte olduğu gibi mektep ha 

sulleri hakkında umumi bir rapor ve
riclnde de, çocuğun bütün kabiliyet-
leri, yalnız fikri sahada değil, ahlaki receğim.Memleketlerimiz arasında bir 

ve güzel san'at sahalarında da inki- çok benzerlikler vardır, ve mektep 
şaf ettirilmektedir. MakSat iyi bir teşkilatındaki tecrilbelerinizden bi 
vatandaş yetiştirmektir ve bu, dun- zim teşkilatımız istifade edebilir.,, 

Elişleri sergisi 
Bütün küçük esnaf 

erbabını çok sevindirdi 
İktmat Veküeti tarafından Atika

rada 29 İlkteşrinde açılacak ellşleri 

ve kUçlik san'atlar sergisi hazırlık

ltrr çok ilerlemiştir'. İştirak için sergi 

komiteSine vukubulan müracaatlar 
gilnden güne artmaktadır. Alakadar 

lar tarafından sergiye gösterilen alft.. 
ka çok büyüktür. 

Dün bir İngiliz 
heyeti geldi 

Heyet, burada bazı 
tetkikler yapacak 

Avam Kamarası hasından, bey

nelmilel parlamentolar konferansın
da İngiliz heyetine riyaset eden 
Sommerville, beraberinde üç meb'us 
olduğu halde dün Köstence tal'ikile 
şehrimize gelrniştir. 

Elişleri sergisine bilyük mikyasta SommerVil.le, ucuz ev inşa.atı ve 

ve en gUzel eserlerle iştirake karar tesisi düşilnülen yeni mBhalleler 

'Veren ayakkabıcılar cemiyeti reisile 
görüştük. Cemiyet reisi bize şu ma -
lfunatı verdi: ' 

"- İktısat Vekaleti tarafından 

'.A.nkarada 29 nırteşrinde açılacak o
lan elişleri ve küçük san'atlar sergi

sine iyi bir şekilde iştirak için cemi

yetimize mensup bütün kunduracı 

arkadaşlar faaliyetle çalı9maktadır. 

Sergide teşhir için en güzel eserler 
hazırlanmaktadır. Teşhir için gönde-

rilecek ayakkabıların hepsi ince ve 

güzel birer san'at eseri olacaktır. Ser 

gide teşhir için erkek ve kadın potin
leri, çocuk kunduraları, suve.re fakar 

pinleri, çizmeler, muhtelif şekilde za

rif terlikler ha.z1rlaiiliıaktadır. Teş

hir edeceğimiz eserler 100 cinsi mü
tecavizdir. 

mevzuu üzerinde bazı tetkiklerde bu
lunacaktır. 1rigiliz heyeti bir kaç gün 

!stanbulQ.a kaldılttan sonra Ankara· 
ya gidecektir. 

BiR KAÇ· 
SATIRLA 

E mniyet Direktörlüğü şoförle

re bir tamim göndererek her

hangi bir sebeple olursa olsun o

tomobillerinin direksiyonlarından 

ayrılmamalarını kat'i surette bil

dirmiştir. 

• 
B elediye erkanına ait siciller 

dahiliyeden istenilnılştir. Ba
rem cetveli bu ayb~ı gelecek ve 

bu meyanda belediyedeki münhal
lere de icap edenler tayin edilecek

tir. 

B 
.. 

eledlyede mOnhat on iki me
murluk için açılan musaba • 

ka imtihanına evvelce bu memu • 

riyet için yüze yakın talip olduğu 
halde ancak 26 kiti girmi,tir. 

"Hükiımetimizin elişleri ve küçük 

san'atları himaye ve ihya için böyle 

bir sergi açmaya te~bbüe etmesi 
küçük san'atla.r erbabnu çok sevin

llirai. Bilhassa tktısat Veklletliılii. 
sergıye a.it bUtlin masrafları tı.zerlİıe 
alarak iştirak edecek san'atkarlara 
hic; bir külfet tahmil etmemiş o1m:ısı-j 
nı derin bir şülfraiıla. ka.rşıladık.01 'lllalllTll•lflPllıis-.u .. -......... _. ........... aıiil•llisiıll•ıiıısiil•iırısıiııl•llıiaiııı·111sıiıi•111zııııir 

lt A N 

Gazlı çeşmede 
yangın 

Lastik fabrikasının 
bir kısmı yandı 

ıEvvelki gece Gazlıçelanede lastik 
şirketinin kazan dairesinden bir yan
gın çıkmış ve o kısmın tavanları y·n
dıktan sonra itfaiye tarafından sön
düriilmüştür. 

Yangının elektrik kontağından çık
tığı iddia edilmektedir. Fabrikanın 

eşyası sigortasızdır. Bu fabrikada ge
çenlerde bir yangın daha çıktiğı için 
zabıta bu nokta üzerinde tahkikat 
ya pmaktadir. 

Kumar oynarken yakalandılar 
Fındıklıda Necatibey caddesinde 

Osmanın kahvehanesinde Cemil, Mus 
te.fa ve Osman kumar oynarlarken 
cürmU meşhut halinde yakalan 'lll~
lardır. Polis suçluları dün müddeiu
mumiliğe vermiştir. 

• 
Kıymetli bir kotu atı öldü 

Ahmet isminde bir genç, dün Be
şiktaşta Camlıköşk önünden gec;erken 
bindiği at ürkmüş, ve yedeğin1eki 

başka bir at ta oradan geçen bir ara
banın okuna çarparak derhal ölmüş. 
tür. Olen at, kıymetli bir koşu atı ol
duğu için polis kazanın sebeplerini 
tahkik etmektedir . 

Şüpheli bir ölüm 
Şişlide Valikonağı caddesinde otu

ran tütün tüccarlarından 65 yaşmda 
Sabri dün ölmüştür. Refikası müd
deiumumiliğe müracaat ederek koca. 
Fmın yanlış tedavi yüzünden zehir· 
lenerek öldüğünü iddia etmiştir. Ce
set morga kaldırılarak tahkikata baş
lanmıştır 

Kimya enstitüsü 

inşaat projesi kat'i 
şeklini aldı 

Fen Fakültesi için bir kimya ens
titüsü inşa edilmesine karar verilmiş
tir. Bu enstitünün projesi hakkında 

Fen Fakültesindeki alakadar profe -
sörlerin de mütaleaları alınmıştır. 

Enstitünün inşaatına Güzel Sanat
lar Akademisi profesörlerinden Zim
merman nezaret edecektir. 

Üniversitede imtihanlar 
Üniversitenin muhtelif fakültele -

rinde yapılmakta olan ikmal imd • 
hanları salı glinü nihayet bulacak -

1 

tır. 

üniversiteye kayit ve kabul müd -
deti de çarşamba akşamı bit~cek ve 
bir teşrinievvel perşembe gllnü bütün 
fakültelerde derslere başlanacaktır. 

Üniversitede iki yeni ecnebi 
profesör 

Üniversitede muameleleri tecdit e
dilmiyen profesörlerden boş kalan 
kürsülere yeni tayinler yapılmıştır. 

Edebiyatta Şpitser'den açılan roma
noloji ve garp edebiyatı profesörlüğü 
ne Alman alimlerinden Avarbu, fen 
fakültesinde Şapo'dan mühnal jeoloji 
profesörlüğüne İsviçreli profesörler
den Parajos tayin edilmişlerdir. Her 
iki profesör şehrimize gelmişlerdir. 

Gazi Terbiye Enstitüsünde 
üniversiteye devam eden talebeler

d~n bazıları Gazi Terbiye Enstitüs1ine 
yazılmışlardır. Bu gibiler bu ensti
tüde iki sene okuduktan sonra mual
lim olacaklardır. 

Enstitü ay başında açılacağın ian 
öu suretle kaydedilmiş olanlar d"in
den itibaren An.karaya gitmeye başla
mışlardır. 

• 

Bütün binalar bir 
r~nge boyanacak 

Bu İfe gelecek sene 
başlanması muhtemel 
Şehrimizdeki bütün bina ve dUk 

kanlar yeknasak bir renge boyana 
caktır. Bu işe bir sene sonra başla 
nacak ve şehir planının tatbık tarihi 
nin son una kadar bitmş olacaktır 
Ancak şehrin her tarafının aynı ren 
ge boyanması fena ve şehircilik nok 
tasında nimkinsızdır. Boyalar, ışık 
vaziyetine, sokakların genişliğine gö 

-
-
-
-
. 
-
-
-

re değişecektir. 
t Bunu bir mUtehaseıe heyet tespi 

edecek, icap eden tadilatı yapacak 
ondan sonra proje katiyet kesp~de 
cektir. Bu suretle beş altı sene sonr 
şehrimizdeki bina ve dükkanlar s~m 
semt yeknasak boyaya boyanmış ola 

' -
a 
t 

-
caktır. 

Adliye Vekili lmrahda 
• 

n 
Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu 

dün sabah saat 8,5 ta YatklübU 
(Bayar 2) motörile İmralı ı:\.dasın 

gitmiştir. Vekil, adadaki zirai hapis 
haneyi tetkik edecektir. Bu seyaha 
te gazete muharrirlerile fotoğraf m 
habirleri de iştirak etm~tir. Veki 

a 

-
-

u 
ı, 

bugün dönecektir. 

Ticaret odasında toplantı 
Muamele vergisinde yapılacak de 

ğişiklikler için dün mobilyacılar v 
milstahzerat fabrikatörleri ticaret o
dasında toplanarak dileklerini tesb 
etmişlerdir. Pazartesi ve Sa.Iı gilnle 
ri de geri kalan kısımlar toplanaca 
ve bu işe nihayet verilecektir • 

e 

it 

-
k 
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Siyaset Cilenii 
Milletler Cemiyetinde 

Edenin nutku: 

ye 

• ngllt.ere Dl§ Da.kam Mliter 
1 Eden bugün Milletler Cemi • 

tinin Assa.rnble t.oplaatısmda. bir nu 
tok söyliye.rek İngilt.erenin muhtenf 

eseleler ümrinde siyasetini a.nlattı. 
nutka göre İngiltere, her şeyden 

vvel Milletler CJemiyetinin da.ha ci
anşlinıul bir ma.hJyetJ haiz olmasoıa 

taraftardır. Bundan maksat ,hiçbir 

ID 

Bu 
e 
h 

. 
ka 
milletin Milletler Cemiyeti dışında 

ımamMıdır. İngiltere, MilletJer 
eıniyeti tesisatmm herhangi buhran 
rşısmda da.ha fazla sür'atli ve da.
çok tesirli bir hattı hareket temin 

tmesini istiyor. Bunu için Milletler 
emiyetiıi.in nizamnemesinde değişik

likler yapma.k icap etmektedir. Ayni 

o 
ka. 
ha 
e 
o . 
nu tka göre İngiltere mmtakavi pakt
la.ra. taraftardır. İngiltere; bu pakt;.. 

nn Mllletler Cemiyeti nimmname -
ine mti.haJlf obnamasmı gözetliyecek 

bu p.rt de.Jıillnde Garbi Avrupa .. 
nın seli.meti için bir pakt mtizakere-ı 
me girişecektir. Gene aynl nutuk

la 
s 
ve 

s . 

let 
tan anlaşıldığına göre, İngilt.ere Mil

ler Oemlyett nlzamna~esi Ue Ver
Y Mua.hedeıffnl biriblrlnden tama.mı. 
a.jmriak lehindedir. Bundan mak• 
t, Milletler Cemiyeti Versa.y Moa • 

sa 
le 
sa 
h ecleslne bqh ve onun lsrl ımyan 

ma.nyayı tatmin ederek Cemiyete 
nmeslne yol hazrrla.maktn'. Ayni 

utuk İiıgllterenbı sllft.hJanma progra 
mım tatblka devam edeceğini; fakat 

iUılan 8.za.ltmak lçbi vukubulacak 
teşebbUslerl takviyeden geri kalnu .. 
yaca.ğmı bildiriyor. 

Al 
dö 
o 

sil 

e 
İngiltere Hariciye Na.zmnm t.emas 

ttlğl son nokta. iptidai ıiııi..ddeler me
lesidir. İngilt.ere bu maddeler hak• 

kında tahkikat yapılmasına ve bu 
maddelerin t.evZil meselesinin hallo .. 

se 

1 unmasma taraftafdri'. 

R 
ts 

Galatada meydan Bir hakaret davası Meşhud cürümler g 
.. 

M.ist.er Eden'bı lla.beŞ meseleSine, 
usya - Almanya. mtiilasebetleiiıie, 

panya hMlselerhıe işaret etmemesi 
om çarpıyor. 

* 
Bugün yerinde bir keşif 

yapılacak 
Liman umum müdürlüğU tarafın -

dan Gala.ta rıhtımında yapılması ka
rarl~tınlan büyük meydanın proje
si belediyenin seçtiği ehli vukuf ta
rafından yerinde tatbik edilerek tas
dik edilecektir. 

Bu iş için bugün tstanbul planını 
yapacak olan şehircilik mütehassısı 
Ph>st ile belediye fen heyeti lzaları 
ve liman mühendisleri meydanın ya
pılacağı araziyi gözden geçirerek 
projeyi tatbik edeceklerdir. Proje 
bwıdRJı sonra kat'f şeklini e.lacaktrr. 

Y alovanın projesi 
Şehircilik mütehassısı Prost, Ya

lova imar projesini henüz Akay ida
resine teslim etmemiştir. Mütehas -
sıs, Yalovada bazı son tetkikler da
ha yapacak ve projede bazı değ4ıik
likler yaptıktan bir müddet sonra tek 
rar şehrimize gelerek projeyi tes -
tim edecektir. 

Tünelde dün bir 
arıza oldu 

Yolcular epey telaş ve 
heyecan geçirdiler 

"Gazetelere basılmış 
kadın,, diye hakaret ~ 

etmişl 
Sulte.nahmet Sulh İkinci Ceza malı 

kemesi dfuı bir c-elSede hükme bağla
nan bir davaya bakml:ştır. Davacı 

Kumkapıda Nişanca çık.mazında altı 

numaralı evde oturan Fatırtadır. Suç
lu da ayni mahallede oturan Leman 
adlı 24 yaşında genç bir kadındır. 

Fatma, davasını şöyle izah etmiştir: 
"-Leman bana hakaret etti. "Ga

zetelerle basılmış kadın,, dedi.,, 
Hakim Sa.18.hattin sordu: 
u_ Gazetelere basıldı demek ha

karet midir ?ı, 
"-Hakaret olan kısmı da var. Bu 

onu kasdetti.,, 
Suçlu Leman bu iddiayı şöyle red

detti: 
"- Bay haklın, ben "gazetelere 

basılmış kadın,, demedim. "Sen gaze
te gibisin. Ağzında bakla ıslanmaz. 
Duyduğun şeyi bir günde dünyaya 
yayarsın.,, dedtill.,, 

Bundan soııra hakim üç şahit din. 
!emiştir. Bunlar Lemanm Fatmayıı 
bir hakaret ve Fatmanm da bunları 
kendisine iade ettiğini söylemişlerdir. 
Hakim, Lem.anı üç gUn hapse ve bir 
lira ağır para cezasına lrilhkfun et
miştir. Fatma da hakarete iştirak 
ettiği için cezalarının üçte biri indi
rilmiştir. 

Takas yoluyla ihracat 

Dün sabah Tünelde ani bir arıza 

olmuş ve halk bu yüzden bir hayli he
yecan geçirmiştir. Sa.at 8,15 de iki 
trenden biri Beyoğlu cihetine vardı -
ğı zaman makinistin şiddetli manev -
rası, ansızın emniyet frenlerinin işle~ Son günlerde takas yolile harice 

mlihim ihracat yapılmasına başlan-
meaine sebebiyet vermiştir. 

B · t ·· · t nl d k mıştır. Bilhassa Japonya ve Italya -u vazıye uzerıne re er, ura .. 
1 · · ed d 1 dır A ya çok mal gonderllmektedir. Italya-yer erme gırm en urmuş ar . -

rabalardaki yolcular bu az sarsmtı ·ya bugilnlerde ehemmiyetli miktar -
ve gerileme karşıs~da tel!şa -düş _ da afyon gönderilecektir. Bunun i -
müşl~r. fakat, tı:.eruer derhal tahliye çin hazırlıklara başlanmıştır. 
edilmiştir. 

Nakil vasıtaları halka yol 
verecekler 

İstanbul 4 mıntakaya 111 panya murahha.-ının nutka: 
~ 

ayrılıyor - ·~ M tSter .Ed n'ilen sonra fiöz Söy~ 

Müddeiumumilik bir Teşrinievve 
den itibaren tatbik edilecek olan 
Meşhut Cürümler Kanununa göre 
şimdiden tertibat almaya başlamış 
tır. lstanbulun yedi ınmtakaya ayn 
la.rak geceli, gündüzlü birer mildde 
umumi muavini bulundurulması ta 
sa vvurundan şimdilik vazgeçilıniştir 
Yeni karara göre, İstanbul dört mın 
takaya ayrılacak ve buralara al 
müddeiumumi muavini verilecektir 
Bekırköyle Yeniköyde birer ve Emı 
nönü ile Beyoğlunda ikişer muavi 

1-

-
-

i-. 
-

tı 

. 
n 

bulunacaktır. ------
Mavna sıkıntısının önüne 

geçilecek 
t Mavna kıtlığı ylizünden ihraca 

maddelerimizin gemilere nakllnd 
mUşkUlat çekilmekte ve bazı madde 
ler gilnlerce bekliyerek çürümekte 
dirler. Türkofls bu vaziyetin önün 
geçmek için· füne.n idaresile temas 
derek bazı tedbirler almroasmı iste 
miştir. Bunun üzerine hususi ellerd 
bulunan mavnaların da kiralanara 

e 

-
-
e 

e-
-
e 
k 

çalıştırılması ka'rarlaşmıştır. 

Karadeniz ıef erleri intizamın 1 

kaybetti 
Geçen haftaki fırtınadan dolay 

Karadenizdeki vapur seferleri inti 
za.mını kay'betıniştir. sefer program 
larma göre, iki gün evvel Iim.anrmız 
varması 10.zımgelen Gülcemal vapu 
ru ancak dün akşam geç vakit gel 
miştir. Tarı vapuru da dUn saat 13 te 
beklenirken bugUn gelebilecekti 
FJrtma Boğa.za doğru sefer eden va 
purla.ra karşıdan gelerek süratlerln 
kesmekte ve bu suretle geç kalma 

rı 

.. 
-
a 
-
-

r. 

-
1 

-
larına. sebep olmaktadır. 

1 

liyen İspanya Hariciye Nazı.., 
rmın nutku, sarih bir ithamdı. İspa.n· 
yada meşru ve milli iradeyi temsil &o 

en hükfi.öiet.e ke.r,ı isyan edt'Oler, d 

k 
y 
M 

hariçten tiedarik ettikleri silaiıla.rla 

an döktlyo:r ve halk da.vasile hürri .. 
et da.vasmı ezmeye uğraşıyorlardı. 

metler Ceinlyetl, d8.liili mücadele .. 

' 

ı 

m 
iü 

61' vukuunda bir tarafın hariçten t.eş .. 
Vik görerek ve silMı bulafiık kan dök 

esbie ve yurdu harap etmesine mA-ı 
olriialıdır. 

ri 

8 

m 

İspanya Hariciye Nammm sözle.
ne göre İspanya işlerine ademi mfi .. 

dahaleyi t.eınin i~in aliılan tedbir, s
iler lehüie müdahaleyi kolaylaştır • 
aJrtan başka bir L5e yaramamıştır. 

"' 
Is veçte hükiim~ 
c 

·, sveçt.e yapılan son ıımmnl s~ 
çimi sosyalistler kazandılar 

e sosyalistlerin lideri yeni hükfuııet 
~kiline başladı. 

v 

ç . 
ö 
h 
b. 

Fakat sosyalist hükfunet, İsveç l· 
ın yabancı değildir. Büyük Harpten 
nce de tsveçin başında bir sosyalişt 
üldimet vardı. 1920 de halis muhlis 

ır sosyalist hükfı.met 1-;veç.i'n iktidar 

m evkilDJ işgal edtyoı;du, 1932 den 

ba.ŞlıyanLk geçeaı Hazirana kadar iş 

başmda bulurum hükftfuet te 5osya • 

ll8tti. Hulis& İsveç alişık olduğU bir: 

h ökftmet.e yeniden ke.vuşmu.,tur. 

• 
alb.lt devletleri: B 

o· 

Baltık devletlerlnhı bir f edel"BS-o 
yon teŞkll edecekleri yeniden 

haber veriliyor. 88.ltik devletlerinden 
miksa.t Estony&t La.tvia ve Lituanya 
üritlıuriyetleridir. t)"çü de küçük o

bi 
y 
k 

lan bu devletler, eskhlen Rusyaya tA
diler. VçU de komşulan olan Sov
et Rusya, Almanya ve Lehistandan 
orkfüal(tadirla.r. tl'çU de eskiden bi

Otobüs, otomobil gibi karıı Mkiİ 
vasıtalarının tramvay istasyonların
da tramvaydan inip binenlere yol ver
mediği ve bu yüzden halkın mü9kü
lAt çektiği görillmUştür. 

Bugünkü Hava : AÇIK 
l'er dem.ok:ra.81 idiler, hıılllıa.zırda bl ... 

r diktatörlüğe benziyorlar. re 
Fakat Llttianyarun Alırianya De 
emel, Lehistan lle Vilna )iiiünden 

Belediye tarafından seyrü sefere 
verilen bir emirde badema kara nakil 
vasıtalarının istaSyonlarda durup 
halKa yol vermeleri akSi halde tiu va .. 
srtaları lşletenleiin ellerinden vesika
larının istirdat edileceği bildlrılmlş -
tir. 

BuıUn hava dl.lnlıı:U clbi açdr ıeçecektlr. 
Yiimur yatmak ihtimali yoktur. Şark ve 
Karadenl~ taranarmda rtlzıir poyruc\tıt 
hifif olarak esecektir. Hava meıtılelı:ette u
mumi7eUe i)'i olacaktır. 

Dilnkii hava 
0011 ban tazyiki 761 1T1iUmetre idi. Rı. 

cakhk içeride 19, dılanda Z3 kaydedilmi!
tir. Buhar tazyiki 11,5, rutubet yüzde sek· 
ııen ldi. 

Geçen sene bugün 
Geçen sene bugün bava tazyiki 59,9, ha-

' 

9 'ıı.ntu •Y Olitt: 270 

1855 HlCRl 
Reeep~O 

G11.tte1: 9,51 - Oite 
ikindi: 15.28 - Aktll!l: 
Yatın: 19,32 - Imslk: 

Hıaır: 144 
lSU llUMI 

U E:rlGJ 
ıı.os 
18,01 
14,12 

raret derecesi en çok 23, en az 16,9, aya 
tevcttürü 14,30 kaydcdilml§tir. 

r 

M 
iL 
le 

r&.81 bozuk olduğu için diğer de,•let
r bu ~lere kanşma.mak iır1temekte 

bu ytbden federa~yon f;eşebbttsleri 

bo'a gitmekte idi. 

Haberin tazelenmesi ye'nf bir an
qma zemini bulunduğunu grnıterl -1 
or. y 

Dmer Rıza DOCRU L . 
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.Acııta~ik.ntler l 1_•_•ğ_•~_kğ_a __ tıe_r_•. 
Briç muelai 

Radyo 
No. 51 Yazan : Ziya Şakir Ne dedim ben, tövbeler 

. 8.5.3 
Bugünkü program 

Is tan bul 

Hafü yemekler - Pirzola. pa.tate9 
sote, makama natUr, elma kompos
tosu. Müdafaai Hukuk Rumeli istiklalini 

temin etmeği de Üzerine almıştı 
-Aynen

Bir havadis da.ha: 
Cafer Tayyar Bey 

Birinci kolordu Rumandanı Mira
lay Cafer Tayyar beyin E?irneye a
zimeti, bir müddet tehir etmiştir. Mü
şarüniley birkaç gÜne kadar Edi.·ne
ye müteveccihen hareket edecek~ir. 

Cafer Tayyar Beyin; o tarihte 
matbuata müracaat ederek bu hava 
disleri - ve bilhassa, ikinci havadisin 
son fıkralarını - tekzip edip etmedi
ğini bilmiyoruz ... Ancak ,unu arze
delim ki, birkaç satırdan ibaret olan 
bu yazılar; lstanbulda ve Anadoluda 
derin teeesilrler h wıule getirmi,ti. 

Cafer Tayyar Beyle biraderlerinin 
temiz mazisini ve vatan muha.bbetle 
rini yakından bilenler; bu ha.miyetli 
zatın (Milli mefkure) ye karaşı bir 
cephe alacağını akıl ve hayallerin -
den bile geçirmemi,lerdi. Gazetelerin 
bu yazılannm; Cafer Tayyar Beyle 
Büyük Millet Meclisi hükümetinin 
arasını açmak için uydurulmuş birer 
ihanet ve mel'anet eseri olduğuna 

hükmetmişlerdi. 

Maamafih, Cafer Tayyar Bey de 
bUsbUttin hata. etmemi, değildi. Şu 

srrada; her ne sebep ve suretle olur 
sa olsun; İstanbul hUktimeti ile mü
nasebet teessüs etmesi.. ve bahusus 
lstanbula gelerek Damat Ferit 
Paşa kabinesi ile . şahsen temas ve 
müzakerata girişmesi; hoşa gitm.lye 
cek tefsirlere sebebiyet verebilirdi. 
Çünkü Cafer Tayyar Bey, (Erzu -

rum) ve (Sivas) kongrelerinin mü
karreratına ittiba etmekle beraber, 

(müdafaai hukuk cemiyeti) nin he -
yeti merkeziye balığını da memnu -
niyetle kabul eylemişti. 

Müdafaai Hukuk Cemiyeti ,yalnız 
'.Anadolunun değil; (Runıeli) nin mü 
dafaa. ve istiklalini temm etmeji de 
deruhte etm!JU. V e bu ı,ın bll1'1lla 
da, büyük bir emniyet beslediği Ca
fer Tayyar Beyi geçirmişti. (1) Bü

yük Millet Meclisi teşekkUI ettiği za
man da, meclise aza intihap edilmiş 
ti. Bu suretle de, Rumelide, hem ku
mandan ve hem de Büyük Millet Mec 
lisinin bir mümessili vaziyetini ikti
sap eylemişti. 

Evvell, Müdafaa! Hukuk Cemi
yeti, heyeti temsiliyeai) nin; ve son 
ra da (Büyük Millet Meclisi hUkti -
meti) nin Trakya hakkında ver
diği karar, ,undan ibaretti: 

1 - Trakyanm mukadderatı, (ana 
vatan) ın talih ve mukadderatına 

merbuttur • 
2 - Trakya hakkında, itilaf dev

letleri taraf mdan siyaseten verilen, 
ve verilecek olan kararlar, (ayn o
larak) kabul edilmiyecektir • 

3 - Trakya, faik düşman kuvvet
leri tarafından işgal edilse bile; ~
keri ve milli kuvvetler mukavemet • 
lerinde devam edeceklerdir. 

Cafer Tayyar Bey; gerek (heyeti 
temsiliye) ve gerek (Büyük Millet 
Meclisi) tarafından verilen ve kendi 
sine tebliğ edilen bUylik mukarrera 

tı kabul etmi,ti Fakat bu mUkarrera 
tı muvaffakıyetle tatbik edebilmek 
vesaitini istihsal edememişti.. Ve, bu 
muvaffakıyetsizliğin en mühim im.il
lerinden biri de (Halk kuvvetleri) n
den liyikiyle istifade temin edileme
mesi idi. 

Bütün Trakya ve Paşaeli muhitin
de; gerek lstanbuldaki (fesat şebe -
kesi) ve gerek Yunan hükfımeti ta -
rafından, müessir propagandalara gi 
rişilmişti. Saf, cahil ve müteassip 
halk tabakasının zihinlerine, şu fikir 
yerleştirilmişti. 

- Anadoludaki (Millici) ler, ka
milen (bolşevik) olmuşlardır. Sizi de 
bolşevik yaı.acaklardır. 

Bu propaganda, - düşman istilası 

nm azap ve ıztıraplarım çekmiş o -
lan - halka ,büyük bir ürkeklik ver
mişti... Her şeyden evvel bu propa -
ettiğini - hatta, her ferde ayrı ayrı
anlatmak li'ızımgelirken; bu mühim 
mesele etrafında, kA.fi derecede kud -
ret ve muvaffakıyet gösterilememiş 
ti. 

Cafer Tayyar Bey, halktan şikA. -
yetçi idi. Halbuki, yaradılışı itibarile 
zeki, ve kabiliyetli olan Trakya hal 
kı üzerinde kafi derecede işlenmiş ol
saydı, hiç şüphesiz ki, mühim mu -
vaf fakıyetler elde edilecekti. Nite -
kim, gerek Edirne merkezinde ve ge 
rek o muhitte birçok münevver zat 
larm ileri atrlmaları sayesinde, halk 
(milli mefkure) yi çok iyi hazmet -
miş; Kuvayi Milliye teşkilatına dört 
elle sarılmak lüzumunu idrak eyle -
mişti. 

Maamafih, Trakyadaki askeri ve 
mim kuvvetler, küçük görülecek de 
recede değildi. 

Merkezi Edinmede olan kolordu Uç 
fırkadan mürekkepti. Bunlardan 
49 uncu Firka, Kırkkllise mıntaka
smda, 55 inci Fırka, Tekirdağ hava
lisinde, 60 mcı Fırka da Edirne, Ke
şan, Uzunköprüde yerleşmişti. Mil
li kuvvetlerin, uzun bir mukavemet 
kudreti teşkil edeceği ümit edilebi
lirdi. Ve hiç şüphesiz ki; Cafer Tay· 
yar Bey de, bu fikirdeydi. 

Ayni zamanda (gayriresmi Bulga
ristan) yani, (Bulgar çetecileri) de 
bir<:ok yardım taahhütlerine giriş -
mişler : 

- Şayet; Yunanlılar size hücum 
ederlerse, müştereken mukabeleye 
ger.eriz. Siz, cepheden mukavemet 
göırteril'liniz; biz de, Yunan taarruz 
kuvvetlerinin gerilerini tehdit ede
m. 

Dei:nlşlerdi. 

(Arkası var) 

(2) Bu meıeleler hakkında evvelce mu -
faıısalan mahlmat verdiğimiz için burada 
tekrara lüzum ııörmti,.oruz. 

z. Ş. 
• • • 

Küçük bir tashih - Tefrikamızın; Dan
dırma ve havaliıinde ilk kaynaşma hareket
lerini tasvir eden kısmında, o esnad:ı (Gö
nan) da bulunan (Hacim Muhiddin B.) i ka
za kaymakamı olarak keydetmiıtik. Aldığı
mız bir mektupta o sırada orada bulunan 
Hacim beyin kaymakam olmayıp, kendi ih
tiyariyle ikamet ettiii anlaıılmııtır. - Z. Ş. 

G e. c e Y a r ı s ı 
No. 32 

Bu ayrıhğı, yabancılığı, ~aba 

kendi evinde de duyacak mıydı? 
:Alnını pencereden çekti, korku ile 
döndü. 

Oda karanlıktı... Kendisi elektriği 

yakmamıştı. Fakat, o, pencereden 

bakarken, bir ara kapının açıldığı -

m, odaya birinin sessizce girdiğini, 
hattl oturduğunu duyar, ıezer gibi 
olmuttu. 
Karanlığa aiı,an g6ıleriyle oda

nın içine baktı; kapı ile peneel'e a
rasındaki divanda, annesi, b1.9mı ~ 

nUne eğerek oturm111, tespihini çeki
yordu. 

- Anne, neye elektiifl yakma -
dm ? 

ihtiyar kadın, titrek ve Urkek bir 
sesle cevap verdi : 

- Sen, pencereden bakıyordun ... 
Belki k ' . - · , .. Belki rahatsız e
derim, diye <lüşilndüm de ... 

tcıa.ı, annesinin korkak, çekingen 

llcalimvt Y B8ARI 

seelıiden Urpenni,U. Bir 'ey söyle-. 
mek latedi, dili damağı kuruyuver
mifti; genzi yanıyordu, kuru kuru 
ökııUtdU. 

l clll, eve geldlğindenberi, h e p 
ayni ürperişle soğuk soğuk terli

yordu. Daha kapıdan içeri girer -

ken. bu sıkıntıyı duymUJtu. 
Aiınesi, onu, donuk denebilecek 

bir gülecyüzle karşılamıştı; lclal, 
annesinl öperken, onun dudaklarının 
donukluğundan, içi UfilmUştU. 
Yqlı kadın, kızının ıtar,ısmda, 

boynunu bUkmUş; söz ııöylemekten, 
lifa kan9maktan, daha doğrusu giz
lenmesi, söylenmemesi lizımgelen 

birtakım, kara haberler varmış ta, 
söz arasında, bunların da. bahsi a
çilma.tımdan korliuyormuş gibi, suç
lu suçlu duruyordu. Iclal, önce, an
neeinln sitem edeceğini; açık açık 

değilse bile, lakırdı arasında, çıtla • 
tacağmı; göz kaş işaretlerile kinaye· 

oJsun •• 
Üç dört gün şarabı 'sırayla sena 

ettikten sonra, bugün kenclımde bir 
nedamet hissi duyuyorum. Bu duy
gu şarabın senasında fazla i l e r i 
gittiğimden değil, suyun faziletlerini 
unutturur gibi görUndUğümdendir. 

Onun için bugün de sade suyu öve
ceğim. 

Su bizim hayatımızın esasıdır. Bü
tiln nebatat ve hayvanat gibi, biz de 
susuz yaşıyamayız. Vücudumuzun 
ağırlığının onda yedisi sudur. Ne ye

• A.o.ıo 
. A .V 
+ v. 1. 
+-, 

Kozsuz. 

. R.7 
+ R. 8.2 

+ -

·D ·-·-• o .s.3 
+o·"· s.1.,.2 ' 

+ R . \/. 7 

• a . ,.., 
+" 6.3 

(S) oynar ve 5 Leve ya-

sek onun içinde mutlaka mühim mik par. 
tarda su vardır. İçtiğimiz şeylet· 

sudan başka bir şey de olsa onun en 
büyük kısmı yine sudur. !sterseniz 
ayran içiniz, isterseniz şarap içiniz, 

• Bu meselenin bütün inceliği ga
yet ehemmiyetsiz görünen küçük bir 

kağıda oynanmasındadır. 

Halli 29 Eylul Salı sayımızda çıka-yine birçok su içmiş olursunuz ... Su
suz hayat kabil değildir. Vticudu- caktır. 
muzdaki suyun yüzde yirmisi kay
bolursa insan artık yaşıyamaz. 
Gıda diye yediğimiz şeylerin vücut · 

içinde, nesiçler arasında dolaşabilme-

24 E ylril Perfembe ıayımızda 
çıkan meıelenin halli 

• A . D 10.S. 3 ·-leri için yine su lazımdır. Kanımızın 

damarlar içinde dönebilmesi için, o-
nun mideden gelen suyu alması 18.-
zrmdır. Su vücudumuzu yıkar, vü -

+ 10 . 6 .s.2 

+ 2. 
• 9 . ., 6.'f 

• R V . 8 
cudumuzuh içinde hasıl olan madde- • b 
leri yine su dışarıya çıkarır. Su bü- D + 7, 'f.5 
tün hayatımızın işlerini kolaylaştırır. + v. ıo . 8 
Orta boyda bir adam günde vasati o-

.a. -

larak Uç litre su çıkarır. Onun yeri· 
ne gıdalarla, içkilerle yine o kadar 
su alması laz1mdır. 

1 
·-• A.R.1' 

+ A·D .9 
+ D·9·75 

Koz karo. (S) oynar ve yalnız bir 
Leve verir. 

(S) için halli lazım gelen müşkül 

Sağlık halindeyken bize bu kadar 
lüzumlu olan su, hastalığımızda da, 
başlıca ilacmuzdır. Ateşli hastalık
larda insan birçok su içmiye muh
taç olur. Birçok kimseleri şikayet 
ettiren inatçı inkıbaza karşı en iyi (E) ye el verip onun kozlarını çata-
ilaç yine sade sudur. Bu inatçı rahat- la düşürmektir. Dikkat edilince gö
sızlıktan deriniz kurur, benziniz bo- rülür ki (E) ye ancak kör ile el veri
zulur, gözlerinizin akı sararır, nefesi- lebilir. Bunun için (S) elindeki sağ
niz kokar, hazmınız ağrrlaşır, uyku- lam kör (A) ve (R) eini yerden kesip 
nuz kaçar, başınıza ağrı, yüreğinize· 

çarpıntı gelir, neş'eniz kaçar, sinirle
riniz bozulursa, bunları tilrlü türlü 

haplarla yahut gazli veya gazsiz Ji. 

net ilô.çlarile geçirmeyi hiç düşünme
yiniz. Sabahları, bu mevsimde bir el
ma, 'birkaç hafta sonra bir portakal 

ve sonra koz ile eline geçip kör (7) 

lisini oynar. (W) klğrt atmak mec-

buriyeti ile hem trefl ve hem pik 
muhafaza edemez, ve (S) geri kalan 

Leveleri yapar. 

Müessif bir kay~p 
yeyiniz. Üzerine de bir bardak su !zmirin çok tanınmış ve sevilmiş 

içiniz. Bunun devası aç karnına su büyük tütün tüccarlarından Şeker 
içmektir. 

Çocuklar için tavsiye edilebilecek 

bir tek içki sade sudur. Daha sonraki 

y~larda, gençlerin, orta yaşlıların 

içeceği şeylerin en büyük kısmı yine 

sudur. Fakat ihtiyarlıkta insan suyu 
azaltmalıdır. Çünkü su, bütün nesiç
lerin, en ziyade adalelerin dağılması 
nı kolaylaştırır, onların yerine yağ 
toplanmasına sebep olur. 

Kadınlara su erkeklere geldiğinden 
daha iyi gelir. Tabii hayat geçiren
ler, tarlalarda çalışanlar, yonilmıyan 
kişiler için de öyle. 

zade Sabri, kısa bir hastalıktan son-
ra ebediyete intikal etmiştir. Cena -

zesi İzmire nakledilerek orada defno

lunacaktır. 

Merhum, büyük enerjisi, kuvvetli 

şahsi teşebbüsleri, yorulmak bilmez 

çalışmasile iktısat alemimlzde yük -

sek bir mevki tutmuştu. Vefatı, İz

mir piyasası için ciddi bir kayıptır. 

Merhuma Tanrının gufrannu diler, 

keder görmüş ailesini teessürle tazi
ye eyleriz. 

Bugün 

Öğle neşriyatx - Saat 12,30: Plakla 
Türk musi~isi; 12,50: Havadis; 13,05: 
Plakla hafif müzik; 13,25 - 14: Muhtelif 
pli.k neşriyatı. 
Akşam neşriyatı - 18 de Dördüncü Dil 

Bayramı proramı ; 18,30: Çay saati, dans 
musikisi; 19; Ambasadörden naklen var
yete müziği ı 20 : Vedia Rıza ve arkadaş
ları tarafından Tilrk musikisi ; 20,30: Mü
nür Nurettin ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi; 21: Plakla sololar; 21,30: 
Orkestra; 1 - Rosslninin - Guillaumc 
teli - operasının uverturü; 2 - Strauss

·un Gilzel Mavi Tuna) valsi ; 3 - Furla
ni'nin (Madrigali) trio; 4 - Musorgsky
nin (Actm Dansı) ; S - Tscaikovski'nin 
Romans :F. Majörü ; 6 - Bethovencn 
Menuette'i; 7 - Puççininin Madam But
terfley operasından parçalar; 8 - Karoz
yonun Edera serenadı ; 22,30 - 23: Ajans 
haberleri. 

Günün program özil 
Hafif konserler: 

19 Bükreş: Hafif musiki 
20 Stut&art: Varyasyonlar 
21,10 olonya: Karışık konser 
21,30 Strasburr: Akordeon bandosu 
22 Budapeşte: Orkestra ve şarkılar 
22 Sotteno: Orkestra ile ıerenatlar 
22,15 Roma: Radyo sergisinden konser 

nakli 
23,15 Varj$ova: Leh musikisi 
23,20 Budapeştc: Şandor Bura Çigan 

bandosu 
23,30 Liypzir: Hafta sonu eilenceleri 

varyete 
24,15 Radyo - Paris: Hafif orkestra kon 

seri. 

Operalar: 
21,45 Torino: Palla de Mo!!!!i operası. 
22 Pari11 T. Tı Berliozun Faust operası. 

Operetler : 
20,10 Viyana: Das Veilchenmaedel 
23,10 Königsberi: Das leichte Glück. 
20,15 Prag: Stüdyo opereti 

Resitaller: 

19,15 Berlin: Şarkılar 
23,10: Piyano konseri. * Taksim bahçesinde kapalı kısmında 

Halk Opereti Bu akşam 21,45 de (Kırk 
yılda bir) operet 3 perde, 1 tabla pa
zartesi Kadıköy Siireyyada (Kırk yıl
da bir). 

, NOVOTNi' de-. 
HER AKŞAM EN EGLENCELI 

ŞARKILI MUZİK 
Nefis yemekler 

BiRA 2() kuruş 
Rakı şişesile bol meze fiatler 
ehvendir . 

Tepebaşı - Altıncı Daire 

Ağır yemekler - Palamut tepside, 
etli ayşe fuulya, su bakla -;·a. 

VEFAT 
Evkaf Nazır Muavini merhum 

Mehmet Nazif Çeçenin kızı ve Birin· 
ci Muhabere alay komutanlığından 

mütekait Miralay Haydar Gündüz'ün 
eşi Sıdıka Gündüz dün gece Kadıkö· 
yünde Mühürdar caddesinde 95 nu • 
maralı evinde vefat eylemiştir. Cena· 
zesi bugünkü cumartesi saat on dörtte 
mezkfır evden kaldırılarak Sahrayı 

Ceditteki aile makberesine defnedile· 
cektir. 

l1RTIHAL 
Tütün tüccarından Sabri Şe

ker kısa bir hastalığı müteakip 
vefat etmiş, karısını, evlatlan -
nı, kardeşlerini derin bir yeis ve 
eleme garketmiştir . 

lzmirde makberi mahsusasma 
defnolunacalt cenazesi bugün 
saat on. üçte Nifantaşmda Vali 
konağı caddesinde Şahbaz apa'
tımanmdan k~ldırılarak Galata 
rıhtımında lzmir vapuruna. gö -
türülecektir . 

Eşi Mevhibe, oğulları Izzet ve 
Vell Şeker ile kardeşi Edip bu 
son vazifeye İftiraklerini mer -
humun sayısız dostlarından ri -
ca ederler. 

.... KADIKÖY --
SÜREYYA 
Sineması 1936 - 1937 

YEN1 MEVSlME BAŞLIYOR. 

Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve 
Salı 

ŞiR ,LEY ASI 
Fransızca. 

SlllRLEY TEMPLE 
JOHN BILES 

Ayrıca: GELINCtK HANIM 
------Renkli Silli Selif oni 

.:ı;_ Seanslar -
Cumartesi, Pazar matineler · 2-4 
ve 6 da diğer günler 2,30 ve 4,80 

.. ___ sUvare 9 da ___ _ 

FRANSIZ TiYATROSU --. 
Bu akşam suvara saat 21 de 
Yann matine saat 18 de suvara 21 de 

TAMARABEK 
revüslinün veda müsameresi 

TAMAM!LE YENl NUMARALAR Paris için hazırlanan programlar 
Fiyatlar: 75 - 50 - 25 kuruş localar 2 've 3 lira 

Haftanın muazzam mu vaff akiyeti 

v ·C>LGA 
MAHKUMl.ARI 

iPEK 
Si nemasmda 

Şehirlilere, hele zihinlerile çalışan

lara, zihinlerini yoranlara gelince, on 
la.r da, yalnız su içtikleri vakit ra
hatsız olmazlar. Fakat, büyük latin 
şairi Horas, "Sadece su içen şairlerin 
yazdrkları eserler ebedi olamaz ... " de
miş. Onun adının iki bin beş yıldan

beri hala ·y~aması acaba, içtiği su
ya şarap karıştırmış olmasından mı
dır? 

I..OKMAN HEKİM ~-..-. Bugün saat 1 de tenzilatlı talebe matineleri başlıyor __ .,, 

li kinayeli anlatacağını sanmış, bun
dan korkmuştu. Fakat şimdi, anne
si, bir şey, iliiçbir şey söylemiyordu. 

Sitemden, kinayeden ziyade, bu 
suçlu suçlu durımu!I; bu manalı susuş, 
Iclali çıldırtıyordu. 

Annesinin, odaya ıessizce girişi, 

elektriği yakmadan karanlıkta otu
rup bekleyt,l, lclllin, bozuk sinirle-

rini büsbütün harap etmişti. İcli.l, 
konuşmak istiyordu. 

Fakat ne söyliyecekti? Ne söyli
yebilirdi? 

Genç kadının bir şeye aklı ermi

yordu; annesine ne olmuştu? Anne

si, pek sözUnU sakınır, boynunu ko

lay eğer bir kadın değildi. Kızından 

ayrı y~ıyahberi huyu mu değişmiş
ti? Neden böyle sessiz, ezikti. Yal
nızlık, onu, kısa bir müddet içinde, 
çökertmi9 miydi? 

lclal, bağırmak istiyordu: 
- Anne, bir şey söyle... Susmanı 

istemiyorum... lstersen bağır, hay -
kır ... Fakat susma, bir şey söyle ... 
Ben, buraya ne Umitler, ve ne iyi 
niyetlerle geldim, biliyor musun? .. 
Benim kabahatlerimi yüzüme vur -

ma... Yalnız onları, yüzüme söyle .. . 
Beni, bir çocuk gibi payla, azarla .. . 
Fakat, beni teselll et... Beni, bir 
uçurumdan R:urtaracaksın ... 

İclô.l, bağıramıyordu; dişlerini sı
kıyor, tırnaklarını avuçlarına batı -
rıyor, annesinin durgunluğu ve do
nukluğu karşısında boğuluyordu. 

lclal, elektriğin dilğmeslni çevir
di; oda aydınlanınca, gözlerini, ka-

maşmış gibi pamıakla.rınm ucu ile 
uğuşturdu: 

- Yemek yesek, değil mi, anne? 

lhtiyar kadın, ağır ağır yerinden 

davrandı: 

- Sen bilirsin, kızım. 
t elli, yemek yedikten sonra oda

sına çekilmeyi düşünüyordu. 

Sofrada da. konuşmadılar. l clal, 
kahve l!temedl: 

- Başım ajnyor, hemen yataca-
ğım, dedi. • 

Annesi, yine boynunu bUkm.Uştü: 
- Hava deği,ınce, insan, öyle 

olur, kızım. 
lclA.l, cevap vermedi, gülümsedi, 

odasına çıktı. 

Genç kadın, odasında soyunurken 

söyleniyordu: 
- Anneme, ne olmuş böyle? Es

kiden hiç böyle değildi. Konuşkan 

kadındı. Ben, burada yokken, kim 
bilir, aleyhimde neler duydu, neler 
söylediler. Zavallının kulağını dol
durdular. Artık o, benim iyice alıp 
yürüdtiğUme inanmış, llkırdi kar 
etmiyeceğini anlamış, hig sesini çı
karmıy:or ... 
Yatağına girdi, hiçbir şey dUşUn

memek. uyumak istiyordu. Fakat o, 
düşünmemek istedikçe, gözUnUn ö
nlinde gölgeler uçuşuyor, kulakla
rında sesler oğulduyordu. 

lclal, sağa sola döner, çırpınırken 

dalmıfb. lki eaat kadar uyumu,tu. 
Korku dolu bir rüyadan uyanır gi

bi, birden ter içinde uyanmıştı. RU

ya mı görmUştU, ağırlık mı ba.ıı

mıştı? 

Karyolanın içinde doğruldu, şaş. 

kın taşkın etrafına bakmıyordu: 

Karanlık, gözlerini yormuştu, elek
triği yaktı. Komodinin üzerine bı

raktığı bilek saatini alarak baktı, 

daha on bire çeyrek vardı. 
tcıa.ı, saati, aldığı yere bırakırken, 

başını sallıyordu: 

- D8.ha da çok erken ... 
Kulak kabarttı; evde, ufacık bir 

pıtırtı yoktu; yukarı caddedeki 
tramvayların ray gıcırtıları, vakit 
vakit otomobil korne sesleri duyulu
yordu. Evde, herkes uyumuştu. Ic• 
lil, gülmekten kendini alamadı. Ev~ 

dekiler, uyanık ta olsalar, yanlarına. 

gidip, ne konuşacaktı? 

Elektriği söndürdü, tekrar uyu
mayı denemek istedi. Artık uyuya

mıyordu. Gözlerini zorla kapadığı 
halde, uykusu gelmiyor, yaliıız bir 
teviye, sinirden esniyordu. 
Uyuyamıyacağma aklı kesince, 

yataktan fırladı, bir cıgara yaktı. 

Uşliyoi'du. Kimonosunu getirmediği 
için, arkasına mantosunu aldı. 

Bir koltuğa büzUldü, gözleri yarı 
kapalı, ne dUşUndUğUnU kendi de 
bilmeden, yanın paket cıgara içti... 
Ağzı zehir gibi olmuştu; göğsü sı

kışmış, BksUHlyordu. Bir. yudum su 
içmek için ayağa kalktrği ze.man, 
tekrar saate baktı, on ikiye geliyor
du. Daha erkendi ... 

Daha gece yansrydı ... 
(Arkası V&T'1, 
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Romanyalı pai a . 
ra dövüşüyor 

r 

Y orgosla yapacağı on 
ravuntluk müsabaka 
çok çetin olacaktır 

,-

Btt pazar Romanyalı ile Tak:rim 
gtadında çetin bir maça çıkacak olan 

boksör Y orgos 

Şehrimizde iki maç yapan ve iki 
döğüşünde de meraklılar üzerind~ 
çok iyi bir tesir bırakan Romanyalı 
boksör Teodoresku bu pazar yine dö
ğüşecektir. 

Romanyalının bu seferki rakibi 
Yargostur. Yerli boksörlerimizin en 
mukavemetli ve en sertlerinden ol -
duğu muhakkak bulunan Yorgasun 
Romanyalıya karşı Uçer dakikadan 
on devrelik maçto. nasıl döğüşeceği 

meraka değer bir spor muadelesidir. 
Romanyalının başlıca kıymetleri 

arasında; nefesinin uzunluğu ve 
yumruklarının silrati vardır. 

Buna mukabil Yorgos, Romanya· 
lıdan daha okkalı yumruk vurur ve 
nefesi de Romanyalıdan aşağı değil
dir. Biribirinden ayn tarzlarda dö -
ğüşen bu iki boksörün yapacaklan 
maç herhalde pek çetin ve çok sert 
olacaktır. 

Bizce Romanyalının altincı devre
öen sonra vaziyeti lehine çevirecek 
şekilde döğüşmesi ihtimali vardır. 

Yorgos ise, Romanyalıyı altıncı dev
reden evvel yere yuvarlamak üzere 
çalışacaktır. 

TAN - Bu mühim maça dair Eş
ref Şefik'in uzun ve iki boksörün 
~anslannı ölçen yazısını yann neşre 
öeceğzL 

Balkan oyunlarına giden 
atletler hakltında 

Balkan oyunları için Atinaya gi
den atlet kafilesi hakkında Anka
radaki bir okuyucumuzdan aldığı
mız aşağıdaki mektubu aynen der -
cediyoruz: 

İstanbul gazetelerinde okuyorum. 
Balkan Olimpiyadında Türkiyeyi 
temsil edecek atletlerin kadrosu Baş
kan Vildan Aşirin bir nutkundan 
sonra kampta kendilerine tebliğ edil 
miş. 

Ayrılan sporcuları gözden geçiri
yorum. Bunların içinde 4 X 400 bay
rak takımı için götürülen sporcular 
arasında 400 metreyi 55 de bile ko§a
ıruyanlar var. Halbuki Ankarada 
Şevki ve Nuri bu mesafeyi 54 de ya
pıyorlar. Hem de Ankaranın bozuk 
pistinde .... Böyle olduğu ve Federas
yon başkanı da bunu bildiği halde bu 
sporcuların tecrilbe edilmemesine 
hayret ediyorum. Bu bir memleket 
meselesidir. Federasyonun vazifesi 
de Türk milletinin temsil edileceği 

bir müsabakada en iyi sporcunun mU 
sabakaya girmesini temin etmekten 
ibarettir. 

Berlin Olimpiyatları için binlerce 
lira sarfeden Türk Spor teşkilatı u
fak bir masrafla acaba bu sporcu
ları tecrübe edemez mi idi? Memleke
ti en iyi temsil edecek sporcuyu ayır
makta çok hassas olmanın Milli bir 
vazife olduğunu bildiğimiz için bu 
~atırları yazıyoruz.,, 

TAN 26 - 9 - 936 

Amerikaya müthiş bir 
Hintli pehlivan gitti 

Görülmemiş bir kuvvette olan Hint
liden Ali Baba ve diğer Amerikalı 

pehlivanlar titriyorlarmış 

1Hintli pehlivan Koca Yusuftan 
1 Bu .~~Aın•~~!!E7.~~i _mi savıhvor? 
1 minin çok zengin bir programla baş 
j lıyacağı haber veriliyor. Amerikan 
ı serbest güreşi, bizim burada gor -
1 düğümüz serbest güreşten ve Avru-

1 

pada yapılan şeklinden büsbütün baş 
ka tarzda tatbik olunmaktadır. Ame 

1 
rikadaki serbest güreşlerde yum -
ruk, kafa vurmak, bazı vaziyetlerde 
hasmını dirseklemek caiz olduğu gi
bi, yere düşen rakibin üstüne hava
ya sıçnyarn'k düşmek te kabul olun
maktadır. 

"Mticadele sporlarında nekadar 
mf.imkünse o kadar şiddet ve sertlik
ten zevk alan Amerikalılar dünya 
yüzünde mevcut en vahşi tabiatli ne 
kadar rhlivan varsa bu sene hepsi
ni bir araya toplamışlardır. Vahşi 

tabiatli pehlivanların başında Ali Ba 
ba narnile anılan ve kendine müslü
man sllsil verip, her güreşten evvel 
minder üstünde namaz kılan b!ri var
dır. Ali babanın seyirdler önünde na 
maz kıldıktan sonra güreşe başla -
ması tamamile reklam için icat edil
miş bir numaradır. Acaip numaralar 
dan, bir pehlivanın vahşi görünüşün 
den güreşin aslından fazla hoşlanan 
Amerikalılar bu sene bir Hintli peh
livan keşfetmişlerdir. 

Rabu Timra isminde olan bu Hint 
li Amerikan gazetelerinin yazdıkla
rına bakılırsa, şimdiye kadar dünya
ya gelmiş ve gelecek bütün pehlivan 
lardan daha dehşetli ve kuvvetli imiş 

Rabu Timranın bir hususiyeti de 
kıvırcık ve geniş top sakallı oluşu -
dur. Hasımları onun çenesinden kıs
kaçladıklan vakit Hindlinin sakal tel 
leri tutam tutam kopmakta ve bu 
yüzden Amerikalıların acayip şey gör 
mek hevesleri tatmin olunmaktadır. 

Rabu Timra Amerikada ilk güre -
şini bir Amerikalı pehlivanla yap -
mış ve hasmını öldürecek şekilde mağ 
lup etmiştir. Güreş şöyle olmuştur: 

Amerikalıyı iki kolile kapıp yere 
çarpan Hintli rakibi daha minderden 
doğrulmadan ayağile çenesine vur
muş ve onun sersemlediği esnada 
yüz okkalık vücuduyla havaya sıçra
dıktan sonra zavallı_,Amerikalının gö 
beği üstüne olanca hızı ile düşmüş -
tür. Altta kalan Amerikalı derin bir 
inleme ile epeyce bayılmıştır. 

Bu müthiş Hintli şimdi bütün A
merikan pehlivanlarına ve bilhassa 
Ali baba namile anılan ermeni peh
livanma meydan okumaktadır. Ame 
rikalılar Hintliye karşı çıkacak bü -
tün güreşçilerin korktuklarını söyle 

Hintli ile kapışmaktan çekindiği söy 
lenen Ali Baba namile Amerikan min
derlerinde zorlu giireşler yapan vahşi 

Ermeni pehlivanının son resinılcriıı
detı biri 

mektedirler. 
Rabu Timra adındaki sakallı Hint 

li Hindistanın Karachi köyünde doğ 
muştur. Boyu bir metro 88 santimet 
rodur. Ağırlığı yüz okkadan fazla -
dır. Ve bütUn vücudf.i siyah bir ayı 
gi"oi kıllarla örtülüdür. Vücudu bu 
kadar heybetli olan Hintlinin yüzü 
bilakis yumuşakmış. Her zaman gü
Ilimsiyen bu pehlivanın vUcudile yü
zü arasındaki mana farkına Ameri
kalılar hayran kalıyorlarmış. Kendi 
sini güreşe çalıştıran ve yetiştiren 

Gama isminde, eski dünya şampiyon 
!arından Hindistanlı bir. pehlivandır. 
Bazı güreş mliteha~sıslarmın mUta 

lealanna göre; bu Hintli pehlivan 
bir zamanlar Amerikayı kasıp kavu-
ran ve dünyanın en kuvvetli adamı 

lakabını kazanan Koca Yusuftan da 
kuvvetli imiş. 

Hintli, Ali babadan sonra, Cim 
Londosu yenen Sikat, ondan sonra dıı 
Sikatın galibi Mahonen Din ile çar -
pışacaktır. Sıra ile bu pehlivanlan 
hakhyacağına emin olan Hintli bun 
lardan sonra Amerikanın birinci sı -
nıf iki pehlivanile bir gecede karşı
laşacaktır. 

Hintlinin diğer bir arzusu da yap
tığı numaralar ve yüzünü bir sahne 
artisti gibi buruşturan Yunanlı Cim 
Londosla ayni gecede bir diğer 
baş pehlivanla boy ölçmektir. 

, 
Dinarlının ne olduğu 

·belli oldu 
Müsabakamızdan kaçmak için çık

maz yollara sapan Dinarlı hakkında 
T ü r k i y e d e baş pehlivan lan ettiğimiz gün neşrettiğimiz mfüra-

geçinenler a r a s ı n d a en baka §artlarını vesika gibi kullana-
üstün pehlivanı bulmak maksadi- rak Dinarlıya cevap vermiştik. 
le 500 lira granti koyarak ilan etti- Koca pehlivan o kat'i vesika önün
ğimiz müsabakamıza baş pehlivan- de, ciddi güreş ilanları karşısında 

lardan gelen cevaplardan sonra Di- olduğu gibi şaşırdı kaldı ve o gün
narlı Mehmedin bir ak§am gazetesi- denberi sesi çıkmaz oldu. 
ne gönderdiği mektuba da cevap ver- Bu vesile ile Gümrükçil oğlu pehli
miştik. Dinarlı güreşten kaçmak vandan aldığımız bir mektubu aynen 
maksadiyle uydurduğu sebepler ara- aşağıya alıyoruz: 

sında, gazetemizin menfaatine çalış- • • • 
mak istemediğini yazmıştı. Halbuki 0 1'fuhterem Bayım; 
on paralık menfaat beklemeden mü- Cim Londosla Yunanistanda ilk 
sabaka tertip etmek arzusunda oldu- yap~rı mnç münasebetiyle e\'Velcc 
ğumuzu gazetemizde müsabakayı i- Dinarlı pehlivan hakkında. mektup 

HARBiYE bugünkü 
tekimülüne nasıl erdi? 

Kahramanlar yuvası Harbiyenin 
yaşadığı tatlı ve acı hatıralar 
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Hassa müşiri firari Fevzi Paşa ile hassa miralayı Na -
mık Beyin himmeti erile 1250 ( 1834) yılında kurulmuş 
olan ilk Harbiyede mektebin iç hizmetleri de talebeye gör
dürülürdü. Yemek pişirmek, karavana taşımak ve yıka
mak; koğu§ ve dershanelerin temizlenmesi de bu meyan
da idi. Talebeye asker tayınının bir buçuk misli istihkak 
ve senede 6 kat elbise verilirdi. 400 mevcutla tedrisata 
haşlamış ohtn ilk Harbiye talebesinin derslerde ne dere
ceye kadar muvaffak oldukları İkinci Mahmutta merak 
uyandırmış ve bu merak saikasile 1250 yılının Zilkade 
ayı içinde (lkinciteşrin. 1834) Harbiyeyi ziyaret etmiş; 
talebenin yazı ve hesap derslerindeki kabiliyetlerini tak
dir etmİ§tİ. 

1251 yılında Harbiyeden 4 talebe.---------------
Viyana harbiyesine ve keza ayni se- başıların nişanları, küçük bir güneş 
ne içinde 1 ( Viyanaya 5, Parise 3, şeklinin ortasında bir yıldızdan iba
Londraya da 2 zabit tahsile gönderil retti. 
mişti. Çavuş ve başçavuşlar için bu yıl-

lkinci Mahmut, ilk Harbiyeyi 1251 dızm yanına bir de ay ilave olunur -
hicri yılında da tekrar ziyaret ede - du. Başçavuş olabilmek için, diğer 

rek bu mekteple yakından alakadar hususi vasıflarla beraber, nahiv der 
olduğunu göstermişti. sinden en yüksek derece ile imtihan 

1252 (1836) da mektebin matbaası vermek lazımdı. 

ıslah ve bu matbaada, ilk defa ola - T edriı ,ekli: 
rak, mektep nizamnamesi tal>olun- Mektepte evvela bir dersin tedri -
du. satı ikmal edilir, ondan sonra başka. 

Çocuk~arımıza 
müjde 

Tan, cumartesi günleri 90cuk
larm11z için bir sayfa tahsis et
mi[:jti. Bugün bu sayfayı koymu
yoruz. 

Fakat gelecek cumartesi için 
çocuklanmm sevindirecek bir 
sürpriz hazırlıyoruz. 

Gelecek ha.itadan itibaren ço
cuklarmuz ''Tan"da üç renkli bir 
çocuk mecmuası bulacaklardır. 

Bu mecmua dört büyük sayfa o
lacak, resimli hiknyelerle ve üç 
renkli tablolarla. silslenecektir. 

Bu yepyeni ve miikemmel bir 
ç.ocıık mecmuası çocukla.rrnuza 
bedava verilecektir. 

Unutmayınız, gelecek cumar
te i TAN alınız. 

Esnaf cemiyetlerinin hesapları 
Esnaf cemiyetleri müşterek büro

su birçok esnaf cemiyetlerinin hesap 
lannı tetkik etmektedir. Şimdiye ka 
dar garsonlar, şoförler ve sandalcı
lar cemiyetinin hesaplan gözden ge
çirilmiştir. 

Uive edildi; civarına ahırlar ve manej 
mahalleri yapıldı ve mektep buraya 
nakledildi. Maçkadaki sabık binada 
da askeri idadi tesis olundu. 

l kinci ve üçüncü nakil: 
1260 (1844) yılında mektep bura

dan da .kaldırıldı; Dolmabahçe sara
yının teferrüatından olan hademe ve 
rnusikai hümayun ve Baltacılar dai
relerini havi bulunan Çinili köşke 

nakledildi. Fakat bu nakil de muvak-
Talebenin ve muallimlerin kıya- bir derse geçilirdi. Bununla beraber 
leti: tahsil müddeti henüz tayin ve tes-

Talebe bir nevi kır renkli roiska pit edilmiş değildi. katti; maksat Pangaltıdaki binayı 
çuhadan elbise giyerdi. Bu elbise - Piyadecilik ve istihkamcılık ders- yeniden büyültmek, ıslah ve tamir 
nin kısa mintanları vardı. Her tale- !eri daha ziyade ameli olarak göste- etmekti. Nitekim Uç sene sonra, 1263 
benin bir meşin çantası ve bunun i- rilirdi. (1846) yılının Şaban ayında, (Har
çinde de elbise fırçası, dikiş iğnesi, (Okmeydanındaki "Harbiye,. taby.a biye) tekrar Pangaltıya yerleşti. 
iplik, düğme parlatmaya mahsus sı bizzat talebe tarafından yapılmış- Türkiyede ilk erkanıharbiye: 
malzeme ve yazı takımı bulunurdu. tır.) 1260 yılında bir taraftan Harbiye 
Talebe her cuma selamlık resmine 1256 (1840) yılında mektebin ted- nin mütemadi inkişafına çalışılırken 
iştirak eder, tüfek ve kasatura ta - risatına Fransızca ilave ve Tıbbiye diğer taraftan da Avrupada olduğu 
şırdı. mektebinin Fransızca hocası Doktor gibi Türkiyede dahi bir erkaniharbi 

Muallimlerin resmi kıyafetleri fes, Argiros bu derse muallim olarak ta ye sınıfı ihdas edilmeye tevessiil o-
setre, pantalondan ibaretti. (1) yin olundu. lunmuştu. Bu himmetin semeresi ese 

Dersler arasında en çok ehemmi - 1257 (1841) de (nazır Emin Pa. - ri olarak 1261 (1814) yılında 4 sı .. 
yet verilenleri arapça ve Farsça idi. şa zamanında) riyaziye dersleri tak nıflı bir (Erkaniharbiye mektebi) te 
Askerlik dersleri henüz bu ehemmi- viye olunduğu gibi askeri derslere sis edildi. 
yeti kazanmamıştı. Bununla bera - de daha çok ehemmiyet verilmeye 1263 (1846) yılında Harbiyenin ta 
ber 0 zamanlar Mısırda muallimlik başlanmıştır. !ebesini birinci ve ikinci sınıflarla i-
et~ekte bulunan Mavani isminde bir Bu sırada mektep talimhanesinde <ladinin beşinci sınıfı teşkil etmekte 
zat piyadecilik muallimi olarak cel - hergün tatbiki talimler yapılırdı. Ay idi (Bu idadi beşinci sınıfa ihtiyat sı 
bedilmişti. Dersler içinde resim de ni zamanda Santandre isimli bir zat nıfı ismi verilmişti). Bu sırada mec
mevcuttu. Bu dersin muallimliğine talebeye meç, ve kılıç ile mübareze mu talebe (78) e inmiş bulunuyor • 
de Ispanyalı ressam Şirans tayin o - usullerini öğretmek üzere mektebe du. Ayni sene içinde Harbiyeye (mek 
ıunmuştu. Bu suretle ve 1253 (1837) muallim tayin olunmuştu. tebi ulumu harbiye); askeri idadiye 
yılında, her derse ihtisas sahibi bi - (Harbiye) nin ilk mezunları: de (mektebi fünunu idadiye) isimle-
rer muallim memur edilmiş bulunu- 400 mevcutlu ve dört sınıfa ay _ ri verildi. 1264 yılında (ihtiyat sını-
yordu. rılmış olan mektep, 1258 (1842) yı- fı) ismi kaldırıldı ve bu suretle Har-

Ayni sene içinde mektebin iç hiz- lında _ yani tesisinden 8 sene sonra- biye üç sınıflı oldu. Ayni sene içinde 
metleri için de evvela bir bölük as - ilk mezunlarını vermiştir. Bunların mektep için Fransa ve Almanyadan 
ker tahsis edilmiş ve bu suretle ta - yekiinu 70 kişi idi. 41 tanesi yüksek yeniden ecnebi muallimler celbolun
lebe bu hizmetlerden kurtarılmıştı. derece ile imtihan verdikleri için du. Bu yıl içerisinde, Harbiyenin ilk 
Ancak bir bölüğUn bu işe kafi gel - birinci mülazımlıkla mezun olmuş • mezunlarından birinci Mülazımın 
mediği anlaşıldığından, sonradan, lar ve altın çavuş nişanı almışlardı. yüzbaşılığa terfileri için huzur im '" 
bu bölük ikiye çıkarılmıştı. 29 tanesi de orta derece ve mülazım tihanı yapıldı ve bunlar yüzbaşı nas 

··tbes· ·1 l bedildiler. 1265 (1848) yılında aske-Müzakereciler, bafçavuf, çavuş ru ı ı e mezun o muşlar ve altın 
b · d ri idadinin son sınıfı da. Harbiyeye ve onbafılar: on aşı nışanı almışlar ı. 

Mektep talebesi, bu sırada, ( 4) sı- ilk nakil! naklolundu. 
nıf üzerine tertip ve tanzim olunmuş 1252 (1842) den sonra mektebin Dördüncü nakil: 
tu. Talebe arasında hususi istidat gös başka bir yere nakli tasavvur olun • 1269 - 1270 (1852-1852) yıllan 
terenler Qnbaşı tayin edilirlerdi. Bun muştu; çünkil Maçkadaki bina ihti- Harbiyenin yeni bir göçüne sebep ol 
lann içinden en müstait olanlar da yaca kafi görülmez olmuştu. Bu se- du. Bu sırada Türkiye, (lngiltere • 
(sınıf başı) :Unvanile müzakereci ta- beple Pangaltıda ve şimdiki Harbiye Iı'ransa - ve Sardunya devletlerile 
yin olunurlardı. Onbaşılarla çavuş nin bulunduğu yerdeki (Tophanei a- müttefik olarak) Ruslarla Kının har 
ve başçavuşlar (müzakereci muavin mire hastanesi) ismile • anılan bir bini yapmaya mecbur olmuştu; milt· 
leri ile müzakereciler), hususi birer katlı bina tamir olundu. Bu binaya tcfik devletlerin lstanbuldan geçe • 
alamet olarak, nişan takarlardı. On- kütüphane, dershaneler, koğuşlar i- rek Kırim'e gidecek olan askerleri i-

çin kışla, hastane ve saire lazımdı. 

ile arzettiğim hususata mutabık ola- ı işine gelmez. 
rak muhterem gazetenizin 19 • 9 - 6 - Bu iddialanmızı son teklifi -
986 tarihli spor sütunundaki yazı - nize ya.naşmamıı.Jda esasen kcndl~i 
nm okuduğum cihetle bugün de bu de teyit ediyor. Şu halde onu bu 
sadet dahilinde gene bir kaç söz yaz- müsabakndruı ekarte etmek ''e ikin -
makbğmıa müu.adenizl rica edece - ci sınıf bir pehlivan olduğunu ilan 
ğim: etmekle kendisine anlatmak en mü • 

1 - Dinftrlı Türklyede birinci smd nasip bir hareket olsa gerek. 
bir pehlivan yani Türkiye ba;;pehli- Bu miitaaleamı efkan umumiyeye 
\'anlan sıra ına dahli değildir. iblağmızı sizden çok ricn eder ve de-

2 - Dinarlı Cim Lond~ln beraber rin sa.ygılamru sunanm. 
gelen Yunan . nmpiyonu denilen peh- lzmit Yukarıpazar mahallesinden 
livandan başka imdiye kadar kimi eski pehlivan Gilmrllkçüoğlu, 

Bu lüzum Harbiyeyi de yerinden oy
nattı ve mektep, Babı seraskeri de
nilem eski Harbiye Nezareti (şimdi
ki üniversite) binasının arkasındaki 
Taşkışlaya naklolundu. (Bu Taşkış
la eskiden askeri itfaiyenin ve şimdi 
yüksek muallim mektebinin bulun -
duğu binadır.) Harbiycmizin boşalt
tığı Pangaltıdaki bina da müttefik 
Fransızların askeri hastanesi ittihaz 
olundu. Harbiyenin naklinden bir ay 
kadar önce de Maçkadaki askeri ida 
di Usküdarda Yenimahallede başka 

yenmistir ? 
3 - Mülayime bir kaç defa yenil

di, Kara Ali ile ~·aptığı maçta za -
vallmm kınk koliyle de ba,, edeme
di. Tekirdağlıdan ise korktuğu her -

G •• T • bir mektebe naklolunmuş, bu bina. 
uneş enıs turnuvası da müttefiklerin ihtiyacına tahsis e-

kesin malumudur • 
4 - Bu zat kuvvet ve kudret sa.r

fetmt-.kslzin kendini Türkiye baş

pehlivanı görmek ve me~:da.ru mlı.~a -
ra.a)·a ropd()sa.mbr ile !:ıkmak zevkin
dedir • 

5 - Kendi kudretini bildi~I için 
iddialı miisabakaln.m giri mek hl~ tc 

Bu hafta Cumartesi gününden baş 
lamak üzere Güneş tenis kortlarında 
bir tenis turnuvası açılmıştır. Bu 
turnuvaya şehrimizin en kuvetli Ra
ketleri iştirak edecektir. 
Kadınlar arasında müsabakalara 

da lstanbulun en kuvvetli oyuncuları 
dahildir. Turnuva Cumartesi giinü 
saat 14 te başhyacak Pazar günil öğ 
leden sonra final müsabakaları oy
nanacaktır. 

dilmişti. 

Harbiyemizin Kırim harbinden bu 
güne kadar geçirdiği tekamül ve in
kılap safhalarını da gelecek bir yazı 
ile hülasa edeceğiz. 

Celal DİNCER 

(*) Bundan evvelki yazı dünln1 nüsha
mızda inti:sar etmiştir. 

(1) Farisi hocalığına tayin olunan Ahmet 
Cevdet Efendi (meshur Ahmet Cevdet Pa
şa), ilmiye kisvesini terketmemek için bu 
muallimliği kabul etmemişti. C. O. 
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Büyük Dil inkıl8bımızın tarihcesi 
Dil inkılabı anıtlnın ·temeli 

nasıl atıldı? 
Ana dilimizin bayramını yapıyoruz 

Dil davamızın dünya dilcileri arasında uyandırdığı 
alaka çok kıymetlidir . . 

Büyük Şef, Birinci Dil kurultayında tezleri dinliyorlar 

Bundan tam dört sene evvel, bugün 26 Eylül 934 te, 
r il'ürk dili için ilk defa olarak bir Kurultayın toplanmasına 
lüzum görüldü. 

O tarihe kadar, öz dilimize yaklaşma yolunda, epeyce 
geniş adımlar atılmıştı. Fakat bu yaklaşma hareketleri, 
bir düzen altına sokulmuş değildi. Arap ve Fars kelime
lerinin istihlak sahaları, gittikçe azalmakta idi. Anck, 
bu yabancı sözlerin bıraktığı boşluğa Türkçede hangi 
kelimenin geçeceği kolaylık la'" kestirilemiyor, herkes di
lediği gibi, işine ve kolayına geldiği gibi yazıyordu. 

Uçüncü Dil Kıaıdlayı Asbaşkanı 
Profesör Afet 

Türk dilinde, bu anarşi belki de 1 Tilrk Dil K1mmıu Türk Dil Kurımm 
daha uzun yıllar devam edecekti. 1 hangi maksatla toplandığını, nasıl Genel Sekreteri Ba§kam 

Işte, bu sırada, yani her zaman ol bUyük bir ülküye varmak için hazır lbrahinı Necmi Saffet Arı1«m 
C:luğu gibi tam vaktinde, Ata.türkün }andığını, orada neler görtişüleceğini Dilmen 
yol göstericiliği imdada yetişti. ve ne kararlar alınacağını bilenler 1 
lınJmizi · ~lı':Chilmck · in._jlkönc • ~k azdL 936 yılının Ağustos ayında açılan 

onun ana köklerini arayıp bulmak, Türk tarihinde, böyle bir Kurul • son Kurultayı ise, büsbütün başka 
gerekti. Ta ki, böylelikle, onu her tay ilk defa olarak toplanıyordu. şartlar altında toplandı. 
çağda ve her seviyede, bütün Türk- Şimdiye kadar gelip geçenler, Tür-
ler, kolaylıkla ve zevkle öğrenebil • ktin kendine mahsus bir dili olduğu Dil davası ve dünya dilcileri 

nu hesaba katmamışlardı. Dil üzerin Türkün dil davası, bütün dünya 

de bir çalışmaya kim ve neden lü • dilcileri arasında, duyulmuş, hatta 
/)? zum görecekti? bazı dil cemiyetlerinde tetkik ve mü 

-t/1 t Esasen biz Türk değil Osmanlı i- nakaşa mevzuu olmaya başlamıştı. 

1 
dik! .. Ve Osmanlı dilile konuşuyor -

(. L': ) duk. Fakat bu Os~an:ıc~mn nasıl _i-

.... U(_ da meydanda ıdı. 

Son Kurultayda, tanınmış yaban-

cı dil alimleri arasında, seçkin sima

lar gördük. Ve bu simaların karşısı 
1. ~O/,,.. çinden çrkılm~z. hır labırent oldugu 

, /2.. Oyle iken Türkün konuşma ve yaz na boş bir el ve kuru bir dille 
· ~ /7>1J2_ ma dili bu dil olamıyacağını kimse çıkmış olmaktan artık korkumuz 

/ - düşünmek istemiyordu. Osmanlıca • yoktu. Atatürkün deha ışığından do-
~· nın, bataklığı içinde benliğimizi kay 

' 
A .., :.. _,/,, :_ bederek boğulup gidiyorduk. 
~ ~ Ve boğulup gitmeye o kadar alış -

ğan Güneş - Dil Teorisi, yalnız bizi 

değil, bütün yabancı memleketlerde 

ki dil bilginlerini de alakalandmyor 

du. fi 
\ b <.. mıştık ki, Türk dili için Dolmabah-
~ /1.~V/!.-· ; e sarayında bir Kurultay toplanaca 

. ~.L..~' _ ~ ğı haberini layik olduğu alaka ile kar Toplantıda, bu teori etrafında ya 
~.l"'t... şJlıyamadık. Hatta, niçin gizlemeli, pılan iki senelik a~tırmaların ne • 

bu toplantıdan dilimiz hesabına bil -
yilk bir şey ummıyanlar, pek çoktu. 
Fakat aradan bir sene geçtikten son 
ra, dilde belki yarım asıra sığmıya -

tice.si ortaya konuldu. 
Bu netice, TUrk dilinin, bütün dün 

ya dillerine kaynaklık ettiği nokta -

cak bUyük bir inkılabın filizlenmeye sını bir güneş gibi aydmlattı. 

başladığı görüldü. 

Dil İfİ günün meıelesi 
Osmanlıcknm körü körüne esiri O· 

lan kimseler bile, divan hokkasmın 

mürekkebine bulanan kamış kalem -

lerini kırarak, yeni açılan dil yolun -

da, yer almaya başladılar. Alaka, 

Bugün, işte o öz ve kök türkçenin 
o birçok dillere kaynaklık, destek -
lik eden ana dilin bayramını yapı -
yoruz. 

Kimbilir, belki bir gün, bizim ken
di kendimize yaptığıouz bu bayramın 
arsıulusal bir dil ba}Tamı gibi kutlu
landrğını da görürüz. 

Yeni dil teorisi 
ve akisleri 

[Memleketimlzdeki dil ~al.ışmalan 
hariçte de mühim akisler bırakmak· 
tadır. Bulgaristanda çıkan (Mir) 
gazetesi, dünkü po ta ile gelen nüs
hasında 'Oçüncü Dil toplantısı müna.
sebetile dikkate değer bir yazı neş
nıtmt5tir. Bu ya.mıın bazı kı unlannı 
aynen alıyoruz.] 

ilk dil k"1trultayı toplantılanna iştirak sden ôztürk köyWleri Dolmabahçede 

"Geçenlerde 1stanbulda, Dolma
bahçe sarayının geniş salonlarında 
Uçüncü Türk Dil kongresi toplanmış
tı. Bu kongreye birçok maruf Avrupa 
Türkoloğlan davet edilmişti. Bunlar 
arasında bizim de genç Türkoloji 8.li
mimiz Gospodin doktor P. Mi ya tef 
vardır. 

ilk Dil Kurultayına 
ait hatıralar 

Türklerin bu kongreye ne derece ö
nem verdikleri, kongrenin devam etti
ği bütün müddet zarfında Cumhur 
Reisi AtaUtrk'ün bUtUn müzakerelere 
i§tirakinden de anlaşılmaktadır. Ata
türk aynı zamanda Türk dilini ve 
Türk edebiyatını yeniden kurmakla 
mükellef bulunan bu kurulu kendi 
yüksek himayelerine almış bulunmak 
tadır. Kongreye bütün Türk filoloğ

lan, tarihçileri ve birçok muallimler 
davet edilmiştir. 

" Türk dilinin Türk milleti tarafından kurta
nlacağından şüphe edenler, millet hafızasının 

cehenneminde dünyanın sonuna kadar 
yanacaklardır ,, Türklerin bu kongreye ne derece ()... 

ilk Dil Kurultayını takip 
eden arkadaşımızın notla -
rından ıu parçaları alıyo-
ruz: 

Eylul ayı içinde bulunduğu
muzu fÜpheli gösterecek bol 
güne,li, sıcak bir gün... Dolma
bahçe sarayının büyük Muayede 
ıalonu hıncahınç dolu ..• Tam sa
at iki ••. Salonun heybetli kubbe
lerine çarpan fehir bandosunun 
uğultulu sesi duyuluyor: Herkes 
ayakta istiklal marşını dinliyo
ruz. Tam bu sırada, bütün göz
ler, salonun ilerisinde açılan bir 
kapıya doğru çevrildi: Büyük 
Şef, içeri giriyor. Bütün aza a
yağa kalkarak onu dakikalarca 
alkıtladılar. 

Bu sırada Samih Rifatm sesi 
duyuldu. Rahmetli, o gün neka
dar coşkundu. Bitkin ve terli 

Samih Rıfat merhum 

yüzünün, çizgileri arasında, ya
şıyacağı günlerin sayısı yazılı 
gibiydi. Öyleyken, gözleri, sı
caklığından bir zerresini kay
betmemişti. Sesi. çöllerde hay -
kıran bir aslanın kükreyişi ka
dar kuvvetli çıkıyordu. 

Kıymetli bir hatıra 
Sözünün bir yerinde, Atatür

ke ait ,u fıkrayı anlattı: 
- Otomobiline bir dü,m:ın 

bombası isabet ettiği gün, Mus
tafa Kemal, yanında bulunan 
yaverine: 

_ Cevat, demitti, zihnimde nem verdiklerini anlamak için Türk 
öyle şeyler dönüyor ki bunlar dilinin eski sultanlık rejiminde ve ye
bir gün kuvved n fiile çıkaraa ni cumhuriyet devrinde gösterdiği in· 
bütün cihan hayrette kalacak • ki§afı k,ısaca takip etmek lazımdır. 
tı Dünya.da bir asırlık bir zamana sr .. r. 

Samih Rif at, bunu anlatırken ğan iki devre zarfında Türk dili ka· 
gözleri yaıarmıfb. Bu dakikada d~r t~beddUllere maruz kalan ikinci 
nekadar ıamimi olduğunu, Ata- hır dıl yoktur. Şark komıJumuz olan 
türke çevrilen bakışlarından an Türkler bugü? edebiya~ s~asında k~
lamak kabildi. Samih Rifat nut- fi derecede bır terakkı gosterememış 
kunu bitirdikten sonra reia in· bulunuyorlarsa, bunun sebebini o di
tihabma sıra gelmişti: Kazım li~ .z?r. benimsenen ve gramer~erl ~!
Özalp ittifakla reisliğe seçildi. bınbırıne uymıyan Uç muhtelıf dıl
lkinci1 reisliklere de Maarif Ve- den ibaret bir halita arzeden bir dil 
kili Reşit Galip ve Samih Rif at oluşundandır. 
getirildiler. Bugün Türk dilini kurmakla mli-

Re,it Galip, hiç unutmam, nut kellef bulunanlar, yeni bazı çareler a-
kuna •öyle batlamıştı: ramaya ve tedbirler almaya mc?cbu~ 

- 1919 senesi mayısının 19 kalmı§lardır. Çünkü, ancak böylelik
undan, yani Reisin Samsuna çr ledir ki, istenilen bu ebeddül biitün 
kışmdanberi, milli istiklal ıavafı halk kümeleri tarafından zorluksuz 
içindeyiz. olarak vücuda gelecektir. 

Ve sonra: Bugün Türk filoloğlarının üzerin -
- Ruhumun kubbesinde o- de büyük bir israr ve kıskançlıkla; 

nun yeniden çınlıyan sesi diyor çalıştıkları "Güneş Teorisi,, işte bu 
ki: "Millet huzurunda içtiğimiz ihtiyaçtan doğmuş bulunuyor. 
and. daha tamam olmadı. Türk 7 - 8 aydanberi bütün Türk gazete 
dili, kendi asil benliğini henüz ve mecmualarında telkinler yapan bu 
bulamadı" diyerek sözüne de - teoriye eski Türk dili dünyada rnev
vam etmif tİ. cut bütün dillerin temelidir. Binaen· 

Ve yine bir aralık, dil aavası- aleyh, bu teori mucibince, TUrk dilin· 
na inanmıyanlardan bahseder • de mevcut ecnebi kelimelerin atılma .. 
ken: ması gerektir ve teoriye göre bütün 

- Türk dilinin, Türk milleti hu kelimeler yabancı değil, kök itiba
taraf ından kurtarılacağından riyle türkçedir. Yalnız bu kelimele
şüphe edenler, millet hafızası- ri alan diller, bunların yaprlı§larını 
nm cehenneminde, dünyanın ao kendi gramerlerine göre teptil etmi§
nuna kadar yanacaklardır." de- !erdir. 
mitti. l§te Türklerin bu dil kongresine bu 

. ~eşit ~a~ip! . aözleri.ni hen~z kadar ehemmiyet verişlerinin sebebi 
bıbrmemıtlı kı, ılk kurultaya hın budur. Komşularımızın bu işte ne de
kadar kutlama telgrafı geldi- rece muvaffak olacakların ve bu ye
ğini Ru,en Efref haber verdi. ni dil teorisile ilim dünyasını ne de-

lik kurultayı.n, iki.nci. toplan· rece nfrilendireceklerini zaman göste
tısında, Dr. Saım Alı bır nutuk recektir. Bununla beraber bu teori 
•?ylemitti. Bu nutkun~~, harf}e: bugün bütün Türk alimleri tarafm
rın ses nakletme kabı!ıyetlerını dan kabul cdilmi§ ve yeni Türk edebi
anlatı~kc:_n. b';1ndan yedı sene ev· yatını kt·rmakla mükellef bulunan
vel. bır .~lı~ın hayva~~arın ku - larınc:• bu inkılap, Türkiyede şimdi
~akları uzerınde tecrube yaptı· ye l:ac!_: gerek kültUr ve gerek eko
gı~ı ve h~r:van kulaklarında a, nomi sahalarında yapılan inkılapların 
o, ı se!lerının .~u harfler~ b.:~ - en büyüğüdür. Bu tebeddülün \"ÜCU· 

zer akısler . ~~ud.~ g~tırdıgın- da gelmesi için Dolma bahçeye bütün 
den bahsettıgını soyledı ve: T'' k b'l 'nl · t 1 kta h K. b T d d. b Ik. b ur ı gı erı op anma ve er 

gitgide umumileşti. r 
Oyle ki, bir gün geldi, Türkiyede 

-
1 

ı~ 1 ır! de ıd, .... eld" 1 u sene bu uğurda milyonlarca para har
yazı ar, ınsan ıca ı egı ır, u- canmaktadı 

""\ zun bir tahavvül aebebile kulak· r. 
tan aldığımız ihtizazların ada- ~~~~~~~~~~-~~~ 

'Atatürk'ün Tilrk milletine dil ve harf 
inkı16p1annı verdikleri gilnlcnn 

kıymetli bir hatırası: Türk alfa1ısst 
ile yazdıkları ilk yazı 

efn ve öz dillerini bUyUk bir alaka ile 
benimsesinler. 

Bunu mümkün kılabilmek için, sü 
rckli çalışmalara ihtiyaç vardı. 

Bu ihtiyacı, yakından duyan Ata
turk, o zamana kadar kimsenin me
rak edlp adını anmadığı birkaç dil 
adamını etrafına topladı ve onlan 
kendi yüksek nezareti altında çalış
tırarak, büyük dil inkılabı anıtınm 

temel taşını atmaya muvaffak oldu .. 

ilk Dil Kurultayı 
Dil Kurultayı1 açıldığı gün, bunun 

dil işleri günün meselesi oldu. Her -

kes, ve bu arada bilhassa gençler, 

kendilerini yeni dil çığırına uydurma 

ya çalışıyorlardı. El yazması bir ki· 

tapta ele geçen türkçe bir kelimenin 
yer altından çıkarılmış bir define ka 
dar makbule geçtiği oluyordu. 

Yapılan araşbrmalar, ilerledikçe 
Türk dilinin nasıl eşsiz bir mücev -
her parçası olduğu bütün parlaklığı 
ile meydana çıktı. Ne yazık ki. bu 
mücevheri, şimdiye kadar işliyen ol
mamıştı. 

Dil Kurultayı, bu işlenmemiş mü . 
cevher parçası karşısında yalnız hay 
ranhğını açrğa vurmakla kalmıya • 
ra.k, öz dil üzerinde, mümkün olabi -
len incelemeleri yapmaya koyuldu. 
Bu incelemelerin ilk neticelerini, ikin 
ci dil kurultayında aldık. 

'Atatürkii sayrar şiir epiktir: 
Onun her işi bir erkişiliktir, 
Her fikri bir tansık, her sözü ölger. 
Her söylevi bir "Kudatku bitiktir! •. ,, 

Aktır yüce alnın ey Ulu ônder! 
Eksinir heykelci, sönüktür mermer! 
Resmin bir güneftir Türk yüreğinde, 
O bitmez. kııvvetle Türklük Üerler! •• 

Ey kurtancı, ey yurdu kurtaran, 
Yeni oy'la yeni bir ülke kuran! 
Hayrandır yapına biitün ülkeler, 
Eğilir saygıyle önünde Turan/ .•• 

lata verdiği tekillerin neticesi· 
dir·" 

Ahmet Cevadın ıözleri 
Bundan sonra daha birçok dil 

tetkikleri dinledik. Kurultayda 
aamiin saflarında oturanlardan 
bir kısmı, Sümercenin eski bir 
Türk dili olduğunu, ilk defa Ah
met Cevadın ağzından itıittiler. 
Milattan 4.000 sene evvel yazı -
lan Sümer kitabelerinden bahse
den sözleri, herkeste büyük bir 

· alaka uyandırdı. 
Ahmet Cevadı, Agop Marta • 

yanın nutku takip etti. Marta. 
yan eski Alp dili ile Türk dili • 
nin ayni kökten olduğunu söylü. 
yor ve Sümer dili üzerinde yap
tığı araştırmalan anlatıyordu. 

tik dil kurultayının bir husu
siyeti de, Anadolunun öz Türk 

·- - - ----:. köylülerinden birkaçının toD -

Pro'f. Ali Turan 
(Küreyinzade) 

Epik - Dastani, Hüner; Tansık- Harika; Ölger - Vecize, Özsöz; 
Sayramak -TercUman etm. Eksinmek - Aciz kalmak; Oy- Fikir. 

lantıda bulunmalarıydı. 
Gelen köylüler tunlardı: Ada

nanın Farsak aşiretind~n Yiğit 
Ağa, Bayat aşiretinden Ahmet 
Çavut ve Misli Hasan. 

Köylülerin yerli kıyaf etlerile, 
Kurultay salonunda yer almala
rı, salonun hqmetli manzarası • 
na ç.ok hot bir yenilik katmıştı. 

Uk dil kurultayı, bundan dört 
sene evvel, tam bugün i•te bu de 
kor içinde toplantılarına ba,la· 
mıftı. Aradan geçen dört sene 
içinde, ne biz o ilk dil acemileri. 
yiz, ne de kurultay o eski kurul
taydır! Türk dili, gün ışığı gibi, 
her yeri kapladı. 

Dört senelik bir zaman. dili • 
mize, dünya dillerine örnek bir 
dil olmak mevkiini kazandırmı
ya kafi geldi! 

Salô.hattin GtlNGôR 
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56 yeni genç kurmay kahra
man orduya iltihak etti 

Fransa ile 
tam dostluk 
isteriz 

Dün merasimle diplomaları verildi [Başı 1 incide 1 
müsbet çalışmaları için bu karşılıklı 
emniyetten sağlam bir istinat nokta-

Harp Akademisi komutanı korge
neral Ali Fuat canlı bir nutukla 
genç kurmayları orduya uğurladı 

·-------------f·---'I sı olamaz. 
Korgeneral Ali ua- tngiltere bizi yakın senelere kadar 
dın hitabesinden bir sis perdesi içinde görüyordu. 

Mucize: Atatiirlı Doğrusunu söyliyelim: Bizim de i~i-
latiklll harbi mucize dcflldir. Mucize A- miz rahat değildi. Hudutlarmuzm ne 

tatürk'tür. Mucize; tarihinin dönüm nokta· tarafında biri öksürse arkada İngiliz 
sında; Türk milletinin, Atatürkü buluşu· parmağını görüyorduk. Eski İngiliz 

du~tatUr!t'ten başka bir adam, hattll. belki Sefiri Sir Klark bizi olduğumuz gibi 
imur, battll belki Cengiz Han, battil belki tanıdı ve memleketine tanıttı. Yeni 

Atili lstiklU milcadelesini baııaramudı. · N ti 
k Atatı.irk Büyük Harbin galiplerine karşı sefir bu güzel yola devam ettı. e -

Yıldızdaki Harp Akademisini bu yıl da birço genç açtığı lstiklil sava,mı idari. siyasi ·•e se~- ce olarak, Kral Sekizinci Edvardm 
zabitlerimiz muvaffakıyetle bitirdiler, diplomalarını al- kukcyııi dehasile baııar~rak ve. ıör.ii!mem•~ı ziyaretinden de evvel bizimle İngil-

•• • • :ı:afer ka:ı:anarak kurdugu hayııyetlı devJetı ' • 
drlar ve kahraman Turk ordusuna kurmay olarak ıltıhak mütemadiyen yukseıtiyo.r _ve. yat~mı mcv- tere arasında tam emnıyete da-
ettiler Bu mu·· nasebetle Harp Akademisinde dün ög-leden ZT~!akrı k~lıdı ır~r.ak, manhevı zıncırlten kkkı"ral rraı: yanır tam bir dostluk kurulmuş bu-. 1 ur mı etını en a rarane era ı e .. , 
sonra büyük askeri tören yapıldı, törene asker ve sivil büyük i.s~ikbale gö;ürüyor.. . 1 lunuyordu. Bugiin İngiltere . -~i~~ 

• ,., , • , • Başı ılahl~ra dege~ _Atati.i~k. bı•e en ya- sulhten başka gaye beslemedıgımızı 
bırcok erkan davetlı olarak ıştırak ettıler. kındır: Erkanıharp ıcli ve bızım Ulu Baş- b'I" Bi İn ilt h kk d . 

huiumu:rdur.. ı ıyor. z g ere a ın a aynı 

Harp Akademisi komutanı Korge - . - - ·- itimadı besliyoruz. 

neral Fuat Erden, davetlileri nezaket F ranıanın aykırı vaziyeti 
le karşılıyordu. Gelenler arasında 

ordu müfettişlerinden Orgeneral 
Fahrettin Altay, Ali Sait Akbaydo • 
ğan, Vali ve Belediye Reisi Muhit -
tin UstUndağ, eski Erkaniharbiye 
mektebi müdürü general Halil, ge -
neral Cemil Cahit, mebuslanmızdan 
general Ali Hikmet, General Pertev, 
general Osman Tufan, eski erkani -
harplerden Urfa mebusu Behçet. Te
kirdağ mebusu Hüseyin Rahmi A -
pak, Konya mebusu general Ali Fu
at, Giresun mebUBu ve Matbuat ce
miyeti reisi Hakkı Tarık, Upiversite 
rektörü Cemil B~el, Deniz harp li
sesi ınlidUru Turgut, topçu atış mek
teb nutanı Albay Muzaffer, ye -
dek sUbay mektebi komutanı, aske
ri liseler müdürleri, Ust sübaylar, 
kurmay sübaylar vardı. 

Diplomalar veriliyor 
Merasime saat 15 te Harp Aka -

demisi komutanlığı büyük salonunda 
başlanmıştır. Yeni kurmaylar salo
nun methalinde, büyük komutanlar
la davetliler k~ısında yer alınış -
lardı. Once lstikl8.l marşı çaldı ve 
yeni kurmaylarımız yüksek ve heye
canlı seslerile marşı söylediler. 

Bundan sonra diplomaların dağı -
tılmasma başlandı. Orgeneral Falı -
rettin, ilk ismi okunan deniz güverte 
binbaşısı Kemal Bozkurtul\ diploma
sını alarak eski ErkA.niharbiye mek
tebi müdUrü mUtekait General Hali
le götürdü. General Halil de Kemal 
Bozkurta verdi ve tebrik etti. Deniz 
güverte yüzb8.ŞlSı Zeki Özak'ın diplo
masını da ayni şekilde Vali ve Bele
diye Reisi Muhittin UstUndağ verdi. 
Diğer Generaller de ayni merasimle 
diplomalar verdiler, geri kalanları 

bizzat Orgeneral Fahrettln dağıttı. 

Diplomaların dağıtılması bitince Or
general Fıihrettin yeni kurmaylara 
dönerek: 

- Şahsım ve burada bulunan muh 
terem refiklerim namına hepiiıizl teb 
rik ederim, dedi. 

Genç kurmaylar bir ağızdan= 
- Sağ' olunuz, diye cevap verdi -

ler. 

Korgeneral Fuat Erdenin 
hitabe1i 

Sonra Harp Akademisi Komutanı 
Korgeneral FUat Erden genç ve kıy 
metli kurmaylarrmrza hitap ederek 
heyecanlı bir nutuk söyledi, dedi 
ki: 
"- Harp Akademisinde çetin tah

llllinizi bitirip kurmay stajına layik 
olarak diploma aldınız. 

Harp Ak·,ıdemi.si11i tnılvnffakıyet1e bitirip diplomalarını alan biiyftk ordu
muzun genç kurmayları kıymem komutam ve profesötleriyle birlikte ... 
mutanların fikir terbiyesine hizmet Tilrk İstiklal harbi bu hakikatlerin 
etmekle iftihar etmez; komutanlığın muazzam örneğidir. 
en kıymetli yardnncıları olan kur - Tarihi coğrafya değil adam ya -
may subaylarını yetiştirmekle öğü - par. Tarihin seyrindeki amiller yal
nür. mz coğrafya, circonstance, tesadüf, 

Hem çok çalışkan, zeki teşebbüs- hadisat gibi şuursuz amiller değil
lil; hem manevi itaate hürmetkar; dir. Yalnız ırk ta değildir. Daha. kat't 
komutanlarına ve kıtaata sadtk Türk tesiri (adamlar) yapmıştır. Haller ve 
kurmay sUbaylan bütün harplerde şartlar, dehanın inkişaf edeceği mu
emir ve komutanın fedakar ve ano- biti yaratırlar. Fakat hadiseleri ida
nlm hadimleri olmağı bilmişlerdir. re ve onlara hükmeden dahilerdir. 
Birçoğu ya kurmay ödevlerinde ya - Ve milletlerin kader ve şerefi büyük 
but fiilen kıt'a başlarında fedakarlık adamlarile ölçlilür. 
borçlarını kanlarile ödemişlerdir. Türk Milleti, mukadderat, onu ye-

Türk kurmayının adı, geGen asrın re serdiği zaman, kendisini kurtara
ve 20 inci asrın Tilrk harp tarihinde cak Atatürk gibi bir evladını, ihti -
solmayan harflerle yazılıdır. yat olarak, kalbinde saklamıştı. 

lstiklô.1 harbi mucize değildir. Mu-
Büyük komutanlar'? layık cize Atatürk'tür. Mucize, tarihinin 

olmak emelı dönüm noktasında; Türk Milletinin, 
Siz harbi sevk ve idare edecek gU- j AtatUrk'ü buluşudur. 

zide sınıfa giriyorsunuz. Atatürk'ten başka bir adam, hat-
Sizin için emel; kurmay mektebin ta belki Tlınur, '1atta belki Cengiz -

den çrkan büyük komutanlara; Ma- han, hatta, belki AtlU\ lstiklft.I müca. 
reşala: lsmet !nönüne layik olmak - delesini ba,aranıazdı. 
tır • Atatürk Büyükharbin galiplerine 

Hiımetleri ve liyakatlarile mesle - kar•• açtığı istiklal savaşını idari, si 
ğin zirvelerine yükselen; muharebe- yasi ve sevkülceni dehasile başara -
leri harp tarihini süsliyen büyük ko- rak ve görülmemiş zafer kazanarak 
mutanlanmız. kurduğu haysiyetli devleti mütema -
Ordunun vicdanı; sevk ve idare (Doc diyen yükseltiyor ve yalancı mevzu

trine) lerirtıizin ilham kaynağı olan; ları kaldırarak, manevi zincirleri kı
kurmay fazilet ve vasıflarının şahıs- rarak Türk Milletini en ahrarane te
lanmışı olan Mareşal. rakkilerle, btiyük istikbale götürü -

Kurmay sübay, komutan, muzaf -
fer serdar. muzaffer diplomat, hü -
kfımet reisi; sivil ve silel vasıfları 

kemalln ayni derecesinde olan; bU -
tUn tekamül ve inkişafların sabit mih 
rala İsmet InönU • 

Işte önUnüzde açılan ufukta slzfn 
istikamet noktalarmız. 

Deha ve çalırma 
General Ali Fuat bundan sonra 

nutkuna şöyle devam ederek tamam 
ladı: 

"- Burada Harp Akademisinin ve 
kurmayın sahası dışında bir mevzua 
dokunuyorum. Evet "deha, çalışma
dır,,. Fakat (çalışma) dan daha !az
la bir şeydir de. 

yor. 
Başı Ui\hlara değen Atatürk bize 

en yakındır: Erk8.niharp idi ve bi ~ 

zim Ulu Başbuğumuzdur. 
(56) Genç sübay deniz, kara, hava 

kurmay stajına ayrılırken; kalbleri -
mizi, vicdanlarımızı, ideallerimizi sev 
glli Başbuğumuza tevcih ediyoruz . ., 

Generalin nutku çok alkışlanmış -
tır. Bundan sonra bando CUmhuriyet 
onuncu yıl marşını çalmış, kurmay -
!arımız da dinç seslerlle söylemişler
dir. Merasim nihayet bulmuştur. Me
rasim bitince Orgeneral Fahrettin da 
vetlilere: 

M enfaat ve gaye itibarile dost 
olmamız lazım gelen memle

ketler arasında yalnız Fransa aykırı 
bir vaziyette kalmıştır. 

Fransızlarla Pariste, Ankarada 
tatlı tatlı, dostça konu§uyoruz. Fa
kat Suriye hududunda FranRızlar bi
ze karşı garip bir emniyetsizlik gös
teriyorlar. Bazı mahalli Fransız me
murlarının ne gibi usullerle ~alışbk
ları, hududumuz boyunda neler yap
tıkları, İskenderun Türklerini nasıl 

ezdikleri Fransaya aksetse her akh 
başında ve hüsnüniyet sahibi Fran
smn mutlaka ytizU kızarır. BUtün 
dünyadan taahhütlere aadakat isti
yen Fransa, blze karşı taahhiltlerini 
tamamUe kağıt üzerinde bırakmış

tır. 

Mütareke zamanında da bu gayri 
tabiilik vardı. O zamanlar l•.,ransız

lar tstanbulda İngilterenin değil, bi
zim müttefikimiz imişler gibi hare
ket ediyorlardı. Fakat Suriye tara
fındaki mahalli Fransız kuvvetlm·i 
en muhataralı bir dakikamızda bi2i 
arkadan vurmaktan çekinmiyorlar
dı. 

Fransa ile bizim aramızda böyle 
bir münasebet tarzı mevcut olmama
lıdır. Bu çirkin vaziyet kat'i bir tas
fiyeye uğratılm.alıdır. Tevfik P.üş.tü 

Arae He Fransa Hariciye Naı!m ara
sında Cenevrede başhyan konuşma
ların bizi böyle berrak bir yola var
dıracağrm ümit etmek isteriz. Çünkti 
tam ve hakiki Fransız dostluğuna 

çok bUyük bir kıymet veriyoruz, 
Fransa ile bizim aramızda müzmin 
suitefehhüm ve em.niyetsizlik sebep
leri mevcut kalmasına razı değiliz. 

A hmet Emin YALMAiV 

Topçu yijzbaşı Cemal Sancak, Topçu 
yüzbaşı Pertev, Topçu yüzbaşı Ali 
Rıza Topçuoğlu, Topçu yüzbaşı Sa
halı Aytöre, Topçu yüzbaşı Tahsin 
Berkman, Hava yüzbaşı Seyfi Tura
gay, Piyade yüzbaşı Süleyman Şefik 
nter, Topçu yüzbaşı Ziya, Süvari 
yüzbaşı Kemal Ergenekon, Topçu 
yüzbaşı İhsan, Piyade yüzbaşı Mu
hiddin Okyanus, Hava yüzbaşı Eşref 
Gökel, Topçu yüzbaşı İsmail Hakkr 
Kurtböke, Topçu yüzbaşı Nurettin 
Alpkartal, Topçu teğmen Abidin Tü
zel, Topçu teğmen SalAhattin Yurda 
sin, Topçu teğmen Fikret Esen, Top 
çu teğmen Salahattin Karatamu, Sil 
vari teğmen Avni Okyay, Topçu teğ-
men Tevfik Doğantan, Harita teğ

men Bürhanettin Alpkan, Piyade teğ 
men Cemal Ak bay, Piyade teğmen 

Hidayet Arkuİı. 
Deniz Harp Akademisi mezunları: 

Deniz Güverte Binbaşı Kemal Boz
kurt, Deniz Güverte Yüzbaşı Zeki ö
za.k, Deniz Güverte Yüzbaşı Emin n

ker, Deniz Güverte Yüzbaşı Sa.fi Er
türk, Deniz Güverte Yüzbıt.ŞI Sadık 

Özcebe, Deniz Güverte Yüzbaşı Ser -
met Gökdeniz, Deniz Güverte Yüzba-

Cenevre 
Asambelesinde 

[Başı 1 incide]. 
Milletler Cemiyetinde bulabilecekleri 
ne ve bizzat kendi menfaatlerinin 
Milletler Cemiyetine dahil bulunmak
ta olduğuna kani oldukları takdirde 
mümkün olur.,, 

Eden bundan sonra, cemiyet paktı
nın barış muahedelerinden ayrılma.sı 
lüzumuna işaret etmiştir. 

Ekonomik meselelere gelliice, 
Eden ez cümle demiştir ki: 

"lngiltere hükumeti ekonomik faa
liyetin tekrar başla.masfiu kolaylaı, -
tırmak ve çabuklaştırmak ve munta
zam mübadeleyi ihya etmek lsti;or. 
Geçen sene İngiliz delegesi tarafın
dan ortaya konulan ham maddeler 
meselesi bu devrede mUzakere ve tet
kik edilecek halde i&lenmiştir.,. 

Eden bu hususta bitaraf tahki
kat yapılmasını teklif etmiıtır. 

Eden sfüıleritıi bitirirken, tesll-
hat meselesine temas etmiş ve lngıliz 
teslihatmın İngiltere için len bir mil
li vazife teşkil ettiğini ve aıUA.hl ırm 

tahdidi hakkında beynelmilel bir mu
kavele aktedilinciye kadar devam et
mesi icap edeceğini bildirmiştir. E
den en nihayet: "Silahsızlanma yal
nız sU~l sahada değil, aynı zamanda 
manevi sahada da başarılmalıdır. İn
giltere, ancak silahları kuvvetlı olan 
devletlerin tefevvUkunu temın ede -
cek bir silahsızlanmayı kabul ede • 
mez. Teslihat masraflarmm bildiril -
mesi kolaylıkla taahhüt edilebilir ve 
bu hususta bir mukavele projesi de 
mevcut olduğunu unutrtıamahdır.,, de
miştir. 

Mister Edenden sonra İspanya 
Hariciye Nazm Del Vayo 11öz söyle
di ve yUklendiği ağır mes'uliyeti ta
mamile müdrik olduğunu anlattık

tan sonra nutkuna şu şekilde devam 
etti: 

"Hürriyet ve memleket davasının 

elimizden kaybolmasına tahammül 
etmektense öl.meyi tercih ediyoruz. 
İspanya hükftm.eti halkın reyile se -
çHmiş ve iş başına getirilmiş bir hU· 
kumettir. Hilkümet halkın iradesini 
temsil ediyor. Asiler, bu iradeye kar
şı gelen ve ona karşı silah kaldrnnı
ya cür'et eden kimselerdir' ... 

lspanya Dışbakanı daha sonra 
devletler tarafından İspanya işlerine 
ademi mUdB.hale kararını mevzuu 
bahsetti ve: 

"Ademi müdahale kararı hUkOmet 
aleyhine ve asiler lehine verilmiş bir 
karardır. Çünkü asiler, bu sayede is
tedikleri kadar hariçten yardım gör
mektealrler. 

"- Hükumet muzaffer ole.cağın
dan emindir. Fakat dahil! harp baş
ladığı sırada bitmiş olacaktır. Bitme-
mesinin sebebi asilere bol bol harp 
malzemesi verilmesidir.,, dedi. 

Del Vayo nihayet İspanyanın Mil
letler cemiyetinden ne beklediğini an 
tattı: 

"Milletler Cemiyeti, dahili bir harp 
koptuğu sırada meşru hilk(lmete kar 
şı kıyam edenlere hariçten yardım e
dilmemesini temin etmeli ve bu suret
le hariçten yapılan tahriklerin mem
leket dahilinde sel gibi kanlar dök:Ul
mesine sebep olmasına mani olınalı-

dır.,, 

Tamir edilecek yollar 
Erenköyünden lç Erenköywıe, Kur

bağalıdereden Kayışdağına giden yol
ların esaslı surette tamiri kararla~

tırılmıştır. 

Şişhaneden Galata kulesine giden 
yolun bugün ta.mirine başlanacaktır. 

Kayıeriye telefon 
Ankara, 25 (A.A) - Ankara -

Kayseri arasında telefon muhaveresi 
bugün açılmıştır. 

YENi NEŞRIY AT 

Kral Edvard Vllli~ Tür
kiyeyi ziyaret albümü 

Deniz Harp Akademisinin 1 inci 
mnıfı; Kara Harp Akademisinin 18 
inci SJllıfı; Yüksek Levazım Okulu
nun 9 uncu sınıfı diploma almıştır. 
Sizinle deniz kurmay sübaylarım1z 

(24) oluyor. Harp Akademisinden çı 
kanlar (526) ve Yüksek Levazım 

Okulundan çıkanlar da (139) olu -
yor. 

Fakat (sevkUlcey~ deha) da har -
bin mes'udane sevk ve idaresine ka
fi gelmez; eğer büyük bir siyasi baş 
olmazsa. 

- Kurmaylamnızı hep birden ya 
kından görelim. Demiş, yanlarına gi
dilmiştir. Generallerimiz genç kur -
maylanmızı tekrar tebrik ederek ken 
dilerile konuşmuşlardır. 

şı Hikmet Ilgaz. Bu ay içinde TUrkiyenln ve BUyUk 
Ordu, Harp Akademisinden diplo

ına alan ı/Ubaylarma gUvenebilir. 
Harp Akademisi sUel gUzidelere 

Bağlam killtür; salim düşünüş kudre
ti; en zor durumlarda (doğru) yu 
bulmak kudreti; değişen her durum 
karşısında çaıbuk ve yeni karar ver
mek kudreti vermekle memleketin s~ 
lametine hizmet etmiştir. 

Son yirmi beş yılın harplerindeki 
crdu komutanlarının hemen hepsi; 
kolordu komutanlarının çoğu; tü -
men komuf:.a:nlannm yansından faz
lası Kurmay Mektebinden çıktılar. 

Harp Akademisi yalnız bilyilk ko-

Zire. harbe askerler karar vermez. 
Askerler harbi ya.par. 

Harbe karar veren; harp için en 
müsait şartlan hazırlayan; harp he
deflerini tayin eden; başkomutana 

vazife veren; harbi idare eden; siya
settir. Hazarda; ordu, donanma ve 
havanın; bu Uç binanın dayandığı 
plAtformu hazırlayan da siyasettir. 

BUyükharpte merkezi devletlerin 
durumu bu hakikatin menfi misali -
dfr. 

U,te arıta.da.şiar, kül budur. Külün 
cUzUleri bunlardir. 

Yeni kurmaylanmı.z 
Bu sene Harp Akademisinin deniz 

kısmından 7, kara kısmından 33, (bu 
nun ilcisi havadır) Yüksek Levazım 
Okulundan 16 kurmay çıkmıştır. 

Hepsi 56 dır. 
Kara Harp Akademisi mezunları: 

Piyade binbaşı Bekir Sıtkı Ortaç, SU 
va.ti yüzb~ı Fahri, Muhabere yüz
başı Kenan, Topçu yüzbaşı İhsan Gll
ney, Piyade yüzbaşı Kamil Güray, 
İstlhklni yllzbaşı Salih Zeki Uzsan, 
Topı:u yuzhqı Nejat; Piyade yüzba.,ı 
Celil Rifat, Piyade yUzbqı MUniir 
Aral, Piyade ytlzbaşı İsmail Hakkı, 

Yil.ksek Levaznn Okulu mezunla- Şef Ata.türkün kıymetli misafiri olan 
rı: Bnb. Hüseyin Hamit Tüner, Bnb. İngiliz Kralı S. M. Edva.rd Vill in 
Mustafa Kolçak, Yzb. Refik Süden, burada geçirdiği unutulmaz günlere 
Yzb. Ethem Yavuz, Yzb. Mahmut Ne ait zengin fotoğraf hatn-ala.n •'Yedi
diin Ulusoy, Yzb. Hikmet Birol, Yzb. gün,t müessesesi tarafından tertip o
Emin Tuncar, Yzb. Ahmet Adnan lunan çok nefis bir albüm i_çinde top· 
Şensoy, Yzb. Asnn Kupgöl, Tgın. Mu- lanmı9tır. Okuyucular, yüksek tari
i!ııiffer Yener, Tgm. Mlilterrem Bortıt- hi kıymeti bulunan bu ziyarete ait 
çiruı., Tgm.. Cevat Oney, Tgm. Kamil fotoğraflan, kolleksiyonlan arasm
Turh&n Özkan, Tgm. Cel!l YUcel, da toplu olarak bulundurmak fırsa
Tgriı. Ahmet Fazıl Fırat, Tgm. Yu- tını bu suretle elde etmiş oluyorlar. 
suf Cahit Özaksun. 25 kuruş gibi çok ucuz bir fiat kon· 

TAN - Yeni Kuıımaylarmuzı te'b- muş olan bu albüm mahdut miktarda 
rlk eder, Vazifelerinde muvaffakıyet basıldığı için hemen şimdiden tooa-
dileriz. rlk ediniz. 

26 - 9 - 936 

Bu Cazip tecrübeyi yapınıa 

PUDRALARI 
Dişlerinizle ezinia. 

Milyonlarca kadın bu tecrtlbeyl 
yapınca hayran kalmışlardır. Zi
ra; ekseriya yüzdeki siyah nokta· 
lar, açık mesameler ve her nevi 
gayri saf maddeler, tane tane 
olmug adi.bir pudradan ileri gel
diğini biliyorlar. Filhakika., bazı 

pudralar parmaklar arasında tn
tul unca kadife gibi yumuşak gö
rünürse de hakikatte kısım kısım . 
taneli ve sert olur. Bunlar, gözü-
nilzden kaçabilir. Fakat dişt~ı:i

nhıle peklla hissedebilirsiniz. Bir 
arça pudra alıp dişleriniz ara
mda eziniz şayet cUz't bir tane

lik olsa derhal hissedersiniz. Şim

di de bu tecrübeyi havalandml-
mış yagane pudra olan Tokalon 
pudraslyle yapınız. Bu pudra yeni 
ve imtiyazlı bir usul dairesinde 
istihsal edilerek evvelkinden on 
defa daha ince VE\ daha hafif kıl
maktadır ve binaenaleyh cildi 
nazik mesamelerini tahriş eden 
tanelere tesadüf edilmez. Bu gi-4 
bi taneli pudralardan sakınınız. 

Ve yalnız havalandırılmış ve ga
rantili yegane pudra olan Toka- , 
lon pudrasını kullanınız. Terki
binde krem köpUğU bulunduğu 

cihetle cildde uzun milddet sabit 
kalır ve artık parlayan bur•mıara. 

nihayet verilmiştir. Ve sık sık pud
ralanmaya ihtiyaç kalma.mıştm 

Deniz Yolları 
iŞLE T MESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mi.ihlfrdar 

•- zade Han. Tel. 22740 -

Trabzon postalan 
Pazar 12 de Salı 

Perşembe 15 te 

lzmir Sür'at postası 
Cumartesi 15 te 

Mersin postaları 
Salı, Perşembe 10 da kal.karlar. 

Diğer postalar 
BARTIN - Cumartesi, Çar

şamba 18 de. 

IZMIT - Pazar, Salı Per 
,embe 9,30 da 

MUDANYA - Her gUn 8,30 da 

BANDIRMA - Pazartesi, Salı, 
Çarşamba, Perşem -
be, Cumartesi 20 de 

KARABlGA - Salı, Cuma 19 
da. 

AYVALIK - Salı, 19 da Cuma 
17 de "Salı günü kal 
kacak posta gidiş ve 
dönü~te Lapseki ve 
lniroza da uğ:r.aya
caktır. . 

Trabzon ve Mersin postalanna 
kalkış günleri yük alınmaz. 

(1636) 
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No. 57 

İZLANDAYA 
''TC!IR.1<,, AK 1 NI 

- Yazan: Kadircan Kaflı -

'' Üç dört adam boyundaki yükseklikten atlamak güç 
değil .. Fakat, çemberi yarıp geçmek kolay olmıyacak,, 

Hasan dört taraftan sıkı bir çem
ber içine alındığını görmüştü. 

Demek ki ele verilmişti. 
En yakın hatıralarını şöyle biraz 

yoklayınca bütün şüpheler ya!nız ı 
bir kişinin üzerinde toplanıyordu. 

O da Anskar'dı. ı 
Zaten ondan başka Hasanı tanı-

yan yoktu kL.. 

1 
Canı çok sıkılıyordu. 
Artık san kıza ka. vuşacağı hak • 

kında beslediği en son ümitlere de ı 
veda etmeli mi? J 
' Buna bir türlü razı olamıyordu. 
Odasına koştu. Orada dikkatle J 

dı . h 1 
sakladığı palasını al ve yıne a-
nın ön tarafına bakan, diğerlerinden 
daha büyük ve geniş olan pencereye 
gitti 'sağ elinde yalın bir pala ve 
sol elinde bir tabanca ile onu görün
ce gerek halk ve gerek askerler bi
raz daha gerilediler. Tüfeklerin 
namluları ona çevrilip ateş etmek 
için hazırdı. 

Hasan bir bakışta hükmünü ver-

Cli: 
- Uç dört adam boyundaki bu 

yükseklikten atlamak güç bir iş 
değil. Fakat etrafımı sa.ran bu sıkı 
çemberi yarıp geçmek hiç te kolay 
görünmüyor. Bir anda üzerime bo
şalblacak olan kurşunlardan hepsi 
de boşa gitmez ya... Yüzlerce adam 
çeşit çeşit silahlarla üstiime .. ~~!an
dığı zaman onlarla yiğitçe doguşe -
rek ölmekten başka ne yapılabilir? 

I zl,a,ndada bir cadde 

mamazlık ... 
Hasan sabırsızlanıyordu. 
Kaptanın sözünü kesti: 

I 

- Anladık be adam ... Ne istiyor
sun? Vali benden ne istiyor. Onu 
söylesene ... 

Kaptan yutkundu: 
- Peki... Oyle olsun. Vali, diyor 

ki: Hanın her tarafı sarılmıştır ve 
kaçmasına imkan yoktur. Si18.lılannı 
bize versin ve teslim olsun. 

- Silahlarımı vermek mi? Tes • 

- Siz dedli misiniz ,budala mısı
nız? Teslim olursam beni baş üstün
de tutacak değilsiniz ya. Yine öldür
mek istiyeceksiniz. Bile bile ölmek
tense kendimi pahalıya satapm. Bu 
kadarcık şeyi de bilmiyor musu -
nuz? 

Vali Holger her defasında sağ ve 
solunda duran zabitlere, daha geri

deki }'lakime danıştıktan sonra söz 
söylüyordu. Yine onlarla görüşüyor 

ve bu görüşme uzayıp gidiyordu. 
liın olmamı istiyorsunuz, öyle mi? 

Hasan kendi kendine- Evet ... 
Hasan kaşlarını çattı ve sert bir - Şu iş bir an önce bitse de ne 

sesle: olacaksa olsa!.. Çok gevezelik ediyor 

- Sen valiye söyle. Ben, Türküm. lar .Yoksa ben mi kapıdan fırlıya.rak 

Türkler canlarmİ verirler ama si • üstlerine saldırsam .. Ben de bunu yaparım. 
San kız gözlerinin önüne geldi. 18.hlarmı vermezler. Eğer her halde Dedi. 

üstelik Anskarın da sağ olduğunu, almak istiyorsa gelsin de alsın! Bu sırada karşıki sokağın ağzm-
Vestman adasına gittiğini düşUndü. Dedi. da halk yarıldı ve bir adam sırtında 

1 büyük bir çalı demeti olduğu halde Genç kızın Anskann kol an arasın- Vali kızdı. 
da çırpındığını görür gibi oldu. Diş- H . kil lr göründü. Onun arkasından bir daha, 
terini sıktı. Yumruklarını srktı. O- asan. ~enye çe ere vaziyet bir daha geldi. 
na çevrllip--"te-ateş- 6deeok -rgtbi ~ ..&ldL Valinm hemen: Vali onları görünce yanındaki za-
ran tüfek namlulanndan sakınmak - Hücum... bitlerden birisine bir şeyler söyledi. 

için yana çekildi. Diye bağıracağını sanmıştı ve o- Zabit, atının karnma topuklarile 
Etraftan hücum yoktu. Kendisi na göre davranacaktı. dokunarak askerlerin önüne geçti. 

mi hücum etmeliydi? Fakat böyle olmadı. Çalıyı getirenlerden en önde olana 
- Heey ... Hasan!.. Türk korsanı.. Vali Holger yanındakilerden biri- hanın sol tarafını göstererek bir şey 
Şişma.n, uzun bıyıklı, sanşm bir sine bir şeyler söyledi. O da halkın söyledi. 

adam kalın bir sesle ingilizee olarak arasından geçerek sokaklardan biri-
Çalıyı getiren adam o tarafa gitböyle bağırınca Hasan başını uzata- ne saptı. 

rak dlşanya baktı. H d 
ti. Diğerleri de arkasından yürüdü-

Tercümanlar tekrar asana ön-
Kendi kendine: dü: ler. Hepsi de gözleri büyüyerek Ha-
- Anlas,ıla.n benimle konuşmak sana bakıyorlar, korkularından çalı - Sizin bize karşı koymıya ça-

lstiyorlar. bşmanız faydasızdır. Bu kadar ki-
Dedi. şiye tek başınıza galip gelemes\niz. 

demetlerini kendilerine siper olacak 

şekilde tutuyorlardı . 
Hasan dışarıya bakmca şişman Teslim olmanız daha doğrudur. 

adam yeniden söze başladı: [Arkası var] 

_ Danimarka ve lzlandanm bü
yük kralı Dördüncü Kristiyan adına 
olarak lzlandada valilik yapan sa -
ym Holger Rozenkrans size şunla
n bildirmemi emir buyurdular. Dik· 
katle dinliyerek açıkça cevap ver • 
menizi istiyorlar. Dinlemek için ha
ztr mısınız? 

Hasan uzun ve ı,ataf atlı sözlerin 
hepsini anlamamakla beraber bu 
adamın ne demek istediğini anla
mmtı. 

Konuşmaktan niçin çekinecekti? 
'.Acaba böylelikle bi!' kurtuluş yo

lu bulunamaz mıydı? 
Yiğitçe döğüşetek ölmek için ver

mği hüküm büsbütün unutulmak 
tize reydi. 

O zamana kadar nice korkulu 
hallerden kurtulmuş, sağ kalmu;tı. 
Bundan sonra da sağ kalarak sarı 
kIZI ele geçirmeyi ümit etmek her 
halde büsbütün boş olamazdı. 

Şişman ve uzun bıyıklı adama ce
vap verdi 

- Şu tüfeklerin namlularını aşa
ğr indirin de konuşalım. 

Bu sözler Danimarka diline çev-
rilerek vali Holgere söylendi. 

Kahire ile Bağdat ara
sında fayyare seferleri 

Filistindeki Arap mücahitlerine 
yardım için para toplanıyor 

Bağdat /tava ıtmanına gelen tayyare ve karşılıyantar ... 
Holger birkaç saniye düşündü. 
Sonra Hasanm istediğini. yaptırdı. Bağdat, (Hususi) - Mısır. Milli ı ıerinde de para toplan.makta, herkes 
Hasan meydana çıktı. Bankasının kurduğu bir hava şirke. asgari bir günlük nafakasını iane o-
Ortalrkta tıs yoktu. ti Bağdatla Kahire arasında seferle- larak vermeye davet edilmektedir. 
Iki gözle yüzlerce göz biribirlerine re başlamış ve ilk hava seferini şfr- A l d 'l ·· · 

ketin Muvaffaka isimli tayyaresi :z; e ı en muşavır 
merakla bakıyorlardı. Be t (H ") B d z· 

Kahireden buraya yapmıştır. yru , ususı - ura a ıra-
Şişman adam vali ile konuştuktan at Nezaretinde müşavir olarak vazi-

8onra yeniden söze başladı: Arap mücahitlere yarJım fe gören bir Fransız son günlerde az 
- Ben, !laym tüccar Lauritz Bag- Bağdat, (Hususi) - Filistindeki }edilmiştir. Fransız müşavir buna 

ge'nin gemisinin kaptanı ve Ko- Arap mücahitlere yardım olmak üze hiddetlenerek dairesindeki bütün res 
penhaklı Yan Gutlavzen... Sizinle re burada hararetle iane toplanıyor. mi evrakı, proje ve planları binanın 
~li arasında tercümanlık yaptığım Gazeteler de ianeyi teşvik yollu ma- taraçasına çrkarmış, üzerine gaz 
için büyük bir sevinç ve gurur du- kaleler vıı.,.·~~<iar. Ayni maksatla Su dökerek yakmış, sonra da vapura &.t 
Ytıyorum. Aramızda htc:ht,. •;:!a.~a • ı riye, Mısır ve diğer Arap memleket- lıy~k F"ransaya kaçmıştır. 

Yeni cürmü 
meşhut kanu
nu nasıl tatbik 

edilecek? 

No. 56 

Yazan: Stephan ZWEIG Çeviren: Rezzan A. E. Y ALMA.Nı 

Yeni talimatnameyi 
aynen neşrediyoruz 

Mari Antuanet bu vaziyete uzun 
müddet dayanmağa çalışh 

- II - Bu adamın cür'eti karşısında hep 1 rında hiç kimse bulunmamış ve on. 
Madde: 4 - Kanun, Adliye teşki • bir rahatsızlık hissi duyuyordu. Yal lar da kimseye bir şey anlatmamış• 

latı olan yerlerdeki belediye sınırları nız coşkun hislerle hareket eden bu tı. Yalnız malum olan bir nokta 
içinde işlenmiş olan suçlar hakkında adam hoşuna gidecek yerde onu vardır. Tahmin edildiği gibi Mira• 
tatlbik edilir Belediye sınırlan hari - korkutuyordu. Kalbinde en büyük 

k beau kraliçeyi değil, fakat kraliçe cinde kalan nahiye ve köyler anu • arru bu mlit'hiş cür'etkardan kur-
' nun da tatbik sahası haricind~. tulmak işi biter bitmez teşekkür e- Mirabcau'yu mat etmiştir. 

Adliye teşkilatından maksat a.slıye derek alakayı kesmek idi. Mademkı 
teskilatıdır. Yani kanun asliye teşki- para mukabilinde onu satın almış
llih mevcut olmayıp yalnız sulh mah- Iarclı hizmet gördürecekti. Mademki 
kemesi bulunan yerlerde tatbik edil- zeki ve cür'etli idi nasihatlerini tu-

lrsi asaleti, vakarı ve kraliçeli· 

ğin verdiği gurur ile Mari Antua:

net ilk nazarda olduğundan daha 

zeki ve daha kuvvetli göründü. Bu 

l 
miyecektir. Esasen C. Müddeiumu • ta.rak fayda bulacaklardı. Meclis iç -
misinin sulh işlerini de ~ahkemeye tima ederken, reyler toplanırken her mağrur ve kuvvetli hali Mirabeau .. 

! iddianamesiyle sevketmesı esası ka • halde Kral lehinde çalışmasmdan i- nun üzerinde büyük bir tesir bırak .. 
l bul edilmiş olmasına göre tatbikına yi neticeler çıkabilirdi. mıştr. Saraydan ayrılırken yeğeni .. 

maddl imkan da yoktur · Ahlakı bozuk ve para için her şe- nin koluna girerek kendisine has <>-
Madde 5 - Kanun, panayırlarda '" feda eden bu adam kendisi gibı t ı· li il · 1 ·· ı d. ,, · lan a eş ı san e şciy e soy e ı: 

işlenmiş suçlar hakkında tatbik edi- insanlan kullanarak iş görebilirdi. _ Çok büyük, çok asil ve çok 
lir. Panayırlar belediye sınırlarının Mari Antuanet bunu faydalı bir un - bedbaht olan bu kadını kurtaraca .. 
haricinde de olsa buralarda işlenen sur addetmekte beraber ona hiç em- • 
surlar bu kanun hükümlerine tabi- niyet etmezdi. 1lk dakikadanberi de- gım. 

" Bir saatlik mülakat bu kararsız dir. hasma kıymet vermemiş ve suiah-
Cümhuriyet Müddeiumumileri ka- IS.kına hep yüksekten bakmıştı. ve muğlak adamı değiştirmişti. 

za daireleri içinde kurulan pazarlar- Fakat bir müddet geçtikten sonra (Verdiğim sözleri tutacağım. Olü • 
dan panayır mahiyetini haiz olanla- Mirabeau tahmin ettiği gibi iş yapa- rüm de geri dönmem) diyerek coş.ı 
rının bir listesini en büyük mülkiye mıyordu. Yazdığı mektupla~ kağıt kun bir hale gelmişti. 
amirinden isterler. sepetini C:~-!durmaktan başka. bir iş Kraliçe bu mülakat hakkında hiç .. 

Madde 6 - Kanun, ağır ceza mah- görmediğini de fark ediyordu. Buna 
kemeleri vazifesi dışındaki cürüm- rağmen yine sarayla olan münase
ler hakkında tatbik edilir. Kanunun betini devam ettiriyordu. Yazıları
şümulü haricinde kalan ağır cezalı nın artık fayda vermediğini görünce 
cürümler C. M. U. K. nun 421 inci son bir gayret gösterdi. 
maddesinde gösterildiği üzere ölüm, Gerek siyasi vaziyetlerde gerek 

ağır hapis ve beş seneden fazla ha- kadınlarla olan münasebetlerinde ken 
pis cezalarını müstelzim olanlarıdır. di büyük ve hakiki kuvvetinin yazı-

bir kimseye ne bir söz söylemiş, ne 

de bir satır yazı yazmıştır. Dudak· 

!arından bir kelimelik bir teşekkür 
veya memnuniyetini gösteren bir 

söz çrkmamıştır. .Mirabeau'yu bir 

daha görmek istememiş ve bir sa

tır bile yazmamıştır. Bu mülakat Madde 7 - Kanun, T. C. K. nun 
529, 534, 539. 545ı 548, 551, 565, 567, da değil konuşmakta olduğunu bilir- esnasında ona hiçbir vaitte bulun • 
568, 571, 572, 573, 574, 575 ve 576 di. Mirabeau konuşurken adeta man mamrş, yalnız onu dinlemiştir. Lfıt
mcı maddelerile 534, 540 ve 547 in- yetizma kuvveti neşreder ve herke - fen kendisi için çalışmasına razı 
ci maddelerinin ikinci fıkralarında si kendisine celbederdi. Bunun için olduğunu söylemiştir. Mirabeau ise 
yazılı kabahatler hakkında tatbik arada olan De La Marck'a mütema- iki şey için söz vermiştir. 

(Ar'!casJ V&J") 

edilir. Bunların haricinde kabahat · diyen ricalarda bulunuyor. Ve Kra
ler hakkında tatbik edilmez. !içe ile görüşmesini temin etmesi i-

Madde 8 - Siyasi mahiyeti haiz çin yalvarıyordu. Emin idi ki onun- -!'"'!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"~~~~~~ 
olan suçlar hakkında bu kanun tat- la bir saat konuşursa onu da diğer .......,~.......__ 
bik edilmez. kadınlar gibi ikna edecek bütün te- B O R SA 

Madde 9 - Hususi muhakeme u-

sullerine ve takibi izin veya karar 

istihsaline bağlı olan suçlar kanu-
nun şümulü dışındadır. Kaçakçılık 

reddütlerini geçirecek ve kendisine 

hayran bırakacaktı. Bir saat, yalnız 
bir saat mülakat istiyordu! Ona bir 

kere tesadüf edenler, onunla konu -

şanlar bir daha ondan kurtulamaz -
!ardı . 

Mari Antuanet uzun mfüidet da
yandı. Fakat nihayet onu kabul et

miye razı oldu. (2) Temmuzda Saint 
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Paralar 

Sterlin 
1 Dolar 
20 Çek kuronu 
20 Belçika fr. 
20 Drahmi 
20 Ley 
20 Dinar 

A 1 ı e 
638,-
123,50 
84,-
80,-
21.-
13,-

B ı t ı ı 

638,-
126,-
90,-
84.-
23.-
16,-

ve matbuat suçları gibi hususi mu

hakeme usulüne bağlı olan suçlarla 

Cümhurreisine, hükumetin şahsı 

manevisine, Türklüğe vaki hakaret

lerde olduğu gibi takibat icrası Ad

liye Vekilliği ile Büyük Millet Mec· 

lisi Reisliğinden ve teşrii masuniyet 

mevzuubahs olan hallerde olduğu 

gibi Büyük Millet Meclisinden izin 

istihsaline bağlı olan suçlar hakkın

da bu kanun hükümleri tatbik edil· 

Cloru Şatosu'nda görüşeceklerdi. Bu 

mülakat pek tabii olarak gayet gizli Fransız fr. 
Liret 

tutulacaktı. Hayatın garip bir cilve- İsviçre fr. 

48,-
163,-
158,- . 
815,-

52,-
166,-
164,-
820,-

mez. 

Zabıtanın vazifeleri 
Madde 10 - Zabıta suç failini 

derhal yakalıyacaktır. C. M. U. K. 
nun 127 inci maddesi mucibince za
bıta ancak tevkif müzekkeresinin 
kesilmesini müstelzim ve ayni za
manda gecikmesinden mazarrat 
umulan hususlarda maznünu yaka
lıya.bildiği halde bu kanuna göre 
suçluyu yakalamak hususunda mut
lak olarak bu salahiyeti haizdir. 

Madde 11 - Zabıta. hırsızın üze
rinde elde edilen çalınmış eşya ile 
suçun işlenmesinde kullanılmış olan 
anahtar, bıçak gibi suçun maddl sü
but delillerini teşkil eden bütün eş
yaya el koyar. 

Madde 12 - Zabıta vak'a mahal

linde failin yakalanmasını ve mad
di sübut delillerinin elde edilmesini 
müteakıp bir zabıt varakası tanzim 
eder. 

Madde 13 - Zabıta zabıt varaka
sında: 

1 - Suçun maddi sübut delille· 
rinin neden ibaret olduğunu, 

2 - Vak'a mahallinde suçun iş

lendiğine dair görülen izlerin ma
hiyetini, 

3 - Suçtan zarar gören şahısla 
şahitlerin ve suçlunun hüviyeti ve 
adreslerini, 

Kaydetmekle iktifa eder. 
Madde 14 - Zabıta zabıt varaka

sını kendisi imza etmekle beraber 
şahitlerle suçluya ve suçtan za.rar 
gören şahsa da imza ettirir. 

r Arkası var] 

si olarak (Rohau)n o kadar isteyip Florin 
Avusturya şilin 

82,-
22,50 
28.-
20,-
22.-

te muvaffak olamadığı şeye (Mira- Mark 
Zloti beau) nail oldu. Bahçenin tenha ve Pcngo 

kuytu bir köşesinde görüşmek üze . ıye;: 22.-
32.-
31,-re sözleştiler. İsveç kuronu 

Altın 
Bir pazar sabahı saat sekizde bu- Banknot 

965,-
242,-

luşacaklardı. O saatte henüz sarayda çek ı e, 
herkes uykuda nöbetçi askerler de 
bu kadar erken misafir gelebileceği

ni tahmin etmediklerinden bir şeyin 

farkına varmıyacaklardı. 

Mirabeau çok müteheyyiç idi. Ge
ceyi kızkardeşinin evinde sabaha ka 
dar uykusuz olarak geçirmişti. Ara
bacı kılığına giren yiğeni onu sara
ya kadar götürmüştü. Paltosunun 
yakasını kaldırmış şapkasını gözle
rinin üzerine kadar eğmiş olarak a
çık bırakılan bir bahçe kapısından 

içeri usulca girmişti. Biraz sonra a
ğaçlar~n arasından Kraliçe göründü. 
Mirabeau hürmetkar bir tavırla ö
ne doğru eğildi. Başını kaldırınca 

Kraliçe dehşetle ona baktı ve titredi. 
Saçları karmakarışık yüzü çiçek 

bozuğu hırsı ile parlıyan gözleri o
lan bu korkunç baş ona korku ver
mişti. Mirabeau, derhal bunu fark 
etti. Çünkü ondan korkan ilk kadın 
Mari Antuanet olmamıştı. Hepsi o
nu ilk görünce titremiş ve geri kaç
mışlardı. Fakat bu korkunç çirkin
liği ilk ilk hamlede kadınları kor
kutmakla beraber sonradan onları 
cezbederdi. Bu his hazan korku deh
şet ile başlar. Hayret, beğenmek ve 
sonra da çılgınca sevmek haline ge
lirdi. 

Kraliçe ile Mirabeau'nun bu mü
lakatı tamamile i'izli kalmıştır. Bu
nun hakkında ne söylenmiş ise hep
si yarı uydurmadır. Çünkü yanla -

Londra üzerine 
Paris üzerine 
Nevyork 
Liret 
Brüksel 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Avusturya 
Çekoslovakya 
Mark 
lsveç kuronu 
İspanya pazeta 

Eıham 

Iş Bankası Mü 
• • N 
.. M Hamiline 

Anadolu% 60 
.. % 100 

Şirketi Hayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkos 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı aBnkası 
Sark Merkez Eczanesi 

Mı ıı r tahvilleri 

1886 1 
1903 II 
1911 III 

lıtilırazlar 

Türk Borcu I 
,, ,, II 
,, .. III 

101,50 
95 

Ergani A. B. C, 
istikrazı Dahili 
Sivas - rzurum I 

n 
Tahoilôt 

Rıhtım 
Anadolu 1 ve II kupon kesik 

" III 
Mümessil 

S5,-
24,-
30,-
23,-
24.-
25,-
34,-
33.-

956,-
243,-

637,50 
12.06.-

0,79,SS 
10,09,60 

4,70.-
2,43,!12 

64,23 30 
1.17.39 
4,20,-

19.Zl,12 
1,97.75 
3,03,15 
7,07.15 

82,
ıo.
ıo.-
24,60 
41,-
15.-
18,-

9,25 
12.75 
12,70 
82,-
31,50 

3,60 

102.50 
96,-

23,'75 
22,-
21.20 
97,-
97,50 
99.25 
99.25 

10.40 
42 10 
46,-
45.35 





r==:- 26 - 9 - 936 

Birdefa 
gelip 
görü· 
nüz. 

1152 

Türk Hava Kurumu Kadıköy 
Şubesi Başkanlığından: 
Türk Hava Kurnmu Kadıköy şubesinin eşya piyan -

gosu çekilme müddeti Eylül nihayetinde bitecektir. 
Bilet almış olanların ve yeniden alacakların Kadıköy 
iskele civarında Milyon Gişesine biletlerini ibraz ederek 
numaralarını çekmeleri ve aldıkları bileti ibraz etmi -
yenlerin eşyalarını Hava Kurumuna teberrü etmiş sa
yılacağı ilan olunur. (1487) 

1732 

TAN 1 1 

Juvantin Kanzuk 

Saç Boyaları 

llJ . lllııı- Nişantaşında _., 

IŞIK Eski "Feyziye,, LiSESi 
1 Memleketimizin en eski hususi lisesidir 

Ana, llk, Orta, ve Lise kısımlan vardır. Yatılı ve yatısız talebe kaydı için her gün müracaat edilebilir. 
Istiyenlere mektep tarifnamesi g-önderilir. Tele fon : 44039 

Nişantaşında • Tramvay ve Şakayik caddesinde 

1 Yatı 1 Şişli Terakki Lisesi [§~az 
ArtA • iLK • ORTA • LiSE 

KIZ ve ERKEK TALEBE tÇlN yan yana ve geniş bahçeli iki binada AYRI YATI TEŞ-

KİLATI vardır. Mevcut FRANSIZCA, ALMANCA, tNGiLİZCE kurslarına dokuz yaşın· 
-lan itibaren her talebe iştirak eder. Mektep her gün saat 10 - 17 arasında açıktır. Kav1t is. 
- lerine CUMA, PAZARTESİ ÇARŞAMBA günleri bakılır. Telefon: 42517 -

l d Jl 

saraçhanebaş•. Hayrı·ye Lı·sesı· Gunduz __ ..., 
Kumral ve ıiyah olaralr ıablt Horhor caddesı Yali 

ve tabii renk verir. Ter ve yıkan- ANA - İLK - ORTA - LiSE - TAM DEVRE 
makJa çıkmaz. Yegane zararstz Okulumuz her zaman gördUğü tevecci.ili ve rağbet üzerine ilk sınıflardan itibaren yabancı dil 
ve tanınmış sıhhi saç boyasıdır · tedrisatını yeni bir teşkilatla kuvvetlendirmiştir. Kızlar kısmı ayrı bir dairededir. Mektebin hususi 

D h ı V k 
A 1 e d CNGILIZ KANZUK EC"'ZANES! otobilslerile nehari talebe her giln evlerinden aldırılır. lstiyenlere tarifname gönderilir. Kayit için her 

a i iye e a e tın en .. __ lliBeİİlly•og•-ı•u .-•ls•tan-b•uJllll!_ ...... gu.·.·n-sa•a•t•l•O•d•an-·16•y•a•k•a•da•r •D•i.re•k•to.·r·liı·· ğ•e-m•u··ra·ca•a•t •••ed•i•lm•e•li·· d•ir •. --T•e•l •e•f•o•nliı: -2•0•5•3
11
0--· 

1 - Ankarada Yenişehirde Vilayeler evi arkasında
ki sahanın tesviye ve tanzimi işi kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuştur. 

2 - İşin muhammen keşif bedeli 7 O 7 7 lira 8 9 kuruş-
tur .. 

3 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Tesviyei turabiyeye ait fenni şartname. 
C - Keşif cetveli. 
D - Projeler. 
4 - 1stiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz ola

rakı Vekalet levazım Bürosundan alabilirler. 
5 --!__Eksiltme 28-9-936 tarihinde saat 15,30 da Ve

kalet binası içinde toplanacak satınalma komisyonunca 
yapılacaktır. 

6 - Muvakkat teminat 531 liradır. 

7 - Teklif mekupları yukarda 5 inci maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar Dahiliye VekAletine geti
rilerek eksiltme Komisyonu Reisliğine makuuz mukabi-
inde verilecektir. Poeta ile gönderilecek teklif mektup
lan yine 5 inci maddede yazılı saate kadar Reisliğe gel
miş bulunmaları şarttır. Teklif mektuplarının dış zarf
ları mühür mumu ile iyice kapatılmış olmaları şarttır. 
Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez ( 9 3 7) 
(1199) 1469 

Haliç vapurları idaresinden: 
İdaremizin Fener, Kasmıpaşa ve Köprü iskelelerinde

ki büfeleri birer sene müddetle ve açık artırma suretiyle 
kiraya verilecektir. Fener büfesinin ihalesi 30 eylül, Ka
sımpaşa büfesinin 14 İlkteşrin ve Köprü büfesinin de 
1 7 2 ci teşrin 19 3 6 saat ( 1O,3 O) da Galata da Mehmet 
'.Ali paşa hanında 51 No. lu İstanbul Belediyesi Haliç va
pur1arı idaresi müdürlük komitesi huzurunda yapılacak
tır. Şartnameler her gün idarede görülebilir. 

İsteklilerin % 7, 5 nisbetinde pey akçeleriyle yazılı 
gün ve saatte komiteye müracaatları. ( 15 5 8) 

Kimyager Alınacaktır 
Askeri Fabrikalar U. Müdür

lüğünden: 
Ankara civarında istihdam edilmek üzere diplomalı 

kimyager alınacaktır. İsteklilerin istida ve vesikalarile u
mum müdürlüğe müracaatları ( 15 6 7) 

İstanbul f5 inci İcra memurluğun-
dan: • 

24/ 9/ 936 tarihli gazetenizin 12 nci 
sayfasının 3 üncü sUtununda (İstan
bul Beşinci İcra memurluğundan) ser
levhalı gayriımenkuJ ilanının 2 ncı 
arttrrma tarihi her nekadar sehven 
8/ 11/ 936 yazılmış ise de mezklİr ta
rihin 9/ 11/ 936 pazartesi olduğunun 

tashih olunur. 

ZAYl - İstanbul lthalA.t Gümrü
ğünde 28375 numaralı beyanname ile 
muamelesi yapılan eşyaya ait almış 
olduğum 389911 numara ve 5 - 6 - 936 
tarihli makbuz kaybolmuştur. Yenisi
ni çıkaracağımdan hUkmli olmadığı i
lfi.n olunur. 

Leon Behnıo!ras 

ZAYl - lstanbul giriş gUmrük di
rektörlüğünce 1 - 11 - 35 tarıh ve 
lll84 numaralı beyanname ıle mua

Güzel Sanatlar Akademisi Direktörlüğünden: 
Mahrukatın nevi Alınacak 

miktar 
Muhammen 

fi at 
L. K. 

Tutarı 
Lira Kr.. 

Muvakkat 
teminat 
Akçesi 
o/o 7,50 

Lavemadenkömürü 100 Ton 11 50 1150 86 25 
Gürgen odunu 60 Çeki 2 40 144 10 80 
Meşe odunu 20 ,, 2 70 54 4 05 
Mangal kömürü 1200 Kilo O 3.25 39 2 9 3 
Kok kömürü 30 Ton 16 50 495 3 7 13 
Çıra 500 Kilo 5 25 1 88 

Akademiye yukarıda cins ve miktarı ve muhammen bedelleriyle teminat miktar
ları gösterilmiş olan mahrukat açık eksiltme ile alınacaktır. !hale 5 / 10 / 1936 Pazar
tesi günü saat 9 da Cağaloğlundaki yüksek mektepler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 
Talipler mufassal şartnameyi bedelsiz olarak Fındıklıdaki Güzel San'atler Aka<le .. 
misinden ala bilirler. ( 13 3 8) 1689 

melesi yapılarak alınan 2 - 11 - 35 ta- fi~-~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~~~!!!!!!~iiiiii!!~!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!~~~!!!!!!~!!!ii!i!~~!!!!!!!Jiiiiiii~"!!!!!!!~~iıiıii!!!~~~~l 

rlh ve 344101 numaralı depozito mak- 1 
1 

puzunu zayi ettik. Yenisi alınacağm- 1 

dan kayıp makpuzun hlikmü yoktur. 
Sevi Biraderl.er ve ıŞ1ireka.sı 

Beyoğlu 4üncü Sulh Hukuk mah
kemesinr!en: 

Feriköyünde Kuyu sokağında 4 

sayıda Hüseyinin Kasrmpaşada E -
min camii EyyUm sokağında 31 sayr
lı ekmekçi Osmanrn evinde oturmak

•• 
TURK ANTRASiTi 
Adapazarı Türk ticaret Bankasının lstanbul şubesi 

Türk antrasiti satışı için de ayrı bir gişe açmış ve müşterilere her türlü kolaylık 
göstermek için tertibat almıştır. Kışı rahat geçirmek İstiyenler ucuz, kuvvetli ve 
temiz olan Türk Antrasiti almalıdır. ' 1 

- Bankanın Bahçekapı'da Taıhan altındaki gişesine müracaat ediniz -
ta bulunan karısı Seher aleyhine aç- -------'-'-----'-'------------------------- --------
tığı sulh teşebbüsü davasında muha
keme günü davacı gelip dava edilen 
Seherin ikametgahının meçhul oldu
ğu müb&."?irin meşruhatmdan anlaşıl
makla ilanen tebligat icrasına karar 
verildiğinden dava edilen Seherin mu 
hakeme günü olan 21/ 10/ 936 saat 10 
da mahkememizde hazır bulunması 

lüzumu bulunmadığı takdirde muha
kemenin gıyabında görüleceği tebliğ 
makamına kainı olmak üzere ilan o
lunur. 

İstanbul İkinci İflas memurluğun
dan: 

Evvelce He.mal Başında 26 No. da 
mUskiratçtlıkla meşgul olmakta olan 
Dona Vayaki olan firması iflası 

10/ 6/ 936 tarihinde açılıp tasfiyenın 

adi şekilde yapılma.sına karar veril -
miş olduğundan: 

1 - MUfliste alacağı olıihlarm ve 

Çanakkale Jandarma Mektepleri Satınalma 
komisyonundan 

Cinsi Kilo Tahmini 
bedel 

L. K. 

Muvakkat 
Teminat 

L. K. 

!hale gün
lemeci 

Günü Saati Nasıl olacağı 

Ekmeklik un 668133 93538 63 5926 93 28 / 9 / 1936 Pazartesi 16 Kapalı zarfla 
Sığır eti 128661 28305 42 2212 91 29 / 9 / 1936 Salı 16 Kapalı zarfla 

1. - Çanakkalede 1, 2, 3, 9, 10 Sayılı Jandarma okullarile J. Hastanesinin 1 Eylfıl 
936 günlemec~nden 937 Nisan nihayetine kadar ihtiyaçları olan yukarda yazılı (2) 
kalem erzakın hizalarında gösterilen günlemeç gün ve saatlerde 9. Sayılı Jandar
ma Okul ordu evinde salahiyettar Komisyonca eksiltmesi yapılacaktır. 
2. - Teminat mektuplan ihale günü saat 14,30 za kadar Komisyona teslim 
edilmiş olacaktır. 
3. - Sığır eti şartnamesi parasız, un şartnamesi (4) lira (67) kuruş mukabilinde 
Çanakkalede Jandarma satınalma Komisyonunda verile bilir. 

İstekliler kanunun istediği vesikalan beraberinde bul undurmalan şarttır. ( 1092) 
istihkak iddiasında buluna.nlarm a.- -----'----------------_,,,...,...--..,...---.,.._...,.......-...---..._..._ ____ ..,...-_______ ...,.....,... _____ _ _ 

---------......... ~-------------- lacaklarmı ve istihkaklarını il!ndan •-• Dr. nISAN SAMt•iim• 

[ EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI / bir ay içinde 
2 

nci lflas dairesine ge- G ON OK OK A S 1 S 1 Jandarma Genel Komutanllğı 
Ankara Satınalma Komisyonundan 

_ lerek kaydettirmeleri ve delillerini Bclsoğukluiu ve lhtUlllarma kartı 
(senet ve defter hulasaları ve saire) 

S t 1 k A t pek tesirli ve tan aııdır. Divanyo-a 1 1 par 1 m a n =~~::.usaddak suretlerini tevdi lu Sultan Mahmut tUrbeaL No. US. 

2 -Hila.tına hareket cezai mes'u-
1 - Kapalı zarf eksiltmesinde yapılan teklif haddi 

layıkında görülmemesinden yüz yirmi binden yüz dok -
san bin kiloya kadar vasıflarına uygun ekmek 6 - 1 O -
936 salı gilnü saat on birde pazarlıkla alınacaktır. 

Esas No. sı Mevkii ve nev'i Depozito: Lira 

C. 16 Beyoğlunda Sormagir ma- 1900 
hallesinde Değirmen Çık- , 
mazı Çömlekçi sokağında 
eski 3 yeni 21, 3 3 Soğancı 
oğlu sokağında eski 14, ye .. 
ni 12, 14 No. 1I bir bod .. 
rum katını ve dört daireyi 
muhtevi apartıman (şimdi 
Cihangir caddesi . N o. 31 ) r Tafsilatı yukarda yazılı apartıman peşin para ile sa -

tılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. İhale 9 teşri
nievvel 1936 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat on
da yapılacaktır. Taliplerin şubemize gelmeleri. ( 409) 

(1631) 

liyeti müstelzim olmak üzere müfli -
sin borçlarının ayni müddet içinde 
kendilerini ve borçlarım bildirmeleıi. 

3 - Müflisin mallarını her ne sı -
fatla olursa olsun ellerinde bulundu
ranların o mallar üzerindeki hakları 
mahfuz ka.Lmak ıartile bunları ayni 
müddet içinde daire emrine tevdi et
meleri ve etmezlerse makbul maze • 
retleri bulunmadıkça cezai mes'uliye
te uğrayacakları ve ruçhan hakların· 
dan mahrum kalacakla:n. 

4 - 5/ 10/ 936 tarihine müsadif pa
zartesi gün saat 11 de alacaklılarm 

ilk içtlıriaa gelmeleri ve müflis ile 
müşterek borçlu olanlar ve kefilleri -
nin ve borcunu tekeffül eden sair kim 
selerin toplanmada bulunmağa' hak -
lan olduğu ilan olunur. (25868) 

------------------------Osmanlı Bankaar 
llin 

Osmanlı Bankası gişeleri Birincl
teşrinin 1 inci perşembe gUnUnden 

itibaren yeni bir iş'ara kadar, aşağı

da yazılı saatlerde açık bulunacak
tır: 

1 - Galata merkezi ile Yenicami 
şubesi: 

2 - Kilosuna on kuruş baha biçilen ve ilk teminat 
14 2 5 lira olan bu ekmek şartnamesi parasız komisyondan 
alma bilir. 

3 - Pazarlığa girmek isteyenlerin ilk teminat mak
buz veya banka mektubu ile Komisyonumuza başvur -
malan. (977) ( 1476) 

Adi günlerde: saat 10 
dan 

18 ya İnegöl Halkevi Başkanhgv ından 
kadar. Cumartesi günleri: Saat 10 

dan 12 ye kadar. İnegöl Halkevinin bir bando öğretmenine ihtiyacı var-
2 - Beyoğlu şubesi: dır. İsteklilerin hüviyetlerile şartlarını Eve bildirmeleri. 
Adi glinleroe: Saat 10 dan 121h a 

~~&~U~16~~~~ =====================(=1=5=4=2=)== 
martesi günleri: Saat 10 dan 12 ye 
kadar. 

Sahıbı: Ahmet Emin Y ALMA.N-Umuml Neşriyatı idare Eden: ıs. SALl.l\1 
Gazetecilik ve Neeriyat Türk Llmltet f3irketl-Bastldığl yer TAN mııtbaası 



R. C . A. nın yeni model· 
!erinin güzelliği hiçbir 
Radyo ile mukayese 

edilemez 

Her zaman radyo tekniğinin şa
heserlerini yaratan R. C. A. bu sene 
herkesi hayrette pırakacak bir 
mükemmeliyetteki makinelerini 

(' 

size arzediyor. 

5 Lambadan 22 lambaya kadar 
her boyda ve her kes.eye uygun 
R. C. A. radyolarını behemehal 
dinlemelisiniz. 

R. C. A. radyosu yalnız size en 
güzel musiki parçalarını dinlet
mekle kalmıyor. Ayni zamanda 
radyo stüdyosunda musiki dinler 
gibi size bir yakınlık hissini veriyor 

•• 
E L E K T R i K G O Z, 
E LE K l ~R i K D i M A G, 
SAHHAR BiR SESi 

işte 1937 modeli R. C. A. 
nın hayret verici mucizeleri. 

• 

ikulade 
çıkar ı·. 

R. C. A. Radyosu her 
evin ve her yuvanın 

en kıymetli eşyasıdır 

R. C. A. n111 odanızı kaplı
yan, sizi gaşyeden musi
kisini onun emsalsiz opar
IOrU ve yeni çelik. katodik 
llmbaları temin ediyor •••• 

Gelip mutlaka · 
Radyol rını 

• 
enı 

R. C. A. salon Radyogramofonu eşsiz bir saheserdir 

"A • 

O T T A Ş Beyoğlu. istiklal -caddesi Tokathyan karşısında • • • • • 


