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ATATURK ANKARADA -----Barıs 
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Jlhmet Emin YALMAN 

f( amutay, Cümhurreisinin. 
~ daveti üzerine yarın An
N ada toplanacak, Bqvekilin 
~n anlaşmasına dair bir nut· 
h~ dinliyecek ve bu anlatma 

nda reyini kullanacaktır. 
J:ıaCoru1uyor ki hükfımetimiz, Nyon 
ataktı karşısında çok hassas ve çok 
au kalı bir surette hareket ediyor. 
~Un da sebebi, banşa ve dünyanın 
har Yet ve asayişine dokunan her 
~kette Türkiıyenin dalına en önde 
~ Yenlerle beraber olmasıdır. 

e ~on anlaşması banş ve müşterek 
~Yet yolunda mühim bir adımdır. 
ırı _Ya yÜzfuıde bu adımı hiçe indir. 
ta ege Çalışan tesirler vardır. Bunla
~arşı Nyon'un kıymetini kökleş
W ek ve ban§ hesabına bundan en 
iç·ksek verim almak, banşçı milletler 
g0

1~. \'e tecavüz harbinin insanlığın 
ırı tünde bir haydutluk manzarası al
bir asına. taraftar insanlar için tabii 
h \'azif edir. Işte Türkiye süratli ve 
~Ssas hareketile bu tabii vazifesini 

Plnaktadır. 

Lı enuz izleri zihinlerde yaşıyan 
~U '::ı eski diplomasiyi diişünelim: 
(!\'\-~k devletler araSinda 15, 20 sene 
~ böyle çetin anlaşmamazlıklar 
~Ydı ve bir taraftan da sulhu ne 
<ı l'a olursa olsun korumak fikri 
""•lığa h ·m, ,buluns~hıtQ 
li CQlını: vevıeuerb aa gız-
dil.tıbir toplantı yaparlar, zayıf gör
~li bir anemleketin hakkını ve 
~ ı diğer tarafa bol keseden peş
l'U~ ~kerleredi. Böylece ortalık bU
ı...... devletler bakımından süt Ilınan 
"Cllırdı. 

~ liulrtln banşr korumak için işbirli
biı-e;en ve ana prensipten en küçük 
tilte edakarlığa. razı olmıyan bir In
Öah re, :Fransa ve Rusya görilyoruz. 
bet- ~·Uzakta bunlarla candan bera
tıı11 ır Amerika alemi var. Avrupa
~ ehnaı ve garbindeki çalışkan ve 
ltııdaçı nıilletler {Oslo) grupu adı al
~ıı toplanmışlardır. Merkezde ve 
~:ta Küçük ltil8.f, Balkan Birliği, 
tat! Paktı devletleri ayni banş yaf
~ flıı taşıyorlar. Asyanın, Afrika
~ Okya.nosun yüzlerce milyon in-

da ayni cephededir. 

.. 1 !lsaniık tarihinde hiçbir za-
l!a b nıan barış idealinin etrafın
~aıtı u kadar geniş bir kuvvet toplan
~e l§t.ır. Hariçte kalanlar bu mu
~et tıeY'i sarsmak, sürüden memle
~~~ak için her vasıta ile çalr-

eıcıar. Fakat hiç bir müspet neti
~ b. e etmiyorlar ve kendi davala-

ltu ergUn bir parça kaybediyorlar. 
~1.tr kla11 yolun verdiği netice banş 
'\'e ihtiyacını uyandırmaktan ve 
~1.ty et.Iendirmekten başka bir şey ol-or. 

't:~~en~.zde korsanlık gibi aykm bir 
~, dunyamn emniyetine el uzatıl
h~ıiJdı ~Yon'da gördüğümüz cephe 
~~a lnUrnkün olmazdı. Londra ka
ları i 2.lık komitesinin dar uğraşma-

/\. Çınde oyalanır, kalırdık. 
~ay:;uPada yeni canlanan ruh, esas 
tb. lta,~n hiç bir inhirafa razı olma
t'atı:ııy Ya, Rusya ile bir masada otu
~ 0·· ... ~.c.ağını söyliyerek konferan
lt "un·· ltışrıı U almak ve işi Londranın 

MECLiS YARIN TOPLANIYOR 
Kabine Bugün, A tatürkün 

Reisliği Altında . Fevkalade 
Bir içtima Aktedecek 

Yarın Öğleden Evvel Fırka Grupu Toplanacak, Bunu 
Öğleden Sonra Meclis Toplantısı Takip Edecek 
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ISviçrede Nyon kasabasında imza- Korgeneral Halis, lstanbtil kuman • ı 
lanan Akdeniz paktının tasdiki için dan vekili Korgeneral Cemil Cahit, ~~....._.~.__..,~,,......,.""""'~) 

Bilyük Millet Meclisini fevkalade top Vali B. Muhittin Ustündağ, Londra /n nz'/ferede ~~ 
lantıya çağıran CümhuITeisimiz Ata- sefiri B. Fethi, Varşova sefiri B. Fe- 4" 
türk, dUn akşam Ankaraya hareket rit, daha evvel Floryaya giderek 

Genelkurmay Başkanı Mareşal terdir. ~ 
etmişlerdir. Büyük Şef tarafından kabul edilnılş- ~ 11 Kişi ~ 

Fevzi Çakmak, Istanbul kumandanı (Arıkası 10 uncuda) yandı ~ 

Harp Tekrar Şiddetlendi 

Japon Orduslı Yeni Bir 
Taarruza Daha Gi~işti 

Fakat Çinliler Rical Etmektense 
Cephede Ölmeyi Te.rcih Ediyorlar 

~ Londrn, 16 (TAN) - Glaskov ~ 
~ civannc1a bir r;iftlfüte ~ıkaıı yan- ~ 
t gın neticesinde 11 kişi diri diri ~ 
~ yanını. Inrdır. Felfıketzedelerin ' 
' hepsi de lrlruıdahdır. ~ 

~ '"' """""~,... ""'""""' -
Yeni Yolcu 
Gemilerimiz 

Denizyolları mildürü B. Sadettin 
dün akşamki trenle Ankaraya gitmiş 
tir. Hareketinden evvel Haydarpaşa
da kendisile görüşen bir muharriri • 
mize şunları söylemiştir: 
"- Biliyorsunuz ki birkaç gün ev

vel Almanyadan geldim. Alman de
niz tezgahlarına ısmarladığımız ye
ni yolcu vapurlarımızın inşaatı iler -
!emektedir. 

Yeni gemileriımiz mukavele muci
bince muayyen vakitlerde bize tesliin 
olunacaktır.,, 

---o-
Yeni Muallimler 
Tayin Edildiler 

Muallim mekteplerinden geçen 
ders yılında mezun olan genç mual
Umler muhtelif mekteplere tayin e
dilmişlerdir. Bu tayin listesile, eski 
muallimlere ait bazı nakiller listesi 
sekizinci sayfadadır. t~. ~ ~lık komitesine düşürmf k is

~lurı...ı usyanın o komitede de dahil 
t' "U ~ 
lriıdi gu Italyanların hatırına ge-1 Japonların, Çinde ellerine geçirdikleri topraklar 
~b- Ve SUrUnceme usulüne kati su- Masaryk Eylulün 

Yirmisinde Gömülecek 
.ı "1! ı:ınt (Amudi ve maı"l taramalı era·ı·) \l..ı ett Çekildi. ltalyanrn, paktı ta- "" 
l'atıııa 1t'nıek veya başka bir konfe- Londra, 16 (TAN) - Uzak Şark 
tetıeri ~oı açmak hususundaki harbine dair gelen son haberlere gö-
taıya.;ın. de önüne geçildi. Faka:f't ... r , Japon kuvvetleri Şimali Çinde ge
llirıu h Ciddi surette •incitecek hezt niş mahiyette ve şiddetli bir taarruza 

l-\y0narekeUerdcn uzak duruldu! S'aşlamışlardır. Taarruz bilhassa Pe-
1letıceııı konferansının en mühim bir kin ~ ,Hankov ve Tiençin - Pukow 

' konferanstan e,vvel barış demiryollan üzerinde inkişaf etmeek 
(Arkası 10 uncuda) tedir. Japonlar bu iki demiryolunun 

her biri üzerinde üç kol ile ilerliyor 
ve muvaffak olduklarını bildiriyor -
lar. 

Japon tayyareleri taaITuzu hima
ye etmekte ve bombardımanlar yap
tıktan başka Çinlilere beyannameler 
de atmaktadır. Atılan beyannameler, 

· (Arkası 10 uncudıı) 

Prag, 16 (TAN) - M a sar y k'· 
in cesedi Lany şatosu via tah
nit edilmiş olarak, siyah bir tabut 
içinde blitün halka teşhir edilecektir. 

Masaryk'in cenaze merasimi 20 ey
lül paazrtesi günü, sabahleyin saat 
10 da yapılacaktır. 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi 

I~ c·ıt C" ~ 
i~ Kup~nu Kup~znu 1~-
ao kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bir 

cilt (300) kuruştur. cilz 71h kuruştur. 

Korsanlık Mucadelesi 

Bir Mukavele Daha 
imza Edilecek 

Fransa Hariciye Nazırı Ani ş 
Cenevre Konseyinde M .. d f 
cenevre, 16 (TAN) - Fransız ve 

İngiltere murahhasları Nyon anlaş -
masmı imza eden diğer yedi devlet 
murahhaslarına bu sabah denizilstü 
harp gemileri ile tayyareler baklan
da dün hazırlanan metni verdiler. 
Nyon anlaşmasına zeyil teşkil eden 
yeni anlaşma yarın (bugün) imza e

ayı 
• 
1 

dilecektir. 
Kontrole iştirak edecek olan de

niz tayyareleri filotillfüannm kuru
luş tarzları hakkında verilen mahi • 
mata göre, her filotilla beş deniz t.sy 

yaresind~n teşekkül ederek bin mil
lik hareket sahasına malik olacak ve 
her tayyare, üç top taşıyacaktır. 

İtalyanın vaziyetine gelince; Lon
dra mahafili, İtalyanın Nyon itilafı
na iştiraki için kapmın açık olduğu
nu bildiriyor. Esasen İtalya, anlaşma 
ya iştirak için hiçbir teklif yapmış 

değildir. 1ngilterenin bu yolda ilk ı;ı.dJ-. 
mı atması ise katiyen mevzuu bahso 
lam az. 

(Arkası 10 uncuda) 

Assamblede beyanat(a bulunan 
B. litvinol 

Büyük Tarih Kurultayı i • 
ın 

Bir Tar af tan 
azırlığı da 

e 
y 

• g 

Tarih sergi&incle teşhir edilecek meşhur tablolardan birka~ı 

Tarih sergisinde dün de hummalı 
bir faaliyet vardı. En eski devirler
den itibaren safha safha bütün Türle 
tarihini aydınlatacak olan dekorlar 
bilyük bir itina ile tertip edilerek yer 
li yerine konulmuş grafik, resiın, ve
sika, istatistik, kolleksiyon, heykel 
ve abideler sergiye pek hususi bir 
kıymet vermektedir. 

Atatürk Türkiyesinin başardığı 

bilyük işler, vücude getirilen paha bi
çilmez eserler sergide birer tablo ha· 
linde gözler önUnde canlanmaktadır. 

Burada, eski ile yeni, dün ile bu • 
gün, bilgi ve bilgisizlik, yanyana her 
biri, kendi vesikalnrilc mevkilerini al
ml§ bulunuyorlar. 

{Aması 10 uncucla) 

YENi TEFRIKAMIZ: 

• 
YAZAN: NAHiT 

• • 
Aka Gündüz'ün bitmek üzere olan "Adsız Roman,, ından son

ra, Nahit Sırrı'nın "Kıskançlık,, adını verdiği ilk büyük 
romanını neşre ba,lıyoruz. 

Gazetemi.zcle neşredilecek romanları tetkik eden arkadaşımız, 
bu romanı okuduktan sonra fU hükmü vermişti: 

1 "Birkaç yıldanberi elimden bırakmakıızın okumak ihtiyacını 
duyduğum ilk eser "Kıskançlık,, tır. Nahit Sırrı'nın bu 
ueri, son senelerin en kıymetli edebi eseridir. Türk dilin· 
de bu kadar meraklı, bu kadar selis bir lisanla yazılmış, 
bu kadar sürükleyici bir romana pek az tesadüf olunur.,, 

"Kıskançlık,, romanını okumıya ba,ladığı.:ıız .zaman ertesi 
günkü gazeteyi beklemekte sabırsızlık göstereceksiniz. 
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IKINOI KISIM No. 42 

HAİNLERiN AKIBETİ 

Vahdettinin Hemerl Butiin 
Hulyaları. Suya Düşmüştü 

j ___ Yaz_an_: S._s._ı 
Gerek Vahdettin, ve gerek maı

~·etindekiler, çok ciddi bir endişe 
içindelerdi. Hatta bir aralık; zırh
lıda mevkuf bir halde kal.malan ih
timalini bile akıllarından geçirmiş
lerdi.. 

Yemek zamanı gelmişti. Vahdet
tin, vaziyetin fecaatini hissetmesi
ne rağmen açlığa mukavemet ede
memiş.. Yemeğini yemişti. 

Ancak yemekten sonra, sahilden 
haber gelmiş.. Geminin süvarisi, 
karaya çıkılabileceğini Vabdettine 
tebliğ etmişti. 

Vahdettin, burada da bir gara
bet göstermişti. O gün havanın bir 
hayli sıcak olmasına rağmen, aza
metli görünmek için sırtına bir 
kürklü palto giymişti. 

Şimdi onun merakı, bir tek nok
ta üzerinde temerküz etmişti: • A
caba lngilizler, kendisini daha hala 
bir halife ve hükümdar olarak mı 
tanıyorlardı ? . 

lşte bu da, şimdi yapılacak mera 
simde belli olacaktı ... Hiç şüphesiz 
ki o, karaya çıkarken toplar atıla
cak .. Sağ başlannda bir bando mı
zika olduğu halde, muhtelif asker 
kıtaları kendisini selamlıyacak .. 
Nazik ve terbiyeli Malta halkı da, 
bu şevketli misafirini alkışhyacak .. 
Bu alkışlar arasında, ikametine tah 
sis edilmiş olan - kimbilir ne derece 
de muhteşem - bir saraya vasıl o
lunacak ... 

Vahdettinin bütün bu Umit ve 
l1ülyalar1 ilk adımda suya· dUşUver 
mişti.... Çünkü o, her taraf1 yaldız 
lar içinde parıl parrl yıman bir is
timbotla karaya çıknnlacağını zan 
nederken, iskeleye alelfı.de bir mo
tör yanaştırılmış: 

- Buyurunuz, denilmişti. 

M otör, gemiden ayrılırken, 

gümbür gümbür toplar atıl
masını beklerken; motörün mutta
rit gürültüsünden başka, hiç bir 
ses işitilmemişti. 

Jskelede, (karşıcı) namına yal
nız iki zat bulunuyordu. Bunun bi
ri, (Malta idare işleri ımüdürü, Mi
ralay Girpin) idi. Diğeri de valinin 
yüzbaşı rütbesinde bir yaveri idi.. 

Oraya dört otomobil ile, iki kam 
yon dizilmişti. Miralay ile yaver, 
Vnhdettini, ilk otomobile sevketmiş 
]erdi. Ffrarl. ve sabık hükümdar, 
oğlu Ertuğrul Efendi ile bu otomo 
bile binmişti . .Maiyetindekiler de iic; 
otomobile yerleşmişlerdi. Eşyalar, 

ndi hamallar tarafından kamyonla. 
ra konulmuştu. Yalnız, Yaver Pa
:ı,;adan; berberbaşı Mahmut Ağaya 
kadar, hepsi ellerinde büyücek bi
rer el çantası taşıyordu. Bunların 
içinde de, firari hükümdarın kaçı
rabildiği para ve elmaslar bulunu
yordu. 

Otomobiller, bir kafile halinde h:ı 

reket etmişlerdi. Biiyük limanın 

rıhtımını geçmişler .. (Seliıma) is

mindeki köye doğru ilerilemişlerdi. 
Caddeler ve soknklar, tenha idi. Bu 
otomobil kafilesi, hemen hemen h;ç 
kimsenin ehemmiyetli surette ala
kasını celbetm~ti. Yalnız birkaç 
kişi durmuşlar, gülüşerek parmak
larile ilk otomobili göstermişlerd\. 

(Selima) köyü de geçilmişti. Bir 
müddet, yine sahil takip edilmişti. 
Nihayet, denize doğru çıkıntı teşkil 
eden bir setin üstünde büyük bir bi 
nanın önünde, ofömobiller tevak
kuf etmişti. Işte, Vahdettin Efendi 
nin ayakları da, artık burada suya 
ermişti. • 

Otomobillerin, önünde durdukla
rı bu büyük bina, (Tini) ismindeki 
topçu kışlası idi. 

Kışlanın bir kısmı, hususi mes- ' 
ken tedarikine kudreti olmıyan kü
çük zabitan ailelerinin ikametleri
ne tahsis edilmiştL 

N e ~brete şayan bir hadisedir 
kı; daha dört gUn evvel ko

ca Yıldız sarayına sıiamıvan son 

ı 

Maltadan bir •okak 
Osmanlı hükilmdan; şimdi bu kış
lanın çatısı altında, (Zabitan klü
bti) namı verilen beş altı odalı bir 
daireye.yerl~ecek.. Artık burada, 
mukadderatının akıbetine intizar e
decekti. 

Fakat Vahdettinin vicdanı, he
nüz bu bilyUk ibretten ders alarak 
başını önüne .eyecek kadar intibah 
hasıl etmemişti. O; daha hrua sal
tanat davası ve sevdası peşinde idi. 
(Malaya) zırhlısını terkedip kara
ya çıkarken, kendisinin niçin top
larla seHi.mlanmadığmı merak et
mişti. 

Maiyetindekilere: 
- Usuldendir .. Fakat, niçin top 

atmadılar?. Bana merak oldu. Şunu 
bir anlasanız. 

Demişti. Ve gelecek cevabı, üzün 
tü ile beklemişti. 

Nihayet ona, garip bir cevap ge 
· tirmişler: 

- Efendim!. Zatı şiıhaneleri, 
mütenekkiren seyahat buyurduğu
nuz için top atılmamış. 

Demişlerdi. 
Acaba bu cevap, lngilizlerin na

zikane bir tesellisi miydi?. Yoksa, 
onun maiyetindekiler; bu vaziyette 
bile efendilerine hulfıs çakmak, ve 
onun gururunu okşamak için mi 
böyle birşey uydurup söylemişler
di?. 

T ebeai Şahane?! .. 

V iktorya vapuru, limana de
mirlediği zaman; içindeki

ler, efendilerinin halinden ve vazi
yetinden haberdar değillerdi. 

Vapurun küpeştesine abanmış

lar; tıpkı efendileri gibi birtakım 
hlilyalara ve konuşmalara dahmış
lardı .. 

- Acaba, zatı şahane hangi sa

rayda ikamet buyuruyorlar? .. 
- Meydanda, efendimizin ika

metlerine layık bir bina görülemi
yor amma .. 

- Bakalım, bizleri nerelerde is
kan edecekler. . 

- Herhalde, abü havası latü o

lan yerlerde birer mesken tahsis e

deceklerdir. 

- Hepimize ayn a~Tı birer mes 
ken tahsisi külfetli olur. Oyle zan
nederim ki, üçer beşer zatı birleş
tirirler. Kadir ve şereflerile müte. 

nasip birer bina gösterirler. 
- Acaba, taam meselesi ne ola

cak? .. 
- Canım efendim, bol bol erzak 

versinler de .. thvan arasında ehli 
ve erbap yemek pişirenler bulunur. 
Elverir ki, gönüller şen olsun. 

Biltiln bu konuşmalar, bu adamla 
nn ruhlarındaki sefaleti, vicdanla
rındaki tereddiyi gösteriyordu .... 

(Arkası var) 

Okullarda 
Okutulacak 

Dersler 
--<>-

Ders Saatlerindeki 

Değişmeler Bildirildi 
Maarif Vekfı.leti, bu ders yılında 

mekteplerde okutulacak dersler hak
kındaki karannı maarif mUdürlUkle
rine bildirmiştir. 

Bu karara göre, ortamekteplerde 
dersler şu şekilde okutulacaktır: 

1 - Riyaziye dersleri; ortaokulun 
birinci ve ikinci sınıfında geçen sene 
okutulan riyaziye kitaplarından ve 
üçüncü sınıfta bu yıl bakanlık tara
fından hazırlattırılan riyaziye kita -
hından okutulacaktır. 

2 - Fenbil~isi ve k1mya; birinci 
ve ikinci sınıflarda fenbilgisi okutul
mıyacak, üçüncU sınıfta bu sınıfa 
mahsus olan fenbilgisi ile birlikte bu 
yıl ilfıve edilen kimya dersi üç saat 
içinde okutulacaktır. 

3 - Fizik; bu yıl yalnız ikinci sı
nıfta Uç saat olarak okutulacaktır, 
laboratuvar saati buna dahildir. 

4 - Biyoloji ve hıfzıssıhha; eski 
programa göre ikinci sınıfta iki saat 
ve üçüncü sınıfta üç saat okutulacak 
tır. 

5 - Tabii ilimler; Bakanlık tara
fından hazırlanmış olan yeni kitaba 
göre, bu sene yalnız birinci sınıfta üç 
saat içinde okutulacaktır. (Laboratu
var saati buna dahildir.) 

6 - Elyazısı; kız ve erkek talebe 
için müşterek olarak birinci sınıfta 
iki saat okutulacaktır. 

7 - Askerlik dersleri; ikinci ve ü
çüncü sınıflarda ikişer saat okutula
caktır. (Kızların askerlik dersleri için 
emir verilmek üzeredir.) 

8 - Kızlar birinci sınıfta iki sa
at biçki - dikiş dersi göreceklerdir. 
(Bu saatler esnasında erkek talebe 
okul idaresinin münasip göreceği şe
kilde meşgul edilecektir). 

!kinci ve Uçüncü sınıflarda kızlara 
birer saat biçki • dikiş gösterilecek
tir. Bu saatler erkeklerin askerlik 
saatlerinden alınacaktır. 

Liselerde okutulacak der•ler 
Liselerin ikinci devresine.le de ders 

ler aşağıda gösterilen şekilde okutu
lacaktır: 

1 - Derslere ait olan saatlerde 
değişiklik yoktur. 

2 - Edebiyat, Filozofi, Sosyoloji, 
Tarih, Coğrafya, Yabancı dil, Jim
nastik, Askerlik derslerinin müfre -
datında değişiklik yoktur. 

3 - Liselerin birinci sınıfında (Ri 
yaıiyc), (Tabii ilimler), (Fizik), 
(Kimya) dersleri bu yıl Bakanlık ta
rafından hazırlattırılan yeni kitap -
}ardan okutulacaktır. Lisenin ikinci 
ve üçUncii sınıflarında halen mevcut 
olan program ve kitaplar takip oluna 
caktır. 

Tramvayın Altına 

Düşüp Yaralandı 

Topkapı Miizesindeki . Hafriyat! Yangın İçi 

ilk Araştırmada iki Yeni ihbarlar 

Tarihi Mezar Bulundu Y ~dı 
Bu Mezarların Tarihini Tesbite Yarayacak 

Seramik Parçalarına Rastlanıyor 

Hafriyat yerindeki çalışma 

Topkapı sarayında eski Bizans ak
ropolUnün bulunduğu mevkide başlı. 

yan hafriyat bir hayli ilerlemiştir. 

Şimdiye kadar bir çocuk, bir de 
erkek mezarı bulunmuştur. Bunlann 
civannda daha bazı tarihi mezarla -
nn bulunduğu anlaşıldığından hafri
yat o civara doğru genişletilımekte
dir. 

''Gölcük,, 
Yağ Gemimiz 

Geliyor 

Bugün Limanda 

Merasimle Karşılandcdk 
Gölcükteki deniz fabrikalarımızda 

Araştırmalar sırasında bu mezarıv 
tarihini tespite yarıyacak bir takım 
mühim seramik parçalan da ele geg. 
miştir. Türk Tarih Kurumu tarafın
dan idare edilen haf riyatm, daha ilk 
günlerde iyi neticeler vermesi ümit
leri kuvvetlendi~tir. 

Hafriyat komiserliğine, isin ati
ka müzeleri ressamı Sami Boyar ta
yin edilmiştir. 

Yunan 
Başvekilinin 

Ziyareti 
Gazetecilerden 
Müreklcep Bir 

Heyet te Gelecek 
Türk bilgisi ve Türk emeği ile inşa 
edilmiş olan "Gölcük" ismindeki ilk Yunan Başvekili General Metak
yağ gemimiz bugün saat 15 te lzmit- sas'm memleketimizi ziyareti hak-
ten limanımıza gelecektir. kında şu yeni malfunatı aldık: 

Her şeyi tamamen yerli olan "Göl- Ziyaretin 18 veya 19 ilkteşinde ol-
cük" gemisi, bugün daha evvel sUrat ı ması beklenmekle beraber kati bir 
tecrübeleri için Marmaraya çıkacak- tarih tekarrür etmiş değildir. Her
tır. "Gölcük" limana gelince Dolma- halde 15 ile 20 ilkteşrin arasında o

bahçe önünde demirliyecek, bu mü- lacaktır. 
nasebetle bir merasiım yapılacaktır. Program henüz hazırlanmamıştır. 

Davetliler, hususi bir motörle gemiye Dün de yazdığımız gibi - Atina se
götürülecekler, kendilerine Deniz Fab firi Ruşen Eşref daha evvel Atina
rnkaları Umum müdürü Albay Naim ya giderek - Başvekilin refakatinde 
Arnasıa tersane fen heyeti ve gemi-
nin inşasında çalıŞan Türk mühendis buraya gelecektir. Yunanistanm An-
leri de gemi ile beraber Izmitten ge- kara sefiri, Ankarada ziyarete ait 
leceklerdir. hazırlıklarla me~gul olacak ve Baş-
Donanmamızm bu ilk yerli yağ ge- vekili lstanbuldan karşılıyacaktır. 

misi, 750 ton yağ nakledecek büyilk- Bu seyahat Yunan Başvekilinin 
lüktcdir. Sürati 10 deniz milidir. Ma- memleket haricine yaptığı ilk seya-
kinesi 700 beygir kuvvetinde ve Di-
zel markalıdır. Uzunluğu 56, genişli- hattir. Bu birinci seyahat için Anka-
ği 9,5 metredir. 29 mürettebatı bu- ranın seçilmesi Türk - Yunan dost
lunmaktadır. !uğuna her. iki tarafça ne kadar kıy-

Tahkikat, Bugün 

Netice Verecek 
Müddeiumumi muavinlerinden B. 

Sabri, dün de geç vakte kadar Kazlı 
çeşme yangını tahkikatile meşgul ol· 
muştur. Dün müddeiumumiliğe yapı· 
lan ihbarlarla tahkikat yeni bir snh6 

ya intikal etmiştir. 
Yangının neden çıktığı taanamile aY 

dınlanmamış olmakla beraber kuvvet 
li ipuçları yakalamnışbr. . 

Dünkü ihbara göre, yangın, N~şıı.n 
ve Agya'ya ait 11 numaralı fabrık~· 
dan çıkmıştır. Bu fabrikada 14 bin}.1• 

ralık mal vardır. Sigortalı da değil· 
dir. Mallann 10 bin liralıktan fazla· 
sı da havuzlarda bulunduğu için yanı 
maımıştır~ Yalnız bina ile makine ak" 
samı yanmıştır. lddia ve ihbara göre, 
11 numaralı fabrika sahiplerinin nııı
liyeye 60 bin liralık • vergi borçl.aJ1 
vardır. Bu borç kendilerine tebliğ e· 
dilmiş, itiraz ettikleri için tekrar tet· 
kike kalmıştır. Makinenin kuvv~ti "~ 
vaziyeti memurlara hak verdlı'Cce • 
mahiyette olduğu için mal sahiplel'l 
makineyi orta.dan kaldırmaya ve bll 
suretle 60 bin liradan kurtulmaıya lttı 
rar vermigler ve bu kararlarını d~ 
yangını çıkarmak şeklinde tatbik .s~ 
hasma koymuşlardır. Yapılan iddia, 
nm mahiyeti budur. 

Müddeiuanumt Sabri, diln b§.cUSC 
yerine tekrar fen adamlarını gönde~ 
miş ve enkaz altındaki makineleı• 
çıkartarak polis karakolunda muhııfıı. 
za altına aldırmıgtır. Dün maliye Jll

6 

murlan da 11 numaralı fabrikad:l> 
tetkikat yapmışlardır. Nişan ve /'.f/ 
ya ile fabrika bekçisi karakolda. alı-• 
konularak sorguya çekileceklerd~: 
Tahkikatın bugUn biteceği ümit edil 
mektedir. 

Mekteplerde 
Kalabalığa 

Karşı Ted.oir/et 
İstanbul mekteplerindeki kala:; 

lığa mani olmak ve okuma şartla ,, 
'f \ kolaylaştırmak anaksadile Maarı 

kaleti mühim bir karar vermiştir· lŞ 
Bu karara göre, oturma veY°' J;• 

yeri taşrada ola nailelerin orta~e p 
tep veya lisede tahsil görmesi ıc& ~ 
eden çocukları behemehal buluııdll., 
ları vilayet içindeki ortaokul \Tfıj!' 
lisede okuyacaklar ve bunların st'1 

tanbul mekteplerine gelip okuınal 
na izin verilmiyecektir. 

Orta tahsilini yapamantıf 
gençler . 

Birçok sebeplerden dolayı orta ~ 
silini yapamamış, fakat y~şla~ 0 

{ll' 

mekteplere kabul edilmelenne ıJJll> .A 
• b&Y 

olmıyacak derecede ilerlem.ış ,.cıs 

Dün saat 16 da Kadıköyünde Kuş
dilinde bir tramvay kazası olmuştur. 
Soma kaymakamlığından mütekait met verildiğine bir alamettir. 
B. Mahmut Razi adında bir zat, ya- Otomobil Altında Kaldı Başve'ldlin yanında kimlerin bulır-

gençler vardır. Muhtelif işlerde / 
az ortamektep taohsili görmek Jll~ 
buriyeti karşısında bu gibi gençle ci' 
istikballeri mahvolmaktadır. au tif 
heti göz önünde bulunduran ?Ja& ol' 
Vekaleti sırf bu gençlere mabsUS ,., 
ımak üzere bir dersane açmayı \Tfıst' 
herhangi bir mektebe bir şube ~ 
mayı münasip görmü§tlir. 

nında iki küçük köpeği olduğu halde Dün gece saat 18 de Sirkecide Va· nacağı belli değildir. Hususi kalem 
Altıyol ağzından Kuşdiline doğru yü kıf Hanı önünden geçen meçhul bir o- müdürünün, hariciye siyasi kısım ge
rilmekte iken köpekler birdenbire tomobil, Osman oğlu Akif isminde bir nel direktörünün ve matbuat genel 
tramvay yoluna geçmişlerdir. hamala çarpmış ve ağır surette yara- direktörü Bay Papadaki.Sin gelecekler 

Tam o sırada da arkadan 185 nu- lamıştır. Yaralı, hastaneye kaldırıl- arasında buluntU:akları tahmin edil- Yanlış bir haber ıJf' 
maralı vatman :Mustafanm idaresin mış, şoför henüz bulunamamıştır. mektedir. Yunan meslekdaşlarımız • Dünkü gazetelerden bazıları. ?J ~ 
deki 27 numaralı Bostancı tramvayı dan bir heyet te seyahate iştirak e- rif müdürlüğünün şe~ri~e~ı ~et* 
da oraya gelmiştir. B. Mahmut kö-

1 1 
decektir. ve Ermeni mekteplerınde butuıı stl' 

pe~derini tramvaydan kurtarmak is- BİRKAÇ SATIRLA 1 Yunan Başvekilinin Ankarayı zi- lerin türkçe olarak okutulması ıııı Jt' 
terken müva1.enesini kaybederek 1 yareti sırasında iki memleketi alaka- sunda hazırlık gördüğünü yazJJllşl O' 
kendisi tramvayın altına düşmüştür. _____ ,________ dar eden meseleler tabii olarak göz.. dır. Lozan muahedesine de a~l<~~I • 
Neticede başından ve muhtelif yerle E kmek \'e francalalann kağıda den geçirilecekitr. Fakat iktısadi ve lan böyle bir şey maarif mudU1~ 
rinden yaralanarak hastaneye kal • sanlnra.k ablmnsı hakkındaki diğer işlere dair hususi müzakereler ğünq,e ne düşUnUlmüş ne de hazır 
dırılmıştır. karann tatbiki için yeniden bir buçuk olması beklenmemektedir. girişilmiştir. ~ 

Balıktan ·;u~;~;.~~~ı;~ı::m:C:; !TAKVi~-~ HA~ 
Zehirlenmişler lanmıştır. imtihanlar Teşriniewelin - -

U 9 unda. bitecek ve 12 sın· de derslere 117 Eylül 937 1 sküdarda Sinan Paşa mahallesin Yurtta Bugünkü Hava 
de toprak sokağında oturan Mehpa- başlanacaktır. _....;C;.;UMA;.;·~-..-' 
re, Hurşide, Nuriye ve Nevres ismin

de dört kadın, evvelki akşam ani ola

rak sancılanmışlar, ve cankurtaran 
otomobili ile hastaneye kaldırılarak 

tedavi altına alınmışlardır. Yapılan 

muayene neticesinde kadınlardan dör 
dünün de Recep isminde bir balıkçı

dan aldıkları palamut balığından ze
hirlendikleri anlaşılmıştır. 

O Yeşilköy meteoroloji istasyônun • ıs5 

R omMya limanlarmı ziyaret f!t- dan alman malUmata göre, bugiln ha.- 9 uncu ay Gün: 30 Hızır: 4 
mek üzere Köstenceye giden vanın Karadeniz kıyıları ile Trakya, Recep: 10 Eyıuı: 

lngiliz filosu, dün limanımızdan ge- Marmara ve Ege mıntakalarında kıs Arabt 1356 Ruıni ıs~ 1 
men bulutlu, diğer yerlerde de az bu- 12 ~ 

çerek Akdenize çıkmı,tır. !utlu olması, rüzgarların ekseriyetle Güne3: 5,47 - Öğle: 'ı1 
• şimal istikametinden orta kuvvette İkindi: 15,59 - Akşam: 18•0ı 1 

Dün sabah limanda sa.at 8,30 a esmesi muhtemeldir. Yatsı: 19,51 - İms~ 
kru:lar kesif bir sis görülmü~- OONKU DA\' A ıı 

tür .Vapur seferlerinde ufak, tefek DUn, hava hafif bulutlu geçmiş, rak kaydedilmiştir. RUzgar, ce:rf 
barometre 757,9 milimetre, hararet şarkiden saatte 20 kilometre 5 

aksaklıklar olmu~tur. f en cok 27.6. en az 16 santiErrat ola - esmiştir. 



17. 9 - 937 TAN 

Aydındaki Manevralar 
1 

Madrid ve Valens 
Dün Şiddetle 

Bombardıman Edildi 
Gelecek Ay Başlıyacak 

Jtarek6t, Sahilde Yapllacak, 
~rlü Kuvvetler lıtirak Edecek s: (Tan muhabirinden) - ,., + ,.. , 
~ r bir makamdan öğrenil-
~ &öre; büyük sonbahar manev 1 
lba-_~ Yapılacağı saha, alakadar S::, tespit edilerek faaliyete 
~ . Aydın ve Söke mınta
S Jlıanevra için icap eden ha
'1'\k Yapılmaktadır. Kahraman 
l'llı4a otdusunun Trakya manevrala- · 
~ 16aterdiği yüksek muvaffakı
~ lorıra Aydın - Söke manev
"'11 büyük mikyasta piyade, sü
~ kıtaa.uıe zırhlı ve motörlil bir
teu... --._ bilhassa motörlU topçu kuv 

~silerin Elinde Bulunan Santanderde 
Divanıharp 262 idam Kararı Verdi 

Lomlra, 16 (TAN) - l•panyaJan gelen laaberlere göre, &.i
lerin tayyareleri bugün V aleıuiyayı bombardıman etmi,Ier oe 
ıehre 11 bomba atm1flarJır. Ba yiİden 22 lıifinin öldüğü 11e ya
ralanJıfı haber 11eriliyor. Bugün MaJrii Je fÜ/detli bir aırette 
bombardıman edilnıİf 11e ıehre 10 obü• düpnüıtür. Zayiatın mü
him oltlııfu anlaplıyor. 

A.aer ilerliyorlar mı? ı B• A • ,. • i 
AsDer Leoa eepheatnde nerıedilde- ır menkan Haknn 

rlnl ve Los Colloro c1ağou lstlhdal et- G• ı· • C • 
tBderlnl bDdlrlyorlar. HWdbnet.çller iZ 1 Bır emıyete 
burada mukavemet göstermektedir-
ler. Fakat isller bu eeplıede 1ı1çb1r Aza Olacakmıı 

~ ~-İftirak edecekleri muhak • 
s"1!1lektedir. Sonbahar manev 
l'iıa , bqlama zamanı, ilkteş • 
bir '1 bida.yetleridir. Yani, büyük 
~ \'e sevinç ile beklenen ma-r------------------------

' Uç )ıaftaya kadar baflana- K ı t• d 
... ~-bllyllk ve ldlçtlk Mende- ons ey ç 1 m a'" Cıı 
l'\~-uıcıa ve aahll kısımlarda ce- ç• F•ı• t• 

htlldbnet tayyareel göPmedlklerlnl 
eöyltlyorlar. Bleat etmekte olan milis 
ler yol tberbıde blıçoık madenleri, köp 
ı1l ve tönellerl berha• etmışlerdlr. 
Santta lacla Derisindeki dik kaya
bklan çevirmekte olan yol da tahrip 
edlJmlttlr. 

262 iJam ıı.i 'edecektir. Hareklt esnasmda 1 n ve 1 1 s 1 n 
~ Old~1tu nı::uıu:::=ı::. m~ M 1 1 • Konusu 1 d u~ ~ .!::ıklarmııza sokulabilmek es e e e rı S dığı takdirde bunun ne ı 
~ 'bofuıM:ağı esulan Uzerinde Ceneore, 16 (TAN) - Milletler Cemiyeti Konseyi bagiinlai 

Franco'cular dün de Gijon limam
m, binalarmı, limandan 25 kilometre 
mesafedeki Ariles kasabasmı bom
bardmıan etmişlerdir. 

'tn.....--_Y&pılacaktır. toplantıania Çin maelai ile meJP olmrq 11e ba maeleyi tet-
~~ çıkış vazifesini alacak o- lıilı eden İdİfarİ komitenin yeniden kanılmuına karar 11enniftir. 
~ ' çıkı9 ve ilerleyi§i kolaıy- Ayni komite 1933 te Manrarinin Japonlar tarafından ;.til&.ı nra-

Salamankanm bir tebliğine göre 
Santanderde divanıharp 206 kere top
lanmıt, 262 idam karan vermiş ve 14 
kifiyi affetmiştir. Idamlar adi katil 
cürümleri yüzünden verilmiştir. 

~~_btltUn imklnlaruı yardmıiyle ~ 
ta..~ nnia tetekkiil elmİf ile o zamanki 11aiyeti tetkik ederek Millet-
.... ~ . Bu suretle muhtemel ih 
~ bnUııaız bir hale getirmek ler Cemiyetine bir rapor vermiıtir. 

\tı lratbnıacaktır. Geçen defa komitenin riyasetine ı------------
,, maUunata göre, Aydın - Felemenk murahhası tayin olunmuş- Almanyada 

I ki Alman zırhlan 
Admiral Seher ve Leopard adında

ki Alman harp gemileri, Algesiras'a. 
gelmi§tir. lllt ~bahar manevraları, hayli ge tu. Fakat bu zat ayni vazifeyi kabul 

, lııL--!ette olacak, aakeri bakım - etmek fikrinde olmadığım bildirmiş- Bir Kaza 
'-· ~ bir ehemmiyet tqıyacak- tir. 
~ ~ ewRJ4a ilıata aıev-

Bütün borçlar ödenecek Hakim Hugo L. Black 

~vrınceı~~p -
..._.,-.ıt l'e8lni yapılacak, bu geçit 
~allmnız da hazır bulunarak S:: ordunun yüceliğini alkış
~ ı... .. -· Geçit resminde buluna • 
-.. ~ götttrmek için hususi tren 

~edilecektir. 
~ manevralan komutanı 
~~ !nettin Çalıflardır. Baş
lııı... ~ de manevralarmmda bu· 

tahakkuk etmiftir. 

~"'erika, Yabancı 
~emleketlerdeki 

J.tmerika gelmiye rem 
Dn .Uf' • ..1, .tu.uc..ilteeıwı iW-' ~ -

miteye daveti düşünülmektedir. A -
merika Hariciye Nazırı Mister Hull 
dün beyanatta bulunarak bu yolda 
vuku bulacak bir davetin Amerika ta
rafından ehemm~etle tetkik olunaca 
ğmı anlatmış ve Amerikanın 1933 te 
de ayni komiteye bir müşahit gön
derdiğini ili.ve etımiştir. 

Fili.tin maelai .._, 

Konsey bugiln Filistin meselesi ile 
de meşgul olmuş ve gelecek toplantı
ya kadar lngiliz projesi dairesinde ve 
İngiliz mandasmm devamı esasına 
müstenit teklifler takdimini kararlaş 
tlrmlftır. 

Sefi 1 · l. .1 h l•panya 11e Akdeniz ır erıne MÜ im 
8 

Toplantıda, B. Negrin, ispanya 

'~ İr T eblig" yaptı Cümhuriyetinin Nyon konferansına 
v çağırılmaYl§llll protesto eder mahi -
~~n, 16 (A.A.) _ B. Hull yetU:. bir n~tuk söylemiş ve Ispanya-
... ~, Am :.:ı. bUtU ef' sız böyle bır konferansa Akdeniz kon 

erıaanm n s ır f d . w• • •• l' 
~-_-:-oıoa1 eransı enemıyecegım soy ıyerek ts-

Valensiya hUkflmetinin Amerikada-
M AN EVRADA 5000 KiŞiLiK ki mttbayaat memuru, ispanyada mu- Londra, 14 (TAN) - Vaşington
BiR 7'RllHIN ~r.,,., ......_..,... -.,;..· .._.._._ _ _.!..alı~~ )1 .. r ~ Ül'8e 9"N1a .Ar 
KiŞiNiN KOLU VE BACACI nan büt'Un~ya.bedellerinin kimilen merika Ytlbek m&ıi,emesi lza!arm-

KIRILDI tediye edileceğini bildirmiştir. dan M. Black'in, Ku-Klux-Klan gizli 

Londra, 16 (TAN) - Almanyadan T aarru hazırlıkları cemiyeti azalığına ta!Yin edileceği 
verilen bir habere göre, Kolonya şeb- Barselona, 16 (A.A.) -Askeri rii- hakkında bazı şayialar deveran et-
rinde manevra yapıldığı sırada bir eea Casbe'ede toplanarak ~erpi§ olu- mektedir. 
kaza vuku bulmuştur. nan büyük taarruz için icap eden ted Ku.Klux.,Klan, malftm oldcğu üm-
Manevraları seyreden birçok zeva- birleri görlifDltltlerdir. General Po- re, kanun harici bir surette; zenciler, 

tın, bu arada askerl kumandanlardan, zas böyle bir taarruz fikrini kabul katolikler ve ahliksızhkla mücadele 
diplomatlardan ve konsoloslardan ba etmemiştir. eden fakat son yıllarda faaliyetine 
zılarmm da bulunduğu bir tribün yı- Diğer taraftan Valensiya makam~ set çekilmiye başlanDlU} olan bir ce
kılmış, ve bir rivayete göre 100 kişi tı da Arag<>n cephesinde yapılacak miyettir. 
yaralanmıştır. Yaralananlardan çoğu gem. miılq)'l&Staki taarruz hazırlrkla- Ali mahkeme i.zasmdan birinin 
nun bilhassa elleriye ayaklarmm la- nna faaliyetle devam eylemektedir. bu cemiyete girmesinin büyük siyast 
nlınış olduğu anlqılıyor. Kaza üzeri- gürültülere sebep ola.çağı ve bir akan 
ne askerler yaralılara yardım için Macar Manevralan dal addedileceği muhakkak addedil-
koşmuşlardır. Tribünde 5000 kişinin mektedir. M. Bla<* ta bu hususta 
bulunduğu anlaşılıyor. Biffl siiklltu muhafaza etmekte olduğun-

Propaganda Nazın Iıi.disenin basit dan, bu siikflt ve Pitsburg'lu bir ga-
olduğunu ve ancak birkaç kitinin ya- Budapeşte, ~6 ~A~.) - .Sonbahar zetenin mevsuk neşriyatı efkirnımu-

ral dıw bildirm" ·~-...ı~.. manevralan bıtmıştir. Naıp Horty miyede büyük bir tesir hi.sıl etmiştir. 
an gmı eAl.C\A&&. nl b'ldirmi· ============-=====-- orduya şttkra annı ı f ve Ma- Muhaliflerin bu ha.beri, 1938 intib~ 

panyol hUkflmeti vapurlanna hususf car ord"8unun aztm terakkiler elde batında istismar etmelerinden çeki-
hlmaye istemiştir. ettiğini ehemmiyetle kaydet.D)iştir. nilmektedir. 

J.·~ vaıarma verilen ve bugün 
'-L.~' neşrolunan talimatta şöy -------------------------.----------------------------

~ektedir· ~ecek herhangi bir itilif ile Ny 0 n 
'"-ı ~mı durdurmak im -"- >-.ı olur olmaz hükftmetimi -

Kararları 1 ekBmül 
~ bir hareketi aevk ve idareye 

!l, ll ~ ümid ederim. 
~ ,uıı. Amerikan mümessillerine 
~ ecııebl mahafilini Amerikanın 
~ Old ~etinin fevkallde mükem 
ı:.""1'ı "e'lttuna ikna etmeğe çalışmabi ~ bu siyasetin ecnebi devlet
-. ~dan kabul edilmesinin tev 

-:e ta menafie işaret etmeleri-
lbı..'. ll:iye ~tmiştir. 
~· • talimata fUllları ilave et-

*1ı.. hUkftmeti, bir fellket tev 
l:t Olın~k olan teslihat yarışma 

N yon konfenası, korsanlıkla 
mtleadele için, deniz kuvvet

leri tarafından yapılacak vazifeyi 
kararlattırdıktan sonra, bu karan 
takviye edecek yeni bir tedbir al
mak üzeredir. Bu tedbir, tayyarele
rin de deniz kuvvetlerine yardım 
etmeleri ve ayni maksadı kolaylaş
tırma.landır. Nyon konferansmm 
verdiği karana esası, konferansa 
iştirak eden dokuz devletin, beynel
milel hukuka kart• gelerek, yani 
den.iz sathına çıkmac)an, bayrağnu 
lfistermedea ve gemi lçfınde balu
ııanJarm selimetlnl t.emln etmeden 

~~ Jt~~a c;alı,acaktır. 
bt~ UlJ., iktisadi meselelerde bir bitaraf devletlere alt gemDere t.e-
~ ~Pılınaaının sili.h yanşının aavttz hareketinde bulmıan denlzal. 
~~ 'ınilletıeri yekdiğerine yak tı gemilerini imha için blrlepnek-
~ a. Yardım edeceği fikrt!lde- tir. Bu suretle tarif ecDlen hattı ha-

'· ~lldak' · r '-:1fl'Uıı ı aıyaa müşahitler 
" ·~ h'bu beyanatının diğer mem 
~' il erıı~ ı n ün l yet 1 erin
\tt S olmll8I şartile sillhla.
~~~e lçin ~ktedilebilecek yeni 

l'a.naa. ı.ştiraki hususundaki S eQ lYi •imdiye kadar irae 
~ ~ delili olduğunu beyan 

reketln, tayyare kuvvetlerinin lttl
raldyle daha ook tesirli olacağı şttp
he götttnnez. Bu itibarla bu tedbir· 
de verilen karan tekemmW etti-
recek ve konanhğın blaman bir 
tarzda takibini izami dereeede ko
laylattrneak, belki de korunbğm 
ken4111ilnden mahvolup gltmeelue 
saik o~. 

ı·····-v.~~~··()Me~··~,~···~o~~~·L········ı 
! ........................................................ ! 

Nyonda verilen kannD ba tekil· yapılan suikast, t.erörlzmbı en çir-
de tekemmW etmesi ,hiç ştlphe yok kin tekil idi. Bu ytlzden Framıa 
ki, banpeverlerl, bilhassa Akdeniz. Sanayi Federaayoaunun binw Ue 
de emniyetin, her ne paba8ma olur- Fransa demir ustalarmm merkezi 
sa olsun sağlaml8DJDB8mı lstlyen· kısmen berhava edllml§ bulunuyor. 
lerl hoşnut edeceği muh.ıdra.td:rr. Ve o gUndenberl bu kundakçılar 

F raruaJa terörizm 

S on günlerde Fnma htiktme
tl emniyet kuvvetlerlnl bir

takım çirkin &ulkutlerln faillerine 
karşı seferber etmiş ~ 

dır. Sulkut falllerlnln, slyui mak-

utlar takip ettlklerl anl"flbyor. 

Fransada, sermaye ile siy arum

dakl. mtlnuebeler, hail eepheslnln 

m11'Vaftalayetlndmberl bir hayU 

gerglınleşmlt, mttfrlt llfllcHJrvıdar, 

bu gergbıllğl ~e için vuku balan 
btlttln t.etebbüslere ılddetle lllllha

lefet etmişlerdi. Fakat en flddetU 
siyasi hareketlere taraftar olanlar 
bDe terörist olmaktaa mak ı.lmıt
lardı. Halbuki pçenlerde Parlılte 

taharri ediliyor ve bazı eşhas tev· 
klf edUmlt bulunuyor. 

Fransa Başvekili birkaç gön ön
ee htudDnetln canllerl hnbnak lçln 
heqeyl yapacağm söyledlktea IOD 

ra "Cümhurlyet t.opraldan üzerin· 
de blrtBJmn entrikalar çevrllmf'lll· 
nln lmkl.nf!U11! bir bale getlrlleceğl
lll,. anlatm'f ve bu suretle yahaner 
blrtalmn ajanlarm da ba b&dlaeye 
lttfraldnden ıttphe ettiğine ima et-

mlftl. 
Fransa hök6metl, bu eullerl ta-

kibe devam etmektedir. 

Uzalı. Şarktalıi harp: . u zak Şarkta henüz reslllf'.lll 
harp adllu alaauylln mttea-

dele btlttin Pldetlyle devam etmek
tedir. 

Ediyor 
En son haberlere göre Japonlar, 

bUh•ua Şimali Çin De Naalda htt
ldimeti arumclald btttün b9ğlan 

kesmek için uğrafmakta ve bumm 
için, buradaki demlryollar ttzerln
de geınlt bir taarruza batlanut bu
lunmaktadır. Bu büyttk taama ne-

ticesinde Şhmli Çinin, Japon ntlfu
mııa boyun eğeceği, ve Japon he
deflerinin tahakkuk edeeeğl söyle
niyor. 

Çinin bu t.aarnız karf181Dda eli 

kolu bağh kalacağma tlmdlden hük

metmek doğru olmaz. BeUd de Nan

kin htikfaneti, bu harekete karfl 
mukabil bir iaarruz yapar ve bu 

taarruzla vaziyetini düzeltir. 
Şuıghayda lllsbeten sttk8ıaet höktbn 

stlrdtlğtl anlB§lllyor. Çbılller, daha 

emin olan ikinci müdafaa hatlarma 
çekllmltler ve daha sallara bir n
zlyet almıtlardır. Bununla beraber 
buralarda nnıbarebe chırmadıp gi
bi Cenubi Çine de sirayet etmekt.e
dlr. 

Böttbı ihtimaller harbin bttyllye
eelfnl ve mıyaeaimı göaterlyor. 

3 

Öküzlerin Gözü Aydın~ 
Be8mi bir kararla överUre yasak 

edllmlt. 
Oveadlre ne olduğunu belld içiniz. 

de bDmlyen w.rdır diye size bunu 
izah edeyim. 

Oveadlre bir buçuk metre kadar a
zma, uemıda bir sivri çivisi olan bir 
aopadır. Okilz ve mandalan yürüt
mek için bununla dttrterler. Hayvan 
da öveadlreyi yedikçe hem yürür, 
hem de ç1vi yerini kuyruğu De ova. 

1 ı.r. Oktlz ve övendlrenln ne zaman. 
daaberl blrlblrlnden aynlmadığım 
kelltlrmlye lDıkin yoktur. Oköz çift
te, arabada hulAsa angaryada kulla
mlmıya baflandı baflanalı övendlre
nln öntlne dlifmöttttı'· Oveadlre öktt
ztl ude gtttmlye değil 8ı&ğa sola sev
ketmiye de yarar ldL Şimdi öktiztl 
övendlreden aymrken seWdnl de dtt
fbmek lismı gelecek. 

Gazetelerin rivayetine bakdına ö
veadlrenln yuak edllltl 98de hay-. 
am eziyet çekmemesi kaygmundan 
Deri gelmlyorm111. Oveadlre De dtlr
tllea öközlerbı derileri deliniyor ve 
t;abaklandıp zaman sakat çıkıyor, ba 

1 da maim değerine tesir eyllyorm111-
Ba hidhede lkl ıteY müşahede ede

bilirlL Blrlnclal: Bir hayvanın deri
sinden kösele yapılması bazall onun 
lehine neticeler verir ve onmı bayat
ta muttasıl lğneleameslne mini tef. 
idi edebWr. 

Ddnel mtlşahede de fUC)ur: 
Oktiztl sevketmek için övendlre 

kalkınca ata, eteie yaptıkları gibi ö
ktise de t.erblye f;ahea.ldar. 

Hepsi ne ise, Wdil pmdl övendlre
Jer ne olacak!! 

B. FELEK. 

Trabzonda 
Atatürk Günü 

Trabzon, 16 (A.A) - Atatürk gtı. 
nü dün, Trabzon halkı tarafından he
yecanla kutlandı. Gece kale parkında 
binlerce kişinin i.ştirakile gard.en par
ti tertip edildi. Trabzon, bir ~ bir 
.... w~~,.ptı. 

Paris Suikastinde 
Parmağı Olduğu 

Sanılan Bir Anartist 
Yakalandı 

Parls, 16 (TAN) - Fransa polllll, 
Parls sulkastlerlle pjikadar olm ..... 
dan ptphelenllen ltelyan anarşisi mtll 
t.ecllerlnden Tamburlnl'yi Toulo11118 
şehri civarmda tevkif etmlftir. Dahi
liye Nezaretinin, bu ltalyan aleylıbı
de kati delDlerl olmamakla beraber, 
anarşistin tevtdflyle. tahklkatm ko
laylaııeağı mnubnaktadır. 

Fraıuaılalıi ecnebilerin 11aiyeti 
Matin gazetesinin yazdığına göre, 

Franaada bulunan ecnebileri kontrol 
edecek heyet yakında toplanacaktır. 
Bu heyet, Isviçre ve Belçika hudutla
rından girecek yabancılar hakkında 
bazı yeni tedbirler alınmasını inceliye 
cek a.ynca evrakı olmıyan mültecile
re evrak verecek bir mahkeme ih• 
smı da dil,Unecektir. 

Hükflmetin ecnebilere zorluk çıkar· 
mak fikrinde olmadığı bilakis şeref 
sahibi ecnebilerin yeni kararlardan 
istifade edecekleri de aynca bu gaze
te tarafından haber verilmektedir. 

Bir Tayyare Kazasında 

Üç Kiıi Öldü 
Lima, 16 (A.A.) - Bir yolcu tay.. 

yaresi, Liman yakininde parçalan.IDJJ
tır. Uç kişi telef olmuştur. 

Frank Neden 
Düşüyor? 

Parla, 16 (TAN) - Ecnebi boru
larmda Franauı frangının yeniden 
dllşmeai malt mahafllde endişe ile 
kartıl1lDDllftir. 9 aylık dit ticaret bi
llnçosunun bu dtlşÜfle ali.kadar ol
duğu umulmaktadır. Fransa, bu .to
kuz ay içinde ihracatına nisbetle U 
milyar franklık fazla ithallt yapm11 
br. Bu ithallt yeniden döviz alınma 
SIDI icap etttrdiilnden frank dü,müt 
tnr. 
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16 Yerinden Vurmuş K c sı ı Esa et 
Günün pro~aıw - lstanbuJ 

OGLE NESRlYATI 
anevra 

Suçlunun Delilik 
iddiası Boşa Çıktı 

asli Kurt rdı? 12,30: PUikla Türk musikisi. 12,50: Ha 
vadis. 13.05: Muhtelif plak neşriyatL 14: 
SON. 

Dün gelen Fransız gazetelerinde 
ispanya harbine karışan bin bir fa
cianın gariplerinden birini okuduk. 

AKŞAM NEŞRlYATI 

18,30: Plakla dans musikisi. 19,30: Pi
yano refakatile türkçe tangolar: Feriha 
Tevfik tarafından. 20,00: Mustafa ve ar
kadaşları tarafından Turk musikisi ve 
halk şarkıları. 20,30: Omer Rıza tarafın
dan arapça sbylcv .. 20,45 : Nedime ve ar
kadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Saat 5.yan). 21,15: Orkes
tra. 22,15: Ajans ve borsa haberleri ve 
ertesi günün programı. 22.30: Armonik 
solo: Tangolar. 23,00: SON. 

ı karşı lıalkınuzm gösterdiği nla
$ kaya cevap vermek ilıtiyaciyle'. ~ 

f 
TAN bu manenayn ait iki renkli ! 
zoogin bir albüm hazırlamı~tır. ~ 

Fatih Sulh mahkemesi binası önünde karısı Şükriyeyi öldüren 
Halil hakkındaki tahkikat dün bitirilmiş ve evrak ikinci Sorgu 
hakimliğine verilmiştir. Tabibadil Enver Karan, Şükriyenin cese
d~i hastanede muayene etmif ve tam on altı bıçak yarası tesbit 
etmi~tir. 

Malumdur ki, lspanya.da dövüşen 
iki tarafa da birçok yabancı unsur
lar, hizmet etmektedir. Bunların ara
smda, hUkCımetçllere yardım eden 
meşhur Amerikalı tayyareci Harold 
Dahl da vardır. 

f 
Bu albiim mane\Tnnın muhtelif S 
afhalarmı gösteren fotoğnıfiler

f le doludur. Aynca maııevnıJarı 
• izaJı eden bir yazı da \"ardır. 

Kavgadan 
Sonra 

Dovmiis , 
-0--

Mahkeme, 19 Gün 

Hapsine Karar Verdi 
Sultanahmet sulh üçüncü ceza ha 

.kimi dün bir aile kavgasının muhnke 
mesini neticelendirmiştir. Hadise şu
dur: 

Fatihte oturan Bay Sabri, evvelki 
sabah biraderinin kansı Bayan Se
here bir sabah kahvesi ikram etmiş, 
ı-efikası Fethiye bunu kıskanmış: 

- Vay, demiş, bu kadar 1'enedir 
karı kocalık yaparız da sen bir sabah 
kalkıp benim elime bir fincan kahve 
yermedin. Sehere yaptın. 

Sabrl işi kısa kesmek ~in derhal 
evi terketmiş ve akşam da herkes 
yattıktan sonra eve dönmeyi kur -
nıuş ve saat birde gelmiştir. Teessü
ründen de birkaç kadeh içmiştir. Sab 
ri, eve dönünce beklediği kavga baş
lamış, evvela kansı Fethiye sonra da 
kayinvaldesi Nazire kavgaya kanş
mı.şlardır. Sabri karısına hUcum et
ıniş bu arada kayınvaldesini de pa
taklamıştır. 

Hakim Kamil, Sabrinin suçunu sa 
bit görerek kendisine 19 gün hapis 
ve 70 lira paııa cezası vermiştir. 

Kara Ali Bir 
Dava Açtı 

Çetecilik yaptığı ve adamlar öl
dUrttUğü için ağır ceza mahkemesi 
tarafından evvela 30 ve temyiz boz
duktan sonra da 18 sene hapse mah 
kOm olan Gebzeli Kara Ali dün mlid 
deiumumiliğe müracaat ederek Geb
zedeki dükkanında bulunan demirle
ri çalanlar hakkında dava açmıştır. 
Janarmalar Kara Aliyi adliye neza
rethanesine getirmişlerdir. Burada 

birdenbire göğsü tutulduğu için taoi
biadiller kendisini tedavi etmişler 
ve tekrar tevkifaneye göndermişler
dir. 

Beraber Yaşadığı 

Kadını Dövmüş 

Karara itiraz Etti 
Barut inhisarına ait Ergani tah -

villerini zimmetine geçirdiği için hak 
kmda tevkif kararı verilen müskirat 
inhisarı alım amirlerinden Hayri Sa 
hir bu karara itiroz etmiş ve bahse
dilen tahvilleri kendisinin teslim al
madığını ileri sUrmUştUr. Alakadar 
mahkeme, bu kararı tetkik etmekte 
dir. 

Sahte Tasdikname Suçlusu 
Buglin ağır ceza mahkemesinde 

sahte mektep tasdiknamesile Pertev 
niyal lisesine girmek isterken clirmU 
meşhut halinde yakalanan Raif oğlu 
Atıfm muhakemesine devam edile
cektir. 

Akliye Kon.gresi 
Münihte Toplanacak 
Doktor 1hsan Şükrü Aksel, AI· 

manyada Münib şehrinde toplanacak 
olan Emrazı Akliye ve AE'nbiye kon
gresine iştirak etmek üzere hareket 
etmiştir. Kongrede konuşulacak b~ 
lıca mevzulardan biri "dimağ urla
rı,, , diğeri de "sara,, dır. Ayrıca er· 
ken bunama hastalığının son tedavi 
leri hakkında da münakaşalar yapı
lacaktır. Doktor İhsan Şükrü Ak -
sel, kongrede beyin urları hakkında 
bir tebliğde bulunacaktır. 

,; 

SiMDiLiK 

BU AKŞAM 

iPE 
Sinemasında 

ı Manevra hatıralarmı zengin 
J bir albüm halinde saklamak isti· 
: yen askerlerimize ve okuyucula-

1 
nmı1.a hundan birer tane edinme
lerini tavsiye ederiz. 

Fi;rntı TÜrkiyenhı iter yerinde 
: 17Y2 kunıştur. :_ .. _ _.. __ .................. 
MEZUNiYETLERi BITENLE8 

Senelik mezuniyetlerini kullanDll 
müddeiumumilik basmua\inİ fbrıı • 
him SUnusi ile mUd~eiumumi muıı. • 
vini Fehmi Çağıl dünden itibaren ,.ş 
zif elerine başlamışlardır. 

Ertuğrul Sa.dl Tt>~ 
· Bu gece HEYB 

iskele gnzinosund3' 
REVÜ \'e 

KAYNANft 

Yarın akşnmdıuı itibaren, 

iSTiKLAL SAVA~I 
(J<"rnnsızca sözlü) 

Aı-:k... Heyecan... Vatanse
verlik filmi. 
Baş rollercle: 

ROBERT TA YLOR 'uıı 
kalbini çalan 

BARBAR STANWYC1' 
rr..r.oTO,t ronc':f'c.rı 

Yalnız Fransanm değil, bütün A\'nıpanm en meşhur artistleri 

JEAN G ABIN l\llRElLLE BALvJ 
GAHRIEL GABUIO 

Yalnız l<'ransanı:n değil, biitiin Avrupamn yaptığı en güzel - en ınUt· 
hi~ ~aheserler şaheseri. 

CEZA YiR BAT AKHANELERi 
AŞK - KAN - GUZET,I~IK - MACERA - iHTiRAS ve SERGl'JZF~T FJI .. ~11 EU KANLI HlR s~· 

GERDl~NIN llEl'ECANLARLA DOLU AŞK VE HAYATI 

A~Tıca: 1 - FOX dünya haberleri gazetesi. 2 - Çiçekler uasıl yetişir Türkçe sözlü rıım. 

~--•••••••Bu gece için yerlerinizi evvelden aldırınız. Telefon: 44289 
Onlar içeri girerken Erden de, iki arkadaşile SO"' 

kağa fırladı. Refikle Ali izahat vermişlerdi. Erdcll 
telıişla yürüyor ve teessüfle: .. ~ 

- Söylediklerine göre diyordu, yazık! Allah mU9 

tabaklarını versin! Bir ay evvel söyledim. DinleJlle" 
diler. t 

Diyerek merdiveni çıknuya başladı. Kapının bağ
lı olduğunu görUnce sıkıldı. Eğer dayısı bunun far
kında olmuşsa pek bUyUk terbiyesi~likti. Çözdü a~ 
tı. Dünbelek yerdeki erkan minderine oturmuş, in
ciklerini dikmiş, koltukları sedirin kenarına dayalı. 
Başı kolunun üzerine düşUk ... Fakat gözleri açıktı. 
Kirpikleri kımıldıyor, bebeklerinin etrafını dumanlı 
bir hale sarmış, gözlerinin alt kapaklarından yanak 
!arma doğru gittikçe hafifleşen mor bir dalga. Sedi
rin beyaz eteği üzerinde ağzından sızan salyalar U
zun, geniş bir leke yapmış, omuzları, göğsü nefes al· 
dıkça hareket ediyor. 

~FC ~ Gı ~-F=a-c~~-z 
Nefes nefese 'kapıya geldiler. Kapı açıktı. J)esttl 

mestur akıllarına bile gelmeden daldılar. Evvelce ge 
lenler aşağı sofada bekliyorlardı. Erdeni görUııcB 
Hfı.fız Müderris, bir çocuk gibi koştu: 

b - Ne oldu? Hayrola efendi Dayı! 
p Cevap alamadı. Birkaç kelime daha soyıcmeK ıs
tedi Parmaklarını takalllis etmiş bir yumruk şeklinde 
sakladı, bununla (git) yahut ta (dışarı çık) demek 
istediği anlaşılıyordu .. Yanına sokulmak için bir a
dun atar atmaz, hastada şiddetli bir ürperme hiıstl 
oldu. Kafasını dikti, boynunu omuzlarının arasına 

çekti, inildeyen bir harekeUe iki kolunu, yeğenine 
doğru uzatıp homurdandı. Gözgöze geldiler. Hiifız 
titredi. Bu çukur çil gözlerin bebekleri artık yoktu. 
O iki beyaz çukuru, tUtün dumanı kadar kesif bir sis 
kaplamıştı. Manasız, hedefsiz ve mUthiş bir bakış, 
çenesi sarkıyor, alt dudağının üzerinde küflü dişleri
nin tepeleri, kırılımı§ şimşir tarak gibi görUnüyor. 
Çenesinin iki tarafında hala parlak salya izleri. 
Hafız korku ile hayret arasında bir an durduktan 

sonra geri geri çekilmiyc mecbur oldu. Tam çıkacağı 
sırada hastanın üst dudakları yukan doğru gerildi, 
şimdi bütün dişleri görünüyordu. Ortasındaki karan 
lık çukurdan bir hırıltı çıkıyor ve dudaklannın iç ta
rafından hava kaıbarcıklar gibi kirli köpükler taşıyor 
du. Puslu ve pis beyaz birer cam parçası gibi donuk 
gözlerinde bir an için şimşeğe benzer bir çakış oldu 
•e söndü. Bundan sonra ayni hırlama arasında in
ciklcri Uzerlnde doğrularak ileri atılmıya davranır
kPn · Hafız kendisini dısanva attı ve kapıyı tekrar 
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bağladı. Elleri titriyor, içi gıcı.ıuanıyor v~ yeis ile 
endişe arasında ne olduğunu bilmediği bir heyecan 
göğsUnü çatlatıyordu. O vakit hatırına gelir gibi ol
du. Sakın, tek tük işittiği hikayelerdeki illet olma
sın! Şimdi köpek vakası gittikçe canlı bir surette 
gözlerinin önüne gelmiye başladı. Hissiyatı gittikçe 
dehşetle!liyor, kulakları uğulduyor ve ne yapacağını 
bilemeden kadınların arasında şaşkın şaşkın dolaşı
yordu. 

- Ne oldu? Nasıl? 
Diye soranlara karşı görcıugunu, sezaıgını soy1e

mek istemedi. Yalnız: 
- Tehlikeli! Tehlikeli! 
Demekle başından savdı. O sırada haber geldi. 

Arattıklannın hiç birisi ne evlerinde, ne de kahvede 
vokmuş. 

- Yukan çıkmayın, ben şimdi gelirim 
Diyerek hemen sokağa fırladı. 

• • • 
Ki.me gitse (yok) diyorlar, kimi sorsa (nikahta), 

cevabını alıyor. 

lki Mollayı hana saldırdı: 
- Şimdi bir yaylı araba ko§turunuz. 
- Neresi için? 
- Cehennem için! Ulen sana yaylı diyorum. Ne-

resi olursa olsun! parasile değil mi? 
Diye haykırdıktan sonra sokaklara daldı. Karar-

sız, yalnız bu tehlikeyi düşünerek Hacı 

Zeynullah Efendinin evine seğirtmiye başladı. H~ 
nUz beş on adım kalır kalmaz, kapı açıldı. içeriden 
davetliler takım takım çıkıyorlardı. Müderris Hafızı 
o halde görenler durakladılar. Selam sabah hatırına 
gelmeden, karşısında ilk gördUğUnc: 

- Efendi fenalaştı, dedi. Amanin bir çare bilen 
varsa Allah aşkına imdada yetişsin! 

Halk biri bitine bakıştı .. Binbaşı sordu: 
- Nasıl oldu? 
Bir iki telaşlı kelime ile işi anladılar. MalmüdUrlı, 

eşraftan birkaç kişi gitmiye karar verdiler. Binbaşı, 
Refik Tekinle, Vergiciye dönerek: • 

- Herşey geçmeli, dedi. Hemen Erden Beye ha· 
ber gönderin. Ondan başka bu işi bilen yoktur. 

!kisi de bu cümlenin bütün ımanasını anlıyarak: 
- Peki, dediler. Getiririz .. 
Halkın bir kısmı dağılır ve kulaktan kulağa yek

diğerinden havadis alırken Binbaşı, Malınüdürü, Ta
hir Efendi ve daha birkaç kişi Hafız 'müderrisin pe
şinde acele acele yürUdUler. Yerliden bir zat Binba-~ 
§ının tavsiyesi üzerine Hafıza sokuldu: 

- Bu hekim işidir, efendi hoca, dedi. Tehlike hiç 
bir şeye benzemez: Hemen bir hekim bulmalı. 

- Hekim olsun, ne olursa olsun, bende dU~nebi
lecek kafa kaldı mı ki? 

-Erden Efendiye haber edelim de gelsin. 
- Kim gelirse gelsin. Allah aşkına siz yardıuı e· 

din! Ben şaşırdım kaldım. 

- Aman kardeş, dedi. Yetiş! Ah ah! Seni dinle' 
mcdik, seni dinlemedik. Meğer sen insanmışsın! 

- Telaş etme azizim. Hasta nerede ? Bırak onlıır 
rı şimdi, bana hastayı göster. 

- Aman yalnız olmaz, hepimiz gidelim. 
Cümbür cemaat yukarı çıktılar.. Hafız kapın; 

ipini çözdü. Tereddütle mandalını kaldırıp açtı. ~. 
'\tes duruyordu. Erden tereddütsüz içeri girII11)

8 

davrandı. Hiifız göğüslıyerek, yavaş: • 
- Aman ! dedi Yalnız olmaz, ihtiyatlı bulUJl~ 

lım. ~ 
Refik Tekin de atıldı. Erdeni ortalarına aıaraı· 

içeriye girdiler. Hasta yere oturmuş, arkasın•. ~:l' 
re dayamış, ayakları, açık .makas gibi. Gözlerı re' 
nın ortasında bir yere dikilmiş, öylece sessiz, ha 
ketsiz duruyordu. 

- Geçmiş olsun. fi! 
- inşallah ğeçer! Ne oldunuz Efendi Hazretle 
- Bir yeriniz ağrıyor mu? flı 
Hiç ses sada yok. içeriye bUkülmüş parm~~l~ • 

yan taraflarında keçeyi tırmalamak istiyor gıbı f' 

kılmış. Bileklerinden dirseklerine kadar titriY~~ 
Erden biraz ileriledi, birkaç söz söyledi. Gözler 

9 
mildamadı. Sözlerini işitmiyordu. Delikanlı arktı.5111 
bakarak yüksek sesle: e-

- Birşey değil, dedi. Küçük bir sinir, şim~ı ~1• 
çer. Biraz su getirin, yUzUnU yıkayalım. birşevı I< 
maz.. (Arlmsı ,·ıır) 
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Gündelik Gazete 
BAŞMUHARRiRi 

,.4N~hrtıet Emin YALMAN 
ki,;j Ilı hedefi: Haberde, fi
~ e, h~r ~eyde temiz, ~Ü· 
t~ ~unı olmak, kanin 
-.......:.,eaı olmıya çalışmaktır. 

CONON MESELELERi 

k 
t.f~nlık Yapmak 

Iİltllciin Olmayınca 
•t.a 

' YIL Ve Almanya ne pahasına o-
~lsun, ispanyada faşizmin ga
~orı., lenı.ine karar vermiş bulu-

8-11 it 1 

ltt ~ ussolinl, Sanb.nderin i,ıe,t. 
tQ•h. .• ından • zaptı esnasmda Fran
~ &0?derdiği tebrik telgrafında 
tl)-'1 llan etmekten ve isi muzaffe
tı.ı blLI~~ !talyıv.ı zaf erJ telikki etti-

, ~ekten ~nmedl. 
ko~ gün de Bitler Nüreıpbe.rg g' den 80llr& nUmayl§ yapan 

.... l'e 8Öz söylerken, açık~: 
"'ı Plııyada, hUkfiınetçUerin mu
lit. ~ 0hnasma müsaade etmlyece
ı.._ ~ 0 rada Jnglltere ve FraJı8&.. 
&Oı koınUnJst rejimi tmnna:ıanna 

'-a ~nuyacağız . ., diye bağırdı. 
fet. la löz.leri fili sahasına da geçlrdi
k°'4 Paaıyaya asker ve mühimmat 
~~er. Sonra esrarengiz harp 
~ l'lJe ispanya hükumetine er
'Ulıimmat \'e saire götüren va.
~ batırnuya ba.5laddar. Bu 
'it 1tıı denizaltı gemilerinin kimlere 
"'41~ duğu anlaşılmadı. Fakat Akde
~ l korsanlığın önüne g~mek 
'-a demokrat memleketler tarafın
~ olan teşebbüslere iştirak 
lıo..t er. Kooferansa gitmediler ve 

l ı 

l ı ,, 
ıı_ 

Geçmiş Günlerde 

lnanılmıyacak 

Tuhafhklar 

• 

M aaamın üıtünde yazmı-. ya çalıttığım tar:hi bır 
kitaba kaynaklık yapan türk
çe, arapça, f araça ıekiz on 
cılt duruyor. Eaki tarih kitap
larında bir hakikati aram11k, 
kamıttan teker ve ke,ıboynu
zundan bal ıüzmekten çolc zor
dur. Çünkü hi.diatler laınif 
edilmemiftİr. Birçok tar1!1 k•- . 
tapJarı, bilhuaa tehnanıedlt.'
rin ve vakanüviılerin hazırla
dıkları kitaplar, df'!y;rlerinin 
bir~r gazeteıi aayılabilir, gü
n:ın bütün hidiıeleri 11ralan
mışhr. Fakat bu 'nı-.lamada 
hiç.hh· kaideye uyulmamıf, Je
Iİfİgüzel yapılmıttır. Bunun 
için tarihi bir hidiıeyi tetkik 
etmek çok zordur. 

Ben sayfalan çevirirken gelişi 
güzel rastladığım bazı tuhaf ve ina
nılmıyacak şeyleri topladım. Bun
ların bir kısmını okuyucularıma 

veriyorum: 
Fındıklılı Sü-

. 

! 1 

FIKRA 

Korular 
Geçenlerde Boğaziçlne da,·etlf idim. 

içinde olduğumuz binanın arkaslllda 
~siz korulardan biri var: 

- Biliyor musunuz, bu koruyu par
çalayıp satmak üzeredirler! 

- imkanı yok. Bu korular olmaksı 
zm Boğazi~I yoktur: Kal·a:klar ötesi-

. nin ağaçsızlığına bakınız! • 
- Ben size haber \'eriyorum: sata

caklar ! 
Ben de glzJemek istemiyonun: hu 

kom, ıtlmdikl Mısır elçiliği binasının 

arkasında olandır. 

Bu konılar Boğaziçi manzarasının 
malıdırlar: o halde; ya devletin, bele
diyenin olmalıdır. l'ahut vergiden 
a.ffolunmalıdır ! Dedeslıiden bir koru 
intikal eden ahba.planmdaıı blriıOio, 
Boğaziçi manmrasım müdafaa etmek 
için 3000 lira vergi verdiğini biliyo. 

rum. 
Yalnız o kadar değil: her kim bu 

memlekette e\'İ ile onun bahçesi adde
dilecek muayyen bir miktar (mesela 
2 dönüm) dı~ında ne kadar me~"·asız 

ağaçlar korusu ~·aparsa, bu kısım için 
vergi vermek kaydından affoloomalı· 
dır. Bunun faydası, bugün boş gördü· 
ğünü.z birçok dağlar, sıtlar, ovaların 
ağaçlanması; zaran ise alınmamakta 
olan şeyin alıruna.masuıdan ibaret• 
tir. -FATAY 

Köylüden Para 

Topllyan Komisyon 

Reisi 

\' roı \'azifesinl kabul etmediler. 
~ 'hııı Nyon konfenuısmda Akde
~Ol'Sa.nlrJdan temlzlenmesi ka
~ığı gUndenberl artık meçhul 
' tı gemilerine tesadüf edilmez S ispanya hilkômetine eşya gö
ltıtt..: "&purlarm batınldığı haberleri 
~ oldu. Karar tatbik edlld.iktea 
\, da artık Akdenlı.de asayişi bo-
~ ... iz. gemilana dolp'ill)SUllll& 

"-"'G. kafriüyacağı anlaşıldı. 
-._ la hnki.runzhk anlaşılınca ltalya. 
"et Panyaya 100 bin kişplk bir kuv
~~-dereceği rivayeti ~ıktı. 
~~diye kadar yapılan yardımlara 

Şem'adani Zade 
leyman Efendi 
Müriyyüttevarih 

inde (matbu say

fa 392) H. 759 yı. 
lınm hadiseleri a-

rasmda "Tarihi 
Hafu; Ubeydul-

lah,, a dayanarak, 
bu yıl Bağdatta 

bir kadının daiar
cık Eır kese için-

de yansı erkek, 

yarısı dişi tam 
40 çocuk doğurdu 

KIRK COCUK 
DOGURAN· 
BiR KADIM 

mıştı. Ibni Takta bu oyunun neti
cesini şöyle anlatır. (Sayfa 41): 

Yüzüklerden birisi hilafet diğe -
t'i de vezaret hatemi idi. Oyunu 
Emin kazanmıştı. Vezirinin yüzü
ğünü aldı. Ve yavaşça bir hakkake 
göndererek mühürdeki (Fazl Ibni 
Rebi') in altına Arapça çok çirkin 
ve müstehcen bir mana ifade eden 
(Yenkehu) kelimesini kazdırdı, 

.aonra da mi.1b.i.4'U v~ .iade •t
ti. Hadisenin üstünden uzun bir za-
man geçti. Veziriazam bu mührü 
vezareti boyuna kullandı. Bir 
gün Fazl Halifenin huzuruna gir
mişti. Emin kendisinden mUhürün
de ne yazılı olduğunu sormuştur. 

Fazl: 

Kızılcahamam, (TAN) - 2 numa .. 
ralı tahriri arazi komisyonu reisi i• 
ken harcırah ve masraf namile gayri 
kanuni bir surette köylüden sekiz yüz 
küsur lira para aldığından dolayı iş. 
ten el çektirilen Enver hakkındaki i· 
dari tahkikat bitmiş, evrakı müddei· 
umumiliğe verilmiştir. 

Para toplanması işinden bazı köy 
muhtarlarının da parmağı bulunduğu 
anlaşıldığından bunlar hakkında da 
tahkikat yapılmaktadır. 

--o-

Söğüt Köylerinde 
Y .. i lir Köprü 

Söğüt, (TAN) - Esrı - .t!.ikÇesu köY. 

leri arasında ve Sakarya nehri üze

rinde, Kalyacı Bay Azizin yardımla· 

rile bir köprü yapılmıştır. 

~ ltaıyamn böyle bir yardım 
~ ı ihtimalden uzak olamaz. 

lıe \ı lııokrat ,.e sulhçü devletler, har
'llsUe olur korkusiyle yanın ted
~ tle Ve komite müzakerelerlle Ik
~ ~çe, ispanyaya vaki yardım
~ t.td:lliioe g~mek için ayni 3lddet
~~"irler almadıkça, ispanya me
~~. fa.5izm lehine halline mini 
~klardır. 

' hiı>ıuım faşizm eline geçmesi 
~~denizde bugUokU statokoyu 
~~ devletlerin müesses men
"-t ~ bozan bir vaziyet ih· 
ltit ~tir. Sulhçü devletler o va
"- 'eınrtvakll kabul etmekten ~-
~apmıyacaklardır. 

'" gil.. eki h&dlselerin seyri bu-
..,.tel'lnektedlr. 

~'Solini B~rlinde · 
~ lıaşveklll bu hafta Berllne ' ... 
l~•retln iki hedefi vardır: Blrl S Alman - Japon ittifakına 
~., ~lğerl Orta Avrupa devlet
~~ tlld •nda Almanya lle mllştere
~~l b P edilecek yolun tespitidir. 
~ h" arada lspa11yada faşizmin 
'hı lef>eslni temin için alınması li.-

11-J en tedbirler de konuşulacaktır. 
)'-.r :a ile Almanya arasındaki si
" d 1111aaebetler günden güne itti· 
"-ıı aıı:tru gitmektedir. Almanya, u
~lltidt)'I ddet lnglltere Ue anlaşmak 
)\, ~e bu ittifaka yana.,madı. ltal
~~e 1- 1 böyle bir ittifaktan korkar 
"it~ Is ıtltere31 anlaşmıya siirtlkle
~ 'teclı. Fakat hadiseler lnglltere
~~1- ı:Yade Fraıısaya yaklaştırdı
tlıı.. 'ya Ue Almanya da artık S, Çarelerine bakmak vaziye-
~ ~· Çünkü lngillz ıiWılan· 
'lr..~ ta.rnamıa.nmak üzeredir. 
ı.., .._..,tlanna çrkacak dev gibi 
d ~dıct~ karşısında faşist devletler 
"tlat Vaziyetlerini tayı.te mecbur. 
~· 
~ ıl)-~ardan Mussolininln Ber· 

l"1 de ~ fe\"kalide mühimdir ve 
~ "'Vlııpada yeni bir siyasi ha

laııKrcı olacaktır. 

ğunu ve hepsinin de yaşadıklarmı ve 
Halife Mütevekkilin huzuruna çıka
nldıklarını naklediyor. Mubarek 
hatun ne velftd imiş! .. 

K itip Çelebi Takvim - üt _ te
varih'inde H. 740 yılı hadi

selerini sıralarken Şam sahillerine 
gökten ateş yağdığını ve birçok 
evlerin yanıp kili olduğunu yazı
yor. 

Yine Şem'adlni Zadede gördüm 
(sayfa 289) H. 364 yılında Bağ. 

dada birer batman ağırlığında taş 
yağmıştır. Bundan sonra müthiş 
bir kıtlık batlaınış ve insanlar aç 
kaldıktan için günlerce ölülerinin 
etlerini yemişlerdir. Bir ekmeğe 
bir ev satılmıştır. Fırat taşmış ve 
su seviyesi 20 arşın yükselmiştir. 
40 giln, 40 gece süren bir zelzele
den denizin sathi 80 arşın inmig ve 
suyun altından birçok dağlar ve a
dalar ortaya çıkmıştır. 

Şem'adinf Zade, Katip Çelebinin 
227 senesi vakalannı şerhederken 
çok sarhoş, fakat iyi huylu ve çok 
kuvvetli olaıi Halife Mutasım hak
kında şunlan anlatır: 

Parmaklan arasında altın bir 
sikkeyi sıkarak yazısını kaybe
derdi, bin rrtl ağrrhğındaki birşe
yi bir eliyle kaldırırdı. Bu halife
nin lakaplarından birisi de (Se
kiz= Semaniye) idi. ÇUnkU Ab
basi Halifelerin sekizincisi idi, se
kiz kale yaptırdı, sekil yıl, sekiz 
ay. sekiz gUn hilafet sürdü, sekiz 
oğlu, sekiz kızı oldu. Bağdatta za
manında birer batman ağırlığında 
dolu yağarak insanlan, hayvanları 
kırdı. 

H icretin 244 yılmda Ahlatta 
gökten müthiış sayhalar iışi

tildi, birçok halk öldü. H. 600 yılın
da Yemene gökten beyaz kül yağ
mış ve şehir kaim bir kül tabakası 
altında kalmıştır. 

H. 247 yılında da Yemende bir dağ 
yUrUmüş ve yerini değiştirmiştir.Mağ 

rip diyarında 13 kasaba yere bat
mıştır. Bağdatta Imam Ahmet Bin 

YAZAN:~~~ 

lhrahim Hakkı Konqalı · ~ 
~~~,,~~~~~ ~~~ 

- Ne yazılı olacak ismimle ba
bamın ismi .... 

Emin Fazl'dan yilzUğü almış ve 
altındaki çirkin kelimeyi göster
miş: 

Bu saye.de köylüler tarlalarına gi• 
derken uğradıkları m;J ıkülattan, Eg. 
kişehre gitmek veya buraya gelmek 
için dört saatlk fuzuli biir mesafe 
katetmek derdinden kurtulmuşlar • 
dır. 

Hanbel'in cenaze namazında sekiz 
yilz bin kişi bulunmuştur. 

lbni Taktaka Arapça (Kitab-ül
Fahri) sinde son Emevi Halifesi 
Eşek Mervan'ın ölümünü anlatır

ken der ki: 

"Buna savaşlardaki sabrından 
dolayı "Eşek Mervan,, derlerdi. 
Mervan Küfede baş kaldıran Ab
dullah Bin Alinin askerine yenildik
ten sonra Mısıra kaçmıştı. Abdul
lahm askeri kendisini adım adım 

takip ediyordu. Mervan Saıd köyle
rinden Bosir'de bir harp kabul etti. 
Müsademenin şiddetinden ve sıkın
tıdan Mervanın sarası tutmuş ve 
yere düşmüştü. Küf elilerden bir 
asker yanına sokuldu. Bir hançer 
darbesiyle Mervanın kafasını göv- · 

Abdillmelik bir gUn Said Bin Mü
seyyeb'e: 

- Yahu! Ben ne işlediğim ha
yırdan sevinç, ne yaptığını fenalık
tan teessür hissetmez oldum. De
mişti. Said Halifenin bu sözünü 
§Öyle karşıladı: 

- Sendeki kalb ölümü, çok teka 
mül etti de ondan .. 

Bu fakih Halife mancınıklarla 
Kabeyi de yıktırmıştı. 

Abbasi Halifelerden Emin sar
hoş ve sefih bir hUküm.dar

dı. Bütün vaktini oyunla, zevkle 
geçirirdi. Bir gün Veziriazamı Fazı 
lbni Rebi' ile kazanan diğerinin 

yüzUğUnü almak Uzere tavla oyna-

--0-

Konyada Kaç Radyo Var? 
- Ya şu ne 
Vezir teessüründan kendisini tu. 

tamamış ve ihtiyarsız §U cümleler 

ağzından dökülmüştür: 

Konya, (TAN) - Burada çalışan 
176 radyo makinesi bulunduğu anla· 
şılmıştır .. 

- Lahavle vela kuvvete illa bil-

1 18.h ... Müthiş bir sukut ve izmihl8.l .. 
Mahvu inkıraz buna derler. Vezi
riniz olayım. Bu kadar zamandan
beri devlet adına yazdan resmi e
mirleri bu şekle giren mü -
hürle mUhürliyeyim. lşte bu; dev
letin zevalini, izmihlalini gösterir. 
Artık ne sen, ne de ben mevki sa- · 
hibi olamayız. 

Filhakika bir müddet sonra ha
life Emin haledilmiş feci bir şekil
de öldürülmüştür. 

1 

Dünya muharrirlerinden 
tercümeler serisi : 14 

~ LEXA ttDRE DUMAS FiL~ 

la Dam O Kamelya 
MUSTAFA "iHAT 

Fiatı: 50 Kuruş 

. Remzi K itabf>vi 

desinden ayırdı. Kesik başı şöyle ı== 
elinde hırpaladıktan sonra dışarıya 1 -

çıkan dilini kökünden kesip attı. • 
Orada bulunan bir kedi Mervanın 
dilini yedi. Kesik baş sonra Kufede 
bulunan Seffah'a gönderildi. Sef
fah kendisine takdim edilen bu he
diyenin önünde secdeye vardı, ba
şını kaldırdıktan sonra: 

- Ey Mervan! .. Çok şükür Tan· 
nm beni sana üstün yaptı, seni 
yendim, öcüm yanında kalmadı, 

dedi. 

Yine (Kitab-Ul-Fahri) de oku
dum. (sayfa 110): Emevi Ha-

lifelerin beşincisi Abdülmelik Bin 
Mervan tanınmış fakihlerdendi. 
Hergün mescitte Kur'an okumakla 
meşgul olduğu için ona (Mesçit 
Güvercini) demişlerdi. Babası ölüp 
te hılafet sırast kendisine gediği 
tebşir edilince hemen elindeki 
Kur'anı yere attı: 

Işte seninle alakam bu ane ka
dardı. Bu; biribirimiı.den ebediyen 
ayrılış anıdır. Dedi. 

Fuarda lV!anisa Mahsulleri 
Tüccar B. V. T. gönderdiği mektup 

ta diyor ki: 
"- lzmirde açılan Enternasyonal 

Fuar Egeliler için şüphesi~ doyulmaz 
bir zevk ve iftihar kaynağı oldu. 

Egenin ekseri vilayetleri Fuarda bi 

sun, onu güzel teşhir etmek te bir ma name aldım. Evvela eski radyolar i
barettir. çin bir ücret alınmıyacağı söylendiği 

Masaların üzerine kutu kutu üzüm halde, sonradan yeni emir geldiğini 
leri koymak kolay bir şey. Fakat sUs- 5öyliyerek posta idaresi eski ,.e bo-
1ü ambalajlar halinde konsaydı şüp

hesiz iyi ve gösterişli olurdu. !pekli o 

~zel bezler de çok basit süslenmiş ... 

Bay Vali Lfıtfinin nazan dikkatini 

rer pavyon yaparak villyetlerinde 
çıkan meyve ve aair eşyayi teşhir et· 

tiler. Bu meyanda bizim Manisa vilA· 
::elbederim." ' yeti de epey para sarfile kendine mü 

ıuk radyolardan da abone ücreti is
tedi. Işliyen radyom için abone üc

reti verdiğim halde işlemez bir halde 
bulunan bir radyo için ikinci bir abo
ne ücreti alınımı.sın3. aklım e:IT:tedi. Bu 
işte bir yanlrşlr!~ old·.ığunu tahmin edi • yorum. Posta idaresinin bu gibi rad-

fis tütünü, üzümü, ile Manisaya has Bozuk Radyolar yolar için yapacağı şey, bu radyolan 

nasip bir pavyon yaptı. Güzel ve ne-

olan meşhur ipekli ve sade bezlerini Zonguldak okuyurulanmıınan M. mühürlemek olabilir .. Bu bozuk rad-
teşhir etti. Nedense bu güzel mallar Çevik şunları yazıyor: yolardan ayrıca işliyen radyolar gibi 
pavyona iyi bir şekilde konulmamı§· "- Evimdeki işleyen radyo için abone ücreti almak benim gibi birçok 
nr. bir, ilk model radyolardan olan eski "'ski radyo sahiplerinin zararını mu· 

Bir mal, ne kadar güzel olursa ol- ve bozuk radyom için de bir ruhsat- cip olacaktır." 
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Alman Sampiyonu 
Siyah Kaplanı 

Methediyor 
Amerikada yapılan dünya ağır sik

let şampiyonluğu maçını seyrettikten 

sonra Coe Luvizle gelecek sene dövüş 
mek üzere bir kunturat imzalıyan Al

man boksörü Şimeling memleketine 

dönmüştür. 

Gazetecilere verdiği beyanatta müs 
takbel hasmı için şunları söylemiştir: 

Söğüt güreılerinde başaltı ve büyük ortaya çıkan pehlivanlar 

(Hayati, ortadaki uzun boyludur) 

- Siyah Kaplanın rakibi Ingilizi 

mağlup etmesi Avrupa gaze«:lerinin 
yazdıkları şekilde ~mamıştır. Coe 

Luviz müsabakanın devamınca hakim 
dövüşmüştür. Ve hasmını kolaylıkla 

mağlup etmiştir. Ingilizin takdir olu

nan tarafı cesareti ve tahammülü
dür. Yoksa maçın hiçbir dakikasında 

Tommy Farr zenciyi hakkıyla ve teh
likeli surette tehdit edemedi. 

Tekirdaghnın Yerini 
Yeni Yetişenlerden 

Hangisi Alacak? 
Bizim maça g.elince, Siyah Kaplan

la önümüzdeki Haziran Amerikada 
bir daha karşılaşacağız. Bu sefer dün 
ya ağır siklet şampiyonluğunu A vru
paya getireceğimi umuyorum. 

Bu sene de başpehlivanlığı alan Te- ..---·-------,-------------------
kirdağlı Hüseyin, kuvvetli ve zorlu 
bir güreşçi olduğunu en iyi zamanın
daki Mülayim önünde de ispat etti. 
~ eniciliğe hevesli, atılgan ve perva
sız çarpışan bir başpehlivana malik 
olduğumuz için sevinebiliriz. Hüseyin 
serbest güreşte biraz da tekniğe dik
kat eder ve oyun dağarcığını doldu
rursa Amerikanın ve Avrupanın cid
di tutuşan tehlikeli şampiyonlarına 

karşı alnı açık olarak çıkabilir. 

Sporda, daima daha iyisini istemek 
ve daima birkaç sene sonrayı düşün
mek hiç zarar getirmez. Esasen spo
run yapısında iyiden daha iyiyi ara
mak vardır . . 

Tekirdağlıdan evvelki başpehliva

nımız Kara Ali de herkese emniyet 
veren, göz dolduran bir güreşçi idi. 
Bereket versin, o çekilir çekilmez Hü
seyin ayarında biri onun yerini dol -
durdu da halkın alakası gevşemedi, 

meraklılar ümitsizliğe düşmediler. 

Bir gün gelecek, Tekirdağlı da geç
kinleşmiye başlıyacaktır. Onun gali
biyetlerini seyre alışanlar için mut
laka çatacak olan o gün, herhalde a
cıdır. I<'akat çaresiz gelecektir. O za
manı düşlinerek şimdiden yeni yeti
§en gençler arasında başpehlivanımı· 
zı takip edebilecek evsaftakileri kol
lamalıyız. 

Anadoluda yapılan yağlı güreşler

de Sındırgılı Şerif geçen senenin yıl
dızı olarak Taksim güreşlerinde de 
parlamıştı. Henüz yirmi bir yaşında 

olduğu halde doksan kilodan fazla 
gelen Sındırgılıdan çok şeyler bekli
yorduk. Halbuki bu sene Şerif Ana
dolu güreşlerinde işi aksattığı gibi 
buraya da gelmedi. 

Bu sene dikkatimizi çeken yeni bir 
genç gördük; Yakacıklı Hayati Tak
tim güreşlerinde girdiği sikletin birin 
ciliğini kurtardı. Kendisi yaşına göre 
bir parça ağır hareketli olmakla be
raber çok ümit veren haldedir .. Ok
kası dolgun, yaşı az, boyu uzun ve en 
damı yerinde olan Hayatinin btı.§peh
livanlık güreşlerinden evvel Söğü•te 
yapılan yağ güreşlerinde Bab.ıeskili 
lbrahimle berabere kaldığını haber a. 

lıyoruz. 

Babaeskili çelik gibi kollariyle r.e 

kıratta bir güreşçi olduğunu Taksim 
de kendinden yirmi kilo fazla gelen . . .. 
Arifi pes ettirmekle göstermış tecru-

beli bir pehlivandır. Onunla yağ gü
reşinde berabere kalmak kolay değil
dir. 

Jsmi geçmiş iken, Babaeskili hak -
kındaki düşüncelerimi de ilave ede -
yim. Babaeskili Ibrahimi çok takdir 
etmekle beraber ilerde Tekirdağlmın 
yerini dolduracak çapta ve yaşta gör 
mliyorum. Vücudu Türkiye başpehli
vanlığını dolduracak kadar ağırlaşır
sa yağlanır ve göbek salıverir. Böyle
ce süratinden kaybeder. Yaşı da epe
yi ilerlemiştir. 

Bu itibarla istikbalin başpehlivan
lığı için; bakılmak ve karnı doyurul
mak şartiyle Hayati, Şerif ve Şerifi 

Bandırmada iki kere yendiği söylenen 
genç pehlivanı düşünmek 18..zımdır. 

Bir meraklı çıksa da, şu üçünden 

ALLO!. 

ALLOl. 

Balkan Güre~ 
Maçları Başbyor 
Beşinci Ba&kan güre~ şampiyo

nası bugün iz.mirde Alsancak 
stadında başlıyaC'aktır. Bnlin O
limpiyattan dolayısiyle yalnız ~e
çen sene yapılamıya.n bu müsa
bakalar simdiye kadar dört defa 
olmak üzere lstanbulda yapll
nuştı. 

Bu seneki müsabakalara Bul

gar \'e Romen güreşçileri muhte
lit sebepler ileri sürerek i~tirak 
etmediklerinden mii!llabakalar 
Yunan, Yu~oslav ,.e Tiirk giires
çileri arasında ynpılac:aktır. 

Müsabakalara girecek güre~i-
lefrnlz ~anlardır. 

56 kilo Kenan, 61 kilo Yaşar, 

66 kilo Yusuf Aslan, 72 kilo, Ad
nan, 79 Jdlo Mersinli Ahmet, 87 
kilo büyiik ~lustafa, a~ır siklet 

1 

Çobafl Mehmet.. .. 

~~~~~~~---------

Dankolof 
ile Pereqra 
Güreşıyor 

Sofya, 16 (TAN) - Geçen sene 
Pariste Portekiz güreş şampiyonu 

Romanya 

Şampiyonu 

İstanbulda 
• 

Tenisçi Suatle hususi maçlar 
yapan Romanyalı 

l'. unanistan tenis şampiyonu ile bir 
intikam maçı oynamak üzere memle
ketinden çıkan Romanya tenis şam
piyonu bir haftadanberi lstanbulda· 
dır. 

Pere'-""ayıı yenilen Bulgar pehlivanı 
.1 • • - Kendisi Yunanistan maçına daha 

D kolof elinden kaçırdıgı Avrupa an • _ . hazırlıklı gitmek üzere burada bizim 
.. eş şampiyonlugunu gerı almak 

1 

gur .
1 

S f d yın tenisçilerden Suatle hususi maçlar 
için tekrar Pereyra ı e o ya a a t . yapmış ır. 
19 unda güreşecektır. 

Romanyalı tenisci kendini seyreden 
---o- meraklıların büvük takdirlerini kaza-

Alman Boksörü Galip nacak şekilde ~ahirane oynamakta-
Alman hafif siklet boks şampiyonu dır. 

Eder, Italya şampiyonu Suratti'yi on Suatle yaptığı hususi maçlarda Ro
iki ravuntluk bir maçta sayı hesabiy manyalının çok kuvvetli olduğu gö-
le yenmiştir. rülmüştür. 

Ereijli • Kozlu 
Karşılaşması 

Ereğli - Kozlu takımları arasın

da yapılan futbol karşılaşmasında E
reğli takımı sıfıra karşı dört sayı ile 
galip gelmiştir. 

---o-

lzmitte Stadyom 
Izmit, (Hususi) - Mıntaka spor 

başkanlığını üzerine alan valimiz ge
çen hafta Izmitte iki gün devam eden 
spor bayramının yapılmasında baş
lıca amil olmuşlardı. Haber aldığımı
za göre, yakında Izmitin güzel bir 
stadyomu olacaktır. Bunun için pro
jeler hazırlanmaktadır. 

en gözüne kestirdiğini bir sene kadar 
besleyip mütemadi serbest güreş o
yunları tallın ettirseydi! ... 

E,ref Şefik 

Doiju Muhteliti Yarın ilk 
Maçını Yapıyor 

Erzurum, Trabzon ve havalisi fut

bolculanndan teşkil edilen ve Anado
luda muvaffakıyetli bir turne yapan 
Doğu muhteliti yarın ilk karşılaşma
sını Beşiktiı.ş klübü ile Taksim stadın
da yapacaktır. ikinci maç Pazar günü 
Galatasaray takımı ile olacaktır. 

Avrupa Futbolü 
Lehistan ve Da.nimarka milli futbol 

takımları arasında yapılan maçta 3/1 
Lehistan galip gelmiştir. 
Budapeştede turnua esnasında çı

kan münasebetsiz hadiseler yüzünden 

talik edilmiş olan final maçlarından il 

ki Ferencvaroş ile Lazio ltalyan takı
mı arasında yapılmıştır. Fcrencvaroş 

4/ 2 galip gelmiştir. 

1 -ı 

• ki kız kardeştiler. 
1 Birinin adı Valo - Vila, ö

bürkününki Ayere - Kende .. 
Valo - Vila katiyen sokağa çık

madığı için, yüzünü hiç kımse gör
müş değildi. 

Ayere ise birçok saatlerini balkon 
da geçirirdi. Parmaklığa yaslanır, 
ve akşamın serinliği içinde deniz
den gelen tatlı meltemi vücudüne 
doldururdu. 

Bir akşaı."ll üstü yoldan bir atlı 
geçiyordu. Balkonun altında dura
rak Ayereye: 

- Bir damla su vermez misiniz 
bana? 

Genç kızın altından bir bardağı 
vardı. Onu doldurup aşağı indi ve 
atlıya uzattı. 

Atlı bu bardağı görünce kendini 
tutamıyarak haykırdı: 

- Oh!. Ne güzel bardak! Omrüm 
de bunun kadar güzel bıç t>ır varlık 
gdrhıedim. 

Ayere cevap verdi: 
- Benim kız kardeşim bu bar

daktan çok daha güzel!. 
Bunun üzerine atlı: 
- Ne olur, bana onu göster! di· 

ye yalvardı. 
- Eğer onunla evlenirsen göre

bilirsin kardeşim! 
Valo - Vila, kapalı pancurlann ar

kasında oturuyordu. Ayere ona ses 
lendi: 

- Valo, seni biri görmek istiyor. 
Valo sordu: 
- Kim o, Ayere? 
- Bir atlı .. 
- Ayere, o atlıya bcnım çırkin 

olduğumu söyle!. O atlıya biçimsiz 
olduğumu söyle! .. O atlıya uyuz ol- ı 

duğumu, verem olduğumu söyle A- ·ı 
yere Kentle! 

Bu sö?.leri işiten atlı hemen atını 1 
anahmuzhyarak uzaklaştı. ı 

B i:r akşam Ayere yine balkon 
daydı .. Arka arkaya üç yol 

cu geçti .. Fakat bunlar susamış de 
ğillerdi. 

I:'- tesi akşam yine üç atlı geçti. 
Fakat bunlar susuzdular. Ayere, al-

. tın bardağiyle her birine ayrı ayn 
su verdi .. Her üçü de bardağı gö
rünce ömürlerinde bu kadar güzel 
birşey görmediklerini haykırdılar. 

Ayere her üçüne ayrı ayrı: 
- Benim kız kardeşim bu altın 

bardaktan çok daha güzeldir! dedi. 
Bu söz üzerine hepsi Valo _ Vila

yı görmek istediler. 
Fakat Valo pancurlarm ardından 

yine ayni nakaratı tekrarlayınca Uç 
yolcu tiksinerek uzaklaştılar. 

B ir akşam üstü yoldan ahu gi 
bi bir delikanlı geçiyordu. 

Ayere balkondan denizden gelen tat 
lı meltemi varlığına doldurmakla 
meşguldü. 

Delikanlı yaklaştı ve: 
- Altın barda~nla bana bir yu

dum su ver, Ayere ! dedi. 
Ayere bardağı doldurup yolcuya 

uzattı. 

- Bu ne kadar güzel şey Ayere ~ 
umriimdc bu kadar güzel şey gör
medim .. 

- Benıın kız kardeşim ondan c;oJr 
daha güzel.. Onu daha hiç kknse 
görmemişitr. 

1 
1 

l 
1 

1 
1 

ı 

VALO 
ı························ 
Bir Küba Hikayesi 

ÇEViREN: 

Faik Bercmen 
.,,., .......... ,, ...... . 
- Ne olur Ayere Kende, bana 

onu göster! .. 
- Gözlerin tatlı tatlı bakıyor. 

Onu sana gösteririm amma evlen
mek ~artile kardef?im. Biraz bekle. 

Ayere, kız kardeşine seslendi: 
- Seni birisi görmek istiyor Va 

lo - Vila! 
Valo huzünlü blr ı::ı~ı::ılc I"'""Pr-i

nin arkasından cevap verdi: 
- Ona çirkin olduğumu söyle!. 

Ona ..... 
Delikanlı Valonun sözlerini duy-

du ve: 

17 . 9 - 937 ~ 

1 

• ViLA 
- Pekala onunla evleneceğilll~ 

dedi. 
Bunun üzerine Ayere: . 1 
- Oyleyse kardeşime inci getır · 

diye cevap verdi. 

O elikanlı sahile koştu. Sul~ 
kulağına sanki şunu fısıl 

yordu: 
Valo • Vila !.. 
Derinliğe daldı. kayboıcıu ve sotl 

ra ay ışığının altında tekrar gö 
1 

rtindti. 
A.yere bütün gece uyumamış, ': 

nu beklemişti. Delikanlı şafak sO
kerken geldi.. Avuçlan inci dolu)'• 
du. Ayere ona kapıyı açarak : 1 

- lşte kız kard imin oda.Si, ~ 
diye fısııaaaı.. • 

Delikanlı odaya girdi.. Ay ışıl"' 
nın yordamile, odasındaki sedire t>
zanmış olan adanın en güzel kJı1' 
nm ytizünli gördü. 

Artvinde zafer eğlenceleri 

Şenliklerde Binlerce 
Köylü de Bulundu 

Vali Refik Kor, yeni yapılan parkı açarken 
11 · de pe 

Artvin (TAN) - Zafer bayramı 
burada çok güzel bir şekilde kut
lanmıştır. Hem zaferin manasmı ou
tün şümulile tebarüz ettirmek, hem 
de Çoruhun milli varlık, milli dil, 
milli edebiyat bakımlarından tetkiki
ne imkan vermek üzere en uzak ka
za, nahiye ve köylerden çalgıcılar, tür 
kücüler, oyuncular, saz şairleri ve yüz 
lerce köylü davet edilmiştir. 

Mikrofon ve hoparlör tertibatile 22 
Ağustostan itibaren Halkevinden neş 
riyata başlanılarnk, büyük zafere ka
dar geçen muahedeler anlatılmış, bir 
hafta üst üste verilen konferanslar· 
la da 30 Ağustosun ehemmiyeti izah 
edilmiştir. 

30 Ağustos günü. zafer şenliklerin 
den ve geçit resminden sonra, vali R 
fik Koralın nutkile yeni Halkevinin 
temeli atılmıştır. Daha sonra yeni ya 
pılan Güzel park ta açılmıştır. 

Saat 14 te Belediye bahçesın 
1801

!• 
livan güreşlerile eğlencelere bııŞ ıı· 
mış, horon denilen milli Çoruh r°~ııll 
lurile karşılıklı iki grup wa ı dt' 
irticalen söylenilen ve kova1aın3 11,ı:ıı 
nilen türküler; davul, zurna, ~dııf 
nağmeleri arasında saat 19 a 
sürmüştür. 1...,ıte 

Saat 19 da Beledive bshce" tci' 
f . 150 

pehlivanlar ve sairler şcre ıne 1 \re 
ııılık bır ziya!eL verJlmış, Murgıl ...... 

• • fllv 

Arhavi şairlerile Viçe şaırlerı tııf· 
sındaki hasbihal pek neşeli olınllş ett 

·· 5ıırtı 
Geceleyin Halkevinde bir ınll o1<11' 
\'erilmiş, kövlü şairler rlestnn d e~I 

. rnn ı 
muşlar, Adem Şentürk ıs lfl11Şı 
s::z şai-i Kubuzla parçalar ç~ et' 
nihayet gençler ''Çoban" ı teın 
mişlerdir. c'f\t'fl' 

Gece fener alayları yapılmış, e-
celer ı.~ ta bitmiştir • 
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O ersimliİer, yatalak hastala
llla .. :ra. ook acırlar. Onu kurtar 
~~çın bihrücüden tutun da ve-. 
~ nasihatlere kulak bile amna 
h..... n halde hekimlere kadar mil 
~t ederler. Tedavi usulleri, ha 
~ lnuıar için daha olgundur. 
ıııı., ~ıı hastalıklara çok defa çare 
~a.z.lar. Esasen eski Dersim ka 
1t"nıa göre, en §erefli ölüm, bıçak 

' Jtıavıerıe, tabanca ile olandır. 
btı Ôlenıere kargı sureti umwniyede 

Oıt 'Yük bir acı ve ıstırap duyarlar. 
U.n hltıraıannı unutmazlar. He

~ bu 61U kendi büyüklerinden biri 
' onun adına menkıbeler icat edi 

~·hayattaki hizmetlerini kudsi 
e~ kadar eriştirirler. Ölenlerin cli-

~Yeceğine kanidirler. Fakat öıt 
e?in :maneviyatından meded u-
,~~. 
" aır Derslınli ölünce, aile efradı 
lıı~ a.Jo:abası başında toplanır ve ağ 
-,ı.rlar 

b~tairnU ailenin ile.ıi gelenleri, da 
ciakı &atanın öleceğini anladıkları 

21 kadan itibaren harekete geçe
'Jc ek ~eınek hazırlamıya, davarlar 
ı:mye, ekmekler pişirmiye baş
ı lar .. 
bu.~te tarafta cenaze için hususi ta 

Yaptırılır. Köylünün bir kısmı 
::ıarı kazmakla, diğer bir kısmı 
"' oraya konulacak taşları tedarik 
~ l!ıeşgu1 olurlar. Oleni, köyün ya 
bir Ya.nıalak kuran okumasını bilen 
blı ldam yıkar. Bunun için Uç dö. 
~ labtası bulurlar. Yıkama işini 
lıııı_Un üzerinde yaparlar. Cenazeyi 
~ ....._ sarmak &.dettir. Konu kom
~Ue efradı, akraba olanlar cena
~ llzerine para atarlar. Bu para 
h' Yıkayan, su döken ve tabutu 
· Pana 'ttir aı •• 

•• Q lUler için dtnt mera.si.mi Se-
~ yitıer yaparlar. ÖIU ne ka
~ ~hgin olursa Seyİdin göstere
Oıtı ihtimam da o nisbette artar. 
'-. fakirse - bir merdiven tahta. 
ta \yice bağlanır. Omuz üzerinde 
~Ulecek yere götUrUlür. Meu.r, 
~ kazılmı§tır. içi duvarla çev
taı~i§tir .. Cenaze, içerisine pa
~ ~iş sandığa bırakılır. Ka
~ ÇlViJenir. Mezarın içine 10 .15 
ıı~Utrıetre yüksekliğinde taşlar ko 
'Uıenne toprak atılır. Bundan 
~başa ve ayak tarafına yanm 
~L..--:." frtifaında birer taş dikilir. 
~ Beyitlerle hatırlı adamlarm 
~) l~ Uzerlne t~tan birer koç 
\ı.i'..lteu konur. Uzerine ölenin adile 
~~tn adı ve ölüm tarihi yazı
~ l(C>Qun üzerindeki kabartma si
' !'tarni, ölünün bir müsademe
() 

0 
8illbla öldürüldüğünü anlatır. 

~rn oğlu veya torunu, büyü
'~ ~n babasının hasmından 
'8ilihıa öç almak mecburiyetin 
S Cenazede bulunanlar, dağıl
~ doğruca eve giderler. Hazır 
~)et ~nıekler yenir ve beyanı ta
l~ i ,edilir, evlere dönülür. Fakir
~tti,ın hususi tabut yapılmaz. 
' lahit yoktur. Mezarda bir 
ta ~tun yakılır. OIUmden bir haf 
JiaY?i ~·. matemde bulunan aile, 
)allar trıırıyan denilen bal helvası 
llal'tl · Bu helva yufka ekmeklere 
baıa •r, k~nışulara, dostlara, akra
~el'ill'a d~gıtılır. Bu arada helva gön 
~ 0~n aııeıere et çorbası içirildiği 
'.bertfur .. lier sene 3 Kanunusanide 
)aJ>a ~lı bUtün aileler, yağlı ekmek 
?tı.e~r 

1
ar. O gün, her ailenin kendi 

~ırıanr arını ziyaret günüdür. Ha
llag1ll.;n v;ı .;.Jr ekmekler. ziyaret es 

a fakirlere dağıtılır. 

[) '1ı1rn1iıerin rüya hakkındaki 
ler kt. ;~lakkileri çok gariptir. Der 
teiclin~ l.nsan uyurken ruhu sinek 
ter. S tirer. Bedenden çıkar, ge
h, 151 onra Yine bedene gelir. Rü-
~öruıu:e~ bedenden çıktığı zaman 

· 011Ukten sonra ruhun br 

........................ -........................... . 
Yazan: 

Latif Erenel 

: 
! : . . 
i 
J 

................................. --. ............. f 

Der.im kadını, arhk bu 
kıya/etten kurtuluyor 

dene dönmiyeceğini, fakat harici a
lemle münUebette biılunarak emı
sile biltün hayvanlara gireceğini 
söylerler. Dersimliler için çekilen a 
zap, cehennem ve sürülen safa cen
nettir. Dersimin en büyük derdi, 
kan davaları idi. Maktulün adam
ları, ahbapları, en yakın akrabası, 
mutlaka intikam alırlardı .. İntikam 
hissinin daima köklü kaldığını bilen 
katil çok defa kaçar, usanıncaya ka 
dar gezer, dolaşır, memlekete dön
düğü zaman da ya öldürülür, yahut 
dehalete mecbur edilirdi. 12 lmam 
a§kına maktulün, katilin akrabası
na 12 kuruş vermesi, bütUn kini u
nuttururdu. Çünkü, 12 kuruşu ve
ren ailenin kivresi olurdu. Maama
fih, maktulün en yakın adamına bir 
iki tarla vermek te barışmayı te
min ederdi. 

D ersimliler, büyü bilmezler. 
Bazı kimselere büyücülük 

atfederler. Fakat bunlar, büyücü 
değil, gözleri, zekaları kuvvetli, şey 
tana benziyen aldatıcılardır. Fala 
bakarlar. Bir tel ipliğe bakarak ta

lih okurlar. Ba.zan yıldıznameye ba 
karak zar atarlar. Suya bakarak 
gelecekten haber verenler nadirdir. 
Muhindiye bir saat mesafede bulu
nan bir köyae Gazal adında bir ka
dın var. Bu kadının diğer ayak ta
kımı falcılara nazaran baş kahin ol 
duğunu söylüyorlar. Gazal, ayni za 
manda üfürükçüdür de ... Su ve ip
likle fala bakan bu kadın şimdi ça
lışmıyormuş. Gazal hakkında bana 
şunları anlattılar: 

"-Gazal, cinnete tutulmuş sanı-

· ıan hastaları yatırır. Sonra hasta

yı baş parmağile tutarak haberi ol

madan kaldırır, istediği gibi söyle
tir. Bu suretle üşüşen cinleri alır." 

Halk cahil olduğu için telkine çok 
müsaittir. lşte bazı açıkgözler, tel
kini kolaylıkla yaparlar, halk üze
rinde mUe3sir olur, ceplerini doldu
rurlar. 

Eski Dersim de hemen he
men önüne gelen üfürükçü 

olmuş, halkı soyarak fazla gelir te 
min etmenin yolunu bulmuştu. Ofü 
rükçülerin muska diye yazdıkları 
şey, kargacık burgacık, anlaşılmı

yan çizgilerle dolu kağıt parçaları
dır. Vaktile adamın biri, hasta.la-

nan köpeğine bir muska yazdırmak 
istemiş. Zamanın tanınmış üfürük
çülerinden birine müracaat etmiş, 
hediye olarak ta bir koyµn vermiş. 
Nihayet, kısa bir muayeneden son
ra muska yazılmış, hayvanın boğa
zına takılmış, biraz sonra da has
ta köpek kurtulmuş. Adamcağız, 

köpeğini dirilten bu muskada ne
ler yazılı olduğunu öğrenmek me
rakına düşmüş ve yedi kat muşam
banın içindeki kağıdı çıkarmış, şun
ların yazılı olduğunu görmüş: 

Tama ettim etine, 
Muska yaptım itine 
iyi olursa olsun 
Olmazsa baca.klan sahibinin eline 

B u saçma şeyleri, öu uydur
maları görürler, bilirler, fa 

kat inanışlarını hiç bozmazlar. Sağ 
gözün seyirmesi can sıkıntısıne, sol 
gözün seyirmesi sevinç geleceğine 
delalet eder. Kulak çınlaması için 
şunu anlatır)ar: 

"- Görülmiyen büyük bir ağaç 
vardır. Bunun üzerinde bulunan 
yüzbinlerce yapraktan her biri bir 
insana aittir. Sarararak düşen yap 
rağm sahibi ölür. O yaprak düşer
ken kimin yaprağına dokunursa 
o adamın kulağı çınlar." 

Haftanın salı ve çarşamba gün
leri uğursuz sayılır. Salı günü yola 
çıkılmaz, Çarşamba günü çam~ır 
yıkamak doğru değildir. Her gün 
çıkarılan tereyağı cumartesi günü
ne kadar sakla.nır. O gün tuzlanır 
ve yerine konulur. Eski adetlere gö ' 
re, Dersimde ev yaptırmak hayli 
mühim bir meseledir. Bu da üfürük 
çüye ihtiyaç gösterir. Ufürükçüler, 
bu işte de külliyetli para vururlar. 

I
• Ik defa ev yaptıracak olan 

adam, herşeyden önce bir ü 
fürükçü çağırır. Evinin arsasını 
gösterir. Uğurlu bir yer olup olma 
dığ;nu !,Orar. UfürUkçY,ı.xıldımŞDUl
yi açar. Bır kağıda arsanın yerini, 
ev sahibinin adını yazar. Ve sonra 
kağıdı evirip, çevirip üzerinde mü
him! bir hesap ameliyesi yapar. Ni 
ha.yet, evi oraya yapmanın uğurlu 
veya uğursuz olacağını söyler .. Ne
tice üzerinde fazla izahat istenmez. 
Ufürükçü uğursuzdur, dediyse evi 
başka yere yapmak lizımdır. Bu 
hükme aykırı olarak hareket eden 
aile, yeni evinde rahat ve hayat bu
lamaz. Evin temeli atılırken fevka
lade merasim yapılmaz .. Sadece bir 
kurban kesilir. Kurbanın başı, ilk 
konulacak temel taşının altma bı
rakılır. Kurban eti, usta ve amele
lere dağıtılır. Evin kapısı yerine ta
krlır takılmaz Ust pervaza bir yu • 
murta, yahut nal asmak adet ol
muştur. 

Söğütte Yangına 

Karıı Tedbirler 

t················ ... ········ 

ı Yırtı ~ ~orapla Gezen 
Zengin Bir Difüer 
Dünyanın en zengin kadını 

Barbara Hutton, geçenlerde Lon 
dradan Parise gelmiş ve Van 
Reventlow adlı bir Alman pren
sile evlenmiştir. 

Bayan Hutton'u karşılamak 

üzere Paris tayyare meydanına 
giden gazeteciler ve fotoğrafçı
lar, gayet garip bir şey görerek 
hayret içinde kalmışlardır: 
Dünyanın en zengin kadı- • 
nmın çorabında koca bir delik i 
varmış. 

Barbara Hutton ve kocası 

Sessiz filmin en meşhur çocuk yıl
dızı ve Şarlonun sevimli arkadaşı kü
çük Jackie Koogan artık büyüdü, 22 
yaşına bastı. Hollywood'dan gelen 
haberler Jackie'nin evlenmek üzere 
olduğunu bildiriyor. Müstakbel zevce
si de bir sinema artisti olan sarışın 
ve dilber Betty Grable'dir. Oğrenil • 
diğine göre, Jackie 18 teşrinievvelde, 
nişanlısı tam 21 yaşına bastığı zaman 
evlenecektir. 

• 
Av Köpeği 

Ticareti 
Söğüt (TAN) - Jandarma kuman 

danı Tevfiğin himmetile, yangın ihti 

maline karşı hükumet konağı civarın 
da bir su deposu ve havuz yaptlmıya 
başlanılmıştır HUkı1ınet konağı için- • 

de de itfa.iıye tesisatı vUcude getiril
miştir. 

---o
Söğüdün Yeni Kaymakamı 

ite Batladı 
Söğüt (TAN) - Yeni kaymakamı 

mız Salahattin gelip işe başlamıştır. 
Pek geri kalmış olan ~.asa.bamız ken
disinden himmetler beklemektedir. Ilk 
iş olarak iktısadi vaziyetin ıslahı yo
lunda tedbirler alınacağı ve tenvirat 
işinin hallolunacağı ümit edilmekte
dir. 

--.0--

Söğütte Panayır 
Söğüt, (TAN) - 7 Eylfılde açılan 

pana.yır, 10 Eylulde kapanmıştır .. Bu 
sene panayire civar kasabalardan da 
ha çok iştirak edildiği görülmüştür. 

---o--
Karde§ini Yaraladı 

Osmaniye, (TAN) - Teno köyün
den Bekir oğlu Güre Ahmet, Musta
fa ve Mehmet kavgl\ etmişler, netice
de Ahmet av tüf•..:ği ile kardeşi Mus 
tafayı yaralaımıştır. 

Iyi av köpekleri yetiştirmek yal • 
ruz bir zevk değil, ayni zamanda mü
him bir ticaret ve bilhassa ibra.at işi 
dir. Buna son zamanlarda Merkezi 
Avrupa.da çok ehemmiyet verildiğini 
söylüyorlar. Yukarıdaki resimde cins 
bir av köpeğini vazife ba§ın<ia görü
yorsunuz. 

'I 

Yeni yolcu tayyarelerimizin içi, bir •alondan larkırzdır 

Yüz Yll Evvelki 
Yirmi Günlük Yol 

· Bugün iki Saat 
1

1 

Ankara muhabirimizden: 

Tayyareyi bütün haşmetile 
havada değil, ancak yerde 

ve yakininde görebilirsiniz. Doğ -
rusunu isterseniz bu "yirminci asır 
kuşu" lastik tekerleklerinin üze
rinde iken yalnız haşmetli değil, 

biraz da korkunç görünüyor. Bu 
birkaç tonluk külçenin bir iki da
kika sonra boşlukta korkusuzca u
çabileceğini hayretle düşünürsü
nüz. 

Fakat daracık kapının önline ö
nüne basamaklı merdivenin dayan 
dığını görünce de yan tecessüs, 
yan "yükselme" den beklediğiniz 
gurur hissile ona doğru yürüyor ve 
artık korkuyu ve endişeyi bir ya
na bırakarak bu dar fakat güzel 
kompartımana yerleşiyorsunuz. 

"Korku ve endişe" sözleri tayya
reye ilk defa bindiğim için benim 
dilime munis geldi. Fakat hava is
tasyonunda bu sözler ve bu sözle
rin ifade ettiği hisler çoktan unu
tulmuş ve gülünç olmuştur. Tanın
aft9 pıltot Ttııllttr M'tiuer, -vgaıt; ~ 

likeli ve heyecanlı uçuşlarını anla
tırken bile, soğukkanlılığım zerre 
kadar kaybetmiyor, otobüs veya o
tomobilden bahsediyormuş gibi 
"indim", "binelim,, laflarının üs
tünde duruyordu bile ... 

Y üz metre kadar, hafif sar
sıntılarla yerde uçtuk. Ben 

bir yandan pilotu da görebileyim 
diye en öndeki sağ koltuğa yerleş
tim. Fotoğrafçı arkadaşımız arka
yı tercih etti. Nafıa Vekfıletinin 
teftiş heyeti reisi B. Şefikle, Hava 
Yollan idaresinin değerli müdürü 
B. Sabri orta koltuklara, Akşam 
muhabiri Omer Nakip sol koltuğa 
gömüldüler. 

Harekete hazırlanırken başma

kinist ellerimi?.e birer küçük zarf 
tutuşturmuştıu. Tecrübeliler derhal 
zarfları yırttılar ve içinden çıkan 
paımukları kulaklarına yerleştirdi
ler. 

Havalanışımızı solumdaki arka
da~m işaretile anlıya.bilelim. Top- · 
raktan çok sessiz ve belirsiz ayrıl
mıştık. Ilk anda, bütün ömrünü 
toprak üstünde geçiren bir adamın 
ondan yavaş yavaş uzaklaşmasın
dan mütevellit bir gariplik ve has
ret duydum. Hem ilerliyor, hem 
yükseı:yorduk. 

Bütün dii<katimi pilotun hare
ketleri üzerinde topladım. Her şey
den evvel görünüşiyle yolcuya en 
büyük itimadı veren pilot Tahir a
yaklarile dört pedal kullanıyor, el
lerlle de direksiyonu idare ediyor. 
Geniş bir virajla şehre doğru dö
nüyoruz. Yerde iken iki adam bo
yu uzunluğunda görünen pervane 
havada kayboldu ve boğuk bir gü
rültüye inkılap etti. 

B iz yükseldikçe şehri hangara 
bağlryan asfalt yol darlaşıyor 

ve uzuyordu. Uzerinde kim bilir 
kaç kilometre ile akan otomobiller 
zemberekle işliyen oyuncaklar gi
bi gülünç ve zavallı görUnilyor, he
le jnsanlann· hareket halinde oldu
ğu bile belli olmuyordu. Yolda ça
lışan ameleler, biz de o yulun üze
rinde iken insan cesaımetindelerdi, 
200 metrede birer kuzu kadar kU
çiildüler, 500 de birer nokta oldu
lar. 

Ankara, yakın bağları, mesire 

Başvekil lnönü tayyare ilet 
•eyahati tercih eder 

yerlerile havadan bir göl halinde 
görünüyor. Evlerin, apartıınanlarm 
sokakları kaybedecek kadar sık
laştığı merkezden muhite doğru a
çıldıkça bir genişlik ve ferahlık his
sediliyor. Düz ve muntazam yollar 
Etliği, Keçiöreni, Barajı merkeze 
bağlıyorlar. 

Atatürk bulvarının üstündeki 
demir köprü iki ayn şehri biribi
rinden ayırıyor zannedebilirsiniz. 
Henüz tam manasile imar plinmın 
törpüsünü yememiş olan eski şehir 
kısmı nizamsız ve plansız uluor .. 
ta serpiştirilmiş evlerden mürek
kep acayip bir manzara arzcdiyor. 
Fakat berl yanda ideal bir şehir 
örneği, üzerinde zevkle işlenmiş bir 
eser görüyorsunuz. BuraSI Yeni
şehirdir. Geniş bulvarın iki yannı· 
da biribirine muvazi veya amut 
yollar, munt"azam kareler ayırıyor; 
evler hep birer yeşillik kümesinin 
ortasında ve ekseriyetle ayni bi
çJmde inşa edilmişlerdir. 

Ç ankaya cennet kadar güzel 
bir yerdir. Bulvarı, iki ta

raflı akasyalar, dereyi meyvalı ve 
meyvasız fakat, yemyeşil ağaçlar 
kapatmıştır. Biribiıine muvazi ge
len bu iki yeşillik AtatUrkün köş
künde birleşiyor. Köşk, havadan 
bu çok cazip dekorun ortasında sa
de, basit ve fakat haşmetli bir 

manzara arzediyor. En müşkül

pesent zevkleri tatmin edebilecelC 
kadar ihtimamla işlenmiş çiçe]c 

bahçelerini alçaktan uçarak gör· 
dük. 

Ankaralıların deniz hasretini 
masmavi fakat köpüksür suyunda 
dindiren baraj bir yılan gibi kIV· 
rıla kıvrıla dağların arasına yer
leşmiştir. önündeki gazinolarda si
yah kümeler var. Bunlar. pazar
larını geçirmiye gelmişler.. Mar
mara ve Karadeniz havuzlan birer 
avuç su, çiftlik emsalsiz bir koru
dur. 

Ve .. iniyoruz. Toprağa kavuştu. 
ğum için memnun, tayyareden ay. 
nJdığmı için mağmumum. 

Kemal Zeki 
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ma kısa clalsuı: Bando mufb. 18,15 Ro 
ma ima dalını: Orkestra, pi,.ano. 18,45 
Berlin kıaa dalıuı: Köylü damlan ve 
prlulan 19,45: Devamı 19,03 BWı:ree: Ka 
rııık musiki konseri. 20 Varıova : Or
kestra konseri. 21,30 Berlin kısa dalpıı: 

•ENFONILER 
15.35 Roma ba dalpsı. ... °"" ..... 

Hr (Ferrari, J>.onk, libeliu. lliHt. Bel
lini). 23,30 Peew: leafcıailı lsomer (ıtoe
ıiııi, Mupni, llajor, De1ibe9 n.). 

HAFiF KONSERLER 
7,10 Bedin ima dalpm: llaildB uu 

ıellmJan. 1,15: ıc-m ........... 
Parla ima dalsMı: PIA. 10 klla ima 
dquı: Hafif ldllik parplar. 10,11 ... 
ria kısa dalsau: Plllr lromeri. I0,45 Ber
lin ima dalpa: lteiermark ......._ 11 
30 Paria ba dalpaı: P1A. IS Puil la
aa dalgası: Konser. (14.15: DeYamı). ı!: 
Berlin kiaa dalpu: Hafif ....ııd (14,15: 
Devamı) .. 13.10 BWı:rq: Romen maaikiai. 
15 Pariı kısa clalsaaı: Konser, 16 Pette 
kıaa dalguı: Kant• lromer. 16.15 Berlül 
kısa dalpu: DiD1eici için. Hrbest .... 
16,30 Pariı kısa dalgası: KonHr nakli. 
18,30 Peıte: Ora.tra. 19.0S Biikret: Ro
men ınulldai. 19,30 Pette: Racbo ldoD 
orkeatruı. 20 Bedin kıA dalpaı: Puar 
konseri. 21 Llypsic: Weiabacb'm idare
sinde buyiilı: orkestra ko....-i. 21 Zlrih: 
Avrupa koaMri. (Bu komeri birçok mer
kezler nakledecek). (Brkelı korosu •• zı 
rib radyo orkestruı ve pirano.) 21.40 
Prag kısa dalgası: Askeri bando- 22 Mi
Hao, Floraaa: llale'ain-leriadm lııoa
aer enatrtimantaL 22.25 Prac ima clalp
ıı: KoDHI' (Vqner - ltra-). 22.30 P..
te: Çipn orkestra& 
PERALAR OPERETLER 

11,15 Roma ima clalpu: Laalıudomm 
"La Recina del Foaosrat" opereti. 21 Ko 
lon,.: Sappe'ain "8alr Ye Krltl'" opsed. 
22.55 Bikret: Opera maaildai (Blaet, V• 
di, Pacdal, v....-. cı-. ~. 
lılonrt). 

ODA MUlllCISI 
22.05 .... : JPramq ~ 

(pWdarla). 22,15 Berlia ......... : 
Ya:rli Uetler kmetl (lloart). 

RESiTALLER 
11.45 Bedin ima clalpaı: Ors mai\W 

15.30 Berlln ... clalpaı: 1er1a1ar. 17,IO 
Berlin ima clalcaaı: Bariton prlalan. 
21.15 BerliD ... clalpm: Ha,dat prb 
JarL 22.05 Prq ima claJsuı: Sarla reei
tali. 2S VU'IOft: lti,.ao reaitall (Beet
bovea, ........... lcılabert). 

DANS MUSllCISI 
23.05: Prac ima claJpaı. 21,18: Vi,... 

Llnmc. Koıo..,.. 2MI: ....._ 

1 Paartai, 20. 1. il# 1 -IENFONIL&R 
18,15 RCHM ima dalauı: Senfoai (llo

sart, laiııt - &aeaa, Galilei n.) •• 

HAFiF KONSERLER 
7,10 Berlia ima dalıuı: ... haYalar, 

1,15: Devamı. t,30 Parla kıaa dalguı: 
Plllı:- 10,15 Bertin ima dalpaı: Orkeltra 
kODHri- 10~: Paria ba dalfuı: Plllı:. 
11.30: Pariı ima dalpu: Plllr. ıs. Parla 
k .. dalsuı: Plllr koueri. 13 Bertin ID-
1& dalpaı: :atıenceli mmilı:i (14,15: De
•amı). 13 Berlia kıa dalpaı: Bfleaceli 
muilı:i (14.15: l>eftmı), 13,10 Biilı:ret: Et 
lenceli plllr mnııilriei (14.15: DeYum) .. 
14,15 Parla kıaa dalcuı: Nia'tea ...._. 
mlı:1i. ıs Parla ima daloat: Greııobleclen 
llomer nakli. 16,30 Paria ._. dalcuı: 
.Andre Debnon orkeatrua, tarkL 18,35 Ro 
ma kıaa clalguı: OrkeatrL 19,30 Bertin 
kısa dalpaı: Yeni Aimaa baflf maıild'li. 
20 Pette: Pllk maeıQrW, 20,20 Btikret: 
Kant* masild (Mmdel•olm, Gomd, 
Biset). 21 VartOft: Leb a111aım. 21.ıt U 
nsic: Bü:riilı: orkeaıra •• toliatler: Er
.. Saclr, HiJmar Vebel'. 21,40 Bari: Ka
ntılı: konser. 22 Kil&no, P'loraaa: Koro 
-•ikili 22.10 Praı ima ülgw: llerli
..... eaerlerinden progrua. 22.45 Blk
r .. : Lobatadaa lı:ouer aalrll.. 22,45 111-
llao, Torino: Bando muilra. 21 Roma: 
Cetra orkeatruı. 24,05 Pette: Çisa or
k•truı. 

OPERALAR OPERETLER 
lt.03 Biikree: lliintebap ltalnıa o,. 

ralanndaa (plakla). 

ODA. MUlllCISI 
21.30 Bikr .. : Tlaeodorete0 mnea. 

12 VU'IOY&: SSnmmel kaarteti tarafm
._ nlaler •• IU'kılar. 22.25 Prq: Piya
M batetl. 

a&llTALLER 
15,35 Roma ima dalpu: Pipıao reai

tali CCbopia, RaYel). ıe,so Berlln 1ı:ma 
...._: ll•ndolia ile itaba ler'en&dlan. 

it Peete: K- naitali. lt,15 Vaqon: 
J.ıla:ren Bo~er .,.. Tino (Pllldarla earlı:ı). 
21.15 Berlin ima dalcuı: Keman resitali 
21.40 ,,,.._ kı• dalpu: lliDI Blh tar: 
Jalan. 22 Xolonra: lotiat llcımeri (Alto. 
X_...). 22 Roma: Pi:ruo • Keman (Be
ethoYea, CueDa, Brahma). 22.10 Bikret: 
1ar1n1ar (Kosart, Brahma Hqo VoU). 
13 Vareova: Keman reaitaH. 2S,IO Vaqo
": Şarkı reaitali. 

DANS MUlllCISI 
21.15 Briino, Prq : Kabare r&rial. 

IS.10: Pqte. 23.30 : Llypaiı. 23.30: Ko
IOQL 

MUHTELiF 
·1.30 Roaa ima dalcau: Arapca ,,. 

ramca muaikili ,,. 96altl aetriyat. 

ı __ Sal_ı, 21. 9.19_3'1 __ .ı 
j&NFONIL&R 

21.JO Bfikr .. : llafonilr kODMt (Haea· 
.... Cbopin). 22.25 ltafoailr lroaaeriD .. 
.- CBrad:aer). 

HAFiF ICONSERLER 
7,10 Berlia ima dalsuı: Hafif masi1ı:i 

1.15: l>eftml. 9,30 Parla lı:ma dal1Mı: 
P11k. 10,IO: Kesa. 11.30: Keza. 13 Paria 
ima ....._: PUılr. 13 Berlin lı:ıaa dalgaıı: 
Hafif ....ııa (14.15 : Devamı). 13,10 Biilı: 
ret: ıto.er. (14.25: Komeria devamı). 
14,15 Psia kı• dalguı: Li)'Oll'dan Jı:on. 
... midi. 15 Parla ba dalpu: Limoj'. 
daD lloDaer' nakli. 1L45 Berlia ima dal· 
sur: llaaikili kona11N1lar. 20.40 Pqte: 
a.loa orlı:eatraaı. 21.10 LlJPZis: Kant* 
bmer (Sopran, tenÔr). 21.40 Pras ba 
dalpa: Hafif mlllİki.. 22 Roma: MWe
nin nerlerinden konser. 22.05 Praı kısa 
dalıa.ı: Konser (Novalı:, Mo,.es). 22,25 
Praı mu dalıaıı: Kantık program. 

OPERALAR OPERETLER 
20 Berlin kısa dalgası: Verdi'nin Trou

badour operasının iki perdesi. (3 üncü ve 
dördiincil perdeleri saat 21.30 da\ .. 22 
Pette: Opera orkestraaL 

ODA MUSiKiSi 
11 Bertin kısa dalgası: Y ayll IJetıer 

kenteti (Mosart). 18 Vaf10Vll: Kuartet 
Viyana muildaf. 23.20 llil&no - Plbranı: 

Oda muildai (Tartiai, Bacb. Cbopin. 
Nordio, Stravinalı:y). 

RESiTALLER 
15,15 Bertin kısa dala•••· Aıı::wa.11 ıını· 

tali (Ericb Röbn). 15,35 Roma ima dal
suı: Keman lı:omerton. 16,15 Pf7ano. 
17 Bertin ba dalguı: 8arlular •• ıiir
ler .. 17,20 V&rlO'fa: Dört el pt,...... 11 
35 Roma ima dalgası: Brmoailr lı:oaaeri. 
20,15 Vaqon: Keman reaitaH. 20,25 Btik 
ret: llaadolin konseri. 21 Bilkret: Ro
men romanılan ve prlı:ılan. 23.25 Var
IC)Va: Solist konseri (Piyano, lı:larinet 
YL) 

DANS MUSiKiSi 
9,30: Bertin kı• dalpaı. 23,30: LbP

sig, 23,50: Kolonya, 24,10: Pewte. 

1 ,....,....,,.., ZJ.9.1931 1 
SENFONiLER 

16,30 Parla kı1a dalpıı: Senfonilı kcıa 
ser, Keman, Pi,.no, (Haydn, Brahmtı, 
Fnre veaire). 20 LlJPZis: Senfonilı or
kestra, ..,.,.. ... Bariton. 

HAFiF KONSERLER 
7,10 BerUn lı:ma dalguı: Kar11ık mual

lı:i. 8,15: l>eYamL 9,20 Parla kısa dalga11: 
P1ü konaeri. 9,30 Berlin kısa dalguı: 
Yeni Alman hafif muildai. 10,30 Pariı 
ima dalcaa: Plllr. 11,SO: Kea. 13: Plllr. 
IS 8-Ua ima ....... : llafU ...ıld Jııo. 
ıeri (J4,JS: Devamı) . 13,10 Bilkret: Plak. 
14,15 Devamı. 14,15 Paria kısa dalpaı : • 
Bordodan lı:omer ııü1i. 15 Parla kıaa dal 
'PU: llanil:radaıı komer nalrlL 15,35 Ro 
ma ba dalguı: Sarkdı hallı: muailı:iai. 
17,15 Berlin kısa dalgaaı: Karıt* muaild. 
11,35 Roma kısa dalp11: Orkestra, Sop
ran. 19,15 VartOYa: Seali film havaları 
(Plllda). 20 Variova: Mewhur rejisör
lerin plllı:lan. 20,40 BWı:rq: Orkestra lı:ıon 
lel'İ. 21 Peıte: Artistik ılivare. 21 Var
ton: Ciıan musilı:iıL 21,10 Llypsi: As
keri prluh maailri. 21,10 Kolonya: Leo 
B1'7110ld orkeatruı. 21,40: Prac lı:ıaa dal
paı: Hafif ~ 12 Roma: Klllilr ma
ıilri lı:omeri (Scarlatti, Zipoll. Lasaen). 
22,45 Bülı:ret: Hafif muild nakli. 23,05 
Praı ima dalsuı; Mo:rseo'in Slovak ıii
iti. 23,10 Roma: ltalran koro havalarL 

OPERALAR OPERETLER 
22 llillno • Torino: '"'l"ranutlantico'" 

isimli operet. 
ODA MUSiKiSi 

18,15 Roma kısa dalsaaı: Karıtılı: oda 
muilı:iıL 11 : Varton: Kuartet konHri. 
22 Llypsic: Yayli Uetler kaarteti. 22,10: 
Pette: Kuartet (Brahma). 

RESiTALLER 
10,30 Berlin lı:ma dalgası: Keman solo 

(Ericb Röhn). 12 Berlia kısa dalgası : 
Sarkdar. 18,45 Bertin ima dalsasSı: Baı 
tarlaları. ll,30 V&rJOYa: Şarkı resitali. 
19 :e.Hn kıla dalpaı: Piyano.,. brŞaçe 
ileti. 19.03 Bfikret: Mqbur Ylyoloaiat
lerin pWdarmdan. 20 Berlin luaa dalga~ 
ıı: Macar prkdan. 20,10 Pqte: Şarkı 
reaitaH. 21,35 Blllı:re,: Vi:rolomel kome-

ri (Saınmartini. Nardini Ya.). 22 Vart0-
va: Chopin'den piyano muilı:iai reaitali. 
22.05: Prac lı:ma dalguı: Milli prlı:ılar. 
22.25: Piyano ıolo. 22.10 Bükret: Şarkı 
resitali. 22,30: Berlin kısa dalgası: Makı 
Bruch keman çalıyor. 

DANS MUSiKiSi 
23: Vaf10Vll. 23.05: Prac kısa dalpaı: 

23.30: Llypzis, Kolonya. 24,10: Peete. 
MUHTELiF 

19.30 Roma kısa dalguı: Arapça, rwn
ca musikili program. 

1 r..,.,,.ı.e, 23. 9.1931 

SENFONiLER 
15.35 Roma kısa dalpaı: Senfonik kon ..... 

HAFiF ICONSERLEI 
7,10 Berlln kıaa dalpıı: Kauı&& aoa•· 

.... (8,15 : Devamı). t,30 Parla ima ... 

.... : Plllı:. 10,30: Devama. 11,JO: Keu. 
13: Kaa. 13 Berlia ima claJpaı: Hafif 
muilı:i (14,15: Dnaau). 13,10: Btikret : 
Bileaceli plak koperi. (14.15 Dnamı). 
14,15 Paria ba 1alcuı: Kouer nalı:IL 
15 Parla ima dalpaı: Koaaer. 18,30: Pa
rla ba dalcuı: Orkestra, Pİ:ran9· tarh 
it Pette: Koro komerL 19,15: Vaqcma: 
Struaa'aa operet pWdarmdaa. 20 Pette: 
Salon orlreatruı. 20 llillno, Torino: Ka· 
rıt* maaiki, 20.20: Bilkret: Pllk. 21 
Vaqoya: Hafif orkeatra aıulldli. 21.10 
Llnds: Yeni operet percaJan 21,10 Ko
IOQ&: 0rJıe.tra. 21.20 Bfikret: 21.30 : 
Berlin ima dalpıı: Küeük maailı:i kom· 
pozisyonu. 21.40: Praı ima dalsaıı: Ha
fif muıilı:i. 22.45 Prq kısa dalgası: Sakan 
fantaıtilı: ıerzoıu. 22.45 Bfilı:rq: Komer 
nakli. 23.05 Praf kısa dalpu: .ukerl 
lromer. 23,15 Pette: Çipa orkestrası. 

OPERALAR OPERETLER 
9,30: Berlln ima dalgası: Verdinin 

"Troubaclour" operuL 16,20 Roma kıaa 
cJalpıı: Opera piyesi. 22 Roma kısa dal· 
suı: Acolina in boc:ca iaimJi operet. (IOD 
ra lı:omer). 22 lılillno, Floram: llue&I· 
ni'aln "laabea" operuı. 

DANS MUSiKiSi 

Bizet ve Çaykovaki'den orkeatra liiiti. 
21,40 Praı ima dalpaı: Ork•tra ile ha
fif musiki. 21,40 Peıte: Çiıan fantazileri. 
22.05 Prac ima dalıaaı koro konseri. 
22.15 Berlin kısa dalıaaı: Hafif musiki. 
22.25: Prac kısa dalguı: Konser (Mo
art - Scriabfne). 22.45 Millno, Florans. 
Cetra orkesıran 23.05 Praı ima dalpaı: 
Sen muild. 23.30 Li.nzis: Hafif muai
ki. 

OPERALAR OPERETLER 
16,30 Parla ima dalgası: Lecocp'an 

•IJ.e Petit duc" opereti. 20,15 Bertin lı:ıaa 
dalp11: Zauberleiser Paıanini" isimli 
radyo opereti. zd,35 BWı:rq: Vaıneriıı 
"Triıtaıı und lsolde" operuL (Pllkla). 
21.10 Llypzig: Muhtelif piyeslere ait par 
çalarM 22 Roma 1ı:ıu dalpaı: Fram Le
harm bir opereti. 

ODA MUSiKiSi 
21.10 Kolonya: E\' muıikiıi. 22 Mili

ao, Floram: Kuartet komerl. 

RESiTALLER 
12 Bedia ima dalpaı: Brace •e pi,.ano 

ile sonatlar. 18,35 Roma luaa dalıaıı : 
Sarkılar (Sopnn). 19,15 Vaqoya: Plilı:
la prlı:ılar. 20,50 Pette: Pirano resitali. 

DANS MUSllCISI 
21: VartOY&: Hafif maıilı:i •e danı par 

çalan. 23.05: Peıte. 23.20: Millno, Flo
ram. 

1 Cranmtai, ZS. 9.1931 1 
SENFONiLER 

21.40 Prac kısa dalgası: Senfonik kon
ser (Çek eserlerinden). 

HAFiF KONSERLER 
7,10 Berlin kısa dalgası: Haltosvna kon 

ıeri. 8,15: DevamL 9,30 Pariı kısa dalga 
ıı: Plak konaerl. 9,30 Bertin ima dalgası: 
Hafıf musiki. 10,30 Pariı ima dalga11 : 
Plllı:. 11.30: Keza. 13: Kaa. 13 Berlin 
lnaa dalguı: Hafif musiki (14.15: Deva
mı). 13,10 Bülı:reı: Karııtık plik muıikiıi 
14,15 Pariı kısa dalgası: Konser nakli, 
15 Paril kısa dalıası: 15,35 Roma lı:ma 

11,35 Roma kıaa dalcuı: Kuartet kon· dalpaı: Orkeara, tenor. 16,30 Pariı fma 
seri. 22.25 Pras kısa dalcuı: Çift keman dalıa11: Goldi orlrntruı. prln. 17 ,50 
Ye Yl70la trİ)'OS1I (l>Yorak). Vart0va: ltal,.an maıilı:iıL 18,30 Pqte: 

RE S 1 TAL LE R Salon orkestra1L 19,15 Var11ova: Robert 
JJ,45 Bertin kısa dalpa: Yeni pi1&11o Stolz'un plUdanndan. 20 VarlC)Va: Or-

maıikiu: 12 Bertin kıA dalpu: AJmaa kestra, koro. 20 Pette: Macar halle ha-
,,. lıbcar ~ IJ~ ._... 411-' ,rlan. 20.25 Bllkret: Plik konseri. 20.40 

ıası: Maka BnıcJı•un keman eonatı&; ~·~ 1Cl'rıtdr ftbo oılielba 
17,15 BerlloJam ......,....il l&l'Juh• ~~ot.AYN: Orkeatra, bariton, Mes 
17.45 a.Ba ima dalpm: '9enl pi:raao ma 8090~ keman, aabofon, piyano. 21. 
aildııi. 11 Vaf10Vll: &arialar. 19 Berlia la· 40: Bari: Kanwılı: masild kon1eri. 22.25: 
aa dalpa: Brace aoıo. 19,IO Berlin ima Pras kısa dalgası: Eflenceli prkıh mu-
dalguı: Yeni piyano maulıdaf 19,45 Ber- ıilı:i. 22.45 Bülı:reı: M.ıııiki nakli (Lobn-
lin kısa dalgası: Asker earlatan. 21 Blk- tadan). 23 Pette: Asked bando. 
rq: Romen prlı:ılan ve romanalan.. 21.95 O P E R A LA R O P E R E T L E R 
Prac ima dalıası: Bir sepet warb. 2US 
VartOYa: Pi,.ao - prkı '4lman eaerı. 
rinden). 

DANS MUSIKJS• 
19,03: Bilkreı: 22.05: Vartova. 23,35: 

unm.. 
MUHTELiF 

19,50: Roma aaa dalpu: Arapça. rum 
c:a, tiltkçe muildli prosnm. 

ı __ c_ama_ , u. 9. =:J 
SENFONiLER 

23 Varıova: Fitelbersin idaresinde. 
HAFiF KONSERLER 

7,10 Berlin kısa dalpaı: Sea maıiki 
(8.15: DeYaım). t,30 Pariı lı:ma daJcuı: 
Plllı: muıikiıi. Sl,30 Berfin kısa cJalpsı: 
Hafif musiki. J0,30 Parla kma dalga11: 
Plllı: muıikiıi. 10,30 Bertin ima dalıaıL 
Ufak musiki tabldotu. 11,30 Parla lı:ma 

dalsuı: Plllı:. 13: Plllr. 13 BerUa lı:ma dal 
par: Etlenceli maallı:i. (14.15 : Dnaau). 
13,10 Btilrret: Kant* pWı maaildaL 14 
15: Aıkerl baado."'14,15 Pariı ba cJalp
ıı: Li70Ddaa konser uldL. 15 Pariı ima 
dalpu: ltra8abarsdaa konser. 15,35 lito-

18,15 Roma ima dalgası: Opera piyesi 
(Sonra konser). 18,35 Roma kısa dalga
sı: Opera plyal. 20.15 Berlin kısa dalga
sı: uuç KüçWı: Matmasel" isimli maıilı:ili 
piya. 22 Roma: MalC&lftİ'nin "lnbeaa" 
isimli operasL 

ODA MUSiKiSi 

22.05 Bülı:rew: Oda maıildıi kaartetl 
(Ro .. iııi). 

RESiTALLER 
12 Berlin kısa dalgası: Braçe resitali. 

14,25 BWı:rq: Plllı:la Fransız hallı: tar· 
lulan. 15,15 Berlin kısa dalgası: Keman 
maaildli piyes. l 7,30 Bertin kısa dalga11: 
Braçe aletile resital, 18,45 Berlin bu dal 
raaı: Amele prlnlarL 19,45 Bertin kısa 
dalıaaı: Pi,.ano sonatları (Şubert). 22.05: 
Prq ba dalpaı: Ors reaitalL 

DANS MUSiKiSi 
10.15: BerUa ima dalpaı: 21 Bükre•: 

Danı Pl&lı:lan. 22.05: Vartova (valsler). 
22.40 llilaao, Floram: Cu senfonik. 23. 
05: Prq bu dalguL 23.30 Llypzic, Ko
lon,., llflnlb. 

MUHTELiF 
19.30: litoma tn.a dalpıı: Arapça, tilrk 

çe " ra.a Jmmen muildli program. 

. 

lsamsun Muallimleri Toplandılar Şüpheli Görülen 

Ölümün Esran 

Samswı, (TAN) - Yeni ders yılı
nın yaldatmaaı milnuebetlle tehri· 
mis ilkokullar bqöğret:menlerl ve ilk 
öğretim fapektörleri KWtUr Direktör
rtı Hamdi Hızalm bqkanlıfmda bir 
toplantı yapJlllflardır. Bu toplıınbda 

• 

Izmir, (TAN muhabirinden) -
Merkez telgrafhaneainden gife başme 
muru Cemal, Değirmendağmda misa 
firliğe gittiği bJr evde ölil bulunm\lf 
tur. OlUnUn boynunda tmıak yarala 
rma benziyen çizgilere rastlanması 
filphe uyandırmış, tahkikat derinlee 
tlrilince, Cemalin bir kalp sektesine 
kurban gittiği anlaşılm11tır. Cemal, 
yere dilşerken boynu merdivene çarp 
llllf, çizgiler bundan ileri gelmi§tir. 

Muğlacla 

Atatürk Amh 
yeni ydm talebe vaziyeti ile bazı eği- Muğla, 15 (A.A.) - Şehrimi7.de ya 

tim ve öğretim esu1an gözden geçiril pılmakta olan Atatürk anıtmm kaide 
mit. kararlar verilmittir. Pototraf, il tamamiyle bltmiftir. Heykel lstan
toplantlda buhınanlan grup halinde bulda yapılmaktadlr. Cllmhuriyet 
göstennektedir.. bayramına yeıı,tirllmeaiııe çahfıl -

maktadır •• 
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Mua/lim Mektepleri Mezunla 

Genç Muallimler 
Muhtelif Yerlere 
Tayin Edildiler 

Ankara 16 (TAN muhabirinden)- ,Fethiye Giresuna; Ayee, Naciye,: 
Bu,, yıl erkek ve kız muallim mektep- rjye Burdura; Saibe Balıkesire:__.. 
!erinden mezun olanlar qağıda göete rlye, Sabahat Siirde; Cemile y...,- . ............ 
rilen yerlere tayin edllmiflerdlr: da, Aydm Ktltahyaya; Iamet ~ 
Atlana Erkek Muallim la; Adalet, Meliha Samsuna: Fi 

Melıtebimlen: 
Twıceline; Fethiye; .Necmiye uallW'lllll 

yaya, Şazlment, Mllyeeeer ıçeıe. 
Mustafa, Latif, Salih, Ahmet, lb- bule, Fikriye, Revide, Ruhat .. ,.,..,. 

rahim, Mustafa Behçet, Mustafa En· ~niha Anka.raya; Klmıran. 
ver Içele; Mehmet, Zeynel, Ali Sam· ter Anka.raya; Neriman Zon-11'1114111111~~ 
ıuna; Tahsin KUtahyaya; 1'ebmet Havva, Aliye Aydına; Retle 
Adnan Gireauna; Ali Murat Gaziante Münevver, Neriman F.akifehire-

be; lbrahim Akaşi, Haaan Şükrü, M. Kon~ Ka Muallim 
Kemal, Mehmet Gökçeloğlu, Veli. 
Sungur, Emin Aııkaraya, Zarif .AJıtal Melıtebinden 
yaya; Mustafa Alper Sivua, lbrahim Şemsa, Mevvar, Nazife, Hacer,._ 
Seyhan&, Muzaffer Mardine;· Ahmet ye Konyaya; Hadiye, Bedriye~ 
Sami Urfll)'a; HUiuı Erdoğan, Kadri. ma, Meyyase Eskl§ehire; PeıTaDr ..,.,,.~ 
Haliın Zonguldağa; Ali Yavus Çoru· ylha Ankaraya; Leman .AJıtaıYd'if 
ma, Yusuf, Bahaettin, Emin, Abdul· Havva. Nuriye Izmire; Rebia.-~ 
Iah Sinoba, Ahmet Baykal, Mehmet be Zonguldağ&; Rabia, Nezahet. 91'.• 
Acaroğlu Erzuruma; Enver Bitliae: ban Tokada; Ulfet A!yona; ~ 
Şerafettin, Yusuf Karayel, Mustafa le Sinoba; Mahire Sivaaa; Ferh 
Kirazcıoğlu Ağrıya; Sakip Karsa; ~liha Karsa; Server Samsuna; 
Ismail Tekirdağma, lbrahlm Alper hal hpartaya; Fatma ~dm&; 
Kır§ehire; Erzurum&; Nadiye lstanbula; 

Ermram Erlıelı Maallim Mardinh n1 e; MSauallAb. BunaKUtahya, Sar& 
a yeye; nye yaya_l 

M elrtebintlen: Balıkesire. 

Emin, Fethi, Bilıni, Mllnip, C'Amıll, latanbal Kıs llaallim 
Fatih Karsa; Halil, MevlO.t Çoruh&; 
Nuri, Cemil Mardine; Mustafa Vana; Melrtebinılen: 
Emin, Ali, Oaman Tunçeline; Sabri Nezahet, Hatice, MUrvet, ~iiU' 
Erzincan&; Arif Basan, Mehmet At- Ane, Hediye, Melek, Sabahat ~ 
nya; Enver, Malunut, Hasan Diyar- keaire; Emine, Hasibe C&ıD&lt1'11ıJIVl~I 
bekire; Hidayet Samsuna; Mehmet Saliha, Rebia, Fatma Meliha, 
Bingöle; Aziz, Rizeye; Haynıllah iç- Izmire; Musaffa Çankınya; N 
ele; Allettin, Zihni Gireeuııa; Saba- Sebat, Manisa ya, Kadriye, Servet 
hattin Tokada; Uzam, Halit lılup, Jdrdağma; .A:ne Afife Giresuna; 
Seyfettin, Mehmet Haklriye; Niyazi tice Atıfet, Nadide, Zülfiye, Failı8 
Antalyaya; Fikret Zonguldağa. noba, Fatma Nedime, Fatma Jıl 
Balıkair Erlrelr Muallim zez, Emine, Fatma Gökçe, N 

Samsuna; Seher, Aşfe SeveııgJD. 
Mektebinden: rure Zonpldafa1 Hatice 

Ahmet. Hikmet, Omer, Muatafa Fatıma Be1kls, ~ nİcel 
Manisaya; Ahmet, Ymuf, Hilml, Mu· Nuriye, Emine N\ıaı(et, Emine 
ammer, Sait, lbrahim Muta. Abdur- terem, Ane Uktfiye, Anka.raya; 
rahman, Dhami, Emin, Korkut, Mu- ma Güzin, Saadet Esldfehire; S 
ammer Karsa; Şeref, Ali, Emin, Ta- Perihan, Leman Anda, Fatma 
lit, Lfttfi, Fazıl, Mustafa, Orhan, Ni- me latanbula; Bedriye Aydma; jf: 
yazi, Emin Dlyarbekire; Enver, Ha- . mi Pervın, Ruhat Akın BUl'l&yai:JW 
lit Tunçeline; Ramazan, SWeymuı, ammer, Muzaffer Çoruma; ZUbf1"""r; 
Hikmet, Hüseyin, Ali, Kemal, Dıaan, Kütahyaya; Cahide, Semiha,~ 
irfan Ankara ya; Ba.yri, Ahmet. Ne- Nüzhet, Ulker lçe1e; Makbule, 
cip, Ali, Fehmi Antalyaya; Şaban Bo de, Mantine; Mukaddea Btngöle: 
luya; Hilmi, Klmil, Vana; Kanber, vide Afyona; Naciye Amaayaya. 
Zeki Bitlise; Hfhmil, Aaım, Mubaln, ra Kaatamonuya; aFtma Gayret 
Fevzi, Mustafa, Ferit llardhıe; Nafiz, luya. Cahide Bileciğe. 
HUsıui Erzuruma: Mustafa, Ertufnıl l•lanbal Erlıelı Mrıallim 
Ağrıya; Eyüp Çonıha; lamail, Ali 
Abdullah Samsuna; Rasim, Tevfik, Melde6inılen: 
Fanık, Behçet, ŞUkrU, Nurettin, Tur Ziya Yamaç, Avni Yttksel, 
gut, Rıza Urlaya; Ihsan, Seyfettin, tin, Saip TekirdaPıa; Fethi To 
Himit Giresuna; Halil Çanakkaleye; Aziz, Ahmet ~ona; Basan,"Jıl 
Hüseyin, Mustafa, Ahmet, Hasan, Ci fa, Nuri, Htlleyin. Bayram, BJ]Dll. 
hat, lsmail Izmire; Mubsin lluflaya; dil Anka.raya; Sabri Sinoba; 
Ismail, Muammer, lbrahim, Mehmet Karadavut ~dağa. Bamcli. 
Hak&riye; Ahmet, lamall Slnoba; la, Kadri ı.tanbula; lılehfnet. 
Muhip, Ulvi Zonguldağa; Şakir Bur- Bilectp; Halit, Httleytn KOJD811, 
dura; Ziya Kaatamonuya; Iama1I Ço- at A)'dma; Bllıni, Tevfik ıranıt. 
ruma; Sille~ KUtahyaya; Ihan dl, Ruim Sivaa; Celll, )( 
Malatyaya; Faiz ~ona; Nuri Bile. Yusuf, Yusuf Tekin Samsuna; 
ciğe; Nevzat Denizliye; Bekir Bingö- Muharrem, Halit Çoruma. 
1 e; 

Sıoa Erlıelı Maallim 

Melıtebintlen: 

AbdWkadir Erzurum&; Adil, lılm
tafa Ağrıya; Kbmı, Mardine; Hille
yin, Cevat, CeW Vana, Ahmet, Ali Ha 
klriye; Servet, S.tAhattln Bitlilıe; 
Mahmut, Fehmi KUf&; Kuatafa !ç
ele; Selim, Mahmut Kana, Ibaan, 
Mehmet Gireauna; Mazhar Bbıgöle; 
Sıtkı Erzincana; Hüseyin Çoıruba; 
Raif Çoruma; Kahraman, Ahmet An 
karaya; Abdi, HulOsi, Mecit Twıce
line. 

/zmir Ka Muallim 

Melrtebintlen: 

Nadire, Emine, MUklfat, lılemnu
ne, Semahat, Feriha, Ferda, Eeyda, 
Emine, Talie, Leman, Fahriye, Neri
man, Fevziye Izmire; Afife. Pembe, 
Cahide, LO.tfiye, BilecJte; Adalet 
Afyona; Hikmet, Zahide, Lltife Ço
ruma; Yadiglr Leman Deıµzliye; Hay 
riye, Yegine, ?A!hra Antalyaya; Nu
h, ~Mukaddes, Münevver, Tlıy
yibe Muğlaya. Turan, Serin, Macide, 
Kıymet, Emine, Zllleyha Jılaniuya, 

MevlO.de Gazlantebe, Meliha, Jllfısa. 

Rep.t, Hlmlt Glresuna; HU&D• 
tafa, Yqar, Mahmut !çele; 
man, Orhan, Hllmnen Maniaya; 
bir, Enver, B1ngöle; ?A!ki RlllllPll! 

SWeymaıı Huan Meatan Necdet 
celine; Vehbi, Lokman Ca.ııLkJl'J~ 
smı, Hilaeyin Kana. Adnan M 
Ziya Kırtebirei HUBn11, KizDD 
yaya; Fevzi, Recai lzmire; GaliP, 
ll&D. Çelik Çoruba. Kemal Bol • 
man. Emin Klltahyaya, Azmi 

&lime Ka Maallim 

MelıtebinJen: 

Neriman, LAtfiye, Rumiye, 
re, Şefika, Ktltahyaya; Remsl)19f 
va. Saffet. lıleHhl, Hatice, Mah 
r.en, Ktlhibe Teıdrdatma; BirUlt 
affer, Semiha Çanakkaleye; 
Meral, Meryem, Neriman Ça 
Sahavet, Neaatet lzmlre; 
Ayşe, Melllıat, Belki&, Meliha 
Feriha 7.onguldağa; Ztlbre, 
Mtlyeuer, Mualll, Nuike, 
~hra, Mınlaaya; Sabahat 
Fevziye Rizeye; Zehra ~ 
zaffer Arna, Sıdıka, Mellhat 
Şükriye Aydma; lılüyeuer Kıt 
laya; 
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1 EK O N o M 1 1 
..... Yeni Pamuk Mahsulü 

J' azan : Ziya Şaka 

DiYanda Bulunanlar Selimin 
Günlük 
Piyasa Bu Haf ta Piyasalara 

Gelmiye Başladı Sözlerini Dikkatle Dinlediler Diba BalıkesJr DUDtakM"'m 

sert buğdaylarmdan iki yüz bin 
kiloluk bir parti kllosu 5,20 ku
rutt&n Duvat l~ln satıımqtır. 

~' Kadılara ikinci bir emir 
~ ~şti. O da, Anadoluyu 
S başa geçecek olan bUyük or 
~ erzak ihtiyacını temin et
S Ord~un geçeceği yerlerde 
"1 teaıs edilecek .. BUtün o ci
' tlıakı o depolarda biriktirile 
Si Bu hususta verilen emir, çok 
(~ ~Yet bu emrin infazında 
... ~~erilecek), veyahut er-
ct., tan ~ıl~cek olursa; (bir buğ 
~ eaı ıçın bile) mesullerinin 

kafaları kesilecekti. 

S elim, girişeceği büyük işe a
~ tııı:ken ~nde ve kudretli bu 
~ içın Edırnedeki saraya çe
l'lr ...:..._~~.müddet istirahate ka· 

<tıO""'°· 
~ • 1514 senesi) gubat ayı-
~ hrıaı, böylece sükflnetle geç
~ müddet zarfında ordunun 
' rı artık kıvama gelmişti. 
~haber alan Selim, programım S t&nıiın etmişti: - Mart or 
~, doğru seferberlik emrini 
~ k. .• Dkbaharm ılık havası i
Jıı ...;:usunu rahat rahat Anado 
S arından g~irerek, tam za 

--~. Iran hududunu tecavüz e-

~bu programını karalaş
~ sonra, Mart ayının ilk gün 
~ leç~~sini d~ bekledi. Ve 
~ Jlo..a,Yezırii.zam ile ordu erklnı
~ ~~ye gelmelerini emretti. 
~ ıelır gelmez müzakereye gi 
~ lierşey, hazırdı. Artık, hare 

Seçilebilirdi. 

'J.t ~. (920 senesi muharreminin 
"-a '-oqı ve 1514 senesi Martının 17 

'-...._ "'-tı>. büyük. bir :diV&IL kurul
~ ~dWH8ı•ı\Tesiri-
"" Ue Edirnede btthman hüku-
~ t>rdu erki.nı, büyük rütbeli 
~ .za~itleri i§tirak etmişlerdi. S • divana harp kıyafeti ile 

"• lata • mühim bir nutuk irat etti. 
ı.;. IA.~Utkunda, bilhassa gu söz-

-.rledi: 

~ t~i, (Acem Küsra) BI oldu 
~ ~ eden Şah Ismail, idi bir 
~~vliden başka birşey değildir. 
~ularm taht ve saltanatını 
~ir. Bu suretle, İran top
~ ele geçirmigtir .. Bu adam, 
~ da kalmamıştır. Koskoca 
)i; .~. Azerbaycanı, Gence
~~an, Geyli.n, Ma.zenderan, 
~ CUrcan ve hususile Gür 
)a~ ~yetlerini kana boyamı§, 
Sı da zaptetmiştir. En başta 
~~ IJ&hı olmak üzere on dört 
taı.~ felaketten feli.kete sü-Sit · Bunların ordularını, at
~iğnetmiş .. Mallarını ve ha 
' lt • maiyetindeki zindik, mili 
Swı, lCrnrbaş stlrtllerine yağma 
ta,~ ... Ozbeklerin hükUmda
'-.~ Ra.n denilen bir (padişahı 
._,~) m kellesini kestirmiş; 
~ (envaı cevahir) ile itle
~; unla meclislerde şarap i~ 
~ Unıerasma. da bununla 
Sı etnu,tlr ... Camilerde mim
:-~bnmf .. Halkı, Ashabı Gü 
~:· tına sebbettirmiştir ... Eh 
"a ~•tikadmın namını, nipnmı 
~' k, bunun yerine kendi din 
~ ebi ni.pak) ini ikame ey-
S ··· ~ak taalinm fazla ke -
~-.. ttlkur ki ; bugün bizim, kud 
~ .. . eı~VV~tiıniz, kemal derecesin 
~~r olan kılıcımız da, is
~ ~ nurunu parlatmak ile if
a.:_~ et!ıektedir. Hal böyle iken, 
~leni fiilleri irtiki.p eden bu 
~ ~esinin vtlcutlerini dün
~ bıztr!ırmak; aklen ve şer'an, 
~ ~ Yilksek himmet ve zim-
t.;~ ta1-.... - B · · her- 6&&&19W& . .. unun ıçın, 

• ~ta.,._tarafa ilin edin. Valilere, 
~ra, kadılara emirler 
'· 't · Seferim vardır. Ya, naht 
f\ ~· ba.btola. 
U ~da hazır ob.nlar, Seli
~ !bin bu nutkunu büyük bir 
~ ~enıişlerdi. Esasen hü
Jalll ~calınden birçoklan, padi§& S Ve maksadım çoktanberi 
~· Fakat, blı' hayli za. 

......_ gizlenen bu maksadın, 
~ 'VUrmul tıserlne: 

Hatırı Şalım, 

Tecelli camıdır. 
Her ne lihik olsa, 
Hak ilhamıdır. 

Diyerek; yapılacak bu büyük ga 
zanın, mübarek olmasmı temenni et 
mişler; ve derhal ige girişmişlerdi. 

O anden itibaren F.dirne sarayın
da müthiş bir faaliyet başlamıştı. 
Bir anda, dolu dizgin, otuz kırk at
lı birden, kapıdan fırlamıştı. Bun
ların bir kıeımı, Rumelinin muhte
lif istikametlerine dağılmıgtı. Bü
yük bir ksmı da, Anadolu yakasına 
geçmek için atlarını Gelibolu üzeri
ne sürmiye başlamışlardı. Bunlar, 
Anadolunun Kızılbaşlarla sakin o
lan yerlerinin kadılarına mahrem bi 
rer emir götürüyorlardı. Bu mah
rem emir uzun değildi. Ancak: 

(Mukaddem gönderilen defterin 
mühürlerini bir heyet huzurunda 

Diye, kendi'erint y~r~re atıyor
lar.. Başlarını taşlara çarpa çarpa 
parçalıyorlardı. 

S elimin, sadece bir (şüphe) si 
ne kurban olan bu (kırk bi 

ni mütecaviz can), böylece kanlar 
içinde sönüp gitmişti. Ve asıl hay
rete şayan olan şurasıdır ki; bu 
zavalldann kanlı cesetleri üzerine, 
(kızılbaş)lık namile kıpkızıl bir per 
de çelrilmişit. 

Halbuki, bu kırk bini mütecaviz 
maktulün (kııılbaşlık) ile bütün mü 
nasebetleri, ancak bir itikat mUşa
behetinden ibaretti. 

Esasen, (Kızılbaşlık) namile bir 
din, bir mezhep, bir tarik mevcut 
değildi 

(Arkası var) 

• Bucbnna iskelesinde teslim 
şartlyle kuru baklalardan dört 
yüz bin klloluk bir parti ve Ç• 
nakkalecle teslim yüz bin kiloluk 
Ddncl bir parti bakla kilosu 4,02 
kuruttan ihracat için y.tılmqtır • 

• Kütahya ve Çey mahsultbıden 
ytb hfJf bin kiloluk bir parti arpa 
kilosu 4,02,5 - 4,04 kuruftuı ve 
Samsmı arpalanndan iki yüz elli 
bin kilo mal kilosu S,S.S kuruştan 
satılmııtır. 

• 

Klavlant Cinsinden 60 ·Bin Balya 
Mahsul Alındığı Tahmin Ediliyor 

Bu senenin yeni pamuk maheulü bu hafta yerli piyualara geJ. 
mittir. Adana, Nazilli ve Balıkesir pamuklan için açılan fiyatlu 
pamuk cinılerine söre 37. 48 kunıt araamdadır. Klavlancl pa· 
mukları 28 - 30 milimetre uzunluğunda ve en makbul bir cim ol· 
duğu için bu sene bu pamuğun her tarafta yetittirilmeaine ehem
miyet verilmittir. 
Klavlant cinsinden 60 bin balya.------------

mahsul elde edildiği tahmin edilmek
tedir. ikinci cins süperyör pamuğu
dur ki, bu seneki rekoltesi 80-90 bin 
balye kadardır. Adana piyasasında 

Bmdırma keten tohumlarm· Klavlandm kilosu 41-42 kuru9tan ve 

FrankDi.inde 
T ereddi.itli.i dan çuvallı olan.kelli bin kilo ve SüpeııyörUn kilosu 35-38 kuruştan 

Trakya keten tohumlanndan ylr- saWmıştır. Pamuk mahsulümüz, bu 
mi bet bin kiloluk iki parti 9,30 yıl hem kalite itibarile hem de hi.aı-
lmruttan ihracat için mti§terlsl- li.t iiibarile iyidir. Adana.da geçen se 

1 ne verilmiştir. neden kalma pamuk stoku, ikinci ve 
~!!!!!!!!!!!!~!!!!!i!!!!!!!!!l!!!!!!i!ii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e~ üçüncü derece pamuklardan ancak 

Hayvan Borsa
sında Dünkü 
Fiyatlar 

Dün hayvan borsasında kilosu or
ta fiyatla 16,60 kuruştan 3161 kara
man, 18,79 kuruştan 208dağlıç,19,77 
den 205 kmrcrk, 23,07 den 258 kuzu, 
13,50 den 13 k~i ile büyük baş hay
vanludan 13,56 k~tan 122 öküz, 
13,83 ten altı inek, 12 kuruştan bir 
dana, 12 kuruştan bet manda, 14,66 
kuruştan altı malak satılmıştır. 

15 bin balya kadardır. 

• 

Geçti 
Dün frank üzerine gelen heberler 

Pariste heyecanlı dakikaların henüz 
dağılmadığını göstenru,tir. Nevyork 
bonsası açılış fiyat:J olarak bir ster
lini 146,56 frank vermiştir. Londra 
borsası ise 147,12 ve a.kfam 146,7:5 
frank olarak bildrm§tir. 

Bu fiyatlar kar§ısmda borsamızda 
geçen muameleler ihtiyatlı olarak 
yapılmift:Jr. Türk borou da frangın 
tesirine tutularak Paris borsasında 
250 frankla kapanmış ve burada 
13,10 liradan açıldığı halde 12, 75 li
rada kapanmı9t:Jr. Dolarda da biru 
tenezzül olmllfbır. Fakat, o kadar 
ehemmiyetli sayılmamaktadır. 

!::~:ıe~::~:~:ı: ~~·.~•mi 
~~t~ yaşına kıntK'f"Wf''W·-,.--t-- ·········~.-.····:-:-:»,">C«o.-.:-oo.·~ 

Dün 120 balya tiltilı Mflltlı 
Tiftik üzerinde hemen her gün i9 

oluyor. DUn yüz yirmi balya satıl -
mıştır. Satıcılar fiyatlan az gördtlk· 
lerinden nazlı davranmaktadırlar. A
lıcılar rakipsiz bir poy.uada bulun
duklarnı bildiklerinden onlar da is
teksiz görünmektedirler. Halbuki bu 
sene mahsul çok iyidir. Rekoltemiz 
45-50 bin balya kadar olduğu tahmin 
olunmaktadır. Bu mitarm bugüne 
kadar yirmi bin balyası sat:Jlmış gi
bidir. Gerede mallan 131-132 kurut 
tan, Ankara mallan 135 kuruştan 

oğlak tiftikleri ise 149-150 kuruştan 
satıldığı gibi bu fiyatların bu ay için 
de yükseleceği de söylen\yor. 

TUrk borcu kuponlan ikincite§rln 

yirmi beşinde kuponlar ödeneceği i· 
çin UnitUrk daha dii§erse kuponlara 

••'91cıücttr Jaatt&. 
bu sük\lt neticesinde 1938 mayıamda yıpı{!:!~~:ı::r~=i~esin ... > i\~~~~~~~~~~r~~ml~1~~;1i~~~~~~~i M & K M N 

<!!> G l!!J T L E R i i1~1~;~~~~~~~~~~i~;~~~~~~i~ Kafası Kesilenler 

Kimlerdi? 

S elimin emrini alan kadılar, 
derhal işe giri§mişlerdi. Ev 

veli., kesilecek adamların adedine 
göre, cellatlar tedarik edilmişti. 
Ve bu cellitlarm kılıçlan, .kıl gibi 
biletllmişti : 

Sonııı. .. hiç bir kwlbaşın kaÇama 
ması için icap eden tertibat alın
mış; bütün yollar ve geçitler, bağ
lanmıgtı .. 

Daha sonra da .. Artık evler basıl 
mıya baflaml§tı. 

Şu anda, Rumelinin ve Anadolu
nun vaziyeti, yer yer birer facia sah 
nesi halini a1ım1tı.. Şer'an ve di
nen (günahkar) bile addedilmiyen 
masum çocuklar .. Dünya ve mise- ' 
vadan artık t&maanile elçekm.it o
lan ak sakallı ihtiyarlar, ve bu iki 
yaş haddinin arasında kalan, her
şeyden bihaber zavallılar; evlerin
den cebren çekilip almı,yorlar .. çar
fllardan, pazarlardan toplanıyor • 
lar.. biribirlerine bağlanarak şehir 
lerin ve köylerin civarında geniş 
bir meydana sevkediliyorlar .. Ora
da bekliyen cellidlann öntıne atılı
yorlardı. 

Evlatlar, babalarının gözleri ö
nünde; masum yavrucaklar, iki 
büklüm dedelfrinin dizleri dibinde; 
feryat ede ede, gözyaşları döke dö
ke, kanlar içinde cm veriyorlardı. 
Manzaranın fecaatine dayanamı. 

yara.ık çıldıranlar .. Gözlerinin önün 
de evli.tlannın ölümüne dayanamı 
yanlar, çılgınlığın ve yesin verdiği 
harikulade bir kuvvetle, bağlarını 
koparıyorlar; celladlarm üzerine a
tılıyorlar .. o ande, Uıerelrine düşU
rWen kılıçlar altında parçalanıyor
lardı. 

Kadınların feryadı göklere çıkı
yordu. Evlitlarmm, kocalarının, 
babalarının bu kanlı Aıkıbetleri kar 
gmmda his ve guurunu kaybeden 
genç ve ihtiyar kadıiılar; elbiseleri 
ni paralıyarak, saçlarını başlarını 
yolarak sokaklara fırlıyorlar: 

- Buncacık sübyanlan .. Allah
lık kocalan öldürdükten sonra, bizi 
de aaf koman. Bundan artık dün· 
..., haram oı.mı. 

Fazla Uzun 
Mideden sonra gelen banaklamı 

bir kısmı ince, bir kısmı kaim, Od 
ttlrHl olduğunu tabii blllnbılz. lnC!e 
bars&klarmumı birçok vazifeleri 
olduğundan kıymetH bir UZVUmaz

dur. Fa.kat kanummD içinde, alt 
tarafı kınlnuş bir çerçeve gibi yer
leşmiş bttyük banlağm ne * yara 
dıjr, doğrusu, pek belli değildir. 
BuıJannm fikrine göre lıısanın. da 
hayvandaıı çıkmıt olduğunu ispat 
eden ve pek te ebem olmıyan bir 
kalabalıktır. 

Bu uzvumuz mllyarlafta ve mll
yarlatta mikroplarla dolu olmulle 
türlü tttrlü ahmetlerlmbe .., 
olduktan ba§ka, buılanDda bir de 
herkesteldnclen fazla olmulle ba
§llDIZa bUytik bir • açar. Büyük 
baıı!lağm tekmil munJuiu bir bu
çuk metrecllr. Daha ziyade 1IZ1lll ol 
doğu vakit, fazlası çerçevenin -. 
ğm&, soluna yahut Ust kısmına te
sadüf edebUir. Fakat en dyade tt
çiincll ve 80D kl8mı oı.n solda o
lur. 

Fazla uzunluğu hekimlerden ba 
alan milzmln ve devamb lnkmua 
atfederler. Bazdan da yalnız lnkl· 
bu ba.nağm fazla uzamuma ye
tişmez, fazla azmıluk lnumll do.. 
iufunda vardır, derler. Her ld fi
kir de doğru olsa. gerektir: Ful& 
umııluk doğutta vardır, eonra dal 
mf inkıbaz OllU arttırır. 

Zaten fazla 1IZ11D banaP bafb
ca alimetl daimi ve lnat.çı bdobu
dır. inatçı lnkıbu her vakit kalnı 
banalrn fada UIUDluğandan ı;el• 
meme, Uçlarla, tedavi ile ~ 
yen, geçse bile tekrar gelen lnatçl 
lnlobua tutulan herkes kala bal'· 
uğmm far.la mun olabDeeeilni ha 
tua getlnileUdlr. Viloa Pmdlye ka 
dar yapılan muayenelere göre bü
yük bvlaPa fazla UZUD olması a.n 
cak yüzde on iki nlsbetlndedlr. F• 
kat o, ytlzde on ld ldtlde bizim gi
bi insanlardır. 

Bereket venin ki ytlzde on Od ki 
... bepüule .... banaP .... 

Barsak 
la umnluğu mutlaka bir rahatsu
bp sel>ep olmu. insan o nlsbet l· 
~rislnde bulunduğu halde büyük 
barsak tarafından hiçbir zahmet 
duymu. llldesbıde yahut, karaclğe 
rbıdıe bir rahat.sızhktan dolayı he
kimi Röntgen •tıldarUe muayeneye 
lilzum gördttğil vakit btlytlk bana 
imin mun olduğu meydana çıkar 
ve haatuou tebrik eder. 

Çtbıktl kalmbuSağm fazla umııluğu 
insanın bapla sadeee ~ lnkı
bePlan .,.,_ ftler de açabUlr. Ki· 
misinde, kaba banak lltthabı yer
letlr: inkıbaz De ishal blrlblrl ar
kumdaa gelir. Bunun tedavisi u
SUD olsa da yine mtlmldbıdür. 

Kimisinde IDklbu De ishalden 
baflra tlddetll sancrlar da bulunur. 
O zaman sinirler de ite kanprla.r. 
Ba.naiJ fada mun ldm.ee dtbıyayt 
kannbk görllr, herşeyden alnlrle
nlr. Beqeye öfkelenir. Hele gece
leri l1ltırap artar, aaneı De uyku· 
nduk imanı btlsbUttlD yorar. 

ll'ada munluğun tehlikesi bu ka
darla da kalmıyabUlr. Fazla lmmm 
dugtlmlenmesl de mümkündür. Bar 
uk dtllttmlenme81nin net.lcelerinl 
ltfbnlplnlz«Ur. Bu, c1ilnyada en • 
in' haatab:ldarclll biridir. Acele a
mellyata Hlmm g&lterlr. 

lbmlNI sadece mi menldudır 
mak .. yunuutım. Çtbakil daimi 
lala ... tutulup ta kaim banalm 
~ töphe edince bu me
raktaa lnutulmak kolaydır. B&at
gea lflklarlle nmay•e ettirmek 
mera1mmm doira olup olmadıpu 

h- meyc1aDa ~- Banü 
~ amma, heniz cfttlllmlell 
medea fula kmml kestirip ~
mak ta kabDdlr • .bellk ba ameli
yat bayllee dslk oJdulmldan, .... 
le lttmm olmadan, bu amellyattu 
vupçerek yalnn lnatıÇI IDkıbum 
ve banak utlbablllm tedavisi Ue ik
tifa etmek yolu da vardır. Kaha 
banak fada mmı olduğu vakit mut 

laka ~· liımıplmeL 

NOHUT, KURU BAKLA 
Bandırma mmtaka.sı mahsullerin

den elli bin kiloluk bir parti nohut, 

kilosu 5,27,5 kuruştan satılml§tır. Yi 

ne Bandırmanın kuru baklalarmdan 

elli bin kiloluk bir parti, kilosu 4,05 
kuruştan verilmiştir. 

ZAHiRE BORSASI 
Ticaret ve zahire borsası yarından 

itibaren sabahlan açık bulunacaktır. 
Bütün muameleler öğleye kadar bi
tirilecektir. 

r 
BORSA 

16 Eylül PERŞEMBE 

PARALAR 

Sterlin 626,-
Dolar 123,-
Fransız Fr. 84,-
1.tiret 110,-
Belçika frangı 80,-
Drahmi 18,-
lsviçre Fr. 570,-
Leva 20,-
Florin 65,-
Kron Çek 74,-
Şilin A vusturya23,-
Mark 28.-
Zloti 20,-
Pengo 21,-
Ley 12,-
Dinar 48,-
Kron lsvcv 30,-
Altın 1053,-
Banknot 259,-

ÇEKLER 

630,-
127,50 

90,-
115,-
84,-
23,-

580,-
23,-
70,-
84,-
23,-
31.-
23,-
25,-
14,50 
52,-
32,-

1054,-
260,-

Londra 628,- 628,-
New-York 0,7885 0,7877 
Parla 23,2675 23,3675 
Milano 14,9840 14,98'0 
Brüksel 4,6850 4,6843 
Atina 87,0225 87,0225 
Cenevre 3,4330 3,4325 
Sofya 63,6942 63,6942 
Amaterdam 1,4335 1,4332 
Prag 22,56 22,56 
Viyana 4,1688 4,1688 
Madrid 11,7038 11,7038 
Berlin 1,9645 1,9658 
Var,ova 4,18 4,18 
Budapeşte 3,9810 3,9810 
Bükret 106,5286 106,5286 
Belgrad 34,435 34,435 
Yol{ohama 2, 7356 2, 7356 
Moskova 20,3375 20,3375 
Stokholm 3,0884 3,0884 \.. ______________ _,,) 

dolarla ödenecek kuponların bile va

ziyeti sarsılmış sayılmaktadır. Dlln 
aslan çimentosu 9,90 lirada, Merkea 
Bankası hiwleri 90,75 lirada, Er • 
gani tahvilleri 96,50, Sivas-Erzurum 
tahvilleri 98,25 lirada kapanmıştır. 

Bir sterlin 628 kuruş olarak tespit 
edilm§tir. 

ZAHiRE 
BORSASI 

15-9-937 
l'lfAfLAR 

A,ağı 

K. P. 

\ 16-9-937 
Buğday yumuşak 6,-
Buğday sert 5,35 
Arpa 4,-

Yukan 
K. t>. 

Çavdar 4,27% 

6,10 
5,36 
4, 5 
4,28 

Mısır aa.n 4,15 -,-
Kutyemi 8, 5 
Afyon 530,-

8,10 -.-
Keten tohumu 9,25 9,30 
Bakla 4, 2 4,15 

42,-
56,20 

Fındık iç 41,20 
Yapak Ana.dol 55,-
Yapak Trakya 68,20 

Buğday 
Buğday 
Arpa 
Yapak 
Çavdar 

OEL!.N 

Keten tohumu 
Yulaf 
Af yon 
Un 
Tiftik 
lç fındık 

G 1 DEN 

- ,-

180 Ton 
375 Ton 
81 Ton 

1091" Ton 
35 Ton 
46 Ton 
9 Ton 
3% Ton 

87 Ton 
13 Ton 
10 Ton 

Razmol 578 Ton 
K111yemi 47 Ton 
Tiftik 41 Ton 
Keten tohumu 24 Ton 
A!yorı 61A, Ton 
lç badem 12~ Ton 

DIŞ nYATLAB 

Buğday Liverpul 8,08 K 
Buğday Şikago 4,80 K 
Buğday Vinipek S,84 K 
Arpa Anvera 5,04 K 
Mısır Londra <i,- K 
Keten T. Londra 8,42 K 
Fındık L. Hamburg 94,73 K 
Fındık G. Hanıburır 94,73 K 
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Korsanlık 
Mücadelesi 

(Bap l lnclde) 
Hali hazırda hiç bir hükfunet ade

mi müdahale komitesinin toplanması 
nı istememiştir. İtalyanın Nyon an
laşmasına işp.rak için vuku bulan da 
vete verdiği cevapta ademi müdaha
le komitesinden bahsolunr.ııamaktadır 
İngiliz noıktai nazarınca korsanlık, sa 
dece bir İspanyol meselesi olmadığı 
için ademi müdahale komiteei tara
fından tetkik olunamaz. İngiltere bu 
nokta üzerinde ısrar ediyor. Roma -
nın Nyon anlaşmasına iştirak için 
yeni bir takım teklifler ileri sürdüğü 
ne dair olan miltalealar, Ro
ma tarafından teyit edilmemektedir. 
İtalyan makamatı namına söz söyli
yen salahiyettar bir zat bugün İtal
yanın daveti kabul etmediğini ve atıl 
ması lizımgelen adımın İngiltere ve 
Fra.nsaya dUştUğünU söylemiştir. 

ltalyanın vaziyeti 
Romadan bildirildiğine göre, jur

nala d'İtalyanın bir nüshası toplat -
tırılmıştır. Bunun, Sinyor Gayda ta
rafından yazılan ve İtalyanın noktai 
nazarını anlatan bir makaleden ileri 
geldiği söyleniyorsa da daha sonra 
bunun Sex Appeal'den bahseden bir 
maıkaleden ileri geldiği anlaşılmıftn'. 

Fransız gazetelerinden Petit Pari
sien' e göre. İngiltere ile Fransa. ttaı
yanm arzularını anlaşmanın esasları 
dairesinde tatmin için bir formUl a
ramaktadırlar. Echo de Paris gaze
tesine göre de Akdenizin yeni mınta 
kalara taksimi çok gUç bir iştir. 

Bu gazete diyor ki: 
"Akdenizin başlıca yollan CebelUt 

tariki Süveyşe, ve Fransayı şimali 
Afrikaya bağlamaktadır. İhtilllcl bir 
devlet olan İtalya.ya burada bir hisse 
ayırmak, nüfuz ve itibardan feda -
klrlık etmeden nasıl mUmkUn olabi-
lir., . . 

BAŞMAKALEDEN MABAAT 

Barıs • 
Cephesinde 
Tesantit 

(Bqı 1 incide) 
cephesinden ayrılmak ve Faşist cep
helere karşı vaziyet almak istida
dını gösteren so~yet h ilkumetinin 
barış cephesinde tekrar eski yerini 
alması ve kuvvetli bir barış birliği
nin kurulmasına hizmet etmesidir. 
Rusyanın bu geniş düşü.{ıceli hareke
ti, barış ve istikrar dostlarının çok 
memnuniyetle karşılıyacakları bir 
inkişaf teşkil eder. Bunundevam et
mesi, A vrupanın emniyeti bakımın
dan temenni edilecek bir şeydir. 

B ugtin Ak denizde, insanlık esas
larını ve 1930 Londra deniz 

konferansının yüksek prensiplerini 
müdafaa etmek Uz.ere toplanmıg do
kuz devletin müşterek kudreti ha
kim bulunmaktadır. Bu devletlerden 
yedisi kendi karasulannda vazife gö
recek, ikisi de açık deniz yollarının 
emniyeti ile meşgul olacaklardır. İn
sanlığın yüksek menfaati namına 

böyle bir kuvvetin faaliyete geçmesi, 
tarihte ilk defa görülen bir adımdır. 

Alınan bütün bu tedbirler, ortalı
ğın taımamile dUz.elmesi demek de
ğildir. Mesele çıkarmak istiyen bir 
taraf buna her vakit imkan ve vesi
le icat edebilir. Fakat buna rağmen 
kazanılmış çok mühim esaslar var
dır. 

Her ~yden evvel bütün dünya. 
korsanlığa karşı sıkı bir birlik ha
linde aıyaklanmıştır. Her tecavüzün 
muhatabı filan ve falan devletin bir 
ticaret vapuru değil, bütün dünya
nın birlik cephesidir. Bundan başka 
ortada hi.diselere mlni olacak bir 

Kor•anlıia lıarp polis kuvveti peyda olmuştur ki de-
Sigorfa maelesi nizaltI gemilerinin az süratine, tor-

Nevyork, 16 (A.A.) - Amerika - pidolarm büyük sUratine göre çok 
nm ihracat vapurlarından Exeter, tesirli surette vazife görebilir. Bun
Excello, Exchang ve Examiner var lardan kat kat fazla sUrat sahibi o
purlan yola çikamamlflardır. lan deniz tayyareleri de devriyeye 

Sebebi, tayfalannm Akdenize hare karı,acaklardır. Bu suretle korsan
ket etmeden evvel elli lngiliz lirası ların Akdenizin berrak sularında ba
prim ve adam başına bin İngiliz lira- rmmaaı bir kat güçleşecektir. 
m sigorta istemeleridir. Netice flll'&Y& varıyor ki yarm için 

CenPvrP, 16 (A.A.) - Milletler diğer taraf ne gibi mukabil hadise 
Cemiyeti Konaeylııde Negrinden son- hazırlarsa hazır!asırı, bugün için nik
ra llÖz ala.n Fransa Hariciye Nazın binlik uyandıracak birçok sebepler 
Delboe Nyon anlaşmasını mudafaa vardır. Hatti. barış cephesindeki 
etmif ve her ,eyin hep birden elde hü.enüniyet, birlik ve tesanüt tam su
edilemiyeceğini söylemiştir. rette devam edebilirse yarm için de 

B. Litvinof, Milletler Cemiyeti A&- nikbin olmak caizdir. 
aamblesinde meselenin heyeti umu - 'Ahmet Emin YALMAN 
miyeeini o~ koyacağını ve konsey 
den Valensiya hükQmetinin müraca
atı hakkında vaziyet almasım iste -
miştir. 

F rtUUu liloaı hareket• 
g~i,or 

Paris, 16 (A.A.) - Akdenimeki 
Fransız devriye kollan kumandanlı
ğına tayin edilen Amiral Esteva tay 
yare ile şimalt Afrikada Orana git
miftir. Amiral Ussülharekesini orada 
tesis edecektir. 

Bu işe Fra.nsızlarm Teste tayyare 
gemisile Akdeniz filosu hava kuv -
vetleri ve birçok torpido ve torpido 
muhribleri iştirak edecektir. Bütün 
bu gemiler Tulonda harekete hazır 
bulunuyorlar. Bunlardan başkaca dör 
düncü torpido muhribi filosu ile dört 
tahtelbahir takip gemisi de devriye
de kullanılacaktır. Daha fimdiden 
Breat limanından dokuz harp gemisi 
hareket etmiştir. Atlantik filosuna 
mensunp diğer iki torpido da Akde -
iliz kontrolüne iştirak edecektir. 

---ıo---

Valiler Toplantısı 

Büyük Tarih 
Kurultayı l çin 

(Bqı 1 !nclde) 
Bir köşede, AbdWhamide verilmiş 

eski bir jurnal üzerine, mektepler -
den bUtUn haritaların toplalttırıldığı 
na dair, acıklı bir vesikayı tetkik edi
yor, bir başka köşede, çekirgelere 
buyruldu veren bir cahil kadının her
zeaiııi okuyorsunuz. 

Sonra, öte yanda, Adliyesi, Mali
yesi, Sıhhiyesi, Donanması, Şimendi
fer elliği, inhisarları, Iktısadi hare
ketleri, hasılı bütün ileri hamlelerile 
Atatürk devrinin yurda temin ettiği 
kazançları tetkike imkan buluyorsu-
nuz. 

Tarih sergisinde, çok eski Tllrk e
serlerinden öyle nUmuneler vardır ki, 
bir tarih meraklısı için her biri, baş
lıbaşma birer hazine değerindedir. 
TanınmUJ ressam ve dekorasyon ar

tistlerimizin • haftalardanberi gece, 
gündüz üzerinde çalıştıklan dekor -
lann, yarın akşama kadar bitirilmiş 

Erzurum, 16 (A.A.) - Umumi olacağı kestiriliyor. 
mUfettif Tahsin Uzerin Başkanlığın- Prolaörln 
da yapılmakta olan valiler toplantısı Tarih kurultayına iştirak etmek 
devam etmektedir. Gümüşhane ve üzere şehrimize gelmiş olan ecnebi 
Artvin vali~e~i de Er~rum~ gelerek profesörler, dtın kendi bqlarına, şe -
toplantıya ıştırak etmi'1erdır. hirde hueuai gezintiler yapmıflardır. 

Y arm, bir kısım profesörlerin daha 
Şirketi Hayriyenin Yeni ge1meeı beklenmektedir. 

Tokatlıyan oteli, misafir edilen 
lnıa Ettirdiği Vapur profesörlerin mensup olduktan dev -

let bayraklanm umağa l. .... 1 ......... br 
Şirketi Hayriyenin Hasköydeki a- """9~ • 

tölyesinde yapılmış olan 75 numaralı 
vapurun ıUrat tecrübelerine dtın de 
devam edilmiştir. Gemi, EytUIUn zr 
ilinden itibaren seferlere bafhYacak· 

Bir Rus Balonunun 
Muvaffakıyeti 

tır. Moekova, 16 (A.A.) - Tu ajan-
Diğer taraftan Şirketi Hayriyenin sı bildiriyor: 

ayni tipte yaptırmıya karar verdiği 10.800 metre mlklplık bir balon, 
'16 numaralı ikinci vapur için de dUn içinde bir askeri pilot ile bir mtlhen
Hasköydeki atölyede inpata geçil- dis olduğu halde 14.750 me~ye ka
miştir. Bu mUnasebetle sade bir me- dar yllkselmit ve Moskovadan kal
nsim yapılnıılJ, ifçilere bir öğle ziya- karak Ivanova mıntakasında muvaf-
feti verilmi§tir fakıyetle yere lmni§tir. 

Atatürk 
Ankarada 
r 

'A.ıatürk trende 
(Başı 1 incide) 

Cümhurreisimiz kendilerini uğur -
lamağa gelenler ve maiyyetlerindeki 
zevatla birlikte saat tam 16,30da Cüm 
burreisliği motörile Floryadan hare
ket etmişler ve saat 17,30 da Hay -
darpaşa rıhtımına çıkmışlardır. Ulu 
Şefimiz Atatürk burada Genelkur
maıy ikinci bqkanı Orgeneral Asım, 
Harp Akademisi kumandanı Korge. 
neral Ali Fuat, Moskova sefiri Zeldi 
ve tstanbulda bulunan saylavlar ta
rafından karşılanmışlardır. 

Büyük Onder, kendilerini karşılı
yanlara beşuş bir ~bre ile teşekkür 
ettikten sonra orada biriken binler
ce halkın içten gelen samimi teza
hüratı arasında istasyona girmişler, 
kendilerini uğurhyanlara ayn ayn il
tifatlar.da bulunduktan sonra Cüm
hurriyaseti trenine rakip olmuşlar
dır. Tren tam saat 19,40 ta Ankara
ya hareket etmiştir. Ve halk, yine 
coşkun tezahüratla Atatürkü, tren 
gözden kayboluncaya kadar uzun u
zun alkışlamıştır. 

M'..,_C, Alli:ırraya 

6-İJ.Jıı. --~ 
htanbulda bulunan mebuslardan 

bir kısmı, BilyUk Millet Meclialnin 
yarm yapacağı fevkalade toplantıya 
yetişmek üzere dtın akşam saat 19,10 
da kalkan ekspresle Ankaraıya git -
mişlerdir. 

Istanbulda bulunan bUtUn mebus
larm Ankaraya gidebilmeleri için bu 
akşam saat 19,10 da Ankaraya iki 
tren tahrik edilecektir. Trenlerden bi
risi de sadece yataklı vagonlardan 
mürekkep olacak ve mebuslara tahsis 
edilecektir. Diğer tren de her akşam 
Ankaraya gitmekte olan normal eks 
pres olacaktır. 

Millet Meclüinin 
lev'/ıalaJe içtimaınJa 

Ankara, 16 (TAN) - Atatt1rkiln 
yarm sabah Ankarayı 90reflendirıne
leri bekleniyor. Büyük Şefin dönüş 
haberi bugUn öğleden sonra şehri -
mizde öğrenildi ve büyük bir sevinç 
uyandırdı. Yarın (bugün) öğleden 
sonra, Vekiller Heyetinin mühim bir 
toplantı yapacağı ve toplantıya Bü • 
yük Onderin reislik edeceği zannedil-
mektedir, 

Cumartesi günü öğleden evvel fır
ka grupu toplanacak, saat 14 te de 
Büyük Millet Meclisi, fevkalade içti
mamı yapacaktır. Nyon konferansı
nın mukarreratı ve tasdik layihası, 
hükQ.metten Millet Meclisine gönderil 
mek üzeredir. Bqvekilmiz ismet 1 -
nönünün Mecliste, dünya sulhUnUn 
kuvvetli bir garantisi ve sağlam bir 
sulh vesikası mahiyetini taşıyan an
laşmayı Kamutayın huzuruna .sürer
ken çok mühim bir nutuk söyliyece
ği ve anlqmanın dünyanın bugünkü 
kan91k vaziyeti içinde taşıdığı büyük 
kıymeti tebarm ettireceği anlaşıl
maktadır. 

Hariciye vekileti vekili siya.at mils 
tepn B. Numan Rifat lılenemencioğ
lunun da bu münasebetle söz alarak, 
konferansın safhalan ve hükQ.metimi 
:dıı ilk ,Undenberi gUttUgtl sulhçü 
alyaııeti hakkında izahat vereceği öğ 
renilmiştir. 

200 Klılllk Orkestra 
Beyoğlu Halkevinin hazırlamakta 

olduğu 200 kişilik büyük orkestra, 
dün muallimleri B. Seyfettin Aaalm 
idaresi altmda saat bette Talr.sim 
ırtadyomunda prova yapmıtlardır. 

Harp Tekrar 
Siddetlendi 

U..,. 1 incide) 

Japon askerlerinin ancak nizami Çin 
askerlerile dövüştüklerini, ahalinin 
harekata iştirak etmemeleri 18.zım

geldiğini ve bunlara katiyyen doku
nulmıyacağını anlatmaktadır. 

Şimali Çinde vukua gelen anuha -
rebede yüz bin Çinli dümdar vaziye
tinde harp etmişlerse de Japonlann 
tanklan, ağır toplan ve tayyareleri 
karşısında aciz kalmışlardır. Birçok 
bölttkler, ricaf etmekten ise büsbü -
tün mahvolmayi tercih etmiışlerdir. 
Japonlar, cephenin ufalt bir mmtaka
smda bin Çin ölUsU B&ıymış oldukla
rını beyan etmektedirler. 

Japonlara göre 
1 Son Japon resmi tebliği ıudur: 
1 "Şimali Çinde Pekin - Suiyuan 
1 demiryolu üzerinde Japon kıtaatı, 
Çin ordularmı takip ederek Tatung'un 
40 kilometre cenubu garbisinde kain 
bulunan Hwajen şehrini ifftal etmiş
lerdir. işgal, 15 eylWde saat 16.30 da 
vuku bulmu,tur. 

Pekin - Han.kov demiryolu üze -
rinde Japon kıtaatı, 15 eylül gUnU 
Tafangchan dakı yamaçlarından Pe
kin'in 50 kilometre cenubu garbisin
de bulunan Liouliho şehrine kadar 
imtidat etmekte olan Çin ordusunun 
mUdaf aa mevzilerine taarruz etmiş
lerdir. 

Tiençin - Tsi - Nan demiryolu ü
zerinde Japon kıtaatı, Machang şeh
rini işgal ettikten sonra bu şehrin 30 
kilometre cenubunda kiin bir nokta
ya varmışlar ve 15 eylUlde Ttang • 
Tcheon'deki Çin mevzilerine karşı 
bir taarruz hazırlamışlardır.,, 

Bir Japon tayyarai 

Muallim 
Mektepleri 
Mezunları 

(Başı 8 incide) 

Edirne Erkek Muallim 

Mektebinden: 
Recep, Ahmet Fehmi, Ahımet Zon

guldağa; Ilhan Eskişehire, Ismail, 
Seyfi, Menmet, Hüseyin, Mehmet E
tili Karsa, Mehmet Veli Sinoba; Meh
met Reşat, Mehmet Selami, Mardine; 
A.lımet Alperen, Osman, Ahmet Şe
ref, Nail Samsuna; Halit, Ali, lsına
il Urfaya, Naci, Ibrahim Bingöle, Me 
sut, Hüseyin, Erzuruma, Nazif, Mus
tafa, Abdullah Çoruma, Aıiım, Meh
met Sıtkı, Izmire, Mustafa Arman Bo 
luya; Nahit lılanisaya; lbrahim Şev
ki, Afyona; Hasan, Suavi Amasyaya; 
Osman Giresuna; Cavit Çanakkaleye 
Tahsin KUtahyaya. 

Bur•a Kız Muallilh 

Mektebindcm: 

Bir Genç Tüfekle 
Oynarken Vuru 

Evvelki gece sabaha karşı 
civarında feci bir kaza olmUI• el. 
bir talebe kendi elindeki av tüı 
vurularak ölmüştür. Kazanın 

şu~;ı:klıda Küçük Çamlıca ca~ 
de 54 numaralı evde oturan ~ 
minde bir av meraklısı, dün 
Maltepe sırtlarına bıldırcın avın~ 
miye karar vermiş ve yanma a 
sından 18 yaşlarında Salihle hiJU1 
si Alaettini alarak hususi otolP 
ile yola çıkmıştır. 

Salih, bir aralık Farukun a9 
ile oynamıya başlamış. bu sırada 
fek birdenbire ateş almıştır. 
saçmalar kendi boğazına rastlaıoıl 
parçalamıgtır. Zavallı Çocuk d 
ölmüştür. 

Kapahçarııyı Beledly• 
Tamir Ettirecek 

Kapalıçarşının tamir ettirilın 
sas itibarile kararlaştırılmıştır· 

Şadiye, Berah, Kadriye, Zehra, Mak cak üç sene evvel de Belediye jjl 
bul~, Ayh_an, Mak~ule Balıkesm:; şekilde bir kerar vermiş, f __akat_..., 
Zekıy~, ~ıza, }Jedriye Yozgada; Z~- dükkan sahibinin• bulund~gu;ı~: 
,an Sınoba, Meryem, Sabahat Eski- önünü tamir ettirmesine ımkA.ll 
şehire.; Ha~ibe, N~iye, Kütahyaya; lunamadığından bu işten v 
N~ye Diyarbe~, Nazmiye .~et , mişti. Şimdi Belediye tamiri k 
~~ıme Tokad~; Mağf~re ~nizlıye; yapıp masrafı mevcut dük~inl~ ....a 
Munevver, Azıze, Ucyır, Safıye Ma- sında müsavi surete taıksım ~. 
nisaya; Nezihe, Fevziye, Mürvet, E- şeklini tetkik etmektedir. 
mine Çanakkaleye, Şadiye, Rizeye, 
Melahat Zonguldağa, Binimet Afyo
na; lclal Hanife Izmire, Kadriye Bin
göle, Zeynep, Aliye, Gevher, Meliha 
Ankaraya; Remziye, Müfide Samsuna 
Adviye Istanbula; Emine Çoruha, 
Hüsniye Gümü§haneye. 

• 
Şehrimizdeki llkmek· 

Belediye Memurları Arat 
Eminönü Belediye Başkatibi 

tekaüde sevkedilmiş, yerine ıne 
kalemi mümeyyizi HüsnU, HUSZl 
yerine Beşiktaş Belediye BaŞ 
Esat C-evat, onun yerine de m-.Ao 

k_aı_emı_·n_d_en_s_ü_r_ey_y_a_ta_yın_· _edilJIP'1,_·~--" 

Şansiden verilen haberlere göre, 
Japonlar Ku-Çuan-Çen'i işgal etmiş- tep Muallimliklerine 
!erdir. Huaizen §ehrine ilerlemekte-

T. C. Merkez Bankasının 1~ 
tarihli vaziyet ilanının aktif ,, 
nm esham ve tahvilat cUzdanI ~ 
rası yekilııu (38.108.384.30) ~-"' 
iken sehven (38.108.348.30) ~. 
~dan tashih olunur. ~ 

dirler. Tayin Edilenler 
Japon tayyareleri Paoting'e kar§ı Muhtelif vilayetlerdeki ilkmektep 

bir taarruz yaparak askeri binalan muallimlerinden aşağıda isimleri ya. 
bombardıman etmişler, bir Japon tay zıh elli muallim bu yıl İstanbul ik- lıtanbul 4 üncü icra Mdti' 
yaresi d~ürülmUştür. mekteplerinde çalıgmak üzere şehri- luğundan: _.,.4 
Mançu~ı ordus~nda kargaşalık çık- miz maarif mUdilrlüğü ilkmekte~ Dairemizce hacizli olup 'ı:;t 

mış olduguna daır habereler, Japon- kadrosuna verilmişlerdir. çevrilmesine karar verile~~~~,;--af 
lar tarafındş.n katiyetle tekzip olun- Sinoptan: -t..et, İhsan ve Sa.ime, mma 10000 lira kıymet ~ 
maktadır. ,, Bursadnn ~ "ftcmziyC, Bergüzaı ·e len .Buğa:; çiıtt!e alt . 

Japon ölüleri Handan, Zonguldakta.ıı: Fahrünnisa, mahallesinde MİJ!giln caddesiudO 
Emin ve Mustafa, Seyhandan: Ab- kı.· 2 M. ~o. ıı. bir tarafı k:~ 

Şanghay cephesinde Japonlar Lo- b zad Hal .... ıı ~ dülkadir ve Sabiha, lzmirden: Peri- ı e un .w.o a 
tien'i işgal etmiş olduklarını bildiri- han, Ferdane, Zehra ve İrfan, Siirt- bahçesi ve bir tarafı mukadd ~ 
yor ve Çinlilerin burasını geri aldıkta- ten: Mahmut, Tokattan: Lutfü, Te- çıkar ~mı haliyeyi mun:ehi ~~ 
nnı tekzip ediyorlar. Ayni kaynağa kirdağmdan: Şadan, Mahir ve Nilü- halli ile mahdud volı m~ff' 
göre, Japonlar bu ayın 13 ne kadar fer, Trabzondan: Feyziye, Tuncelin- 44,5/ 324 hissesi açık artırma~ 
Şanghayda 205 ölü ve 2574 mecruh den: Menşure, Gireıundan: Dursun, zedi~tir .. Artırma peşin~ir. ~A 
vermi§lerdir. İs t k d k uı:1te~ Manisadan: RAna, met, Kemal ve m&Q'a 1' ıra e ece m 7 5 ~ Çinlilerin Lotien ile Dinchraing'e Sabiha, Malatyadan: Neşet, Samsun- kı~eti muhamm~nenin % !u 
geriledikleri haber veriliyor. Fakat dan: Hakkı, Seniha ve Fatma, Balı- betinde pey akçesı veya Mil~ 
Çin kaynakları şiddetli bir mukabil kesirden: Rıdvan, Kocaelinden: Me- bankanın. teminat mek.tubun'll ~ 
taarruzıa Lotien'i istirdat ettikleri ü- sut, Ankaradan: Hayriye, Aydmdan: o~mal~ ıcap e~e:. MüteraJdııl lJGd.'. 
zerinde ısrar etmektedirler. Fehime, Burdurdan: Pertev, Çanak- gı, tanzifat ten.vı:ıye ve vakıf ~ 

Japon bahriye makamları deniz kaleden: Mihriye ve Hayriye, Edir- lan borçluya aıttır. Artıruıa 
tayyarelerinin bu ayın 15 ine kadar neden: Hatice ve Zehra, Erzurum- namesi 25-10-937 tarihine t 
217 Cin tayyaresini tahrip etmiş ol- dan: Vasfiye, Konyadan: Neriman, eden pazartesi .günü .dairede 111 j 
duklarını, bunlardan 97 sinin dfuPirW Kayseriden: Seher, Kastamonudan: mahsusuna talık edılecektir· 
dUğUnU, ve 120 sinin tayyare meydıo..n Kazım, Muğladan: Arif, Mardinden: artırm11sı 15-10-937 tarihine 
larında tahrip edilmig olduğunu bildi- Müzeyyen, Malatyadan: Fahriye. dif Cuma gilnU dairemizde ~ 
riyorlar. Anadoluda vazile verilen den 16 ya kadar icra edilecek 

ali
• 1 artırmada bedel, kıymeti mub 

Yine lıole•a mu ım er d'rdB • . nenin % 75 ni bulduğu tak ı 
Japonların Pootung'a asker çıkar- • Şehrimizdekı ilkmekteplerden de t b kıl Aks. takdirde son 

mıya muvaffak oldukları bura Çin aşağıdaki muallimler t~ra. ilkmektep ~an: ta~hhUd~ baki kalmak 
mahafilinde beyan edilmektedir. kadrosu~a ve~lmişlerdır. . . arttırma 15 gün daha temdid 

Japonlar, Whangpoo ile Yangtse- Kadıkoy 15 ınci okuldan Halil Nı- rek 1-11-937 tarihine mUsadif 
nln iltisak noktasında bir tayyare hat, Beykoz 4o dan Fikriye Akıl, Be şembe günU saat 14 den 16 ya 
meydanı inea etmektedirler, bu suret ~ğlu 12 den Adil, Beyoğlu 45 ~en dairede yapılacak 2 nci art~ 
le Japonların Şanghay etrafında vü- T sar; Niksu, Eyüp 37 den Emıne ticesinde en çok arttır~ US 
.cude getirmiş olduklan meydanlar ü- ~b 

1 
k k alll 1 . bırakılacaktır. 2004 No. lı ıef&, 

çe baliğ 1 ktir u 11 me tep mu m erın - K nun 126 ncı maddesine te 0 aca · den Fatih 34 te Macide Eskişehir 1s h ·klan tapu sicillerile sabit 01tdlıJ~ 
• tiklll .?kulu muallimi Emine Yancı, i;,tridi alacaklarla diğer allk• 

Şanghayda kolera salgını şiddet- ~adıkoy 12 den HUrriyet Ayma, E- nın ve irtifak hakkı sahiplerirılJJ 
lenmiştir. Ay başmdanberi 2000 vaka dınıe merkez Hacı İlbey okulunda haklarını ve hususile faiz ın 
kaydolunmuştur. Sirayetin artmama- Feriha ve Kadıköy 11 den İsmail dair olan iddialarını ilan tarib 
sı için meccani aşı tatbik olunmakta- Baycan Ankara merkez okul~dan itibaren 20 gün zarfında evrald,;.ı 
dır. ~usret Kabal ile becayiş edilmişler- bitelerile birlikte dairemize ~ 

Tokyo, 16 (A.A.) - Hongkong'tan dir. meleri lazımdır. Aksi takdirde 
bildiriliyor: lan tapu sicillerile sabit oıına 

Taıla Yaralamıı satış bedelinin paylaşmasmdaP 
Dlln saat 20,30 da Japon tayyarele K zılto kta t o · · t . C ı pra o uran sman ısmın- kalırlar. Daha fzla malQ.me d 

rı, anton üzerinde uçmuşlar ve Bo. de biri, alacak yUzUnden arkadaşı A- isti yenlerin 935 /1137 No. lu 
ca - Tigris kalesini bombardıman et dili ta§la başından ağır surette yara- da mevcut evrak ve mahalleD 
mişlerdir. Diğer bir tayyare filosu da lamıgtır. Adil, tedavi altına alınmış- ve takdiri kıymet raporunu 
Chekloung ve Canton üzerinde uçmuş tır. anlayacaklan ilin olunur. 

ve bu iki aehrin aevkWceYt noktalan
m bombardıman etmiştir. 

Reuter'in Hongkoug'tan bildirdiği 

ne göre, bir Japon torpido muhrıbi, 

Hong • Konga gitmekte olan "Rawal

pindi,, lngiliz ticaret gemisini bu Uma 
na yi1z mil mesa.fede durdu1-muştur. 
"Rawalpindi,, işaretle harp gemisine 
milliyetini ve nereye gitmekte olduğu 
nu bildirdikten sonra yoluna devama 
mUaaade olunmU§tur. 

lktııat Veki.leti iç Ticaret Umum Mildürlüiünden: 

30 ikinci Tefrin 1330 tarihli kanun hükümlerine tevfikan TUrki~ 
yapmafa izinli bulunan ecnebi §lrketlerlnden (Şell Kompani Of ~ 

Limited) Şirketi Türkiye umumi vekili haiz olduğu eallhiyete btnaetl ~ 
ket memurlarından (Edvard Hubert Ernest Cons) u Şirketi gerek~ 
feri den gerekse kendisile müştereken temsile vekil nasp ve tayin e 
ve ayni zamanda Şirket memurlarından Jakab Barzilay, Vensan g 
ve Vili Galelmo Minah'ı bunlardan ikisi müştereken hareket etınek 
vekil nasp ve ta.yin ettiğini bildirmif ve lizımgelen veaalkl v 
Keyfiyet kanuni htlkUmlere uygun görUlmtlt olmakla ilin olunur. 
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liirk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
6. cı keşide 11 Birinciteırin 937 dedir. 

Qijyük ikramiye: 2 00.000 Liradır ... 
Bundan bafka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık 1 

~iyelerle (200.000 ve 50.000) liralık iki adet mükafat 
'lrdı r ... 

btggAT: 

Bilet alan herkes 7 / Birincitetrin/937 ıünü akf&IDrDa kadar bi
letini değiftİrmit bulunmalıdır. 

~tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı aakıt olur ... 

QGın __ r_ü_k_M_u_h_a_f_a_z_a_G_e_n_e_I _K_o_m_u-ta_n_l-ığı 

lstanbul Satınalma komisyonundan 
kal - Fort Marka 9 Kamyonun 22-9-937 Çarpmba gUnU saat 15 de 

:a11 zarfla eksiltımesi yapılacaktır. 
a - 'I'asınlanan tutan 23400 liradır. . . 
i - Şartname ve evsaf Komisyondadır. Görülebilır. 

lla - lateklilerin Dk teminat olarak 1755 liralık vezne makbuzu veya 
da b.ka nıektuplan ve kanuni vesikalariyle birlikte o gUn Baat 14 de ka· 
tar teklif mektuplarını Galata Eski Ithallt gümrüğü binasındaki komu
~atınalma Komisyonuna vermeleri. (5638) 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilAm 

Edirne Nafıa Müdürlüğünden : 
~rnede karma orta okul binasının arkasındaki bahçede bulunan na
~~ binanın bir kısım ~!eriyle Marsilay benzeri~de yerli kiremitli 
~tı ınşaatı 20 Eylül Pazartesi günü saat on be~te ıhal~ edilmek. üzere 
Cu!alı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşıf bedelı 16018 lira H 

:.!§tur. 

12 ~eşif kfığıtlan, proje resmi ve şartnameleri Edirne Nafia Müdürlüğü
~ llıilracaatla görülebilir. Ve istiyenlere parasız gönderilir. Muvakkat 
~rıat 1202 liraöır. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1 temmuz 
te "taTih 'C 864~ sayılı-ı-emn! ceridede yazılı talimatn~ ·~ki"'.'ma 
'h~kan Nafia Vekaletinden almış bulundukları 1937 senesme aıt milte· 
l'i h~tlik vesikalarile senei haliye Ticaret Odası kağıtlannı göstermele
~azımdır. Teklif mektuplan yukarıda yazılı g\inde saat on dörde ka
lıtı Edirne Nafia Müdürlüğü odasındaki eksiltme komisyonu başkan
~vermeleri. (5818) 

4nkara Devlet Konservatuvarına Bu Yıl Ah· 

"cacak Talebe Kayıt ve Kabul Şartları. 
\ 1937 - 1938 öğretim yılı için Ankara Devlet Konservatuvan "Tiyatro 
tıb Opera" kısıımlarma kız ve erkek talebe alınacaktır. Okul parasız ya-

:ır. l'nlebcye her ay bir mikdar da harçlık verilecektir. 
.\ - Aranılan genel vasıflar şunlardır: 
~ - Aza ve vücudu kusursuz olmak, 
C - Sesi güzel olmak, 
~ - lyi kulağa malik bulunmak "işittiği sesleri tanımak veyahut ay
l) tekrarlıyabilmek,,. 
t - Kızlar için en aşağı yaş 16, erkekler için 18 dir. . . 

' - En az orta okuldan diplomalı bulunmak "Opera krsmı ıçın pek iyi 
I' tı:ıalik olanlardan bu şart aranmaz", 
I - Şivesi ve vücudu sahneye müsait bulunmak, 
4. - Istekliler arasında bir seçme sınavı yapılacaktır: 
4. - Tiyatro kısmı için şunlar aranılacaktır: 

-._ - Düzgiln ve serbest konuşma, gördüğü veya okuduğu eeyi anlat
~ kudreti, 
~ - Okuduğu veya gördüğü bir tiyatro piyesi içerisinden seçilecek bir 

C YapabiLmek, 
~ - Sınav heyetince verilecek bir rolil yapabilmek, 

4 - Opera kısmı için şunlar aranılacaktır: 
~ - Kendi seçeceği, bildiği bir şarkıyı söylemek, 
C - Sesleri ve melodileri tekrarlıyabilmek, 
a - Ritmik duyma ve hissetme kudreti. 
~ - . Sınavlar, 5-10-937 Salı gününden 9 :-.. ıo. :: 937 Cumar -
' 1 gunUne kadar Istanbulda Şehir Tiyatrosu Re3ısorlilğü?d.~, Ankara
~ 1~10-937 Pazartesi gününden 15-10-937 Cuma ~une kadar 
~eti~n saat 9,30 da Cebeci'de Müzik Oğretmen Okulunda bır heyet ma-
~e Yapılacaktır. 
~ t kliıer, pullu dilekçelerile Iatanbul'da Şehir Tiyatrosu RejisörlüğU

i e Aııkarada Milzik Oğretmen 'Okulu DirektörIUğUne başvurmalıdırlar. 
~ - bilekçelere şunlar bağlı bulunmalıdır: 
~ - Nüfus tezkeresi veya bunun tasdikli bir sureti, 
c - Orta okul diploması veya taadikli bir aureti, 
b - Sıhhat raporu, 
~üsnübal varakası. (3255) (6031) 

~ha.ne ve Damga Matbaası Müdürlüiünden: 
l ton Yerli kriple maden kömtirü açık eksiltme ile satm alınacaktır. 
2 - Eksiltme ~10-937 Çarşmaba gUnU saat 14 de yapılacaktır. 

li-...,~ Bu işe ait şartname Pazartesi, Çarşmba ve Cuma gilnleri saat 
3 6 arasında Idaremiz Muhasebesinden alınabilir. 

ll'tlli- 'I'aliplcrin~ yukarıda yazılı giin ve saatte 130,50 lira muvakkat 
~kÇesile birlikte Müdüriyetinüze müracaatlan ilan olunur. (6241) 

9J· H. K. satınalma kom'syonundan 
lllaca.kY'ılbaşı piyango biletleri için 150000 el planı ve 10000 afiş bastı-
111 ~ 'Ve 20 - 9- 937 Pazartesi saat 15 de açık eksiltme ile mUnakasa
'lartı:ılacaktır. istekli olanlar Piyango Direktörlüğü muhasebesinde şart-

sıni e-örebilirler. C 6231 l 

ParfömJerin istihzar edildiği Fran
sanm Midi havalisini gezmiş iseniz 
tabiatin çiçekleri merkezinde yarat
tığı bir nevi balmumunun cildi be
yazlatmak ve güzelleştirmek husu
sunda 3ayaru hayret hassalarını 

bilirsiniz. 
"Sir Aseptik, tabir edilen bu şaya

nı hayret cevherin tasfiye edilmiş hu
lasasının cild üzerinde sih.iri.miz bir 
tesiri vardır. 

Bunu; geceleri yatmazdan evvel 
tatbik ediniz. Cildin sert ve kırmızı 
dış tabakasını yumuşatarak parça 
parça döktürecek, sabahleyin inana. 
mıyacağınız taze ve beyaz bir cildin 
yeni güzelliği ile karşılaşacaksınız. 
Açık mesameler, siyah noktalar, kır
mızılık lekeleri ve tenin gayri saf 

bütün maddelerinin tamamen zail ol
duğunu göreceksiniz. Ancak, yüzü
nüzün gençlik güzelliği ile fazla te-
zad teşkil etmemesi için boyunda, 
omuzlarda, kol ve ellerde dahi kul
lanmanız lazımdır. Kolay, pratik ve 
ayni zamanda az masraflı olan bu 
"Sir Aseptik,, bütün eczanelerle ecza 
depolarında satılır. 

HAREKET HASEBIL'E =
Rlzayı tarafeyn ile sstı, 

HartJtyErt1e CUmhuriyct" "Cad-

desinde 269 numaralı Elirak 
apartımarunın 2 numaralı dai
resini süsleyen bilfunum ne-

[ fis ve lüks mobilyelerle halılar 
ı J vesair levazımat rizayı tarafeyn 

ı ile satılıktır. Eşya hergün 

1 

saat 10 dan 19 a kadar ziyaret-
~~~!!!- le görülebilir. 

~----------•GECEL-GONSEL __________ _ 

Kız- Erkek YÜCA ÜLKÜ LiSELERi Orta-Lise• 

(Eski I N K 1 LA PJ 
Kuranı, Direktörü: NEBlOCLU HAMDI Olkümen 

. Reımi okullara muadeleti taadiklidir. Kayıd için hergün müracaat olunabilir. isteyenlere mufas
sal tarifname gönderilir.· 

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

llAYRE1Tı~ 
~İZl/l 

~ .................. ,_ ............................................... _. 
Beyoğlunda: Eski 

HAYDEN mağaza1annda 

Nefis ve müntehap BAKER mo

bilyaları teşhir edilmektedir. YA

TAK ve YEMEK odalan ile SA
WN takımlarının en zengin çe

şitlerini her yerden ucuz fiyat

larla bulacaksınız. 

Tashih - 14 eylill tarihli nüshamı 
zm onuncu sayfasında çıkan !stım

bul dördtincü icra dairesine ait iliı· 

nm birinci satırı (tamamına 184450 
lira kıymet takdir edilmiş olup para
ya çevrilıpesine karar verilen) ola
cak iken sehven başka bir cümle ko
nulduğundan tashih olunur. 

İstanbul Asliye İkinci Ticaret mah 

kemesindcn: Sirkecide Ankara cad-1 
desinde 18.24 No. da Macar Ziraat 
Makinalan Anonim Şirketi ta-
rafından Eskişchirde İhsaniye 
mahallesinde 6/ 10 No. da Hızır 

İsmail ve Dizdaroğlu Mahmut aley
hine 839 lira 10 kuruşun tahsiline 
mütedair açılan davanın muhakemesi 
sırasında müddeialeylerden Mahmu 
dun ikametgihınm meçhuliyetine bi
naen yapılan ilanen tebligat üzerine 
muayyen olan gün mahkemede ispa
tı vücut etmediğinden hakkında H. 
U. M. Kanununun 401 ci maddesine 
tevkü gıyap kararı ittihaz ve ilanen 
tebliğine ve tahkikatın 2/ 111937 ta
rihine müsadif perşembe günü saat 
14 de bırakılmasına karar verilmiş

tir. Keyfiyet tebliğ makamına kaim 
. olmak üzere ilan olunur. ( 23) 

Zayi - Usküdar sultanisinden al
mış olduğum şahadetnaımemi zayi et
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Kayseri maliyesi memurlarmdan 
Burhanettin Eser. 

· lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi Sokağı 

2184 Orta~~ Leylak 

2191 Erenköy BakRalı Sagir Bakkal Kuyu 
Kuyunun Çeşme civar 

2476 Edirnekapu Kariyei t;amıı 

Atik Ali Paşa Şerif 

2477 Edirnekapu Kariyei Camii 
Atik Ali Paşa Şerif 

3997 Hasköy Abdüsselam Yağhane 

4930 Erenköy Kör Kuyu • Kör Kuyu 
civarı 

5465 Boğaziçi Yenimahalle E. Birinci Bağla1 
Y. Reşadiye 

5882 Ortaköy E Üçüncü Ortıa 
Y. Kaypak oğlu 

6025 Bostancı Çatalçeşme 

6026 Bostancı Çatalçeşme 

6807 Feriköy Birinci Kısım K'llyulu Bağ önu 

Kapı No. Cinsi ve hissesi 

E. 6 Y.10 Ahşap Hane maa 
Bahçenin 1/ 5 His. 

E . 15 Y. 21 İçinde eşcan mUsmU-
resi olan tarlanın % 
His. 

E . 21 Mü. Arsa 
Y. 46 

E . 21 MU. Arsa 
Y. 44 

E . 6 Y. 8 Kagir Hanenin 
% His. 

E. ve Y. 9 Tarla 

E. 15 MU. Maa Bahçe Ahşap 
Y. 15 Hanenin ı,..2 His. 

E . 22-24 Arsa 

E. 15 Mü. Arsa 
Harita 116 
E . 15 MU. Arsa 
Harita 117 

E. 61-63 Arsa 

Hlsseye göre 
muhammen K. 

100 Açık ar-
urma 

200 
" 230 " 

200 .. 
1200 Kapalı 

zarf 
400 Açık ar-

tırma 

350 " 
120 " 
150 

" 
150 .. 
1100 Kapalı 

~arf 

Yukanda evsafı yazılı gaıyrimen kuller on gün müddetle satışa çıkıanlmıştır. !haleleri 29-9-937 tarihine 
düşen Çarşamba günü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiladır. 

Kol~~~,~~:!.~~!'·~ .1 
,.,. ., •• .,.,. .. , .. Bar•ıı•••· o•••• 
191• ,., ...... , .... ... ............ 
!etle n ıırerek 9ı1ıııt1 ııl • te..ı• •t· 
111lf olurler. Hul•t• l11oelt1P VO· 
ovd ... ı . .... ıwd dhelllr •• •• 
..dld ........ u ...... ,... uı·ı~ 
•• ,111111. 

Fireli • 7 11 a llf'llde 11 ""-•• 

p.,.,.. 
ISTAlllM., 1trtfht· 

• Taııeı 111erda111 12 Mo. I•: 
'!liHOllllll alreret 8dl11l1 H1' 
_13 Mo.I• terffe...ııı let•rtıılı. 
P'lptlen111•ııılo '9tlk tauııtt. 

T. C. Ziraat Bankası lstanbul Şubesinden: 

Hangar Y aptırllacak 
ikisi Halkalı Ziraat Mektebi arazisi hadilinde ve biri Yeşilköy Tohuım 

Islah Istasyonunda olmak üzere bebe ri 52.5 X 7.5 eb'adında üç adet ahşap 
hangar yaptınlacakt.Ir. Çatıları kire mitle ve cepheleri oluklu saçla kapa
nacak, direklerin temelleri beton olacaktır. Muvakkat teminat akçesi 
maktuan 800 lira kat'i teminat akçesi ihale bedelinin % 15 şidir. Talip
lerin bu gibi işleri yaptıklarına dair vesaik ibraz etmeleri lazımdır. 
Şartname ve projeleri görmek ve işi almak istiyenlerin teklif mektup

larını vermek ve muvakkat teminat. akçelerini yatırmak üzere nihayet 
22- Eylill- 1937 Çarşamba gUnU saat 16 ya kadr.r Ziraat Bankası Mü
dilriyetine müracaat etmeleri ilan olunur. (6202) 
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ÇEŞiTLERiMiZ 

K Ü l OTLA Rl 
~ı35 .Liradan ltlbarenı 

KAAVAft'A" 
50 · Kuruft111 

Jtlbaref\ı 

TERLiKLERi 
\1,95 L.lradan. itibaren 

IKADfN ÇANTALARI' 
~ l,.lradan. itibaren 

. ı 

'VERL'İ MALLAR 
P .A .Z A R .L A R 1 

Taklit hiçbir zaman 
ayni olamaz, 
Taklit benzeri 

demektir. 

KREM PERTEV 
bu itibarla en Ustun 

kremdir. 

-BEŞiKTAŞ _, 

Dl.KIŞ YURDU 
Elişleri sergisi ny sonuna ka

dar umuma açıktır. Biçki, dikiş 
öğrenmek isteyenler bu sergiyi 
görerek kayıd olmalıdırlar. Ta -
lebe kaydı da açıktır. 3 aylık 
kurs da vardır. 
Beşiktaş Akaretlerde 87 No. 

İstanbul Yedinci !cra Memurlu· 
ğundan: Bir borçtan dolayı mahcuz 
olup par8{Ya çevrilmesine karar veri
len Sirkeci Hüdavendigar caddesin
de 21 sayılı gazinodaki masa, san
dalya, tabak vesaire 18/ 9/937 cumar 
tesi günü saat 9 dan 10 na kadar sö 
zü geçen yerde hazır bulunacak me
mur tarafından açık arttırma sure-

Pastil Antiseptik 
KANZUK 

Teneffüs yollar.ile geçen has
talıklara karşı koruyueu, tesiri 
kat'i pastillerdir. Nezle, Bronşit, 
Grip ve Boğaz rahatsızlıkların
da, ses kısıkhğmda pek fayda
lıdır. Bütün eczanelerde bulunur. 
!NGlLlZ KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu, İstanbul 

tile satılacağı ilan olunur. 1••••••••••••11 

Kendinize Acımıyor musunuz? 
. fl - Bir tek kaşe 

NEVROZiN 
Alacak yerde bu 
iztıraba katlan
mak ne demek? 

Baş ağrısı 
Diş ağrısı 

Hırıkhk 
"ezle, adele 
Ağrıları 

· Bütün bunlar en 
ve en kat'i 

Şekilde 

Kaşelerile ge~er • 
. icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 

Yüksek Mühendis Mektebi Direktörlüğünden : 
937 - 938 tedris senesi için mektebe girmek isteyenler arasında yapı

lacak müsabaka imtihanları Eylülün 28, 29, 30 uncu Salı, Çarşamba Per
şembe günleri icra kılınacak ve imtihanlara saat 9 da başlanacaktır. Bu 
hususta fazla malumat almak isteyenlerin tatil günleri hariç olmak üze
re hergün saat 9 - 12 ve 13 - 16 arasında Idareye müracaatları. (6074) 

(j) • • • J 
ı ~ seıyısınae dahi 

POKER PLAY 
frt1f /Jıfd1ından 

tlaha eyisıiıive ~ a'd.hd uc_uıunu -
lıu la111t3JS'ı111 f 

---~ 

Devlet Oemlryollarr · ve limanları işletme U. idaresi llinlar1 

Muhammen bedeli 54600 lira olan 40 kalem Lokomotif ve tender teker
lek takımlarile 35104 lira muhaınunen bedeli 93 kalem Dingil, Piston, 
muylu piston kolları vesaire 28. 10. 937 Perşembe günü $aat 15 den iti
baren ayn ayn Ankarada Idare binasında kapalı zarf usulile satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin tekerlek takımları için 3980 ve diğerleri için 
2632,80 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar Ko
,.misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 175 kuruşa Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde satıl
maktadır. (6076) 

• • • 
Devlet Demiryo!lan Birinci Işletme mıntaKasında aşağıda mevklleri ve 

mikdarları ve muhammen bedelleri yazılı balast her taş ocağı için ayrı ay
rı kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştll'. 

Eksiltme 4-10-937 tarihinde Pazartesi günü saat 16 da Haydarpaşa 
gar binasında Birinci Işletme Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. Is
teklilcrin eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat mektubu, ev
rak ve vesaikle teklif mektuplarım eksiltme günü nihayet saat 15 şe ka
dar Komisyon Reisliğine vermiş olmaları lazımdır. 
Şartname ve mukavele projeleri ücretsiz olarak Hnydarpaşada Yol 

Başmüfettişliğinden alınabilir. (6243) 
Taş ocağının Ihale edi- Bala.stm metre 

mevkii lecek mikdar mikabm m ihzar 
rn/3 bedeli Kuruş 

H. Paşa - Eskişehir 

1 - K. M. 186 - 19'1 16500 150 
arasında ila 

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

3 - K. M. 479.000 10000 145 
arasında. 

Muhamen 
bedeli 

L. 

24750 

24300 

14500 

Muvakkat te
minat mikdan 

L. K. 

1856 25 

1822 50 

1087 50 

lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
Almanya ile son defa yapılan anlaşmanın esasları Odamıza tebliğ edil

miştir. Malumat almak için Umumi Katipliğe müracaat olunabilir. (6232) 

Sahibi: Ahmet Emin YAL.l\IAN. Umumi Neşriyatı İdare Eden: S. SALlM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 

17 - 9 - 937 

ASA 
Yağsız ar ve Acibadem ve yarım yağlı 

gündüz ve gece ve deniz kremter!le 

ACIBADEM YAGI 
Çilleri, 

KreIIıi 
sivilceleri, ergenlikleri izale eder. Dünyanın en 
son icadı kremdir, ihtiyarları gençleştirir, 

gençleri güzelle~tirir. 

H A S A n ismine ve Markasına Dikkat 

, ___ _ HAZIMSIZLIK ----· Hayatın ze\'kinden insanı mahrum eder. 

Pertev Karbonat komprimeleri. 
Çok temiz bi - Karbonattan ve toz karbonat almaktaki mü~külfıt göt 

önünde tutularak yapdmı~nr • 
.. ________ Her eczanede satılır. •••e:1•••lll'I 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

1 - Bitliste inşa edilecek atölye binası kapalı zarf uırulile eksiltIJll~ 
konulmu.,.c:tur. 

Il - Eksiltme, 21-9-937 tarihine rastlıyan salı g{inU saat 15 te J{ab; 
taşta inhisarlar levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonun 
yapılacaktır. 

III - Keşif bedeli 39025,02 lira, muvakkat teminatı 2926,88 liradır· ~ 
IV - Keşüname, şartname, proje ve sair eksiltme evrakı 196 kurt!• 

mukabilinde inhisarlar inşaat §'Ubesinden Ankara ve Bitlis Inhisaf1ııt 
başmlidürlükler:inden alınabilir. il· 

V - Eksiltmiye iştirak edeceklerin Nafıa Vekaletinden verilmiş. ııı ııt 
teahJıitlik ruhsatnamesini haiz bulunmalan, bizzat mühendis ve IJllJ1l 

olmadıkları takdirde bunlardan birisile müşterek olmaları veya işin sorıll' 
na kadar mesuliyetini deruhte edecek bir mühendis veya mimar is~~
dam ~tmeleri ve vesikalarını inşaat şubesine ibraz ederek bu işe gireı> 
mek ıçin oradan ayrıca vesika almalan lazımdır. 1' 

Vl - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve eksiltmeye iştfı1l 
vesiktı.sile muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflıı.t' 
eksiltme gUnü en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen komisyon b$f' 
kanhğma makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. (B) (5870) 

razatını tahrik etmek, 
iştahı a~mak ve iyi b:r 
hazım hazırlamak i~in 

En mükemmel 
bir kuvvet ve 

s hhat iksiri olan 

~UINA LAROCHf 


