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Ahmet Emin YALMAN a aşvekil ismet lnönü,. Ka
l ınutayın cumarteıı top
lı.lntısında en güzel, en olgun 
A. tıtukla.rından birini ıöylemittir. 
d 'llııpanın bugünkü halini, bun
~ ~rkabilecek neticeleri ve in-

ıgrn mütterek sa.adetine çalı
~a düşen vazifeleri, çok aa
laıllli, çok vekarlı bir lisanla or· 
~a koymuştur. 

tind aş"ekil, kelimelerin ifade kudre
flle ~n ~on hadde kadar istifade et
te~. bilnıiş, bir gazete sütununu 
buç~1Yen nutkun içinde dünyanın 
de ~kU dertlerinin ve bu dertlerin 
l'e"'~ın~ etraflı bir tablosunu çizmi-

lJ tnkan bulmuştur. 
lan tnunıiyetle Kamutayın bütün top 
~ı, banş ideali namına güzel bir 
tian Ur olmuştur. Nyon konferansın
rt sonra Avrupa uf'l.lklarmda baş
a:eren durgunluk ve istikrar isti
oı ~ kuvvetlendirmek için bundan 
b5Ulu, bundan muvazeneli bir teza
~r . düşUnUlemez ve yapılamamı. 
llô Çbır fazla kelime, hiçbir zoraki 

1 
2

• hiçbir ölçüsUz heyecan; bu top
bantının barış namına yarattığı ar 
enkli havayı bozmamıştır. 

~ n evvel Hariciye Siyasi Mlis
~ l;. teşan Numan Menemencioğ
~r-{1~Yon anl~masınm saiklerini, he· 
lti t ~. \,,; H ' - '-'• _.._ 

a Yerini ve rolUnU açr.k bir lisanla 
lllatınıştır. 

\i )4enemencioğlu bize, korsanlık de
t rıerini hatırlatmıştır. Sonra bu
~IUı; devletlerin ferdi te§ebbüslerile 
~\>aş Yav~ ortadan kalktığını, dün
~ YiizUnde yeri olmadığının tamam 
f!U kaen bir sene evvel Paris anlaşma
li' e de teyit edildiğini söylemiştir. 
tııak~t 1873 te hastalığın nüksettiği
lu gorUyoruz. Sebep yine lspanyada
d dahili kavgalar ... Bu yüzden açık 
1:üerin emniyeti bozuluyor ve bü
asa .de\Tletler tarafından elbirliğile 

Yiş tedbirleri almıyor. 
&o .lu-adan uzun seneler geçtikten 
~ llta Yine İspanya. yüzünden sulh 
it lllanında korsanlık hareketlerile 
lt~l'şılaşıyoruz. Bu hareketlerde bel
~ de e13ki korsanlığın bUtün vasıfla
~0k, fakat netice bakımından in
oı 1k için ayni nevi zararlara sebep 
ı~Yor. Devletler bir araya geliyor
h~ deniwtı gemilerinin korsanlığı 
\>e kında bir anlaşmıya vanyorlar 
ı-~ 8~nra denlzüstü gemilerile tayya
da e~ de ayni hükme tfıbi tutar yol-

ır ek anl~ması yapıyorlar. 

~ enemencioğlu meselenin tek
ltoy nik safhasını böylece ortaya 
dUn d~tan sonra Başvekil, meseleyi 
tile Ya siyaseti bakımından muhake
la. etti: Korsanlık aleyhinde bir an
dUtıtna, masum bir harekettir. Eğer 
ltes Ya normal bir halde olsaydı her 
~~it ~Unu tabii bulacak, hiç dikkati 
~ l'tı.iyecekti. Fakat Avrupada ger-
4ı:ı '>'e nazik şartlar hüküm sürüyor. 
~ aı.tya meselesi uzadıkça endişeler 
ba/?r. İspanyada günün birinde her 
liç~. bir suretle barış kurulsa ha
ler 1 taraftarlar hayrete düşecP.k-
1"a~e Yapacaklarını bilmiyecekler. 
tıa h t ınesele bitinciye kadar Avru
~n ~r dakika buhranlara maruzdur. 
buYU.?rsanhk ta bu buhranların en 

İtı ~Udür. 
l'ar1 giltere ile Fransa. azim ve ka
<le,,1a "e geniş bir anlaşma fikrile 
~ll'ıetıerj bir araya topladılar. Ayni 
aııı~ karar ve anlaşma ruhu, Nyon 
l\.11ru !basında yer buldu. Bu sayede 
ıııuh Danın had ve gergin vaziyetini 
bun/01una çevirmek .mümkün oldu. 

'f!aşa ge.niş bir nef~labildi. 
letıtıi Vekıı, bundan s Türk mil 
~atılı ~ISUlh hakkında" ·şünil ç~ 

r Şekilde liad lŞtir. 
~(A • incide) .. , 

Büyük $efimizle Be aber 
. 

Başvekilimiz, Dahiliye ve 
Maarif Vekillerı de Geldiler 

Bugün de Adliye, lktısat, Nafıa ve inhisar V ekillerile 
Hariciye Siyasi Müsteşarı lstanbula Geliyorlar 

Türk Tarih Kurultayı 
Eugün TörenleAçılıyor 

Bayan Afet, Kongreye Gelen 
Profesörlere Bir Z~yafet Verdi 

!kinci Türk Tarih Kurultayı, bu
gün saat 15 te Cümhurreisimiz Ata
türkün yüksek himayelerinde olarak 
Dolmabahçe sarayında açılacaktır. 

Bunun için 18.zımgelcn bütün ha
zırlıklar dün akşam bitirilmiştir. Ku
rultaya iştirak etmek üzere dün de 
birçok maruf profesör ve alimler şeb 
rimize gelmişlerdir. Kurultay bu su
retle beynelmilel büyük bir kongre 
hüviyetini almış bulunmaktadır. 

Dün gelen profesörler şunlardır: 

Berlin müzesi eski müdürü profesör 
Sare, profesör Mals, Viyanah profe

., sör Kopers, Orenburg üniversitesi 
profesörlerinden Gordon Şilde. 

Atatürk Haydarpaşa garında 
trenden iniyorlar 

Atatürk Dolmabahçede Sabiha Gökçen' e 
iltifat ediyorlar 

Büyük Millet Mecl~sinin, Nyon kon
feransı kararlarını milzakere ve tas
ctik için yaptığı fevkalade toplantıya 
yüksek huzurlariyle şeref veren Bü
yük Şef Atatürk, refakatlerinde Baş
vekil ismet lnönil, Dahiliye Vekili ve 
Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya, 
Maarif Vekili Saffet Ankan ve mai
yetlerindeki mutat zevat olduğu hal
de dün saat 12,20 de Riyaseticümhur 

treniyle Ankaradan tekrar şehrimize ı-
geldiler. 

Cümhurreisimiz vilayet hududunda 
Istanbul Valisi ve Belediye Reisi Mu
hittin Ustiindağ, Haydarpaşa istasyo
nunda hemşireleri Bayan .Makbule, 
Ordu Müfettişlerimizden Orgen~al 
Fahrettin Altay, Orgeneral Ali Sait, 
lstanbul Kumandanı Korgeneral Ha-

(Ari<ası 10 uncuda) 

Nqon Anlaşması Tatbik Ediliyor! 

lngiliz ve Fransız Harp 
Gemileri Em·r Aldılar 
İtalya Hükumeti, Kontrol İşinde 
Müsavat İstediğini Tekrar Etti 

Aydın · Söke 
Manevraları 

Kurultay Türk Tarih Kurumu Baş
kanı B. Hasan Cemil Çam bel tara· 
fından verilecek bir nutukla açıla

cak ve kurultayın reisi, fahri reis ve 
reis veKillerile kfı tipleri seçilecektir. 

Bu seçimden sonra reis tarafından 
bir nutuk söylenecek ve ondan son

(Arıkası 10 uncuda) 
Şehrimize gelen ecnebi 

profesörlerden biri 

YENi TEFRIKAMIZ: 

IK o~ k.@l "lfi') <ç; o D lk 
YAZAN: NAHiD SIRRI 

Aka. Gündüz'ün "Ad ız Roman,, ı bugün bitti. Bundan son
ra, Nahid Sırrı'mn "Kıskan~hk,, ad.mı verdlği ilk büyük roma
nını n~re başlıyoruz. Gazetemizde n~redllecek romanları tet
kik cdM nrkada§ınuz, bu roın.ı:uıı okuduktan sonra şu hükmü 
vermi1'ti: 

"Birkaç yıldanberi elimden bırakınaksmn okumak ihtiyacını 
duyduğum ilk eser "Kıskançlık,, tır. Nahid Sım'nın bu eseri, 
son senelerin en Juymctll edebi eseridir. Türk dilinde bu kadar 
meraklı, bu kadar selis bir lisanla yazılmış, bu lmdar sürükle
yici bir romana ı•ek az tesadüf olunur.,, 

"Kı kançlık,, romanını okuml)'S başladığınız nman ertesi 
günkU gazcte~1 beklemekte sabırsrzlık gösterecek iniz. 

Yarın eş re Başlıyoruz 

Balkan Güreşleri Bitti 

Beş·nci Defa Olarak 
Şamp · yonluk kazandık 

' 
Londra, 19 (TAN) - Akdenizde 

tahtelbahir korsanlığına karşı doouz 
devletin müşterek mücadele faaliyeti 
es~slı şekilde başlamış bulunuyor. 
Akdenizin umumi yollarının emniye
tini temin vazifesini Üzerlerine alan 
İngiliz ve Fransız donanmaları, ha
reket üslerinden lazım gelen yerlere 
açılmış bulunuyorlar. Paristen gel~n 
bir habere göre, Fransnnın Akdeniz fi 
losuna mensup birçok harp gemileri 
Tulon limanından denize açılmak ü
zere emir almışlardır. Bu gemilerden 
bir kısmı Oran limanına gitmi§tir. 

Son Trakya manevralarına Doğu uhteliti de Dünkü Futbol ' 
bir bakı, M 

' 

( 

·· 'lngilterenin Akdeniz 

filosundan bir kruvazör 

.... 

Izmir, (Tan muhabirinden) - lyi açında Galatasarayı 2-1 yendi 
bir kaynaktan aldığım malumata gö- • 

üren, 19 (A.A.) - Nyon anlaşma
sının tatbiki işile alfıkadar olarak 
dün öğleden sonra Orana altı Fran
sız torpito muhribi, Elkebir limanına 
da beş İngiliz torpito muhribi gelmiş
tir. 

re, kahraman ordumuzun Ege mm
takasmda yapacağı büyük manevra 
münhasıran Aydın - Söke TYnnta
kasına inhisar etmiyecektir. Yüksek 
askeri mahafilde buna son derece e
hemmiyet verilmektedir. 

Sonbahar manevralarında bilhassa 
hazerden sefere geçişte yığnak nok
talarına en kısa bir zamanda ve her 
vasıtadan istifade ile varış üzerinde 
çalışacaktır. Bütün bu hareketler
de mefruz düşman hava kuvvetleri· 
nin taarruzundan korunmayı temin 

edecek tedbir ve vasıtalar da nazat a 
Cenevrede temaslar alınacaktır. Bunun için manevralarda 

Cenevre, 19 (A.A.) - Delbos, bu gece hareketleri de yapılacaktır. Bu 
gün öğleden sonra Fransa - Leh araıla resmi ve hususi nakil vı:ı .. •+a- ı 
meseleleri hakkında B. Be<E ile ve la!mdan istifade imkanları da ölçü-

ı . 
(Arkası 10 uncuda) lecektir . 

,. -A 
1. < 

Doğu muhteliti - Galatasara~m(t~nda D •• teliti 

[Dünkü spor hadiselerinin bütün tafsilatı spo~;~ffamızda] 
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HAİNLERİN AKIBETİ 

Rıza Tevfik, Harıl Harıl 
Veriyordu ·zahat 

1 
Yazan: S. S. 1 

uernaı ırnaamanlarm arasında 

bir müzakere başlamıştı. 
Rıza Tevfık Bey, Mustafa Sab

ri hoca, Süleyman Şefil_t Paşa, şöy 
lece bir çıkıp dolaşmak, ve kendi • 
lerini gbstermek istiyorlardı. 

Buna mukabil, anut muhafaza • 
lcfı.r olan Zeynelabidin hoca ile Vas 

·fi hoca ve ötekiler de, vapurda kal 
rnayı tercih ediyorlardı. 

~ 'ihayet, birinci partinin fikri ka 
bul edilmişti. O zaman yine Rıza 
Tevfik Bey öne geçmiş; 

- Siz, ecnebi memleketlerin u • 
sul ve adetlerine pek o kadar va
kıf değilsinizdir. Programın tanzi
mini bana bırakın. 

Demişti. ve sonra, programını 
§öylece izah etmişti: 

- Hepimiz, mühim şahsiyetle -
riz ... Koskoca bir Şeyhisliim .. Har 
biye, Evkaf, Maarif, Bahriye Na
zırlıktan etmiş dört adam .. Içlerin
de bir de (başkumandan) (1) var .. 
Sonra, ekserisi de hfi.len ayan aza
sı .. Hiçbir devletin ricali, böyle top 
lu olarak ecnebi bir memleketi zi
yaret etmemiştir. Şüphesiz ki; dün 
kü müttefik ve dostumuz olan Yu
nanlılar, bizim böyle ancemaatin 
(Atina) yı ziyaret arzumuzu, çok 
delin hararetle karşdıyacaklardır. 

ve şerefimizle mütenasip bir mera 
sim yapacaklardır .. ancak şu var 
ki, usule riayet edelim. Evvela, bu 
raya geldiğimizi, ve kendilerini zi
yaret etmek istediğimizi birer k.ırt 
la Hariciye Nazırına bildirelim. 

Program, fena değildi... Yunan 
hükümetinin yapacağı parlak is
tikbal merasimi, biraz aceleye ge
lerek, pek o kadar şerefle mütena
sip olmasa bile, hiç olmazsa (Mil
lici) lere aksedecek .. vatan hari -
cınde kendilerine ne derecede ehem 
mıyet verildiğini gösterecekti. 

Rıza Tevfik Bey, arkadaşlannın 
kartlarını toplamıştı. Zeynelabidin 
hoca ile, Vasfi hocanın kartları ol 
madığı için bir kağıdın üzerine on
ların !.,imlerini de şöylece yazmış-
tı. 

(Zeynelfıbidin Efendi Hazretleri 
• Osmanlı lmparatorluğu, ayan 
meclisi azasından, ve.. Osmanlı 
Hürriyet ve hilaf fırkası lideri). 

(Vasfi Efendi Hazretleri -Os -
manlı Imparatorluğu sabık Evkaf 
Nazırı .. Hnlen. Osmanlı lmparator 
luğu fı.ya~ meclisi iı.zasınlan .. ) 

Acaba Rıza Tevfik Bey, Osman
lı imparatorluğunun (2 Teşrinisa
ni 1338 1922) gUni.indPnberi tari
hin en derin mezarına gömüldüğü. 

(1) 'ani (Kuvayi inzibatiye baş
'kumandanı) 

nün farkında değil miydi? .. Yok
sa; ~unanlılan, dünyanın hal ve 
ahvalinden haberdar değil mi zan
netmişti? .. 

Bunları, bilmiyoruz ... Ancak bil
diğimiz bir şey varsa, bu kartları 
bir zarfa koymuş. Uzerine de Hari 
ciye Nezaretinin adresini yazmış .. 
geminin komiserine vererek; 

- Mümkün olan bir süratle, bu 
zarfın Hariciye Nazırına gönderil
mesini rica etieriz. 

Demişti. 

V akit, erkendi. Hiç şüphesiz 

ki bu saatte, Hariciye Na
zırı, makamına gelemezdi... O, ma 
kamına gelip te .. zarfı, açıpta .. Os
manlı İmparatorluğunun Şeyhsila
mının, Nazırlarının, başkumandan

larının, ayan azalarının geldikle -
rine ve ziyaret arzularına vakıf 
olupta. Dahiliye Nazırını haberdar 
edipte .. Dahiliye Nazın da diğer 

- alakadarlara haber veripte .. istik 
bal merasimi için; asker, bando, 
polis, jandarma hazırlanmcıya ka
dar, nasıl olsa birkaç saat geçe -
cekti... E, bu birkaç saati de bura
da Pire limanının kasvetli manza
rası karşısında geçirmek, ~kan a
kıl değildi. 

- Ne yapalım?. 
- Ne mi yapnlım .. şimdilik biz .. 

sanki, alelade birer yolcu imiş gi -
bi; (mütenekıkiren) dışarı çıkalım. 
Şöylece bir dolaşalım. Oğfeye doğ
ru geliriz. O zamana kadar da ha
zırlıklar bitmiş .. ve bize de (mih
mandar) lar gelmiş olur... Art1k 
ondan sonrası, onlnrm hazırladık
ları programa tabidir .. .Nerede zi
yafet verecekler? .. nerede çay içi
recekler.. nerelerde nutuklar söy
liyecekler ? .. onu şimdiden kestire
meyiz ki... 

- Ne buyurursunuz, Efendi Haz 
retleri? . 

- Fena değil. 
- Fena fikir değil . 

- Zatı aliniz ne buyurursunuz, 
Paşa Hazretleri? .. 

- Çok münasip, beyefendi hazret 
leri. 
Kararın tatbik cihetine geçilin -

ce, garip bir müşkülat başgöster -
mişti. O sırada; ahval ve hadisat 
dolayısile Yunanlılar, feslilere kar
şı şiddetli bir öfke beslemekteler • 
di. Onun için. Rıza Tevfik Beyin 
kendilerini sahile çıkarmak için ilk 
çağırdığı sandalcı, dudaklarının a
rasından bir şeyler mırıldanarak 
hiddetle başını öbür tarafa çeviri
vermişti. 

(Arkası var) 

Kızlar 

SAYFiYE 
YERLERi 
PROJESi 

Şehircilik mütehas~nsı B. Prost, 
bitirmiş ohluğu ilk projeye ~hri
mizin "ay:fiye yerled için ayn bir 
proje ilfıve etmiştir. Bu projede, 
şehrimizcle ~.ayfiye yeri olarak 
şehircilik bakımından aynlmam 
lüzumlu olan yerler se~ilmi:;;, bu
rada yapılacak binalar hakkında 
bir örnek bir tip kabul edil:mistir. 

Projede, Hisa.rlaruan yukan 
bütün Boğaz mıntakası ile Mo
da - Bostancı sahilleri ve Ada· 
lar hirin<•i derece sayfiye yerle· 
rinclen ~a~ılmı§tlr. 

Buralarda yapılacak binalar 
için de muayyen birer tip knbul 
edilmiştir.Bu tip biri sahil bina
lara diğeri iç taraf sayfiyelerine 
ait olmak üzere iki kısımdır. 

iç taraflarda yapılacak olanla
rm dört tarafı behemehal bah~e 

ı \'e bağlık olacaktır. 

Bir Hintli 
Prof esor 
Ankarada 

Profesör Hyder 

Ankara, 19 (TAN Muhabirinden) 
- Hindistanın tanınmış alimlerin
den Dr. Lodhi Karim Hyder eşile 
birlikte birkaç gün şehrimizde kal
dıktan sonra Suriye ve lskenderiye 
voliyle memleketine dönmüştür. 
· Doktor Lodhi, Hindistanda Delhi 
yakinindeki Aligarh Islii.m üniversi
tesinde profesör, ve bu üniversiteye 
bağlı ekonomi politik fakültesinin 
dekanıdır. Yüksek tahsilini Kem
briçte yapmış, sonra Almanyaya ge
lerek Haydclberg üniversitesinde o
kumuş, buradan da mezun olmuştur. 
Ingilizce, almanca ve fransızca dille
rini mükemmel bilmektedir. Kuranı 
okuyup anlıyacak kadar da arapçaya 
aşinadır. 

Aligarh Universitesi Hindistanda 
yegane Islam Universitesi ve Hint· 
Müslümanlarının bütün ga~·retlerHe 
genişletıneğe çalıştıkları bir ilim mü-

\ 1 essesesidir. Profesörleri dünyanın ta 
nınmış simalarıdır. Buradan mezun o 

ı lanlar Hindistanın ve diğer Asya ül-
1 kelerfain büyük merkezlerinde lslam 

kültürünü yaymağa gayret etmekte
dirler. 

Birkaç yıldanberi memlekete yüz
ıerce iş bilir talebe ye~ olan 
Çarşıkapıda Teşviki Sanayi Biçki ve 
Dikiş Yurdunun yıldönUmü münase
betiyle dün mektep binJ,IJllda bir ser
gi açılmış ve bu mllııdebetle bir de 
çay verilmiştir. Çok muvaffak olan 
aergide bilhassa fantezi ve klasik tay 
:vorlerle tuvaletler ve ronlar dikkat 

nazarını çekmektedir. Bundari' başka 
akşam, elbiseleri, hesap ve Antep iş
leri, çay takımları, organtin bluzlar, 
çiçekler ve erkek pijamaları da çok 
iyidir. Bu yıl müesseseden mezun olan 
kızlarımız şunlardır: Leman, Nilüfer, 
Seniha, Süreyya, Latife, Şükriye, Sa
ime, Neriman, Türkan, Münevver, 
Feriha. 

• Doktor I...odhi, Türkiyedeki krsa mi 
safirliğinden çok zengin ve memleke
ti iç.in faydalı intibalarla dönmüştür. 
Memleketimizde çok kısa bir zaman
da başarılan büyük işleri takdirle 

1 
görmüş ve büyük şeflerimiz hakkın -
daki hayranlıklarını burada kaldığı 
üç dört gün içinde her fırsatta tek
rar etmiştir. 

Doktor bilhassa Türk kadınlarında 
gördüğü terakki hamlelerini çok ya
kından tetkik etmiştir. Matbuat u • 
mum müdürlilğünde bir bayanın üç 
lisanı ana dili kadar kuvvetli bildiği
ni öğrendiği zaman hayret ve tak
dirini gizliyememiş, Hinclistanda ha· 
la gerilikten kurtulamamış olan Müs
lüman kadınlarının, ideal Türk kadı
nından her sahada ders almaya muh
taç olduklarını söylemiştir. 

Hayvan Neslini ~slah işleri 

Kurulan Sergi Dün 
Merasimle Aç·ıldı 

Köylümüzün Emekle Yetiştirdiği 
Hayvanlar Çok Takdir Kazandı 

Sokakta 
Dolasan 

' 
Çocuklar 

-<>-

Maarif Müdürlüğü 

Tedbir Allyor 
İşte çalışan ailelerin, ilk mektep

lerde okuyan çocuklarının, akşamla
rı mektep kapandıktan sonra sokak· 
larda dolaşmalannı gözönünde tutan 
Maarif Müdürlüğü, çocukların ruhi 
vaziyetleri üzerinde fena tesir bıra-

1 
kan bu hareketin önüne geçmek için 

1 
bazı teşebbüslere girişmiştir. Bu 

1 maksatla muhtelif yerlerde çocuk 

l barındırma odaları teşkil olunacak
tır. 

Maarif Müdürlüğü, bundan başka 
1 talebenin mekteplere devamını temin 
1 için bu sene daha sıkı bazı tedbirler 
1 almıya karar vermiştir. Bu karara 
göre, mektebe bir gün gef miyen ta-

Serginin açılma re&mi ve davetliler birarada 

' lebenin velisine derhal mektup yazı
larak keyfiyet bilidirılecektir. Evin
de hasta yatan talebeye resmi dok
tor gönderilecektir. Bundan başka 
talebenin mektep zamanı sinemalar-

Hayvan neslini ıslah etmek maksa~ 
dile her yıl vilayet tarafından kurul
makta olan hayvan sergisi bu yıi da 
Edirnekapı dışındaki temizlik ahır

lannda tesis edilmiş ve dün mera
sLmle açılmıştır. Sergiye bu yıl 'her 
seneden daha fazla bir alaka göste
rilmiş ve sayı itibarile 76 baş hay
vah iştirak etmiştir. Sergiyi vali na
mına Bay Rauf açmış ve kurdeleyi 
keserken kısa bir söylev vermiştir. 

Bundan sonra sergi davetliler ve 
halk tarafından gezilmiş, köylüleri
mizin emdi< sarfederek yetiştirdikle -
ri ve ıslah ettikleri ehli hayvanlar 
takdirle seyredilmiştir. Sergide 9 

inek, 19 boğa, 20 kısrak ve 37 tay 
teşhir edilmektedir. Bu işten anlıyan 
bir jüri heyeti hayvanlar üzerinde ay
rı ayrı tetkikat yapmış ve her grup
tan bir birinci seçmiştir. 

Birinci seçilen hayvanlar şunlardır: 
B. Mehmet Kayanın Yılmazkaya a
dındaki tayı, B. Fikrfet Altının kısra 
ğı, B. Halil Başaranın ineği ve B. Eş
ref Tezcanın boğası; derece kazanan 
hayvanların sahiplerine nakdi müka
fat verilecektir. 

Sergi, halkın meccanen gezmesi 
için bir müddet açık bulundurula -
caktır. 

Su ve Temizlik • • 
lşlerı 

Bütün Memba Sularını 
Belediye Satın Alacak 

Belediyenin lstnnbulda su mesele- yılacaktır. 
sini kökünden halletmeğe karar ver- Diğer taraftan belediye, temizlik 
eliğini, memba sularındaki hilenin ö- işinin bir bilgi meselesi olduğunu göz 
nüne geQmek için bu suları bir elde önünde bulundw·arak bir §Chrin te -
toplıyacağını yazmıştık. Belediye bu mizllği ne demek olduğunu bilen ve 
işi gelecek ilkbahara kadar hallet- şehri asri vasıtalarla en kısa bir za
mek kararındadır. Bu itibarla, gerek manda temizliyebilen bir temizlik a
şahıslann gerek bazı müesseselerin melesi teşkilatı meydana getirmeye 
ellerinde bulunan memba sularının karar vermiştir. Bu maksadı temin 
sayısı, bunların aşağı yukarı kaça a- i<;in b·elediye her şeyden ônce bir tan
lınabileceği ve bu suların ıslahı için zifat mektebi açacaktır. Temizlik iş
ne şekilde tesisat yapılması lazım - !erinde çalışan ve çalışacak olanlar 
geleceği ve bunun kaça mal olacağı bu mektepte icap eden dersleri gö
noktalan tetkik edilmeye başlanıl- reeeklerdir. 
mıştır. Bu tetkikat bir ayda ikmal o· Ayrıca temizlik amelesi, tıpkı itfa
lunacak ve bir rapor hazırlanacak- iye efradı gibi muayyen bir yerde 
tır. Bu rapor bitirildikten sonra be- yatacaklar, bir örnek giyecekler, i
lediye evvela şahıslara ait bulunan aşeleri de belediye tarafından temin 
memba sularını satın alacaktır. Bun edilecektir. ı 

la, kahvehanelere gitmemesini temin 
için sık sık kontroller yapılacaktır· 

Galata Meydanı için 
Deniz Ticaret müdürlüğü ile .Mer

kez Rıhtım hanının arasında vücude 
getirilecek olan Galata meydanının 
inşaatına bugUnden itibaren başlana 
caktır. Meydanın ortasında bir de 
park yapılacaktır. 

---10)..--

Bir Gün içinde 

Yaralananlar 
1 - Yeşilköyde oturan Sabri is

minde biri incir ağacından dü§erek 
ağır surette yaralanmıştır. 

2 - Beşikt8.§ta oturan Şükril i9" 
minde biri ayni semtte oturan Sü
leyman isminde birini bir alacak yU· 
zUnden çıkan kavga neticesinde ba.· 
~ıından ağır surette yaraiamıştn-. 

~ __ QJA- ı.:u\.a.-.ri"'in .:.ı ... -......:-A.-~ 
otomobil Vali konağı caddesinde Ali 
isminde birine çarparak ağır suretı. 
yaralamı§tır. 

Defin 
Merasimi 

Acıklı ölümünü teessürle habet 
verdiğimiz maruf ve genç tüccar vı 
armatörlerimizden Bay Mustafa Sa" 
dık oğlunun cenazesi, dün Şişlideki 
köşkünden gözyaşları arasında vı 
büyük merasimle kaldırılmış, arka." 
daşlarile genç denizcilerin elleri üs
tünde Teşvikiye camiine nakledilerek 
namazı kılınmış ve otomobillerle Şe
hi tliğe naklolunarak hazırlanan aile 
mezarlığına tevdi olunmuştur. 

dan sonra da memba sularının kay- Bu husustaki tetkikler sona ermek 
naklarında en son sistem tesisat ya· Uzeredir. 

Bu büyük cenaze alayında polis ve 
deniz efradile liman reis ve memur" 
lar:ı, Denizyolları işletmesi müdür
leri, muhtelif gemilerden gönderilell 
zabitan ve mürettebat, bütün arma" 
törler ve acentalar, bankalar ve dl• 
.ğer müessesatı maliye ile yerli ve ec

=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= nehl şirketlermüd~wmüm~sill~ 
ri, maruf doktor ve avukatlar, Gala" 
tasaray ve Güneş klüplerine mensuP 
gençlerle şehrimizin diğer tanmıntf 
simaları hazır bulunuyorlardı. 

Bir Ayda 20 Bin 

lstakoz Avlandı 
öğrendiğimize göre, geçen ay içın

de İstanbul limanında 20 bin ista
koz avlanmıştır. Bu miktar şimdiye 
kadar görülmemiştir. 

----<>-

B. Şükrü Şehrimizde 

Sayfaları Dolan 
Pasaportlar 

Bazı pasaportların, müddeti bitme 
den, yapılan muameleler neticesinde 
sayfalarının dolduğu görülmüştür. 

Bunun önüne geçmek Uzere bu §ekil· 
de sayfaları biten pasaportlara bir 
kağıt yapıştırılması alakadarlara bil
dirilmiştir. Yapıştırılan bu sayfa res
mi kırmızı mühürle mühürlenecek-

Bu az.iz, genç ölünün Türk bayı1l" 
ğına sarılı tabutunu kuşatan altını~ 
mUtecaviz çelenkler arasında annesı
nin ve çok yeni nişanlısının çiçekleri" 
le süslenen cenaze arabası, geçtiği 
yollarda toplananları dahi ağlatmış· 
tır, kendlsine rahmet ve huzur, nıa· 
temli ailesine ve dostlarına sabırlaJ' 

Emniyet umum müdürü B. Şükrü tir. dileriz. 
,;;,==============================================~ 

dü:::;:~::ım~:~darın lTAkVi~-~HAVAJ 
1 

20 Eylül 937 
Cenaze Merasimi Yurtta Bugünkü Hava PAZART7St 

Vefatını teessürle yazdığıımız eski 
vali ve şehremini B. Haydarm cena
zesi bugün Ccrrahpaşa hastanesinden 
merasimle kaldırılacaktır. 

Bir akşam ga1.etesi cenazenin dün 
kaldırıldığını yazmış ve bu hususta 
tafsilat bile vermişse de bu haber 
doğru değildir. Cenaze bugiln saat 11 
de kaldırılacaktır. 

Yeşilköy Meteoroloji istasyonun-ı 
dan alınan malumata göre, bugün 
yurdumuzda havanın rı::rakya, Koca
eli, Marmara havzası ve Karadeniz 
tuyılarile orta Anadolu bulutlu, yer 
yer yağışlı, diğer mıntakalarda kıe
men bulutlu geçmesi ve rüzgarların 
şimah istikametten orta kuvvette es
mesi muhtemeldir. 

DtlNKtl HAVA 
Dün hava öğleye kadar yoğmurlu 

irecmiş, rüz.eiı.r simali sarkiden saat-

9 uncu ay Gün: 30 Hızır: 138 
Recep; 13 Eyltil: 1 
Arabi 1356 Rumi 1353 

Güneş: 5,45 Öğle: 12,07 
!kindi: 15,36 - Akşam: 18,12 
Yatsı: 19,46 - tmsak: 3,04 
~a_.,aaa-•-~.....,--------,,,_~------

te 10 kilometre olarak esmiştir. ss· 
rometre 671,7 milimetre ve hararet 
en çok 24,5 ve en az 18,4 santigrat <r 
larak kaydedilmiştir. 
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,MADRID T AHRIP EDI LECEK 
Mareşal Badoglio ispanya 1 Sarıianordununakiheti meçhul 

Harbini Bitirmek lstiyor Bir Çin Fırkasının 
"'9r cemiyetinde ispanyanın Manda 1 ,-..- Kumandanını 
~na Girmesi için Bir Tekrıf Yapilclı ~ Roosevelt ve • 

,._ı....t,a, 19 (TAN) - lıpanya maelel~~ hakkımla bazı •ai· ~li Mahkeme ~ Japonlar Esır Aldı ~~aklardan alınan ıon haberlere gore Cenevrede çok he- ~ 
lt1 Q)landırıcı fGyİalar doltıfmaktadır. Bu fayİalara bakılıraa 
-.,.)Q, lıpnaya ifini biran evvel halletmek için, Marefal Badoglio
lf4 ~hiı bir plana tevfikan a.ilere yeniden 100 -.150 bin kifi· 
11 lttiicelahez bir ordu gönderecek ve lıpanya harbınde kat'i ıu-
':- ~hirli gaz kullanJmıya ba,lanacakhr. 
~harekatın ilk hedefi Madrit 1 ·----------

-.._-..... Madrlt, tamamile tahrip ltalya Boyuna 
~ da olsa muhakkak zaptedi
ta.I • ltaıyan askerlerinin ilk par
.... ~, Eylülde gönderilmiştir. Ayn~ 
~ aallere iki de tahtelbahir sat-

Bir teklil 
Jco..~I' taraftan, Cenevrede geçenki 
~ sırasında, ispanya hak
~ \'eni Zeland murahhası orta-"'Yet garip ve dikkate liyık bir 
')) atınışı.r. Bu zat, bpanyamn mu
let '- bir zaman için büyük bir dev-

~~· altına sokulmasmı t.ekllf 
~· Teklifin ne şekilde kaqdan-

._.inı değildir. 

Bir an kruvazörünün 

haydutlufrı 

~ ~anıankadan haber verildiğine gö 
d.,.~&ryas kruvazörü, dün gece, Ak 
~ iki gemiyi zaptederek asilerin 
~bulunan Listenera limanına gö

ab:,~tilr. Bu iki geminin yanında 
~aza tçin giden Uç ufak harp ge
e. "-Kanaryasla harbe tutuşmuşlar-
-....~~ • Ju U.• U.~&., b"""'*'-U.w• & -~-.. -

~etmiştir. 

Harp aahaaında 

Napoli, 19 (A.A.) - Dün akşam 
Liguria, Umbria ve Sicilia vapurla
n, asker ve harp levazımı yüklü ol
duğu halde, Libyaya ve doğu Afrika
sına hareket etmişlerdir. 

Selanik Fuarındaki 

Türk Paviyonu 

Birinciliği Aldı 
Sellnık, 19 (A.A.) - Anadolu A

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Selinik beynelmilel panayırmdaki 

pavyonumuza fuar idaresi en büyük 
mükafatı vermek suretiyle birinciliği 
tevcih etmiştir. Bu haberi bildiren 
fuar umumi reisi pavyonumuz hak
kında sonaltes veliahtin de büyük 
takdirleri olduğunu ve iktısadi kal
kınmamızın az zamanda gösterdiği 

büyük inkişafın bilhassa tebrike şa
yan bulundu2unu illve eylemi§tir. 

$ o 2 5 

Herriot Avusturyadan 

Parise Döndü ~ hakkındaki ~aberler, Şimalde 
"'°'~ ilerlediğini bildirmektedir. 

""ltte Yaziyet durgundur. Viyana, 19 (A.A.) - Fransız me-
lli 4hnanya.nın Franco yanındaki ye- busan meclisi reisi B. Herriot, dün 
~.tiri Von Stohrer memuriyetine öğleden sonra Parise dönmek U7.ere 
~~\re şerefine kabul resimlen ter buradan hareket etmiştir. 
~iştir. B. Herriot'nun bu ziyaretinin mak 

\ .~eı Rusya konsolosunun Gijan' satları hakkında büyük bir ketumluk 
~ ~kif edildiği şeklinde bir haber, muhafaza edilmektedir. B. Herriot, 
ı.- hUitO.meti matbuat bürosu tara- gazetecilere, seyahatinin taınamiyle 
~tekzip edilmektedir. hususi olduğunu ve tetkik için yapıl-

Amerika da 

dığını söylemiştir. 

Ölü Bulunan Kimsesiz 
Bir Kız Çocuğu 

Şimali Çinde 
143 üncü Çin 

Yapılan Kanh Bir Savaşta 

Fırkası 5 Bin Zayiat Verdi 
Lomlra, 19 (TAN) - Şimali Çimle her taralı çevrilmif bir hal· 

de bulanan Çin garnizonunun ôlnbeti luıklnnda hiçbir laaber alı
namamakta İle de, çemberin birkaç yerinden yarJmlf oldafa bil
dirilmektedir. Japon tebliğine göre, Şimali Çinde Pekin • Suiyu • 
an demiryolu üurintle Çinlilerle Japonlar araaında kanlı bir mu· 
laarebe cereyan etmİf ve 143 üncü Çin lırkaar. bu taarruza dayana· 
mıyarak weri ~kilmiftir. Japonlar muharebe aahtuında bulunan 
ulak bir fehri ifwal etmi,Ierdir. Çinlilerin bu harpteki zayiah 
5000 dir. Fırka kumandanı General Sui-Ju-Ming yaralanmlf ve 
Japonlann eline eair di,müftür. 

Hain bir general ı-------------
Nanklnden blldlrlldlğine göre, Şan- ("'~~ l 

al eyaleti ,efl, General Yenhalblan, Avusturyada Bir Parti ~ 
98 inci fırka kumandam General U- t 

unytng't Şanslye Japonlarm girme- Günü Yapıldı ~ 
sine müaHde etmek BUÇUYla t.evldf , 

AmerikaJa bir rezalet çıkma- etmiştir. Bu General dlvamharbe ve- ~ ' 
11na ıebep olan ıenatör Black rllecektlr. 

Nevyork, 19 (TAN) _ Amerika Nanltin tehlikeli oldu 
Birleşik devletleri CUmhurreisi B. Japon tayyareleri bugiln ilk defa 
Roosevelt'le ili mahkeme arasındaki olmak Uzere Nanldn üzerinde uçarak 
mücadele yeniden şiddetli bir safha· şehri bombalallll§lardır. Zayiat hak. 
ya girmektedir. kında nıal<Unat yoktur. Japon kuman 1 

B. Roosevelt, eSnatör Black reza. danlığı, ecnebilerin Nankinden çık
letinin kendi aleyhine dönebilmesi ih· malanm, buranın da tehlikeli mmta- ı 
timalınden asli çekinmeden geçen kaya dahil olduğunu bildirmiştir. 
cwna günü a§ylemif olduğu nutkun Amerika ve Çin · l 
~1'. w>~'·ı:ı,pd0 ill~ ... ~oAAKer ~ ~~ miite • 
hucum etmıftir. SenadJr 9laOk:' • yen boml>a.t • BU 
bili halledilıni§ değildir. Bu zat, ha- bombardımanlar bilhassa geceleri ya
kim olmasına rağmen, Ku - Klux - pılmaktadır. Japonlar, Yangespu kı
Klan gizli cemiyetine girmek istediği yılarma boyuna asker çıkarmakt~ 
hakkındaki haberleri tekzip etme- dırlar. 
mektedir. Amerika ile Çin arasında ambargo 

B. Roosevelt, ili mahkemenin, sa· yüzünden ihtilAf devam etmektedir. 
lihiyetlerini fazla bUyUlttUğUnU, hal Çinin Vaşington elçisi, dün B. Hull 
buki kanunuesastde salahiyetlerin ve B. Roosevelt tarafından kabul e
tahdit edilmiş olduklarını bildirmiş- dilmiştir. 

tir. Şayanı alaka bir ziyaret 
Reisicümhunın seyahate çıkarak Tokyo, 19 (A.A.) - Hong - Kong-

efklnumumiyeyi yoklamadan önce; dan bir Japon membamdan almaq tel 
kongreyi fevkalade bir içtimaa çağı- grafa göre, eski Rayşbank reisi ve 
rarak işçiler meselesi ve harici va- Alınanyanm sabık Vaşington büyük 
kalar hakkında kararlar istiyeceği elçisi B. Luther, 14 eylUife Japonya 
söylenmektedir. ya gitıınek üzere Hong • Kong'dan geç 

lngirlZ Kruvazörleri 
Akdenize Çık+. 

miştir. 

J!:vuıturya l::tıf1Jeicül 

B. Şufnig 

Viyana, 19 (TAN) - Avusturya 

Tirolünün merkezi olan Innsbruck 
§ehrinde bir vatanperverler cephesi 

parti günü tertip edilmiş ve bu müna 
sebetle, büyük törenler yapılmıştır. 

1 

etlCK 
2 

Keskin Zekcilar-'· 
Allah elmlk etmesin. Aramızda kes. 

kin Rkilar var. Gözlerinden, sezişle

rilıden hiçbir şey kaçmıyor. Hem bun 

lar zekllanıuıı kesldnllğl nlsbetlnde 
mtttevazldlrler de. 

8be banlarm birkaç harikasını an
latayım. 

Berbenlen çıkıyorsunuz. Saçlammı 
pml pml ve muntazam taranmış. Ytl· 
zöııibde de berber pudrasımn zerrele
ri görttltlyor. Bu halde sizi görünce 
lınkinı yok anlar ve: 

-Tirat obn~ ubJm, der. Sa
klll bıkir etmeyin. lııandıramusm.a 
Ayağmmlald yeni kundura nasm

nm vunnut. fena halde can•ng yala· 
yor. Bu halde sizi görtiınce: 

- Konduran ayağmı sıkıyor değil 
mi! diye hemen sırrmızı k~feder. 

Beyhude se.klamaymız. Kabil değil I· 
nanınaz. 

Kura kahveciden kahve almışsnm. 
Ellnime paketle tramvaya bindiniz. 
O da yanmma. dtlfttl: Hemen keşfe
der: 

- Ço'*flmlş kahve almıpm! 
isterseniz "hayır!,, dlylnlz. Onan 

dehşetll zekisı önünde heklkatl glde
mek kabO ml ! 

Olur a, öğle yemeğinde içiniz çek· 
mit, sarmmaldı yoğurtla patlıcan kı· 
zartmuı yemlpinlz. Lokantadan ÇI· 

karken de bizim dehşetli zeklya rast
hyorsmım. 

- Sen sarnusak yemişsin! diye ha
kikati yttzttniize vumıamasma lnıkAn 
yoktur. Çünkü ta§an zekUı ona bu 
bareket.e icbar eder. 

Yakanm geniş görilnce: 
- 7.ayiflamıpm! 
Dar görünce: 
- Semlrlyonmı ! diye mtttalea be

yan etmesi bu deh§etH zeklnm en ıı... 
fıf teahtlrleridlr. 

Bunlardan blrlle bir arkadaşmı a
r&81Dda şöyle bir muhavere geçmişti. 

iki kadeh rakı içip vapura blnm bu 
arkadaşm yanma yaklaşıp izhan zeki. 
eden bunlardan blrl.411 ona dedi ki: 

- Sen rakı lçmll)Sln. 
Beıfld hemen gözlerini açtı ve ml· 

eli tavırla dedi kl: 
- ....., ... , IfMll ...... 7Ü11! 
Otekl hiç bozmadan: 
- Biz anlanz. 
- Mutlaka ~n 2fllivordunt 
- Vallah değil! 
-O halele! 
- Ajmun kolmsundan. .. 
Ve biz patladık gtllmeden ' 
Keskin zeki.lan ADah eksik etme ı 

sin.. • 
B. FELEK. 

kalkışmasınlar. Onlan insafsızca te
dip ederiz. Bizi istemiyenler, bizimle 
meşgul olmamalıdırlar.,, 

Başvekil nutkunu, vatanperverler 
cephesinin, A wsturyadaki muvaffa
kıyetlerini tebarllz ettirerek bitirmif 
ve bu muvaffakıyetlerin gelece~ de 
devam edeceğini söylemiştir. 

• 
Sulh Kongresi 

'e:~Ork, 19 (A.A.) - Birçok ec
' dt\rlet ada.mlannm nutuk söyli.. ~=~ sulh konferansının açılma 
lıit ~ M. Hull, Amerika için tam 
~~ırat siyasetinin dünya işlerine 
~~ ve llizumsuz yere müda· 
~t bulunmaktan ibaret olan si
~~~ meşum neticeler tevlit e-

Silifke, (TAN) - Seydili köyü yay 
!asında tek ~ma bir çadJrda oturan 
14 yaşlarında Eminenin kaybolduğu 
görülmüş, 9 gUn sonra da cesedi bir 
dağda ağaca asılı olarak bulunmuş
tur. Cesedin bir ayağını köpekler ye
miştir. 

Geçenlerde Karadenize g~miş o • 
lan iki lngiliz knıvuörll dün limanı
mızdan geçerek Adalardenizine çık· 
DlI§tır. 

Tokyodaki ecnebi mahfelleri buse
yahate bir derece ehemmiyet atfet • 
mekte ve bunun sırf tenezzüh mak
sadiyle yapılmış bir seyahat olma • 
dığı mUtaleasmda bulunmaktadır . 

Tokyo Alınan mahfelleri ise bu se· 
yahatin hlçbir siyasi mahiyeti olma • 
dığpu beyan ediyorlar. 

Yüz binlere varan bir kalabalık ö
nünde, nutuk söyliyen Başvekil B. 
Şuşnig bilhassa, vatanperverler cep. 
hesinin faaliyet ve muvaffakıyetleri
ne işaret ederek demiştir ki: 

"Bizi beğenmiyenler, bizden uzak Dokuz Mahkum Kaçtı 
kalsınlar, fakat memlekette kargaşa-
lık çıkararak bulanık suda balık av- M. Kemalpaşa, 19 - (TAN) -
lamıya ve kanunlara karşı gelmiye Dokuz mahkfun cezaevinden kaÇDlll-

l«: beyan etmiştir. 
tt 1-u 'lf.uu, netice olarak, şu beyanat-

'ıı... llnınuştur: 
""'~tlıadi bir teşriki mesai yapmak 
~ Gıuslihane menafiin muvaze
~ .. la. tenıin etmek kabildir. Böyle 
'\l\rar.ene, herkesin komşusundan 
~it Çiok topa, daha çok tayyareye 
' 

0lnıasını istemekten ibaret o
Olı.t. ltlu\raveneden daha miiRtakir 

t.1&1teciler Hakkında 
Y •ni Kararlar 

~~. 19 (A.A.) - Milletler ce
~ lltnıcı komisyonu, siyasi mül-
~~elesini müzakere etmiştir. 

lleaı~4 Olduğu veçhile asamble 936 
~ ~ Nansen ofisinin tasfiyesi
~ Yermişti. Ancak bazı mu-
'-a & • bilhaasa Franaız murah • 
~ ~ GrunıbM:h, milletler cemiyeti 
~Sı nıeae1:ye karşı alAkasT,.hlt 
tJ~ ll':~i beyan etmiş ve bil· 
~~din ve menşe farkı göze
'-lQ' dUnyada mevcut 600 bin 
''-~ himayesi r.aruretini ileri 

, tır. Zabıta derhal faaliyete geçerek 
------ kaçaklan araştırmaya başlamıştır. 

1Vlilletler.Cemiyetinde konuşulan işler Masaryk'in Cenazesine 

Bir Milyon Kişi Gelecek Milletler Cemiyeti Konseyi son 
hafta içinde Uç mühlm me

sele lle m~gul oldu. Biri Uzak 
Şark, ikincisi Filistin, üçüncüsü )s. 

panya. Bu meselelerin birincisi, ls
tişari bir komiteye havale edildi. 
Fakat arada Çin mW'ahhası birçok 
hakikatleri anlattı. Anlatışına gö
re Japonyaıun maksadı fazla nü
fusuna ~ bulmak ve iptidai 
madde temin etmek değildir. Mak
sadı bütün Çini siyasi tahakkümü 
alt.na almak ve bu memleketin si
yasi mukadderatmı istediği gibi e
virip çevirmektir. Japonyanm şı. 
mali Çi.al lstili altına almasmın ve 
Şanghayı zaptetmek lstemeshıbı se 
bebl budur. 

Çin murahhasmm btttttn bu söy
ledikleri l)tiphe yok ki doğrudur. 

Fakat Milletler CemlyetloJn bu doğ
•. · . ·· ~ ıf(,._., hi""'v yapmalı lmk&-

DllU haiz olmadığı ti Mançurlnln 18-
twuwadanberl anlaşılmıştı. 

FWstltt meselesine gelince Jn. 
glltere Drşbakam Mister E

den birp memleketlerde beliren 

r ..... YAİAN~ .. öMeR ... R.ıv:··ööGRÜL........ :tt~: ~:::u;:n.:.,ı::-
t • • • • • • • .. • • • • •• • • • • .. • • • • • • • • • • • .... • • • • • • • •• • • • • • .. • .. ı rtlldedlğini izah etmiş, anıla bu ı..-J ti1A siyasetinin son gtinJerde daha 

Yahudi dttşmanbğı ytlzönden Ya- mtleadele etmek için hazırlaıumtlar hid bir mahiyet aldığım ve bunun 
hudllerln Fllistinde yerleştikleri sı- ve Mısır marabbaaı, Mısır efk&n · yeni müdahalelerle kendini göst.er-
rada Arap MDllyetçlllğlnbı de lnJd. umumlyeslnln bu ihtimallerle ~k eliğini llive ederek solhtln bu yiiz-
!f&f ettiğini ve Yahudilerle Arapla- yaknıdaa ali.kadar olduğuna ve in· den uğradığı tehlikeleri tebarib et-
nn birarada yaıemalanna ve iyi glltere De FWst1n aıumda, diğer tlrmlştir 
geçlnmelerlne IDıkin bahmmadığı Arap melllleketleriyle yapdacak • 
için Flllatinl Yahudilerle Araplar muahedeler gibi bir muahede ,.... ltalyanm, ispanya işine mtldaha-

arumda bölmekten ba§ka çare kaJ. pdmuı, ba mualıedenln Yahudlle- leslnl artırmakta olduğu son gön-

madığım aıılatmıı ve konseyden re alt haklan da t.embı etmesi ıa- lerln en çek konuşulmakta olan 
meselesidir. Bundan ltalyuım ls-

F11.iatine yenJ bir heyetin göaclerO- mn geldlibd aıılatmıtfa. panya harbini asiler lehine, her ne-
qıesi. bu heyetin taksim lle metgal Mmır murahhası tarafından IÖY· ye mal ol111'8& olsun sllratle bltlr-
olmaaı yolunda karar istemlt ve ba lenen bu eözlerin J>ıltöD Arap mem- meyi istediği anlqılmekta ve bu da 
karar verllmlttlr. leketleıtnln dUtünceslae tercüman lnglltere ve Fransaya karşı mulıa-

Fakat bu karar Yahudileri de, oldala ıttphe göttbmeL 8llD ve ltalya lle Birleşik bir lspan-
Araplan da memnun etmemlt bu- yaıun ortaya~ göstermek-
IDDuyor. Mmetıer Cemiyetinde ispanya tedlr. 

Taksim meselesini Araplar ve haldrında IÖylmen en lrııv- ispanyanın Akdenlzdeld coğrafi 
Yahudllerle görüşecek olan heye- vetJl söderl, ispanya murablıuı B. vaziyeti son derece mühim oldu-
tin birçok gilçltlklerle kar§llanaea- Negrbı IÖyJemlttlr. ispanya mu- ğundaıı ve lnglltere Ue Fransaya 
ğı muhakkak sayılmakla beraber nlıbuı ltalya ve Almany&IUll ken- muhMQD bir ispanya bu iki devle-
Flllstlnln ergeç taksime uğramMı cll memleketine karp takip ettiği tin Akdenlde hayati mUnasebetle-
lbtlmalleri lnıvvetleımılttlr. lstO& siyuetllll mafuaal bir suret- rin1 tehdit edeceğinden vaziyet ~k 

Arap devletleri bu ihtimallerle te aalatıktaa 901119 dahili harbin bahralllı bir mahiyet alabilir. 

Prag, 19 (A.A.) - Bu sabahtan· 
beri, hareketsiz bir ~halde büyük öltl 
ye ihtiram resmini ifa eden muhafız 
kıtası hazır olduğu hıı.lde yetmiş biJl 
kişi Masaryk'in tabutu önünden geç
mişlerdir. Cenaze alayı için bir mil· 
yon ziyaretçi beklenmektedir. 

Çekoslovak kilisesi, yamı cumhu
riyetin bütün mabetlerinde Maaa
ryk'in hatırasını tebcil eden umumi 
bir i.yin yapılmasına karar v~ 
tir. 

Windsor Dühsı 

Gidiyor 

göre Dük ve Dilees Windsor, hafta 
nihayetinde P""" gideceklerdir. O

rada kısa bir rıı-.ı kaldıktan son

ra Engesfeld'e gtl1erek orada teş

rinievvel sonuna kadar oturacaklar
dır. 



4 
TAN 

eri ada Haydutların 
la Durgunluk Veren 

Hırsızlık \1 

Suçlusu Bir 1 

20 - 9 - 937 

Prens Şişi hu Geri Dönüyor 

Yeni Çeşit Marifetleri Çocuk 
Bir Ay Hapse 
Mahkum Oldu 

Günün pro~ramı - tstanbol 

OGLE NEŞRIYATI . 

Saat 12,30 Plakla Türk nıusildS1 
12,50 Havadis 13,05 Muhtelif plak ıı 
riyatı 14 SON. 
AfcŞAM NESRIYATI 

Hudutsuz imk8.nlar memleketi o
ıan Amerikada haydutluğun, zengin
lıkle mütenasiben azami haddine var 
dığını birçoklarımız duymuşuzdur. 
Bir zamanlar Amerikan milleti, alkol 
kaçakçılığına mani olmak için milyon 
lar sarfederken, her büyük şehirde 

polisin gözü önünde, pekfila alkollü 
içkiler satıhrdı. 

Amerikada içki mmnnuiyeti kal
kınca, geçimlerini kaçakçılıkla temin 
eden haydutlardan birçoğu, kendileri 
ne başka işler aramak zorunda kaldı
lar ve hemen hiç bir memlekette gö
rülmemiş haydutluk §ekilleri icat et
tiler. Icatlan pek bijyük zeka, işleri 
sayılamaz. Basit, fakat basit olduğu 
kadar da gariptir. Bu haydutluklar
dan bir tanesi mesela takriben şöyle 
olur: 

Sultanahmet Sulh Birinci Ceza ha
kimi bir hırsızlık muhakemesi
ni neticelendirmiştir. Mevkuf bulu
nan suçlu, 16 yaşında Rifat isminde 
bir çocuktur. 

Saat 14 !kinci Türk tann .ıcurtl 
yınrn neşri (Kurultayın müteakip t 
lantr gün ve saatleri her toplantı 
nunda bildirilecektir) 18,30 Pli 
dans musikisi 19 Radyo fonik ko!ll 

(Harika ve hatmn için) 20 Rıfat ' 
arkadaşları tarafından Türk nıusi~ 
ve halk şarkıları 20,30 Omer RızB t 
rafından arapça söylev 20,45 Ba~ 
Muzaffer ve arkadaşları tarafınd 
Türk musikisi ve halk şa.rkilarJ (~ 
at ayarı) 21,15 Orkestra 22,15 ~J 
ve borsa haberleri ve ertesi ~ 
programı 22,30 Piyano solo Ferdı \ 
Statser. 23 SON. 

Iddiaya göre, Rüat bir gün Nuri
nin evine misafir gitmiş, sabaha ya
kın Nurinin bir pantalonunu çalarak 
kaçmış ve sonra da satmıştır. 

. Japon lmp~r~fonınun kardeşi Prens Şişibu, Jııgiltere hiikümdarının taç 
g~y.me meras.ı:'1undeınberi Avrupada. büJük bir s~yahatte bulunuyor. Prens 
Şışıbu, son g~ınlerde A.lmanyaya giderek, Nazi ı'artisi 1rnrıgresinde de bu
lunmuştur. l'ukarıdakı resim kendisini Berlinde Meçhul A-:ı. · 

Rüat yakalandığı zaman suçunu 
bülbül gibi söylediği için de tevkif e
dilmiştir. 

.. .. ~.erm mezan 
onunde. Japon sefareti erkiinı ve Almaıı kumandanlarile birlikte göster-
mektedır. Prens, Almanyadan Londra~·a gitmi~ ve oradan da Ja n ·a ·a 

Günün birinde temiz giyimli, saf 
yüzlü bir adamcağız büyük bir mağa. 
za sahibine müracaat ederek mağaza 
sının vitrin camlarını falan şirkete si 

Dün şahitler dinlenmiş, hakim Re
şıt suçu sabit görerek Rifata bir ay 
hapis cezası vermiştir. Bundan sonra 
da hakim kendisine nasihat etmiş: 

müteveccihen yola ~ıkmı5tır. po ) ) 

•••••••••••••••••••••••••• 
Açık Teşekkür • 

gorta ettirmesini tavsiye eder. Ma<7a 
za sahibi buna lilzUım görmezse ert~
si sabah bütün camlarının aşağıya in 
dirilmiş olduğunu göıiir. Bir iki gün 
sonra sigorta memuru ( ! ) tekrar ma 
ğaza sahibini bulur: 

- Gördünüz mü? Eğer camları si
gorta ettiq olsaydınız, başınıza bu 
kadar masraf çıkmazdı, der. 

Amerikan haydutlarnın en azı
lılarından: Owney Madden 

li oldukları söylenir. Çünkü otomatla
rı kahvelere bırakan kumpanyalar, 
haydut çetelerinden başkaları de
ğildir. 

Bazan bir çete, diğerlerinin kutu
larını tamamile kırar, geçirir. O za
man yine tabancalar patlamıya baş
lar. Yahut ta iki çete, aralannda an

laşırlar, her kahveye birer kutu bı-
rakırlar. 

- Oğlum, bak gençsin, bir daha 
böyle şey yapma. Hırsızlık çok fena 
dır. Sonra ömrün hapisanelerde ge
çer, demiştir. 

Rifat, hükmü ve nasihati dinledik. 
ten sonra: 

- Bay hakim, bu hesapta bir yan
lışlık olmasın. Ben tevkifanede ne ka
dara mahkum olacağımı sordum. Ar
kadaşlar hesap ettiler. Yirmi gün ha
piste kalacağımı söylediler. Halbuki 
sen beni bir aya mahkum ettin, de
miştir. 

Hakim, mahkuma lazım gelen ceva 
bı vermiş, jandarmalar da eline kPl~p 
çe takarak tevkifhaneye götürmüş
lerdir. 

TAN'ın 

Manevra 
Albumii 

Trakya büyü.k rnııne\Talanna 

ı karşı haJkımızın gösterdiği alfı-

Sevgili ve muazzez ölümüz Mus
tafa Sadıkoğlunun vefat haberini a-

Günün Program Ozll 
SENFONiLER 

16,15' Roma kısa"tialgası: Senfoni (fdO' 

zart, Saint - Saens, Galilei va.) •• 

AFiF KONSERLER JJf 
7,10 Berli.n kısa dalıaaı: Şen hava • 

8,15: DevamL 9,30 Pariı kısa dalı'; 
Plak .• 10,lS Berlin kısa dalgası: Orkel l~ 
konseri. 10,30: Paris kısa dalgası: P~..u 
11.30: Paris kısa dalgası: Plik. ıs. p.,
kısa dalgası: Plik konseri. 13 Berlitı ~ı· 
aa dalıası: Eğlenceli musiki (14,15: 1'J 
vamı). 13 Bedin kısa dalgası: Efletı~ 
musiki (14.15: Devamı). 13,10 Bükreş: 
lenceli pUik musikisi (14.15: DevalJ11~ 
14,lS Paria kısa dalgası: Nis'ten kon'~ 
nakli. ıs Pariı kısa dalgası: GrenobJed , 

1 ası· konser nakli. 16,30 Paris kısa da' ~o 

Bu vaziyet karşısında mağaza sa
hibi ne yapsın?. Polise şikayet edin
ce, camlannm mahut sigortacının a
damları tarafından kmldığımn isbat 
edilmesini isterler. 1ş böyle olunca, 
zavallı adam için, sigorta parasını 
vermekten başka çare yoktur. 

Hasılı, vaktile kaçakçılıkla geçinen 

ne kadar üşera varsa, bugün tabanca TOPLANTILAR ,, 

$ kaya ce\•ap vermek llıtiyaclyle, 

TAN bu manevraya ait iki re.nkli J 
zengin bir albüm hazırlamrstır. İ 
Bu albüm .manevranın muhtelif 
safhalarını ~österen fotoğrafiler

le doludur. Aynca manevraları 

izah eden bir ya7.ı da vardır. 
Mane\Ta Jıatrralaruu zengin 

bir albüm halinde snklnmak isti
yen askerlerimize \'e oku~ı.ıcula

nmıza. bundan birer tane edinme
lerini tav ·iye ederiz. 

l hr almaz sıcak sevgi ve tesellile
rile yakından ve uzaktan matemimi
ze koşan, telgraf, telefon ve mektup
la kederlerimize iştirak eden aile 
dotslarile başından nihayetine kadar 
cenazeyi takip eden polis ve deniz 
makamatına, İstanbul Deniz Ticaret 
ve Denizyolları işletme müdürlükle
rine, bütün armatör ve acentelere: 
bankalar ve diğer milessesatı maliye 
ile yerli ve ecnebi şirketler müdür 
ve mümessillerine, Galatasaray ve 
Güneş idi.iplerine ve bunlardan ma
ada birer birer sayamadığımız için 
isimlerini kalplerimize yazdığımız 
bütün bizi sevip merasime iştirak e
denlere ayrı ayn teşekkür etmek im 
kan ve kuvvetini kendimizde bula -
madığımızdan en derin ve içli teşek
kürlerimizi lUtfen kabul etmeleri 'çin 
sayın gazetenizin delaletini dileriz. 

Andre Delmon orkestrası, oarkı. ıs.35 iJI 
ma kısa dalgası: Orkestra. 19,30 Bet! 
kısa dalgası : Yeni Alman hafif mus~ 
20 Peşte: Plak musikisi. 20,20 Bülc!~ 
Karışık musiki (Mendelssohn, GoııJ!.Sı) 
Bizet). 21 Varıova: Leh akoamı. 21 .ıO 
ypzig: Bliyük orkestra ve solistler: ı-;r• 
na Sack, Hilmar Veber. 21,40 Bari:!'~ 
rııılı: konser. 22 Milano, Florans: ~o • 
musikisi. 22.10 Praı kısa dalgası: setli, 
ozun eserlerinden proıram. 22.45 s~j. 
reı: Lokantadan konser nakli" 22,45 Jri 1 
li.no, Torino: Bando muzika. 23 Ronı' 
Cetra orkestrası. 24,05 Peıte: Çiıan ot' 

kestrası. 

Bazan iki rakip sigorta şirketi, da
ha doğrusu haydut çetesi, biribirleri
nin müşterilerinin camlarını aşağıya 
indirmiye kalkarlar. O vakit işe poli
sin müdahalesi icap eder. Mesele hal 
!edilir. Yahut ta, hiç polise lüzum kal 
madan, karşılıklı tabancalar patlar, 
mitralyözler işler ve bu, çetelerden 
biri mağlfıp oluncaıya kadar, yam, 
temizleninceye kadar sürer. Unutma 
malı ki bu haydutlar hiç birşey bilme 
seler, silah atmasını pek iyi becerir
ler ve ceplerinden hiç tabanca eksik 
olmaz. 

Son günlerde Avrupada tek tük 
kendini gösteren Amerikanvari hay
dutluklar, Avrupa ölçülerine pek ~ 
mıyan bu işlerin yavaş ya..,,"8.Ş kıtamı 
za sirayet ettiğini göstermektedir. 

Mesela geçenlerde Pariste ufak pa
ra otomatları ve eğlence makineleri 
yüzünden çıl-~an kanlı vakalar, Dahi
liye Nazırlığının bir emrile bütün bu 
aletlerin dükkanlardan kaldmlarak 
imha edilmesini icap ettirmişti. :Ru 
aletler, henüz memleketimizde taam
müm etmiyen ve A vrupada halk kah 
''e ve birahanelerinde çok rastlanan 
ufak kutulardır, bu kutulara para a
tılarak şans oyunları oynanır. Kutu
lar, ayda yılda bir kere bir kişiye ka 
zandırırlarsa da asıl kazanç, sahiple 
rine aittir. Hele Amerikada bu eğlen
ce otomatlarının baştan aşağıya hile-

sına güvenip Amerikan milletini hara 
ca kes:nektedir. Bu haydutların en 

büyük hususiyetleri perde arkasında 
çalışmalarıdır. Kendilerini adaletin 
pençesinden kurtarmak için, aylıklı 

avukatları ve hukuk müşavirleri var 
dır. Fevkalade lüks bir hayat yaşar 
ve birkaç metrese para yetiştirirler. 
Bütün bunlar da tabii zavallı halkın 
sırtından çıkar. 

Fakat bunun böyle stiremiıyeceği 

pek tabiidir. Nitekim, Amerikada hay 
dutluğa karşı büyük bir cereyan baş
ladığını ve Reiskümhurun bizzat bu 
işle meşgul olduğunu görüyoruz. 
Meşhur haydut Al Kaponu bile bir 

fırsatını bularak deliğe tıkan Ame
rikan polisi, muhakkak ki bu işlerin 
önüne geçmiye azmetmiş bulunuyor. 

Bu takdirde ise, şimdi birer masal 
gibi dinlediğimiz ve okuduğumuz bu 
vakalar, tarihe kanşarak hakikaten 
masallaşacaklardır. 

Zümrüt Yüzük 

Sekiz kıratlık çok koyu ve tatlı 

renkli nadide bir tek taş zümrüt San-

dal Bedesteninde teşhir edilmektedir. 

23 Eylül 937 Perşembe günü saat on 

dörtte müzayede ile satılacaktır. 

- Sen bildiğin gibi yap. Bana danışma. Bende a
kıl, izan kalmadı ki... 

~--

,_•_o_A __ v_e_rL_E_R _•_I 
Tarih Kon9resini 

Dinlemek için 
Şehremini kalkevinden. 
!kinci tarih kongresi konuşmaları

nı dinlemek üzere 20, 9, 937 pazartesi 
günü saat 14 ten itibaren evimiz rad
yosu ayar edilmiştir. Herkes gelebilir. 

YENi NEŞRIY AT 

NAZMI ZlY A - Bedri Rahmınin 
yazdığı bu eser kitap halinde çıkmış
tır. Nazmi Ziyanın hayat ve eserlerin
den bahseden bu kitap. kıymetli res
sam sağken hazırlanmış, fakat ö!Um 
ani bir şekilde Nazmi Ziya)1 aldığı i
çin merhumun matemli çerçevesi Je 
kitaba ilave olunmuştur. Eserde, Naz 
mi Ziyanın ta blolarmdan alınmış 32 
resiım de vardır. 

• 
ALTAN - Elaziz halkevi tarafın-

dan çıkarılan bu mecmuanın 29 uncu 
sayısı gelmlştir. 

• F!KlR HAREKETLERİ - Bu kıy-
metli edebi ve ilmi risalenin 204 üncü 
sayısı intişar etmiştir. 

• 
YEN! ADAM - Bu fikir mecmua-

sının 194 üncü sayısı da çıktı. 

Fiyatı Türkiyenin her yerinde 
l 7Y2 kunıştur. 

•••••••••••••••••••••••••• 
Burdurda Göz Hastalığı 

Burdur, (TA.ı.~) - Burada bilhas
mı. çonıhlıır n.ı ıı.::ııulla l.Jlı .u~vi f:fÖıı 11 ... ,,, 

ta.lığı salgın halindedir. Göz mütehas 
sısı bir doktor olmadığı için maalesef 
salgının önüne geçilememektedir. 

Annesi: Hatice Ruşen Sadıkoğlu. 
Kardeşleri: Akif, Talat, Şadan Sa

dıkoğlu. 

---o----
ANTEPTE TA YlNLER 

Gaziantep, (TAN - Lise direktö 
rü Hnvdar Niyazı Kaysen ıısesı dıteK 
törlüğüne, Defterdar Namık ta Kay
seri Defterdarlığına tayin edilmişler
dir. 

~ ..................................... .. 
1937 - 88 senesi sinemaswın en gözde ı;İnema yıldızı 

ROBERT TAYLOR 
ve dedikodulu aşk macerası bütü n dünya matbuatını dolduran sevgi

lisi BARBARA STANWICK 

NAMUS BORCU 
ÇARŞAMBA AKŞA~fi M E L E K Sinemasında 

Meşhur Rus Edibi Putşkin'in Ölmez Eseri 

NACA KIZI 

OPERALAR OPERETLER/ 
.a--.rv~ .., aaı ~~. ....,. ""'""'"'•"'.. .._.,,-.-, 

ralarmdan (plakla). 
ODA MUSiKiSi eti. 

21.30 Blikreı: Thcodoresco kuart 
22 Varıova: ŞŞrammel kuarteti taraf? 
dan valsler ve ıarkılar. 22.25 Prag: pif'' 
no kenteti. 

RESiTALLER 
15,35 Roma kna dalgası: Piyano ~ 

tali (Chopin, Ravcl). 16,30 Berlin k P 
dalgası: Mandolin ile Italynn serenacJll 1 
19 Peşte: Keman resitali. 19,IS VarfO~ 
Lüsyen Boyer ve Tino (Pllklarla t'~~ı: 
21.15 Berlin kısa dalgası: Keman resı~J• 
21.40 Prag kısa dalgası: Milli Sli~ r, 
kılan. 22 Kolonya: Soliııt konseri (J.l;,. 
Keman). 22 Roma: Piyano - Keman (eti 
ethoven, Casella, Brahmı). 22.10 Bu1'1'

10
, 

Şarkılar (Mozart, Brahmı Hugo '\/O 
11 

23 Varııova: Keman resitali. 23,30 'l/,,rf 
va: Şarkı resitalL 

DANS MUSiKiSi ··~ıısd-21.15 Brüno, Prag : Kabare ro ,11 
23.10: Peıte. 23.30 : Liypziı. 23.30: ~ 
lonya • 

MUHTELiF 
-9,30 Roma kısa dalgası: ArapC-

1' 

rumca musikili ve ııözlü ncııriy~ 

Molla müsaadeyi alınca belinden kuşağını çıkar· 
dı .. Hastanın koltukları altından geçirerek arka ta· 
rafında düğümledi. Ucuna da arabadan aldığı yük 
urganmı ekliyerek diğer ucunu tavandaki batılı tutan 
şakuli direkteki halkaya sıkı sıkı bağladı. Sonra hır 
kayı saran kuşağı çözdü. Hırkaıyı çekti çıkardı. Has
ta bir gerindi. Bir inledi ve mırıldanmıya başladı. 
Simsiyah ocağın içinde san bir ışık ahırın içine 
dağıldı . şimdi biribirlerini daha iyi görebiliyorlardı .. 
Hastann çökük avurtlarına, salyalı karış.ık sakalları 
na, manasız ve sisli gözlerine kirli ve kırmızı bir göl
ge düştü. Sonra sarardı, mavileşti, her an rengi de
ğişen, bir ışık altında ve titreşen, kayan, uzayan, 
kaybolan gölgeler ortasında hırhır öten göğsü yırtı
lıyor gibiydi. 

-180-

tiği yerlerden bir iki çalı çırpı toplıyarak döndü. Sit 
molla kibrit çaktı. tık göz kamaşmasından sonra ov 
lar ateş aldı. P._ördünün de merakı hastayı gönnelt' 
ti. Yavaşça sekiye çıkıp elindeki yalazayı ileriye dof 
ru uzatınca meşalenin aydınlığı hastanın yüzünü J<ı~· 
men gösterdi. Gözler, yine o gözler, yalnız birisintO 
bebeği parlak siyah, birininki fırlamış ve biraz yuk& .. 
rı kaymış .. Çene sola çarpık ve ağz.In büyüyen çı.ık~· 
ru yarıya kadar köpük dolu .. Belden aşağı kısmı dO" 
şeğin üstüne serilmiş .. Omuz taraflan hatıl ile dtJ .. 
var arasına dayalı .. Baş çarpık .. Sol kol ari<a.ya b~l· 
kük. Sağ kol göğsünün üzerinde .. Hafız baktı ve gö• 
lerini kapadı. Bir molla ağır ağır sokularak, açık btı• 
caklarını kapamak istedi, bütün vücudu sarsıldı. Si• 
raz daha soi<ularak sol kolunu altından çekmek iı5te~ 
ken vücut kaskatı, duvarın dibine kayıverdi. gJ~ 
dokundurduğu çenesi kolayla oynuyor. Dinlediği ıca. 
binde hiçbir ses yok. Yüreği çarpmıya başladı. ?JU• 
derrise bakmak istedi, göremedi, ışık sönmilş, ısSıl 
dağların başındaki ezeli gece: bu yersiz yurtsuz "~ 
veren ölünün üzerine ebedi, siyah kefenini cPktJ115 

Puff! Puff! ettı1cçe yapışkan köpükler ve bulaşık 
suyu salyalar pUsküıiiyordu. Bir daha gerindi. Tır
naklarile yandaki sedir taJıtalarını kazımıya başla
dı. Artık feryat etmiyor, bunun yerine böğürür gi
bi, ulur gibi sesler işitiliyordu. 

Karanlığın derinlerinden gelen çakal sesleri bu u-
1 umalara karıştıkça ve ateşin sarı, kızıl, mor ışık
ları öteye beriye yayıldıkça dördü de ürpermekten 
kendilerini alamıyorlardı. Sekinin kenarına sıralan
mışlar, biribirine bakmaktan çekinerek, ağız açmı
ya cesaret edemiyerek nefeslerini ve hastanın geri
ne gerine çffiardığı uğultuları dinlerken, hasta: 

- Su! Su! 
Diye boğulur gibi inledi. Arabacı yana döndü, o

cağın yanındaki matrayı kapınca uzattı. Hasta fer
siz gözlerini açtı, bir hamlede hepsini içecek gibi 
baktı, baktı. Sonra acı, ciğerlerini kopara kopara 
çıkardıirr su•r bir fervatla sıcraYit> yuvarlandı. Ba-

şmı sallıyarak, pençelerini şakaklarına çarptı: 
- Al, al git! Istemem! 
Diye feryada başladı. Fakat bu sefer ses gittikçe 

kısılıyor, nefea gittikçe tükeniyordu. Hemen mat
rayı sakladılar. 

Ocakta çalılar çrtırdayıp killlcri çarpa çarpa dö
külüyordu. Işığı gittikçe azaldı. Hasta artık dura
maz olmuştu. Başını kaldırıyor, çenesini ileriye u
zatıyor. Dişlerini göstere göstere mütemadiyen ge
rindi. Müderris bir iki defa söz söylemek istedi. Fa
kat buna karışık sesli bir ulumadan başka cevap ar 
lamadı. O, muttasıl ayaklarını açıp kapıyor, incik
lerini dikiyor, geriniyor, geriniyor ve gerindikçe ke
mlıkleri kütürdüyordu. Bir an geldi ki, vücudünü 
şiddetli bir ihtilaç kapladı. Oyle titredi ve titrerken 
öyle kıvrandı, büküldü, kaskatı kesildi ki, dördü de 
kemiklerinin kırılmadığına, damarlarının kopmadı

ğına şaştlar. 

Çakallar yine bağnyor ve karanlık, manasr kor
kıunç bir tek göz gibi küçük pencereden içeriye bakı
yordu. Ocaktaki son çalı çatırdayarak tutuştuğu za
man, sarı, bir alevi sekiye çarptı. Hastanın bü
tün yUzü, titriyerek ışık altında kaldı. Çenesi düş
müş, kaşları sarkmış, derisi gerilmiş, öyle bakıyor. 
A~zının sivah culruru, çatlak bir oluk gibi, salya fış-

kırmada. Ve dişleri duaaklanndan fırlıyacak gibi dik 
elik duruyor. Bu hal bir dakika sürdü. Sonra tekrar 
gerindi. Doğrulurken bilklildü, azasının her yeri ayı'"'l 
ayn titremiye başladı. Her tarafında bir inilti bir ulu
ma çıkıyor gibiydi. Hepsi dehşetlenmiş ve hepsi heye
canlanmış, kımildayamıyorlar, karanlığın bu sarı le
keli saltanatı önünde başları düşük bekleşiyorlarkcn 
o, son kuvvetile inledi ve son savletile bağlandığı ha
tılı kemirmiye, ulumıya, kemirmiye ve yine kemirmi
ye başladı. 

Işıklı gölgeler çekilmişti, pencereden bakan siyah 
göz büsbUtlin içeriye doldu, hayvanların soluklan fo
surduyor, hayvanca bir duygu ile tehlikeden korku
yor, titizleniyor, bura.dan kaçmak istiyorlardı. 

Dördü de ihtiyarsız, ellerini yanında duran arkar 
daşma dokundurdu. Tam o srrada hastanın dişlerıle 
hatılın arasındaki gıcırtılı mücadele halsiz bir inilti 
ile söndü ve katırtıh bir gerinişle şedit bir ihtilaçtan 
sonra, doğrulduğu dizleri • üzerinden sekinin tozlu 
tahtalarına yuvarlandı ... 

Ne ışık, ne ses. belki ne nefes vardı. Simsiyah bir 
karanlığın görünmez perdeleri, gözleri, hisleri kap
lamıştı. Beş dakika kadar hiç kimse kımıldanamadı. 
Hastada hiçbir ses, bir kıpırdanış yoktu. Ara bacı va
va.şça sıyrılarak el yordamile dışarı çıktı. Tahmin et-

Aka Gündüz Malta - Bilecik 
1918/ 19 

SON 

"ADSIZ ROMAN .. iN ADI 
üstat Aka Giindüzün "Adsız Roman,,ı bugün ~ 

satırlardan sonra bitmiş oluyor. Bu romanın adı 11 
okuyumılarımızın tayin edeceklerini daha ron'lfl.il 
başlamadan önce bildirmiştik. Bu roman için sel< 
on tane ad arasından okuyucular bir tanesini seçe• 
cckler, en çok beğenilen isme rey verenlere birer .h~ 
diye lakdim edilecektir. Bu hususta yarm tafsil 
vereceğiz. 
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ki~N'ın hedefi: Haberde, fi
liiat e, her şeyde temiz, dü· 
Raı~ ıa~imi olmak, kariin 
~ olmıya çalışmaktır. 

MESELELER] ] 

~I ... -
lnanyanın 

ltQriçteki TeşkilGtı 
lfer 

Jiltll ka lllenıJeket dahilde b1ediği re-
lla lcJ buı \'e tatbikte serbesttir. Bu
~'se bir §ey dJyemez. Almanya 
rıil1 1 beğenir, Jngiltere Demokra
latb~Ver, Sovyet Rusya Sosyalizmi 

1" eder. Bu onlann bileceği i~tir. 
ıc_~t bir devlet kemeli rejimini ba.5-
~ na da kabul ettimtlye kalkar ve 
,, 0 hlemleketin dahili L5lerine mü
t'şeb e~·e ikadar lıırclınrsa, o ,·akit bu 
lıacıi bııs "? faaliyet beynelmilel bir 
ilet· se te~kil eder, bekle.nmiyen l'ahim 

,~eeıer doğurabilir. 
ger aJnue Sovyet Rusyanm bütün di
ltıl}u rnıı.ı.etler nezdinde en büyük gü
ls~ ' butün dünya)·a ihtilali yaymak 
Cii ;:esı idi. Moskova<la oturan ü~ün
lllUıt ternasyonal, bütün dünya Kom· 
tal' ll!t teşkilfı.tma talimat ''erir, oola
~ ~rdım eder, n onlan dahilde ihti
~ 'Prıuya teş,ik ederdi. Bu siya.set, 
So, . rttUddet diğer memleketlerin 
ler ıe~ nu ya ile normal münasebet
hıtU::ıs etmesine mini oldu. Nihayet 
tlltı i bUtün dünyaya yaymak taraf
lar olan Troçklstıer uzakla~nldı • 
dutı!!aJin Sosyalizmin yalnız milli hu 
~ dahilinde tatbiki mllmklin ve 
haıdti oldul;"llntı kabul etti. Bu siyaset 
tııı nı olunca hariçte ihtilal tahrike.
~' nlh'ayet verildi. So,1·et Ru~ya da 
~'tl;ırnueı siyasi mUnasebetlere gt. 

trılye muvaffak oldu. 

• gaş!:ndı ayni hastalığı Alma.nyada 
l'Uyoruz. 
lf· ~ 1tıer, son Nuremberg kongresi-

~' tı~nunda AYl'l{Rada. diğt>.J: berhan
llıu .. _ -J!lt:Ullt!.HClW DVJ}t'\ u U'1ı..o ........ 
l ~e etmlyeccğ'ini il&n etti. Hele 
~~~·ada Bolşe\'ik bir hUkiimetin te. 
·~ı u karşısında A\'rıupa mUvazene
bU.t• boznıa.kt.an bile çeklnmiyeceğlnl 

\Qtdi. 
.\hn b!Ji Işı aı~yanın, bir ba. ka devletin da-

"-ad e~.ıne kanşmıya hakkı olmadığı 
lii.ll e boyle konuşması, Nazizmi bü
lt dünyaya yaymak isteme.sinin bir 
lldesldir 

ta.~ltekı~ Almanya diinyanm dört 
~e fıncıa Nazizmi yaymak i~in 
teş~ .t~kilfıt \'iicude getirmi'jtir. Bu 
hırt latın adı ''Hnriı:tokl Almanlar 
~1~aı3Jan teşekkutii,, dür. Merkezi 
~ ltı.dedir. IUerkezde bu i5le meşgul 
)te 1~1 .lllk bir teşl<flfıt men~ottur. 

"l{e • A 

ltıtn tı teşkilat memlel<etlere n 
tır la'kalara g()re ubelere a.ynlmış
tltı~ ~ teşkilat bUttin diinyaya yayıl
)·eı it Ulunan 600 Nazi gruplle faali -
12 rıı aıındedir. Diğer memleketlerde 
lar , ilyon kadar Alman vardır. Bun
ıtıb. 'ltarlçteki Alınanlar te~ekkülü,, 
t.ı3.ll<ltabii iizasıdırlnr. Bu teşkilatın en 
~etı e ehemmiyet wrdiklerl memle· 
lorıl~ A.\11stur.rn, Çekoslovakya, Po-

''l 1 nalkanlar l'C Türkiyedir . 
her lariçteki Almanlar tcsekkülü,. 
fOoe ~e St:utgard şehrinde bir kon
llltıct 0 Plar. Bu yıl Nuremherg kongre
~~ e: eweı bu teşeklüiHin be§incl 
~~d esı toplandı. Bu toplnıntı evvel • 

n·. en Çok daha mühim oldu. 
Wn.Jni l'ar1tı kongreye dünynının her ta-
tl elan 10 hin Almıın gelmişti. 

'~ ~kongre hariçte de büyük alaka 
d~ ler uyandırdı. Çünkü kongre. 
~4 ~\l\·eı lngilterede faaliyette bulu
tdijtl\.i ltı,anıann bir kısım hulut harici 
'e \' S huJunuyorJnrdı. Orta Avruııa 
tatı~n §iark devletleri ~azi propa
bllt 

01 
ıııa karşı cephe aJmıya mee -

~oııgı. nı~şlardı. Böyle bir zamanda bu 
~lt:tt!aı11 toplantıst m8.nalı idi. 

'%1.tl kiın kongre de şöyle bir karar 
"~ ettı: 

~1ttıek le~ lıberal fikirlerle müc.adele 
~ \e Yeryüzüne Nazizmi yaymak 
d te h . 
e kUıt~rıçte devletler nezdinde birer 

httrıa ..;:r ataşesi bulundunılacak n 
llatv Slltere<len ba!:lanacaktır.,, 

'1ıll lo a daha ~aribi Hitler Almanya
blrııdı/'dra. sefiri Von Ribentrop'a, 
ltıoktaıe· kadar lngiliz htikümetlne de
lll.ı 01 sını.ı çtiriiklilğilnii nnlata.ma • 

\·a :asından dolayı çıkıştı. 
ı.... nıar, ~·a b' 
~~ 'N ,J ız .• 

1 llılst ve Fa,fstlerln açıktan 

~AN ====:;;;;;:========================================5 

Bugün mühim bir ilim ve kültür hadisesi karşısın· 

da bulunuyoruz: ikinci Türk Tarih Kurultayı ilk açı· 

lı§ toplantısını yapıyor. Bu münasebetle Tarih Ku

rultayının ilmi çalışma ve araştırmalarını yakında~ · 
alakadar eden bir yazıyı sütunlarımıza geçiriyoruz. 

A ka Gündüzün seıi "Fı· 

rahn öteıi,,nden geli
yor. Oralarda gördüğü tarihi 
eserler, sayısız dede yadigar
ları, ünlü romancıya tarihçilik 
hevesi veriyor: 

- Fakat diyor. Ne çare .. 
Y &f denilen kuru kafa yazısı 
atı alıp Oaküdarı geçti .. 

Çeyrek aıırlık romancımızın 
bu iç çekitini pek hJ\klı bulu· 
rum. Aka Gündüz tarihin dil
lenmediği zamandanberi Türk 
olan bir yurt bölgeaiııde bu
lunuyor. 

Büyük bilgin En-Nedim'in M. H. 
377 yılında yazdığı El-Fihrist adlı 
kitabında (Mısır 

tabı sayfa 478)de 
nize tapan Ordu
cu Türklerden 

bahsederken bun 
lann Fıratı cen

netten akıttıkları
nı da yazar. A
kagündüz Fıratı 

kevser sayan de

TURK T ARIHiNE 
LUZUMLU ESSiZ 

delerimizin yurt parçasında dola
şıyor, Zaferan manastırındaki (Fi.? 
devs) te kahvesini içerken de mes
lek değiştirme tahassürünü duyu
yor. Sonra da başlangıcı tarihin 
karanlıklarına kadar giren bu Sür
yanii kadim manastırını gücü yet· 
tiği kadar da tanıtmıya çalışıyor. 

Eski Süryanilere birçok zaman
lar patrik merkezliği ve baş mabet
lik yapan bu manastır ayni zaman
da bir mekteptir. Bu mektepte yeti
şen sayısız bilgin ve tarihçilerden 
birisi olan Papaz Afram Barsom 
1917 yılında bu manastırın "Nüz
ııet • uI - :t;znan itıtarını ueyr. ız 
• Zaferan" 'a~lı arpaça bir tarihini 
yazmış ve mabedin için.deki matba
ada bastırmıştır. KUtüphanemde bu 
lunan bu kıymetli eseri geçenlerde 
okuduktan sonra bu tarihi manastı 
rm bugün ne halde bulunduğunu öğ 
renmek istemiştim. 

Aka Gündüz beni hayli vakit 
ve nakit harcamaktan kur 

tardı. Şimdi her tarihçi ve bilgin i
çin bilinmesi çok lüzumlu olan bu 
mabet külliyesini tanıtacağım: 

Deyri Zaferan Mardinin bir saat 
kadar doğusunda tabiatin her tür
lü güzelliğini üzerine giydirdiği tat 
lı bir meylin Ustünde kurulmuştur. 
Suyu, havası, manzarası, bostanla
rı, bağları çok i •idir. Zaferan ma
nastırını tantrken Mardinin tarihine 
de kısaca bir ırnz ;ı tmak lazımdır. 
Papaz Afram Mardinin kaleler an
lamına gelen Süryani bir kelime ol 
duğunu söyler. Evliya Çelebi bir 
üstureye dayanarak Yunus peygam 
berin bu civardaki halkı tehdit eden 
bilyük bir yılanı dağda öldiirdiiğü 
için Mardinin (Kühmar • Yılanda
ğı) ndan bozma bir kelime olarak 
kaydeder. Yakutu Hamevi bunu 
Maridin gibi hareketler. Geçit vermi 
yen kale \'e bürçlerinden dolayı şeb 
rin bövle adlandırıldığmr yazar : 
"Maridin" kelimesi Mand'ın cem'i
dir: (Mucem • ül • Büldan. C. T. s. 
368). 

Mardin ve havalisini Orducu Tiirk 
lerden sonra da yeni devirlerde bir 
çok Türk devletlerinin ve siyasi te 
§ekküllerin sınırları içinde görüyo
ruz. 'Mardinde H. 599 yılından H 
896 yılma kadar muhtelif zaman -
larda Artıkoğullan, rakipleri, Ilhan 
lılar, Akkoyunlular para kestirmiş
lerdir. Burada Hulağu'nun 662 ve 
Ebu Sait Behadırhanın 721 tarihin
de kesilmi§ paralan vardır. . 

R ühbanhk bu topraklara Mila
dın dördtincü asnnm ba§ • 

langıcında gelmiş, Nuseybin, Turi-

~ığa \'e perva.'Jızca takip ettikleri si· 
ya.'let budur. 
Dünyayı bugün en !'Ok rahatsız e

den prensip te budur. Çünkü fuzuli 
müdahaJelere yol açmakta \'e etrafı 

alnirlendtrmektedir. 

ESERLER 
r···:········ Y A Z A N : .............. 

1 t .. !~:.~~-~'!!. ... I!~~~!. .. ~?.?.~~~--· 
abdin ve Mardin ve civarında çabu
cak yayılmıştır. Eski tarihçiler bu 
bölgede §arapçı, Zuka, Aynihalf, 
Karkafht, lfanPnyst, Katra. Azrail, 
Mar Yakup, Mar Behnaım, Mnr lste
fans, Mar Mihail, Mar Şemoni, 

Mar Cörcüs, Mar Ilya, Mar Karya
ku, Mar Yuhana, Beyaz Manastır, 
Mar Abay, Mar Savdota, Mar Şa
bay, Mar Dimat, Haşri, Tıbyasa, 

Mar Barsom, Mar Atanos, Şümey
tiler, Mar Daniyal, Mar Zeora, Yu
murta manastırı, Kade, Isfols, Ti
rotiz, adlı büyük 33 manastır sa -
yıyorlar. 

Zaferan manastırında 1293 ten 
1915 yılına kadar 14 Süryani pat
riği ve (1460) tan (ı908) e kadar 
da 104 başpapaz gelip geçmiştir. 

T ürklerin tanıdıkları din ser
bestisi içinde hıristiyanlık 

ve rilhbanhk bu topraklarda şim • 
§ek süratile yayılmıştır. Papaz Af.. 
raının (sayfa 25) ısrarla söylediği
ne göre Mardin surunun batısında
ki Mar ~rcUs manastırı Reistiletib-
ba Ebu Alinin teberrU ettiği para 

ile 12 inci asırda tamir edilmiştir. 
Papaz bu Ebu Ali ile büyük Tüı:k 

hakimi lbni Sinayı mı kastediyor 
acaba .. Bizim feylesofumuz on birin
ci asnn evladıdır. Bu asır yanhey!ığı 

nazarı itibare alınmazsa hür dü " 
§Ünceli Türk feylesofu lbni Sina 
ayni zamanda bir ilim milessesesi 
olan manastırın kütüpanesine para 
yardımı yapması hiç te uzak gö
rlilmez. 

Süryani manastırlan ve keşişleri 
Hülagfı'nun bu topraklan istilasın
dan sonra bilhassa çoğalma ve ın
ki§af etme imkanını bulmuşlardır. 

iıNGILIZ KARiKATÜRÜ : 

Bir devletler konleran.ı., neden ibaret olabilir? Harple ıulhün 
vakit vakit uvuvıw uvandıkları can rıkıcı bir yer 

On üçüncü asrın ilk rubunda Ma 
latyada doğan ve Ahron adlı bir 
Yahudinin oğlu olan meşhur alim 

ve tarihçi lbnil-Iberi Grigoris Ebül
fereç Garpte Bizanslılar, ve frcnk
lerin müslümanlara karşı Ehli Sa
lip savaşları Doğuda Moğollann 

istilası kar§ısrnda ailesile beraber 
Antakyaya geçmişti. Sene 1243. 
Grigris burada hıristiyanhğı kabul 
etmiş ve Antakya kilisesine de 
papas olmuştur. Grigoris bir müd
det Cubas'ta ve Barsom kilisele
rinde papazlık yaptıktan sonra 
1253 te Halep metropolitHğh:.e 
tayin ediliyor. Fakat rakipleri Ha
lep Emiri Melik Nasır'la uyu§arak 
onun Halebe gitmesine mani olu
yorlar. Hülag11 Bağdadı aldıktan 
ve Halife Mustasım'ı öldürdükten 
sonra Halebi sarmıştı. lşte bu sı
rada Grigoris Hülagfinun huzuru
:ıa çıktı. 

I
• nsanlan vlcdanlarile, din -

!erile ba§başa bırakmayı 

prensip sayan HUliigU Grigorise 
verdiği iki beratla hem Süryani ki

lisesinin serbestisini hem de şahsi 
hürriyetini temin etmişti. Dedele
rimiz vicdan ve din işlerinde ölçü
süz bir serbesti tanıyorlardı. Işte 
Antakya kilisesi gibi Deyri Zafe -
ranla Hülfıg(ınun hürriyet~rver

liğinden istifade etmişlerdir. 
Ibn-il-Iberi bundan sonra 22 se

ne süren metropolitliği zamanın • 
da kendisini ilme vermiş ve başta 
Tarihi Muhtasar - id • Düvel oldu
ğu halde 40 kadar eser yazmıştır. 
Bu papaz Maveraünnehre kadar gi
derek Türklerin içinde yaşamış 

Türkler arasında hıristiyanhğın va 

ziyetine dair kitaplarına kıymetli 

malumat geçirmiştir. Grigoris'in e

serleri Türk tarihi bakımından fcv 
kala.de ehemmiyeti haizdir. Zaforan 

manastırının temelleri Romalılar 

tarafından yapılan sağlam bir su
run duvarları üzerine atılmıştır. 1-
ranhlar 607 yılında Mardini istila 
ettikleri zaman bu kaleyi de yıkmış 
lardı. Mar Hananya 793 M yılında 
burasını satın aldı ve Zaf eran ma· 

nastırmı eski surlar üstüne kur -
du. 

K ilise tarihleri aZfcrıın mans
tırının 793 le 816 seneleri 

arasında kurulduğunu söyledikle -

rine göre bu manastırın 1121 se -
nelik bir ömrü vardır. Ve Deyri 

Zaferan, Mar Hananya, Mar Ocin, 
:Mar Süleyman ve on iki peyk pa

pazlar manastırı, adını taşır. Ti -
murlenk istilasında yıkılan manas
tır, patrik ikinci lbrahim zamanın

da 1396 yılında tekrar tamir edil

miştir. İşte bu ikinci tamiri esna
sında mabedin duvarları safranla 

boyatıldığı ve harcının içine de saf· 
ran katıldığı için (Zaferan Manas
tırı) adını almıştır. Bazıları msnas 
tırm bahçelerinde iyi safran ye
tiştiği için bu adın verildiğini de 
söylüyorlar. 

Zaferan manastırı; Mar Hanan· 
ya, Meryem, ve kürsü kiliseıerıle 

papaz türbeleri ve Firdevsten mü-
' teşekkildir. Mar Hananya'nın ıju • 

varlarma Yunan harflerinin ilk ve 
sonu nakşedilıniştiı'. Duvarların-

da birçok hayvan resimleri, kıy • 

Arap kirde 
İki Kanlı 

Vaka Oldu 
-o-

Bir Ağır Y arall, 

Bir de Ölü Yar 
Arapkir, (Tan muhabirinden) 

Burada kadın yüzünden iki kanlı va. 
ka olmuştur. Tafsilatını bildiriyo -
rum: 

Çoban mahallesinden Hulftr,i, ayni 
mahallede oturan Mehmet Ali of'lu 
Hüseyinin kansına göz koymuş ve id
diaya göre, geceleri Hasanm evine e
lektrik feneri sıkmıştır. Buna. kızan 
Hüseyin, Hultisinin yolunu bekliyerek 

1 
Uzerine iki el ateş etmiştir. Kurşunlar 
dan biri sol eline rastlamış ve tama -
mile dağıtmıştır.. Diğeri de kalçasına 
girmiştir. Yaralı, tedavi için Malatya 
hastanesine gönderilmiştir. Hüseyin, 
kendiliğinden teslim olmuştur. 

I ki genç te ayni kızı 
sevmişler 

lkinc.i vaka da Sötük nahiyesinde 
geçmiştir. Kalın harman köyünden 
Memonun kızı Nazh,ailesi tarafından 
Ibrahim oğlu Mehmede nişanlanmış
tır. Fakat, Kızıluşağı köyünden Ha • 
san oğlu Osman da ayni kı.ıı sevdiği 
için aralarına rekabet girmiş ve biri
birlerine kar§ı kin beslemiye başla • 
mışla.rdır. Nazlı, Osmanı sevdiğini ve 
onunla evlenmek istediğini saklama
dığı için iş büsbütün büyümüştür. Ni
hayet Osman, Nf)~mm evine giderek 
üç gece misafir kalmış, bu hfıdise 
Mehmedi çileden çıkarmıştr. Bir gece 
Osmann köyüne gitmiş, onu uyurken 
bastırarak tabanca ile öldürmüştür". 

Her iki cinayet tahkikatına müddei 
umumi vekili Vehbi Tunç el koymuş
tur. 

Kızllcahamamda 

Soğuklbr 
Kızılcahamam, (TAN) - Birkaç 

gün evveline kadar hararet gölgede 
30 - 35 derece iken birdenbire gün
düzleri 15-20 ye, geceleri de 10 a ka.· 
dar düşmüştür. 

Havaların soğuması üzerine, Kızıl 
cahamamlardan istifade için gelenle 
rin arkası kesilmiş, kasabamız ten
halaşmıştır. 

Parasını Kaybettiğini 
Tellalla ilan EtmiJ! 

Silifke, (TAN) - Mut kazasına 

bağlı Hacıahmetli köyünden Alagöz 
oğlu Molla Mustafa, Mersinde koyun 
satarak buraya gelmiş ve çarşıda 

1200 lira parasını kaybetmiştir. 
Mustafa, parasmı bulana 10 lirı 

1 

vereceğini tellfılla ilan ettirmiş, polL 
se de müracaat etmiştir. 

metli mozayikler vardır. Iki dire
ğe de altınla nakışlar yapılm~tır. 

Bazı duvarla.r,a Süryani dilile Meza. 
mirden bazı ayinler hakkedilmiştir. 
Bir kapının üstünde de banisi olan 
Hannanya'mn ismi kazılmıştır. Me 
yem kilisesinde, papazlar tür!» 
sinde ve Firdevste de kıymetli mo
zayikler vardır. Firdevsin havuz!a
n ve bahçeleri pek meşhurd•·r. 

KUrsU kilisesinde patrik intihabI 

yapılırdı. 

Z aferan manastırının en mfl
him ve üzerinde durulması 

liıztmgelen kısmı kütüpancsidir. On 
bir asır evvel kurulan bu kütüpa
nede deri üzerine yazılmış birçok 

tarih, din ve lfıgat kitapları vardır. 
Afram Barsom bunların bir listesi
ni neşretmi.5tir. lbn-il-Ibert'nin 

Süryani ve Arap dilile el yazma
sı kitapları da buradadır. KUtüpa

nedeki deri üzerine yapılmı§ resim
ler iki cilt paha biçilemiyecek ka

dar kıymetlidir. İbni Folos'un hiç
bir kütüpanede eşi bulunınıyan iki 

eseri de burada saklı imiş. Manas
tırın ilk banisinin vakfettiği kitap
ların da kıymetlerinde hiç şüphe 
yoktur. Yalnız son zamanlarda bu
radaki kıymetli kitaplardan bazı. 
!arının Avrupa mUze ve ktitüpane
lerine kaçınldığmı görenler olmuş
tur. Yüksek tarih kurumumuzun 
bu tarihi kütüpane üzerine dikkat 
nazarlarını çekmeyi bir borç sayı
yorum. 



tl~üncü Umumi Mülettiılik ıpor mıntakaıının gürbüz gençleri tarafından teşkil edilen Doğu muhtelitinin dün Galatasarayla yaptığı müsabakadan iki güz.el enatantane 

Besinci 
' 

Balkan ~,. .. ~i;;~:ıd: ....... ~ Doğu Muhtelİti Giiresleri 
' 

Bitti 

Türk Güreşçileri Beşinci 
Defa Şampiyon Oldu 

~ Güreşler ~ 
, ızmir Balkan güreliıerinden; Du··n Galatasarayı 
~sonra Yunan ve Yugoslavların eın ~ 
~ iyi yedi güreşçisinin seçilerek Is- ! 
~ tanbula getirileceklerini ve bizim - 2 • l M a 9~ I u" p E +t·ı 
~ şampiyonlanmızla burada bir te- ~ 
~ mas yapılacağım haber aldık. -

lzmir, 19 (Tan muhabirinden)
Beşinci Balkan güreş müsabakala
rı bugün sona erdi. Yapılan umu
mi tasnifte Türk takımı birinci, 
Yugoslav ikinci, Yunanlılar üçün
cü oldular. Bizim çocuklar altı sık 
Jetten yalnız 56 kilo rnilstesna 61, 
66, 72, 79, 87 ve en ağırda beşinci 
defa olarak Balkan şampiyonluğu
nu ihraz ettiler. Kahraman güreş
çilerimizin bu şerefli galibiyetleri 
İzmirliler üze:lnde çok tesir etti 
ve aslan güreşçilerimiz dakikalar
ca ve çılgınca alkışlandılar. Halk, 
diğer Balkanlı güreşçilerin derece
leri söylenirken bilyük bir sempati 
ve saygı ile diğer güreşçileri de al
kıslıyordu. 

BugUnkü müsabakalan sıraslle 
bildiriyorum: 

56 KlLO: Bu müsabaka Biris 
(Yunan) ile Mogolyat (Yugoslav) 
arasında yapıldı. Bu güreşin neti
cesi mernkla bekleniyordu. Bundan 
evvel Yunanlı Kenanı sayı hesabile 
yenmiş, l{enan da Yugoslavı yine 
sayı hesabile rnağıtıp etmişti. B:.ı 

güreş baştan aşağı her isi gUreş
c;inin biribirlcrine muhtelif oyun 
tatbik etmelerile geçti ve garip bir 
tecelli olarak müsabaka yine sayı 
hesabile ve Birisin galibiyetile ne
ticelendi. 

Bu sıkletteki müsabakalar ek
seriyetle ve hemen her zaman tuş
la nihayetlendiği halde bu seferki 
üç müsabakada da tuş yapılama
dı. Bu da bu sıkletteki güreşçilerin 
az çok müsavi olduklarını yöster
di. 

61 KİLO: Geçen sefer Yunanlı 
yı tuşla yenmiş olan dünya şam
piyonumuz Yaşar, bu sefer Yugos
lav Antonoviç ile karşılaşıyordu. 
Oyun başlar b~amaz, Yaşar ani 
bir şekilde saldırdı ve rakibine .ıe
fes aldırmadan maruf oyununu tat 
b"k etti. 

1 dnkika 47 saniyede hasmmm 
sırtını yere getirdi. 

66 kilo: Yusuf Aslanla Pangras 
(Yugoslav} arasında geçen bu gü-

lzmircle rakiplerini yener. 
Büyük Mustafa ." 

reş çok heyecanlı oldu. Dün Yunan
lı rakibini 14 dakika 36 saniyede 
yenmiş olan Yusuf Aslan Yugosla
vı hakim bir oyundan sonra sayı 
hesabiyle yendi. 

72 kilo: Bu sikletin son müsaba
kası Ankarnh Hüseyin ile Yunan 
Marko arasında cereyan etti. l 4 da
kika kadar kuvvetli rakibıae n:u
kavemet etmiş olan Yunanlı An
karalının acı kuvvetine dayar.ama
dı ve Marko 14 dakika 14 saniyede 
tuşla yenildi. 

79 kilo: PompatUs (Yunan), Fi
şer (Yugoslav) ı sayı hesabiyle 
yendi. 
87 kilo: Grekakis (Y'l,lnan), Feşner 
(Yugoslav) ı 6 dakika 46 sanıye
de tuşla yendi. Bu milsabaka çok 
zevkli oldu. 
Ağır sıklet: Bu müsabaka Ba

kan güreşlerinin son müsabak:ı.c;ıy
dı. Çoban Mehmetle Yugoslav •(a
siç karşılaştılar. Çobanın bütün 
çevikliği üstünde idi. Bırçı;k elen
selerden sonra Çoban rakihiuı ui
hayet punduna getirip 9 dakika 14 
saniyede tuşla yendi. 

Umumi tasnif: Beşinci BaJi<:an 
güreşlerinde yapılan umumi 4:.!lımit 
neticesinde dereceler şöyle tespit 
edilmiştir: 

56 kiloda: Birinci Biris (Yunan) , 
ikinci Kenan (Türk), üçüncü Mo
golyat (Yugoslav). 

61 kiloda: Birinci Yaşar (Türk), 
ikinci Antonoviç (Yugoslav), üçün
cü Filips (Yunan). 

66 kiloda: Birinci Yusuf Aslnn 
(Türk), ikinci Pangras (Yugoslav), 
üçüncü Polikranyos (Yunan). 

72 kiloda: Birinci Ankaralı Hü
seyin (Türk), ikinci Fişer (Yug>s
lav), üçüncü Mnrko (Yunan), 

79 kiloda: Birinci Mersinli Ah
met (Türk), ikinci Pompaflis (Yu
nan), üçüncü Fişer (Yugoslav). 

87 kiloda: Birinci Büyük Musta
fa (Türk), ikinci Grekakis (Yu
nan), UçüncU Feşner Yugos -
lav). 

En ağırda: Birinci Çoban Meh
met (Türk), ikincl Vasiç (Yugos
lav). iiçüncü Çadis (Yunan). 

Umumi tasnifte Türkiye birinci, 
Yugoslavya ikinci Yunanistan ü
çiincü oldular. 

Her sene Balkanlarda yüzümüzü 

ağartan mert güreşçilerimizi can

dan tebrik ederiz. 

Fener-Güneş 
Tenis 

Kar şılaşmasz 
Evvelki gün Güneş tenis kortla

rında Fener ile Güneş takımları kar· 
şılaşmıştır. Neticede Fener takımı 
6-5 galip gelmiştir. 

Tekler maçında; Güneşliler 4-2 

kazandıklan halde çiftler maçında 

4-1 kaybetmeleri yüzünden takım 

~"""'· ...... ......,""""-"""'"'~"-

Son güreşlerde yine muvaffak olan Çoban Mehmet, geçen 
seneki Balkan güreşlerinde rakibi Yugoslav ile beraber , · 

Dünkü maçtan kale önünde bir enstantane· 

Ankarada Atatürk 
Güreş Günü 

Ankara, 19 (Tan muhabirinden) 
- Bugün Halkevinde Atatürk gü
reş günü müsabakaJarı yapıldı. 

Mevsimin ilk müsabakalan olan 
bu güreşler, çok heyecanlI geçti. 

Teknik neticeler şunlardır: 
56 kiloda: Ankaragücünden Mus 

tafa birinci, Demirspordan Hasan 
ikinci, Güvenspordan Halit üçüncü, 

61 kiloda: Ankaragücünden Ali 

galibiyeti Fenerlilere geçti. 
Dün üstün bir oyun oynıyacaklan 

umulan çiftlerden Ahmet - Nişan 

çifti rakıplerine baş eğince Güneşin 
çiftlerde mağlubiyet serisi açılmış 
oldu. 

Ahmet - Nişan çiftinin mağlfıbi
yetini Bnmbino - Davidinki takip ~t
ti. Zeki - Suat Çifti kuvvetli ve an
laşmış rakıplerine karşı muvaffakı- · 
yetli oynadılar. 

Bugiin Fener - Güneş takımları
nın rövanş maçı Fener kortlarında 

olacaktır. 

Ömer birinci, Demirspordan lbraı
him ikinci, bu kilodan üçüncü yok· 
tur; 

66 kiloda: Ankaragücünden İs
mail birinci, Demirspordan Hakkı 
ikinci, Güvenspordan Ali üçüncü; 
· 72 kiloda: Güvenspordan Celal 
birinci, Ankaragücünden Mersinli 
Ahmedin kardeşi Mustafa ikinci, 
Demirspordan Mustafa üçüncü; 

7!) kiloda: Ankaragücünden Ca
fer birinci, Demirspordan Muhar · 
rem ikinci, bu kilonun üçüncüsü 
yoi<tur; 

87 kilodan: Ankaragücünden Rı
za birinci, Demirspordan Ramazan 
ikinci, bu kilonun üçüncüsü yok
tur; 

Ağır: Ankaragücünden Necmi 
birinci, Demirspordan Namık ikin
ci oldular. 

Klüplerin aldıkları puanlara gö
re, Ankaragücü birinci, Demirspor 
ikinci, Giivcnspor üçüncü oldular. 

Cumartesi günü Beşiktaşa karşı 
epeyi farkla mağlup olan Doğu 

muhteliti dün ikinci oyununu Gala
tasarayla oynadı ve maçı 2 - 1 ga
lip bitirdi. 

Doğulular birinci devrede vasat
tan yüksek bir oyun çıkaramamak
la beraber rakiplerile müsavi bir 
tempoda çalıştılar. 

Birinci devreyi 1 - O mağlup bi
tirdikleri halde ikinci devrede gay
retli ve süratli bir hücum tarzı tut
turan misafirlerimiz galibiyeti hak 
eden tazyiki devrenin sonuna ka
dar devam ettirdiler. 

Doğuluların rakipleri iştahsız ve 
dağnik mukabelclcrıyle beraberlıgı 

temin edemediler. 
Maçuıı Tafsilatr: 

Misafirler Beşiktaşa karşı çıkar
dıkları kadroyu bir farkla muhafa
za ediyorlardı. 

Galatasaray aşağıda isimlerini 
yazdığımız oyuncuları iki devrede 
değiştirmek suretiyle birinci dev
rede çıkardığı takımın sağaçığını, 
sağiçini tebdil ederek maça devam 
etti. 

Galatasaray oyunculan: Sacit, 
Vlastordis, Salim, Eşfak, Nobar K. 
Bülent, Salfıhattin, Japoni, Haşim, 
Bülent, Hayri, Hilseyin. 

Oyunun başlamasiyle beraber 
hakem bir ikinci düdük çalarak 
maçı durdurdu. Evvelki gün vefat 
eden Galatasaraylı Sadıkzade Bay 
Mustafa merhum için bir dakika sü 
kut edildi. 

Oyuna tekrar başlandığı vakit 
iki tarafın intizamını ve işleme a
hengini bir türlü bulamıyan dağnık 
hücumlarını seyrediyorduk. 
Beş dakika sonra Galatasaraylı

lar ilk muntazam hücumlarını açtı- , 
lar. 

Birinci gol: Sağdan akan bu 
muntazam hücumla altıncı dakika
da kalenin önlerine gelen Galata • 
saray muhacimleri sol içlerinin a
yağile ilk gollerini kaydettiler. 

Altıncı dakikada muvaffak olu
nan bu golden sonra sayıların do
ğu muhteliti aleyhine epey yükse
leceği, umuldu. Fakat doğunun mer 
kez muavinliğini yapan Hasan gü
zel girişlerile ve yerinde besleyiş
lerile takımını müdafaa vaziyetin
de uzun müddet bırakmadı. Doğu
nun sağ açığında oynayan Fenerli 
Naci merkez muavinin destekledi
ği hilcıumları tehlikeli akışlarile 
müessir bir hale getiriyordu. 
Doğuluların mukabil hücumla· 

n on altıncı dakikada semeresini 
verdi. Doğunun sağ açığı Fenerli 
Nacinin on beşinci dakikada sür
düğü ve içeri kıvrılarak çektiği 
düzgün şütü Galatasaray kalecisi 
tuttu. 

On sekizinci dakikada, Doğunun 
tekrar sağdan açılan bir hüC'Umu 
merkeze geçtiği vakit Galatasaray 
kalecisi kıl payı bir fanda kurtar
dı. 

Yirminci dakikada, Galatasaray 

Sert bir çarpıfma 

sol içinin şütünü çelen doğulular 
seri bir mukabil akınla yine Ga· 
latasaray kalesinin önünü buldu • 
lar. Kırkıncı dakikada, ortadan ve 
yakından çekilen şütü Galatasara1. 
kalesinin sağ direği iade etti. 

Birinci devre bu şekilde devaın 
eden bir oyunla 0-1 Galatasar~· 
lehine bitti. İkinci devreye Doğu• 
lular daha canlı ve siiratli başla. " 
dılar. 

Beraberlik golü: Sağdan Doğtı" 
luların çE!Htiği korneri iyi hesaP" 
lıyan doğu forveti kale hizasındl' 
vole yakaladığı topu bekletmedell 
içeri attı. Bu beraberlik sayısm " 
dan sonra adamakıllı açılan 00-
ğulular üstüste akınlarla sıkıştır
makta devam ediyorlardı. 

İkinci golleri: On sekizinci dıv 
kikada sağdan Nacinin indirdiği toı 
pu yerden bir vuruşla Galatasa~a1 
kalesi ağzına gelirken Doğu sol 1çi 
yetişti ve galibiyet golünü attı. 

Bu golden sonra Doğulular ta:ll" 
yiklerini devam ettirdilerse de '.~ 
fırsat daha kaçırdılar. Maç bitu.., 
vakit Galatasaray 2-1 mağlfıptıı. 

Burdurda Pehlivan 

Güreşleri · 
ı·'f Burdur, (TAN) - Buradan sı> -~ 

kilometre uznl-ttaki Askeriye köy ~ııst 
mektebine su getirilmesi esası kar 

ulaştırılmıştır. Buna medar olmak 
.g,• 

zere Halkevi köycülilk şubesi taı . , .. 
fmdan, Cümhuriyet bayrnmındo )" 
pılmak üzere büyUk pehlivan gUrc~ 
leri tertip -edilmiştir. ~Iükfıfntıarı d!Y 
büyük olan bu gUreşlere değerli P' J 
livanlnrımızm iştiraki temin edilere 
tir. 
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konferansı mukarrerahnı müzakere eden fevkalade toplantı· 

'1 
(BAŞMAKALEDEN MABAAT) 

Medeni Kalıunumuıun 
sınr takip için Ankaraya gitmi,ler, dün tekrar ,ehrimi:ıe feref 
vermi,lerdir. "TAN,, foto muhabiri, Atatürkün lstanbula av
detlerine ait objektif intıbalarını tesbit etti. Buradak~ resim
ler, Cümhurreiıimizi Haydarpafa garında ve daha sonra Dol

Vakarlı 
Bir 
Tezahiir 

Değiştirilmesine 
Lüzum Var mı ? 

LI ukuk bakmımdan geçen 
il ayın bellibaşh ilmi hi.ditesi. 
(~lenme ve boşanma) meseleıd 
~du. Adliye Vekilimizin lzmirde bu 
ı-.':t dair yaptığı beyanat, mese
""lllll münakaşasına meydan verdi. 
~Yle güzel bir mübahaseye sebep 
~~Uğundan dolayı kendisine teşek
'111' bir borçtur. 

B en, o zaman fikrimi sormak 
lQtfunda bulunan Tan gnze

tesine verdiğim cevapta, kısaca 
IUıılan söylemi§tim: 
~'Adliye Vekilimizin fikrindeyinı. 

lenme ve boşanma hakkındaki 
~celeri çok doğrudur ve çok 

beUidir.,. 
~eden? 

,_!unun sebeplerini söyliyebilmek 
~111 önce muanzlan dinliyelim. 

Bunlann fikirleri §U ana hatlar 
~dedir: 
1- "Evlenme hususunda oldu

lu kadar, boşanma hususunda da 
lerbesti lazımdır. 

2 - Evlenme ve Bo§anma iş; her 
leyden ve her §eyden önce iki ta
tar meselesidir. Yani kadın ve er
kek meselesidir. Bunlar ayrılmıya 
karar verdikten sonra hakimin tak
dirine mahal yoktur. 

3 - Avrupa Kanunu Medenileri 
ribl bizim kanunu medeni dahi hı
l'İstiyanlıktan mülhemdir. Binaen
aleyh boşanma işindeki zorluklar 
oradan alınmıştır. Vakıa hıristi
,l'aniık, boşanmayı hiç kabul etmez, 
~\'rupa Kanunu medenilerinin bu
ııu kısmen kabul etmelerinin sebe
bi, kiliseyi tatmin içindir. Demek 
ki bu hmıueta.;e... bırWiyanlıktır. 

4 - Boşanmada bilhassa çocuk
tan düşünmek gerektir. Çocuk 
l'oksa boşanma serbest olmalıdır. 

5 - Boşanmadaki zorluk, bir ta
kım aile rezaletlerinin ortaya dökü
lüp saçılmasına sebep olmaktadır.,, 

Mesele, bütün bu bakımlardan 
münakaşa edildiği için, ben 

de düşüncelerimi yalnız bunlara 
hasredeceğim. Derhal bir noktayı 
ehemmiyetle kaydetmeliyim: 
(İsviçre Kanunu Medeni)sinin ay

lli olan (Türk Kanunu Medeni) sinin 
t\rlenme ve boşanma fasılları zan
lıedildiği gibi hıristiyanhk esasların 
dan mülhem şeyler değildir. lsviç
l'e ve TUrk Kanunu Medenilerinin 
bllistiyanlıktan mülhem olduklan 
bereden çıkarılıyor? Bunu anlıya
llıadığımı itiraf ederim. 

Vaktiyle böyle bir fikir (Kanu
rıu Medeni) hazırlandığı sırada da
hi ortaya atılmıştı. 

komisyon Uyelerinden bir zat: 
''Niçin ahkamı şeriyemiz bir ta

tara bırakılarak katolik kanunları 
llnuyor? ! ,, diye bağırmıştı!!. O za
~ bu tarzda feryadı ne kadar yer
~ idi ise, şimdi ileri sürülen bu fi
l r de o rütbe ilmi ve tarihi verim
etden uzaktır. 

<'l'ürk Kanunu Medeni) sinin (ls
"içre Kanunu Medeni) sinin karde
~i olması buna mesnet gösterilmek 
lısteniyorsa bu çok hatalı bir anla
rııtır. Çünkü Isviçrede hıristiyan-
lt, kilise kapılanndan dışan çıka

bı.aı. Orada mahpustur. O, kanun
lara değil, vicdanlara bile ilişemez. 
1 

ls\riçre ve TUrk Kanunu Medeni
~linin esası (Roma Hukuku) dur. 

tna Hukukunun en büyük kıy
llıet.i, her milletin hukukundan ön
Ce, dinle dünya işlerini biribirin-
den ayırt etmesinde ve layık hak 
~:tslannı kurmasındadır. Şu hal
ı: Isviçre ve TUrk Medeni kanun
" rınırı hıristiyanlıkla hiçbir ilgisi 
.rOktur. 

rıı:u bahsi uzatmıya lüzum gör
Yorum: 

k tide dolaşan ve (Roma Huku-
U) ad t . b' .. atıı ını aşıyan kıtaplara ır goz 

ıı trsa hakikat hemen anlaşılır. 
~e bu kitapların (Evlenme ve 
dak llnrna bahisleri) okunursa ara
.._, 1 bUytık benzeyişi sezmekte zor
~ Çekiınıea. 

~ .... , 
Yazan: ~ 

~ 
Mahmut Esat Bozkurti 

~ (Eıki Adliye Vekili) 

~~~ 

B. Bozkurt 

E vlenme ve boşanma ne demek
tir ? Nasıl bir hadisedir? 

Bu, şahsi olduğu kadar, daha 
fazla, kamusal bir vakadır. Cemi
yet, Devlet işidir. Basit bir mülaha
za bunu izaha yeter fikrindeyim: 

Insanlann bir an devlet dışmda • 
yaşadıklarını düşünelim. Orada el-
bette medeni bir evlenme bahse 
mevzu değildir. Ve olamaz. Herşey 
şahsidir! Fakat medeni bir camia 
halinde yaşıyan kadın erkeğin bir
leşmeaınae muUiKa ev et ilgilidir. 
Devlet, bahse mevzu olunca en 
fertçi en liberal sistemlerde bile 
fertler şahsiyetlerinden büyük bir 
kısmını camiaya terke mecburdur
lar. Hele, devletin köklerini teşkil 
eden aile işlerinde .. 

Nerede kaldı ki biz, liberalliği de
ğil, devlettçiliği teşkilatı esasiye
mizde kabul etmiş bir sisteme ma
likiz!. Medeniyet ilerledikçe, devle
tin her işe karışması artıyor, arta
caktır. Hele evlenme ve boşanma 
işlerinde bu karışmanın fazlalaş-

.•'ransadan Amerikaya artist akını 
başladığından bahsetmiştik. 

Dilber Fransız artisti Mireille Balin 
bu yakınlarda Nevyorka mütevecci
hen hareket edecektir. Kendisile gö
rüşen bir gazeteciye heyecan içinde 
bulunan Fransız artisti şu sözleri söy 
lemiştir: 

- Parasında değilim. Şöhret te 
beni pek mestetmiyor. Fakat yüzlerce 
Avrupa artisti arasından sinema 
payıtahtına layık görülerek seçilmem 
beni gururlandırıyor. 

- iyi ama bu işin içinde senede 1 
milyon dolar da var . 

- O da başka mesele, maamafih 
her halde para delisi olmıyacağnn. 

mabahçe sarayında göıteriyor: (Başı 1 incide) 

~· . •.-......:r. ması tabil ve zaruridir. Hukuk ta
rihine bakınız, iptidai milletlerde 
hemen herşey şahsidir, Evlenme 
ve boşanma da bu telakki içinde
dir. Fakat insanlık ilerledikçe iş 
bunun aksi oluyor. 

Atatürk lstanbulda 
İhtilaf uyandıran sebeplerin bize 

doğrudan doğruya alakası yoktur. 
Buna rağmen Ak denizde ve A vru
pada bir harp başlamasını biz Türk
ler, büyük bir facia sayıyoruz. Çün
kü böyle bir harp hepimiz için de, 
bütUn insanlar için de dehşetle kar
şılanacak bir felakettir. 

Fertçilik iptidailiktir. Devletçi
lik medeniliktir. l§te bUtün bunlar
dan dolayıdır ki (Evlenme ve Bo
şanma) işi herşeyden önce şahsi 

değildir. Bir devlet işidir. Devlet 
burada kontrolünü hikimile yapar 
ve yapacaktır. 

Evlenme işi, kadın erkek evle
ninciye kadar şahsi bir arzu mese

• 
• 
• 
• 

lesi olabilir. Fakat evlendikten son- • 
ra, evlilik bağının çözülmesi me-
deni bir ulusta §ahsi, keyfi bir ha
dise telakki edilemez. Hatta ben, 
)tendi hesabıma biraz daha ileri gi
deceğim. kabında devlet evlenme
yi bile mecbur kılacak tedbirler a
labilir. Ve bunu bile şahsi olT/lak
tan çıkartır. 

Nitekim zamanımızda bunu az 
çok yapan milletleri görüyoruz. Me
sela: Evlenmiyenlerden vergi al
mak ve saire gibi. 

Devlet bu tazyikleri gittikçe ar
tırmak hakkına maliktir. 

T Urk Kanunu Medenisi, muasır 
medeni kanunlar içinde bo

şanma hususunda en çok kolaylık 
gösterenidir. Birçok mukayyet bo
şanma sebeplerinden başka, -a
ğır söğüşme, zina gibi- mutlak bir 
boşanma sebebini de kabul etmiş. 
tir ki kanunu medenimizde buna 
(geçimsizlik) diyoruz. 

Geçimsizlik mukayyet sebepler 
dşında aile hayatının devamına im
kan bırakmıyan her türlü vakalar
dır. Bunu kim takdir edecek? Bu
nu TUrk hakimi takdir edecektir. 
Niçin? Çünkü ailenin, ulusun ve 
devletin selameti bundadır. Yeter 
ki TUrk hakimine aile hayatının 
idamesine imkan bırakmıyan bir 
geç~pn mevoudiyetl ı.pit"fPi 
dilsin .. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Serbest boşanma tarafını iltizam 
edenler iki taraf geçimsizliklerini • 
hakime söyledikleri andan itiba-
ren hakim hiçbir takdire malik ol
maksızın boşanmaya hükUm etsin 
diyorlar. 

Buna hüküm değil, tescil denir. 
Hakim tescil memuru değildir. Şu
nu ehemmiyetle kaydetmeliyim ki 
bu tarz bir boşanmanın ifade ede
ceği mi.na aile hayatının kalktığı 
ve yerine bir nevi müseccel metres 
hayatının ikame edildiğidir. Bütün 
bu sebeplere binaen ne evlenme, ne 
de boşanma işlerinde serbesti ola
maz. Hele boşanmada asla! Hatta 
evlenmede bile bUtUn kayıtlan kal
dırmak bin bir suiistimale yol aça
bilir. Evlenmeyi kolaylaştırayım 
derken bir de bakarsınız ki evli bir 
kadın iki üç kocalı!! (Polyandrle). 
Evli bir erkek iki Uç kanlı oluyor! 
(Polygamie). 

Bu tarz evliliğe, bu tarz boşan
maya, modern evlenme ve boşan

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• ma değil, şer'i evlenip boşanma de

nir. TUrk ulusu bin bu kadar yıl 
süren bu faciayı inkılabın bir dar
besile yok edip bitirdikten sonra 
tekrar onu nasıl canlandırabilir?: • 
Facia diyorum. Evet serbest evlen

• 
me ve boşanma bütün bir hukuk ta 
rihinde bir rezalet bir ıskandal ha
tırası olarak kalacaktır. 

O üşünebiliriz ki, bugü~ me~e
ni milletlerde, mesela lsvıç

rede bir hizmetçiye yol verebilmek 
için ev sahibinin onun on beş gün 
evvel keyfiyetten haberdar etmesi 
18.zımdır. Aksi halde işlememiş on 
beş günlük ücretini ödemiye mec-
burdur. 

Halbuki serbest boşanma usulü
nü kabul eden şeriatte beş. batta 
on çocuk anası olmuş bir TUrk ba
yanının bir lsviçreli hizmetçi ka
dar dahi kıymeti ve ehemmiyeti 
yoktu!. 
Farianın dehşetini görüyor mu-

sunuz? 
Zavallı TUrk anası! .. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Büyük Şef Haydarpafada trad.en indikten •onra 

Atatürk ve Ba,vekil iakeleye gitmek üzere iJe,./iyorlar 

Gar dıfında Atatü, k ve lnönü karfı karfıya 

Şef' ıİz gardan fıÜtıJltan ~ "'11fa :J!Olüre doğru yürüyorlar 

Atatür~ ve lnönü Dolmabahçe ıarayına çıktıktan ıonrcı 

• 
• 
• 
• 

Bugünün süratli tahrip vasıta
ları karşısında Başvekil Av

rupayı yarım avuç kadar bir yer gö
rüyor ve yeni bir patlamanın bütün 
medeniyeti kül altında bırakacağın-

• dan endişe gösteriyor. Bu ihtimal 
karşısında~ TUridyenin mesul bir va
zif edarı ve milletlerarası münasebet
lerde insanlığın müşterek saadetine 
inanmış bir insan sıfatile Başvekil 

şunu söylüyor ki, bir harbe mani ol· 
mak için elimizden geleni yapmıya 

mecburuz. Meclis, tecavüz hami ne 
demek olduğunu herkesten iyi bilen 
Türk milletinin, harbe mini olmak 

• 
• 
• 
• maksadile üstüne insanca bir vazife 

almasına ait olan sözleri dakikalarca 
alkışlıyor. 

• Başvekil şu noktayı tesbit ediyor 

• 
ki, korsanlığa karşı harekete geçil· 
mesini tenkit eden yoktur, yalnız si· 
yasi ihtilafların neticesi olarak bir-

• takım itirazlara tesadüf ediliyor • 
Bunu yapanlar da korsanlığı ho§ gö-

• 
• 

recek bir lisan kullanmıyorlar. Tür

kiye hariçte kalan devletlerin müş
terek cepheye karışmalarını diliyor 
ve Nyon anlaşmasını hiçbir devlete 
karşı olmıyan meşru bir müdaf:ıa 

• vasıtası diye karşılıyor . 

• 
• 
Başvekil, umumi banş hakkında 

geniş bir tesamüh ve anlayış 

dolu, güzel sözler söylediği gibi mem
leketin içinde eski derebeylik ruhu
nun son izlerinin tasfiyesine dair söy. 

• !ediği sözlerde de ayni geniş ruhun 
ifadeleri vardır. Ordu ve zabıta vası
tasiyle Dersim dağlarına kanun gön
derilirken, dünden kalan cehaletin • 

• 
• 

kurbanı olan birtakım zavallılar can
larını vermişlerdir. Fakat hükumet, 
bunları düşman bilmemiş, askerimizin 
canını nasıl korumıya kıymet vermiş

se cehaletin kurbanlarını elden geldi· 
ği kadar ölümden ve zarardan uzak 

• tutmıya çalışmıştır. Böylece Dersim 
hareketleri, Cümhuriyet idaresinin 
kuvveti kadar adalet ve şefkatini de 
ortaya koymıya vesile olmuştur ... • 

• 
• 
• 
il 

• 
• 

Umumiyetle son Kamutay toplan
tısının gerek dünyanın banş vaziyeti 

ve gerek dahili siyaset bakımından 

yarattığı hava, ferahlı, geniş, nikbin 

bir havadır. Yannın hesap kabul eder 

bir hale gelmesi ve emniyet esasları
nın geri gelmesi için bütün dünya 

böyle bir havaya muhtaçtır. 

Ahmet Emin YALMAN 

40 Lira Çalmışlar 
Yako ve Apostol isminde iki kafa

dar, Galatada Apostolun kahvesinde 
• oturmakta olan !stavrinin cebinden 

40 lirasını çalarak savuşurken yakar 
• !anmışlardır. 

----o----

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Vergi Kaçırmıı 
Kumkapı Rum kız mektebi mUdil

rü Mihal hakkında vergi kaçakçılıp 
şüphesi üzerine tahkikata başlan
·mıştır. 

l lkmekteplerde 
Bugünden itibaren ilk mekteplere 

talebe kabulü muamelesine başlana
caktır. 

Radyo için Mühlet 
Radyo kullanmak lçin ruhsatiye 

bedeli ödemeık üzere verilen son mUh 
Jet bu ayın sonunda bitecektir. Bu 
ay sonuna kadar Ucretlerini vermi
yen radyo sahiplerinden para cezuı 
alınacaktır. 

Osküdarda Bir Yangın 
• Üsküdarda Abdullah ağa sokağm-

O bütün bir asırlar içinde bu 
trajedinin mevzuu oldu. Bugün in
kılabın eli ile llyık olduğu mevkie 
oturtulmuş bulunuyor. O, orada o-

(Arkası 10 uncuda) • Ve Dolmabalaçele kenclilenni karıılıyan Vlkü ile beraber • 

da 83 numaralı Kadrinin evinden 
yangın çıkmış ise de büyümesine 
meydan verilmeden söndürülmüştür. 
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Fuarı 20 
Gunde 400 
Bin Kişi gezdi 

-0-

Trakya Pavyonu Çok 

Alôka Topluyor 
Izmir, (TAN muhabirinden) 

Beynelmilel fuara karşı duyulan u
mumi alaka en geniş mikyasta de
vam ediyor. 

Sümerbankın, çeşitli sanayi Uzerin 
de en dalbudak salmış gUzel eserleri
nın teşhir edildiği çok cazip salon, Jz. 
mır vilayet paviyonu, lzımir Ticaret 
odasının müze denecek mükemmeliyet 
teki meşheri, inhisarlann, daha u
z ktan ınsaru cezbeden geniş ifadeli 
kulesi, Manisa vilayeti paviyonunun, 
üzermde üzüm veren bir kadın elile 

yurda refah, servet dağıtan senbolU, 
fuarı tıklım tıklım dolduran halkın 
v kitlerini çeken başlıca merkezlerdir 
lngılterc paviyonunun Egeyi alaka· 
l ndıran sanayi şubelerine ait güzel 
orneklerı, dost Sovyet Rusya.om ha-

kikaten dostluğumuztlll değerine uy
gun büyük p viyonu: müttdik Yuna
nistanın ince bir zerafet ve bilgı ile 
t zyın edilmi kö esi hergiin ziya
ret i ve takdırci toplamaktadır. 

Fuarın en göz alıcı paviyonu 
Yırmi günde dört yüz bin kişinin 

gezdıği fuarda en giizel ve en 
gc:iz alrcı paviyonu Trakya paviyoııu 
olmuştur. Bu feyizli ve bereketli böl
gemizin nasıl ılerilediğini, nasıl ileri 
hamleler yaptığını görmek için Trak
ya paviyonunu gezmek kafidir. Tra~ 
ya paviyonu, göz alıcı ve düşündilrü
cüdür. Burada tavşamndan, tavuğun. 
dan, çanağına, çömleğine, el ve ev iş-
1 rınden fabrika ve tezgah işlerine, 
su ba ından ımezruatına, ham mo.ddc-

smden mamuliıtma varıncaya ka.nar 
her ey takdir değer bir bilgi ve tek
nıkle ba arılmıştır. Trakya paviyonu
nu gezenler, burada Trakyanm ta. 
§ından topra~ına, havasından c'lenizi
ne kadar bu feyizli membaları nasıl 
ı tmıye muvaffak olduğu yakından 
v a ıktan görürler. Trakya pav"yonu 
y pılacak i rın değil, yapılmıı;ı ve 
y pılmakta olan eserlerin canlı bil 
sergisidir. 

Fuarın büyük hususiyetlerinden bi 
rını deyin Trakya göstcrmiştir.Trak 
ya pa\lyonunda, Trakya mancvr .ıla
n ıle Trakyanın kalkınma hamlelerı
nı 'e Trakyadaki eski ve değerli e
serlere ait tarihi kazıların seyrini cnn 
}andıran bir fılm, her gece açıkta ~ös 
terılmektedir. 

Fuarda lzmit paviyonu 
Izmit, {TAN) - Buraya gelen ha

berlere gore, Izmır. fuarında Koc eli 
p viyonu, sade ve zar f hali ile ser· 
gı) ı gezenlerin bilhassa dikkatim top 
lamaktadır. Kocaeli paviyonunda, vi
layet mahsulat, endü trısinin birçok 
numunelen te hir cdılmcktedir. Bu 
arada Arıf ye tohum ıs h istasyonu
nun "Cumhuriyet" ımli buğdayı lz. 
m t tohumları ve Kandıra keten do
kumaları bılha sa alaka ile tetkık e· 
dilmektedir, 

Silif kenin hülün 
Yolları bitiyor 

Silifke (TAN) - Yol yapılması i· 
çın buyük faaliyet görülmektedir. Si

fke - Anasyazar . Ennenak yolunun 
tamin m k adile; Karakaya, imam 
Bekirli Seker, Nurıcel Bayır, Gören
! r koyleri halkı mükellefiyetlcrinı 
ifaya ba lamışla.ıı, yollara taksim edil 
mişlerdir. Taşucu nahıyesine bağlı I
ınam uşağı, Kocapınar, Çadrı, Bahçe 
deresı, Işıklı kc:iyleri arasında yol a

mıştır. Buralarda birer mektep bi
nası da inşa edılmiştir. 

ZiLE KÖYLERiNDE DOLU 
Zile, (TAN) - Buradan on kilo

nıetre uzaktaki Söğütözü. ve on iki 
ılometre ötedeki Çapak köylerine 
vız iriliğinde dolu yağımış, tütün 
absulüne zarar vermiştir. 

TAN 

Bur ha niyenin Kurtuluşu 

Bu Seneki Şenlikler 
Çok Güzel Oldu 

Kayseride 
Yeni Orman 

Yetiştiriliyor 
Mahrukat Buhranına 

Karıı Tedbir Allndı Kasabanın istirdadı, Temsili Şekilde 

Tekrarlandı,· Gece Fe"er Alayları Yapıldı Kayseri, (TAN) - Vilayetimiz, a
sırlar süren ihmal neticesi, ormansız 

~-~a - denecek kadar çıplak kalmıştır. YalBurhaniye, (TAN) - Kasabımı

zın kurtuluşuna tesadüf eden 8 Ey-
1\ıl gecesi ve 9 eylfıl, büyük tezahü
ratla kutlamıştır. Arada Kadir E
fe ile Borazan lsmail çavuşun isimle
ri de hürmet ve takdirle anılmıştır. 

' nız düz sahalarda, sulak yerlerde ye-
"' · tişmiş meyve ağaçları vardır. Fakat, 

On beş sene evvel 8 Eylülde, düş
man kasabamızı tahrip etm1ye hazır
lanırken, altı kişiyi doldurrn'..l.yan bir 
manganın onbaşısı olan K:ıdir Efe, 
bir alay kumandanı imiş ve bir alay 
askeri varmış gibi işgal kumandanı 

ile Belediye Reisine mektup göndere
rek düşmanı fenalık yapamadan tah
liyeye mecbur etmiştir. Borazan lsma 
il Çavuş ta S EylUl sabahı borusunu 
öttUrüp mevhum bir alay askerirmze 
"cemol" emrini vermiş, bunu haber 
alan düşman alelacele kaçmıştır. işte 
bu tarihi günl.!r hatırlanırken Is~ail 
çavuş yine efsanevi borusunu öttür-
müş, mesut istirdat temsili bir şekil- g-.1· El il B I '· ' ·ı 
d k tı tı w:ıır e e orozan smaı e u anmış r. 

Halkevi, köylerden davet ettiği 100 Çavuı Kurtuluı Bayramında 
sporcuya öğle ziyafeti vermış, bu J Geceleyin de fener alayı tertip edi
gençler Halkevi atletlerile muhte- len. Cümhuriyet meydanında milli o
lif teşvik müsabakalan yapmışlardır. yunlar oynanmıştır. 

bunlardan da mahrukat hususunda 
çok az istifade edilmektedir. 

Vilayet, köy kalkınma programına 
uyarak bu gibi sulak yerlerde köyle
rin şahsiyeti maneviyeleri namına 
kavaklıklar, söğütlükler vücude ge
tirmiye başlamıştır. Bu yıl içerisinde 
57645 kavak ve 33246 söğüt ağacı di
kilmiştir .. Birkaç yıl içinde bunlar ke 
reste ve mahrukat ihtiyacını tama· 
men karşılıyacaktır. 

Orman kanununun tatbikatı dolayı 
sile mahrukat sıkıntısı ba§gösterince 
yeni tedbirler alınmış, civar vilayet
lerden odun ve kömür tedariki im
kanları hazırlanmıştır. Maden kömü
rü kullanılmasını kolaylaştıracak tc· 
şebbüslere de girişilmiş, resmi daire 
ve müesseselerde muhakkak maden 
«öıııliri.i kullanılrııası temin edilmişti: 

Diğer taraftan yeni orman yetişti
rilmesi için planlar hazırlanmıştır. 
Erciyeşin yanıbaşmda bulunan Ali
dağ sırtlarında meşe ve Pelit ormanla 
n yetiştirme planları tamamlanmış. 

tır. Orman yerleri. köylülerin yardı

iki Memur 
Arasındaki 
Hadise 

•••••••••••••••••••••••••• mı ile kazılıp sürUlmiye başlanmıştır. 
Çanakakle civanndaki onmanlar

dan tedarik edilmek üzere olan meşe 
ve Pelit tohumları kısmen sonbahar
da, kısmen de ilkbaharda ekilecek ve 
bu sahanın hasardan korunması için 

Antalya, (TAN) - Sıtma mnca
dele reisi Rıza Erinsan ile sıtma mü
cadele memuru Sırrı arasındaki ge
çimsizlik bir cürmü metlıuda yol a~ 
mış. mahkeme Rıza Erinsanı beş gün 
hapse ve 25 lira nakdi cezaya mah-

Bigada Yangın 
Söndürme 

Teşkilatı Yok , Alidağınm üzerindekıi düzlük saha 
' • da bir akasya meşceresi vücude geti-

kum etmiJtir. Kanunt müddet zar -
fında itiraz ve temyiz edilmediğ'..n-

den bu hükümler infaz edilecektir, • 
Diğe. taraftan, Sıhhiye Vekile • • 

tince Rıza Erinsan tenzilen Kayseri 1 
la boratuar şefliğine, Sırrı da Mani -

Biga, (Tan DMlhabli1ndfın) -
Kasabıtınız, eon aenelerde birkaç ' 
yangın geçlrmlı ve her aeferln
de küçük bir itfaiye tetkUltı ku
rulamamıştır. Belediyen~ tek a
razözü, Uıtiyacı karşılamaktan 

uzaktır. 

Bundan birkaç sene önce az 
çok bir teşkilat yapılmış, şehir 

tuıumbacdan tayin edilerek ken 
dilerine ayda ikişer Ura gibi u
fak bir ikramiye verilmeslrıe 
başlamruştır. Fakat, bu para - · 
IRr sonradan çok görUlmüş, \'f' : 

o iptidai teşkilat bile bozulmuş- · 
tur. Halbuki, yangın söndürme , 
işlerinde ç.alıtmıya hevesli genç- ' 
ler bir haylidir. Bunlan teşvik 
etmek ve küçük bir teşklli.t ku· , 
J'8J'8k yangına hazır bulundur • 
mak çok ltlzumlo bir ihtiyaçtır. 
Belediyemizin bunu ehemmiyet-

sa sıhhat memurluğuna tayin o!un · 
muşlardv. Antalya laboratuar Ş{'li 
Rıdvan Ünalan, Manisa liboratuarı 
şefliğine nakledimiftir. 

Bigada Otobüs ve 

Kamyon Rekabeti 
Biga (TAN) - Benzin ucuzluğu 

dolayısile şu aralık otobüs ve kam
yonculır arasında rastlanmadık bir 
rekabet başlamıştır. Biga • Bahkesir
Biga . Çanakkale yolculan, bu yüzler 
"f kilometrelik mesafe arasında otu
zar kuruşa taşınmnktadır. 

Biga Camileri Tamir Edildi 
B ga. (TAN) - Kasabamızda bü

yük, küçük bütün camiler tamamen 
tamir edilmiştir. Yıllardanberi hara
ba yüz tutan Cedit mahallesi caımii 
de• yıktınlarak yeniden inşa edilmiş
tir. 

Kadro harici kalan iğdeli camiinln 
minaresi yıkılarak taşlarile bu yeni 
camiye b r minare yaptınlmaktadır. 
Hususi bir surette tutulan nakkaş 
marifetile Çarşı camii nefis bir şekil
de boyanmış, kubbesindeki yazılar es 
kisinden daha güzel bir surette yeni
den yazılmıştır. 

--<>---
Bursa Orman Müdürü 

Değl1t1 
Bursa, <TAN) - Orman müdürü 

Zühtü, ~tacık orman başmühendisi 
ımuavinl:ğine tayin edilmiştir. 

Niksar Şosel~ri 

Tamir Ediliyor 
Niksar, (TAN\ - Reşadiye şoaes! 

uır•ı nde, bilhassa beton köprü civa
nnda taş ferşiyatına başlanılmıştır. 
Bu yolda iki silindir çalışmaktadcr. 

Ünye - Niksar yolunun da tamiri 
hazırlıklarına ba~lanılmıştır. 

le göWnUnde tutmuı gerektir. ı 

•••••••••••••••••••••••••• 

Biga Postanesi Şehir 

Mektubu Almıyor 
Biga (TAN) - Burası 2000 hane

den fazla ve dağınık bir kasabadır. 
Bir uçtan diğer uca dolaşabilmek için 
bir saatten fazla vakit kaybetmek la 
zımdır. Uzak semtlere postanfce 
şehir mektubu kabul edilmediğinden 
kasabamızda muhabere hususunda 
halk çok zahmet çekmektedir. 

Iki posta müvezzii olduğuna göre 
şehır mektubu kabul edilmesinde malı 
zur yoktur. Çok muntazam işliyen pos 
tanemizden bu cihetin de temini is
teniyor. 

---ıo-

Bartın Panayırı 
iyi Olmuyor 

Bartın <'f'AN) - Bartın panayiri 
bu sene de sönük geçmiştir. Bu pana
yırin, muhitin ihtiyacından doğma ol
madığı, bir heves neticesinde süs ola
rak ihdas edildiği anlaşılıyor. 

lnegölde Su 
Inegöl (TAN) - Mevcut içme suyu 

kuabamızm ihtiyacına kafi olmadığı 
gibi yağmur yağdığı zaman da bu
lanmaktadır. Belediye, suyu ıslaha ça 
lışıyor. Bu makeatla filtre tertib~tı 

yapılmıya başlanılmıştır. 

rilmesi, önümüzdeki ağaç bayramın
da Kayseri mekteplilerinin burada a
ğaç dikme bayramı yapmaları karar
laşmıştır. 

Bartında Mahrukat Sıkıntııı 
Devam Ediyor 

Bartın, (TAN) - Odun sıkıntısı 
biraz hafiflemiştir. Fakat hem fiyat
lar yüksek, hem de odun azdır. Köy
llilere ihale edilen onmanlarda, teş

rinlerden evvel katiyata müsaade e
dilmesi isteğini Vekalet reddetmiştir. 
Halbuki, Bartının kışlık ihtiyacını 
karşılayacak mikdarda odun yoktur. 
Demirci esnafı işlerini görmek için 
mangal kömüri.i bulamadıklarından 
kaymakamlığa müracaatla şikayette 
bulunmuşlardır. Alakadarlar, demirci 
ocaklarında maden kömürü kullanmı
ya imkan bulunmadığını söylemekte
dirler. Odunsuzluk yüzünden kasaba
nın hamaımı bazı günler kapalı kal
maktadır. 

lzmitle Rram 
Mücadelesi 

Izmit, <TAN) - 20 Ağustosta baş 
Iıyan rüm mücadelesi vilayetin her 
mıntakasında hararetle devam etmek 
tedir. Mücadeleye, hayvan mezarlık
Ian mucidi vilayet veteriner direktö
rü Ziya Tan başkanlık etmektedir. 
2029 köyde 13340 at mevcuttur. Bun
ların muayenesi 20 ilkteşrin b sona 
ermiş bulunacaktır. Bu maksatla şch 
rimize gelmiş olan Ziraat Vekaleti 
salgın hastalıklar mütehassısı Dr. 
Naki Cevat Akgerman Ankaraya d~n 
milştilr. 

M. Kemalpaıada 

Radyo 
M. Kemalpaşa (TAN) -C. H. Par 

tisi ve Belediye tarafından müştere
ken bir radyo alınmış, hususi teçhi
zatla hoparlörünün sesi yirmi misli 
büyültülerek, kasabamızın geniş bir 
kısmında neşriyatın işitilmesi temin 
olunmuştur. 

Mikrofon tertibatı da bulunduğu 

için milli günlerde ve icap ettikçe bu 
radan da neşriyatta bulunmak kabil 
olacaktır. 

1 araga isyan saclar 
Ekseriya bolunduklan yeri terketmek arzusunda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate Alıştırınız 
Bunun en l3i çeresi 

Pertev Briyantini 
kullanmakta. -· 

Liseler Allm, Satım Komisyonundan : 

Cinsi 
Beherinin Dk tepıinat 

:Miktarı Tahımin B. Lira Kr. 
Eksiltmenin yapr• 
lacağı gün v~ saat 

Kilo Kuruş 

Beyaz peynir. 15900 36 ) 7~ 55 28-9-937 Salı günU 
Kaşar peynir. 9200 55 ) saat 15 de 

Zeytin yağı. 12500 65 ) 609 38 28-9-937 Salı güııU 
Saat 15,15 de. 

Kok kömürü 50 ton 1950 73 13 2S-9-1937SalıgünU 
saat 15,30 da. 

15-9-1937 Tarihinde Çarşamba güpü Beyaz ve kaşar peynirlerle zey• 
tin yağının kapalı zarf eksiltmesi intaç edilemediğinden pazarlıkla, kok 
kömürünün. açık eksiltme ihalesi 28-9-1937 Salı günü karşılarında ya
zılı saatlerde icra edilecektir. Dk teminatlan yanlarında gösterilmiştir. lB" 
tekliler yeni yıl Ticaret odası vesika ve teminat makbuzlarile birlikte 16" 
tanbul kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan Liseler alım, satım ko
misyonuna gelmeleri. Teminatlar Liseler muhasebeciliği veznesine yatı• 
rılacaktır. 

Şartnameler komisyondan görülüp öğrenilir. (6294) 

ANKARADA~, 

Türk Maarif Cemiyeti Lisesi 
1937-38 Ders yılı tedrisata yeni yaptırılan Kolej binasında 
başlanacaktır. Dk, Orta ve Lise kısımlan vardır. Ilk 50, Orta 
80, Lise 100 liradır. Kayıt ve Fazla tafsilat için "Ankarada 
Türk Maarif Cemiyeti Lisesi" Müdürlüğüne müracaat edil
mesi. ( 4 996) 

As[pin Kenan 
Sizi'&o~uk algınh§ından, nezleden, gripten, baf 

diş lörıtarından koruyacak en iyi ille budur 
İsmine dikkat buyurulmas 

~üksek ıir-aat Enistitü~ü 
Rektörlüğünden : 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Baytar Faktlltr 
sine kız ve erkek ve Orman FakUltesine yalnız erkek parasız yatılı, pa• 
ralı yatılı ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için ..,... 
ğıdaki şartlara uymak gereklidir. 

L - Türk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihanını vere~ 
bakaloryasını yapmış veya lise olgunluk diplomasını almıg bulunmak 1"" 
zımjır. (Bakaloryasını yapmamı§ veya Olgunluk diplomasını aımaınıf 
olanlar enstitüye alınamaz.) 

2. - Istanbul Universitesinin Fen Fakültesinden naklen gelecek olall" 
lar orada okudukları sömestrlerden muvaffak olmU1larsa, ikisi kabul edi"' 
!erek Baytar, Ziraat ve Orman Fakültesinin Uçüncü sömestrlerine alJ
oırlar. Ancak Baytar Fakültesine girenlerin bu Fakültenin birinci ve iJdJI"' 
ci sörrıestrlerinde okunan Anatomi dersine de aynca devam etmeleri "' 
Ziraat FakUltesine girenlerin Ziraat stajmı yapmaları gereklidir. 

3. - Enstitüye girecek talebenin yaıı 17 den aşağı ve 25 den yuıtatl 
olmaz. Nehari talebe yUksek yaş kaydına bağlı değildir. 

4. - Parasız yatılı talebeden erUklerinin lüzum gösterdiği beden kabl"' 
üyeti ve sağlamlıkları hakkında tam teşekküllü bir hasta evi ku.rulunuıa 
raporu lazımdır. Bu raporlarda talebenin her türlü asken hizmete uııi
liyı:ıtli olduğu aynca tasrih edilecektir. __. 

5. - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve sağli!ll"' 
lık muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabl• 
liyetini göstermiyenlerin enstitüden ilişiği kesilir. 

6. - Ziraat Fakültesine girecek 'talebe Ankarada Orman Çiftli~ 
10 ay staj görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince talebeye 30 U,.. 
aylık verilir. Yatacak çiftlikte parasız sağlanır. (Stajyer talebenin yr 
mesi ve içmesi de enstitüce sağlandığı takdirde kendilerine bu 30 U,.. 
verilmez). 

7. - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde her ,_ 
sebeple olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bırakanlardaO 
veya cezaen çıkarılanlardan Hilkfunetçe yapılan masraflan ödeyecekleri 
hakkında verilecek nU.muneye göre noterlikten tasdikli bir kefaletnaıo' 
alınır. 

8. - Enstitüye girmek isteyenler yukarıda yaz:lı rapordan başka ntl• 
fus kağıdını, aşı klğıdım, polis veya uraylardan alacaktan özgidiın k .... 
ğıdını, orta ve liselerde görmilf olduklan süel dersler hakkındaki eıı_U· 
yetnameleri iliştirilerek el yazılariyle yazacakları pullu bir dilekçe il• 
ve altı tane fotoğrafile birlikte doğruca Ankarada Yüksek Zkaat Enıtl• 
tüsü Rektörlüğüne başvururlar. Talipler dilekçelerinde hangi f akUiteY' 
kayıt olunmak istediklerini bildirmelidirler. Aksi takdirde dilekçeler ba1'' 
kında bir muamele yapılmaz. 

9. - Pulsuz veya usuli dairesinde pullanmamıt olan ve 8 inci maddeci' 
yazılı kağıtların ilişik olmadığı dilekçeler gelmemit sayılır. Ve buııı-' 
hakkında hiçbir muamele yapılmaz. 

10. - Birinci ve sekizinci maddede yazılı vesikalarla vaktinde ~ 
ranJar arasından pek iyi ve iyi dereceli olanlar tercih edilir. (., 

Kabul edilecek talebe diploma dere~~~= e ve başvurma tarihlerine 
re seçilirler. Kadro dolmadığı takdirde orta dereceliler de başvunna fi' 
rasma göre alınabilirler. Ayni geralt altında liseden fen kısmındaD ""' 
kacaklar tercih olunur. 

11. - Cevap isteyenler ayrıca pul göndermelidirler; ed 
12. - Başvurma zamanı Ağustosun birincJ gilnünden Eylftliln 30 urı 

günü akşamına kadardır. Bundan sonraki başvurmalar kabul edflınel
S) 
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BiR ÇIRPIDA BİRKAÇ FIKRA 
DEGIL MI YA? .. SEBEP NE? 

Yazan : Ziya Şakir 

Bir Casus Y akamandı Şahım! 
- Baba Saksofon nasıl yazılır?. 
- Aptallığın lüzumu yok oğlum k ~U; bu sert başkumandanın 

İle ;~rlerini, büyük bir inkıyat 
t!k!ıbe l'l_ne getirmişti. .lzmi ti, Ka
lt l)j ~: İznik gölünün yakininda 
~Jıir kıiıtaşı geçerek süratle Yeni-

Saksofon yazılmaz, çalınır! 

- Sokakta oynuyorduk bir acıam 
saçlarımızı okşadı, sizin babanız kim 
liye sordu biz de söyledik. 

au O\'~ına yetişmişti. 
darı llıeh ordusunun (Gelibolu) 
laıtı (Ge~l;ık) e geçen kısmı da 
bat "8.ktınde büyük orduya ilti-

Se etmişti. 
~liın, ordusuna derhal ( saffı
~ nizamı aldırdı. Dikkatle tef 
llle geçirdi. Aldığı neticed~n 
'de':1un olarak, bu intizamı temin 
9'Yz • Sabık Bosna Valisi Sinan pa 
~.Anadolu beylerbeyi) liği ma 
bıı . a ~aabetti. Bir gün zarfında 
rQıı 1'1erı bitirdikten sonra, ertesi 
~rduya hareket emri verdi. 
~ ~.1?· harp ilanı haberini, usu
du. YClll İsmaile bildirmek istiyor
tlÇi ~at; bunun için hususi bir 
~ö~~ermiye kıyışarnıyordu. E
ltıı, ~nıharp beyannamesini yaJ 
ile~ lamı§b. Fakat, Şah lsma
' laben yazılmış olan bu beyan 
~· Çok ağırdı. Bunu, Şah İs· 
b~ kinı verirse versin; hiç şüp-
lip b' ki, o anda onun kafası kesi
bit kır tarafa aWacaktı... Selim, 
~ ellenin kesilmesine ehemmi
ii ;e.~iyordu. Fakat, gönderdi
tarın ÇUıın, hakarete uğramasını 

Seuek istemiyordu. 
,ın, buna bir çare düşünüp 

diae ken, hiç umulmadık bir ha
lad ıillıur etmişti .. ve bu garip te 
'Üfle, Osmanlı hükümdarının ar 

flrd da yerine gelmişti. 
hl.tıi.~· (BozöyUk) menziline 
...;;;: gece, (Otağı hümayun) ci-
ıtıllt..da birdenbire bir gürültü kop 

...... 8re, komS-" 

...._Vurun .. 
'Tutun ... 
'8ıi>~alaym, JU herifi. 

erı duyulmuştu. 

~Zinhar .. öldürmeyin .. kim oı-
li' u anlıyalım. 

tltıe öbetçuerin bu gürilltWeri üze
tı. ~erkes çadırlarından fırlamış
~ dırlarda konuşulan söz•eri 
'ken yakalanan bir adamla 
~ 11§nıışlardı. 

tıı • u gUrfiltüyü, Selim de duymuş 

~ lie oluyor? .• 
Ye sormuştu. 

Jeı. ~ etrafında bekliyen peyk
~ 11e 80laklar, koşmuşlar, mesele

ne olduğunu öğrenmişler-
' 8' llıtQ. ır casus yakalanmış, Sulta-

~ ~aber getirmişlerdi 
bi' ~usu, tez bana getirin. 
~ enıir vermişti. .. (Serhad bö 
~~) efradı kıyafetindeki adam, 
ti, Selimin huzuruna getirilmiş-

l>a;ı; __ 
~ ~h. böyle ordugA.hm mer-
~ kadar sokulmıya cesaret e
~tdı~ adamı dikkatle gözden ge
~n sonra onu isticvaba gizi§ 

1-~ adam, büyük bir pervasızlık 
~ 'dının (Kılıç) o}duğunu sövle -
~ 11e casusluğunu da itiraf et-

() 
~ ıa~an, Selim ile aralarında 

......._ hır muhavere geçmişti. 
~ l>eki.. Ordunun içine kadar 

......._Ye korkmadın mı? .• 
....._ lieden korkayım? .. 
....._ ÔlUnıden. 

'l3en .. Olmiyeceğime inanan bir 
tin. 

~~h~iyeceğine inanan mı? U. 
~ §ınıdi senin kafanı kestire-

:: ;uınetmiyorum. 
ae~·· öyle ise, şimdi görürsün .. 
......._ • derhal emir verdi: 

Ilı. .\ını, şu herifi.. Kesin kafası 

~~· bir anda şaşırdı. Oynamak 
~tnu0YUnun, hiçbir kıymeti kal 
lctı~ anladı. Ellerini semaya 
'ty k: 

~tıbı ~ahım .. Ey, Şah lsmailim. 
bty: b _na kurban gidiyorum. 

S agırdı. 

°ı:"klar ve peykler; Kılıcı kol 
t111tıu.10 1f'llıdan yakalamışlar, sil -
~) ~d~ .. (Şah) ve (Şah Is

-.o&lllleleriııi ititen Sultan Se 

limin dimağında, birdenbire bir fi
kir uyanmıştı. Derhal; 

- Hey .. Bana bakın. 
Diye seslenmişti. Ve sonra, şu 

eınri vermişti: 

- O adamı bırakın .. dışarı çıkın. 
Selimin bendeganı, Kılıcı serbest 

bırakmışlar .. derhal çadırı terket
mişlerdi. O zaman Kılıç ile Selim, 
gözgöze gelmişler: 

Kılıç, büyük bir sevinç içinde, 
gWümsedi: 

- Sultanım! .. ölmiyeceğime inan 
makta hakkım var mı imiş? .. 

Dedi. 
Selim, garip bir tebessümle güle

rek cevap verdi: 
- Evet ... Buna şimdi ben de bi

raz inanıyorum.. Hele şöyle beri 
gel.. Söyle bakalım, sen Irandan çı 
kalı nekadar oldu?. 

- iyi bilmiyorum. Fakat, bir ay 
kadar oldu . 

- Sen; Iranı terkederken, Şah 
nerede idi ? • 

-:Kıırabağda. 
- Şimdi, sana bir mektup ver -

sem .. Bu mektubu kaç günde gö
türüp Şaha verirsin? .. 

- işi bilir, Sultanım ... Eğer al· 
tuna yürük bir at verirseniz .. yollar 
da da bir mania karşısında kalmaz 
sam, on be§ günde, ni.mei hüma· 

yununuzu, ili Hazreti Şaha tak -
iim ederim. · 

- Pekala .. Yarın sabah sana yü
rük bir atla, muhafız olarak on sü
rari vereceğim. Derhal yola çıka

caksın. 

Kılıç, talihin bu garip cilvesine 
hayran kalarak derhal yere kapan 
dı. 

- Ferman 9.ıltanımın. 
Diye mırıldandı. 

Namei Hümayun 

T am on dört gün sonra .. 
Dolu dizgin Karabağ sa

rayının avlusuna giren (Kılıç) der 
hal Şahın başmabeylncisine müra
caat etti. 

- Geldiğimi, Şaha haber verin . 
Bir saniye evvel kendisini görmek 
isterim. 

Dedi. 
Şah lsmail, Kılıçın, böyle telaş 

ıle avdet etmesiııden hayretler için 
de kalarak onu huzuruna kabul e
der etmez; 

- Ne var Kılıç .. Yoksa, 
ıeliyor mu? .• 

Dedi. 

Selim 

r.. koynundan c;ıkardığı mek
tubu takdim ederken; 

(Arkası var) 

Şişmanlara Çimdik 
Şişman, yuvarla.cık bir teklifsiz 

alıpabmız varsa arada sırada ko
luna bir çimdik atmak i~iın içiniz 
titrer ve bu arzunuzu yerine geti
rince adeta bir keyif duyarsınız. 
Çimdik pek te kıyasıya olmazsa şiş
maıı ahpabmlZID canou aeıtmıya
cağı gibi onun için bir de iyiliktir. 

BillrsinJz ki, çimdikleme Dl88&j
la tedavinin tarzlarmdan biridir. 
Masaj yapaıılar ln8uım VÜcudü ü
zerinde türlü türlü şekillerde ha. • 
reketler yaptıktan başka bir de, 
tedavi etmek istedikleri kısmı, ta
bli can acrtmadan, üstUst.e ve klsa 
fasılalarla çlmdiklerler. Masajm 
bu tanı kan• dönmesini daha ko
laylaştınr, cildin adalelerini tenblh 
eder. Onun için şişmanlara çok 
faydalıdır. Bilhassa - genç şişman
larda - biraz sarkık ve gevşemiş de
rilere kuvvet verir, gerginleştirir. 
Sizin de teklifsiz ahpaplanruz ara
sında zayıflamak istiyen şişman· 
lar varsa onlara. canla.nnı acıtma
dan, Ustüste birçok çimdik atmak-
ta hiç tereddüt etmeyiniz. Hem 
kendiniz keyiflenmiş, hem de o~ 

ra lylllk etmlt olursunuz. 
Zaten, ıişmanlığa kartı tatbik 

edilen masaj şekil yalnız çimdikle
mek değildir. Masajin en hafif ıtek
U olan sıvazlama yani el ayisiylfl 
derinin üzerine, okşar gibi haf•fre 
basarak eli hareket ettirmek şiş -
manlarda eksik olmıyan vücut ağrı
lanm geçirir, onlara ferahlık , ·erir. 
EUn tazyiki biraz artınlına deri -
nln altındaki zayii şişkinlikleri bo
pltır. Fakat ellD hareketi dalma ka-

ra kaıı damarlannm içindeki ka -
JUD istikametinde olmalıdır. 

Masa.j111 uvma şekli adaleleri sı
kıştırdığından onlara hem raluıtlık 
verir, hem onlann içinde birikmiş 
olan mayilerl çıkararak şlşma.nlı -
ğm azalmasma yardım eder. Şiş -
manlann bazılannda adaleler kü
çüldüğünden onlarm tekrar bUyU -
mesine, kuvvetlemneslne de ll1 gttı
llr. 
Uvmad:uı sonra cUdln tberlnde 

yine el ayuile yahut elin kenarile 
bir de çekiçleme tarzında masaj ya 
ptln:sa bu da adalelerin kuvvetlen· 
mesine yardım eder. Bunda.ıı h:..şka 
Dıtizaz usulünde elle yahut mahsu
si bir aletJe masa.j u.4'ulü vardır. Bn 
da şlşmuılann vücut ağnlannı ge
çirir. 

Masaj kann üzerinde yapıldığı 

vakit yağlann erbnesine çok fayda 

verdiğini bilirsiniz. Fakat bunu yap 
tırmak için mutlaka bir mUtehu -

sısa lüzum vardır. Onu bulamıyan
lar, bir halınm üzerinde arka üze
ri yatarak, bacaklanm bükmeden, 
otunıp yatarlar. Böylece, yalnız ks 
nnlarRun adalelerlnl oyuatarak bir 
nevi masaj yapmış olurlar • 

Ancak muaj da Uiçlar gibidir. 

Her şişmanın bu Dacı kendi ken
dine kullanması her vakit doğru o
lamaz. Bazllarmda zarar verdiği de 
vardır. Bundan dolayı - bilhassa 
yürek tarafmdan rahatsızlık du -
yan - ıişmanlann kendilerine ma
saj yaptırmadan önee beldmlerlne 
duwm••en ihthatb olar. 

• 
SAGLAM IŞ! 

- Demek ki, borcunuZlı çarşambl 
günü ödiyeceksiniz. 

- Evet namusum üzerine söz ve 
riyorum. 

- Namusunuzu bırakın da bir te 
minat verin Allah aşkına • 

• 
SAADET! 

- Kızınız evlendikten sonra mesut 
olabildi mi? 

- Ne diyorsunuz. Damat kızımızın 
o anda ne istediğini gözünden anlayı
veriyor. 

-Mükemmel! 
- Fakat anladığı şeyi de çarşıdan 

biz alıyoruz. 

• 
KONFERANS NEDiR? ·~"/' 

.ı..; •• ~ 
- Baba konferans ne demektir? -<;(f> 
- Gelecek seferki toplantıda ko-

nuşulacak geyleri tespit etmek de · 
mektir. 

- Kibar adammış. 
- Evet sonra babamızı buldu ne . 

dense tekme tokat kavga ettiler. 

• 
AL BAŞINA BELAYI 

Genç bir kadın elinden tuttuğu blr 

çocukla karakola girdi. Çocuk avaz a.. 
vaz ağlıyordu. Genç kadın : 

- Bay polis dedi bu çocuğu sokak
ta buldum. 

Komiser kalkL 
- Tebrik ederim öyleyse dedi altı 

aya kadar çocuğun sahibi çıkmazsa 
sizin olur. 

• 
YETiŞMiŞ! 

Bayan Mutena şoförlükten imtihan 

oluyordu. 
Öğretmen: 

- Peki, dedi, bir yokuştan iner
ken firenlerin tutmadığını anladınız, 

ne yaparsınız?. 
- Derhal yere atlar, tekerleklerin • 

'.ANLAYIŞ 
Sabrı tükenen teni• •eyirc:Ui · önüne ta§ koyarım. 

- ?! .. 

- Dün neredeydiniz? 
- Hastaydım. 

- Raporunuz var mı? 
- Hayır ateşim vardı. 

• 
VAHA BETER. 

- Yahu futbol mü oyniyacaksm 
dizlerine bu meşin mahfazalan ne di
ye takmıyorsun? 

- Refikamla Briç oynamıya gidi· 
yorum daondan. 

• 
VAKA KAHRAMANI 

- Bay Ahmet yine tarihi bir ro
man yazdı. 

- Vaka kahramanı kim?. 
- Basacak olan kitapçı. 

• 
ÇUNKI. 

- Yeni dramunı nasıl buluyorsun. 
- Doğrusunu söylemek 18.zımgelir-

se Shakespeare böylesini yazamazdı. 
- Yok canım bu kompliman biraz 

ganice oldu. 
- Kat'iyyen değil dostum. UçüncU 

perdedeki otomobil kazasını aklına bi. 
le getiremezdi. 

- Neden? 
- Çünkü o zaman otomobil yoktu. 

• 
ALIŞILMAMIŞ NEZAKETE 
SARHOŞLUK DERLER: 

- Sen karınla gürültüsüz patırtı
Kahraman culan avcıları 

• 
RENK FARKI 

- Ekmekçi.. bir ekımek istiyorum 
anıma altın sansı gibi olacak . 

- lki tanecik var Bayan birisi 2• 
ayar, öteki de 18 ayar rengindedir. 
Hangisini vereyim?. 

- ?!. 

• 
KARARI KiM VERDi! 

Adamcağız daha sabahın sekizinde 

soluk soluğa otomobil mağazasına p 
di: 

- Bay memur diye bağırdı, dtln 
gördüğüm makine~ derhal satın ala
cağım! 

Mal satacağı için sevinen memur: 
- Peki amma bayım, bu kararı n .. 

den böyle acele verdiniz. 

- Ben karar falan vermedim bf. 

rader karım karar verdi, sen maki
neyi hazırla. 

• 
ERKEK GUZELLERI 

- Güzel bir kıza randevu verdim. 
Benimle gelir misin Yekta? 

- Benim ne işim var sizi rahatsız 
etmekten başka bir şey yapamam ki 

- Mesele o değil bu kızcağızın bir 
kere de seni görmesi beni mesut ede
cektir. 

sız nasılgeçiniyorsun yahu? Ben bu-ı-
na bir türlü muvaffak olamıyorum. A 

- Karana kibar muamele ediyo- n tep 
rum! Halkevinde Müsamere 

Talihsiz koca mesut arkadaşından 

ayrılarak eve döner dönmez kapıyı a
çan karısını ni.zikine bir surette öp
tü. Kadıncağız birdenbire iki gözü 
iki çeşme ağlamıya başlayınca, çok 
kibar bir erkek tavrile: 

-Ne var sevgilim dedi niçin ağlı- . 

yorsun dayanamıyorum. 
Bayan bir çağ hayretle erkeğini süz 

dükten sonra, ağlıya ağlıya: 
- Sevgilim dedi. bugün her işim 

ters gidiyor, tepsiyi indirirken düş -
tüm bütün porselen tabaklar kırıldı. 
Hizmetçi kız piyanonun kapağını ye
rinden söktü. Bunlar da yetişmiyor -
muş gibi sen de eve sarhoş geldin. 

- ??? ... 

• 
ELEKTRiK DERSt 

- Şu halde çocuklar kedide elek
trik vardır. insan karanlık bir odada 
kedinin Birtmı okşarsa insanın gözü
ne ne sıçrar? 

- Kedi sıçrar Bay öğretmen. 

• GUN GEÇTiKÇE 
- Sizin bayan her gün biraz daha 

fena çalıyor. 
- Ne yaparsın birader. 
- Fakat bugün <;aldığı parça haki-

katen bir hafta sonra çalacağı kadar 
berbat bir geydi. 

Halkevi gençleri, muvaffakıyetli bir tem•ildı 

Antep, (TAN) - Halkevi röste- türk köyünde "Uçak günü" piyesi 
rit salonunda bir hafta içinde biri oynanmıştır. 

lise mezunları tarafından olmak üze-
re muhtelif müsamereler verilmiştir. 
Liseliler kendi yazdıkları bir opereti 

muvaffakıyetle oynamışlardır. Gös -
terit şulJesi gençleri de Reşat Nuri
nin "Umidin güneşi" piyesini dört 

defa temsil etmişlerdir. Aynca Ata-

ANTEPTE PEÇE, ÇARŞAF 
KALKTI 

Gaziantep, (TAN) - Belediyenin 
karariyle 1 eylülden itibaren çarşaf 
ve peçe tarihe kantmıştır. Bu yasağı 
dinlemlyenler 5 liradan '50 liraya ka
dar para cezası vereceklerdir. 



Hukuk 
Tetkikleri 

(Başı 7 incide) 

. turacak .. O, oradan aşağı değil, o
ra.dan daha yükseklere çıkacaktır. 
Ve bu, Türk anasının hakkıdır. 

Kurultayda tez okuyacak profesörlerden 

B:ı_ı 1 in~lcle) 
ra encümenlerin seçimine geçilecek
tir. Bundan sonra Türk Dil Kurumu 
adına genel sekreter B. İbrahim Nec
mi Dilmen, Tarih Fakülteleri adma 
B. Muzafer Göker birer nutuk söy
liyeccklcrdir. 

Türk Tarih Kurumu asbaşkanı Ba
yan Afet tarafından kurumun arke
olojik faaliyeti hakkında bir tebliğ 
yapılacak ve müteakıben genel sek
reter B. Muzaffer Göker kurumun 
i!mi faaliyetleri hakkında bir rapor 
okuyacaktır. 

Kongre namına saat 17,30 da Cüm 
huriyet abidesine merasimle çelenk 
ltonacaktır. 

Dünkü ziyafet 

töreni programı aşağıdadır: 
1 - Ilk Türk Dil Kurultayının top 

}andığı 26 eylül dil bayramı, bundan 
önceki yıllarda olduğu gibi, Türk Dil 
Kurumu üyeleri, halkevleri, gazeteler 
ve yurdun bütün dilseverleri arasında 
kutlanacaktır. 

2 - 26 eylül 1937 pazar günü sa
at 18 de Ankara ve lstanbul radyo
ları birleştirilecek ve Türk Dil Kuru
mu adına bir söylev verilecektir. Bu 
söylev bütün balkcvlerinde radyo ile 
dinlenecektir. 

3 - Halkevleri, söylev saatinden 
önce veya sonra, kendi bölgelerindeki 
imkana göre, dil hakkında konferans
lar vermek, şiirler okutmak ve türlü 
tezahürlcrde bulunmak suretile dil 

lstanbul, 19 (A.A.) - Türk Ta- bayramını kutlıyacaklardır. Halkev
rlh kongresine iştirak etmek üzere terinde verilen konferansların, söylev
şchrimize gekniş olan yabancı alim· lerin birer kopyesi Türk Dil Kurumu 
ler şerefine Türk Tarih Kurumu as- Genel Sekreterliğine gönderilecektir. 
başkanı Bayan Afet tarafından bu- 4 - Türkiye gazeteleri, 26 eylül 
gün (dün) saat 15 te Ertuğrul ya- 1937 sayılarında dil bayramını kut
tmda bir çay ziyafeti verilmiştir: hyacaklar ve Türkiyede dil çalışma-

Yat Dolmabahçe önünden kalka· lan üzerine yazılar yazılacaktır. 
rak Floryaya kadar gitmiş, orada 5 _ Bütün kutlama ve tezahürler
Denizevi gezilmiş ve oradan kalkıla- de şu noktaların tebarüz ettjrilmesine 
rak Yeniköy önlerine kadar dolaşıl- çalışılacaktır: 
dıktan sonra dönülmüştür. 

Bu çay ziyafetinde kongreye jşti- a - Ulu Onder Atatürkün yüksek 
rak edecek yabancı alimler, dil ve ta- himaye ve irşatları altında Türk dili 
rih Cemiyeti üyelerile yakından ta- üzerinde yapılan çalışmaların her gUn 

daha çok genişliyen yüksek bir faa
nışmak ve konuşmak imkanını bul-
muşlardır. liyet göstermekte olduğu, 

b - Ana dilimizin geniş varlıkla · 
Kurultay pulları rını bulmak üzere yapılımakta olan 

Dolmabahçe sarayında toplanan 1- araştırmaların yalnız Türk dili leh
kinci Türk Tarih Kurultayı adına çelerini değil, 'bütiin kültür dillerini 
~astınlruı posta pulları bugünden i- ve genel dil bilgisini ilgilendiren yük
tıbaren posta gişelerinde lrullanılmı-1 sek bir buluşa. yeni (Güneş - dil te
ya başlanacaktır. Bu pullar 3, 6, 7,5, orisi) adını alan Türk dil tezine var-
12,5 kuruşluk olmak üzere dört pul- dığı. 
dan mürekkep 100 bin seridir. 6 ve 
12,5 kuruşluklar üzerinde Atatürkün 
büstleri vardır. 3 ve 7,5 kuruşlukların 

üzerinde de Alacahöyük kazısında 
meydana çıkarılan üzeri ele«tron kak 
ma tezyinatlı çok kıymetli tarihi ge
yik heykelinin resmi vardır. 

Kurultay devamı müddetince :ıçık 
bulunmak üzere Dolmabahçe sara • 
yında saat kulesi kapısında bir de 
posta gişesi açılmıştır. 

Türk Tarih Kurumunun 
bir tebliği 

İstanbul, 19 (A.A.) - Türk Tarih 
Kurumundan: 

1 - İkinci Türk Tarih kongresi 
yüce Önder ~tatürkün yüksek }\ima
yelerinde Dolmabahçe sarayında 20 
eyllil 937 pazartesi gilnü saat 15 te 
açılacaJttır. 

2 - Kongreye davetliler kendileri
ne gönderilen kartlarda yazılı gUn ve 
saatlerde Türk Tarih sergisini geze-

C- Yeni Türk dil teorisinin Uçün-
cU Türk Dil Kurultayına iştirak eden 
dil bilginleri tarafından kabul edildi
ği gibi, ı eylül 1937 de Bükreşte top
lanan Beynelmilel Prehistorik, Arke
olojik ve Antropolojik kongreye de 
tebliğ edilerek iyi karşılanmak 

suretile bir kat daha kuvvetlendiği.. 
d - Türk kültürü prehistoire'in en 

eski yüksek kültürü olup neolitik ve 
maden medeniyetleri orta Asyadaki 
TUrk ana yurdundan yeryüzüne ya • 
yıldığı gibi, Türk dilinin bütün kültür 
dillerinin ana kaynağı olduğu da "Gü 
ncş • Dil,, teorisinin verimlerile inkar 
kaôuJ etmez bir surette sabit olmak-
ta bulunduğu, 

6 - Halka hitap eden söylev, kon
ferans, ,ur ve yazılarda elden geldiği 
kadar herkesin anhyabileceği açık, 
snde, düzgün, pürü~Uz ve gUzel bir 
türkçe kullanılmıya çalışılacaktır. 

ceklerdir. Serginin ziyaretinden son- Burdurda Mahrukat 
ra davetliler ayni kartlarla Dolma-
bahçe sarayında bugUn açılacak olan 
resim ve heykel müzesini de gezebile
ceklerdir. 

3 - Tarih sergisi ile resim ve hey
kel müT.esinin kongreden sonra u
muma açılış programı ayrıca bildi
rilecektir. 

Radyo, Kurultay 
müzakerelerini verecek 

Çok dikkate şayan olacağı şüphe
siz bulunan İkinci Tarih Kurultayı
nın açılma merasimi ile bUtün nu -
tuklar ve müzakerat, halkın iyice ta-
kip edebilmesi için Istanbul radyo
su tnrafından saati saatine verile
cektir. 

Befinci Türk Dili 
Bayramının Programı 

Ankara, 18 (A.A.) - 26 eylülde ya 
pılacak beşinci dil bayramı kutlama 

Buhranı Bitmedi 
Burdur, (TAN) - Yeni Orman ka 

nununun tatbikmdan beri hissedilen 
odun ve kömür buhranı devam edi
yor. Odun kömürü, kilosupna 15 ku
ruş verildiği halde güçlükle tedarik 
edilebiliyor. İşlerini ateşin yardımile 
görmek vaziyetinde bulunan esnaf 
gömürsUzlükten sanatlarını terket
mek zorunda kalmışlardır. 

---<>--

Şarktaki Güretçi Gençler 

Artvin, (TAN) - Zafer bayramı 
münasebetile Halkevi tarafından ter 
tip edilen güreşlerde yan ağır ve ya 
rı orta siklette birincilikleri kazanan 
larm yetiştirilmek üzere Türk Spor 
Kurumu himayesine verilmesi dUşü
nUlmektedir. 

Diyorlar ki: Fakat şeriatte iki 
tarafın rizası şart değildi. Erkeğin 

boş ol diyivermesiyle her şey olur 
biterdi. Halbuki şimdi iki tarafın 
rizası boşanmaya esas tutulacak. 

Ne olursa olsun işin içyüzü de
ğişmez. lki tarafın, rizasını hakim 
huzurunda serbest olarak istimal 
ettiklerini ne ile anlıyacağız? Iki 
taraftan biri, bilhassa erkek kadı
nı cebirle tehditle riza beyanına 

mecbur etmiş ise ne olacak? 
Haklın takdir etsin mi denecek? 

O halde bbşanmada serbesti gene 
kabul edilemiyecek demektir. Bun
dan başka yukarıda dediğimiz gibi 
meseleyi ayni :r..amanda devlet ve 
camia İ§İ olarak mütalea etmek 
mecburiyetindeyiz ki bu şekilde ise 
serbest boşanma asla bahse mevzu 
olamaz. 

Diyorlar ki: Boşanmadaki zor
luklar bir takım aile rezaletlerinin 
şüyuuna meydan veriyormuş. Ola
bilir. Fakat bu önüne geçilmesi 
mümkün olan birşeydir. Fakat bo
şanmada.ki kolaylıklar cemiyetin 
bağrında öyle yaralar açmıya mü
saittir. Ve öyle yaralar açmıştır ki 
bunları önlemek mümkün olmadığı 
gibi tedavi de edilmemişlerdir. 

Rezaletler nasıl önlenebilirler?. 
Muhakemenin gizli yapılmasile 

esasen bugün dahi hakim istediği 

anda muhakemeyi gizli yapabilir. 
Bu da kafi gelmiyorsa gizlilik bu 
hususta mecburi olabilir. 

Fakat denecek hiı.kim rezaletleri 
duymıyacak mı? 

Duyacak ve duymalıdır. Içtimai 
bir faciayı devlet duymak ve bil
mek hakkına maliktir. 

Hakim devlet namınadır ki re
zalete vakıf olacaktır ve olmalıdır. 

Sosyal hiçbir şeyin gizli kalma
ması lazımdır ki tedavisi mümkün 
olsun. 

S on bir noktaya ilişmek isti· 
yorum. Usule dair eksikler 

olabilir, fakat bu esas meselesi de
ğildir. Yani Kanunu Medeni mese
lesi değildir. Hukuk muhakemeleri 
meselesidir. Mesela boşanma dava
ları geç bitiyor, sürüncemede kalı
yormuş. Ben de bu yolda çok şika
yetler duyuyorum. Bunları hususi 
muhakeme usulü ile süratle bitir
mek mümkündür. Ve bu yapılma
lıdır. Fakat tekrar ediyoruın. 

Bu bir Kanunu Medeni meselesi 
değildir. Geriye gidemeyiz. Gitmi· 
yeceğiz. Alınlanmız yük.Beklerde, 
gözlerimiz ve gönüllerimiz hep ile
ride .. llerliyoruz. Ilerliyeceğiz. Ge
rilerde ölüm vardır. Olüm.. Yaşa

ma ilerlemededir. 

Atatürk 
Şehrimizde 

(Başı 1 incide) 
lis, Korgeneral Salih, İstanbul kuman 
dan vekili Korgeneral Cemil Cahit, 
General Osman Tufan, Istanbul Mer
kez Kumandanı General Ihsan Ilgaz, 
üniversite rektörü Cemil Bilse!, Hü
kumet ve Parti erkanı tarafından 

karşılandılar, Büyük Onder, kendile
rini istikbale gelenlere teşekkür ede
rek iltifatlarda bulundular. 

Atatürkün geleceklerini öğrenen 

binlerce halk, daha sabahın çok er
ken saatlerinden itibaren Haydarpa
şa garını doldurmıya başlamıştı. Bu 
büyük kalabalık AtatUrkü görür gör
mez, içten gelen bir samimiyetle al
kışlamıya başladı. Bu samimi ve coş
kun tezahürat, Büyük Şef Haydarpa
şadan ayrılıncıya kadar, her dakika 
biraz daha artan bir kuvvetle devam 
etti. 

Ulu Onderimiz, halkı elleriyle se-
18.mlıyarak gardan çıktılar. Ve bera
berlerinde gelen zevatla, istikbal he
yetini de alarak Cümhurriyaseti mo
'törü ile doğruca Dolmabahçe Sarayı
na gittiler. 

Başvekilimiz Ismet ln.önü de Dol
mabahçe Sarayında Büyük Şefe veda 
ettikten sonra motörle Heybeliadada
ki köşklerine gittiler. 

Mebuslarımız 

Meclisin fevkalade toplantısında 
bulunmak üzere Ankaraya gitmiş o
lan saylavlarımızdan bir kısmı diln 
hususi bir trenle saat 12,45 te şehri
mize geldiler. Bu meyanda Meclis i
kinci reisimiz Hasan Saka da dün ls
tanbula geldi. 

Bugün gelecek vekiller 

Nyon anlaşması 
Tatbik ediliyor 

(Başı 1 incide) 
Yakın Şark ve Akdenizde kontrol ıne 
seleleri hakkında da Doktor Rüştü 
Arasla görüşmüştür. 

Fransa Hariciye Nazırı, bundan 
sonra, B. Negrin'i ve daha sonra 
"Beynelmilel Sosyalist amele,, dele
gasyonile "Beynelmilel Sendikalar" 
delegasyonunu kabul etmiştir. Bun
lar kendisine son defa bu iki teşekkUl 
tarafından İspanyada ademi müda -
hale politikası aleyhinde kabul edil
miş olan takrir hakkında izahat ver
mişlerdir. 

ltalyada 
Roma, 19 (A.A.) - Bu akşam a

şağıdaki tebliğ neşredilmiştir: 

Ingiltere ve Fransa maslahatgüzar 
lan, Nyon anlaşmasına munzam iti
lafm metnini dün akşam ltalyan hü
kumetine tevdi ederlerken, Italyanın 
14 eylül tarihli notası, Akdenizdeki 
kontrol sistemine ltalyanın itşirak e
di.P etmiycceği meselesiyle alakadar 
olarak biribirine zıt tefsirlere mey -
dan vermiş bulunduğundan, bu nota
nın mana ve şümulünü tasrih etme
sini talep eylemişlerdir. Bu sabah vu 
kua gelen bir görüşme esnasında, 
Kont Ciano, Italyan hükumetinin, 
müsavat meselesini ileri sürerken, 
Italyan filosunun bahri tedbirlere iş
tiraki için Fransız ve lngiliz filola
rına verilen vaziyetin ayni bir vazi -
yet alması lazım geldiği keyfiyetini 
tespit eylemek istemiş olduğunu tas
rih etmiştir. 

Alıman hükumeti, bu fikir teatisin 
den haberdar edilmiştir. 

Almanyada 
Berlin, 19 (A.A.) - Akdeniz kon

feransı reisi B. Delbos adına hareket 
eden Fransız büyük elçisi, Nyon an
laşmasına munzam itilafı dün öğle
den sonra Alman hükumetine tebliğ 
etmiştir. 

Ankara, (Tan Muhabirinden) 
Bugün şehrimizden 19,15 de hare
ket eden hususi bir trenle Vekilleri
mizden Şükrü Saracoğlu, Doktor Re
fik Saydam, Celal Bayar, Ali Çtin
kaya, Ali Rana Tarhan, ve mebus
lardan bazıları lstanbula hareket et 
tiler. Günlük trenlerden 19,10 da ha • O.. -unyada birınciliği kazanan • 
reket etmesi liızımgelen tren biraz -~~-~_. ... ,. 
geç kalmış, bununla da Numan Mene 
mencioğlile diğer bir kısım mebusları 
mız lstanbula gitmişlerdir. 

Altea Abdullahın 
Atatürke hediyeleri 

Ürdün Emiri Altes Abdullahın Re
isicümhurumuz Atatürke ve İsmet İ· 
nönüne göndermekte olduğu hediye
leri hamil olan yakın adamlarından 
Bay Muhammet, hediyelerle dün şeh
rimize gelr!!iştir. Altes Abdullahm 
Atatürke gönderdiği hediyeler ara -
smda bilhassa Arabistanın en iyi 
cinslerinden seç.ilmiş iki Arap atı ve 
daha bir çok kıymetli hediyeler var

saatlendir. 

Her yerde arayımz 
155 birinci mükB.fat 

20. 9 • 937 

1940 Tokyo 
Olimpiyadı 
Kalıyorm~? 

Çin - Japon ihtilB.fı dola)1s 
1910 olimpiyat oyunlarından sa 
nazar edilmesi için J aponyada kU 
vetli bir cereyan vardır. · 

Japon parliı.mentosunda vaki 
lan bir istizah üzerine başbak 

Konoye Japon spor federasyon! 
ile temasa geçtikten sonra, bu b 
susta pek yakında bir karar veril 
ccğini söylemiştir. 

Harp bakanı, olimpiyat binicilİ 
lerine hazırlanmak üzere ayrılnı 

olan 7 subayın derhal alaylarına 

tihak etmelerini emretmiştir. 
Bu arada birçok sporcular sila 

altına alındı!Varından, 1940 oliınP 
yatlarından Japonyanın sarfınaz 

etmesi spor mahfillerinde çok mu 
temel görülmektedir. 

Berlinden alınan haberlere gö 
Japonyanın 1940 olimpiyat oyunl 
rından vaz geçeceğine dair gel 
haber üzerine, enternasyonal oli 
piyat oyunları komitesinde Alına 

ya mümessili olan Dr. Von JJ 
bu hususta demiştir ki: 

"Şayet Japonya olimpiyat o 
!arının icrasından vaz geçecek olu 
sa, 1938 ilkbaharında Kahir 
toplanacak olan Enternasyonal 
limpiyat komitesi 1940 olimpiY 
oyunlarının yapılacağı memleke 
yeniden tayin edecektir.,, 

Hatırlatırız ki: 
Şehir ve eper kostümleri 
pardesüler ve mantolar 

için mevsimin en son moda 

lngiliz kun,aşları 
gelmittir. 

1TK1 N 
Tüccar - Terzi 

405 istiklal Cad, Tel: 404SO 
..._ 

dır. 

Bigahlar Çanakkaleden 
Dolaııyor 

, ÇOK DiKKAT! 
FEMIL adet BEZLERi 

Biga (AN) - Biga· Karabiga yo
lu geçilemiyecek kadar bozuk oldu
ğundan, lstanbul yolcuları Çanakka
leden dolaşmak suretile seyahat et· 
mektedir. 

yerine başka marka verirlerse almayınız. Çünkü FEMIL kanı emici ve 
muhafaza edici beyaz ve kırmızı iki cins hususi pamuktan yapildığı 
için beynelmilel kadınlar Cemiyetinin hercihetçe takdirini kazanınıe· 

tır.Daima FEMIL ve bağlarını isteyiniz ve kullanınız. Kutusu ecza-. 
nelerde 65 kuruştur. 

• 
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HAYRE"1'1t 
f:İZER 

- - . 

t~· - Şartnamesi mucibince bir adet buhar kazanı kapalı zarf usuliyle 
ıltrneye konulmuştur. 

ll - Muhammen bedeli 19500 lira ve muvakkat teminat 1462.5 liradır. 
be. tJ.ı Eksiltme ll/X/ 937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de Ka· 
cı_ taşta Inhisarlar Levazım ve Milbayaat Şubesindeki alım Komisyonun

Yapılacaktır. 
~ - Şartnameler parasız olarak hergtin yukarıda adı geçen Şubeden 

abilir. 

~ - Münakasaya "Sulzer, Skoda, Grimma, Vercinigte Keaselvverke, 
l1 PPe Kdenschel, Steimmüller, Erste Brünnner, M. A. N. Wolff, Strancb 
Je!d Scbmidt ve Stork" gibi yalnız birinci sınıf Fabrikalar iştirak edebilir
~ nu fabrikalardan maada Firmalar münakasaya ietirak etmek istedik
tııf takdirde bulundukln Şehir Sanayi ve Ticaret odalarından birinci sı
~abrika olduklarına dair Tilrk Konsolosluğunca musaddak bir tas
ll:li ıne ibraz ve itasiyle mükelleftirler. Bu yolda tasdikname ~braz ede
~en "Ismi yukarıda yazılı olmayan" Firmalar münakasaya l§tirak et-

llıez. 

le~ - Teklif veren firmalar, milnkasa tarihinden bir hafta evvel fiatsız 
't fleriyle planlarını ve sair bilumum lüzumlu evrakın Galatada lnhi
~~r Umum Müdürüğü Müskirat Fabrikalar Şubesine tevdi edeceklerdir. 
~ 'l'eklifleri tetkik ed~ek ve bunlan 9artnameye ve matlilba uygun 
~Ufu takdirde mUnakasadan bir gün evvel "Münakaaaya iştirak vesi
~· Verecektir. Bu vesikayı haiz olmıyanlar mUnakaaaya iştirak ede-

er. 

~~ - Mühürlü teklif mektubu, kanunt vesaik ve eksiltmeye iştirak 
'il~ laiyle o/o 7,5 teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar ek
b:'~ günü en geç saat 14 e kadar yukanda adı geçen Komisyon Baş
~a makbuz mukabilinde verilmie olmalıdır. (5533) 

l • • • 
~ - Şartnamesi mucibince satın alınacak kurulu dekovil ray ve va-

tı arı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuetur. 
!ttha - Eksiltmeye 26-X-937 tarihine rastlıyan S~lı gilnü saat 15 de 
cı_ taıt:ı Inhisarlar levazım mübayaat Şubesindekı alım Komisyonun
~apıın caktır. 
l\ı' - Muhammen bedeli 7250 lira ve muvakkat teminat 544 liradır. 
\1 - Şartnameler parasız olarak hergün sözU geçen Şubeden alınabilir. 

lQ - Münakasaya iştirak etmek Uıteyen firmalar eksiltme tarihinden 
~l~ evvel fiatsız ve mufassal tekiiflerini türkçe ve fransızca tercü
~et~ıe lnhisarlar Uımum Müdürlüğü müskirat Fabrikalar Şubesine ver
~b~l'i ve teklifleri muvafık göriildüğil takdirde münakasaya i,tirak e-
lit 'fnek için mezkfır Şubeden vesika almalan lazımdır. 

'i~ - MühürlU teklü mektubu, kanuni vesaik, eksiltmeye iştirak ve
'ilt~ Ve 3 7,5 güvenme parasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar ek
~ .. gijnü en geç saat 14 e kadar yukanda adı geçen Komisyon Baş
~ makbuz mukabilinde verilınif olmalldır. (B.) (5975) 

9l. H. K. satınalma kom'svonundan 
tııa as Yılbaşı piyango biletleri için 150000 el pl!nı ve 10000 afiş bastı
.. ;:k Ve 20 -9-937 Pazartesi saat 15 de a~k eksiltme ile mUnakasa
tlattı l>~lacaktır. Istekli olanlar Piyango Direktörlüğü muhasebesinde şart

n=== 
, Eski 

1 Yatılı ~~91!:'.~!2.L Ana-Dk-Orta-Lise smrfianYatısız 
Feyziati 

Liseleri ' 
llk kısımdan itibaren yabancı diller 1 Talebe kaydı için hergün mektebe müracaat edilebilir. Istiyenlere tarifname gönderilir . 

.._______ Arnavutköy tramvay caddesi: Çifte saraylar. Telefon - 86,210 ______ .. 

ESKi FEYZIYE 

Kız ve 
Erkek IŞIK LiSESi Geceli 

Gündüzlü 
lST ANBUL • NlŞANT AŞI 

, Memleketimizin en eski hususi lisesidir. Ana, ilk, orta ve lise kısımlan, fen ve edebiyat kollan vardır. 
lstanbulun en havadar ve sa.kin bir muhitinde Teşvikiye karakolu karşısında ,.e Teşvikiye camii ittisalinde
dir. Kayit için her gUn ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. lstiyenlere mektep tarünamesi gönde· 

rilir. Telefon: 44039 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden: 
1 - tik, Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Henüz müracaat etmiyen eski talebenin kayıtları kapanmıştır. Bun dan sonra yP-pılacak müracaat ka

bul edilmiyecektir. 
3 - lstiyenlere mektebin kayıt ~artlarını bildiren tarüname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 

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

Kız· Erkek YOCA 0LK0 LiSELERi Orta - Lise 

<Eski 1 N K 1 LA P J 
Kuranı, Direktörü: NEBIOCLU HAMDI Olkümen 

Reımi okullara muadeleti tudiklidir. Kayıd için hergün müracaat olunabilir. isteyenlere mufas
sal tarif name gönderilir. 

-----••••••Çartıkapı, Tiyatro caddeıi • Telefon: 20019 •••••-----•~ 

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

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

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden: 
Istanbul nehari ve Çorum leyli küçük sıhhat memurları mekteplerinin 

eylül başında biteceği ilan edilmiş olan kayıt ve kabul müddetleri birinci 
teşrin başına kadar uzatılmıştır. (6301) 

Devlet Demiryolları Birinci Işletme mıntakasında aşağıda mevkileri ve 
mikdarları ve muhammel\ bedelleri yazılı balast her ~ ocağı için ayrı ay
rı kapalı zarf usulile mUnakasaya çıkarılmıştır. 

Eksiltme 4-10-937 tarihinde Pazartesi giinü saat 16 da Haydarpaşa 
gar binasında Birinci lşletme Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. is
teklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat mektubu, ev
rak ve vesaikle teklif mektuplarını eksiltme günü nihayet saat 15 şe ka
dar Komisyon Reisliğine vermiş olmaları lizımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri ücretsiz olarak Haydarpaşada Yol 
Başmüfettişliğinden alınabilir. (6243) 
Taş ocağının !hale edi- Balastm metre 

mevkii lecek mikdar mikibm m ihzar 
m/3 bedeli Kuruş 

H. Paşa - Eskişehir 
1 - K. M. 186 - 194 16500 150 

arasında ili. 
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 

Dk eksiltımesi feshedilen 2.200 lira muhammen bedelli sıcak su ile la
vaj tesisatı için santrifüj tulumba ve teferrüatı 20-10-1937 Çarşamba 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 165 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafia Müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine verıneleri 19.zımdır. 

Tadil edilen şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesin
den, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (6295) 

Nafıa Vekaletinden: 
Sıvas - ErzLırum hattının Erzincan ile Erzurum arasında yapılması

na lüzum göriilen muhtelif açıklıklarda 7 adet .demir köprilnUn inşası. 
montajı "ve icabında ripajı,, kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 

1 - Münakasa -1, 10, 937 tarihinde saat on beşte Ankarada Vekileti
miz Demiryollar lnşaat Dairt!Rindeki münakasa komisyonu odasında 
yapılar aktır. 

2 - Bu yedi köprünün muhammen bedelleri mecmuu 480051 liradır. 
3 - Muvakkat teminat ceman 22952 lira beş kUI1l§tur. 
4 - Eksiltme tartnameBi, mukavele projesi, genel prt:name ve diğer 

mUnakasa evrakı 24 lira mukabilinde Demiryollan lnşaat dairesinden 
verilmektedir. 

5 - Bu mUnakasaya girmek istiyenler 2490 No. lı kanun mucibince ib
razına mecbur oldukları evrak ve vesikalan ve 937 senesi için muteber 
olarak Vekiletimizden verilmiş müteahhitlik vesikasını ve fiat teklüini 
havi zarflarını ımezkilr kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 4, 10, 937 
tarihinde saat on dörde kadar Demiryolla.r Inşaat daire.sindeki komisyo
na makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

6 - Bu münakasaya gireceklerden llakal 50 metreliK bir demir köp
rü montajını yapmış olmak şartı aranacaktır. (2824) (5338) 

Kapalı Zarf U ıuliyle Ekıiltme 1li.nı. f Uzunköprü Belediye Refsfiğfnden: 
1 - Eksiltmiye konulan iş : 

"Uzunköprü kasabasının Nafıa Vekaletinden musaddak elektrik pr~ 
jesi mucibince elektrilr tesisatı.,, 

Tahmin edilen bedel. 
• A - Bedeli keşfi 13,300 lira olan lokomobil ve teferruatı. 

B - Bedeli keşfi 19,486 lira 50 kuruş olan alternatör, tevzi tablosu, ir
tibat nakilleri, santral tenviratı, beş tonluk pon rulan §Chir §ebekesi ve 
montaj ki ceman 32786 lira 50 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak §unlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Fenni şartname 
D - Keşif cetveli, 
E - Projeler. 
Istiyenler bu şartname ve evrakı beş lira bedel mukabilinde Uzunköprü 

belediye muhasebesinden alabilirler. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile olup 27-10-937 tarihine tesadUf 

eden çarşamba gilnü saat 16 da Uzunköprii belediye dairesinde yapıla· 
caktır. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için isteklinin 2459 lira muvakkat teminat 
vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lazım
dır. 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla beraber Nafıa Vekfiletinden a
lınını§ ehliyet vesikasını ibraz etmek §arttır. 

5 - Teklif mektuplan yukarda ya zıh saatten bir saat evveline kadar U· 
zunköprü belediye daimi encümeni reisliğine makbuz mukabilinde veri· 
lecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların 3 üncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapaWmış bulunması 
şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (6267) 

Gecen - GUndUz il 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 
Mektep eylUIUn 28 inci sah gUnU a~llacakt1r. 
Kayıd için hergUn saat 9 - 12 ye kadar müracaatlar kabul edilir. 

Adres: Bağlarbaşı , Telefon: 60474 

lstanbul Defterdarhğından : 
Keşü bedeli 774 lira 23 kuruştan ibaret bulunan Adalar Av vergilen 

Müdürlüğil binasının tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. lsteklilerin ve 
mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, özel ve Fenni şartnamelerile 
Proje ve keşif huli.salannı görmek isteyenlerin 59 liralık muvakkat pey: 
akçeleri ve bu işe benzer en az bet yüz liralık iş yaptıklarına dair göste
recekleri vesaika istinaden Nafia MüdürlUğilnden alınacak müteahhitlik 
ve Ticaret odası vesikalarile 27-9-937 Pazartesi günü saat dörtte Mil
li Emlak Müdürlüğünde toplanan Komisyona gelmeleri. (M. (6041) 

Kadıköy Kız Enstitüsü Direktörlüğünden: 
Enstitü ve Akf&ID Okulu talebe kaydına devam edilmekte

dir. "6258,, ~ör~irler. (6231) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------l..----------------------------------------------~ 

ILACLARINIZI Bahçe· 
kapıda 

SALİH NECATİ den alınız. Reçeteleriniz bUyilk bir 
dikkat,ciddi bir istikametle hazırlanır FOSFATIN NECATI Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. 

Bununla beslenen yavrular tom
bul ve kuvvetli neşeli olur. 
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Günde 3 defa 
R A D Y O L i rt ile 

Sabah, öğle ve akşam her ye
mekten sonra mutlaka diş

lerinizi fırçalayınız. 

--- Neşesiz ve Kırgın ---
B A Ş 1, D 1 Ş L E R I A G R 1 Y O R 

Halbuki bir tek 

GRiPiN 

Beyan Ediyorum! 

"BU BiOCEL 
Şayanı hayret bir· 
cild unsurudur.,, 

HASAN IRAŞ BIÇAG 
Türkiyenin ve bütun dünyanın en yüksek traş bıçağıclır. ~n güzel e 
malik olup İsveç çeliğinden yapılmıştır. Dört tarafında birer numero v. 
dır ve her bir nuınero ile laa.kal 5 defa yapmak mümkündür. Bir adedi 
10 adedi 30 kuruştur. 

Yemeklerin kınntıları, salya
nın ifraz ettiği mikroplar, dışa
rıdan alınan muzır mevad karşı
sında dişler ve diş etleri eğer 
mütemadiyen temizlenmezse bo
zulmağa ve çürümeğe mahkfım
dur. Çürük dişler, mide ve bar
sak ihtilatlarından zatürrieye 
kadar her nevi hastalığa yol 
açabilir. 

R DYOllN 
ile muhakkak sabah, akşam ve 
her yemekten sonra, yahut hiç 
değilse 

Günde 3 defa 
fırçalamak şartile 

,~HiDDET· 
ve asabi nöbetler sıklat
tıkça, çarpıntı ve bayılma
lar devam ettikçe hayatın 
zevki mi kalır? KARDOL 
ile teskin çareıi var. 

Siz de bu kremden 
şaşmaymız ! 

KANZUK 

Alsa bütün 
ağrılar geçer, 
rahat eder. 

Ağrdar-Romatizma-Nezle-Grip 

Karşısında derhal ric' ate mecbur olur 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Venüs güzellik müstahzaratından 

VENÜS Rimeli 

VENÜS Allığı 

VENÜS Ruju 

VENÜS Kremi 

VENÜS Pudraaı 

VENÜS Briyantini 

kullananlar munakka11. /ENUS kadar güzelleşir. 
Venüs müstahzaratı şimdi bütün kibar ve şık familyaların en k'Iy· 
metli ve itimada şayan yegane tuvalet müstahzaratı olmuştur. 

Deposu: Nureddin Evliya Zade ISTANBUL 

Sabit olmuştur 

ki cild yiyebi
lir. 

.)oktorum de 
miştir ki; bu 
hususi cild 

Fenol Sünnetçi 

Emin Fidan 
Beşiktaş 

Erip apartman 
Tel: 44395 evi Sua-

'-••••••••••-------------•' diye istasyon yanı 

~PASLANMAZ -< 

~ ÜtMtÜOOO ~. 
~ ANKARA a 

~ ISTANBUL· BE'Y'OÖLU 

• 

PASLANMA 
Hasan tras bıçal) 
Bir harikai sanattir. Senelerce suda bırakılsa bile katiyyen pas!antndo 
Her gün tı:raş olduktan sonra silmiye ve kurulamıya hacet · bıraktna.lo 
Yüksek evsafa ve meziyetlere maliktir. Bununla bir kere tıraş olanlar b&
yatlarmm müddet ve devamınca başka bıçak istimal edemezler. 
1 adedi 6, 10 adedi 50 kuruştur. 

HASAN TIRAŞ BIÇAGI, fırçası, tıraı sabun 
ve kremi, tıraı pudra ve kolonyası 

zevkin tamamını ik mal eden vasıtalardır. 

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

.. 
'• 

Otomobil veya kamyo- ~ 
nunuzda emniyetle : 
kullanacağınız yağlar 1 

PATI 

Basur memelerinin ANTIYIRIS ile tedavisi 
iç ve dıt basur memelerinde, baaur memelerinin her türlü 

1 

1 

1 

! 
1 

Arıcct.k 

WHiZ 
Mamulatıdır. 

Whiz motör yağı- En yüksek evsaf
ta Amerikan motör yağıdır. 

1 

1 

1 

iltihaplarında, cerahatlenmit fistüllerde, kanayan basur me

melerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle tif ayı temin eder. 

ŞARK ISPENÇIY ARI LABORATUVARI, IST ANBUL 1 

1 '·-------------------~ 
: 4~• ADEMi iKTiDAR ~ 

ve BELGEVŞEKLiGirtE HAAŞI -· 
1 
~Whlz motör yağı - Şanjman ve difransiyellerinizdeki sesi keser. mc bir markada Hormobin emsali olmıj'an hususil 

Bütün cihanda. ellt senedir dalma üs. ! bir yağdır. 
tün ve eşsiz kalmıştır. jWhlz 1937 qıodellerine mahsus hususi şanjman • dlfranslyel yağı. -

KREM BALSAMIN 
Btiyük bil' bilgi ve uzwı bir tecriibe j 1937 model tenezzöhlerde Hypoid tipi difransiyel lmUamlmıştır. Bunun için bütün markalar 

mahsulü olarak vücude getirilmiş :: yağ kullanılmasım ehemmiyetle tavsiye etmektedirler. 

yegane sıhhi kremlerdil'. jWhtz bütün otomobil fabrikalannea kabul edilen yaığdır. 

KREM BALSAMIN ~Whlz mafsal yağı. - Mafsallarmızaı ömrünü arttmr, sesini k~r. 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil, 1 .. .. .. 
sıhhi evsafmm Paris, Loınlra, Ber. §Whiz yağlan, otomobil veya kamyonetinlzln omrunu arttırır. 
Un, Nev. York güzellik enstitülerin. 1 
den yüzlerce krem arasında birin. § 
ellik mükafatım kazanmış olmakla 1 
Jspat etmiştir. 1 

Tecrübe ediniz .. Veya kullananlara sorunuz. 

1 DiKKAT: 
KREM BALSAMIN 

"VV'" H i Z 
1 

Gündüz için yağsı.:ı, gece için yağlı :: 
Te halis acı badem kremleri olarak i 
dört nevi vardır. :: 

KREM BALSAMIN i 
Otedenberi tanınmış hususi vazola- :: 

J'lllda satıldığı gibi son defa sureti j 
mahsusada imal ettil'dlğimlz gayet :: 
tık ve beraber taşnnıya elverişli hu- j 
susi tüpler derununda dahi satılmak- § 
tadır. 1 

Fi;\•at~a daha ehven olduğu kadar § 
pek kullamsh ve zarif olan 1 

KREM BALSAMIN § 
1 

TtffiKlYE ACENTESİ 

TATKO ŞiRKETi 
Beyoğlunda Taksim Bahcesl karşısın da 

Her tarafta GOODYEAR acentelerinde satılır. 

1 

hususi bir! 
1 -

1 

Tabletleri. Her eczanede arayınız (Posta kutusu) 
1255 Hormobin Galata istanbul 

PROFiLAKSiN 
= 1 Belsoğukluğu ve Freng 'C en korur. 
lı !.J!!!! ~~~~~~~~~~~ 

1 
1 

Jandarma Genel Komutanllğı 

Satınalma Komisyonundan : 

An karo 

1 
1-Toptan veya kösele ile perçem ve vakete ayrı ayrı en ucuz fiyat te1' .. 

i lif ede.ne ihale olunmak kaydile kırk binden elli bin kiloya kadar kösele 'il 
- dört bin kilo perçem ile otuz bin kilodan kırk bin kiloya kadar vakete , .. 
1 lrmı 22, 9, 937 çarşamba günü saat 10 da kapalı zarf usulile yapılaca~) 
-
1 

2-Bir kilo kösele(169)bir kilo perçeme (100) ve bir kilo vaketeye(2~) 
kuru~ fiyat tahmin edilmiş köselenin ilk teminatı (5475) perçemin (3 

~ vaketenin (6230) liradan ibaret bulunmuştur. 
1 3 - Buna ait şartname (991) kuruş karşılığında komisyondan aJJIJt"' 

•
- bilir. Eksiltmesine girmek istiyenlerin şartnamede yazılı belge ve ilk :; 

minat makbuzu veya banka mektubunu muhteVi teklif mektuplat 
- bı>lli gün eksiltme saatinden en geç bir saat evvel komisyona veroıi' Tüpleri bütün nevilerile tanınmış ec

za. ıtriyat ve tuhafiye mağazalannda 
bulunur. 

lNGtUz KANZUK F;CZANESI 
BEYOGLU - lSTANBUL 

1 olmalan. (3092) (5841) 
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