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Bugüne Bayar Dünden İtibaren Şef Atatürk Tarih kongresini dün de alôka ile tak;p ettiler 
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~1~~~;:::::::~::· Yeni Tezler ebliğ Edild. 
2'İnıiz ve dışarıdan gelen misafirler, 
bhe binlerce, yüz binlerce sene ev
veı dUnya yüzünde olup biten hadi
Beleri anlatıyorlar. Bu hadiselerin 
'.l'Urklüğün ve insanlığın mukaddera· 
ttrıa olan tesirlerini deıin bir alaka 
Ue öğreniyoruz. Kafamız o saniyeler
de, geçmişe doğru işliyor. 

'l'oplantı aralarında da koridor
larda günün hadiseleri kulaktan 
kulağa münakaşa olunuyor. Yüzbin
terce sene öncelerden birdenbire bu
g\ine ve yarına geçiyoruz. 

J:llt>ll~ .. - .. -~-.. ,, 
. xallı oır genç çıktı: Genç ve 

dınç dü_şünceli profesör Pittard ... Bu 
8.d, her Türk kalbinde hususi bir yer 
~~Pınıya hak kazanmıştır. Profesör 
ıttard, hiçbir kökleşmiş iddiaya esir 

~ğildir. Hakikati nerede görse ka
h 1 etmiye hazırdır. Türk tezinin ana 
b atı~rını gözden geçirmiş ve tarihin 
akıki gidişine uygun bulmuştur. 

.. Profesör Pittard, şu sualile gözümüz 
0nUnde çok dikkate değer bir ufuk 
~çtı: Garbi Asya ve Orta Asya ile 

Vrupa arasında bir Çin seddi bulun
:Ydı ve Garbi Asya ve Orta Asya
lt ~ gelen medeni cereyanların yolu 

(:Silseydi neler olacaktı? 
n l>~fesör Pittard'ın cevabı şudur: 

UgijnkU A vrupnda en iptidai bir gö
Sebe hayatı geçiren avcılar buluna. 
~lttı ve Avrupanın nüfusu yüzlerce 
ılyonla değil, binlerle sayılacaktı. 

ismet lnönü dün Haydarpctşa garında kendisini 
Ankaraya uğurlıyanlar arasında 

Bir buçuk ay mezuniyet alan Baş· 
·e1ı:1J lsmet Inönü. dün. öğleden ev
v~ı -ıııuwrTe 11eyoenaaaaan uıtanouıa 
inmiş ve şehirde kısn bir gezinti yap
tıktan sonra Dolmabahçe sarayına 
gitmiştir. Ismet Inönü sarayda Bü
yük Şef Atatürke veda ettikten son
ra bir müddet hususi işlerile meşgul 

olmuş, sonra Sakarya motörile Bo
i!aziçinde bir.J::~lnti nıımı ve ııA::ıt' 
lu aa .l:iaydarpaşaYJL geQ?Dİş, 19,30 
da da hususi bir trenle Ankaraya ha
reket etmiştir. 

lamet Inönü, Haydarpaşa garında 
cUmhurreisi Atatürk namına başya

(Arkası 10 uncuda) 

Demir ve Altın Servetimiz 

Senede Yclrım Milyon 
Ton . Demir Satacağız 
Altın Madenimizin Verimi Ydda 
Bir Milyo Lirahk Saf Altındır 

i Cünkü insanlık tarihinin en büyük 

1C!tUarı ziraattir, hayvanların ehli
be§tirnmesidir ve Neolitik devri ve 
l3~~ı~ ve tunç devirlerinin aletleridir.

1 
~ Un bunlar Orta Asyada ve Garbi 

01
8Yada yaşıyan ve Türklerin ceddi 

ha an geniş kaf atash ırklar tarafından , . 
~ §arıınuş ve eski Avruparun uzun 
~fatasıı insanları arasına getirilmiş
~e ·Bu sayede de insanlar; bir yerde~ 
to rJeş~ek, istikbalin icaplarını ve} 
la it tnıktarda nüfusun gıda ihtiyaç- ı 
lıe~ı k.~rşılamak ve tabii muhitleri-' 
~· ~e duşmanlarına hakim olmak im-: 
~tılarını bulmuşlardır. Yüz binlerce 
... ile sabit bir halde kalan insanlık 
~ıı~ ' 
ve it .ondan sonra harekete gelmiş 
bıi tarıh ve medeniyet diyebileceği
lllı ~ ~evamlı bir tekamül kurulabil-

Ştır. 

J\ U~Jtay salonunda bu geniş ve 
8oıır YUksek görü~le karşılaştıktan 
la~ ~ koridorlarda münakaşalara ku-
~ irdenbire alışaı."llıyor. 

lıtrı:dlnız tarih kurultayının koridor
daşla a değil, birçok meraklı vatan· Yurtta yer yeryapılan maden araftırmalarından bir görünüş 
t'rı.ev/ arasında da bugünlerde bahis Türkiye krom ihracatında dünya- yon liradır. 
lııoıı~~. ola? mesele, Başvekil I~~t E~n birincisi olduğu gibi demir ihraç Demirimiz en iyi manyatit cinsin
<tır. }l Un ~ır buçuk ay izin ~sı- ed~ ~~mlek,tler arasında da ehem· dendir. Toprağın §athında 20,000,000 
•l'ıı h~r ınun.asehcUc ortaya "lılhes ,in~~r· yel- almak üzeredir. tonluk bir mevcut tcsbit edilmiştir 

nevı r1vayet çıkarıyor'. . ~ı · cıvarmda bulunan zengin ki istihsali kolay ve masrafsızdır. 
l\a e · . :-:- maden n ya'kmda dünya piyaSala- Bu yüzden memleket 100.000.000 li
•YI zuniyet meselesine dair y.Jı- nna iht\ıcat bnŞlıyacaktır. Bunun se· rn kazanmıc olacaktır. Aynca da 

tlt· Pılan mü k l · ı 1. • !:' ı rıok na aşa ar · veSJ esııc nede yarım milyon ton kadar olaca- toprak altında zengin damarlar bu-
lanın dahilde ve hariçte her ğı -tahmil\ ediliyor. Bu yüzden sene- lunduğu ümit edilmektedir. 

(Arkası lO uncada) de;ı;t~ ete girecek para 2,5 mil- {Arkası 3 UncUde) 
_ .. , 

Subarlar için Verilen i 
Büyük Bir Alaka ile 

Ilim dünyasında günün mühim bir 
hadisesi olan !kinci Türk Tarih kon-

a Dünkü Toplantıda 
• 1 ndi ve Alkışlandı 

gresi dün de öğleden sonra Dolma
bahçe sarayında üçüncü umumi top
lantısını yaptı. Atatürk yine kongre 
tebliğlerini hususi localarından takip 
ettiler. Yanlarında Sıhhat ve lçtimai 
Muavenet Vekili Bay Refik vardı. A
~tUrk birinci celsenin sonuna kadar 
~· kaldılar, lrıınrm H•..zte 21Ji

ka ile dinlediler, notlar aldılar. Ara 
teneffüsünde salona geçerek burada 
tebliğler hakkındaki intibalarını an
lattılar, Alacahöyük hafriyatında çı
kan eserleri alakadarlara gösterdiler 
ve tenvir ettiler. 
Şehrimizde bulunan bütün vekiller

le mebuslar ve ecnebi profesörler kon 
(Arlmsı 7 incide) 

Ortamektep 
ihtiyacına Karşı 
Ankara, 22 (Tan muhabirinden) -

Maarü Vekaleti son verdiği bir ka
rarla Bursa, Adana ve Samsunda üç 
orta mektep daha açacaktır. Bundan 
başka Ankarada Hamamönü mevki· 
inde yeniden orta mektep binası yap
tırılması için istimlake başlanmı§tır. 

~°'' "l~I'"''-'"--"~~,....._, ..... , ..... ,'-' ~ 

~ .'da ~ 
~ . y ~ ,ye ı azılar~ 
~ ~ ' 
~ ~ 
~ Kıymetli ve özlü muhar• : 
' rir Sabiha Zekeriya, Ame- ~ 
~ rikadan döndü ve TAN - ~ 
~ da yazılarına basladı. Bu- ~ 

~ gün beşinci sa;lad a onu ~ 
' okuyacaksınız. : 

~ -~ . ' ~ M. ZEKERIY A 
~ 

§ Yarın TAN, okuyucuları-
~ na beynelm:lcl mühim bir ~ 
~ meselenin tahlilini suna· 1 

~ caktır~ • ~ 

~ Musiki Meselesi ·~ 

~ 
B. Mnzhnr Müfit Türk musiki- ~ 
sinin ı lahı yollannı, bugün size ~ 

~ beşinci sayfamızda gösteriyor. ~ 

~~ Yeni neşriyatımız için ~ 
Yarın tafsilat vereceijiz t 
"'"""'"'~"'""'''""-

! B. Hasan Cemil Çambel celseyi açtıktan sonra 

Uzak Sarkta Vahset ! , , 

Şanghay Sokaklarında 
Sefa et Çok Müthiş .. 

[Bu haberleri, gece yarısından sonra doğrudan doğruya 
Sanghay radyosunun neşriyatından tesbit ettik] 

Japonya ::a:-,riye r:azır:ı 
M itsumasa Y onai 

Şanghay, 22 (TAN) - Nevyork 
Times gazetesi muhabiri Şanghaydan 
bildiriyor: 

Burası tam manasile ölüm ve ıstI
ra p yurdudur. Japon tayyareleri iki
de birde şehrin ufuklarında görünü
yor ve gece, gündüz demiyerek bom
ba yağdırıyor. Dün gecedenberi sa
baha kadar ayni vaziyet devam etmiş 
ve şehir yangınlar, ölümler, feryatlar 
içınde boğulmuştur. 

Olülere, yaralılara bakan tek in
san yok. Hastaneler dopdolu, Japon
lar yaralı askerleri esir aLmıyarak 

öldürüyor. Muharebe her tarafta ip
tidailiğin bütün şiddeti ve bütün vah
şeti ile devam etmektedir. Ilerliyen
ler Japonlar tarafından, geriliyenler 
Çinliler tarafından vuruluyor. Şang
hay kadınları umumi ıstırabı hafif
letmek için kahramanlık gösteriyor
lar. Fakat vaziyet bu kahramanlığın 
hududunu çoktan aşmıştır. Şanghay, 
Pekin, Tiyençin, ve sair Çin şehir -
leri paçavralar içinde dolaşan sefil
ler ve yoksullar ile dolmuştur. Bütün 
bu ölUm ve sefalet sahnesinin tema. 
şnsı tüyleri ürpertiyor. 

Tayyare baskını 
Nankintn Japon tayyareleri tara

fından bombardımanı sırasında bir 
bomba Amerika sefarethanesine ya

{Arkası 7 ncide) 
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·HAİNLERİN AKIBETi 

"Efendiler, Çab1:1k Çıkmız 
Biraz Acele Ediniz11 

Devrildi Z U..., k Alınanlar 
Bir Müt:hhi+ Ağır arara grataca 
Surette Yaralandı 

1 
Yazan: S. S. 1 

Dün öğle üzeri Hacı Osman bayırı 
civarında feci bir otomobil kazası ol
muş ve bir müteahhit muhtelif yerle· 
rinden ağır surette yaralanmıştır. 

Tafsilat şudur: 
Tarabyada karakol karşısında 50 

numaralı evde oturan müteahhit Sa, .,. 
lahaddin, 281 numaralı hususi oto • 
mobili ile Istanbula inmek üzere Ta-
rabyadan yola çikmıştır. Tam Hacı 
Osman bayırına yaklaştığı sırada di
reksiyonda bir arıza olmuştur. Sa -
lahaddin, frenleri sıkarak arabası 
durdurmak istemiş, fakat buna mu -
vaffak olamad:ğı içjn otomobil yo
lun kenarına yuvarlanmış ve bir a -
ğaca çarparak parçalanmıştır. 

lske'!deriyede bir •okak 

Salnhaddin, vücudünün muhtelif 
yerlerinden ağır yara almıştır. Ar -
kadan gelen bir otomobil, yaraiıyı 
derhal hastaneye götürmüştür. 

Motosiklet kazası 
yaralıları iyileşiyor Tam kamaraya çekildikleri za

man bir polis zabiti kamaraya gir
miş .. Vapurun komiseri ile bir müd 
det görüştükten sonra, paşalar, e
fendiler beyefendiler (hazeratı) nın 
yanlarına gelmişti. Nazikane birse 
lam verdikten sonra: 

- Siyasi Ingiliz pasaportu ile 
yolculuK' eden zatlar, sizlersiniz, de 
ğil mi? .. 

De!IliŞti. 

Arap aksanlarile sorulan bu in
gilizce suale, bittabi Rıza Tevfik 
Bey • o, cidden fasih • ingilizcesile 
cevap vermişti: 

-- Evet. zabit efendi. .. biziz .. Şa 
hıslarımız, tabiidir ki mal\ımunuz
dur ? ... 

Polis zabiti, bu cevabın son sual 
kısınma hiç ehemmiyet vermemiş
ti: 

- Şu halde, dışarı çıkmak için 
pek acele etmeyiniz. Yolcular çık
sın. Çıkılacak zamanı, ben size ha
ber veririm. 

Demişti. Ve yine, hepsini seli.m
lıyarak çekilmişti. 

Şimdi, yine bunlar arasında bir 
muhavere başgöstermişti: 

- Aşkolsun, Mısırlılara ... Gördü 
nüz mü .. Bizi, şerefleriınizle müte 
nasip bir şekilde karşılıyacaklar. 

- Yunanlılar, yaptıklarile kal
sınlar. 

- istikbal heyetlerine karşı nu-
tuk söyliyccck miyiz?.. · 

- Resen birşey söylemiyelim ?. 
- Evet .. Yalnız, onların söyledik 

ıerine mukabele edelim. 
- Zeynelabidin Efendi Hazretle

ri! .. Çeneleri yağlayınız bakalım. 
-Yoook .. Mustafa Sabri Efendi 

Hazretleri biraderimizin arapçaları 
daha selis, ve daha· vecizdir. 

Bunlar· böylece konu§ulurken, 
yolcular yavaş yavaş çık

mışlardı. Adeta vapur, boşalmıştı. 
Rıza Tevfik Bey dayanamamış

tı. Bir aralık yukarı çıkıp bakmış
tı. Sonra, koşa koşa aşağı gelerek 
büyük bir sevinç ile: 

- Gümrük dairesinin önü, ka
rınca gib1 kaynıyor .. Hep, gençler .. 
Galiba, Ezherliler .. Bravo ... Yaşa
sın Mısır gençleri. 

Diye bağırmıştı. 
Bu havadisten. ötekiler de hoş

lanmışlardı ... Çünkü, hemen ekse
risı, Mısırda oturacaklardı. Onun 
için Mısır topraklarına ayak basar 
larken, parlak bir şekilde karşılan 
mayı, ve böylece de Mısırlıların 

kalplerinde yüksek bir mevki kazan 
nıayı arzu ediyorlardı. 

Polis zabiti telaşla gelmiş: 
- Çabuk çıkınız ... Biraz, acele 

edıniz. 

Demişti. 

Zaten. hepsi hazırdı ve büyük bir 
ııeyecanla bu da ve ti beklemekte !er
di. 

Hepsi birden, tekrar aynalara göz 
gezdirmişlerdi. Vakar ve ciddiyet
leri, pek yerinde idi. 

P'akat büyük adamlar, öyle a
vam kısmı gibi saldır suldur ylirti
yemezlerdi. Tabiidir ki, şeref ve hay 
siyetlerile mütenasip bir eda ile va 
purun merdiveninden ineceklerdi. 

Şimdi, teşrifat meselesi b~
rostermişti: 

- Buyurun Efendi Hazretleri. 

- Zatı aliniz buyurun Paşa Haz
retleri. 
-Estağfurullah efendim .. Siz ö-

ne geçin. 
- Canım, beraberce çıkalım. 
Polis zabiti sinirlenmişti. Merdi

ven başına giderek oradaki polisle
re telaşlı telaşlı bazı emirler ver
mişti. 

Birkaç polis, merdivenin alt başı 
na gelmiş, bır dizi teşkil etmişler
di. 

ünde sabık şeyhislam Mustafa 
Sabri hoca olduğu halde ötekiler 
bir sıra halinde merdivenden inmiş 

lerdi. Fakat polislerin vaziyeti, bun 
Jara garip gelmişti. Vapurla güm

rük kapısının arasına, şöylece bir 
hizaya dizilerek dimdik selam vazi 

yeti almaları icap ederken; polisler, 

bilakis efendiler ve paşalar ha7.era
tına arkalarını dönmüşler, bir dizi 

halinde gümrük kapısnıa doğru i 
lerlemişlerdi. Hatta, Mustafa Sab
ri Efendinin verdiği serama bile mu 

kabele gösterememişlerdi. 
Polis zabiti telaş ediyor; mütema 

diyen: 
Biraz acele edin. Polislerin arka 

sından ayrılmayın. 

Diyordu. 
Zeynelabidin Hoca ile Vasfi Ho

~a bu hale hayret içindelerdi: 

İki gün evvel Zincirlikuyu yolunda 
bir motosiklet kllZası neticesinde ya-
ralanan İhsan ve !smail Hakkının 
sıhhi vaziyetleri düzelmiye başlamış
tır. Kazadan bir gün sonra yakala· 
nan şoför Yıı.ıvan, dün adliyeye veril· 
miş ve tevkif edilmiştir. 

Vali Bir Şoföre Beı 
Lira Ceza Kesti 

Yasak olmasına rağmen bazı oto-
mobillerin şehir içinde klakson Gal • 
dıkları görülmüştür. Evvelki akşam 
Vali Muhiddin Ustündağ, evine döner 
ken yolda bir otomobilin klakson çaldı 
ğını duymuş, otomobilini durdurmuş, 
derhal beş lira ceza kesmiştir. 

DUn de belediye şubelerine bir ta · 
mim yapılmış ve klakson çalan şoför 
!erle otomobil sahiplerine derhal be
şer lira ceza kesilmesi bildirilmiştir. 

lnokloro Aıı Yapı(tt4:ak 
Ziraat Vekaleti biltün ineklere der-

hal tüberkülin aşısı yapılmasını em -
retmiştir. Aşı ameliyesine bu ay ba
şı başlanacak, veremli olduğu anlaşı
lan inekler öldürUlecektir. 

Yeni Mezunlara 

"Teçhizat Bedeli .. 

Verilmiyecek 
~ ~anım, bu nasıl istikbal me- Muallim ımektepleri mezunlarına• 

-asımı··· yeni vazifolerine başlarken bir defa-
- Bu kadar tclİı§a ne lüzum ya mahsus olmak üzere techizat pa· 

var?. rası adile seksener lira veriliyordu. 
Diye söylenmektelerdi. Bu yıldan itibaren bu usul kaldınl-
Otekilere de azçok bir şaşkınlık mıştır. Nakil ve becayiş için yol pa

gelmişti. Bir aralık Rıza Tevfik Bey 
1 
raları da verilmiyecektir. Yalnız köy 

bu ac.elenin sebebini öğrenmek için !ere gönderilen muallimlerin yol pa
zabite birşcyler sormak istemişti. raları ödenccP.ktir. 
Fakat polis zabiti: Kız sanat enstitülerile akşam kız 

- Yüzünüz efendi.. Sonra, uzun sanat okullarının müdür, muavin ve 
konuşuruz. muallimleri arasında yapılan deği-

Demişti. şikliklere ait kararname dün maari-
( Arkası ' 'ar) fe gönderilmiştir. 

\Urdün_Emirinin Hediyeleri 
... 

Oraün Emirinin BaşvekZlimize hediye ettikleri 
haliıkan Arap atlarından biri 

... J 

Şarki Ürdün Emiri Altes Abdul - şen bir muharririmize demiştir ki: 
lahın Büyük Şef AtatUrke ve Başve- ''Mensup olduğum memleketin hü
kil !smet İnönüne gönderdiği bedi- kumdan tarafından, dünyanın en bü 
yeleri !stanbula getiren Emirin has yük adamı Büyük Şef Atatürke dost 
müşaviri B. Muhammed dün öğleden luk ve bağlılık hediyesi getirmek va
sonra Dolmabahçe sarayına gitmiş zifesile tavzif edilmiş olduğum için 
ve Reisicümhurumuz Atatürk tara - çok memnunum. Bunu, çok tatlı bir 
fından kabl.il oluntnıuştur. hatıra olarak hayatımın sonuna ka-

B. Muhammed dün kendisile görU- dar saklıyacağlm.,, 

500 
B. Hayrullah 11 Sıhhi Kontrolün Artırllması 

Şartile imalata Müsaade lstiveceqiz.. Diyor 
82 . 

Si 

Kişiden Ancak 

Muvaffak Oldu 
Ankara, 22 (Tan muhabirinden>' 

- Bu yıl, Gazi Terbiye Enstitüsüne 
müracaat eden 500 den fazla mualliıtı 
mektebi mezunundan ancak 82 kişi 
muvaffak olmuştur. Adlarını ve şu· 

Asri bir mezbaha yapılmcıya ka • 
dar Kayserideki pastırma imalatane 
!erinin kapatılması kararı, birçok ba
kımlardan şehrimiz piyasalarını ya
kından alakalandırmıştır. Pastırma 
ticareti ile uğraşanlar, bu kararın 
doğurabileceği neticeleri merakla ta· 
kibe başlamışlardır. 

Dün bir muharririmiz Kayseri be
lediye reisi B. Hayrullahın şehrimiz
de bulunduğunu öğrenmiş ve kendisi 
ile görüşerek bu mesele etrafında 
malümat almıştır. B. Hayrullah, Kay 
seri pastırmacılığmın karardan son -
raki vaziyeti ve beş senedenberi sü
rüncemede kalan mezbaha inşası işi 
etrafında şunları söylemiştir: 

M ez.baha inşaatı bugün.e 
kadar neden gecikti? 

"- Kaysel'ide yapılacak yeni mez 
bahaya ait işlerle meşgul olmak Uze 
re !stanbulda bulunuyorum. Bu me-} 
selenin geçirdiği safhalar şudur: 

Sıhhiye Vekaleti, pastırma imala
tanelerinin temizliğine itina edilmesi 
için beş senedenberi müteaddit ihtar 
tarda bulundu. Ve asri bir mezbaha 
inşası lüzumunu bildirdi. Fakat, ben 
den önce gelen belediye reisleri, her
halde bütçe darlığından olacak, bu i
§i bir türlü neticelendirememişlercli. 

Bir yıl evvel belediye reisi olur ol
maz meseleyi kurcaladım. Ve beledi
yeler bankasından bu iş için 200 bin 
liralık bir istikraz vadi aldım. Buna, 
belediyeler bankası vasıtasile her yıl 
biz.e verilen ve 50 bin lira tıutan gUm 
rük hissesini karşılık gösterdik. Ha
ziranda yeni yıl bütçesi hazırlanır

ken belediye meclisi 200 bin liralık is 
tikrazın yapılmasına ve mezbaha işi
ne derhal başlanmasına karar verdi. 
Bir mezbaba planr mUBabakası aç -
ı.ı.. in+,.,.;ı-. .. ı.:ı.,n ._..;n, .. ~;.. M1tnı:ınr 

A:7.aR mi!snbakayı kazandı. PHin ta· 
mamlandıktan sonra keşfini de yaptır 
dık. Bütün iş, soğuk hava depolarile, 
havai hatta ve elektrik tesisatına ka
lıyordu. 

Bunların keşif işlerini yaptırmak 

ve bir fiyat almak üzere bir ay evvel 
tstanbula geldim. Birçok müessese
lerle temas ettim ve nihayet bir Ç.7 
koslovak şirketinden bütün tesisat 
için tahmini 90 bin liralık fiyat al -
dım. Bu suretle, mezbaha işi sona er 
mek üzere bulunuyor. 

Üç gUn sonra, Ankaraya giderek 
alakadar vekfı.letlcrle temasa geçece
ğim. Binanın 95 bin liraya çıkacağı 
anlaşıldığmdan belediyeler bankasın
dan 200 bin lira alarak hemen müna.
kasasmı ilan edeceğiz. Mevsim geç -
miş olsa bile Kayseri için hayati bir 
mesele olan bu işe hemen başlana -
caktlr. 

Kayseri mezbahası, bütün asri te
sisatı ve fenni pastırma imalathane
lerini ihtiva edecektir. 

Karar değifmez.ıe, tüccarlar 
zarar görecekler 

Sıhhiye Vekaletinin verdiği bu ani 
karardan sonra Kayseri pastırmacı
lığı çok feci bir hale düşmüştür. Kay 
seride 40 kadar imalatane vardır. 

Bunlar her yıl 18 20 bin inek keser
ler. Bu inekler üç ay zarfında kesilir 
ve kesime eylül ayında başlanır. Bi
naenaleyh bugünleıı tam kesim mev
simidir. Şimdi Kayseri civarına bin
lerce inek getirilmiştir. Vekaletin ka
ran üzerine bu inekler kesllemiye
cek, beslenmesi lazımgelecektdr. Hal
buki Kayseride müsait otlaklar olma 
dıği için hayvanlar zayıflıyacaklar ve 
kesime izin verilinciye kadar Kayse
ri tüccarları en az yarım milyon li
ra zarara uğrıyacaklardır. 

Esasen Kayseri dahilinde kesim 
menedilince daha fena bir vaziy~t 
meydana gelecektir. Satın alman inek 
!er Kayseri h'udutlnrı dışında kalan 
köylerde kesilecektir. 

Bu kontrolsüz kesimden yapılan 
pastırmalardır ki, ötedenberi Kayse
rinin meşhur ve nefis pastırmaları -
nın şöhretini bozmuştur. Çünkü, kciy 
!erde kesim işleri tamamen başı hoş 
bir haldedir. Binaenaleyh karardan 
beklenen netice tamamile elde edile-

Kayseri Belediye Rei•i 
B. Hayrullah 

resmi olarak aldığı 10 bin liradan mah 
rum edilmiş olacaktır. 

Vekaletten karann 
d eğiftirilmeıi iıtenilecek 

Ankarada sıhhiye vekaletile temas 
ederek mezbaha inşaatının artık bir 
gUn meselesi haline geldiğini anlata
cağım, ve sıhhi kontrolü artırmak 
şartilc şimdilik pastırma imalatına 

müsaade edilmesini rica edeceğim. 
Mezbaha bittikten sonra bu mües

sesede belediyeye her sene 50-60 bin 
lira varidat gelecektir. Kayserinin 
su işleri ve diğer beledi ihtiyaçları 

bununla karşılanmış olacaktır.,, 

Şehirde }'eni 
Oıo1';;"" .JJ,.ıJ,.,. .. 

\ helerini bildiriyorum: 
· Resim şubesine girenler: Saim, Me 
sut, Hüseyin, lbrahim, Zeki, Sabiha, 
Fuat, Meliha, 

Riyaziye şubesine girenler: ZübeY· 
de, Orhan, izzet, Behram, Mahir, I~ 
rahim, Mehmet, Osman, Seniha, Yu· 
suf, f.smail. 

Tarih, coğrafya şubesine girenler: 
Şükriye, Hayrettin, Rıza, Naci, Şa· 
diye, Hakkı, Altan, Fevziye, Muhar· 
ırem, Galip, Nahide, Hasan. 

Pedagoji şubesine girenler: Ce(:O 
mil, Ramazan, Mustafa, Raif, Ferhat, 
Turgut, Muzaffer, Ozdemir, Mehmet, 
Şükrü. 

Beden,, tedblyesi !JUbcsine girenler: 
Ertuğrul, Sabahattin, Turgut, Şerif, 
Necdet, Zeki, Nuri, Şevket, Nuri, 
Mehmet Ali, Kahraman, Sungur, Ş~ 
raf ettin, Ziya, Muzaffer, Mübeccel, 
Leman, Ayşe, Mebrure, Fahamet, Me 
IS.hat, Şaziman. 

Türkçe edebiyat şubesine glrenJtr: 
Resul, Cevdet, Leman, Süleyman, 
Melek, Neriman, Ahmet, Mukadder, 
Haydar, Hasan, Salahaddin, Ahı.Jul• 
lah. 

Tabliye şubesine girenler: Nih!ll, 
Hasan. Müveddet, lsmail, Rabia, Ali 
Ulvi, Vahit. 

Fonder Porten Gitti 
Iktısat Vekaleti ba§ müşavıri Fon· 

der Porten, dün Ankaraya dönmüş • 
tür. Liman işletmesi müdürii Raufl 
Manyas ta bugün gidecektir. Raufi, 
lktısat Vekaletile tE maslarda bulun· 

Belediye Yıldız - Beşiktaş - Maçka. geçecek, Trabzon limanının devri mu· 
Taksim ve Sirkeci - Suttanahmet - Ba amelesinde hazır bulnnacaktır. 
yezit - Aksaray - Topko.pı arasında 
otobüs işletilmesine izin vermiatir. 

Yıldız hattına beş, Topkapı hattına 

altı araba verilmiştir. Yıldızdan Tak
sime 12,5 Harbiyeye ve M~çkaya 10, 
Beşiktaşa 6, Taksimden Beşiktaşa ı ı 
kuruş ve Sirkeciden Aksaraya 6, Top 
kapıya 7 ,5 kuruş fiyat tespit edilmiş
tir. 

Sabah Pazarlarının 

Adedi 80 i Bulacak 
Sabah pazarları kurulacak yerlerin 

listeleri belediyece gözden geçirilmek 
tedir. Beyoğlu kazası' hariç olmak ü
zere diğer kazalarda kırk pazar yeri 
tespit edilmiştir. En çok pazar yeri 
Beyoğlu kazasında kurulacaktır. Şim 
diden yapılan tahminlere göre, yalnız 
bu kazada 27 pazaryerine ihtiyaç var
dır. 

Seyyar satıcıların kullanacaklan el 
arabaları için açılan müsabaka dört 
gün sonra bitecektir. Gönderilen nü
muneler arasından hafif ve ucuz olan 
lar tercih edilecektdr. 

---o---
y eni lı Nizamnamesi 

Şehrimizde Sanat Tedrl· , 
satı Yapllacak Mektepler 

Kaza maarif memurlarından mınta. 
kalan içindeki ilkokullardan hangile 
rinde çift ve hangilerinde tek tedrisat 
yapılmıya ihtiyaç olduğu hakkında a· 
cele birer liste istenilmiştir. 

Maarif memurları, bunu en kısa ZS. 

mandan bildireceklerdir. 

1 BiRKAÇ SATIRLA] 

A
yın birinde limanımıza. bir Ar· 
jantın mektep gemisi gelecekı 

altı gün kalacaktır. 

• 
H 

alk Partisi ocak kongrelerlnlll 
yapılması bir birlnciteşrlndell 

on birinci teşrine bırakılmıştır 

• 
Ç emberlltaşm yanındaki su tıe-

- razisi, burada bir meydan yr 
pıla.cağı için, geride başka bir yere r 
lmacaktır. 

• 
E 

cnebllere yeni ikamet te5efe" 
si verilmesine devam edillyof• 

Değiştirme müddeti ay sonunda bite'", 
Iş kanununa ait yeni nizamname, cek, yenllemiyenler ceza görecektlt• 

iş amirliği tarafından alakadarlara • 
bildirilmiştir. Dün, bu nizamname hü Klvork isminde bir hamal, sır .. 
kümlerine göre alınması Ii.zımgelen tındaki yağ fıçısı ile yemişte 
tedbirler etrafında görüşülmek üzere yere yu\ıLrlamruş, ayağm.da.n ağır sıı· 
iş amirliğinde bir toplantı yapılmıştır. rette yaralanmıştır. 

Yurtta Bugünkü Hava 

Yeşilköy meteoroloji istat:ıyonun • ı ·----"-™'_ .. _,, _____ , __ __ 
dan alman malumata grre, buı:;Un yur 9 uncu ay Gün: 30 Hızır: 141 
dumuzda havanın Karadeniz kıyıları Recep: 16 EylUl: 10 
le Trakya ve Kocaeli mıntakalarında Arabi 1356 Rumi 1353 
kısmen bulutlu, diğer yerlerde az bu- Güneş: 5,48 - Öğle: 12,06 
lutlu geçmesi ve rü:ı1garlarm umumi !kindi: 15,3Z - Akşam: 18,07 
yetle cenubi istikametten orta kuv- Yatsı: 19,40 - !msak: 4~-
vette esmesi muhtçmelclir . 

de bir metre süratle esmiştir. Baro • 
DUNKV HAVA 

Dün hava akşam& kadar açık geç-

miyecek, fazla olarak belediye kesim mi§, rüzgar cenubu garbden saniye-

metre 761,5 milimetre ve ha'!'aret cO 

çok 25,4, en az 17,5 ~antigrat oıar31' 
kaydedilmiştir. 
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FRANSADAN iTALYAYA iHTAR! 
ltalya Frankoya Yard.zmda 

Devam Edecek Olursa 
"KarşzsındaFransayıBulacak 

Cenevre, 2-Z (TAN) - Fransa Hariciye Nazırı M. Delbos bu
~n İtalyanın Cenevrede oturan elçisi B. Bovascoba ile ikinci de
;a KÖrütmüt ve birin<:İ görüşmede olduğu gibi bu görüşmede de 
'Pa.nya meselesi mevzuu bahsolmuf ve bu mesele yüzünden 

Av-rupada hasıl olan gerginliğin izalesi çareleri düşünülmüştür. 
Anla ıldığma. göre, M. Delbo!il 1 

bilhassa lta.lyamn ispanyaya. yeni 
~skeri kuvvetler göndermesi mese
lesi üzerinde ıııöz söylemi5 ve ltal
~·anın bu şekilde hareketi takdirin 
<le F:ranganm bu harekete mu1ı:a • 
bete edeceğini ve Fransa - İspan
Ya hududunu a..5acağmı bildirmiş

f~"" -'""'"- - - ... ~ - -~ 1 

~ idama ~ 
~ Mahkum ~ 

tir. 

0 ltalyan sefiri M. Delbosun bu yol
b~ ~rduğu kat'i sualleri hükumetine 
llcUrnıiştir. Alacağı cevabı M. Del
~a vere<:ektir. Havas muhabirine 
~?re. iki memleket arasında geniş 
lııır .tnüzakere açılmıştır. Müzakerenin 
kişaflarını beklemek lazımdır. 

t belbos, Italyan sefiri ile görü.~tük
en sonra, İngiltere hariciye müste
krını görmüş ve izahat vermiştir. 

Franco'nun tayyareleri 
yine taarruzcla 

l.ondra, 22 (TAN) - Burada ha
ber alındığına göre, Marsilyadan Ka
'a B!anko'ya giden Fransız Hou
laobia vapuru Akdenizde bir tayya
~enin taal"I}lzuna uğramış ve !ngiliz 
liYferin muhribi Fransız vapurunun 
~8.rdmıma koşmuştur. 

'!'ancadan verilen haber, hadiseyi 
teYit etmekte ve mütecaviz tayyare-
~ -... --··-- ....... . ··-· 
et ederek saat 18 de Fransız vapu-
~~ hücum etmiş ve vapura isabet 
'-"lWtıI§ tır. 

Harp vaziyeti 

~ ~siler Estorya ve Lion cephesin
i e ılerlediklerini haber vermektedir
f!r. 

h Ispanya cümhuriyetine ait tahtel
ah · · ~ ırı kaçırmak su<:ile maznun olan 

t Uına.ndan Troncoso tevkif olunmuş
~l' • .Bu suikastin kurbanlarından bi
ltj Olan Nikolas Gaborin Pariste tev
l':i f olunmuş ve bunun üzerine Gaba
~ tı'i~ Uç arkadaşile birlikte ve Tron
bo 80 nun emri ile Cer bere trenine bir 
tll' h'lba koymuş olduğu da anlaşılmış
bo · Gaborin daha başka trenlere de 

?tı.balar koymuştur. 

Demir ve Altın 
Servetim;z 

~ Edildi : 
; ~ 
~ Adana, 22 (TAN muhabi- ~ 
~ rinden) - Geçenlerde Mu- ~ 
; şulda öldürülen Irak Har- ~ 
~ biye Nazırı General Bekir ~ 
; Sıt~ının kati~i neler Mehmet: 
; Salıh Irak Dıvanıharbi tara- ~ 
; lından idama mahkum edil- ~ 
~ miştir. ~ 

~''-"'" "''"' '-" ""'"'""'' "'~ 

Beyrutta 
Kargaşalık 

Başladı 
Adana, 22 (Tan muhabirinden) -

Beyruttan gelen haberlere göre, dün 
'RAv,..1160 tr....-1· ----·----1-- -1-~, 
birçok kişi yaralanmıştır. Buna se -
bep şudur: Avrupaya tetkik seya -
hatine çıkan Suriyeli izciler memle-
ketlerine dönmek üzere Beyrut lima 
nına gelmişler ve vapurdan çıktıktan 
sonra önlerine Suriye bayrağını alıp 
sokakları dolaşmrya koyıulmuşlardır. 
Bu nümayişi hazmedemiyen birçok 

Beyrutlu gençler Suriye izcilerinin 
üzerine atılmışlardır. Bu sırada çı -
kan hadisede birçok kimseler yara -
lanmış, fakat mesele fazla büyüme • 
den derhal bastırılmıştır. 

Hatay Türklerine 

Karşı Tazyikler 
Adana, 22 (Tan muhabirinden) _ 

Evvelki gün Antakyadan Iskenderu
na gitmekte olan yedi Türk, Çakallı 
karakolu civarından geçerken mahal
li zabıta tarafından durduruımuş ve: 

ltalyaya ispanya işinde yeni söz
ler söyliyen Fransa Hariciye 

Nazırı B. Delboı 

Mussolini 
Berline 
Gidiyor 

Berlin, 22 (TAN) - Bugün, pro
paganda nezaretinin bir tebliğile !ta.l 
ya hükumeti reisi Benito Mussolini
nin Berlini 27 Eylülde ziyaret edece
ği resmen bildirilmiştir. 

Aynca, ziyaret münasebetile bir 
kanun çıkarılmıştrr. Bu kanunla, 25 
eylül günü Münih ve 28 eylül günü 
de Berlin için resmi bayram günü 
ilan edilmiştir. Amele ve memurlar 
bugün tam yevmiyelerini alacaklar 
fil.kat çalışmıyacaklardır. 25-29 ey
llll arasında bütün Almanyada resmi 
binalar bayraklar1a donatılacaktır. 
Mareşal Badoğlio dün akşam Ber

line varmış ve bu sabah ta Meklem -
burgda manevra sahasına hareket 
etmiştir. 

"Siz Türkiyeye mi gidiyorsunuz?,, di
yerek tevkif olunmuşlar ve Antakya 
hapisanesine getirilmişlerdir. Fakat 
sonra serbest bırakılmışlardır. 

Akdeniz Emniyeti ve ltalya 

Londra 
İtalyanın Teklifini 
Paris ve 

Musa it Karsıladılar 
Londra, 22 (TAN) - Röyter ajan 

sının bildirdiğine göre, İtalyanın Pa
riste !ngiltere, Fransa ve ltalya de
niz mütehassıslarının yapacakları 

toplantıda bulunmayı kabul etmesi 
Londrada çok iyi karşılannuştır. Fa
kat Italyanm Akdenizde devriye sis
temine iştirak için başka ne gibi tek
liflerde bulunacağı henüz anlaşılma-

1 
mıştrr. Paris konferansından sonra 
bu teklifler Nyon konferansına bil
dirilecektir. 

Paris mahafili de Italyanm Paris 
konferansına iştirakini memnuniyet
le karşılamıştır. 

Nyon mukavelenamesi tamamile 
teknik mahiyette olduğundan bahri
ye mütehassıslarının içtimaına doğ
ru gidilecek ve mütehassıslar nor -
mal surette Pariste toplanacaktır. 

Yapılması muhtemel olan itilaf, 
Akdeniz anlaşmasını imza etmiş olan 
diğer devletlerin tasvibine arzedile
cektir. 
Fransız gazeteleııi vaziyet ile uzun 

uzadıya meşgul olmaktadır. Petit Pa 
risien · gazetesine göre, İtalyanın 

• 

F ransanın Akel eniz emniyetine 
tahsis ettiği lilonun Amirali 

Darlan 
Nyon itilafını kabul etmesi, bir sene ı-

dir be~elmile~ havayı zehirliyen ve Bulgar Ordusu 
Fransa ile Ingıltere. Italya ve Alınan 
ya arasında türlü türlü güçlü~Jere yol 

a~an. va~yete .son verecektir: Bu va: Bu··yu··k Manevrasına 
zıyetı bılhassa ispanya dahili harbı 
doğurmuş bulunuyor. Hatta bu itilaf 

daha umumi ve Ispanya işlerine ade- Baslıyor 
mi müdahale meselesini de kucakla-
mıya ;m u::;aıt Kônu;:jmaıann oaşıa.ngtcı 
şeklinde görünmektedir. 

Petit Journal'e göre, bu işte za
feri kazanan ne ltalya. ne de Fran
sadır, yalnız Nevil Çemberhyndir. Fa 
kat Populaire gazetesine göre, Ital -
yaya katiyyen müsavat hakkından 

bahsedilmemiştir. Italyan eksperleri 
Fransız ve lngiliz eksperleri ile ancak 
teknik müzakerelerde bulunacaklar 
ve Nyon anlaşmasında teknik değiş
melerden başka bir şey yapılmıyacak 
trr. 

Londra Elçimiz Ay 
Başında Dönüyor 

iki aydanberi mezunen memleketi -

mizde bulunmakta olan Londra büyük 

elçimiz B. Fethi Okyar, Teşrinievve

lin birinci günü akşamı ekspresle Lon 
draya dönmek üzere şehrimizden ay
rılacaktır. 

Sofya, 22 (A.A.)- Bulgar ajansı 
bildiriyor: 

Balkan harbindenberi ilk defa o-
!arak yapılacak olan Bulgar ordusu
nun manevraları 26 eylül akşamı baş 
lıyacaktır. 

Popovo şehri civarında cereyan e· 
decek olan bu manevraların hedefi, 
modern piyade fırkaları ile motörlü 
fırkaların teşkilatını ve sevkülceyş 

kabiliyetlerini tetkik eylemektedir. 
Milli müdafaa meselelerinin yalnız 

zimamdarları değil fakat bu mesele
de bir rol oynıyacak herkesi alaka
dar eylediğini tebarüz ettirmek üze
re, bu manevralar ilk defa, olarak, u
mumi ve aleni bir mahiyet an.eyliye
cektir. 

Manevralar 29 eylül akşamı bitecek 
ve kralın tahta çıkışının 19 yıldönü
mü münasebetile 3 te~rinievvelde ma
nevra sahasında büyük bir geçit res
mi yapılacaktır. 

(Başı Birineide) 

~~~\>tik madeni iyi bir tesadüf sa
tıı· 1tıde bulunmuştur. Buralarda de
~~olu inşaatında çalışan mühen
g0 er, puslalarmm ters istikamet 
ı,.11 ııterdiğini hayretle görmüşler ve 
~ ltaYı tesadüfen bir jeologa anlat
~Şlardır. O da civarda manyatit cin-

1> •den demir bulunduğuna kanaat 
~eu 

1Vyon Anlaşması ve ltalya 

bıı l'ıniş, araştırmalar yapılmış ve 
~ngın maden bulunmuştur. 

<l"~attan elektrik kuvveti alınarak 
~~~in kısmen mahallinde elektrik 

lıa.k~ hal.ine konulması ve böylece 
tıı~~1Ye rnasrafından tasarruf edil-

!) 
1 hakkında bir proje de vardır. 

ttıu~etnirden başka yakında altın. gü
lecek ~e kurşun istihsaline de girişi
l'tıily tir . .Bulgar dağında senede iki 
f:~t ton ton üzerinden beş senelik mev 
f:~t ;sbit edilmiştir. Uç senelik ımev
dır: ;ir nıadenin işletilmesine kafi
~~ Unun haricinde de bu civarda 
4:d;rarıar bulunduğu tahmin edilmek-

~de d' ~()ıı 1. e ılecek altın senede bir mil-
>.tel'lt 1l"a kıymetindedir. Tabii olarak 
!~ket:?. bankasına verilecek ve mem-

ın 1 

r._·y;z;:;;=··ö'MER .. R;z;:··~ö~~ül--1 
......................................................... ! 
birler düşiinüldüğü anla.5ılıyor.Hatta 
bazı rivayetlere göre bu sırada vu 
ku bulan müzakereler Akdenizde 
korsanlıkla mücadeleye münhasır 

kalmamakta ve daha geniş bir ma
hiyet almaktadır. 

Bu geniş mahiyetteki mesele -
ler Nyon konferansının toplanma 
arif esinde zaten mevzuu bahsolu
yor \.'e bunlara dair bir tesviye su
retinin bulunına..ı;ıı wnuluyordu. 

Nyon konferansı ve anla§ması 

bütün bu mesesleler üzerinde te -
birini gösterdi. Çünkii Habe}isüın 
messelesi Cenevrede konuşula -
manuş ve bu yüzden ltaJyamn _fa
be.}teki vaziyeti tespit edilememi~., 
bu vaziyetin alacağı mahiyet ha.k -
kında. bir karar verilememiştir. 1-
talyamn şarl<i Afrikadaki vaziyeti 
hakkında Inglliz noktai na.zannın 

tavazzuh edememesi lngiltere ile 
ltalya arasındaki konu~malar ü -
zerinde tesirini göstermiş n an -
Ja.'iılan bu konuşmaların mahiye
tini tahdit etmiştir. 

H albuki ltalya :8yon koofe -
ransına. iştirak etmiş otsay 

dı, bütün bu meseleler hızlanacak 
ve belki de neticelenecekti • 

memesinin tesirleri biraz daha ta
vazzuh eder • 

Çünkü siyasi mahafilin anla}, -
şma göre bu milliikat ltalya lle Al
manya arasında. Akdenizde daha 
sıkı ve daha geniş teşriki mesaiye 
saik ola.cağı ,zannolunma.makta \'e 
iki diktatörün bilhassa A\."Usturya 
i-;lerile me~gul olmalan beklenmek 
tedir. 

Bütün bunlar Italyuom Aktlcniz 
anla.5masma i'}tirak için daha mü
layim bir vaziyet almasının sebep
lerini izah etmekte ,.e onun Akde -
nizde yalmz kalmamayı tercih et
mesinin hikmetini tebarüz ettirmek 
tedir. 

3 

fi.fK 
Yedi Karıh Kemancı 
Peştede Yanos adında bir keman

cıyı yedi kadınla evlendi diye tevkif 
etmişler. Bu horoz kemancı yakı~ıklı 
bir adam olduğundan kendisine Don 
Juan derlermiş. Bu yüzden ba.5ını 
döndürdüğü yedi kadınla ve bir iki
~er sene fasıla ile muhtelif ~elıirlerde 
evlenmi~. Birlblrlerinin vücudünden 
haberdar olınıyan bu kadınların hep 
halleri va:kitleri yerinde imiş. 

Hid.isenin meydana nasıl çıkıp, ka
nunun, bu, kemandan ziyade kadın 
kalbi çalan artisti nasıl yakala.
dığmı gazeteler yazmıyor amma. i5in 
içinde yedi ıkadm olduktan sonra bu
owı neden meydana. çıktığını l!ü~ün
miye bile lüzum kalmaz. 
Şimdi bu adama ne yaparlar? Ta-

bil kanunun koyduğu bir iki senelik 
cezaya çarpıldıktan ba§ka kanun ha..
rici evlendiği bütün kadınlar da boş 
dü.,er. Acaba bunda kim ziyan eder? 

Bana sorarsanız, böyle gizli olarak 
yedi kadınla e\.·Jenip sonra. yakayı ele 
verdikten sonra hapse atılan ve gü. 
zelliği de şüphesiz mevzuubahis edi
lecek olan kemancı, kadınlar muhi· 
tinde eskisinden fazla rağbet \'e şöh

ret kazanır. Hapisten evvel konser
lerinde bir kazanıyorsa., hapisten çı
kmca be~ kazanınıya ba.slar. Hadise 
patlamasile ancak birlblrinden ha.her .. 
dar olma.Ianna. rağmen yedl zevcenin 
her biri hapisanede kocasmm elemini 
azaltmak için elinden geleru esirgemi
yecek, ooa kuş ~ütür.e kadar her şe
yi gönderecek ve böylece kendisinin 
en sadık olduğuna. lna.ndınnı~·a çalı. 
şa.ca.ktır. Şüphe etmiyorwn ki, blri
birlerinden haberdar olduktan solll"3ı 
kıskan~lıklan artarak kemancıya 

karşı büsbütün gönül bağlıyan yedi 
kadm kanuni bağların mahkeme ka
rarile kmlımş olmasına rağmen he
rifle yaşaınıya. de\um etmek lsttye
ceklerdir. 

Bu h&.disenin i.kıbetini beklerken 
size bir ufacık fıkra anlatayım: 
Mahşer günü olmuş, herkes Tann 

huzurunda günah ,.e sevabını tarttı
np eline muayene .k8ğıdmı alıyor ''e 
o kağıdm icabnıa. göre cennete veya 
OOhemı~me gldlyor .. 

Sırada orta boylu pintice bir adam 
var. Hesabına. bakmı::;la.r. iyiliği kö
tülüğüne müsavi. 

Tanrı taala sormuş: 
- Evli miydin'! 
- Evet Ulu Tannın. 25 sene ev 

bark ya§adnn. Likin hayli eziyet çek
tim. 
Cenabıhak emretmiş: 

- Cennetin yedinci katında 1386 
numaralı kö~ke götürün! 

Ve maiyeti ili.hiyede bulunan pe7-
gamberane izah etmiş. 

- 25 senelik evlilikte hayli eziyet 
!:ekmiştir. Bari dünyada edemediği 

rahatı ahrette bulsun! demiş! 
25 seoe e,·u olanm arkasından bir 

diğeri gelmiş. Tesadüf bu ya. Onun 
da hesabı denk gelmi)j. Ona da. ı;uali 
izzet vaki olmuş. 

- Evli miydin? 

Herü sevinç n tehalükle cevap ver 
mi5: 

- Yarabbi: Hayatımda üç defa ev .. 
lendim. 

Gazabı rabbani vukuagelmi~. Şhn
~kler çakını!} ve: 

- Cehenrienıde yedinci ıkuyuya a
tınız! iradesi çıkmış. 

Gazapzede hemen secde "!dip sor
muş: 

- Alla.hım! Şimdi önden giderıe 

bir defa e\·lendiği için cerwette köşk 
ihsan eyledin! Ben üç defa evlendim, 
beni cehennemde yedinci kuyuya atı
yorswı. Nedir beıohn suçum? 

- Ey gafil kulum! O bir dela ev
lenmiş. Yaka.sllll kurtaramamıs, ezi
yet çekmiş diye ona ihsan eyledik. 
L8.kin sen, bile bile üç defa e\'len
mişsin ! Seni cehenneme atmıyayım 
da ne yapayım 
Demiş. 

Eğer ruzumahşerde Peşteli keman
cı da. suale çekilir de yedi kanlı oldu
ğu meydana. çıkarsa. cehennemde 
mevcut kuyularm derinliği yetişmiye
eeği için muhakkak ye.ni bir kuyu 
kazarlar da oraya atarlar. 

B. FELEK 

~eye a tın mevcudunu seneden se-
'eııed Çoğaltacaktır. Ayrıca bur,,ada 
ınu3 : Yarım milyon kıymetinde gü
ltın is~ Yarım mil yon liralık da kur-

tihsa1 edilecektir. 

N ~·on anla!)masmın im1J11Srn -
dan \'e tatbikiındenberi de

ğil, fakat Nyon Konfera.nsmm 
toplanmasından evvel dahi Akdeniz 
deki kor:..anlık kendiliğinden kal
kar gibi oldu ve bütün meçhul tah 
telbahirlf'r birdenbire yok oldu. 
Nyondan soora, bütiin AkM.ni7. 
de\'letleri i<:inde yalnız ıkalan ltal
~·arun da anlaşmaya. girmesi için 
te1'jebbüsler vuku buldu. Bir ara
lık Italya menfi vazi~·et alnm: ve 
anJaı:;maya girmek istemiyormuş 
gibi göründü. B~nun ileri sürdü -
ğü sebep, lngiltere ve Fransa tar
z.•nda mııamele görmemek \'e bu 
devletler tarafından der.ıhde olu -
nan vazifelere müsavi \'azife aJma

makh. Bu yüzden Italya, lngiltere 
ye küsmtiş ve ltalyan matbuatı ln 
giltereye, bilhassa lngiltere bari -
ciyesine atef) püskiirmiye başla -
mışlardı. Daha sonra vaziyet de
ği~ti. Jngiltere ve Fransamn Roma 
maslahatgüzarlan Kont Ciano ile 
temaslarda bulunmuşlar, ltnlya bu 
temaslardacı ho!!ınut olmuştur. Şiın

di de ltlyaya Akdenizin kootrolün
de müsa\i vazife verJlmesi için ted-

M esela Nyon konferansının 
toplanması sıralarına t.esa

düf eden Milletler Cemiyeti ve 
Koosey t.oplantılan esnasında. Ha
beşistan meselesinin halli beklen -
mekte idi. Sonra a.)nl sırada lngil
tere ile ltalya. arasında şümullü bir 
anlaşma \iicuda getirmek i~in Ro
mada konuşmalar yapılıyordu. Di
ğer taraftan ~·akında vuku bulacak 
Her Hitler - SinyQr Mussoliııj mü • 
lakatı Avrupa siyasi mahafilini 
meşgul etmekte idi. 

Vaziyet bir de Sinyor llussohni 
ile Her Bitler ara.o:;ında günü yakla 
şan mülakatın ,·ereceği netic·"er 
bakımından tetkik olunursa Jtalya 
om Nyon konferansına. iştirak P.t-

Şimdilik vaziyet bu merkezde -
dlr. ltalyanın Akcleoiz a.nla.şması -
na iştiraki onun muallakta. kalan 
diğer meseslelerini halle yardım 

edeceği 5üphe götürmez. Onun i~in 
bu suada Habe5istan me.cıele!'lin 

den, hstta Akdenizde silahlan tah
dit etmek yolunda bir anla.5ma ih
timalinden bahsolunmaktadır. 

Bu suretle nziyet daha fazla nik 
binliğe müsait bir mahiyet alıyor 
demektir . 

De Martel Suriyede 
Adana, 22 (Tan muhabirinden) -

Suriye Fevkalade komiseri de Martel, 
bu ay sonunda Şama gelecektir. 



.M.ah.l<emelerde 

Kasten Y anqın Çıkarmışlar 

Sekiz Suçlunun Dün 
Muhakemesi B~şladı 
Bıçakla 

Hücuma 
Kalkmış 

-o-

Kavgada iki Kişi de 

Yaralandı 
lkinci sorgu hakiımi Mahir, dün, 

Hasan ve Ali isminde iki yaralama 
suçlusunu sorguya çekmiş ve hakla
rında tevkif karan vermiştir. 

Unkapanmda Tekirdağı iskelesin
ôe geçen bu kanlı hadisenin tafsila
tı şudur: 

Hasan ve Ali ismindeki bu iki ar
kadaş, evvelki akşam birçok yerlere 
uğrayıp kafayı dumanladıktan son· 
ra Unkapanında Tekirdağ iskelesi 
denilen yere gelmişler ve orada bir 
kahveye girmişlerdir. Hasan kahve
de sağa sola sataşmıya başlamış ve 
bu arada Cemale de söz atmış, küfür 
savurmuştur. Bunun üzerine arala
rında bir münakaşa başlamış ve Ha· 
san, bıçağını çektiği gibi hücuma 
kalkışmış, tabü, bütün kahve bir..bi
rine girmiştir. Bu arada Ali de arka
daşına yardım etmiştir. Hasanm ta,
kınlığma mani olmak istiyen Yusuf 
ve Cemal; muhtelif yerlerinden ya
ralanmışlardır. Cemalin yarası omu
zundandır ve hayli ağırdır. 

lkinci sorgu hakimi dün her iki 
ııuçluyu sorguya çektikten sonra tev
kif etm.i§ ve mahkemeye vermiştir. 

Kadını 
Saçından 
Sürüklemiş 

Seyyar koltukçu Ali, dün Beyoğ· 
lunda eskidenberi konuştuğu Raşide 
isminde bir kadına rastlamış, bera
ber gelmesini teklif etmiştir. Raşide, 
Alinin evlenme vaitlerine rağmen 

gelmemiş, buna kızan Ali, hemen ka
dının saçlarına yapışmış ve sürükle
meğe başlaımıştır. 

Raşidenin feryatlarına yetişen me
murlar, mütecavizi yakalıyarak ka
rakola götürmüşlerdir. Karakolda da 
polis Baki ve Aliye hakaret etmiş

tir. 
Ali, dün sarhoşluk, sarkıntılık ve 

polise hakaret suçu ile asliye dördün 
cil ceza mahkemesine gönderilmiştir. 

Dün ağır ceza mahkemesinde bir 
kasten yangın çıkarma davasına baş
lanmıştır. 

Yanan yer, Beşiktaşta Hacı Remzi 
tütün şirketinin bulunduğu binadır. 

Ve 115 bin liraya sigortalıdır. Dava
nın sekiz suçlusu şunlardır: 

Hiristo, Nikoli, lsmail Cebbare, 
tütünlerin sahibi Hacı Remzi, amele 
Karabet, diğer Karabet, Karnik, He
rant .. 

Hiristo ve Nikoli zabıtanın bütiln 
aramalarına rağmen henüz buluna
mamışlardır. lsmail Cebbare de has
ta olduğundan mahkemeye gelmemi!J· 
tir. Bunun için diğerlerinin sorgulan 
yapılmıştır. Suçlulardan Hacı Remzi, 
yangın esnasında Bafrada bulundu· 
ğunu, vakayı telgrafla haber aldığı
nı ve buraya gelir gelmez yaptığı a
raştırma sonunda hadisenin bir ka· 
za eseri olduğu neticesine vardığını 
anlatmıştır. Diğer suçlular da: 

- Biz ameleyiz. Kapı kapanınca 

çıkıp gittik. Sabahleyin gelince bi
nayi yanmış bulduk. Başka bir şey
den haberimi.Z yoktur, şeklinde ce
vap vermiflerdir. 

Muhakeme, şahitlerin dinlenmesi 
için başka güne brrakılmıştn-. 

Suçlu Nahiye 
Müdürünün 
Muhakemesi 

Rüşvet almaktan suçlu bulunan 
Y eniköy nahiye müdürü Alaettinin 
muhakemesine dUn de devam edilmiş
tir. 

Dünkü celsede, suçlu, yeniden sor
guya çekilmiştir. B. Ali.ettin, vaka
nın iftira olduğunda ısrar etmiş, Ah
met Nüzhetin 25 lirayi otomobilde 
otururken cebine gizlice koyduğunu 

söylemiştir. 

Mahkeme, rüşvet clirnnü meşhudu
nu yapan ikinci şube müdür muavini 
Fahri ile komiser Alişan ve Hamdi
nin çağırılarak yüzleştirilmelerine ka 
rar vermiş, muhakeme, 28 eylüle bı
rakılmıştır. 

lstanbulıpor, Faal 
Azasını Çağırıyor 

ıstanbulspor kltibü başkanlığın· 
dan: Yeni senesine girerken çalışma 
programımız etrafında görüşmek ü -
zere klübün Çarşıkapıda yeni taşın
dığı binasında şereflerine tertip edi
len çaya 25 eylül 937 cumartesi gi.inü 
saat 16 da bütün faal sporcu arkadaş 
larm gelmeleri rica olunur. 

Şimdiye kad ar çıkan kııunlarm huli.suı: 

Balitle evlenerek Zonguldağa gltnrlş olan Müker
rem, 39 ya.,ına gelmiş ve hali. evlenememiş olan gö
rümcesi Senihaya Halldln getirdiği iki elbiselik al ku 
maştan bir örnek elbise yapmayı teklif ediyor. Ken· 
dl çirkinliğini bilen Seniha, bu teklHl alay ve i!ltihza 
ne teli.kki etmekle beraber renk tenniyor. 

TAN 

BU AKŞAM SARA V Sineması 
SabIJ'8ızllkla beklenen ve VlCTOB MARGUERITE'ln meşhur romanı olan 

Erkek Kız (La Garçonne) 
Senenin ilk büyük Fransız filmini gösteriyor. Baş rollerde: 

MARlE BELL • HENRY ROLLAN - ESCANDE ve JACQUE CATELAlN 

DiKKAT: Yerler kapılırcasına satılmakta olduğunlan liıtfen yerlerin evvelden aldırılması rica olunur. 

llB.veten: FOX JURNAL son dünya havadisleri. 

Meşhur Rus muharriri PUŞKIN'in ölmez eseri 
Yc:trırı 

~KŞAM MAÇA KIZI 
1 P E K &ki Rus ııaraylanmn lhtlpmlan, debdebe, lüks ve sofahatlerl ....,._ 

ımda g~n AŞK ve IHTIRAS FIL.lW. Fransızca sözlü, Baş rollerde: 

Sinemasında 
PIERRE BLANCHARD - MADELEINE OZERA Y • 

MARGUERITE MORENO - ANDRE LUGUET 
Aynca: 1 - FOX DUNYA HABERLERi 2 - ÇELiK -Türkçe sözlü 

23 ~ 9 - 937 

Radyo 
Günün pro~ramı - lstaııbul 

OGLE NESRIY ATI 
Oğle Neşriyatı: 

12,30: Plakla Türk musikisi. 12, 
50: Havadis. 13,05: Muhtelif plak 
neşriyatı. 14,00: SON. 
AKSAM NEŞRiYATI . 

00,00 :ikinci Türk tarih kurUltayl 
nm neşriyatı. 18,30: Plakla dans nıu 
sikisi. 19,30: Spor müsahabeleri: 
Eşref Şefik tarafından. 20.00: Sadi 
ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları. 20,30: 
Omer Iıza tarafından arapça söy
lev. 20,45: Fasıl Saz Heyeti. 21.15: 
Orkestra. 22,15: Ajans ve borsa h& 
berleri ve ertesi günün prograını. 

22,30: Plakla sololar, Opera ve Ope 
ret parçalan. 23.00: SON. 

• Günün Program OzU 
SENFONiLER 

15.35 Roma kısa dalgası: Senfonik koll 
ser. 

HAFiF KONSERLER 

Çöpçüye O_gun 
Yapmak l stemiş 

' 

TAN'ın 1 
7,10 Bedin kılla dalguı: KarIJık koft• 

TQPLANTILAR , ser (8,15 : Devamı). 9,30 Paris kua dal• 
gası: Plak. 10,30: Dev9'amL 11;30: Keza. 

Dün köprüde tuhaf bir yaralama 
hadisesi olmuştur: Manevra 

Al bumu 
1

13: Keza. 13 Bertin kısa dalgası: Hafif 
• DAVETLER • • muıilı:i (14,15: Devamı). 13,10: Bükret : 

.______________ Eilenceli plik lronıeri. (14.15 Devaıxn)• 

14,15 Paris kısa dalcası: Konser naJdi. 
15 Pariı kısa dalgası: Konıer. 16,30: Pa-Bayan Pittard Bir 

Konferans Verecek 
Eminönü Halkevinden: 
İkinci Türk Tarih Kongresi müna 

Düşkünler yurdunda oturan Mus· 
tafa oğlu Ziya isminde biri, köprii- · 
den geçerken temizlik işi ile uğraşan 
çöpçü Satılmışa bir muziplik yapmak . 
istemi.,, çöp faraşını alarak elektrik 
direğinin arkasına saklamıştır. 

Satrlmış, bunu farketmemiş ve fara 
şının çalındığını zannederek Ziyanın 
arkasından yetil}miş, süpürge sapını 
olanca kuvvetile kafasına indirmiş
tir. Başından yaralanan Ziya, otomo· 
bille Cerrahpaşa hastanesine kaldı-

Trakya büyük manevralanna 
: kartı halkımızm gösterdiği ala
: kaya cevap vermek ihtiyaclyle, 

TAN bu manevra.ya alt Od renkH 
r.eııgln bir albüm hazırlamıştır. 

' 

Bu albüm ma11evra.nm muhtelif 1 
&afhalamu gösteren fotoğrafller
le doludur. Aynca manevralan 

· sebetile şehrim.izde bulunan Cenevre 
Üniversitesi profesörlerinden Bay 
Pittard'm eşi Bayan Pittard tarafın
dan 24-9-937 Cuma günü saat (18) 
de Evimizin Cağaloğlundaki merkez 
salonunda (Beynelmilel yardım birli
ği) hakkında bir konferans verilecek 
tir. Bu konferans için davetiye yok
tur. Herkes gelebilir. 

rılmış, Satılmış yakalanmıştır. 

Zonguldakh Bir Zengin, 
Millete Mektep 

Hediye Etti 
Zonguldak, 22 (TAN) - Zongul-

dağın yurtsever ve hamiyetli zengin
lerinden Mehmet Çelikel vilayete bir 
istida vermiş ve 30 bin lira ile ayrıca 
bir Hse binası yaptırıp millete hedi
ye edeceğini bildirmiştir. Bundan .ba.ş '" 
ka ~. ldllttls.,bakanlığına h&§ 
vurularak Zongulda.kta bir lise yapıl
masının temini rica edilmiştir. 

izah eden bir yazı da vardır. 
Manevra. hatıralarmı ungln 

bir albüm halinde saklamak isti
yen askerlerimize ve okuyucula
nmıza bundan birer tane edinme
lerini tavsiye ederiz. 

Fiyatı Tiil'ldyenJn her yerinde 
17% kunıştur. 

•••••••••••••••••••••••••• 

Mahsulü 
Zonguldak vilayetindeki ilkmek • 

tepler, aslında bir liseyi ica~ ettirt'· 
cek vaziyette oldruğundan, KtiltUr 
Bakanlığının Zonguldakta bir lise ~
çılmasını kabul edeceği umulmakta
dır. 

Erbaa, (TAN) - Bu yıl Taşova 

(Erbaa, Niksar, Tokat) mmtakasm

da idrak edilen tütün mahsulü geçen 

Dil, Tarih, Coğrafya 
F &kültesinde 

Ankara, 22 (TAN) - Ankara Dil, 
Tarih, Coğrafya Fakültesi kütüpane
sini genişletmeğe ve A vrupanm ya
şı yan dillerinden, binleree ilmt eser 
almaya karar vermiştir. KUtüpanede 
eski yuna.nca eserlere de büyük bir 
yer verileoektir. 

senekine nazaran daha iyidir. Yalnız 

umumt kuraklık dolayısile ova yerler 

de mahsul kemale ermediğinden mik
tar itibarile bir parça azdır. 

Erbaada 2,200,000, Niksarda ~ 

milyon, Tokatta 600 bin kilo ki ce

man yektlıı 3,800,000 kilo tütünün sa
tışa çıkarılacağı tahmin edilmektedir. 
Yetişen mahsul çok iyi olduğu için 
piyasanın tabii şartlar dahilinde a
çılacağı umulmaktadır. 

Teşekkür 
Ölümü ile bizleri kederler içerisin

de bırakan sevgili kardeşimiz ve şe
rikimiz ARAM GESAR'm bizza.~ ce
naze merasimine iştirak veya şifahen 
ve tahriren beyanı taziyet hitfunda 
bulunarak teessürlerimize ortak olan 
bilcümle akraba ve dostlarımıza ve 
cenazesine çiçek göndermek nezake
tinde bulıunan bütün müessesat ve 
LlCCU t:\.il4.Ut:!t:ı t: l:>Vübl.l" &.t:ljlt:~.IUU.!t:U • 

mizi takdime teessürümüz mani ol -
duğundan en derin minnet ve şiikran 
hislerimizin iblağına muhterem ga
zetenizin tavassutunu rica eyleriz. 
Ailesi namına kardeşi: Valıram Gesar 
Sahibinin Sesi firması namına N. Şor 

Açık TeJekkür 
Kardeşim Mustafa Mina'nın bir 

a.meliyat neticesi vefatı dolayl8ile ge 
rek cenaze merasimine iştirak ıure
tile ve gerek şif ahi ve telgrafla be • 
yanı taziyet ederek keder ve ateşimi
zi tadil eden zevata ayrı ayrı teşek
küre imkan bulamadığımdan arzı iti
zarla ailemiz namına. şükranımı su-
narım. Merhumun kardeşi 

Şevki Mirzaoğlu 

ris kısa dalgası: Orkestra, piyano, şa.rkJ. 
19 Peşte: Koro konseri. 19,15: Varıova: 
Strauss'un operet pllklarmdan. 20 Peşte: 
Salon orkestrası. 20 Millno, Torino: Ka• 
r11rk musiki, 20.20: Bükreş: Pllk. 21 
Varvova: Hafif orkestra muıikisi. 21.10 
Llypzig: Yeni operet parçalan 21,10 Ko
lonya: Orkestra. 21.20 Billı:reı: 21.30 1 
Berlin kısa dalgası: Küçük musilı:i koıll'" 
pozisyonu. 21.40: Praıt kısa dalgası: Ha
fif musiki. 22.45 Prag kısa dalgası: Sukall 
fantastik ııerzosu. 22.45 Bükreı: Konset 
nakli. 23.05 Prai kısa dalgası: Askeri 
konser. 23,15 Peşte: Çigan orkestrasL 

OPERALAR OPERETLER 
9,30: Berlin kma dalgası: Verdinln 

"Troubadour" operasL 16,20 Roma kıd 
dalgası: Opera piyesi. 22 Roma kısa dal
cuı: Acolina in bocca isimli operet. (SOlt 
ra konser). 22 Mili.no, Floram: Maıcaı· 
ni'nin "lsabeau., operuL 

DANS MUSiKiSi 
18,35 Roma kısa dalgası: Ktıartet kotı• 

seri. 22.25 Prag kısa dalgası: Çift kem&D 
ve viyola triyosu (Dvorak). 

RESITALJ.E' ~ 
11,45 Berlin kısa dalgası: Yeni pl,art~ 

.-.. .:oA• -""'. 1.li ;&.1'Pi. .uu • •-.J" - .., 
ve Macar prkilan. 16,15 Berlin lnA dal• 
gası: Maks Bruch'un keman sonatları.. 
17,15 Bertin kısa dalgası: Halk şarkıları. 
17.45 Bertin kısa dalgası: Yeni piyano mU 
sikisi. 18 Varıova: Şarkılar. 19 Ber!in lcı· 
sa dalgası: Braçe solo. 19,30 Berlin kıs& 
dalcası: Yeni piyano musikisi. ı9,45 Bet• 
1in kısa dalgası: Aıker p.rkdarL 21 siik
reş: Romen ısarkıları ve romanslarL. 2z.0S 
Prag kısa dalgası: Bir sepet ıarkı. 23.0S 
Varşova: Piyano - prln (Alman eserle
rinden). 

MUHTELiF 
19,50: Roma kısa dalcası: Arapça, nıot 

ca, tiirkçe musikili program. 

ERTUGRUL 
SADİ TEK 

BU GECE 
(YEŞİLKÖY) de . 

(Aman Hanım sus) 

fa nerede efendim? diye sordu. 

YA"ZAN: NAµiD S"'fRR/ 
-3-Mükerrem, evli olduğuna. bakımyarak, Soğuksu 

ım.hallesinde oturan Nurlyenln oğlu ;)irml YBfbuın• 
da NUzhete tu tkondur. Görtlmceal Seniha, bunu sez 

melde beraber tlmdillk Mökerremln ka.prlalerme hiz 
ınet eder görünerek Nuriyenin verdiği çaya. Möker
remle beraber gidiyor. Senihaıım "oğlan" diye andığı 
Nüzhet, orta. mektebi bir türlü okuyamamıı olmakla 

annesının dizinden kaldırdı, sıçnyarak hemen aya- Nüzhetin şüphesi yoktu. Ve hareketsiz, gözleri biraz 

Ruyidil, eski devirlerde terbiye görmüş ve ellisi• 
ne ka.dar bütün ömrü eski şehzade ve Sultan saray· 
lannda geçmiş bir kakavan Çerkesti. Nuriyeye gel• 
meden de bir Mısırlı Prensesin dairesinde hizmet et• 
mişti. Ve başından hill çıkaramadığı hotozu ve u· 
zun etekli entarimle ortada dolaşıp iş görmesi ve 
sözlerini "Efeem ! " diye bitirip "Kadınım!" diye hi· 
tap edişleri, sekiz on sene evvele kadar bütün kU• 
manda zevklerini on bir on iki yaşındaki sümüklü ah 
retliklerle tatmin eden Nuriyeye büyük iftiharlar ve
rirdi. Herhangi sebeple Ruyidil yanından ayrıldryse, 
bunu söylemekten kadının pek müteessir olacağına 
Seniha emindi. Onun için kasden sormuştu. Lakin, ' 
gönlUnUn istediği cevabı alamadı: 

beraber kıyafete son derece ehemmiyet veren, züppe 
pmank, ve güzelliğine mağrur bir genç .. 

Mükerremle Seniha, Nwiyenln. evine girer girmez 
evveıa Ntizheti gördtiler. 

ğa kalktı. Bozuk havalarda sızılarla dolan vücudüne dalgın, lifa kanşmıya hiç lüzum görmiyerek otur-
çevik bir eda venniye gayret ederek Nuriye de doğ- du. Gençliği ve güzelliği ile her iradeyi yeneceğinden 
ruldu, olduğu yerde yükseldi, fakat ayağa kalkmadı. o kadar emindi ki, tUrlU şaklabanlıklarla hoşa gitmi-
Ve kalın, biraz kısık ve biraz çatlak sesini berrak ye çalışan erkekleri taklit etmeyi o bir zillet sayar, 
ve oynak yapmıya çalışarak: buna asla tenezzül etmezdi. 

- Ne kadar mahzun olmuştuk güzelim. Teşrif ede Mükerremle Seniha geldikleri zaman Nuriyenin sa 
ceğinizi artık hiç ummuyorduk. Neden böyle gecik· !onunda bulduklan iki misafir, maden mühendis mek 
tiniz? dedi tebindeki bir hocanın haremil~ qefterdann baldızı 

Bu SOI'Ufa ııonra yine kendi cevap vererek ili.ve idi. Birkaç dakika sonra da Kozludaki Italyan Şir-
etti: keti mühendislerinden bir tatlısu frenginin kendisi-

. Şezlonga yatar gibi yerleşen e.nnesinin ayagr o- - Amma bu sitemin pek yerinde değil: Hava oka ne Ermeni denen kansile onun kız kardeşi geldiler. 
nünde alçak bir tabureye oturmu§, başını onun diz- dar fena ki! Allah kahretsin, bu Zongu1dağın yağ· . Ve bir milddet, bu yedi kadın, hep bir bahisten öblir 
lerine koymuş ve uzun, pek gümrah ve simsiyah saç· muru da bir başladı mı bitmek bilmiyor! bahse geçerek, şimdi Zonguldak ve şimdi Istanbul-
lan kadının mor renkteki tuvaleti üzerine yayılmııtı. Seniha, "Görüyorsun ya, kadın böyle şakır şakır dan bahsederek, şimdi her gi.in gördükleri ve şimdi 
Nüzhet epeydir bu vaziyette idi. yağmur yağıp dururken gelişimize hayrette!" manası hayli zamandır görmedikleri birtakım kimseleri kah 

Nuriyenin bir çok kıymetli yüzükle do- ru taşıyan bir nazarla Mükerreınin yüzüne baktı. So- açıkça ve kah ustalıkla zem, pek nadiren de methe-
nanmış, fakat belki de vaktile en hakir ev işleri gör- ğuksu mahallesinin dik yokuşunu muhakkak ki heye derek konuştular. 
mU, halın ve kütçe parmakları, haylazlığına likayt canla çıkml§ olmaktan, genç kadının yüzü fazla pem iri yanaklı, acemi ve ahmağa benziyen, beyaz ve 
ve güzelliğile pek müftehir olduğu oğlunun beyaz ve beleşmişti. Çizgi ve inhinalan hakikaten kusursuz, kenarları dantelalı fazla da uzun önlüğü ile hareket-
biraz sivrice çenesini okşarken, çocuk ta karşıların- lakin biraz büyük göğsü, hızlı hızlı inip çıkıyordu. lerini pek şaşırmış bir hizmetçi kız, konuşmaların en 
da oturan iki taze misafirin yüzüne gözlerini dikmiş· Nuriyenin yine yarı uzandığı şezlongun yanındaki hararetli bir sırasında, iki eliyle büyük ve gümüş 
ti. Ve bu gözlere, adeta iğreti sayılacak derecede u- koltuğa oturmuştu. Nüzhet anasının ayaklarının Ö· taklidi tepsiler taşıyarak iki kere içeri girmiş, bu 
zun kirpikli bu iri siyah gözlere rica da, ihtiras ta nündeki tabureye tekrar döndü, fakat başını artık o- tepsilerde bir defasında çaydanlıkla çay fincanları-
gelmiş değildi. Bu harikulade gözler, iki misafir ka- nun kucağına koymadı. Istediği anda kollarına düşe nı, öbür seferinde de pasta ve şekerleme tabaklarını 
dına sadece: "Şayet sizin dizlerinize de bu kusursuz ceklerinden emin bulunduğu kadınlar şimdi Uçleş- getirmişti. Fakat daima misafirleri ağırlıyan Ruyi-
başımı koyarak ipek saçlarımı yayarsam, bu ipek saç mişlerdi. Hatta dört olmuşlardı. ÇUnkU, en uzak bir dil gibi çayı bütün fincanlara koymamış, sonra da 
ları saatlerce bir cariye gibi okşar ve kendinizi bu- yeri seçen ve annesinin topaca benziyen kUçUk be- hmanımefendilerin bir emirleri olur diye kapının ya-

- Biraz hasta zavallı .. lki gi.indür yatıyor. Bu sa• 
bah Hasan Lem'i Beyi getirttim. Ehemmiyetsiz bir 
nıide bozukluğundan ibaretmiş. Amma dün epey ate 
şi vardı. Aksi gibi beş altı gün evvel de Makbule, ikl 
hafta izinle memleketine, Sinoba gitti. Biz de tama.
men bu aptalın eline kaldık. Efendim bir senedir hiz· 
metimizde amma, kızda birşey öğrenmiye istidat 
yok. Odun gibi bir mahlük. Bereket ki bugün bizbi· 
zeyiz. Yoksa ne haltlar ederdi bilmem! 

Oteki hizmetçinin, şişman ve güler yüzlü MakbU• 
lenin de meydanda olmadığını Seniha o zaman far-o 
ketti. Şu halde, çayları demek ki bu ahmak kız ha• 
zırlamıştı. Fakat namsa pek güzel pişirmiş, Ruyidil 
gibi fazla açık, yahut ta fazla koyu yapmamıştı: se 
niha üstUste iki finean içti. Lakin pastalara, biskU

vilere el sürmedi. Bisküvilerin bayat olduğu belliY
di ve çarşıdan gelen pastaların yağlan bakikaten 
bozuk, tatları da burucu, bir tuhaftı. 

Artık dışarıda yağmur dinmiş, fakat ortalık pek 
kararmıştı .. Beş on dakika geçince Nuriye doğrula
rak zile uzandı, ancak bir iki dakika sonra içeri gi
ren kıza: nunla bahtiyar sayarsmz!" demek istiyor gibiydiler. yaz köpeği (Kontes Hanım) la oynamıya koyulan nında iki diz üstü çömelip oturarak beklememişti. 
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TAN 
Giindelik Gazete 

-<>-
. BAŞMUHARRiR' 

'J' Ahmet Emin YALMAN 
L:~~'ın hedefi: Haberde, fi
~e, her ıeyde temiz, dü· 
-... t, aamimi olmak, kariin 
~teıi olnuya çah,maktır. 

EON MESELELERi 1 

l111t1yazlt Terbiye 
'1iiesseseleri 
h-~ terbiyeye alt okudalum bir 
• ..._ IÖyle bir fıkraya rutladmı: 
~ Ttlrldyede hem ua, balJa. 
~ henı talebelerin balla halkçı kök· 

e ve tevklerlae rajmea lnkl,..f 
le)b.ıerl içinde 8l'p9 mahdut bir 
~ lmtlyulı mlleueeelerl ha
~gelecek ve bbmetlee bir lllllf tu
-'1111& Varacak prtlar içinde bttytl• 
~ birkaç terbiye mtlwfJIHJ91 vardır. 
~lika cümhurlyetl gibi bir dlmha
·vette, geniş mikyasta halkçı iddia
~ ortaya atıldığı halde, 10nralan 
"'qf imtiyazlı sllllf müessesesi haU· 
~ ~ terbiye müesseeelerinJn in
...., tarlhlnl yoklamak ve onlan bu 
ı..ae dtittlren prtlann neler olduğu
~ tesblt etmeic:, dayandığı esaslar
~-birinin halkçılık olduğu UA.n eden 
... ..,. maarifi için yapılacak esub a
~ biridir.,. 

• a.. Müesseseler 
liangileridir 

"1rldyede ecnebi mekteplerle, ba
ır.a T\irl{ mekteplerlnln şimdiden bu 
~azb müesseseler haline gelmlye 
batladığmı görti_yoruz. 

llkmektepler çocuğa demokrat ter. 
biye veren en kuvvetli müessesflllllz
ıllr. Burada her sınıf halk tabakalan
lla lbensup ~cuklar bir arada okur, 
bit arada kaynaşır, bir arada hamur 
Ohırıar. 

l'akat Ukmektepten 80llJ'a ~uiu· 
~ gideceği mektepte ll88d bir 
istika.mette inkişaf edeceğini tayine· 
4~ --- .w.W • ·-- --llebi nıektepleri \"e hatti. bar.ı resmi 
llseıer arasında, çocuklar arasında 
~ farkı vücude getiren müenese
~ Vardır. Bunlardan bir kısmı şim
lllden zengin, müreffeh smıfın ~uk
~ mahsus gibidir. Bu mektepler
Ge demok1'881 ruhu ölmUı, yerine lm
~-~lı sınıf zihniyeti hakim olmıya 
-tlallu!tbr. 
llaaıuin bu mesele üzerinde ehem

"11etıe dunnas1 li.zmıdır kana&tln
cley1z. 

• 
lialkın Hamiyet 

~. Şefkatini 

S11iistimal Edenler 
'tılbqıannda dükkan, dükki.n, ev, 

: dolaşarak size şu veya bu hayır 
.\ "essesesı nammıa takvim, muhtıra, 
1..~n resim ve heykelini satan
~ tesadüf edersiniz. Sattıklan ma
lı..._ kıymeti on kuruştur, fakat onlar 
~ size on liraya sa.tınıya çalışır-
11...: Bu açık dolandıncdığa sebep ol-

' lzere de, merıaup olduldannr id
.... ettikleri cemiyetin adını lmllaıur-

k~lar memleketin her ta.rafına 
~adamlar gönderirler, valiler· 
"ita. en saf halka kadar binlerce tak-

' ıntıhtıra ve resim satarlar. 
"-a ~ldyede son senelerde pek )'&pi· 

h bu dolandıncıbğm eMSı tudur: 
lılt Veya bu vatani maksatla veya 
lıtt laa)"lr kasdlle teşekkW etmiş 
... Cenılyet vardır. Birkaç dolandıne1 
'~lyete müracaat ederek onlar 
~ bir tak\im veya muhtıra ra-
1' YI teklif eder ve buna karşılık 
Jet ee.nıyeıe muayyen bir para verir
~ <»-llllyet hiç yorulmadan temin 
~ bu varidattan dolayı memnun
~ekllfi kabul eder ve bir daha 
hbb olmamak üzere bu işi o mtite-

.. lalere ihale eder. 
._..._~bblsler, cemiyetin adını ve 
~tı kullanmak salWyetlnl al
"'-a IOııra, o cemJyet nanuna tak· 
b'-~ satmak bahaneslle orta-
'- bağlarlar. 

tQa..: .kaaana uydurulmuş bir nevi 
~ktır. Halkın hamiyet ve 
-..~. duygularım istismar etmek, 

--....,.. ea bllyüitidtir. Banu ka-

Türk musikisi gunun, devrin ve devrimin davasıdır. 
Fakat ıu da muhakkak ki Türk musikisi bir devrime 
milhtaçhr ve bunu hakh olarak bekliyor. lıte .. bu 
iayfada bugün de • Hüdayinabit te olsa • bir müte
hassısın fiklrlerlnl bulacak ve alaka ile okuyacaksınız. 

TURK MUSiKiSiNi 
ISLAH ICIN 

NE v ·APALIM? 

dört gayri müsavi kısma taksimin
den dolayı tatbiki mUtldUdUr. Bu
nunla beraber Garp musikişinasla
nnrn da bu sekizli taksimattan 
memnun olmadıklarını, arasıra eser 
lerinden anlıyoruz. 

HUli.sa: Gerek musikimizin ısla
hı için ve gerek armoni meselesi i
çin herhalde tahsil, bilgi li.zım. 
Yoksa benim gibi hüdayi nabitlerin 
bu mlahata değil, hattl musikimize 
bir kelime bile illve edemiyeoekle· 
rine ıUphe yoktur. 

V apurorı iki aaat lnaluda kal
masmdan Jstlfade ederek tehre çık
tık. iskelede bir genç, Inebolu llalke
vlnin reisi ıkaır!flIDIZ& çıktı : 

- Bir kahvemizi içmez misiniz! 
Bugtlrı sa Ağustos bayramı müna.41e
betlle köy muhtarlanru f'\imize da
,.et ettik, öğle yemeğini berai>er ye
dik, §imdi motörlerle bir gezinti ya
pacağız. Bu fırsatla ~iıtı evimiz hak· 
kında da biraz mal'""at nrlriro. 

Bu n&zlk daveti memnuniyetle ka
bul ettik. Halkevl salonunda, ~eniş 

masalann etrafına top!Umıı köy 
muhtarlarlle beraberiz. Şimdiye ka
dar yalnız tehrln uşağı olan köylü311, 
köyün mümessillerini halkın evinde, 
kendi evinde görmek, kalbe ne tath 
bir &evin~ veriyor. Ş imdi yapılacak ı,: lstediği

miz gibi mütefennin, müte
hauıs yetişinceye kadar musikim.is 9 
ne olacak? Musikimizi ticaret vaaı- Halkevlnde reis, evin f aallyetlerlnl 
tası yapanların elinde bırakmamak anlattı. 
ve öldürmemek için, gec;enki hubi- "Gayemiz, Halkevlnl hal.km içine 
halde de söylediğim gibi, bugün 10kmak, halka faydalı kılmaktır. lne
Şark ve Garp mualldaine vlkıf mü- bolu dahilinde halkı ten\ir ile uğra,U 

ğmıız glbl, bütün etrafta.ki köylere 
tehusıslardan derhal bir heyet tef de girdik. Burada gördüğünüz mub-
kll etmeli ve bugünkü vaziyeti kur tarlar, bütün lnebolu etrafmdakl köy 
tarmak için icap eden tedbirleri an Jerl temsil ediyorlar. Bunlarla sık sık 
cak bu heyete aldırmalıdır. Fakat bolupınız, köylere gider, dertlerini, 
bu da ancak Maarif Veklletimizin ıstıraplanm dinler, yüksek mettllere 

M uaiki hakkındaki muaa· 
habenin TAN' da net· 

redildiğinin ertesi günü, Köp· 

rünün Kadıköy ilıkele1oi ıazi

no.unda muhterem üıtat B. 
Hüaeyin Sadettine ra9tgeldim. 
O ıtat, TAN' daki muaahabeyi 
tamamen yerinde bulmuf. Ay

ni fikirde olduğunu aöyliyerek 
bana iltifatta bulundular. 

• himmetile olabilir. arz ile, dertlerine çare bulmıya çalı-
-- _ §lftLllalkevlnln böyle p.mlmiyetle kö 

Derhal musikimizin ıslahı çarele

ri hakkında söz açtık. Ben fikrimi 
söyledim: Bir doktor, bir mimar, 
bir mühendis, iyi bir kum.andan, bir 
idareci, maliyeci, hülasa her meslek 

erbabı, o mesleğe ait mektepte tah

sil görmedikçe yetişemiyeceği bu· 
gün nasıl bir hakikat ise mektebi 
olmadıkça, iyi bir musikişinas ta 
yetişemez. Çünkü istediğimiz gibi 

•• ... ...... ~ ...... u.ı --1.JDT::ıal\, ı urırıııuısıKISl 

ıslah edilmiş olur, mesele de kal
maz. Bu bestekar kimdir? Nasıl ol
malı? Nerede bulmalı? 

Bunun için evveli. tahsil lizıım, 
vaktile iyi fena, bir Darillelhan var 

dı. Bilmem ne hikmete mebni, lağ
vedildi. Behemahal eskisinden daha 
mükemmel bir Tilrk musiki mekte
bi li~m. Burada nazari, ameli, en 
muktedir muallimler tarafrndını 

dersler verilmeli ve bu kısma de
vam edecek talebe, Garp ırıusikisi 
kIJ5mrna da devam ımecburiyetinde 
olarak Garp ve Şark musikisini öğ. 
renıneli ve bir.de tahsilini bitirdik· 
ten sonra muktedirleri Avrupa 
konservatuvarlannda çahştınlmalı 
Ondan sonradır ki istediğimiz mü
tehassıs bestekarı bulacağız ve an· 
cak onlardır ki musikimizi ıslaha 
muvaffak olacaklardır . 

O .. tedenberi Türk musikisinin 
nazariyatı, cazip ve husus! 

noktalan hakkında, "Revue de Mu
sicologie" "Le Monde Musicale" ••ı.a 
Revue Musicale" gibi mecmualarda 
yazılan, makaleleri görülen, Fran
sız Ojen Borel, umumi harpte türk
çe öğrenmiş ve 'ııtrk musikisini tet
kik etmiş bir zattir. Bu zat vak
tile Darillelhanı da gezmiş, Türk, 
ve Garp musikisinin ayrı ayn okut 
turulduğundan bahisle, ancak bu sa 
yede iki musikiye de vakıf olarak 
yetişeceklerin, Türk musikisini bir 
kat daha ıslaha ve bilhassa armo
ni meselesini halledeceklerini söyle
miş ve Türk musikisinin bir sanat 
ve makamlannın §ayanı hayret bir 
hazine demek olduğunu anlatmıt 
ve neticede bu misikifinas ta, mu
siki mektebinin lüzumundan bah
setmiştir. 

Armoni meselesine gelince; bizim 
musikimizde anmoni olmaYifJ cid
den büyük bir noksandır. Hatta bu 
hususta, bilen de bilmiyen de, her· 

Garp musikisi için yetifen Türk gençleri 

kes daima "bizim musikide armo- aksak semai 3 + 2 + 2 + 3 = 10 
ni yok. Bu, lazımdır" fikrini ileri sü ve aksak yani 5/ 8 ise 2 + 3 = 5 
rerler. Bunu daima işitirim. şeklinde bir müzdeviçtir. Faka~ 

Evvela armoni, kısa bir tatrifle, Garpte ölçüler biribirine müsavidir. 
muhtelif seslerin akor halinde ayni Meseli 3 + 3 + 3 veya 2 + 2 + 2 
zamanda işittirilmesine ait kaide- gibi. Fakat bizim müzdeviç olçüleri-
ler ve saire demektir. Acaba biz miz Garpte de beğenilmektedir. On 
bunu musikimize tatbik edemez mi- lar da 7/ 8 ve 5/ 4 gibi müzdeviç uaul 
yiz? Buna cevap vermek için evve- ler istimaline başladılar. Bu böyle 
la Garp musikisinin tekniği bilin- olmakla beraber armoninin bizim 
melidir ve hiç olmazsa armoni, kon- musikimizde "sekizli aralık" yirmi 
trpuan, kanun, ful, kompazisyon, 

Fillyata geçelim. ye girmesi, tlmdlye kadar tehlrden 
Musiki hususunda bilen de bilmi- ayn kalan köylüyü bize yaklaftm· 

yen de, bakınız aczime bakmıyarak yor. KöylU, boraamr kendi evi blltr. 
ben bile işe karıştım. Çok geyler ya ve ona borumr, her elerdi için 
zıldı ve yazdık, söylendi ve söyle- başvuracağı bir ev yapmrya ~ıyo
dik.. Ecnebi mUtehusıslar geldi, 
tetkikler yapıldı, raporlar yazıldı, 

hepsi oldu. Artık bu yazılar bu söy
lentiler, raporlar filin ve falanlar 
klfi, bugün lizmı olan derhal fi. 
liyata geçmektir. Bunun zamanı gel 
mit değil, hatta ~eçmiftir bile. Muh 
terem üstat B. Hüseyin Sadettin bu 
fikir ve mütaleama tamamen işti
rak ettiler. 

Garp musikisine gelince; bazı ze. 
vat benim Garp musikisini beğen
mediğim zannını hi.sıl etmişler. 
aıu-p musm!ttım atameUDr, bllYftk 
lüğünü ve nasıl bir sanat olduğunu 
inkar edecek idraksizlerden deği-
lim. Ben nazariyatı yüksek olduğu
na kani bulunduğum bizim musi
kimizin de ihmal edilemiyeceğini, 

ruhumuzun ihtiyacı olan nağmeleri 
mizden tamaımen uzaklaşamıyacağı 
mızı ve fakat ıslaha mühtaç oldu
Jfunu söylüyorum ve diyorum ki ; 
Türk musikisi sanatini, Garp musi
kisinden daha ileri ve mütekamil 
bir sekle götürelim ve bu lazımdır. 

Bizdeki saz heyetlerinden başka 
bir makalede bahsederiz. 

nız.,, 

• llalkevl, yakın zamana kadar 911.-

laşddığl gibi, senede bir balo veren, 
bekn tepesinde doran, salonlannda 
toplaaan öç bet gençe elen vermek· 
Je .iktifa eden, alyui makamlara hot 
görünmek için çalıtır görtinen btiro
kraUk bir mtieıMlelJ8 eleğlldlr. Balkevl, 
hallan içine giren, köyltl Ue, cemiye
tin faldr halkı ve onlann dertlerlle 
PKuJ olan içtimai bir tefelddildtlr. 
lnebolu Balkevl, ve orada t.opte
muhtarlar, Halkevlnln şimdi fone
tlon'unu bulduğunu gösteriyor .Bütün 
halkevlerl böyle ~ıyorlar mı bil
mem! .. Fakat lnebolu Halkevl, btttüD 
halkevleri için güzel bir örnektir. 

Sabiha Zekeriya 

Muğlada Zeytin 

Bu Sene Daha Az 
Muğla 22 (A.A. - Bu yıl il içinde 

zeytin mahsulil geçen yıla nispetle 
azdır. Bu yıl gec;en yıla nazaran en 

enstrümantasyon, orkestrasyon ve
saire gibi, her biri başlı başına bi
rer ilim olan ve hepsi birden Garp 
tekniğini teşkil eden, ilimlerden ha
bersiz ve mahrum kaldıkça Garp 
armonisinin bize tatbikına imkan 
olamaz. Bu ilimleri tahsil edenler 

i
"""""""'~~ fazla iatihsal ya.pan Mili.s müstesna, 

B I• ZE 50 RU N uz diğer ilçelerde oldukça bereketli mah 
~ ıul vardır. Bu yılki mahsule nazaran 
~ elde edilecek zeytin yağı mahsulU U• 

~ C~VAP VERE_~I~ ____ ; ::.
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~::,~:,muy'"' 
ve bizim musikimizin de nazariyat 
ve ameliyatına hakkiyle vakıf o

lanlar, ancak bu imkansızlığı izale 
edebilirler. 

A rmoni güç bir meseledir di-
. yorum. Yani bizim musiki

mi~ tatbikı en güç bir meseledir 
diyorum. Neden? Çünkü Garp mu· 
sikisi, armonisi, (sekizli aralığı) 

"oktavı" müsavi on iki kısma ayır
mıştır ve tam tampere esasını ka
bul etmiştir. Bizim musiki bu aralı
ğı gayri müsavi olmak üzere yirmi 
dörde taksim etmiştir. Şu halde 

on iki müsavi kısma ayrılmış bir 
diziye mahsus i.hengi gayri müsa
vi yirmi dörde aynlmış bir diziye 
uydurmanın ne kadar müşkül oldu
ğunu erbabı anlar. Şunu da söyli
yeyim ki Garpte bu armoni mese
lesi, hergUn terakkidedir. Başka 

başka cereyanlar alıyor. Mesela po
litoıtııite, atonalite, poliarmoni ve

. saire gibi cereyanlar başka bir man 

~--, ,_, ______ J Fransız Bütçesinde 
Avukatmıu, TAN okuyuculan· 

nın muhtelif suallerine şu cevapla· 
rı vermektedir: 

Tarsosta Bay Sabriye: 
!kinci mektubunuzu aldım. Hal

buki mektubunuzun cevabı bı.tndan 
evvelki Tan guetesinde çıkmıştır. 

Adapuannda Bay Mustafa Jli.. 
şlfe: 

Karınızın başka bir er kekle zina. 
ettiğini isbat edebilmeniz icap eder. 
Bunun için de şahit lazımdır. Ta· 
bii kanunen muteber sair delillerle 

ıahsen te§ebbilalerde bulun.1um. 
Ma.atteesaüf netice elde edemedidı. 
Yalnız sadece vaatlerle karşılaştım. 
Fakat kuru vaat karın Joyurmu 
derler. Dava ikame etmek hususu
na gelince müsbet bir netice alma
mıyacağma katiyyen amin bulun
duğumdan, botuna bir de muhake
me muraflan ile hunn tarafın a
vukatlık ücretini ödemenize ve faz. 
la olarak sizin de birçok muratlar 
yapmanıza mahal yoktur, zannın. 
dayım. Mektubunuzu bir daha te
kit ediniz. B1L3ka ne diyeyim. 

Bay 8alllı Oulpa: 
Cevaplan kapalı olarak veriyo -

rum. Yalnız siz anlıyabileceğirıizden 
gazetede yazıyorum. 

Bütün mesele itin zamanında ya
pılıp yapılmadığıdır. Bu hususu ise 
mahkeme tetkik edebilir. Hakkınızı 
ancak orada mUdaf aa etmelisiniz ve 
bana yazdıklarmızı orada söyleme
lisiniz. 

Varidat Fazla 
'Londra, 22 (TAN) - Başvekil 

Chautemps bu hafta zarflnda bütçe
yi mecliae takdim edeceğini,, biltçe. 
nin mütevazin olduğunu bildirmiştir. 
Maliye nazın Bonnet ise, bütçede 11,5 
milyon lngiliz lirası mikdannda va
ridat fazlası bulunduğunu söylemif'" 
tir. 

Adaspor Adapaıar 

Şampiyonu Oldu 

--, zara ve mahiyet göstermeğe başla
DUDen )"88"

1
' etmek mibnktln olm•aa dı. Onlar da eski 1.1'8ulden aynlıyor

blle idareten önüne geçmek ve baJ. 

de isbat edilebilir. Elinizde delil 
varsa ceza mahkemesine müracaat 
ediniz. BÜ şekilde boşanma ıiavaaı 
da daha kolay olur. Fakat isbat e
demiyeceğiniz bir işe de kalkışmak 
makul değildir. Zina davası ikame 
etmeden evvel, müıterek bir de ço
cuğunuz olduğunu unutmayın. Her 
halde çocuğunuzu yanınıza alınız. 

Boşanma davası ikame etmek gayet 
basittir. Kanunda sebepleri yazılı
dır. Kannızm fena hareketlerini ve 
kabe.hatli olduğunu isbat edebilecek 
seniz davayı açınız. Nafakanın tak
diri hakime bırakılmıştır. 

Ankanda Bana E. Fraşere: 
!kinci mektubunuzu aldım Bl -

rinci mektubunuza posta ile talep 
ettiğiniz üzere cevap göndermiştim. 
Bu hafta zarfında bir daha adresi
nize yazı ile suallerinizin cevapla· 
nm bildireceğim. 

Adapazar, (TAN) - Istan';)uluıa 

Fener - Galatasarayı kadar iddialı 
olan Adaspor - Gençay maçı ?BZU" 

gUnü yapıldı. Adaspor 3-0 galip va
ziyette iken havanın kararmaaı yi1 • 
ztınden oyun tatil edildi. Ertesı -;üntl 
her iki takım tekrar kartıl&flılar Ilk 
devreyi 1-0 galip bitiren Genç•.·, ı. 
kinci devre Adasporun hlkim ıu 

kareıımda bozuldu ·ve tlstüste il gol 
yiyerek maçı 5--1 kaybetti. B• SU• 

retle Adapazar şampiyonu olan Adi.
spor önümüzdeki pazar Izmite IPde
rek Akyeşil klübile kal'fılap.cak w 
bu maçm galibi Kocaeli pmpiyonu o
larak Türkiye birinciliklerine iştirak 

kı korumak lbnndır. 
Nitekim hükftmetln bu glbUer hak

kında tahkikata bqladrp haber ve
rllmektedlr. Bu tahkDrafm mtisbet 
neUee vermesini görmek heplmbl se
vindirecektir 

lar. Bizim usuller, yani ölçülerimiz, 
Garbin usul ve ölçüsüne uymaz. 

Garpte usuller ikişerli, Uçerli ola-
rak çifttir. Bizde ise bunların bir

leşmesinden mUzdevlç ölçUler var. 

Bir misal vereYim: Meseli. 10/8 

Mütekait Yüzbqı Bay Asaf Ku· 
raner, IAlell caddesinde: 

Çok haklısınız. Fakat sizin ka· 
dar biz de haklıyız, çünkü ayni ıs
tırapla biz de çırpınmaktayız. Ben 

ISMAIL KEMAL ELBIR 

(latanbul baro111nda avukat) edecektir. 
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( SPOR ) 

Boks için Dört Dünya 
Şampiyonluğu Müsabakası 
Bir Gece ·içinde Y apllacak 

Bugünlerde Amerikada bulunan 
boks meraklılarına ne mutlu!. 
Şimdiye kadar boks tarihinin kay

detmedıği, dört dünya şampiyonunun 
ayni gecede dövüştüğünü görecekler. 

Bir kerelik Amerikaya gidecek ka
dar paral!l olşa idi, geçende zenci Coe 
Luviz'le lngiliz Tommy Farr'm yap
tıkları ağır sıklet dünya şampiyon
luğunu bırakır, cihanın en süratli 4 
dünya şampiyonunun dövüşlerine gi. 
derdim. Bu dört müsabakanın biri fe. 
na çıksa öbürU her halde güzel olur. 
}kincisinde hasımlardan biri pek kısa 
zamanda yere düşilp maçı doya doya 
seyredemezseniz, dördüncüsü bebeme 
hal verdiğiniz paranın iki misli şid

detinde olur. 

TAN 

1 
-ı 

O~• ğretmen sınıfa bir yığın def 
terle girdi. Defterleri dik

katle kürsünün üzerine koydu. Et
raf ma bakındı ve seslendi: 

-Siderof!. 
Kimse cevap vermedi.. Oğretmen 

bir daha seslendi: 
-Siderof. 
Yine cevap veren olmadt. 
- Siderof yok mu?. Gelmemiş .,, 

mı . . 
- Haberimiz yok San Samiç. 
- Nasıl haberiniz yok?. 
- Basbayağı haberimiz yok. 

Çünkü sınıfımızda bu isimli ~ir ta
lebe yok. 

- Nasıl olur?. Bu beşinci sınıf 
değil mi?. 

- Hayır yedinci sınıf. 
- Yedinci sınıf mı?. Benim ye-

dinci sınıfta dersim yok ki.. 
- Var, San Sanviç. 
- Hangi sınıfta dersim olduğu-

nu siz benden iyi bilecek değilsiniz 
ya!.. Bu kaçıncı mektep, yirmi ü
çüncü mü? 

- Hayır yirmi üçüncü değil! 
- Şu halde yedinci mektep. 
- Yedinci de değil. 
- Şu halde on birinci 

23 - 9 - 937 
;;;;;;-
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Ayni gece çarpışacak olan dünya 
eampiyonlarmın ve rakiplerinin kıy

metlerini kısaca anlatayım da, benim 
gibi birkaç meraklının da içleri hop

değil~n birinci de T A R 1 H 1 
- Peki, öyleyse 
burası kaçıncı 

BiR 
simiz Fransa inkılabı değil, NapOl
yon Bonaparttı. 

- Herhalde yanlışın var. 
lasın bari ... 

mektep?. Sixto Escobar dünya horoz sıklet 
pmpiyonudur. Cenubi Amerikada 
doğmuşt~. Gözle güç takip edilen bir 
süratte dövüştüğü söylenir. Bu dö -
vUşçü kendi kadar kıymetli olan Bal
timore'lu Geffra ile çarpışacak. 

- On dördUncD 
:mektep San Sa- MUKAYESE 

Bütün sınıf, adeta bir ağızdan: 
- Doğru söylüyor. diye bağırdL 
- Dersimiz Napolyondur. 
- Kobozef, mahsus, iyi bildiği 

2 - Lou Ambe~ (hafif sıklet dün
ya şampiyonudur) bu boksör ölünci
ye kadar dövüşecek kabiliyeti ile meş 
burdur. Pedro Moutanez ismindeki çi
kolata renginde bir rakiple vuruşa -
caktır. Bu iki rakip biribirile iki kere 
karşılaştılar. lki keresinde de ringin ı ... •••••• •••••• ı 
içi kanla doldu. Kar§Ilıkh gözleri ka- l'una.n tebeası $ 
pandı. On iki devre elektrikli gibi vu- Amerikalı Fred A- ı 
ruştular.Bu seref, Ambe~ dünya gam potoll'ye ka.rı>ı va- ı 

piyonluğu kemerini ~rtaya koyuyor ~t sıklet dünya i• 
ve canının son takatıne kadar unva- . ool • 

.. d f ed •. . .. 1.. pıy ugunu or-
nını mu a aa ecegını soyuyor. t k ....._ aya o:ran ., • n.n-

3 _ Barney Ross (yan orta sıklet M • 1 Th"l • . sız arce ı. • 
dünya şampiyonudur) Şık~oda gan- l t 
gisterlerin geceleri kumpas kurduk - $. • • • • • • • • • • __ ı 
lan mahallede doğmuştur. Babası bir ------------------------

gangister çetesi baskınında vurul- B ı p h ı • 
muştur. Kendisi de o karanlık mahal- u CJ ar e 1van1 
lelerde epey yaşamıştır. Fakat sonra-
dan profesyonel boksa başlamış ve A e 
::y;~l:ı.lesinden idman salonu- vrupa Birincilig-inı 

Bu civa gibi seyyal genç Amerika-

nın on iki sene zarfında gördüğü en T k K d 
fenni boksördür. Kendinin icat ettiği e rar azan 1 
bir çok yumruklar vardır. Dövü§ür-
ken, seyirciler onun bokstan ziyade 
dansettiğini zannederler. l§İni o ka Sofya, 22 (Hususi) - Evvelki ak-

dar sanatkarane yapmaktadır. Bir §am Avrupa serbest güreş şampiyo
kelebek gibi çarpışan bu eski gangis- nu Portekizli AI Preyra ile sabık Av
ter ayni zamanda Nevyorkun en cen- rupa şampiyonu Bulgar Dankolof a
tilmen ve şık adamı olarak tanınmış-
tır. Fenni boks ile bir zamanlar her- rasmda yapılan çetin miicntn.kadcı. 
kesi hayran bırakan Fransız Carpan
tier'den daha komple bir dövüşçü o
lan Barney Ross, kendi sıkletinde 
dünyanın en dehşetli sağ yumruğuna 
ınalik olan zenci Garcia ile dövU§Ü

yor. 
Bu iki boksörün karşılaşmasındaki 

ınerak noktası şudur: 
Acaba Barney Ross büyUk meharet 

i}e zencinin öldürücü sağ yumruğunu 
on beş devre savuşturmıya muv!Jfak 

olabilecek mi? 
Yoksa çenesinde patlıyacak bir sağ 

kroşe ile yan orta sıklet dünya §am
piyonluğunu bir zenciye kaptıracak 
nıı? 

4 - Avrupalılarca vasat sıklet 
dünya şampiyonu addolunan ve o 
p.mpiyonluğa layık olduğlll'1• dört 
menedir muhtelif galibiyetlerle jsbat 
eden Fransız Marcel Thil rakibi A
ınerikalı Fred Apotoli ile on beş dev
re çarpışıyor. 

Fransız rakibinden epey y;ı.c;lıdır. 

:Amerikalı da şimdiye kadar on be~ 
devrelik müsabaka yapmamıştır. 

Bu maçların her biri bir gecenin 
programını adamakıllı doldurabildiği 
halde dördünü bir geceye koymaları
nın sebebi, müsabakanın yapılacağı 
yerin 80 bin kişiye kadar almasıdır. 

Dört dünya şampiyonasır.ır. bilh'"S 
p. vasat sıklete ait olanı Fraıısr.yı 

pek alakadar etmektedir Çünkü va
tanından uzak yerlerde Thil ilk defa 

0ıarak dünya şampiyonluğu :ı.•- \ n nın: 
~riava koy:rnuştur. 

Eşrel Selik 

Bulgar galip gelerek Avrupa "'ampi -

yonluğunu tekrar elde 

Bulgar şampiyonu Dankoıof üç 

devrelik müthiş bir kaı .. -ıda 

mağlup ettiği Portekizliye geçen kış 
Pariste yenilmişti. Sofyauaki bu 0 a

libiyetle Bulgar şampiyonu Paris mağ 
lubiyetinin de "acısını çıkarmıştır. 
Maçı 35 bin seyirci derin bir ~ıeye-

can içinde takip etmişlenlir. lki ra

Al Preyra - Danholol 

maçından bir ıahne 

kip biribirinin bacaklarını uukerek. ,--

kırarcasına güreşmi§lerdir. ş mp·ıyon 
Neticede şampiyonlarının galibiye-ı a 

tini gören halk, Dankolofu '-· .. 7Ja-
rında taşımışlardır, Halkıu nclE• ... anı 
o dereceyi bulmuştur ki, polis pehli
vanı kucaklıyanlann ellerinden ın:iş

külô.tla kurtarmışlardır. 

Dankolof, gazetecilere verdiği be

yanatta, Sofyada bir :rürk başpehlı· 

Güreşçiler 

Dün Geldi 
Beşinci Balkan müsabakalarında 

vanı ve Fransız şampiyonu Henri 
Deglan ile güreşecini söylemiştir. 

da şampiyon olan güreş ekipimiz dün 
Mağlüp Portekizli ise demiştir ki: 
"- Bu netice, Bulgar şa~piyonu akşam saat 19 da Ankara vapuril,. 

nun beni daima yeneceğini isbat et -
mez. Parise gelirse alacağı ,..,1.,ım .. ,, 

TAN: Bulgar şampiyonu, bundan 
sonra karşılaşacağını söylediği -~~n

\"&lllar arasında bir de Türld~·e baş

pehlivanıından bahsediyor. 
Türkiye başpehlivanı Tekirr1ağlı 

Hüseyindir. Sofyaya gitmek nlyetın
de olduğunu katiyyen bilmiyoruL 
Şu halde Bulgar pehlivanının hah· 

Hettiği Türk güreşçisi ihtimal Dinarlı 
Mehmettir. 

şehrimize gelmiştir. 

Güreş federasyonu reisi Bay Ah -

met Fetgerinin başkanlığı altında &e

len güreşçilerimizi ıstanbul mmlaka
sına mensup büyük bir sporcu kalaba 

lığı Galata rıhtımında karşılamış V<' 

şehir bandosu tarafmdan milli nınş

lar çalınmıştır. Güreş kafilemiz.le bir

likte, Balkan müsabakalartT"!l iştirak 

eden Yugoslav ve Yunan gürPşcilcn 

de şehrimize gelmişlerdir. 

niç. 

- Hay Allah müstahakmı ver
sin. Demek on dördüncü ha!. Şim
di Ü} anlaşıldı.. Defterleri boşuna 
getirmişim .. 

•• 
O ~etmen kursünün Uzerine 

koyduğu defterleri ihtimam 
la bir gazeteye sardı. Gazeteyi de 

bir sicimle bağladı. 

- Geçen dersimizde Turgeniefte 

kalmıştık. Turgenief memleketimi

zin tabii güzelliklerini terennüm e
den en usta bir muharrirdir. Oyle 

d ğil 
. ., 

e mı .. 
- Hayır değil. 

- Hayır değil, diyen kim? .. Bu· 
nu l!!Uyıı,,~o sen ou..u. ;n..,,,..,, • ..ı u1 ı . 

- Benim. Fakat benim adım 

Burmistrof değil, Muşenkodur. 
- Ehemmiyeti yok; varsrn Mu

şenko olsun. Peki Muşenko, sen 
Tı&rgenief'in. memleketimizin tabii 
güzelliklerini terennfum eden en us 
ta bir muharrir ~lduğunu kabul et
miyor musun?. Yoksa Turgenief ho 
şuna gitmiyor mu?. 
-Hayır, bilakis hoşuma gidiyor. 

- Çok güzel Konopotof, çok gü
zel! 

- Adım Kobozeftir .. Evet, Fran
sada feodalizm ekono:rnik bakım

dan tamamen çürümüştü. Sosyete
nin içinde, yepyeni bir sınıf türe
mişti.. Bu sınıfın iktidarı ele alma
sı mukadderdi. 
-Aferın .• 
- işte Franı;a inkılabında, inkı-

lapçı harekete önayak olan bu sı
nıf. yani genç Fransız burjuvazisi 
oldu. 

- Aferin, otur! Sana "çok iyi" 
yazıyorum, Kononof. 

- lsmim Kononof değil, Kobo
zeftir. 

- Evet, evet hakhsm ! .. 
- San Soniç, müsaade eder'lni-

•. ? 
sıruz .• 

-Söyle! 
- Kobozef yalan söylüyor. Der· 

bu bahsi söyledi. 
- Ya öyle mi?. Oturunuz öyle)"" 

se. Sen de otur Kozobof. 
- Kozobof değil, Kobozef. 

O.. ğretmen hiddetlice seslendi: 
- Hepsi bir .. Ben sana na· 

sıl olsa "fena" yazdım. Demek ki 
dersimiz Napolyondur. 

-Evet. Yansını geçen derste 
anlatmıştınız!. 

- Hatırlıyorum. Çok ala. Acaba 
saat kaç?. Vay vay vay ... Zilin çal· 
masma epey var amma, ben zilt 
bekliyecek olursam diğer dersime 
geç kalacağım .. 

- San Saniç, diğer de~iniz ne-
Tede?. 

- 11~ı:ıu< t uu1aua. ., ~, -··- - · · 
hatırlamıyorum. Ya kırk UçUn , ve 
yahut otuz dokuzuncu mektepte o
lacak ... Durun deftere bakayım ... 
Evet. otuz dördüncüde imiş .. Bugün 
kimseye sormıyacağım .. Geri kalan 
kısımlan anlatacağım .. Fakat der
simizin Napolyon olduğuna emin 
misiniz?. 

- Evet San Saniç, Napolyondur. 
- Çok iyi öyleyse .. Geçen dersi• 

mizde gördilğünüz gibi NapolyonUD 
r.usya seferi .. 

- Biz henüz Napolyonun Rusya 

Ben Turgenicfin. şu şeyi ... yani ta
bii güzellikleri terennüm ettiğini 

çoktandır biliyorum .. Fakat biz bu
nu geçen dersimizde değil. geçen se 
ne altıncı sınıfta iken görmüştük. 
Hem de edebiyat dersinde .. Halbuki 
siz bize tarih dersi veriyorsunuz!. 

- lmkanı yok?!. 
BirQOk sesler birden: 
- Vallahi öyle .. . 
- Tallahi övle .. . 

li\ B. Roosevelt'i.;ll 
Küçük Oğlu 

Evleniyor 

seferini görmedik .. 
- Ya öyle mi?. Peki. Şu halde 

daha gerilerden başlıyalım. 1813 se 
nelerinde Napolyon Bonapart lmpa 
ratorluğunun içinde bulunduğu va· 
ziyete dikkatle bakacak olursak, 
Napolyonun kendisini adeta dev ay 
nasında gördüğünü, başından btl· 
yük işlere giriştiğini. ~cünün yete 
bileceğinden fazla... Kobo:r.ef, ne
dir bu edepsizlik?. Niye gülüyor· 

-Doğru, doğru! .. 
- Siz bize edehivat değil. tarih 

dersi verivorsunuz!. 
- Si?. nP divorsunuz!. Olur sey 

değil.. Galiba bende de hic hafıza 
kalmamıs .. N~yse .. O hıılde t11rih 
dersine başhvalım. Korpaçef sen 
sövle, ~e""n ders tarihten nerede 
kalmıştTk? 

- Affedcrciniz amma. benim a
dım K0bozeftir. 

- Hakhsm ! .. K--h01ef nrki, ge
çen derstp nered<> kıı ı!T1ışbk? 

- Acaba nerede kalmıştık?. 

- Evet. nerede kalmıstık?. Sen 
bunu hatırla ve kısaca anlat! .. 

C '!ukcağız kekeledi: 
- Gec-en dersimi7de .. hız .. 

şeyde kalmıstık. Fransııı: Büyük in-

kılabında .. Fransa inkılabını doğu

ran sebeplerde. 
- Güzel. Çok güzel. Fransa inkı

labını doğuran sebepler ne idi? 

- On sekizinci yüz yılın sonları

na doğru Fransada sosyal zıddiyet

ler o hale gelmişti ki.. 

- Evet, evet, sonra ... 
- lnkılapçı bir hareketin patlak 

vermesi bir zaruret olmuştu. Mese
la o zamanki Fransız köylüsünü ele 

alalım: O zamanki Fransız köylüsü 

feodalizmin esareti altında inliyor. 

maddeten yan aç bir vaziyette bu
lunuyordu .. 

Amerika Reisicümhuru Roosevelt'
in en küçük oğlu John Roosevelt te 
resmen nişanlanmıştır. 

John Roosevelt'in uzun zamandan
beri gizlice nişanlandığı, fakat bunu 
babasından sakladığı haber verilmek
tedir. Nihayet geçenlerde ağabeysi

nin düğünü sırasında, nişanlısını ba
basına takdim etmiş ve babası müs
takbel gelinınden pek hoşnut kalmış
tır. 

John, henüz, Harvard üniversitesin 
deki tahsilini bitirmediği için ancak 
üniveraiteden çıktıktan sonra evlene· 
cektlr. Haber verildiğine göre. Roo 
sevelt'in müstakbel gelininin adı, Miss 

Anne Lindsay Clark'tır. Bostonlu 
meşhur bir bankerden dul kalan çok 
zengin bir kadının kızıdır. 

sun? .. 
-Şey efendim, Napolyona gülil· 

yorum. 
-Napolyona mı?. NapolyonUD 

nesine gülüyorsun?. 
- Napolyonu, şeye ... benzetiy<> 

rum efendim .. 
- Kime, neye benzetiyorsun, söY 

le?. 
- Söyliyemem .. Utanırım. 
- Emrediyorum. söyle! 
- Şey ... Napolyon. Evet Napol• 

yon bana sizi hatırlattı .. Siz de ttP" 
kı onun gibi başınızdan büyük işle
re girişmişsiniz!. 

Bütün sınıf kahkaha ile gülmiye 
başladı ... 

- Evet ... Yani.. Mademki bu ka· 

dar neşelisiniz, o halde bugünlill< 

dersimizi burada kesebiliriz. 

Adana ldmanyurdu ve 
Türkiye Birinclliklerl 

Adana, (TAN) - 936-937 ÇUkut"" 
ova mıntakası birincisi olan Adan• 
tdmanyurdu pek yakında yap11aca1' 
olan Türkiye birincilik müsabakal•• 
rına kuvvetli bir şekilde iştirak içlıl 
muntazaman çalışmaktadır. tstanbul. 
Ankara ve lzmirin iştirak etmiyece
~ bu ımfüııabakalarda tyi bir derec8 
alacağı tahmin edilmektedir. 
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TGTih kongre.inin Yüce Hamisi Atatürk, kongrenin dünkü me•ai•Üe de yine çok yakından ve ehemmiyetle alakadar oldular. Bu re•imler, 'Atatürkün bu derin alakalarını canlandırıyor 

KONGRE DEVAM EDiYOR ~~;ı;"~ Hayvanlarda Zeka 
Dünkü Umumi Toplantıda Dibindeki ~ 
" • T 1 T bJ • "' Ed.Jd• ; Balıklar ~ ı enı ez er e · ı g ı ı ~~·~~!i:::s;~~:!üs:; i 
· (Bqı 1 incide) ~ Asur şehri dahi bunlar tarafından te- ; hayli para ve emek sarfetti, uzun I 
Crede dün de hazır bulundular. sis edilmiştir. Sonraları ırktaşları o- ' maceralar yaşadı. Amerikalını? -

Saat 15 te riyaset kürsUsüne kon- lan Hoı;-mitanlar ile karışarak kay- ~ biri de buna imrenmiş olacak kı, ~ 
lre.nin asbaşkanı Hasan Cemil Çam- bolmuşlardır. Fakat milattan evvel 4 , tıpkı Belçikalı profesörilnkine ~ 
beı geldi ve celseyi açtıktan sonra bininci yılda ve belki de daha evvel i benziyen bir yuvarlak yaparak ~ 
Sovyet Rusya ilim akademisinden ge bunların bir şubesi Sümerlerle birlik- denizlerin dibine inmiye başı~ ~ 
1~~ haşan dileği telgrafını okudu ve te gelerek Sipyar şehrini tesis etmiş- mış. Meraklı_Amerik~ı orada ha- ' 
löı, son arkeolojik hadiselere göre lerdir. Yine bunlardan bir kol belki ~ hklann ve diğer denız hayv~na - ~ 
Subar'Jarı tetkik eden, Tarih Kurumu de Akai konfederasyonu içinde bulu- ~ tının yaşayışlarını tespit edıyor- ~ 
&ıasından B. Yusuf Ziyaya verildi. narak sekizinci ve dokuzuncu asırlar- ~ muş. ~ 

B. Yusuf Ziya, birçok yerlerinde U· da Italyanm Sarant körfezinde Su - Aşağıdaki resimde bunu ~ - ~ 
tun alkışJar toplıyan tebliğine şöyle bar şehrini tesis etmişler ve orada yoruz. ' 
başladı: mühim bir medeniyet merkezi kur • 
"- Asyanın her tarafında elde e- muşlardır. Dördüncü asırda Hun kon 

dilen arkeolojik eserler neolitik me- federasyonu içinde bulunan bir şube-
deniyetin membaı orta Asya olduğu- si Hunların inhilalinden sonra şimali 
llu göstermekte ve Pompelli'nin Eno Kafkasta milstakillen y~amış ve da-
hatriyatile Hezofeld'in Persepolis hııf ha sonra Avar konfederasyonuna da-
~bll.cna.za.r.i~...tayit. otmokta_i.. hil olmU91A.r.dır. Onw:ıcu aaırdsL.bun 
keıı Urda Lagaşta Iran yaylasında ]arın bir şubesi Volga şimalinde bulu 
aon yapılan hafriyat neticeleri bazı nuyordu ve Ruslar Sibiryayı istilaya 
l'eni fikirler ve yeni nazariyelerin o:-- başladıkları vakit Ural ötesinde ilk 
taya çıkmasına sebep olmuştur. rastgeldikleri kavim Subarlar olacak-

Voley Urda şimdiye kadar tarih ve tır ki, bugünkü (Siber) ismi bunlara 
tZ'keolojinin bize bildirmediği pek es- izafetle verilmiş ve sonradan istila 
ki bir saltanat hanedanının mezarla- genişledikçe şümulü de genişlemiştir. 
l'ını bulmuştur ki, bu devirde kral ve Subarların getirdiği 
ltraı ailesinin vefatında, saray lı:adm- medeniyet 
1~dan, hademe ve muhafızlardan Binaenaleyh presümeriyen mede-
bir kısmının da bunlarla beraber kur- niyeti Subarların getirdiği tahakkuk 
;~ edildiği ve ölünün kullandığı bil- ederse yine neolitik medeniyeti Türk 
Un eşya ve mUcevheratla kurbanla- lerin ezeli vatanlarından, yani Orta 

l'ın kendi ile birlikte defnedildiği gö- Asyadan getirmiş oldukları tahak-
!'tUnıüştür. Sümerlerde böyle bir ade- kuk edecektir. Bu yol hakikat ve be-
~1. ne tarih, ne arkeoloji kaydetmedi- dahetin şaşmaz yoludur. Son günler-
ti.ııe nazaran Sümer tarihini daha kı- de Rey civarında Hisartepede hafri-
deıne doğru götürmek lazım gelmi~ yat yapan doktor Erich F. Schmidt 
\te. bunlara presümeriyen nanu veril- Pompelli'nin vuzuhla ispat edemedi-
lbi§tir. ği birçok vakıatı mukni surette is-

/ran hafriyatı pat edecek delail elde etmiştir. Ata-
'h tür:C asrı bu hakikatin tamamile te-

t 
~ekküenem'in Iran yaylasında yap 

1 
kt 

ığı hafriyatta da eski I Süs denilen ~ barüz ettiğine şahit 0 aca ır.,, 
'nıaatin bütün Iran yaylasında mev- lran, Yunan 
Ct.ıt olduğu görüldüğünden Süs 1 me- Dün kongrede ikinci olarak söz a-
rı __ · lan Oxford üniversitesi profesörlerin-~Yetinin bu Iran medeniyetim in-
"'§ f den .Myres, Iran, Yunanistan ve Beni 
et· ~ ettirmek suretile vücude ... ~l • Israı"l münasebet ve müesseselerini 
ıği ve Kontenonun Nihavent haf:i-

>~~Inda ve Süs 1 ve 2 ımedeniyeti yek- ilmi bir görüşle tahlil ve izah ede-
di"' rek, Iran imparatorluğunun kurulu-oerine mahlut olarak bulunmasına 
tla. şunun o zaımanın milletlerinden iki-... ıa_ran 2 inci Süs müddetince de ay-
•ı b sinin, yahudilerle yunanlıların tari-
•U.ıı ı~~-ed~~~~et olma~p Abiri;ci ;Ü· Dünkii umumi toplantıda hinde yeni bir devir açtığım, fakat 
lt- amu u ve anca na ~Ju a.l bunların üzerindeki tesirin makiıs 
le an yaylasına kadar uzanan oir b·.J- tez okuyanlar istikamette olduğunu, Beni Israilin 

bi~ tesirine maruz kalmak suretile bir lisan konuşan halk olmadığı sabit Iran imparatorluğuna karşı sadık ol
bi ~c.i Süsten farklı bir medeniyet gi- olmasına na?.aran Süs ve Sümer me- masına mukabil, Yunanlıların açılaı'l 
tir g~rUndüğü fikri dermiyan ed:lmiş- deniyetine esas tutulmak istenilen mücadele dolayısile, ayni imparator
ır · inci Elam ve en eski Ur mede- Irandaki neolitik medeniyetin orta luğa karşı korku ve içtinap içinde 
;ı,~e~ni vücude getiren ve presümeri- Asya mahsulü ve Türk medeniyeti ol- bulunduklarını söyledikten sonra: I
ha enilen bu kavim arkeoloğlar Su- dugu· zahirdir. ran imparatorluğunun, eski impara-

r namı vermekte ve insan kurban 
~ Fakat Subarlar torluklardan farklı mahiyetini, Iran 
b ınesf adetinin vücudüne nazaran dini ve ahlakını, Zerdüşt dinindeki 
Unları ı k"tl t tm k ttl" Su barlara gelince; büyüklerin ce-lıı s ı ere rap e e sure e ikilig·i ve Iran münasebatını anlat-
do .A.v ·ı b ·1 k l" nazesinde insan kurban edilmesi ade-g . rupaı ere ag ama mey anı mıştır. Profesör bundan sonra Beni 08terilmektedir. ti itibarile bunları Iskitlerden ziyade 

Israilin sürgünden evvelki ve sonra-
liaıb ı.: s ed · · ı muahhar devirlere kadar orta Asya-u~ 1 inci üs m enıyetı ran ki vaziyetlerini ve yeni Yahudiliği. 

l'bl • da Türkler nezdinde bu adetin devam ta" asında görülen medeniyetin inki- diğer taraftan garbi Anadoludaki 
bi}fından ibaret olduğu kabul edilse etm~ olmasına nazaran Türk kav - Yunan şehirleri ile Lidya krallığını 
d e lran yaylası cumudiyeler devrin- mine raptetmek daha doğrudur ve Iran imparatorluğunun muhtelif tip h buı tabakaları altında bulundu - etnik itibarile Subarlar hakikaten ve esaslarını - kavimler, krallıklar, 
huıllda.n bu medeniyetin orada vücut Türklerin Suar kavmidirler. Çünkü pazar siteleri ve mabet sitelerini - tet 
~ ttlası mümkün olmayıp yine orta türkçede su 18.fzı suv sub şekline de kik etmiştir. 
ea"?adan yayılmış bir medeniyet ola- girer ki, suar = subar ayni kelime- Parizik hafriyatı 
~ ve Iranda Aryani anasır ancak dir ve su kabilesi manasınadır. Bundan sonra da Türk Dil Kurumu 
te Adın ikinci bin yılında görünmek- Bunlar Milattan evvel UçüncU bin başuzmanı ve Ankara Tarih, Dil ve 
~~p bundan evvel Iranda bulunan yıl ortalarında yukarı Mezopotamya- Coğrafya fakilltesi Türkoloji profe-

"'n ne semitik ne de Indo-Avrupal yı Resülayna kadar işgal etmişlerdir. sörü Bay Abdülkadir Inan, Altayda-

Amer:kalının deniz.in a:: ine 
i ;ı !n balonu 

ki Pazirik h:ıfriyatında meydana çı
karılan atı· rm vaziyetini Türklerin 
defin ımerr '3imi bakımından izah ile 
mezarın T irklere ait olduğunu anla
tan bir tc,. :iğ yapmıştır. 

Bay !nan, Altaydaki Pazirik haf· 
riyatmda mi'fıttan önce üçüncü ve
ya dördüncü asra ait birçok şeyler 
bulunduğunu söyledikten sonra, gö
müldüğü gündenberi buz tabakası 
altında sapasağlam kalmış on at ce
sedi meydana çıkarıldığını, bunların 
hepsinin aygır. kuyrukları kesik ve 
kulaklarında başka başka nişanlar 
bulunduğunu anlatmıştır. 

Profesör, bu mezarın "Türk olmı· 
yan,, bir kavme rut olduğu iddiaları
nı kuvvetli delillerle reddetmiştir. 

Anadolunun Milattan önce 
üçüncü bin yılı 

Dünkü toplantıda, Ankara tarih ve 
dil fakültesi profesörlerinden Von 
Der üsten bir tez okudu. Mevzu ola-
rak Anadolunun milattan önce üçün
cü bin yılını seçmişti. Profesör, hü-
18.saten, dedi ki: 

"- Anadoluda Milattan evvel ü
çüncü bin yılda iki büyük kültür 
çevresi görüyoruz. Bunlardan birisi 
Truva 11 ve ona yakın istasyonlarla 
temsil olunan garp tarafı kUltürü, 
diğeri de Orta Anadolu kültürüdür. 
Her ikisinin kökünün ayni olması 

muhtemeldir. Garpteki kültür hariç
ten ehemmiyetli tesirler almaksızın 

kendi çevresi içinde inkişaf etmiş; 

Orta Anadolıu kültürü ise Şarktan 
(Arkası 10 uncuda) 

Var mı, Yok mu? 
Hayvan zekasının esrarı, her za

man insan kafasını meşgul etmiştir. 

Çevremizde yaşıyan hayvanran za
man zaman tetkik etmiş, onlar da göl' 
düğümüz ufak etfek zeka eserleri ü
z.erinde düşünmüş ve hayrette kalmı
şızdır. Halk arasında "bir dili eksik!" 
söziyle anlatılmak istenen hayvan ze
kası hakikaten mevcut mudur?. Yok 
sa hayvanlar, itiyat saikasile veya 
hissi hayvani adı verilen instinct ile 
mi birçok bizi hayreette bırakan iş
leri başarır ve birçok marifetler öğ
renirler. 

Bu hususta, büyük hayvan psikolo 
jisi, alLmlerinden tutunuz da, tecrü
beli hayvan terbiyecilerine ve cambaz 
lara kadar birçok ki§iler yazılar yaz
mış, sözler söylemişlerdir. Bütün bu 
bilinenler ve dinlenenlerden şu netice 
!er çıkarılabilir: 

Hayvanlarda zeka vardır. Hayvan
larda kulaktan duyma ve koku a!ma 
aı jgeenmki.nQ.ea...:..ÇOk daha kuvvetli
dir. Hayvanlarda itiyat büyük bir te
sire maliktir. Ve nihayet hayvan aklı 
hatta itiyatları, veraset yoliyle yav
ruya da geçebilir. 

Hayvan terbiyesine, başlıca iki yol 
dan başlanmaktadır. Bu yollardan 
birisi viyecek, diğeri de canyakacak 
şeylerdir. 

Birincinin en basit misali bir köpe
ği salta durdutmuk için, kendisine 
şeker gösterilmesi, ikicisinin en basit 
misali de evi pisliycn bir kedinin ca

yakıldıktan sonra bir daha bu işi 
apmamasıdır. 

Hayvanlar, başlıca birinci yoldan 
terbiye edilirler, bunların başında 

kuşlar, et yiyen hayvanların birçoğu 
ve mavmunlar gelir. 

Davakla terbiye edilen hayvanlar 

-. 

Bir~ok İfleri, in•an g;:,; 
bafaran maymun 

arasında da kedi ve köpekleri say: 
mak kabildir. 

Muhakkak olan bir şey varsa l.>tr 
hayvanı yavru iken alıp terbiye etme
nin, büyUdilkten sonra terbiye etmek 
ten çok daha kolay olduğudur. 

Sonra, hayvan terbiyesinde alıt
kanlığın büyük rolü olduğunu unut
mamak, bir hareketi, bıkmadan, yo
rulmadan yüzlerce, binlerce defa yap 
mak lazımgelir. En ufak olan hayvan 
terbiyecilerinin de hayvanları en çok 
seven ve onlara iyi muamele edenler 
olduğunu unutmamak lazımdır. Ham
lı, hayvan terbiyesi büyük bir cebir 
ve tahammül işi olduğu kadar uzun 
boylu bir tecrübe istiyor. 

Uzak Şarkta Vahşet 
(Başı Birincide) 

kın bir yere düşmüş ve 20 Amerika
lının yaralandığı anla!'!ılmıştır. 
AMcı ika sefiri bugün Na.nkine dön 

~ü ve dönüşte Çinliler tarafından iyi 
karşılandı. 

Nankinin 50 Japon tayyaresi tara
fından bombardımanı esnasında şe
hir korkunç saatler yaşam!ştır. 

Tayyareler Nankine ile kere taar
ruz etmişlerdir. Bu :·Uzde:l hasıl o
lan maC:Ji znrırl:::::ı h~fıf oldu~ r.n· 
!aşılıyor. Fakat yarafananlann sayı
sı yüzü geçmiştir. Halkın çoğu tay
yarelere karşı vücuda getirilmiş sı
ğınaklara iltica ettikleri için insanca 
daha fazla zayiat olmamıştır. Şehre 
atılan bombalar yüzünden bazı yer· 
lerd_e yangınlar çıkmıştır. 

Nankin sokaklarında 
Japon hücumu dün 10,10 geçe fab

rika ve gemi düdüklerile ilan olun
muş, sokaklarda insanlar delicesine 
koşuşmuşlar ve sığınaklara iltica et
mişlerdir. Bu sırada 13 Çin tayyare
si havalanmış, gene bu sırada başka 
bir Japon hava filosu da Yang-Tee· 
nin diğer yakasındaki Pukovu bom
bardıman etmiştir. Çinliler dört Ja
pon tayyaresini düşilrdliklerini haber 
veriyorlar. Çinlilerin tayyare toplan 
mütemadiyen faaliyet halinde idi. 

Hadise lngiltere, Amerika ve Fran
sa hilkumetleri tarafmdan protesto 
Ue karşılanmıştır. Amerika hükumeti 
şifahi protesto ile iktifa etmiyerek 
resmi bir protesto vermiş, kalabalık 

halk kütlelerile meskun şehirlerin 

bombardıman edilmesinin doğru ol • 
madığı, hava bombardımanları esna· 
smda muharip olmıyanlann selamet 
ve emniyetinin gözönilnde tutulmadı 
ğım anlatmıştır. 

Fransa ve İngiltere hükumetleri 
buna mümasil protesto notaları ver
miş ve Japonyayı her zarardan m&o 
sul tutacaklarını bildirmiş bulunu • 
yorlar. 

Kantona havadan 
Japon taarruzu 

Japon tayyareleri diğer taraftan 
Kantona da taarruz etmişlerdir. Bu
rada yüz maktul bulunduğu haber 
veiilmektedir. Japon tayyareleri bu· 
raya karşı yedi akın yapmış bulunu
yorlar. Bombardımanın dokuz Ja

pon tayyaresi tarafından yapılmış ol 
duğu anlaşılıyor. Japon menabii Kan 
tonda 19 Çin tayyare.sinin düşi.irüldtl, 
ğünü ve bu muharebenin bir saat sür 
düğünli, daha sonra ikinci bombardı
manın, ilk bombardıman tesirlerini 
ikmal ettiğini ve Çinlilerin mUhim 
zayiata uğradıklarını bildiriyor. 

Ç ~ng - Kay - Şek kendini 
öldürmek İ•temİf 

Tokyo, 22 (A.A.) - Asami gaze
tesine Şanghaydan gelen bir telgrafa 
göre, Çin hükumet reisi Mareşal Çan 
kay Şek 20 eylUlde kendine han~ 
saplamıya ıe.ebbOs etmişse de Gene.o 
ral Çiençen ta.raf mdan bu hareketin 
önüne geçilmiştir. 
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MADEN iZLERi Aksar ayda 
Buğday Çok 

Bereketli 
-0-

~nadolunun Buğday 

Çankırı Civarında 
Araştırmalar Yapılıyor 

Ambarı Oluyor 
llsaray, (TAN) - Bu yıl buğday 

mahsulü geçen senelere nazaran pek 
fazladır. Buğday pazarma bir yandan 
kağnılar doluşu yeni buğday gelirken 
bir yandan da kamyonlarla , komşu 
kasaba ve şehirlere taşınmaktadır. 

Bu taşıma bir senedenberi devam et- · 
tiği halde geçen yılın buğday mahsu 
lü bile henüz tükenmemiştir. 
Buğday mahsulünün böyle yıldan 

)1Ila artması, muhitimizde Aksaraya 
:Anadolunun buğday anhan namını 
verdirmiye başlamıştır. 

Bu yıl sebze bolluğu da fazladır. 

Aşılık Deresinde Demir Bulundu, Maden 

Arama Enstitüsü Tetkiklere Girişecek 

Erbaanın 
Sulanma 
Proieleri 

Yakında Tesisatın 

Temeli Atılacak 

___ , ______ wı, .. ~·-ıı·--

Çok Acele Sahlık j '---_A_sk_e_rli_k ....;.iş_ıe_ri __ 

Apartıman Teırin Celbinde 
Mekteplere yakın olduğundan hiç Askere Alınacaklar 

boş kalmaz. Nişantaş Meşrutiyet ma Tümen Askerlik Dairesinden: 
hallesi Kodaman S. 36 pazarlık için 1 _ 937 Tefl"in celbinde 1,5 sene-
Galata Büyük Tünelhan 34 T. 44672 Uk erattan (316-329) 2 senelik erat,. 

Almanca - Türkçe 

TEKNiK LÜGAT 
Adqan Halet T &fpınar 

Almanca - Türkçe tercüme işlerile 
meşgul olanlar · ve teknik kitab oku
yanlar için faydalı bir eserdir. Tevzi 
yerleri: İstanbul İkbal Kitabevi, Be
yoğlu Ha.şet ve Erich Kalis Kitabev
leri. 

tan (316-330) doğumlular hizmeti ti
iliyelerini yapmak üzere çağınlacak• 
tır. 2 seneliklerin ihtiyacı bu doğuııı 
lularla ikmal edilemezse 331 doğumlU 
larda.n alınacaktır. 

2 - Jandarma, gümrtlk ve Deııil 
sınıflan için 332 doğumlulardan alı
nacaktır. 

3 - Şubelerde toplanma gUnti ar
rıca ilin edilecektir. 

YENi NEŞRIY AT 
Erbaa, (TAN) - Hükftmetin beş SULTAN.AlnfET üÇüNCU SULH ÇOCUKLARJMIZIN İSTlDATLA· 

yıllık imar ve sulama plinma dahil 0 HUKUK MAHKEME.SiNDEN: ta- RI - Yavruların kabiliyet ve isti· 
tanbulda Aşır Efendi caddesinde 46 datlarmr, hayatta hangi işi ve mesle lan Erbaa ovasının sulanması için 8 ak 
numarada Trakya mağazası sahibi ği daha iyi yapabileceklerini anlam 

inci daire Sular Müdürlüğü mühendis Benezra, Fintz ve Eskinazi tarafla - onlara mesut bir istikbal hazırlamak 
leri tarafından üç aydanberi yapılan k 

rmdan Ziraat Bankası Galata şubesi gayesile yazılmış olan bu eser tür çe tetkikler neticesinde birinci kısmın 
tarafından kendilerine keşide edilmiş ye tercüme edilip kitap halinde çık& 

keşif ve proje raporları bitirilmiş, tas 3-6-937 tarih ve 10834 sayılı 278 lira rılmıştır. 
dik için Nafıa Vekaletine gönderilmiş 78 kuruşluk çekin ziyaa uğraması ha Dikensiz Gtlller - Recep Ayhan 
tir. Sulama için lazımgelen tesisatın sebile iptaline karar itası talep ve da .ve Nedim Okan, şiirlerini bu isim al
temelatma merasimi pek yakında ya- va edilmiş olmasına binaen yapılan .tında neşretmişlerdir. Kitap, 48 sa
pılacaktır. Bu merasimde Nafıa Ve- tetkikat neticesinde senedin bedeli - hifeliktir. Içinde güzef parçalar çok· 
kilmizin de bulunması ihtimali var-

nin tediye edilmemesi hususunun ih- tur. 
dır. tan suretile 45 gün zarfında mahke-

Ni/uar panayırı açılıyor meye ibraz edilmediği takdirde iptali· telerle ili.nm tebliğat yapılmasın& Kavun ve karpuzun kilosu 60, doma 
tesin kilosu 40 paraya satılmaktadır. 

Bu bereketli mahsullerin pazar ye 
rinde emniyetle muhafazası için Be
lediye tarafından hal yaptırılması 
hakkında verilen kararın biran evvel 
tatbikı çok yerinde olacaktır. 

Mühim maden ara,tırmalarının yapıldığı 
Çankırıclan bir görünüş 

Niksar, (TAN) - Niksar panayırı 
bu sene de Ayvas mevkiinde kurula
cak, t~şrinievvelin yedisinden on be

l şine kadar sürecektir. Panayır müna 
! sebetile gündüzleri güreşler yapıla

cak, geceleri de bir incesaz takımı ça-

ne karar verileceği birer hafta fasıla mahkemece karar verilmiş olduğu 

ile üç defa resmi ve gayri resmi gaze ilan olunur. (141) 

DAQANIZ rAIZ Gb:Til(M[~ 
\I ÇALJ'S ı li Van Halkevinde 

Çalışmalar Arttı 
Van, (TAN) - Birkaç ay evveli

ne kadar çok durgun olan Halkevi, 
Ortamektep müdürü Asım Korkut 
reis olduktan sonra çalışmıya başlar 
mıştır. 

Bina esaslı bir tekilde ta.mir olun
muş, umumt salon her an halka açık 
bulundurulmıya başlanılmış, şubeler 
faaliyete getirilmittir. Bir bando teş 
kili için muallim bulunmu,, ba.ndo 
aletleri sipariş edilmiştir. 

Çanicırı, (TAN) - Vilayetimizin 
birçok yerlerinde maden izlerine te
sadüf edildiği için yeni aramalara lü 
zum görülmüştür. Mütehassıs heyet
lerin muhtelif zamanlarda yaptıkları 
araştırmalardan başka, petrol arama 
enstitüsü müdürü mühendis Cevat ta 
geçenlerde gelmiş ve tetkiklerde bu
lunmuştur. 

Yapraklı nahiyesinin ·nerelidivam 
çevresinde 8.sgari 600 kalorili, 70-SO 
dereceli maden kömürüne rastlanmış 
tır. Kurşunluda Çerkeşin şimalinde 

Sivricek ve Hasan.hacı köylerinde de 
kömür vardır. 

Yapraklı ve Hisarcıktan maada 
Hacımusluk köyünün Aşılıık deresin· 
de de deınir bulunmuş, esaslı tetkik· 
ler yapılması için Maden Arama Ens 
titüsüne müracaat edilmiştir. İki yer 
de de bakır ve aynca asfalt bulun· 
muştur. 

Kaya tuzu madenleri civarında pet 
rol bulunması ihtimalinin kuvvetli ol 
duğunu mütehassıslar söylüyorlar. 

Gümüıhacıköydeki 

Zararın Kati Miktan 
'.Ankara, 20 (Tan muhabirinden) -

Son Gümüş Hacıköy felaketinde se
lin yaptığı tahribata dair Dahiliye Ve 
Jriletine resmi maHimat gelmiştir. Bu 
malimıata göre, selde 9 kişi boğul -
muş, 22 hayvan ölmüş, 34 ev yıkıl
mış, 56 ev de tehlikeli vaziyete girdi
ii.nden belediye kararı ile yıktırılmış 
tır. Kasabaya ait bağlar, tütün, bos
tan, kendir ve diğer ekili tarlalarla 
Maden Gümüş, Çetmi, Çavuş, Keçi 
eslemesi ve Halis köylerinin ekili a

Burdurda 
Bağlar 

Çok .Harap 

~..ı-Balıkesirde 

Köy işleri için 
Toplantı 

. i zarar görmü t·· ş ur. 
Gümüş Hacıköy belediyesi, kasaba

'Jlln i~inden geçen derenin her iki ta
rafına onar metre açıklığında nhtım 
Japtırmıya karar vermiştir. 

lahkesirde At Koıuları 
Balıkesir, (TAN) - Islahı Hayva 

nat ~ncümeni tarafından tertip olu
aan sonbahar at yarışları teşriniev
velin üçünde yapılacaktır. Bu yarış. 
lara yerli atlar, yarım kan İngiliz ve 
haliskan Arap atları iştirak edecP.k
lerdir. Verilecek ikramiyelerin yektl
nu 1145 liradır. 

Bilecikte Av 

--o-

iyi Üzüm Mahsulü 

Ahnamıyor . 
Burdur. (TAN) - Şehrimizden 

göle kadar olan Uç buçuk kilometre
lik mesafe kamilen üzüm bağlarile 
doludur. Halkın geçinmesine .mühim 
yer tutan bu bağlarda ne yazık ki u
mumi harptenberi başlıyan floksira 
hastalığı mahsulün her sene azalma
sına sebep olmuştur. Evvelce bir çu
buktan 50-100 kilo üzüm alınırken 
şimdi bu mikdar 5-10 kiloya düşmüş 
tür. Bilhassa bu sene havaların mev 
siminde iyi gitmemesi, birkaç dönüm 
IUk yerden bir yük bile üzüm alınma 
sı imkanını vermemiştir. Buna muka 
bil, şimdiye kadar az olan ceviz ve ba 
dem bu sene pek fazladır. Kırılma
mış bademin kilosu 15, iç badem de 
75 kuruştan satılmaktadır. 

Eğlenceleri 

Avcılar ve mİ•alirleri Y enilıöyJe 

Bilecik, (TAN) - Avcılar Klübü miştir. Avcılar erkenden ava çıka
fmdan \'eniköy bahçelerinde i- rak· misafirlerine av eti ikram et

ci bir av eğlencesi tertip edilmiş- mişlerdir. Nişan atma müsabalan ve 
• Bu eğlentiye birçok memurlar ve diğer spor eğlenceleri çok güzel ol
balık bir halk kütlesi işµrak et- muştur. 

--0---

Nahiye Müdürlerine Bir 

Hayli izahat Verildi 
Balıkesir, (TAN) - Valinin daveti 

üzerine şehrimize gelen merkez na
hiye müdürlerinin birkaç gündenberi 
yaptıkları toplantılar sona ermiştir. 
Bu içtimalarda köy kalkınmasına a
it işler üzerinde görüşülmüş, Köy 
kanun'Unun ve buna ait emirlerin tat 
bikı şekilleri de gözden geçirilmiş
tir. Vali Etem Aykut köy yolları, köy 
oKullan yapılma ve kurulmasında 
gözönünde tutulması icap eden esas
ları anlatmıştır. 

Toplu bir halde ziraat bahçe~ine 
giden nahiye müdürlerine fidan ye
tiştirme, aşı ve diğer ziraat işleri Ü· 

zerinde ziraat müdürü Hüdai tarafın 
dan izahat verilmiştir. Hususi Muha 
sebe Müdürü Raşit de köy ve köycü
lük üzerinde bir konuşmada bulun-
muştur. , 

Vilayetin bütün kaymakamlan ka 
zalanna bağlı nahiye müdürlerini 
toplıyarak ayni mevzular üzerinde 
konuşmalarda bulunmakta.dırlar. Bu 

1 ayın yirmi beşinde valinin başkanlı
! ğında bir kaymakamlar toplantısı 
1 yapılacaktır .. 

1 

--f>--

G e rz ede 1 htilGıs Yok 
Gerze Hava kurumu şubesi muha

sibi Sakıbın 750 lira ihtilas ederek 
ortadan kaybolduğu yazılmışsa da 
bu haberde bir yanlışlık olduğu an -
laşılmaktadır. 

1 Bu §Ubede ihtilas yoktur ve Sakıp 
! ta ortadan kaybolmamış, izin alarak 
Bandırmaya gitmiştir. 

-0---

Hasır iskemle Yasak 
Gaziantep, (TAN) - Kahve ve u

mumi yerlerde hasır iskemle kullan
ımak yasak edildiği için buna riayet 
etmiyen birkaç yer birer gün kapa
tılmak suretile l!lahipleri cezalandınl
mıştır. 

lacaktır. Bu arada bir tiyatro heyeti 
nin temsiller vermesi de temin olun
muştur. 

Türkiyenin güzel sularından birine 
malik bulunan Ayvasta banyo binası 
da yapılmaktadır. Bu bina, panayıra 
kadar bitirilecektir. 

Aksaray da 
Bir Sağlık 
Köyü Kuruldu 

Aksaray, (TAN) - Kurutulan es
ki Karasaz bataklığı üzerinde bir mu 
hacir köyü kurulmıya başfanılmıştır. 
"Sağti'lf köjtl n mmr alan bu 88.ha
da evler yapılmasına devam olunu
yor. 

Eskiden saz ve kamıştan başka bir 
şey bitmiyen bu topraklarda şimdi iri 
taneli buğday ve tadına doyum olmı
yan kavun, karpuz yetişmektedir. 

Sağlık köyü ile Aksaray arasında 
bir şose yapılacaktır. 

Kızllctlhamamda Yeni 

Hapisane Y apllıyor 
Kızılcahamam, (TAN) - Pek ha

rap ve gayrisıhhi olan hapisanenin 
yerine havadar bir yerde yenisi yapıl 
mıya başlanılmıştır. İçinde munta
zam yemekhanesi ve birkaç mahkü
mun birden istifade edebileceği ban
yolan da bulunacaktır. İnşaatının bir 
buçuk aya kadar biteceği tahmin o
lunuyor. 

Teşrinisani başlarında mahküm \•e 
mevkuflar hemen yeni binaya taşı
nacaklardır. 

SandJklının Kurtuluşu 
Sandıklı, (TAN) - Kasabamızın 

Kurtuluş bayramı, Dinar şosesi üze
rinde toplanan binlerce halk tarafın
dan kutlanmıştır. 

Gece, Belediye tarafından tertip 
edilen fener alayından sonra HauCevi 
salonunda "Sevr'dcn Lozana" adlı • 
piyes temsil edilmiştir. 

-·-O--

Aydındaki Fakir Talebe 
Aydın, (TAN) - Hususi ıdarenin 

her sene verdiği 2500 lira ile orta o· 
kul talebe yurduna alınan 25 yoksul 
çocuğun tefriki için yapılan imtihan 
bitmiştir. 

Niksarda Mektep Az 
Niksar, (TAN) - Ilkmekteplere 

yeniden girmek istiyenler büyük bir 
yekün tutmaktadır. Uluca mektebi 
nin tam devreli olması kararlaştırıl
mıştır. 

Kasabamız bu suretle tam devreli 3 
mektebe sahip olacaktır. Fakat, bir 
çok çocuğun yine mekteplerde yer bu 
lamıyacağı muhakkaktır. Buna mey
dan vermiyecek tedbirler alınması 
•bekleniyor. 

\&~ 
'\{& 'G -~ ·. 

~ususi ŞA'2TLA~IMIZ ~Al(~IND.A 
GIŞ~Ll~RIMiZD'N MALUMAT ALIN& ı 

\~ Uiı.13~ ~ 

Açık eluiltme ilanı 

Bafra Belediye Relsliğlnden: 
1 - Eksiltmiye konulan iş Bafra kasabaamın tahminen (150) hektar 

meskfuı ve (100) hektar da gayri mesklın ki ceman (250) hektarlık yeri
:n.Uı. har.ıhaı~:- haritasmm tanzim ve tersimi i§idir. 

2 - Muhammen bedel mesldiıı yerlerin bir hektarı (25) gayri meskCUı 
yerlerin bir hektarı {12) liradan cema.n (4950) liradır. 

3 - Bu iş~ ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Şehir ve kasabalarm halihazır haritalannm alınmasına ait Nafıa 

Veklletinin umumt ve fennI ıartnam.eleri. 
4 - İstekliler bu evrakı Bafra Belediye Reisliğinde· • görebilirler. 
5 - Eksiltme 5 birincitetrin 1937 salı günü saat 14 te Bafra bele«ll· 

ye encümeninde yapılacaktır. -
6 - Eksiltmeye gireceklerin (371) lira (25) kuruş muvakkat teminat 

akçesi vermeleri ve qağıda yazılı ıartıarı haiz bulunmaları l&zımdır. 
1937 senesi için fenni ehliyet ve ihtisaslan Nafıa Vekiletince kabul 

ve tasdik edilmiş olan mühendisler ve topoğraflar veya bu kabil mUhen· 
dis ve topoğraflar bu işe ortaklık yapacak noterlikten musaddak mil• 
teahhitler girebilirler. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre eksiltmiye iştirak etmek 
istiyen taliplerin yukarda yazılı gün ve saatten önce belediyeye müra
caatle muvakkat teminatı yatırmış olması lazımdır. (6412) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme Komi .. 
yonundan: 

Mektep kısmının işgal ettiği yerlerin birinci ve ikinci katlarile iki meı. 
halin zemin katlannın ve pansiyon kısmındaki revir ve matbahm bada
nası ve ahşap aksamın boyası 24, 9, 987 cuma günü saat 14 te GümUşsu• 
yunda mektep binası içinde müteşekkil komisyon tarafından pazarlık 
suretile ihale elilecektir. Keşif bedeli 4995 lira 71 kuruş ve ilk teminat 374: 
lira 70 kuruştur. Şartnamesine tevfikan bu i§i almak istiyenlerin belli güıı 
ve saatte komisyona müracaatları ilin olunur. (6420) 

İstanbul Ziraat Mektebi Sabnalma Komisyonundan : 
Beher metresinin tahmin bedeli 480 kuruş olan mektebimiır: talebesi içbl 

satm alınacak 270 metre yerli lacivert kumqın 8, 10, 937 cuma günü saat 
14 te İstanbul Kültür DirektörlUğU binasındaki liseler muhasebeciliği ne,.. 
dinde toplanan komisyonda açık eksiltmesi yapılacaktır. İsteklilerin şart
namede yazılı vesikalardan başka kumaş tacir veya fabrikatörü oldukla· 
nna dair Ticaret odasının yeni yıl vesikasile müracaatlan ve 97 lira 20 
kuruş ilk teminat parasını belli günden evvel liseler muhasebeciliği vez· 
nesine yatırmalan ve prtnameyi mezkftr muhasebecilikten görüp öğnrı· 
meleri. ( 6418) 
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Yeni Ticaret Anlaşmaları 
......................... için Müzakereler ..................... 

r azan : Zi1t1 Şa1ıir 

ORDU. YOLA CIKTI 
akat Butun 
öyler Hep 
Yakılmıstı 

1 
fKorkan insanlara, ata binmek 
kılıç kuşanmak llyik değildir.) 

~-Uleydanda görünmediğine naza
:,llfill, ordumuzdan korktuğun anlqı-

~. Halbuki, eeni daha fazla kor
"-tnıamak için ordumun kırk bin 
~k bir kısmmı Kayeeri ile Si
'-a arasında bıraktım.) 

<J:ter .erre kadar hamiyetin var 
" lakerimin k&rJIBID& çık) 

llbi cümleler kullaıımlfb. 
Belim, sadece bu mektubu yaz
~ kalmamJfb .. Şah Iamaile, bir 
"1h oflu olduğunu hatırlatarak o
~ 'bô auretıe de tahkir etmek içhı; 
""' aıektupla beraber, etki bir der
'tt hırkam, ldi değnekten bir ba, 
~ bir kUf&k, ve kullamlm'f pis 
• ıni8vlk te yollamıtb. 

Sellinin ordu.eu; üç konak da
ha ilerledikten aonra, Er
~ tevakkuf etmitti. Seliın 
'-ada, U1UDC& bir saman kalarak 
~ iyice dinlendirmiye karar 

~ 
Andan on üç gün geçtikten son 

' lalı Jamail tarafmdaD bir elçi 
~; Selimin üç mektubuna bir 
'-Yap ile, bir altm kutu içinde, bir 

--afyon ptlrmifti. Şah lama
.... mektubu, Wmtn Dk mettutau
._ ,_..., ta yanda bıraktıjı cnapı. 

. Yaliıız lmDail bu 

Ulektuplarmum; bir hWdbnda-
1&kılmıyaeak kadar, edep ve ne

~ liunmdau ayn olduğuiiu gö-
11bonun. Buna binaendir ki, bu 
~plann; sizin tarafımzdan ya 
~ oldufuna inanamıyorum. Her 
~ kltipleriniz, fazla mikdarda 
~ l8timal ediyorlar; böylece 
~erinden geçerek, edep ve ne
~ hudutlarını tecavüz eyliyor
~ ... Sizin gönderdliiniz hediyelere 
~bil, ben deme bir kutu afyon 
~ediyorum. Bunu mUptel& o
"':'IU&r iatima1 etabı.) 

l>emitti. 
llaıbuki Selimin kendisi afyon 

::pteı&m idi. Bunu ,Uama lıaka-
teı&kki etmiftl. Afyon kutuaunu 

~duran Iran el~ kafam-
1.a .. !Jrlattıktan llOllrl., btlytlk bir 
-..cletle: 

- Kemn tu herifin kafUDU. 
.. ~- Kendiainin, Şah lama.. 
~ptıjı hakaretleri hesaba kat
:-n ltlsum görmemlf; (elçiye -
~ olmaz) bideldne de ııerre ka
~ ehemmiyet vermemiftl Sefir 
~u, Akay Noker), hemen o

·~ ~kertilerek kafam keetlmle; 
:'~ de paramparça edilmift;i. 

Kanh ar Ders 

blt' teWtete uğrayacağmı tahınin 

ediyorlardı. Fakat bunlardan Seli

me bahsetmiye bir. türlü cesaret . 
göeteremiyorlUVJ. 

Çadırlarda, ordu erkim arum· 
da yapılan bu haabihaller, yavae 

yavq hudutlarını genifletmifti. 
Bu sözler, yayıla yayıla Yeniçeri ça 

dırlanna kadar intikal etmifti. 
Bir sabah, çadırların yıkılarak 

ileri hareket edilmesi için dawllar 
çaımmıya başladığı zaman, Yeniçe
rilerin bir kısmı; 

- Zinhar .. Çadırlarımızı yıkma
Zllk .. Ve şundan ileri de gitmezilk. 

Diye, ayak diremişlerdl. 

Selim, bu isyan başlangıcım du
yar duymaz, aklı bapndan gitmiş-

ti. Eter burada parlak bir jest göe 
teremaae, bUyUk bir fellket bq

göaterecekti. Bunca fedaklrlıldarla 
buraya kadar ıd1rtlkledii1 ordu, ar-

r a an 
yeti§en Şah Ismailin Bilvarileri de, 
orduyu klmilen kılıçtan geçirecek
ti. 

Seliın; heJ"8yi.. Oltlmtl ve battl, 
Yeniçeriler tarafmdan tahkir edil-

ayağa kalkmıştı. Yanmda duran su 
laklara, 

- Tez .. Çökertin .... Kesin kafam-. 
m. 

Diye bağırmıştı. 
Sulaklar, Hemdem Pap.ıım üatil

ne atılmıtlar.. Padip.hm bu can
dan doetunu; hemen orada, onuna
tının ayaklan dibinde çökerterek kı 
lıç darbelerile kellesini vtıcudünden 
&yırDllllardı. 

Selim, atını mahmuzlallUI .. Hem 
dem Pqanm kanlı ceeedi üzerinde 
ııçratmıt .. Hayretler içinde kalan 
Yeniçerilerin auratlarma karp; öf
keden titreyen aeainin bUtUn kuvve 
:ile: 

-Geri! .. Allah hakkı için, cUmle 
Dizi kJranm. 

Alllıfunu; mallimala wöre, önünmiUllelıi 
halta ~nlle AnlıaraJa yeni ticaret anlapuıla
nnın mmalreraine baflanacalıtır. Sovyetlerle 
yapdm11 olan ticaret anlGfl'l'UI parale edilmİf 
olllufmwlan ya}ımtla imzalanacalıtır. 

Çelıoalooalı1t1, Danimarlıa, Romanya ve A
.,..1ıırya ile aranıullalıi anlGflll'llann miiJlldi 
6itmif oe1t1 6itmelı üzere olllufıuwlan 6anlann 
yenilenmai ~ile laazırlılılara girifilmİflİr. 

Ba anlGflll'llar, llün1t1 pi1tJMllantula reoaç 
halan Türlı maluallerinin vaiyeti •özöniinde 

tutrılanılı 7f111Clacalı o. 7Mi ilmıs rneodmi 6cıp. 
~" ~ molltavnıs isin yeni bir 70l 
talıiıJ etlUeeelıtiT. 

ltalya u. olan licar.ı lfllllllftfllelerinllelıi ,,.. 
ZI sii'1iiJıler ile llilıleııti selınıif, """"1fti7'e yeni 
...ıar llaleilinda ıniimhr.ler 7"Jlll,,.,.. hrm-
1,,,,,..,ıır. Her ilıi """1 ta, 6a •örifrnelerin 
6iran _,,., ,,..,.._ •Wllltll""1a. 

lla.t.,, B. /Crınlofla Anlwrcrcla 6a iflerle 
m.,..I olacolıtır. 

Arpa Satışı 

Yine Gevsek 
Tüccarlar Üç Tüccar: 

Dün Odada Ceza Gördü 
• Toplandılar 

Safltlan Doldurmak 

için Mal Alınıyor B. Kurdoğlu Anlaıma 
DUn ,elııiılme 8 vagon bıJtday, 6 1 · iz h V d• 

IOna Talmalııtame
slne Aylan Hweket 

Etmltler 
vagon arpa ve Ziraat Banbal hetsa- çın a at er 1 
b da l K uğda -1-~..+;., , Ticaret oduJ mecJlat, cllbl &ybt top 

ma <1 vagon b y ewwv""· Şehrimizdeki t;Jmmm11 ihracat fil" lantmmı mı:r Bu to lantJd · 
ButdaY ftyatlan normaldir. Yalnız ketlerinin mtlmeeailleri ile ihracatçl yay .,w.ı-. P ~ 
arpalar, Avnıpadan gevtek bildirildi- ve ithalltçı tüccarlar, dün Tlcvet o- Zahire bonuma ll8GiJm tlo Jenl .. 
ği için ttlccarlanmız yalım satışlan- daama davet edilmiflerdir. Saat 18 anm iııtiba1ıl tasdik edtlmiı, bone 
m doldurmak üzere mal almaktadır- da odada bir toplantı olmut, lktmat haricinde ve bona taJhnetnamMIDıe 
lar. Veklleti daimi mtlstepn Faik Kur- uygun olmıyarak muamele 1&JIUl 1 

Yumueak buğdaylar 5,20 - 5,35 doğlu, Almanya ile yapılan yeni tica- tacirin oenlındJnlmuma karar ftıt 
kuruftan, Polatlılar 6,16 kuruştan, ret anlapnuı baklrm~a kendilerine rDmilti". 
sert buğdaylar 5,01 - 5,10 kuruştan etrafh izahat vermJetir. Meclis bu arada yeni fındık taJl 
auaamlar 17,20, kufyemi 7 ,30 kuruş- Daimi mtısteear, Almanyanm dahJ- ' • 
tan •tılmıttır. u ve ticaret vaziyetini tUccarlarmmıa matn&JDeSlne unun olarak odaca :u 

Anadolunun muhtelif mmtablarm izah etmif, Almanyadan alaca~11 m1anuı fındık beyannammlDI ete D 
dan ge1mif 475 bin kiloluk btlyttk par- olan bloke Z1 milyon lirumı :.edlye bul etmlltlr • 
tilerde arpa sabi! olm\lftur. ibra- p.rtlan için alman tedbirleri anlat • ~ luwlılılan. 
catçılar bu arpalan clmslerine göre, mJttır. 

-~~.eettmre-yaırdmr~rtt."1:1:-'f°"~ • 
nun parlak bir jesti, yalnız acı bir 
llubetin 1jntlne geçmekle kalmamıt. 
Bu cUretklr hlildlDıdan büyük bir 
zafere doğru silrWdemifti. 

(Arbaı ftl', 

ticari muamelelerin şekli hakkında de yeni bir lstUılal DliDtabll dalla"' 

Kuru lakla Sa+.ıı da uzun malfunat vernµftir. meydana gelmitttr. Otedenberl iyi fm 
Bancbrmadan gönderilen yüz bin Faik Kurdoğlu bugün Ankaraya dık ~ Akçakoca havalial, .... 

kiloluk bir parti kuru bakla ihracat dönecektit. killtmlık yblbıden fmdı1r1arma i1' 
için kilosu 4,13 lmrUftan aatdDlJltır. ltltalll rejimi letırar,.,,,,.._e bir plyau. bulımasJren bu lene bu dıo 

meyi bile gözüne alm'fb. Derhal ça t------------------------
dırmdan fır~ .. ~dadurannö-1 LO k M A N-;~!itB 

tadilat üteni70r varm mahaultlne btlyllk bir ehemnd-

bet atlarından birinin llezrine atla- ~ ~--~-

=~~::: =~. ~:· MEKIMIN 
ıer. eG\!!JTLER·iW 

Bam sanayi mUeaeaelerile aanayi- yet verllmittir. l'mchk piyualan, Ak 
eller, 15 temmuz tarihli aerbest itba- çakoca fmdıklan tuerinde il y&PJllJ1& 
llt rejimi kararnamesi ht1kt1mleıiDe bqlımıeJardır. 

Diye balD'mJIU. 

Yeniçeriler, doğrudan doğru
ya Selimin huzuruna gelme 

mitlerdi. Evveli, (Karaman Bey&er 
beyi Hemdem Paşa) nm çadınna 

gitmitler; ileri gitmekteki mUtkü
l&tı anlattıktan llOlll'&: 

- Ne hacet?. Sizce de maltlln
dur ... Kalkm. önUmtbe dilfUn. Bi
zi, a.adetlft hUııklrm huzuruna gö 
türtln. 

Demiflerdi. 
Hemdem Pqa, küçllldtlğUnden 

beri 11.rayda yetİfmiltl Gençliti. 
Selim ile beraber PÇDÜftl, Gerek 
f('hzadeliğinde ve gerek padiphJı. 
ğmda, Selim onun bir tek ıözUntı 
Jmmamıt; hig bir arzuaunu reddet 
memJtti. PadJphm bu kadar l&IDİ
ml doetu olan Hemdem Pqa da, i
leri hareketin. aleyhinde bulunduğu 

için, Yeniçerilerin önüne dilterek, 
(otağı htımayun) un önünde, ve at 
tlzerlııde duran Selimin huzuruna 
gelmlfti. 

Selim; bu btlyllk kalabalJtnı ken 
dine doğru yak1aftıtmı görUnce, tit 
remiye bql•m11tı. Fakat bu tehli

keli dakikada, galip gelebilmek için 

l&ktn davraıumttL Atmm öiıibıe b 
dar gelip hilrJnetle lellm vtfren 
Hemdem Pqaya: 

- Ne var, pqa .. KullanmJa bi· 
le gelilrıdln, _ 

Diye mırıldanmıotı. 
Hemdem Pqa, Yeniçerilerin ar

zup.rmı anlatmıf, ve: 
- Padiphmı ! .. Makul olan da 

budur ki: •• 
Diye, nasihat vermiJe bael&IDJfb. 

Selim, o anda talihini tecrllbe,e kal 

kılım•· dlrJaal ........ buuat 

istinaden kendilerini alikadar eden Son tlç gtln içinde Fransa, Ingi1te. 
bam ~ulit ve maanuatm ~ re, Çekoslovakya ve Romanya. p1,.. 
resimlerinde artırma ve eblltmeler aJanmnıdan ehemmiyetli mild:ardit 
yapılması için lktıaat Vekllettne mil fmdı1r aatm ahqlarcbr. 

w d ld racaat etmitlerdir. M1lracaat edenle-Sag an mı, So an mı? rin miktan otuzu geçmektedir. Dal- _____ ...... __ _ 

o.n.rlanadald tuıdyonun uttı
Pu merak edenler • galiba denle 
olamadddarmdan - baau ~e 
....ı.... Uetla sala nu. yolma eola 
- talııJaealmı da dötbtlrler. Dol 

• ra t1m91J-.. Mlunatr iolJa hM.p ta 
Nim daha mtbıulp oldaiunu IO

l'Mlar ~- BanJen da, bip 90I 
da olduPndan dolayı, doPu tu.1-
,,.. )'abus 90I taraftan u 1eph
hflMelln1 IPIUllar. 

VUoa ..... hpet.elddpııda ..... 

yon bir taıatta daha fula olar. O 
ftklt lld tarafla teMl:yoauaa &1"I 
ayn llpnek ...._,.,._Bil da PMPk 

IPelrhwt. bDeeejl bir lftlr. llelrlm 
öyle bir .......... tllPftelenlne .. 
ld tarafla teMl:yoa111l11 da ayn ay
n ölçer. 

O mtlatellla hutaldde.rdaa .,.._ 
.. her ftldt ld tanı ta birdir. Yel 
... bir tarafta, ..,_. ollnDI, IOI
... oı... teMl:yoau llomek yetlllr. 

.....,.,. aaida ft tolda ..... 
mes. Oaa hutahk uydmedu de
~ INllka .ebepler ftl'dlr: 

Jlallln ........, tUlllJona arttırdı 
p lclll m•yeaeyi yemelderdm a
_. bir .......... ,.,.... lhtlptJI 
olar. 

TaMIJoa ellmrlrm maayme edl 

.. ''" ! •• ,..... .... udb~ 
celıtır. Otudaia Jerde elmına ile ............................ 
bahn=ea ..,.u.r. Çllılk8 U'llll _. 

...... de *-8lyollll ...... arttmr. 
Kohm • mtlmetre )'akan veya 
..... o1nıı...., cin tam17o• dere
... 0,11 faılmıl)Mo. 

AWlııa - --...... blm. ... .....,.. ........... _ 

mi müsteşar Kurdoğlunun reisHğinde 
aymmba aeele yapdmuı ldet OllDUI bulunan milU kurulma ve korunma 
tar. ~onu muayene edllea da komisyonu bu ayın sonunda ilk top
._., hudarmda Dk tuylb kal'll lantısım yapacak ve sanayi mneae
lllllkaamet ettllladen, lldlld bir selerinin mttracaatlerlnl göa4en geçf • 
maayaae yapmak • fallat yine aee- recektir. 
le olank • iyi olu. Huayeae eclllea 
km.e pek slnbtl olana uçok m1111 ~..........---.. 
'"ıhhda birkaç defa ölçmek ara 
dolu. 

Taaalyoam c1ereeee1, ona llemek 
tein ... nurlan Alete göre de dell
tlr. Blrlade ea ytiksek tabU tanal-
1• 11 olcluP halde, bir lldllclıdn-
de u • ıs anmada balUDUI'. Bir 

ZAHiRE 
BORSASI 
~~ 

~de iki, ttç derece daha fu 22-9-937 
la olablllr ..... alcak tabii tmsiy01111 l'lrAILAB 
Uetlerlll her törWstl aealı Jubn Cinai 
bir 6raek güeWtrler. 

~ tuan 
L ta. &. ti. Jnunm yaflD& göre de faaslyo

aua tabii dereeeal detlllr. Yeal do
Pa ooeakf;a 7 dereee olduP halde 
böJlıllkçe artar. l'akat ...... k&llll 
dellllm c1ene7e ftrdJll vült artık 
gtma4ee duur. lhtlyarldda art-
- blhrelderln l)'I ............. 
dm Deri pllr. Ba da bir hut.abk 
........ TüU halde balam. ,.. 
al hMta obmyaa lhtlprlarda taa
lllJoa artma. 
_...... tumb'oa, edlelderde 

...... ,..... derw, bir ...... 
ha ..m. 
Şlpnuhk, saydhk ta tamlyomm 

dence.ı.I delllf;lrlr. Dlerl dolgm 
......... .....,__ - ytllalek 
ft - ....... 90iü". l'üat 
....,., ... pqek -.-1an1a bl 
.... ........... 6teldleıde de,.. 
..... ilk ltlltılerde bip yoralma

Buğday yumutak ~.34 8,10 
Buğday aert 5,10 5,25 
Arpa 4.12~ 4,15 
Bakla 4. 2 4. 3 
Çavdar 4,25 -.-
Mısır Bari 4,- 4, 5 
KUfyemi 7,25 7,30 
Keten tohumu 9,27~ 9,35 
Susam 17,10 17,20 
lç fmdı1r 43,- '4.-
Tiftik mal 135,20 138,-
Yapt.k Trakya 71.r- -.-

Bujday 

~ 
Yapak 
lç fmcbk 
Mercimek 
Un 
Mımr 
Nohut 
Bulpr 

0 & L f, M 

GIDl:N 

3:53 
90 
2 

121 
37 
21 
88 
'13 
5 

32 

Tem 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 

üa &aoecllr. Kalp Jorabmea _._ Yapak 
da da tM91yon dllllk olar te fındık 

49 Ton 
6 Tan 

BORSA 
22 EylW ÇARŞAMBA. 

PARALAR 

Sterlin 626,- 830,-
Dolar 123,- 127,-
Fraıuu Fr. 82,- 90,-
Liret 110,- ın,-
Belçib Fr. 80,- 8',-
Drahmi 18,- 23,-
tmçre Fr. 570,- 580,-
Ley 14,50 14.50 
i'1orin 65,- 70,-
Kron Çek 'l•,- 8',-
Şilin Avusturya 21,- 23,50 
Mark 28,- Ur-
Zleti 20,- 23,-
Pengo 21,- 25,-
Ley 12,- 14.50 
Dinar 48,- 52,-
Kron laveç 30,- 32,-
Altm 1059,- 1oeo,-. 
Banknot 260,- 261.-

Ç & & L it 8 

Londr& 627,75 628,-
New-York 0,78825 0,7881 
Parte 23,3175 23,3015 
Mi1lno 15,0060 15,-
BrWmel 4.69 4.6888 
Atin& 87,0MO 87,Q2a, 
Cenevre 3,GTS 3,ael 
Sofya 83,72 88,880 
Amiııterdam ı.a ı.a 
Prll 22,U n,mı = ~J,~ 
BerUn 1,98U 1,1895 
Vart0va •,ısı& 4.1811 
Budapefte 3,9825 3,1810 
BWaet 107,0'90 19'1,G088 
8elgnd 3'.388'1 M,3RO 
Yokoba•a 2,7088 2.'1311 
lıloüova 20,3275 20;8875 
Stokholm 1,cal S,GBM 
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(BAŞMAKALEDEN MABAAT) 

Muallim Mektepleri 

Bu Sene Yeniden 355 

-
Kliring Hesapları 

lktısat Vekaleti 

Talebe Kabul Edildi 
Leyli ve Yatılı Olarak Alınan 

Talebelerin Listesi 
"Ankara 22 (TAN muhabirinden)-, Haydar kızı Münevver, Mestan kuı Mezi

Bu yıl erkek ve kız muallim mektep- yet, Ordu ortadan İbrahim kızı Hanife, Mus 
!erine parasız leyli talebe olarak ka- tafa kızı Neriman, Kastamonu ortadan Tev 
bul edilen 355 orta mektep ve lise ta- fik kızı Perihan, Hamdi kızı Hacer, Trab
lebesinin listeleri hazırlanmıştır. Ma- zon ortadan Hayri kızı Mela.hat, Ahmet kızı 

Tevhide, Süleyman kızı Sabiha, Heybeliada 
arif Vekaleti talebelerin seçilişinde 

büyu'"k bir dikkat göstermiştir. Veri-
ortadan Mustafa kızı Nevin, lnönü orta-
dan Omer kızı Münevver, Mehmet kızı Fe-

len malumata göre talebelerin baba- riha, İstanbul kız öiretmenden Şevki kızı 
!arı şu mesleklerde bulunmaktadırlar. Fatma, Hüseyin kızı Hasibe, Ahmet kızı Ya-
30 u öğretmen, 24 Ü memur, 13 Ü iş- şar. Şevki kızı Saime, Ibrahim kızı Emine, 
siz, 5 i mütekait muallim, 5 i çok fa- Usküdar ikinci ortadan Hüseyin kızı Neba
kir, 6 sı sakat, 6 sı mütekait, 11 ifa. hat, Mehmet kızı Hidayet, Salinı kızı Şahin 
kir esn:ıf, 8 i küçük memur, 3 ü çiftçi. de, Kadıköy ikinci ortadan Murat kızı Pe

dir. 214 talebenin de babaları ölmüş- rihan, 
tür. Mekteplere ve kazananlara henüz / x zmir Kız vğretmet. 
tebligat yapılmamıştır. Kabul edilen- ------
ler, yeni mekteplerine ancak tebligat Okuluna 
yapıldıktan sonra müracaat edebile
ceklerdir. Kazananların isimleri ve gi 
recekleri mektepleri bildiriyorum: 

Bursa Kız Öğretmen 

Okuluna 

Nişantaşından Hüseyin kızı Güzin, Kemal 
kızı Bedriye, İstanbul kız lisesinden Sabri 
kızı Enise, lııanbul kız ortadan Hüseyin kızı 
Sabiha, Zonguldak ortadan Izzet kızı Ismet, 
Ankara kız lisesinden Nuri kızı Nebiye, A
dapazarı ortadan Macit kızı Şadiye, lbrahim 
kızı Fethiye, Burııa kız öğretmenden Meh
met Ali kızı Ayşe, Ahmet kızı Feride, Bi-

Ayvalık ortadan Halil kızı Nuriye, Anka
ra lisesinden Melih kızı Melilıat, Antalya 
lisesinden Bahaettin kızı Limisal, Yusuf kı
zı Fethiye, Afyon lisesinden Tahir kızı Ay
şe, Şükrü kızı Cemile, Aydın ortadan Hak
kı kızı Bahriye, Aziz kızı Perihan, Ihsan 
kızı Türkan, Aziz kızı Bedia, Nuri kızı Fat 
ma, Bergama ortadan Ahmet kızI Meliha, 
Süleyman kızı Lutfiye, Bandırma ortadan 
Abdurrahman kızı Safiye, Hüseyin kızı Fat
ma, Biga ortadan Halil kızı Baise, lspar
ta ortadan Omer kızı Naciye, lzzet kızı 
Mürşide Halil kızı Hüsniye, Hüseyin kızı 
Emine, Hüseyin kızı Nilüfer, Abduş kızı 

Muazzez, Muila ortadan Ali kızı Refika, 
Kayseri lisesinden Seyfi kızı Muzaffer, lz

lecik ortadan Tevfik kızı Melek, Düzce or- mir kız lisesinden Mehmet kızı Ayşe, Izmir 
tadan Ismail kızı Mualla, Ahmet kızı Hay- kız öğretmenden Arif kızı Huriye, Hasip 
riye, Arif kızı Dürdane, Yozgat lisesinden kızı Iffet, Şevket kızı Mihriban, Mehmet kı-
Rasim kızı Naime, Kırşehir ortadan Musta- ' zı Saibe, Eyüp kızı Muzaffer, Hasan kızı 
fa kızı Şükriye Nev:ıehir ortadan Tahsin kı- Canan, Mehmet kızı Leman, Avni kızı Bel
zı Behice. . Yusuf kızı Hikmet, Mustafa kızı Muh· 

'Edirne Kız Öğretmen 

Okuluna 

sine, Ismail kızı Zehra, Izmir kültür lise
sinden Emin kızı Sabiha, Uşak ortadan Meh 
met kızı Remziye, Mustafa kızı Melahat, 
Tarauı ortadan Mehmet kızı Azime, Mer-

Tekirdağ ortadan Mehmet kızı Şadiye, ıin ortadan Rifat kızı Fatma, Tarsus orta
Arif kızı Nedime, Maraş ortadan Ömer Fa- dan Emin kıza Zeliha, Rasim kızı Halide, 
ruk kızı Samime, Edirne kız öğretmenden Akşehir ortadan Isa kızı Sabahat, Omer kı
Süleyman kızı Mediha, Edirne ortadan Be- zı Sabahat, Nazilli ortadan Nurettin kızı 
kir kızı Nuriye, Gelibolu ortadan Etem Melek, Ihsan kızı Şükriye, Sadık kızı Rem. 
kızı Samiye, lsmail kızı Meliha, Edirne kız ziye 
oğretmenden Hasan kızı Sahavet, Emin kızı Erzurum Erkek Öğretmen 
Şemsiye, Çatalca ortadan Mehmet kızı Be-
biye, Kadıköy ikinci. ortadan Mustafa kızı 

Melilıat, ayni mektepten Murat kızı Mela
hat. 

lstanbul Erkek Öğretmen 

Okuluna 

Bartın ortadan Rıza oğlu Bürran, Os
man oğlu Nüzhet, Ahmet oğlu Basri, Pertev 
niyal lisesinden Talat oğlu Sabahattin, Vefa 
lisesinden Hüsamettin oilu Galip, Tevfik 
oğlu Huli'isi, Burdur ortadan Nuri oğlu Ib
rahim, Çanakkale ortadan Ali oğlu Ali, 
Fehim oğlu Mehmet, Babaettin oğlu 
Nail, Ahmet oğlu Mehmet, Rize or
tadan Osman oğlu Nizamettin, Hay
darpaşa lisesinden Hiıseyin oğlu Latif, 

Kumkapı oradan Ahmet oğlu Latif, Ali oğ
lu Zülfikar, Kadıköy üçüncü ortadan Rıza 
oğlu Hasan, Emirgan ortadan Cevat oğlu 
Adnan, Iznıit ortadan Fahri oğlu Zekeriya, 

Okuluna 

Artivin ortada!\ Ali oğlu Halit, Urfa or
tadan Sıtkı oğlu Ismail, Ahmet oğlu Ab
dülkadir, Mehmet oğlu Mehmet, Halil oğ
lu Halil, Halil otlu Nuri, Elbestan orta
lu Halil, Halil oğlu Nuri, Elbüstan ort~

oğlu Sabri, Ukkas oğlu Seyfi, Sait oğlu 

Naci, Mustafa oğlu Hamdi, Halil oğlu 

Sabahattin, Diyarıbekir ortadan Mehmet 
oğlu Ahmet, Erzincan oradan Ahmet oğ
lu Abdiılkadir, Mahmut oğlu Fahri, Gü
müşhane ortadan Temel oğlu Nuri, Mev
lud oğlu Murat, Mehmet oğlu Şükrü, Van 
ortadan Ahmet oğlu Saffet, Zile ortadan 
Abdiılaziz oğlu Kemal, Omer oilu Ali, A
li otlu Osman, Asun oğlu Rahmi, Bay
burt ortadan Hacı Ali oğlu Celal, Selim 
oğlu Kemal, 

Konya Kız Öğretmen 

Okuluna 

Diinden 
Bugüne 

(Başı 1 incide) -
vakit için tebarüz ettirilmesi çok 
mühimdir. 

Birincisi Atatürkün etrafında in-
kılaôa ait çalışmalara vücutlarını 

vakfedenler arasındaki sıkı birlik ve 
ahenktir. Bu birlik ve ahengin her 
hangi bir şahsi his ve görüşle bir sa
niye için bile sarsılacağına ihtimal 
verenler, derin bir sevgiye, candan 
bağlılığa dayanan yüksek gaye bir
liğini takdir etmiyenlerdir. 

!kinci nokta şudur: Eskiden kalan 
zihin itiyatlarile memleket işlerine 
şahıslara ait ölçülerle bakanlar çok
tur. Işte bunun için şahıs ismi geçen 
her hadise karşısında diller derhal 
harekete geçiyor. 

Şurasının anlaşılması lazımdır ki 
yani Ttirkiyenin siyasi varlığında şa
hıs meselesi yoktur. Yalnız vazife 
meselesi vardır. Atatürk, Türk ıınil
letini yepyeni yollarda tam bir var
lığa kavuşturunca, Türkiyenin umu
mi hayatının şahıs meseleleri üze
rinde durmamasına ve istikrar için· 
de yaşıyacak ve inkişaf edecek tam 
bir demokrasi kurulmasına ehemmi
yet vermiştir. Dünden miras kalan 
bütün zihin itiyatlarına ve tesirlere 
rağmen Türk milletinin mukaddera
tı, Atatürkün önderliği altında hep 
demokrasiye ve derin köklü bir mil
li birliğe doğru gitmiştir. 

Türk inkılap rejiminin insan cırnür
lerile ölçülmiyecek, ebedi bir varlı
ğı ve sarsılmaz bir temeli bulundu
ğu esasının dahilde ve hariçte her 
vakit için kök tutması, rejim için 
mühim bir kuvvet ve istikrar intihar
dır. 

Işte Ti.irk tarihinin yüksek varlı

ğı karşısında; günün hadiseleri hak
kında insan kurultay muhitinden böy
le intibalar alıyor. 

Ahmet Emin YALMAN 

ziz, Bilecik ortadan Sait oğlu Ertuğrul. 
Çanakkale ortadan Remzi oğlu Behçet, 
Basri oğlu Vedi, Mehmet oğlu Şerafettin, 

Saffet oğlu Mustafa, Baki oğlu Muzaffer, 
Giresun ortadan İbrahim oğlu Ahmet, Sü
leyman oğlu Şükrü. 

Balıkeair Erlıelı Öğretmen 

Okuluna 

Izmir kültür lisesinden Vasfi oğlu Na
zım, Aksaray ortadan Hüseyin oilu Mem

h Abdullah oğlu Nail, Antalya lisesin
den Selinı oğlu Suphi, Mehmet oğlu Ser
met, Adana ortadan Abdürrazzak oilu 
Mahmut, Aydın ortadan Mehmet oğlu Sab
ri, Hüseyin oğlu Turgut, Hasan oğlu Ab
dülkadir, Ahmet oğlu Ihsan, Mehmet oğlu 
Cemal, Ali oğlu Adnan, Sadık oğlu Ka
mil, Latif oğlu Bedi, Ibrahim oğlu Meh
met, Adana lisesinden Salim oğlu Dur
muş, Bergama ortadan Mehmet o(lq Hüse-

yin, Mustafa oilu Rasih, Burdur ortadan 
Mehmet oğlu Ihsan, Hasan oğlu Hilmi, 
Ali oğlu Latif, Bilecik ortadan Mehmet 
oğlu Ahmet, Düzce ortadan Hüseyin oğ
lu lbrahim, Ali oğlu Mehmet, Ahmet oğ
lu Mustafa, Necati oğlu Ahmet, Sait oğ
lu lshan, Mardin ortadan Ahmet oğlu Ce
lal, Elaziz ortadan Mehmet oğlu Ibrahim, 
Mahmut oğlu Muhittin, Niğde ortadan 
Nesim oilu Rıza, Arif oilu Raif, Kütahya 
lisesinden Mehmet oğlu Ihsan, Çorum or
tadan Ahmet oğlu Mehmet, Hakkı oğlu 

Kazım, Çankırı ortadan Ahmet oğlu Isma-

En Son ·vaziyeti 
Bir Cetvelle Bildirdi 

Ankara, 22 (A.A.) - Iktısat Ve
kaletinden aldığımız malumata göre, 
kliring hesaplarımızın 15. 9, 1937 ta
rihindeki durumunu gösterir cetvel
ler aşağıdadır: 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban-

kasından alman hesap bulasalarma 
göre 15, 9, 1937 tarihindeki kliring 

hesapları bakiyeler ve kredili müba
yaata ait teahhütler yekunları: 

Cetvel: 1 
Tilrkiye Cümhuriyet Merkez Ban

kasındaki blokajlar: 

Memleket Miktar 

Holanda ' 
İngiltere 
İspanya 

Isveç 
İsviçre 
Italya 
Lehistan 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
Yugoslavya 
Yunanistan 

1,122,600 " 
8,364,800 " 

387,700 ,, 
1,688,300 ,, 

1,142,600 " 
1,929 ,200 " 

8,900 ,, 
695,800 ,, 
512,400 " 

2,050,700 ,, 
191,000 " 

53,100 ,, 

Yekun 28,967,400 

Cetvel: 2 
Muhtelif memleketlerin merkez 

Avusturya 

Belçika 
Bulgaristan 
Çekoslovakya 

Estonya 
Finlandiya 

2,744,200 T.L. bankaların<!aki blokajları Reichs-
174,600 ., bank - Berlindeki blokaj yekiınu: 

2,300 ,, a hesabı T. L. 16,121,700 
2,605,000 ,, b hesabı T. L. 7,715,600 

13,500 ,, c hesabı T. L. 3,260,300 
900,500 ,, ' Almanyadaki umumi 

Fransa 4,380 ,, blokaj yekunu T. L, 27,097,600 

Cetvel: 3 
Muhtelif memleketlerden 

teahhütier yak unları: 
kredili olarak yapllmış oıan mübayaata ait 

Memleketler Resmi daireler 

Almanya 
Avusturya 
Belçika 
Çekoslovakya 
Es ton ya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 
!sviçre 
İtalya 
Macaristan 
Norveç 
Lehistan 
Yugoslavya 
Yunanistan 

Yekun 

T. L. 
24,637,894 

56,000 

1107,953 

187 
8,257 

144,206 
190,767 
19,146 

1,607,659 
61,425 

399 
741,987 

23,415 
22.208 

7,922 

3,491,531 

Hususi şahıslar 
T. L. 

11,765,081 
343,185 
28,280 

466,662 
24,351 
32.532 

197,936 
68,116 

397,338 
43,105 

275,933 
316,346 
281,262 
167,662 
61,600 
12,935 
22,651 
59,722 

2,799,634 

Yekun 
T. l.,ı. 

36,402,97 
' 399,185 

28,280 
1,074,61 

24,351 
32.719 
206,19~ 

212,322 
588,105 
62,251 

1,883,592 
377,789 
281,66l. 
909,649 

85,015 
35.143 
30,573 
59,722 

6,291,165 

1 - Siparişi mukaveleye bağlan - ı Resmi daireler T. L. 608,187 
mış olduğu halde henüz memlekete Hususi şahıslar T. L. 1,856,983 
ithal edilmemiş olan mallar bedelleri Yekun T. L. 2,465,170 
yukarıdaki yekunlarda dahil değil - Bakiye daha uzun veya başka va-
dir. deli mübayaata ait teahhütler yekfı· 
Resmi daireler T. L. 3,397,647 nunu ifade eder. 
Hususi şahıslar T. L. 5,4 78,310 4 - Her memleketin kredili teah-
Yekfuı T. L. 8,875,957 hütlerjmiz de dahil olmak üzere he-

Bakiye daha uzun veya başka va- saben alacaklı bulunacağı meblağ tes 
deli tnübayaata ait teahhütler yekfı- pit edilebilmek için 1 numaralı cet -
nunu ifade eder. velde o memleket için gösterilmiş o-

3 - Almanyadan gayri diğer mem lan blokaj yekununa ayni memlekete 
leketlere ait yukarıdaki umumi ye- ait işbu 3 numaralı cetvelde münde
kı'.inda dahil altı aya \ ıdar vadeli riç teahhütler yekfınunun ilave edil-
rnübayaat mesi icap eder. 

Kongre Devam Ediyor 
Silifke ortadan Emin oğlu Remzi, Ali oğlu 
Muıafa, Akşehir ortadan Mehmet oğlu Sa
bahattin, Siirt ortadan Osman oğlu Mithat, 

YUca Ulkü lisesinden Abdülkadir kızı H, Meraş ortadan Kamil oğlu Hasan, Uk
Beyhan, Kazım kızı Naime, Aksaray or- kiş oğlu Mehmet, Ali oğlu Kayahan, Os- (Başı 7 incide) va II deki hazinenin meydana çıka
tadan Şükrü kızı Cavide, Bilecik ortadan man oğlu İhsan, Tokattan Hüseyin oğlu gayet kuvvetli tesirler almıştır. Orta rılması ile isbat edilmiş oluyor; çün
İsmail kızı Türkan, Hulusi kızı Vacibe, Salih, Süleyman oilu İbrahim, Simav or- Anadolu Bakır devri adını ver- kü burada bulunan eşya pek mühim 
Mehmet kızı Şerife, Mardin ortadan 1b- tadan Salim oilu Tevfik, Milas ortadan diğimiz bu kültür Şarki Anadolu _ bir kısmı Alacadaki eşyanın tama
rahim kızı Nezihe, Ali kızı Galibe, Çorum Mehmet oğlu Emin, Mehmet oğlu lbra- nun zengin madenleri sayesin- men aynidir.,, 
ortadan Ihsan kızı Emine, Çankırı orta- him, Edremit ortadan Şerafettin oilu 
dan Ahmet kızı Emine, Ahmet kızı Bed- Orhan, İbrahim oğlu Mehmet, Esklip or- de doğmuş ve böylece çok yüksek 1 Girit ve Anadolu 

23 - 9 - 937 

Vekiller· Anka
raya Dönüyor 

(Ba.51 1 incide) 

ver B. Celal, umumi katip B. Ha.!~~ 
Rıza ve hususi kalem müdürü B. su· 
reyya ile lktisat vekili ve Başvekal~t 
vekili B. Cel!l Bayar, Dahiliye Vek~~ 
li ve Parti Genel sekreteri B. ŞükfU 
Kaya, Maliye vekili B. Fuat .Ağrall• 
Adliye vekili B. Şükrü Saraçoğlu, ~-a 
fia vekili B. Ali Çetinkaya, Milli Mu· 
dafaa vekili general Kazını Oıal~· 
Sıhhat vekili B. Refik Saydam, Zı· 
raat vekili B. Şakir Kesebir, Harici· 
ye vekaleti vekili ve hariciye vekale
ti siyasi müsteşarı B. Numan Rifa_t 
Menemencioğlu, Londra Büyük El~· 
miz B. Fethi, Varşova Büyük Elçı· 
miz B. Ferit, lstanbul kumandanı 
korgeneral Halis, korgeneral eeınil 
Cahit, vali ve belediye reisi B. Muhit· 
tin Ustündağ, Sümer Bank uınuIIl 
müdürü B. Nurullah Esat, İstanbul· 
da bulunan saylavlar, hükumet ve 
parti erkanile kalabalık bir halk kiit• 
lesi tarafından uğurlanmıştır. 

Başvekil Ismet Inönünün yanındJ 
ailesi efradı ve kardeşi B. Rıza dS. 
vardı. • 

Istasyonu dolduran kalabalık bit 
halk kütlesi kendisini tren .uzakla
şıncaya kadar alkışlamıştır. 

Ba1vekalet veküi 
i1e bafladı 

Başvekilin veka.Jetini yapacak olaD 
lktısat Vekili B. Cela.J Bayar dünde11 

itibaren resmen Başvekalet işlerile 
meşguJ olmıya başlamıştır. 

Iktısat Vekili, dün öğleden evvel 

Perapalas otelinde veka.Jet daimi ıtııUS 

teşan B. Kurdoğlu ile iş Bankası 'CJ· 
mum müdürü B. Muammer Erişi ka• 
bul ederek bir müddet görüşmüştilt· 

B. Celal Bayar öğleden sonra d• 

Tarih kurultayında hazır bulunınuf• 

tur. 

Başvekalet vekili bu akşam Anka.• 
raya gidecek ve Başvekalet işleriııl 
·tedvire başlıyacaktır. 

B. Celal Bayar, Başvekilin Vekile• 

ti esnasında Ankarada kalacaktır. 

lstanbulda bulunmakta olan diğet 
vekillerimiz de cumartesi günU bit~ 
cek olan Tarih lrurultayından sonrl 
Ankaraya döneceklerdir. Yalnız ZirJ. .. 
at Vekili B. Şakir Kesebir bu akşafll 
B. Cela.J Bayarla birlikte AnkaraY' 
gidecektir. 

Hariciye Vekilimiz 
öğrendiğimize göre, Cenevrede bU'" 

lunmakta olan Hariciye Vekili Dv1' .. 
tor B. Tevfik Rüştü Aras bu ay sa
n unda Istanbula dönmüş olacaktır. 

Hariciye Veka.Jeti Vekili ve Harici• 
ye siyasi müste§an B. Numan Rifs.t 

Menemencioğlu dün öğleden so~ 
Yunan, Ror.2anya ve Fransa elçileriıJ1 

ayrı ayrı kabul esierek bir müddet g6 
rüşmüştür. ·.·\.' 

Sıvaata Dispanser 
Sivas, (TAN) - Halkevi tarafın

dan yakında burada bir dispanser 111' 

çılacaktır. 

selesinin şimdiki durumu,, mevzulu 
tebliği takip etti. 

Etrüsklerin menşei ve 

hakkında dikkate değer müt8 .. 

leaları ihtiva eden tezde tebliğ 
sahibi, a.Jimlerce Etrüsklerin di· 
li ve tarihi hakkında ileri sürüleıı 

Çatalca ortadan Safer oğlu Kamil, Hakkı 
oğlu Enis, Hamit oğlu Salahattin, Hopa or
tadan Ahmet oğlu Tahsin, Mustafa oğlu 

Safer, Sinop ortadan Ahmet oğlu Vahdet
tin. Istanbul erkek öğretmenden Abdullah 
oğlu Revnak, Mehmet oğla Azmi, Osman 
oğlu Refik. 

latanbul Kız Öğretmen 

Okuluna 

riye, Meraı ortadan Hasan kızı Suat, Ga- tadan Hasan oğlu Ali, Abdullah oğlu Ab- bir maden kültürü inkişaf etmiştir. 
dullab, Omer oğlu Münir, Omer oğlu Hü- Garba dogwru da yayılmış olan bu 

zian~p lisesinden Nuri kızı Behice, Es-
kil. seyin, Isparta ortadan Ahmet oğlu Mus- ku""ltürün ı"zlerı"nı· Alı'şar, Alacaho··-

ıp ortadan Şevket kızı Fatma, Karaman 
ortadan Sabri kızı Hürrem, Konya kız öğ- tafa. Ali oğlu Mustafa, Cemal oğlu Na- yük, Ahlatlıbel ve Etiyokuşta gö:rü-

zif, Mehmet oğlu Rüştü, Balıkesir lisesin-retmenden Ibrahim kızı Hacer, Sadık kızı yoruz Al" h f · t b k""Jt"" ·· den Hasan· oğlu Fehmi, Yozgat lisesinden · ışar a rıya I u u urun 
Zahide, lrfan kızı Semiha, Bekir kızı Ni- ba..,langıcına daı·r takrı"bı· bır" taı·1_·h Hasan oğlu Kadir, Manisa ortadan Mus- • met, Hakkı kızı Naciye, Abdullah kızı 

Kandilli kız lisesinden Mehmet kızı Gü- Emine, Nuri kızı Şerife, Usküdar ortadan tafa oğlu Ahmet, Ruşen oğlu Ahmet, Kır- kabul etmeyi mümkün kılmıştır. Zi-
side, Kadıköy ikinci ortadan Cemil kızı Fev Mustafa kızı Maide, Mehmet kızı Nevzat, şehir ortadan Ahmet oilu Ahmet, Hasan ra burada tarihi tesbit edilebilen bir 
siye, Raif kızı Meliha, Kasım kızı Sabahat, Mustafa kızı Sabahat, Sadık kızı Refia, oğlu Ali, Muğla ortadan Süleyman oğlu mühür bulunmuştur. Bu devrin baş-

Daha sonra Kandiye Müzesi Mü- mütaleaları zikrettikten ve bazı ttşl
dürü Profesör Marinatos söz aldı, yan a.Jimlerinin Etrüskleri İtalyaJlıtl 
"İkinci bin yılda Girit adası ve Girit yerli halkı olarak göstermek için sat' 
Anadolu dünyası,, mevZJUlu tebliğini fettikleri gayretin kolayca anlaşıla.· 
yaparak salahiyettar bir zat sıfatile bileceğini kaydettikten sonra, kend~
Ege havzasının medeniyet ve kültür sinin bu noktai nazara ve Etrüsk eli• 
bütünlüğünün ve Anadolunun da linin menşei Hindo - Cermanik oldU
kültür beşiği olduğunu izah etti. ğu hakkındaki iddiaya iştirak et-

Profesör, Giridin pek eski zaman- mediğini ilave ederek delillerini orta· 
!ardan itibaren kültür, sanat ve din ya koymuştur. 

Ankara kız lisesinden Hasan kızı Hasibe, Atbdülkerim, Abdullah oğlu Zekeriya, Meh langrcı takribi olarak 3200 yılıdır. 
Mesut, Adapazarı ortadan Abdullah kızı Edirne Erkek Ôgy retmen met oilu Mehmet, Kimil oğlu Dilaver, Ahl b atlı el ve Etiyokuşu buluntu-
Adile, Nişantaşı ortadan Ahmet kızı Ülker, Nevşehir ortadan Mustafa oflu Rıza, Hü-
Bursa kız öğretmenden Rıza kızı Feriha. Okuluna seyin oğlu Hasan, Konya ortadan Ahmet !arı, Truva n ile bu kültürün aşağı 
Urfa ortadan Rasim kızı Meliha. Elbüstan oğlu Emin. Bahri oğlu Süleyman, Mehmet yukarı muasır olduklarını göstermiş-
ortadan Ibrahim kızı Fatma, Burdur orta- Ayvalık ortadan Şükrü Oglu Mehmet, oğlu Ati, Emin oğlu Ziya, Mustafa oğlu tir. 
dan Nuri kızı Sevinç, Çankırı ortadan Zü- Mustafa oğlu Ali, Amasya ortadan Ali Şaban, Halil oğlu Yusuf, Develi ortadan T"' k T · • d M h ur arih Kurumunun yaptır-fer kızı Enise, Gümüşhane ortadan Omer oğlu Salim, Tekirdag orta an e met oğ- Hamdi oğlu Hilmi, Bolu ortadan Hakkı 
ktz1 Melilıat, Samsun ortadan Kemalettin lu Seyfi, Adapazarı ortadan Şakir oğlu oğlu İhsan, Mehmet oğlu Ahmet, Karşı- makta olduğu Alacahöyük hafriyatı 
kızı Nezihe, Bahaettin km Leman, Mahmut Recep, Yakup oilu Ferhat, Bandırma or- yaka ortadan Omer oğlu Osman, Izmir halka ait olan bu kültürle beraber 
kızı Memduha, Ibrahim kızı Mebruke, Zile tadan Ali oğlu Ahmet, Süleyman oğlu Ke- Kültür lisesinden Eşref oğlu Nadi, lzmir yüksek bir dinastik kültürün inkişaf 
ortadan Safer kızı Fatma, Sami kızı Meli- malettin, Yahya oğlu İhsan, Biga ortadan lisesinden Karanfil oğlu Hilmi, Mehmet etmiş olduğunu bize öğretmiştir. Bu 
ha. Çanakkale ortadan Isa kızı Bedia, Salı"h Hüsnü oğlu İbrahim, Bursa ortadan Ab- oğlu Mahmut, Edip oğlu Hüseyin, u,şak k"'lt"' .. hA . . u urun amıllerı Orta Asyadan 
kızı Hikmet, Zeki kızı Miızeyyen, Bayburt dürrabman oğlu Fehmi, Bursa lisesinden ortadan ~ehmet oğlu Mustafa, Mersin or-

y f Akh. d R d M gelen brakisefal insanlardır. Alaca-ortadan Cemil kızı Saadet, Mustafa kızı Yusuf oğlu usu . ısar orta an ıza ta an ustafa oğlu Dursun, Hüseyin oğ-
~uhat, Şevket kıŞzı Melahat, Sinop ortadan oğlu Sabri, Kırklareli ortadan Şükrü oğlu tu Recep, Ramiz oğlu Münir. Vasıf oğlu höyük hafriyatı ayni zamanda Ur, 

Muammer, Ali oğlu Ahmet, Edirne lise- Mahmut, Cafer oğlu Ali, Celil oğlu Os- Mari, Mısır protodinastik ve Maykop 
sinden Ibrahim oğlu Nazmi, Mehmet oğ- man, Tarsus ortadan Ali oğlu Mustafa, gibi yüksek kliltürlerin arasındaki 

lu Fehmi, Gelenbevi ortadan Mustafa oğ- Odemi, ortadan Ali oilu Cemal, Nazilli münasebetleri ve binaenaleyh bun

Fevzi kızı Mürvet, Mümtaz kızı Fazilet, 
Bayram kızı Avniye, Raif kızı Nilüfer, Hay 
riye lisesinden Emin kızı Güzin, Merzifon 
ortadan lbrahim kızı Perihan, Iısmail kızı 

lu Kasun, Mesut oğlu Yaşar, Mehmet oğ- ortadan Ahmet oğlu Mehmet, Ali oğlu 
lİı Asnn, İzmir lisesinden Ahmet oğlu Hü- Fehmi, lnegöl ortadan Necip o'tıu Refik, ların müşterek menşeleırini meydana 
seyin, Ahmet oilu Ihsan, Merzifon orta- Ordu ortadan Hasan oğlu Kenan, tbrahim çıkarmıştır. 
dan Cemal oğlu Nihat, Akşehir ortadan oğlu Mustafa, Trabzon lisesinden Ömer Orta Anadolu yüksek kültürünün 

bakımından Küçük Asya ile bir kül Bundan sonra Profesör Etrüsk di
teşkil ettiğini, hatta üçüncü bin yıl- linin Eti dili ile münasebetini gör
da bütün Ege havzasının Küçük As- mekle beraber, onun ile ayni olJnadJ: 
ya kavimleri tarafından istila edildi- ğı iddia ve Şarktan muhaceretıerı 
ğini kabul ve bilakis son senelerde Milattan önce 2000 yıla kadar çıkS.
ileri sürülen Hindo - Cermen muha- rılmak lazım gfi\l,en bu kavmin o sıra
ceretlerini reddetti, netice olarak de- Iarda Kars civarında yaşamış oJduğU 
di ki: nu ve Totemizm yolu ile yaptı-
"- Beşeriyetin beşiği Asyadır, fa- ğı araştırmalara dayanarak Et· 

kat kültürün beşiği Anadoludur.,, rüsklerin menşei Orta Asya oıına.l' 
Diğer tezler üzere kabul etmek icap ettiğini it.e.b 

Bundan sonra İstanbuldaki Alman etmiştir. , 
Enstitüsü azasından Bittel ile Pro- Dünkü toplantıda en son oJarsl' 
fesör Guterbock, biri Anadoluda Dr. Arif Müfit Mansel söz aldı ve ev· 
ölü gömme adetleri, diğeri de Etile- velki gUnün programına ait olan "Ege 
rin tarih yazıcılığı hakkındaki tet- tarihinde Akalar,, mevzulu konfe
kiklerini anlattılar ve bunları da ransını okudu. 

Jılaime, Siirt ortadan İzzet kızı Seniha, Mu
Jıittin kızı Şükriye, Silifke ortadan Haşim 

zı Semiha, Ali kızı Lfıtfiye, lzmit ortadan Abdullah oilu Nazmi, Tahir oğ~lu~A~b~d~ül~a~-J..!!lo-~l~u~H~üs~e~i~:....~~~~~~~~~~LG~a~r~b~i ~An~a~d~o~l~u~d~a~h~a~k~·!A!!.~o~l~d~-..!L..~M,:,..Ll.l'!JA.ı.w;,_ı;;u;i;!~lldlıAM;ö.LU..u.ı_;_.ı:.ıı.ı.:w:ı.l{....llle.:....L-_.l:f...arıı.m:a....ı:11.1.1ı1i.ı:1...li1A..ııiA:!OEJ:LJ:n..ııM:U~~~--
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Türkiye Cümt. ur ~yet Merkez Bankası 

18 - Eyıül-1937 Vaziyeti 
AK T 1 F 

~SA· 
~ 

ALTIN: Safi kilogram 19,616,805' 
nANKNoT • • • • • • • ·) 
lJF AKL..11{ • • • • • • • • 

Dahildeki Muhabirler: 

'llirk lirası • • • • • • • • 

Hariçteki Muhabirler: 

27,592,605,0 ıl 
15,549,439,-

901,595,23 . 

893,424,83 

ALTIN: Safi kilogram 6,482,909l9,118,729,56 
.ı\ltına tahvili kabil Serbest ' 
döVizler . • • . , • • • . 41,393,64 
Diğer dövizler \'e Borçlu kliring 
bakiyeleri • • • • • • • . 31,164,104,13 

lfa:z:ine Tahvilleri: 

Deruhde edi. evrakı nakdiye 
karşılığı • • • • • 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelpri .. 
teVfikan hazine tarafından vaki 
tediyat • • • • • • • • 

158,748,563,-

13,496,827, 

Senedat Cüzdanı:' 
liAzINE BONOLARI 

'l'lCARI SENEDAT 
' ı ' .r 3,000.000.-

39,634,281,D5 .••• ·;._ __ __.;, __ ~---;ı 

lıham ve Tahvilat Cüzdanı: 
(Deruhde edilen evrakı nak-~ 

'.A. - (diyenin karşılığı Esham ve 
(Tahvilat (itibari kıymetle)' 38,061,844,30 

:S - Serbest esham ve tahvilat . 3,796.039.85 

'1van•lar: 

Altın ve Döviz Uzerlne • • • • 
'I'alıvilat üzerine • • • • • . 

lliııeclarlar • • • • • • • 
Muhtelif • • • • • • • • 

Yekun 

1
.Ysküdar ikinci sulh hukuk h8.k1m-
1lPnden: 

80,572.92 
8,710,226,03 

·-------

Lira 

44,043,639.27 

893,424,83 

40,324,227,33 

PAS 1 F 

Sermaye • • 
ihtiyat Akçesi 

Adi ve fevkalade 
Hususi 

• • • • • • 
• • • • • • 

1 

2,105,172,40 
4,516,007 ,70 

1 

Tedavüldeki Banknotlar: j 
Deruhde edilen evrakı nakdiye 158,748,563, 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından v!ki j 
tediyat • • • • • • , • .,, 13,496,827, 

11.-------: ı 

Deruhde edi. evrakı nakdiye 
bakiyesi • • • • • • • • , 

vazd 

145,251, 736,J 

19,000,000,-

9.000,000,-

Karşılığı tamamen altın' olarak! 
Ui veten teda ville vazedilen • • . 
Reeskont mukabili ilaveten ted. 

"-------ıı 

fürk lirası Mevduah: 
145,251,736,- Döviz Taahhüdatı: 

42,634,281,95 

41,857,884,15 

8, 790, 798.05 

4,500,000,-
15,359,606,21 

343,655,598,69 

Altma tahvili kabil dövizler • ·I 727,565,93 

30,632,958,68 
Diğer dövizler ve alacaklı kliringl 
bakiyeleri • • • • , , • .

1 
------...;ı 

Muhtelif • • • • • • • • 

Yekiin 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 
Iskonto haddi o/0 5Yı Altın üzerine avans o/0 4% 

15,000,000,-

6,621,180,10 

173,251,736,-

12,493,869,55 

31,360,524,61 

104,928,288,43 

343,655,598,69 

v~~~~~ O K U L L A R G ÜNEŞi KIZ 
ERKEK 

lısküdarda Tabaklar mahallesinde 

~alçacı tekkesi sokağında 21 No. da tstanbul'un en eski ve ciddi özel okuludur. Leyli hayatı için bina ~ok müsaittir. Yuva - İlk - Orta kısım-
l!akin iken ahiren vefat eden ve tere- Iara hergün talebe kayıt olunur. Talim heyeti değerli öğretmenlerden mürekkeptir. İlk kısımda da ecnebi 
kesine mahkememizce vaziyet edilmiş lisanı vardır. Pek yakın zamaııda otobüsler okulun önünden geçecektir. Beşiktaş: Yıldız Tel. 4,2282 

buıunan Ali kızı ölü Elif Neş'enin •••••••••••••••••••••••llliİlliı•••lllİ•lllİl••••lllliııl••••lll 
611Ynnıenkul terelfosmaen o1an 23 
~o. lu bir kattan ibaret olan hanesi
llin açık arttırma ile satılacağından 
l'laraya çevrilmesine mahkememizce 
~arar verilmiştir. 

l - Mezkfır gayrimenkul 9 XII,5 
~abasında ve zeminin bir kısmı top

l'ak ve bir kısmı tahta döşeli ve bir 1 

~attan ve yanyana iki ufak odadan 

Ve bir hela ve bir kilerden ve ayn
ca bir kömürlükten ve bir kuyudan 

Ve sokağa penceresi olmayıp yüz ta

l°afı kerpiç sıvalı bir bap haneden 
ibaret olup yeminli ehli vukuf tara

fllıdan (120) lira kıymet takdir edil
bıhJtir. 

2 - Satış 25-10-937 tarihine mü· 
8
1ldif pazartesi gilnü saat 14 den 16 

h kadar ikinci sulh hukuk mahke
lllesinde icra kılınacaktır. Satış be
Qeli peşindir. Müzayedeye iştirak et

lllek istiyenler kıymeti muhammene· 

~ % 7,5 nisbetinde pey akçesi ver
~eleri lazımdır. Satış günü kıymeti 
~Uhaınnıenenin % 75 şinl bulmadığı 
~b dirde en çok arttıranın taahhüdü 
aıt' . ı kalmak §artiyle arttırma on beş 

:uıı temdit olunarak arttırma 10-11-
37 çarşamba günü saat 14 den 16 

l'a k a adar devam edecek ve en çok 
c lttJrana ihalci kat' iyesi icra kılına-
a1ttır. 

gua - !hale parasının nihayet beş 
tı n. zarfında mahke.'lle veznesine ya
le ~ası şarttır. Aksi takdirde iha
t'a ZUlarak bundan hasıl olacak za
~ r \re ziyan ve fark ve fa.'iz ve diğer 
tırlstaflar ondan tazmin ettirilccek
lll.l. Işbu gayri menkul üzerinde ta
sa~a ~üseccel ve gayri müseccel hak 
~ . bı olduklarını iddia edenler var
Gı.~lan tarihinden itibaren (20) gUn 
Ite •nda vesaiklcriyle birlikte mah
~ı~eınizc müracaat eylemeleri la
oıın il". Akgj halde tapuca müseccel 
~ls ayanlar satış parasının paylaş· 

4 
1
ndan hariç tutulacaklardır. 

ti~e; J?aha fazla malümat almak is
lu te lerın mahkemenin 937-139 No. 
lirıe teke dosyasına müracaat edebi
ltJ r. 'I'alip olanların satış günü sa
lcu1t tlı~a~yeninde Us. lkinci Sulh Hu
luı~akımliğinde hazır bulunmaları 

u ilan olunur. 

HAYRETT,-N 
ÇİZ6R 

~~~~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!~~~~~~, 

Türk Hava Kurumu , 

BUYUK PiYANGOSU 
6. cı keıide 11 Biri nciteırin 937 dedir. 

1 
BüYük ikramiye : 2 O O. O O O liradır ... 

Bundan bafka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık 
ikramiyelerle (200.000 ve 50.000) liralık iki adet mükafat 
vardır ... 

DiKKAT: 

Bilet alan herkes 7 /Birincitetrin/937 günü aktamına kadar bi
letini değittirmit bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sa.kıt olur •.• 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlim. 

Uzunköprü Belediye Reisliğinden: 
1- Eksiltmiye konulan iş: . 
"Uzunköprü kasabasının Nafıa Vekaletinden musaddak elektrik pr0oı 

jesi mucibince elektrik tesisatı. 
Tahmin edilen bedel: 
A - Bedeli keşfi 13,300 lira olan lokomobil ve teferrUat.. 
B - Bedeli keşfi 19,486 lira 50 kuru§ olan alternatör, tevzi tablosu, ir

tibat nakilleri, santral tenviratı, beş tonluk pon rulan §ehir §ebekesi ve 
montaj ki ceman 32786 lira 50 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır~ 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Fenni gartname 
D - Keşif cetveli, 
E - Projeler. 
Istiyenler bu ıartname ve evrakı beg lira bedel mukabilinde UzunköprU 

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

eden çarşamba gUnU saat 16 da UzunköprU beled1ye dairesinde yapıla· 

caktır. -- .. ._ 
4 - Ekslltmiye girebilmek için isteklinin 245~ lira muvakkat teminat 

vermesi ve bundan baıka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi 18.zmı
dır. 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla beraber Nafıa Vekaletinden a-. 
lınmış ehliyet vesikasını ibraz etmek §arttır. 

5 - Teklif mektuplan yukarda ya ztlı saatten bir saat evveline kadar u .. 
zunköpıil belediye daiınt encümeni reisliğine makbuz mukabilinde veri• 
lecektir. 

Poeta ile gönderilecek mektupların 3 üncü maddede yazılı saate kadar 
gelmif olmam ve dıı zarfın mUhür mumu ile iyice kapatılIIU§ bulıınmaaı 
şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (6267) 

latanbul Jandarma Satmalma Komisyonundan: 
!rahmin .Dk 
Bedeli Teminat 

Miktarı Adet CinS'. Lira Ku. Lira K°ll4 
10477 Yem Torbası 8381 60 628 62 
1. - Cinsi, Miktarı, tahmin ve ilk teminat bedelleri yukarıda yazılı 

evsaf ve nümunesine uygun (10477). adet Y.em torbası kapalı zarf ek
siltmesile satın alınacaktır. 

2. - Eksiltme24-Eylül-1937 Cuma günU saat (15) de Gedikpaşa. 
daki Jandarma 88tınalma komisyonu binasında yapılacaktır. 
3 - Şartname ve nilmune hergün satınalma komisyonumuzda görülebilir• 

4. - lsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı evrak ile ilk teminat ve 
teklif mektuplarını ihale günü saat (14) de kadar komisyona makbuz 
mukabilinde vermeleri ( 6017) 

iP ..,.. • ~ 

DIYltt Demlryollın '' llmaıları işletme U. ldaresl.Dinlırı 

Muhammen bedeli 1200 lira olan 1000 Kğ. yerli yağlama için yün 
fitil 30.9.1937 perşenbe gUnU saat 15 de Haydarpaşada gar binası dahl
llndeki satınalma komisyonu tarafından açık eksiltme ile alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 90 liralık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona mü
racaatları lazımdır. 

Bu i§e ait §artnameler komisyon tarafından parasız olarak dağıtıl. 
maktadır. (6152) 

• • • 
Muhammen bedeli 20.000 lira olan bir adet dar hat kar küreri 5-10 

-1937 Salı günU saat 15,30 da Ankarada idare binasında pazarlıkla sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1500 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikasını hamilen yukarıda 
yazılı gUn ve saatte Komisyon Reisliğine müracaatları 19.zımdır. 
Şartname Ankarada Malzeme dairesinde, Haydarpaşada Tesellüm ve 

Sevk Şeğliğinde görUlebilir. (6280) . . ' 
Muhammen beleli 5361 lira olan 2000 kg. beyaz emaye boya ile 3800 

paket muhtelif renklerde Analin boya 14, 10, 937 perşembe günü saat 
15 te Haydarpaşada Gar binası dahilindeki satınalma komisyonu tara
fından kapalı zarf usulile eatJn alınacaktır. Bu i§e girmek istiyenlerin 
kanunun tayin ettiği vesaik ·ıe Resmi Gazetenin 7, 5, 936 T. 3297 veya 
1, 7, 937 T. 3645 No. h nüshalarında intişar eden talimatname dairesin-
de alınmış ehliyet vesikasile 402 lira 8 kuruşluk muvakkat teminatlarını 
muhtevi teklif zarflannı eksiltme günü saat 14 de kadar komisyona ver
meleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak da
ğıtılmaktadır. (6431) 

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

GA YRIMOBADILLER CEMiYETiNDEN : 
Cemiyetimiz, senelik kongresini birinciteşripin 11 inci pazartesi günü 

saat 14 te Istanbul halkevinde toplıyacağmdan mukayyet azanın teşrifleri 
mercudur. 

T. C. Ziraat Bankası lstanbul Şubesinden: 
Halkalı Ziraat Mektebile Yeşilköy Tohum ıslah enstitüsünde yaptırı

.lacağı ilan edilen Hangarlarm adedi üçten beşe çıkarılmış ve evsafında 
da değişiklik yapılmış olduğundan inşaatı almak isteyenlerin verecek
leri teklif mektupları 27-EylUl-1937 Pazartesi günU saat 16 ya ka
dar kabul edilecektir. 

Yeni plin ve ıartnamelerln Bankamız Müdüriyetinden istenmesi rica 
olunur. (6326) 
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~ ııı•ıııı•ı1111•1111•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı HASAN IRAŞ BIÇAGI E~aveynin En Büyüh Vazifesi • SEF Ali 
c;ocuklarını kü~ükyıştan itibaren dişlerini • 
temiztutmaf)a, onları hergün sabah ö§le • 

Tiirkiyenin ve bUtiln dünyanın en yüksek traş bıçağıdır. ~ gi1zel eveafa 
Bazan ufak bir tecrilbe bısuıa = r.ıalik olup İsveç çeliğinden yapılmıştır. Dört tarafmda birer mımero var-

mühlm §eyler kazandınr. • dır ve her bir numero ile li.a.kal 5 <lefa yapmak mümkündür. Bir adedi Dı 

ve akşam her halde günde 3 defa • 
fır~alama§a ahştırmaktır. • • 

• • 
• • 
• 
• 

Başınız ağrıyorsa • 
p erhal bir ka9e • 

Sefalin: 
Alınız . • 

NEZLE, GRiP; 
BAŞ ve DIŞ• 
a§rılartna karşı • -

Küçüklerdeki 4it lnsalan 3-4 ya.- dişlerini fırçalamağı öğretmek liztm • Eczanelerden 1 lik i 
fmdan sonra başlar. Bu devreden iti- dır. Küçük yaşta başlıya.n bu itiyad = Ve 12 lık ambalaj-
baren her Uç ayda bir dişlerini dok- onların her itibarla mükemmel neşvü • • 1 • 
tora göstermek ve yavrulara her Y'> nemasını ve gürbüz olmasını temin = armı araymız. E 
mekten som-a ve h:1' sabah, akşam eder. !lllllll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llllfılllll•llll•lllllll 

Sabah, o§le ve akıam giinde3 defa 
o 

10 adedi 30 kuruştur. 

·RADYOLiN 
Kullanmağa ahşan çocuklar 
yarının en sıhhatli gençleri 

olmağa namzeddf r 

~EKTA rırı PASLANMAZ 

- --
ı------·11------·1 

llodellerfmlzl kopya, biçimi- 1 1 K A Ş E 
mlzl taklld ediyorlar. Birin- 1 
d nevi lngllb lmmaf).anı-
cı.. KADIN, ERKEK ve 
ÇOCUKLARA mabaua trenç 
kotlar, mupmhalar, kover. 
kotlar ve gabardin pudesö-
lerln r.engln çetltlerlnl ucuz 
fiyat ve lfll'&ltle takdim edl-
yona. 
JIUSAVI VIN8TE ISE

DADIA Vlft'(JNUZ. 

Baker Maiazaları 

ı.tanıbul &§inci İcra Memurluğun
dan: Bir borçtan dolayı dairemizce 
haciz edilmiı olan ve paraya çevril
mesine karar verilen bir büfe, on iki 

kifilik masa, altı adet maroken ia -
bmle, bir piyano, bir oda takmu ve 
perdeleri dört adet halı ve aaire 
2'-9-937 tarihine müsadif cuma. gü

nü sabahı 11&at 9 dan 11 e kadar ~ 
~kında Şişhane yoku,unda Luna 
Park karşısmda ZllmrUt apa.rtunanı
mn bir numaralı dairesinde açık art
tırma ile aatılacağmdan satışa işti
rak etınek illtiyenlerin mezıkftr gUn 
ve saatte mahallinde dosyası ile ha
sır bulunacak memuruna müracaat 

GRiPiN · 
Sizi günlerce ıstırab çekmekten 
kurtarır. 

En şiddetli baş, diş, adale ağ
nlanru, üşiltmekten mUtevellid 
bütihı sancı ve sızılan keser. 
Nezleye, romatizmaya, kırıklığa 
k&111 çok müesairdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böb
rekleri yormaz. 

icabınde günde 3 
kaşe ahnabilir. 

eylemeleri ilin olunur. (144) •---------~ 

GONEŞ ·RÜZGAR. DENiZ 

ÜÇ SIHHAT KAYNAGI 
Bir iki hafta sonra salon hayatına dalacak bunların cilde 

yapacajı tahribattan müteeuir değiller çünkü 

KREM PERTEV 
ile yapbfı masajların cildlerine vereceği taravetten - 1eçmi9 

- senelerin verdiii - tecrübe ile o kadar emindirler ki -

~üksek Mühen•s Mektebi Direktörlüğünden : 
937 - 938 tedris aenesi için mektebe girmek lateyenler araamda yapı

lacak müsabaka imtihanları EylWUn 28, 29, 30 uncu Salı, Çareamba Per
lfllllbe gtınleri icra lnlmacak ve imtihanlara saat 9 da baflanacaktır. Bu 
JmBuata fazla malillnat almak ilteyenlerin tatil günleri hariç olmak Uze
~ hergUn saat 9 -12 ve 13 -16 a.rasmda idareye müracaatlan. (6074) 

Useler Alım, Sahin Komisyonundan: 
22-9-937 Çartamba gllnU B&at 15 de açık eksiltmesi yapılmak üze

re Kurun, Son Posta ve Jıf Unakaaa gazetelerinde ilan edilmiş olan Bey
koa Orta okulunun tamirine ait eksiltme 24-9-937 Cuma gllnU saat l:S 

yapılacağı tashihen ilAn 9lunur. (6334) 

Basur memelerinin ANTIYIR~S ile tedavisi ~.!!ı~~!:.2 hiı.b!Ç~~~ 
iç ve dıt buur memelerinde, buur memelerinin her türlü 

• 
iltihaplannda, cerahatlenmit fiıtüllerde, kanayan buur me-

melerinin tedaviıinde daima mun.ffakıyetle tifayı temin eder. 

ŞARK lSPENÇIY ARI UBORA TUV ARI, IST ANBUL 

~ - , 
Türkiyedeki Hataylılara ilan 

Dahiliye Vekaletinden: 
Sancak arazi8i dahilinde doğmuş olanlarla, babalan Sancak arazisi da

hilinde ıılaim>ll o1Up ta, $19cak Statllıiliilbl meriyet.e gbecelt • Te,ri· 
nisani 1937 tarihinde 21 den apğı yaşta bulunan kimseler, bu statünün 
12 nci maddesi ahklmı mucibince, Sancak Vatandaşlığını iktisap edebi
leceklerdir. Bu şartlan haiz olanlardan Sancak vatandaşlığını iktisap et
mek isteyenlerin 29 Tepinisani 1937 den itibaren Sancağa gidebilecek
leri ilan olunur. (3486) (6329) 

Kiralacağınız 

yeni apartlman 

daha rahat ola, 

caktar ...•. 

ÇünkU bir Hava. 

gazı Şöfbeni vardır. 

Her gün tıraa, olduktan sonra silm.iye ve kurulamıya hacet bırakma.L 

Yüksek evsafa ve meziyetlere maliktir. Bô.nutıla 'bir kere tiraf olanlar ıı.. 
yatlannm müddet ve devamınca bafkİI. bıçak istimal edemezler • 
1 adedi 6, 10 adedi 50 kuruştur. 

HASAN TIRAŞ BIÇA(\I. ftr~ası, +.raı sabunu 

ve kremi, tıraı pudra ve kolonyası 
zevkin tamammı ikmal eden vuıtalardır. 

( ................................. . 
KANZUK 
MEYVA TU U 

EN BOŞ VE TAZE MEYV ALARIN tJSAREI.F!RINDEN l8TblSAL 
EDiLMiŞ TABU BIRllEYV A TtJZUDtJB. 

Emsalsiz bir fen harikuı olduğundan tamamen taklld edllebllmeal 
mUmktın değildir. Hazımmzlığı, mide yanmalarını eqililderiııi ve mu. 
amıld inkıbazlan giderir. Ağız kokusunu tzale eder. Umumi hayatm lntı 
zammlıklarmı en emin surette mlah ve iDBana hayat ve canlılık bah· 
eeder. 

INGtuz KANzbK ECU.NE8t 

------ BEYOGLU -18TANBUL ------

Neokalmina 
GRiP - NEZLE - NEVRALJi 
BAŞ ve DiŞ ağrılan - ARTRiTiZM 

1 SÜMER BANK 
UMUMi MUDORLUGONDEN: 
Banbmı~ tarafmdan A vnıpaya taluile ıanclerilecek Li .. 

mezunlannm müubek• imtihanma 28-9--937 Sah ıünil 
aabab saat (9) da latanbulcla ve Ankarada bqlanacaktır. EY· 
velce müracaat eden taliplerin en ıeç 27 9 937 Puartesi 
ıünü saat 14 de kadar latanbulcla Bank•mızm Galatadaki P
beaine müracaatları limndır • ...................................... 

Sahibi: Ahrne& Emla YA•·MAN. Um uml Nepiyatı ldan FAen: 8. sa•.111 
Gueteclllk ve Nepiyat TUrk JJmitet Şirketi. Buıldıjl yer TAN matba891 . 


