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Basvekaıetteki Değişiklik 
·y aıdıklarımıı Tekarrür Etmiş 1 

-
Bir Vaziyetin Tam 

ve Dürüst Bir ifadesidir 

En Yeni 
Veba: 

Ecnebi Sefirlerin Bu Değişmeden 
Gayriresmi Surette Haberdar 

Edildikleri Hakkındaki 

Propa9anda Ha~~e~!:!~~::d!!ı~ahı:.~~. ?u~~~=~.r 
· J\hmet Emin YALMAN etraflı malumat verdik. Bu malUnıatm fU veya bu tarafına 
E aki asırlarda inıanlarm 

en büyük dütmanı veba 
idi. Veba, ölümün o kadar kor
kunç ve genİf bir tekli idi ki, 
Avrupa halkı buna (Kara ölüm) 
adını verir ve ferrinden diyar 
diyar kaçardı. 

Bizim asrımızın da vebası, propa
gandadır. Bunun vebadan farkı, mik
robunun vücudü değil, dimağı ~hirle
mesidir. Yoksa bütün bir kütleyi kö
kUnden sarsmak, yok ebnek bakımın
dan ikisi de ayni neticeyi verir. 

Propagandada gaye, bir milletin 
mukadderatına başka bir milletin 
gizli emelleri bakımından istikamet 
verımektir.O suretle ki, propagandaya 
hedef tutulan millet, kendi öz ihtiyaç
larının icabına göre nıukadderatma 
JJ&lUm olmasın; ecnebi taraf kendi c 
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ğı için için kemirsin ve işlere hiç kim
se farkında olmadan kendi görüşünü, 
kendi gidişini hakim kılsın. 

E cnebi . propagandası, rollerini 
muhıte ve zamana göre se

çer. Mutaassıp bir muhitte koyu mu
taassıp kesilir. Milliyetperver bir mu· 
hitte ifrat cereyanları uyandırmıya 

salışır. 

Kuvvetli ve tam inkişafa sahip say 
dığı memleketlerde hedefi, o mem
leketin siyasetine kendi emellerine 
uygun istikametler vermektir. Geri 
saydığı muhitleri de kendi tarafından 
şu veya bu şekilde doldurulacak bir 
boşluk sayar ve kaleyi içinden fethet 
miye, vaziyeti kendi hedeflerine gö
re adını adım olgunlaştırmıya uğra
tır. Bunun için de fikirleri zehirlemi
ye, ortalığı bulandırmıya, milli birliği 
ve il.bengi çözmiye çalışır. 

Başvekilimizin bir buçuk aylık bir 
mezuniyet alması haberinin delB.let 
ettiği değişiklik, ecnebi propaganda
sına geniş bir faaliyet fırsatı vermiş
tir. Mezuniyetin tarzı, alışılmış şekil 
lere uygun değildi. Zihinlerde merak
lı sualler dolaştı. Propaganda meka
nizmaSI, bu vaziyeti kendi hesabına 
müsait bir saha sandı. Derhal işin 
f çinde işler var gibi gösterecek ve me 
seleyi büyütecek bir propagandaya 
girişti. Her köşeden akla, hayale 
gelmez rivayetler fışkırdı. 

itirazlarda bulunan arkadatlarımız ekıik olmamıftır. Bizim 
söyliyeceğimiz fundan ibarettir ki yazdıklarımız tekarrür et
mit hakiki vaziyetin tam ve düriiıt bir ifadesidir. Mecliı açılın
cıya kadar Bafvekiletin vekil adıyla idare edileceğini zaten 
haber verdiğimize göre, değitikliğin reımiyet keıbetmeai elbet

' te Mecliı açıldıktan sonra olacaktır. 

Ecnebi Elçilere Malumat 
Bir arkadaşımız, ecnebi sefirlerin değişiklikten haberdar edildiği hak· 

kında verdiğimiz habere itiraz ediyor. Arkadaşımızın şunu bilmesini iste
riz ki, bu kadar mühim bir meselede doğruluğunu kati surette tahkik et
mediğimiz bir haberi neşretmem.ize ihtimal tasavvur edilemez. 

HenUz resmiyet kesbetmiyen blr Başveküet değişikliğinden ecnebi se· 
firlerin resmen haberdar edilmesi elbette akla gelemez. Fakat hiikftme
timlzle temasta bulunan bütün emebi sefirlere gayrlresmi surette haber 
\'eritmiştir ki Celil Bayann Başveki.lete getmesl takarrür etmiş bir 
meseledir. 

lnönünün Büyük Hizmetleri 
Diinlrii oa1L.,.tf11 hahia ,.,uw11ı.ua. olan nnktaıo..laa 1,i..;ni o,mmlıaf:!nak ı ... 

ttYm°'"' C..tt.ı Bayar gibi bir iktısatçnnmn Bafvekllete geçmesinden bah
sederken, inkılabımızın ı.ıundan ı:ıonraki toka.tntil devresinde karşılaşacağı
mız milli davaların hep iktısadi olduğunu ileri sürdük. Fakat geçen on beş 
senelik tarihimizin mühim iktısadl hareketlerle dolu olduğunu ve mali ve 
iktısadi işlerimizin bu devrede muvu.eneli, verimli ve muvaffakıyetli bir 
seyir takip etmesinden dolayı memleketin Ismet Inönüne ebedi bir şükran 
borcu olduğunu hiçbir zaman unutamayız. ismet lnönil memleketin iktısadi 
ihtiyaçlarını candan bir alaka ile benimsemiş ve en muğlak iktısadi işler 
hakkında çok ince bir kavrayış ve seziş kudreti göstermiştir. Ismet InönU 
milli istihsallerimizde ılllaliyet masrafının, memlekette geçinme masrafı~ 
nrn düşmesini ve mahsullerimizin dünya piyasası fiyatlarına mal edilmesi 
iriıkanlarını senelerdenberi diğer bir çok iktısadi işlerimizle beraber ken· 
dine dert etmiştir. 

Meclis açılıncıya kadar vaziyet dün anlattığımız şekilde devam edecektir. 
Bunun için yine tekrar ederiz ki, yeni kabinede kimlerin bulunacağını mü
nakaşaya kalkışmak henüz çok mevsimsizdir. 

Baıvekil Vekilinin Tebliği 

Ank~r~, 26 (A.A.) - Batvekil vekili Celil Bayar'ın, matbu
atta, mıllı paranın kıymetinin muhafaza edileceği hakkındaki 
bey~~tından maada bugünlerde hiçbir gazeteye, namına beya. 
nat ıçın mezuniyet vermediğini, Anadolu Ajanıı bildirmiye me
murdur. 

Vekiller Ankaraya 
Hareket Ettiler 

bir trenle Ankaraya hareket etmiş
lerdir. 

Nafıa Vekili Ali Çetinkaya Ye 
Maarif Vekili Saffet Arıican lstan
bulda kalmışlardır. 

Vekiller istasyonda, şehrimizde bu
lunan mebuslar, generaller, İstanbul 

Şefimiz Atatürk, Beylerbeyi •arayındaki ziyafete geliyorlar 

Şimali Çinde Dil Bayrammı KutlaC:lık 

Büyük Bir l!üyük Şef Atatürkü 
Harp Basladı T .h M JJ• J • · arı ua ım erıne 

Şan Kay Şek ordusuna mensup 
bir Çin neferi 

[Çin harekatı hakkındaki en son 
radyo ve ajans haberleri üçüncü say
fadadır.] 

Türk· Yunan 

Güreş Maçlarında 

7 • O Galip Geldik 
Dün l'ürk ve Yun81l güreş taknn

Jan arasında yapılan müsabakalarda 
Türk takımı 7 - O galip geldi. Bu 
maçlarla dünkü diğer spor hareket
lerinin tafsilatı spor sayfaımzdadır. 

Yüksek Iltif atları 
_Cümhurreisi ..... ~.~ 

Gezintilerine 
Büyük Türk Tarih kurultayında 

bulunmak üzere memleketin muht~ 
lif köşelerinden lstanbula gel~ o
lan tarih muallimleri şerefine dün 
profesör Bayan Af et tarafından Bey
lerbeyi sarayında bir çay ziyafeti ve
rilmiştir. Muallimler için tahsis edi
len hususi Akay vapuru saat 15,15 
te Köprüden kalkmış ve 500 mualli
mi Beylerbeyi sarayına götürmüştür. 

Sarayın bütün iköşe bucağı mual
limlere açılmış, hem saray ve hem de 
bahçesi gezdirildikten sonra saat 17 
de ziyafet başlamıştır. 

Bu sırada BUyUk Şef Atatürk, 
larmda Nafıa Vekili Ali Çetinkaya 
le Bükreş elçisi Suphi Tannöver 
daha bi~ok zevat bulunduğu h 
Beylerbeyi sarayını §ereflend · 
lerdir. 

Bu sırada muallimler rıhtıma 
rak Büyük Şefi, coşkun tezahilra 
karşılamışlardır. Atatürik husu.si 
törlerinden çıkarak saraya gelmifl 
ve bir saat kadar oturmuşlardır. 

Bundan sonra muallimler Bo w 

bir gezinti yapmışlardır. Atatürk 
(Arkası 10 uncuda) 

lktısadi inkişaf ımız içi 
lngilterede Bir T ezahü 

Bir T oplanhda Denildi ki : 

"Siyasi ve lktısadi istikrar 
Sahibi Olan Türkiye, ln9ilterenl 

En Sıkı Dostlarından Biridir ,, 
Londra muhabirimiz bize şu habe

ri yazıyor: B u şayialarla bir nevi topçu ha
zırlığı yapıldıktan sonra piya

de hücumuna geçildi. Bir, iki saat i
çinde şöyle bir şayia ortalığı tuttu: 
ismet InönUnün Türk parasını koru
maya taraftar olmasına mukabil Ce-
111 Bayar bu parayı düşürmiye taraf
tarmış. Celal Bayarın iddiası üstün 
çıkmış. Paramızın kıymeti düşürüle
cekmiş. Bu maksatla da bankalar al
tın topluyorlaıımış. lsmet lnönü de 
çekilmiş, Celal Bayar işbaşına gel

Bir müddettenberi şehrimizde bu
lunan Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, 
Adliye Vekili Şükrü Saraçoğlu, Ma
liye Vekili Fuat Ağralı, Milli Müda
faa Vekili Kazım Özalp, İnhisarlar 

Vekili Rana Tarhan ve Hariciye ve
kaleti vekili Numan Menemencioğlu 
dün akşam 19,28 de kalkan hususi 

vali ve belediye reisi ve kalabalrk bir -================= 
Aydın demiryoluna eskiden sahip 

bulunan, şimdi yalnız eski şirketin 

mali menfaatlerinin tasfiyesile uğra
şan İngiliz şirketi, son günlerde bir 
toplantı yapmıştır. İngiliz mali ile
minin tanınmış bazı simaları bu top

yakın :ve sıkı dostlarından biri o 
tur. Öyle görünüyor id, bu do 
böylece devam edecektir. 

Türkler, çok geniş bir imar ve 
şa planına girişmişlerdir. Ingil 
planın tahakkukuna daha fazla 
rakini ister. Demiryolu, fa 
vapur, liman, istihkam, silah, 
sanayi, elektriklenme vesaire 
Türkiye muazzam paralar sarfe 
tedir. Fakat Ingiltere, Türk · 
mallarından daha büyük bir mi 

miş. 

Şayialardan maksat aÇik: Dünya
nın en sağlam bir parası olan Türk 
Parası hakkında şüphe uyandırmak, 

herkesi parasını elden çıkarmıya sev
k:tmek, bir panik havası yar~ak ... 
Bır defa bu raddeye gelind!)lıteQt . _ 
ta arkadan adım adım,,,;;; 
nndalar yetiştirilece lı 

(Arkas .• •> n: Jilakillerimiz 
.,!"«"'. ..,_ • 
~ n. 

halk tarafından uğurlanmı~lardır. 

f - - -

clün Ankaraya riJttrken HayJarPttfa rarında 

Osmanlı Bankasının 

Bir izahı 
Osmanlı Bankası, gerek İstan

bul Menkul Kıymetler ve Kam
biyo Boraaamda, gerek memle
ketin her hangi diğer bir borsa-
11nda hiç bir zaman mezkur Ban
kanın Borsa acentası yahut ıim
sarı ünvanını haiz hiç bir acenta 
yahut simsar mevcut olmadığı 

gibi elyevm de mevcut olmadı
ğını ve hiç bir borsa acentasınrn 
veya ıimsarm kendit~ine böyle 
bir 11f at izafe etmeğe mezun bu
lunmadığım ilan eyler. 

lantıda bulunmuştur. 

Lord St. Davis, bir nutuk söylemiş 
ve demiştir ki: 

"- Türkiyenin istikbali hakkında 
büyük bir emniyet besliyoruz. Reis 
Atatürk ve hükumet erkanı sağlam 
ve hakikt gayretler gösteriyorlar. 
Türkiyeden alacağı olan memleket
lerle Türkiye arasında Türklere da
ha mUsait bir ticaret müvazenesi ku
rulacak olunıa ecnebi dövizi daha zi
yade bolluk peyda eder ve şimdi çe
kilen darlık orta.dan kalkar. 

nı satın almak imkanlarını h 
mazsa büyük siparişlerin hepsi 
tereden başka memleketlere gid 
tir.,, 

..,........, .................... ._..._.. ................ .._. .. 
ANSiKLOPEDi 
Çocuk Ansiklopedisinln im 

nı bugün ikinci sayfada hulacaa• 
Siyasi ve mali bakımdan istikrar 

sahibi olan Türkiye, lngilterenin en .._...___. ........................... .._ • 



ldızdan Remoya 
No. GI 

altaya Giden Kaçaklar 
erKö ed kıAnyorlar 

...,. .. ;; - bqta pehlivan Kadri 
~ • <•t1111mbk) a abt· 

l!lllllldtr, --.t lıabr kalmaz, 
meyhanelerine dökWtl • ..... .,... ........... 

Tiillsıma'"111•'*- Sama, bir ılı 
koltuk meyhanealnde (ZU

) (1) bulur butmu, utık o • 

tuttdl'Up, tiki Blete
tm ederek, hep8lnln 

.,..1:11 kaçmı.,,,. ilebep • 

............. dlldal& ......... ,. ... ,. 
• •"'8'mllt ma•d•n 
Mlilmk. .... fll'latmıya 

....... Bir llaJll bardak. 
ile duftl'düi .,.... 

lan!ln birini Jmlmflardı. 
Meyhaneci, zabıtaya milracaata 

mecbur blmlfb. 
Keytaaneei, l&bıtaya mtlraeaata 

mecbur b1ıqtr. 
Vıhıll abıtuı; takdire pyaa 

bir Maket göltermlf i marblan tlll 
ttbıde olan bu adımlara tfdd,etll mu 
amele yapdmak JknnpUrken - kim 
1ılUr llUll bbt medlamet Jdlll ile -
lal'lqlan &111 .. -..ıı.mere 
bindirip,~ ....,. 

mift1. 
Ba lllfU ıahl11 ................ 

n da 1ıir ild sin ~ _.Nm, 
derecede (ahWd) clblmler ~ ......... 

Yine ban1arda ...... 'fra1ıı. 
Garpli, Binpdt, Mmrll bal .... 
liman dtlk1r&DJarla ahbap olarak 
banJ&ruı •Jlf damarlaımı okpmll 
Jar •• Yirmi d&t Mat, kırk lelds -
at llbi ma vacWerle Menwk a... 
re 1*' hayB pus '"eua ehü'1n 
.......... ~ Tabiidir ki, .. ........... "~ 
mfflel'd. 

Bise temin edildJilne ~'bu a
damların dokuz gün ikametleri zar 
fmda, baklarmda vuku balan rea
aıl tiklY"tln adecli, otuz beti geç
mifti. Nilaayet: gllıılln hirinde po· 
lla mttdtlrtı, bllt1hı bu rezaletlerden 
bahaeden raporlardan m~kllep 
-,.,. alımt; Vali, (lılarefal Lord 
Plumer)e gitmit: 

- lffnıizi gilctlmilzil blrakıp bu a 
d•mlula mı mfJllU} olacajm. 8un 
lar IQbı birtey c1Uf0nmeliyis. 

Demek mecburl~tmi.ıu..etmit • 
ti. 

Lonl P1umer, dosyayı gözden ge 
çirdikten 80Dl'8: 

- Hepalni bir vapura doldurun, 
(llıaır)a gönderin. 

Emrini vermi§ti. 

V ah&tttit~Roman yaya ilk finT ~ ~t 
Kolla) lc1L Bu brnu tllld, daha 
bi1yWc zaferin ilk allmetleri belirir 
belirmez, derhal neticeyi ketfetmlt, 
bnmnı ve cocuJı1anDJ toplıyarak 
Romanyaya gltmlftl. 

Anadolunun muzaffer ordulan 
Marmara sahillerine ve Izmit önle
rine dayanır dayanmaz da, GUmW· 
cllneli 1amai1 ile, Damat Feridin 
Dahiliye Namı Mehmet Ali Bey ve 
blradeı:i; Salt Mollayı takip etmit-
1erdl. 

Uçlhıctl olarak giden, (Kiraz Hanı 
dl Pqa) idi. Bunun da lngiltere ae 
farethaneetıiden nuıl çıkıp gittiii 
arzedilmifti. 
TqkıfJıda arkadlf)anndaJi ayrı

la ve bir bflle ballnde litmlf olan 
.... lllnlay Sac1ıt a.,, •bak Bar 
ı»1Jt vaHal - llkalay mtltatlclt • 
Kayaerili Galip Bey, Kuvayi imlba 
tiye erklm harbiye Nllli llirala~ 
ile& Ba, Vahclettlnln ........ 
llDdaD olup lrıeDdlllbae (Damdı 
Hazreti Şehriyar!) llnvamm veren 
Mehmet Pqa iaminde bir Çerkee 
• iki .,.,.., ft OD bel tadar da ip
lls apmz (Htlrriyet ve ltiW) yar 
claqdarmdan ibaretti. 

lmna ela lllw ede)'im ki; o ara
lık, Romanyaya bir firari aJum 
~:uuıt~b.
zandJll zaferden ve Jrbt bu zafer 

--- tatan .... ıakarrlMnden 
hoeiammyan (vat&ncJ8f) tar, ta1mn 
ta1Dm Romanyaya &km etmelde • 
lerdi. 

Bwalar, bu yabancı memleketin 
to~ ayak balar bt8D'U; 
arbt ı.tubulda 4l6ıt Hll8dir oy
aa"'khn .ı,.- oyanJarmı derhal 
ıerww,-, .U~ ..,_,._ 
len l&'e birer it ~ 

ll'akat başta Salt Molla olmak ü
zere V .... tinln (ihanet kafileei), 
katiyyen böyle hareket etmemit • 
lerdi. 

(~ftl') 

oculc AnılklopeClıi 

Bir loca 
lanıııdaı 
ıikiyetçi 

VJıiiJ,.,. polUU.. dia •• 
... 6ir ...... ., ~· ,,.,.,,_. . ..,...,.. ... 
,,.,,..,.. iJıqol• .,,,,,,,,. ,. .......... -'• .,.,..,. 
......... 6irW """
,,,,.,..,,, ........... 6ir ,.,.,. ,,....... ,.,,,,,,.,._ ,,.,_, ---,..,. ....... -- ,._ ... ..,Wiflni, .. llifiütl.-i 
,_.,,.,, B• 1-tl• 6lrlilıfe ._ 
,.nri ı,tilılerlni .. ~. ............ ,,.,,. . ... .,.,. .., ........ 
-n.a Wll• ..,. Pi.,.,, 6ir 
clln• ..,,_, t-6it elnfitllr. 
Polü efNI-, . ... in ..,_ 
, ...... ı • ..,,,,.,. ... ..... 
"" lıilo ,_,.,. ,.,.. - ... 

...,,.. """"""""' ........ .. UıWni " • ,.._... • 

Karısını 

Yaraladı 

Londra 
istanbul 
Yolunda 

Yaya Yürümek 

Yeni Konulan Usul 
T atbika Başlanacak 

Fakat Bunun için Daha Önce 
Halk Tenvir Edilecek 

Balık 
Tu arken 

Öldü 
o 

S.lclal Alnnfl ile 
Adalara 

Sürükleniyor• 

Mektepler• 
Çlfle Tedrisat 
....... yor 

Ayclnla Gellr•cek 
lpne Suyu IPL-

AJdm. (TAN} - ŞebrJml.e 1J1 • 
getlrtllmm temi taldp etmek a
Anbraya gltmle olan ~ relll 
Natıs Kan.budak buraya dıfamlltlt'. 

60 Vilayeffe iki Hrm lı :an~';:!;=:. .ki ·1c Ozerlncle Yakalancll 1aym11e 20 bin Ura daha Dl" "'"""" 
rı tir. 1npat ,uma eblltmlJe. 

Anbradan ge1eJI haberlere Btlytlkderede oturan Hasan illlıbı· rd&eaktlr. 
de biri evvelki aktam eviııin pencere 

göre. memlekette elelctrtk te- Binde oturmakta iken Ud meçhul ada o 
lliıl&tJ faaliyeti, IOD tene ~ balı lh'diJderlni g6rmt1f ve V, .,, 
fmda '* 111r1-*-· Bla&tba • :ı.ı,: haber ftl'IDlltlr Biraa n.ızcagızı 
vill18t.,. * ba w na1atıe merke IOnr& polisler bahçeyi ~ ve 47 I 
slJnls el*rik iftğma kavutmUf bu- bahçenin bir k&jeelnde abıJra1ılp- ~orıa 
lunmak\achr. Son gtlnlerde !llerke• dan Uyu ile YUBUfu, çalacaklan 81- B 1. E'.f • 
gelen m4'mata ~ima Wediye ya11 dolduracaklai'ı bot çuvallarla be er u&t 6::ıi ml·f 
si tarafından vilcuck get!rilefl elek • 
trlk tematı da bitirilmiftir. Motör. raber yakalamıtJardır. Kmtafa ilminde bir çiDpDe Cfl!o 

Çorl• • lı ..... I lı11nı ter bemln ve odun gazlle ifllyen p- tala& "••• 11Ch 8'111Dık köıl • 
l•ıi• Merasl•I• Atılac•k sojen motörleridir. Bundan bqka To Geyve Akhiearmm varmda koJ1Dl otıatmalrta olan O.. 
~ - latanbul aa&lt ,olunma kat elektrik antrab da lolemiye bat- ismi Delifti man iminde birinin 115 ,...,.,.. .. Ar 

Çorlu - lataııbul mmı buclln meı. lamıfbr. Santral IU ile çallfbiı için lmıit, (TAN) - Geyve Akhlnr 18 admda kDım .IOl'la berbat ederek 
alnıle açılacaktır. Villyetlerden ve belediyeye cenlt bir varidat olmut- nahiyealniıı illmi, mtpbehete mey • kaçauttır. 
ı.tanbuldan çafrılan birçok davetli- tur. Amaa14 belediyeelnin ~ dan verilmemeei ltln, DahUiye V.ekl- Kuatafa evvalld sin Çatalca .._ 
ler ve gazeteciler bu sabah Nafia bq lı aaııtnl da ikmal edllmiftir. Bura· leti tarafından "Pamukova,, ya oev· rmda yakalaDarak adliJe1e ~ • 
mühendisliği binul önUnden kalkan da lokomobil ile ltleWen dinamolar rilmittfr. cUlmJttir. 
huaGll ~erle ufalt yolan tim u murafla bllyftk fayda temin et
diki bitim nolltuma hareket etmif- .......... ll!lfa pWW 1* • 
lerdir. Orada bu mutlu hldhıe, nutuk- traı dlha •••••r M h .......ı 
larla kutlandıktan 10nra davetlilere lıllh•- lt t •n .._. 
bir Jar ziyafeti verllecekttr. recektlr~ 

ÇaneW..le Ortaoblımda 
Yeai Ta,W. 9 ancu ay GUn: IO Bmr: HG 

Recep: 20 BylW: H 

Arabi 18158 Rumi ıau 
00.,: 5,52 - Olle: 12,05 
tkizıdl 11,27 - 'kpm: ıa.oo 
Yata: 19,33 - lmdk: U2 
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• Ci.EK 
Bombardımaniarı ]aTJoniar da itiraf Ediyor 1 Yurt Gezisine Çıkan Filomuz 

$imali Çinde Yeniden Mühim 
ve Kanlı Bir Savaş Başladı 

~aponlar Bu Harp Sahasına Asker Gönderiyor, 

iki Çin Generali Kurıuna Dizildi 

Windsor Dükası P ariste 
fte 'ftaria. 26 (A.A.) - Dl1k ve 00.. 
... l'llıwor. uat 10,30 da Viyana. 

buraya gelmiflerdir. 
~lrencmertnt iataayonda aellr na

B. Dew. 1ellmlamıtlardır. 
~ ve Dllfeain ref&Ptfnde 1ıiç 

yoktu. 
~· guetecilerin Dük ve Dn-

1&Dlarma yaldafmal&rm& ma· 
~ ya1mz birkaç fototraf mu

mtlllıcle edlJmtftir. 

Balbakl IOD günler içinde blıllJI. 
rl ardınca bombardlmma adilen Çin 
phlrlerlae kartı taldp om- hat
tı hareket Japonyanm ...... PJ' 
rlmaharlplerl yıldmnelı ve perilu 
etmek t1iJwt1a1 talclp etmelde ol
dapaa bitin ~ • gleter
mlftlr. 

B tltla .,......,_ Mhfr lr. 

ta blrletffll ...... Çla .. 
Jdrleıtne turras edat ,.,.. .. . 
Janlerlnla ubrl ......... ..... 
............ ve faldr lldla ..,.e1 
lat olduldandır.-Ba •'ftlldana ba 
yWen ~ lstırap ......... 
11111, aileler eakaıl eltnııda kahml; 
('OCOkl&r ve bdmlar yollarda VeJa 
..P.cldden yerlerde bomlJel• .... 
JMltııe ................ Nftlllda de, 
..._da, Rulroy da AJ111 ~ 

meleye .....,.. kalmlf, ve bu suret
le lapoDJaya kartı bir medealyet 
dal'W .,.. göatermlye .......... 

Ba medeniyet davaımu, omus 
.......... karplemak gok lmlaydJr, 
fMat bir davana bir tarafga bor 
g6ıtUaaell ow kı1met1111 dtittir· 
..... ....,. ....,_..Japon
Jay& bqı daYMl ile• omas ellk
melde, - de llor &örtlılmelde kıy
mett. ..... malllJette deilldlr
...... ba dava, ,.,.,.,..... clabl
llnde ve lapoa mQlefJnee de -...... 
eak ve -.yp ıönaek. beld ı.,_ 
etkin ammnlyell, berkeıltıea evvel, 

b9 da.aya •Yll ~ini te
mlll edeeeldlr. 

ba tekilde ihmal etmesi, mDD Çin tam bir milaavata tabi tutmak, 
Lideri Çaag - Kay - Şek'la ÇID bö· mintenıin icraatına bir nihayet 
ttialöğöail tanıyan clokm devlet mu- k demi müdahale ıdyuetinl 
alıedesl Ue Milletler Cemiyeti JIÜD. ::ı ·~man teklifleri dahilinde 
la nam•• .Japoayaya kaql beynel· kuk ettirmek ve garp pa.ktmı 
mDe1 hareket lmkinlarau UUIW• no esuı dıbDinde yani ltalya,a 
na ulk olmQftur. Ba beynelmDel rada ve deniade §imdi 1ngtlls ve 
harekete bnkia bulnnpwhp mu- mzJarm vermek latemedllrlerl l"01a 
helrkak 1&ydıyor. Çbldl her dev· mJn etmek llUl'etlle aktetmektlr • 
letla bqmdakl plleler, .,..._ lllr Bllttln bu meeelelerde elbldlll 
itle meqal Cl'ı..eema 1mkia llll'lllE· hareket ediyorlar ve bir •••ıam 
mıyor. Amerlıa, laglltelıe ve 8ov· ya Italyanm 1ngDis veya Praıllllllliıl 
yet RaBya gibi Um Şark ile ea ook ta görltpnell hiçbir f8Yl clellltlı .. 
eJ&lrft.dar olan dntetler dahi, tlrltl Almanya bir Akdeniz devleti 

tlbttl imOW t.e.lrl altmda Um dJr. Akdealsln kontroıtı De Balıelli 
Şark barbhıe kUll W.yt bJnwlr tanm clenb kontroltı illeri lı&W11._• 
lztırarmdadJr. alt bir meMledir. 

Felrat Uzak Şark barhlne brll " 
ister müdahale, ister edemi mtlda- Berlin, 26 (A.A) - Krapella 
bale alyMetl teldp obasnn yuken· da ötle yemeklerini yedikten 
danberl mlattığmm medeniyet da- MUlllOlinl ile Bitler, Wuatrow 
w Bunal edllmiyeceğl ve lb- .re talim meydanma gklerek 
mele telwnmtU et.mlyeeell t8:phe bava toplarmm enclahtlarmde. 
gaubaw. bulunmlJl)ardır • 
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i Sinema Aleminde ~ 
"'~" ~"'"' "'~~ .. ~~ 

Tıpkı Babası Gibi 
Meşhur Oldu 

I 

Muallimler 
Arasında 

Y eniT ayinler 
üniversite Fen Fakültesi Kimya do 

çenti Obeyit Haydarpaşa lisesi tabii
ye muallimliğine, Edebiyat Fakültesi 
doçentlerinden Y. Ziya !st. Kız lise
si tarih muallimliğine, Fen J:i'akültesi 
doçentlerinden Tahsin Rüştü Haydar 
paşa lisesi kLmya muallimliğine ve E
debiyat Fakültesi doçentlerinden Hil
mi Omer Haydarpaşa lisesi tarih mu
allimliğine nakil ve tayin edilmişler
dir. 

Bunlardan başka Osmaniyeden Hil 
mi Üsküdar üçüncü orta türkçe mu
allimliğine, Istanbul Erkek lisesi fi7Jk 
muallimi Behçet lstanbul Sanat mek 
tehi fizik muallimliğine, Istanbul er
kek lisesi kimya muallimi Refik lstan
bul Sanat Okulu kimya muallimliğine, 
Gelenbevi orta illlcktebi resim mual
limi Ziya Kabataş resim muallimliği
ne, Kars mektebi muallimlerinden 

1 Unutulmaz 
yıldız 

lı>Bu akşam SAKARYA Sineması ~ 
M a d JI l'üz \'e sesi ne sınema a.ıeminde kur-1 

banlar vermekten geri kalmıyac 

Chrisfians yı1<1ız ı~RANcıs FARMER 

MEŞUM KADIN .Fr~n:~~zca a~k \'.~ lht!ras 
fılmını ilk dela gosterıyor. 

Prenses Bibesco, bu filmin senenin en iyi ve mükemmel olduğunu be

yan ediyor. 

ilaveten: PARAMOU:ST JURNAL N~·on konferan. r ve (3 DA

KiKA) şayanı hayret öğretici bir film. Telefon: 413U ~--• 

Radyo 
Günün proe:ranu - lsta.nbuJ 

OGLE NEŞRIYATI 

Saat: 12.30 Plakla Türk musikisi, 
12,50 Havadis, 13,05 Muhtelü plak 
neşriyatı. 14 Son. 
AKŞAM NEŞRiYAT!: 

, ________________________ , Saat 18,30 Plakla dans musikisi, 

NE~E - ZEVK \'e KAHKAHA 19 Radyofonik komedi Aradaki Kel 
horoz ve unuttu mu 20 Necmi ve 

KRALLARI arkadaşları tarafından Türk musikisi 
l·aınız lstanbul'un değil ve halk şarkıları, 20,30 Ömer Rıza 
BUTUN TURKIYENIN tarafından arapça söylev. 20,45 :Mü-

YAJ .. :SIZ TURKIYENIN DEGil.. zeyyen ve arkadaşları tarafından 
BUTUN DUNYANIN St~VGILISI Türk musikisi ve halk şarkıları (Sa· 

at ayarı), 21,15 Orkestra, 22,15 A-
L O R E L • H A R D İ jans ve borsa haberleri ve ertesi gü-

Lorel Hardı' ve ı•kı'zlerı' nün programı, 22,30 Piyano solo: Fer 

TURKÇE SOZLUHARlKALAR FIL~llNDE 

............................. -......... ~ 
Sinemacılık dünyasının iki parlak yıldızı: 

di von Ştatzer tarafından, 23. Son. 

• 
GünUn Program Ozü 

SENFONiLER 

16,15 Roma kısa dalgası: Senfonik kon 
ser. 22 Roma kısa dalguı: Senfonik kon 
ser Selvaccinin idaresinde. 

HAFiF KONSERLER 

1 

Yahya, Cümhuriyet orta mektebi rl- 1 
yaziye muallimliğine, Istanbul kız or-

1 

ta mektebi muallimlerinden Nazlı 
Gazi Enstitüsü Fen bilgisi muallimli

JOAN CRAVFORD 
CLARK GABLE 

Nefis ve mükemmel bir §aheserde tekrar buluştular. 

7,10 Berlin krsa dalıası: Hafif musiki 
(8,15 Devamı. 9,20 Pariı k11a dalgası: 

Plik. 9,45 Ken. 10,30 Keza. 10,45 Berlin 
kısa dalıası: Bando musiki~ 11,50 Paris 
kısa dalgası: Plak. 13: Plak musikisi. 13 
Berlin kısa dalgası: Hafif musiki 14,15: 

lçimizde sinemaya gidip te, artist / 
ıerin bu en celadetlisi aslanı görme-

migimiz yoktur. Yukarıdaki resim
de görülen artist ise, hakikaten pek 
meşhur bir §ahsiyetin oğludur. Bu 

hayvanın babası Leo, Metro Goldvin 
flmleıinin başında kükriyen meşhur 
aslandı. Fakat Leo, bundan iki haf 

• ta önce vefat ettiğinden, sanat ve 

§öhret sahasında boşalan yerini oğ-

luna bıraktı. : 

Oğlu da Leo admı taşımaktadır. 
:Alman haberlere göre, ilk film tec

rübeleri oğulun babayı hiç te arat -

mıyacak kadar usta ve uysal bir aı- j 
tist olduğunu göstermiştir. ı 

-====================-==---ı==::::t! 
1 Nara Civarında 

Bizanstan Kalma 

Bir Define Bulundu 
Çanakkale, (TAN) - Naranın Ka 

.. acaviran yolu üzerinde Kuyuluçeş - 1 

me yanında tesvjyei türabiye ya -

pılırken amele tarafından bir define 

Amerika Vahşilerinin 

Cinsleri Bozuluyormuı 

Amerikanın asıl yerli halkına hala 
bulunmuştur. Define 19 parça altın 

bazı kimseler vahşi diyorlar. Son ya 
küpe, bir çüt büyük, bir çift küçük 

pılan bir tetkik neticesinde bunların 
altın yüzük, üzerinde (4) inci ve (8) 

Bant~""' bo- cinslerinde bozukluk başladığı tespit zebercet taşı olan (12) uu 

yunda altın zincir, yedi tane bakır edilmiş. Ayni zamanda sayılan da 
gittikçe azalıyormuş. 

p~radan ibarettir. Bunlar gümrük 

muhafaza memurlarınca müsadere 
edilerek kültür idaresine teslim edil- Kastamonu Valisi Mezun 
miş ve Çanakkale müzesine na'kledil Kastamonu, (TAN) - Vali Avni 
miştir. Bulunan şeylerin Bizanslara Doğan bir ay izin almışı Haymanaya 
ait olduğu anla§ılmıştır. 1 gitmiştir. 

ğine, Bebekten Türkan Üsküdar ü
çüncü orta tarih muallimliğine, Silif
ke orta mektebinden Avni Kadıköy ü
çüncü orta Fen Bilgisi mualliımliğine, 
Bebekten Nebahat Taksim orta mek-
tebi tarih ve coğrafya muallimliğine, 
Tekirdağıgdan Agah Beykoz ortaoku 
lu tabliye muallimliğine, Kırklarelin
den Remziye Kasımpıışa orta okulu 
türkçe muallimliğine. Edirne kız mu
a1lim mektebinden Nurefşan Kumka
pı orta mektebi musikl muallimliğine, 
Balıkesir muallim mektebinden Zeki 
Vefa fransızca muallimliğine, Sivas
tan Fahriye Istanbul kız lisesi Fen bil 
gisi muallimliğine, Kırklarelinden Os
man Kumkapı tarih muallimliğine, 

Konya lisesinden Arü Kabataş fizik 
1 muallimliğine, Edremit ortadan Ve-
1 sile Taksim orta metkebi musiki mu! allimliğine, Eskişehir lisesinden Ha-
mide Bakırköy orta dikiş ve biçki mu 

: allimliğine, Vefa lisesi riyaziye mual-
' !imi Nimet, Süle~~maniye orta riyazi-
! ye muallimliğine, Bebekten Hilii.1 İs
tanbul kız muallim mektebi yurt bil
i gisi muallimliğine, eski mualliımlerden 
lcevdet Haydarpaşa lisesi felsefe mu
allimliğine, Süleymaniye ortadan A-
rif Vefa riyaziye muallimliğine, 1stan 
bul kız lisesinden Rauf Inönü kız or
ta tarih muallimliğine, Kuleliden Atıf 
l<"'atih orta riyaziyeye, lstnnbul kız li 
sesinden Nafıa lnönU orta riyaziyeye 
Kumkapıdan Nilüfer Süleymaniye or 
ta riyaziyeye, Gelenbeviden Refik 
Haydarpaşa lisesi ingilizce muallimli 
ğine, Pertevniyal doktoru Nihat Fa
tih orta tabiiyeye, Vefa kütüphane 
memuru Necati Vefa lisesi tarih mual 
!iliğine Gelenbevi beden terbiyesi mu
allimi Osman Necati ayni zamandn 
müdilr muavinliğine, yardımcı mual
limlerden Azize Süleymaniye ortanın 
tarih muallimliğine, Bebekten Behire 
Kadıköy ikinci ortada tabiiyeye, Be-

GÖNÜL YOLU 
Çarşamba akşamı 

[ :=~skerl]k ışlerı~ 
Eminönü yabancı askerlik şubesin

den: 

Eminönü, Fatih ve Eyüp mıntakala 
rında ikamet eden yabancılardan lise 
mezunu olup daha yüksek bir mekte 
be giıımiyen kısa hizmetli ve tam eh
Iiyet.namelilerin yedek sübay okuluna 
Eylul 1937 nihayetine kadar sevkleri 
için tekrar emir alınmı§tır. Bu gibi 
kısa hizmetlilerin diploma ve ehliyet 
nameleri ve yüksek mektebi terkeden 
!erin mektebi terkettiklerine dair o
kullarından alacakları vesaiklc birlik 
te sevkleri yapılmak üzere §ubeye 
müracaattan. 

inhisarlar Müdürü 
inhisarlar Umum Müdürü B. Mit-

hat dün akşam Ankaraya hareket 
f'trnislir 

Malatyada Tahsil 
Hevesi Arttı 

Malatya, (TA.~) - Bu sene tarısil 
hevesinin daha ziyade arttığı görül
mektedir. Liseye yeniden kaydolunan 
lann sayısı iki yüzü gezmiştir. 

M EL EK 'te 

TOPLANTILAR 
1 • DAVETLER • 1 

BEYOGLU HALKEVlNDEN : 

Evimizde 1 Temmuz 1937 tarihin
denberi devam eden !stenografi ders
leri bitmiştir,. 

Diploma verilmek üzere yapılacak 

imtihana girmek istiyenlerin 5-10-
937 salı günü saat tam 18 de hazır bu 
lunmaları rica olunur. 

• BEYOGLU HALKEV!NDEN 

Yabancı dillerle istenografi, dikiş, 
şapkacılık, çiçekçilik ve elektrik ders 

leri için kayıt muamelesi 1-10-937 ye 
kadar temdit edilmiştir. 

VCt.ft J.fC.~DIV AT 

ÇOCUK 
. Çocuk Esirgeme Kurumu genel 

merkezi tarafından çıkarılmakta o
lan (Çocuk) dergisi 1 ilkteşrin 1937 

den itibaren yurt yavrularına yeni 

ve çok faydalı bilgiler verecek mün

derecatla dolu olarak yeni şekilde çık 
bekten Faruk Fatih ortada biyolojiye mağa başlıyacaktır. 
Kadıköy 3 üncü ortadan Memduh Us Kurum; (Çocuk) un cazip ve gü
kildar bilinci orta beden terbiyesi mu zel olması için hiçbir fedakarlıktan 

allimliğile, mUdür muavinliğine Hay- kaçınmamaktadır. 

darpaşadan Fehmi Vefada almanca

ya, Bebekten Nihal Heybeli biçki ve 
dikiş yardımcılığına, Gülnar kayma
kamı Hayı; Cibali ortada yardımcı 
türkçe muallimliğine nakil ve tayin 
olunmuşlardır. 

Ert11ı!n1ı ~Adi Tek 
BU GECE 

(BEBEK) 

Bahçesinde 
(Donanma gecesi) 

Devamı. 13 Bükreş: Radyo orkestrası 14 
30: PIUc. 14,15 Paris kısa dalıası: Kon
ser. 15 Paris kısa dalgası: Konser. 16,30 
Paris kısa dalgası: Andrc Delman orkes 
rası, şarkL 18,35 Roma kısa dalıası: 

Karışık şarkılı program. 19 Bı.ikreş: Sta
nescu orkestrasL 19,15 Var11ova: Plak mu 
sikisi 20 Millno. Florans: Karı;ıık mu• 

siki. 20,45 Bükreı: Plik konseri. 21,40 : 
Prag kısa dalgası: Hafif musikisi. 22 Ko
lonya: Orkestra, piyano - keman. 22,40 
Milino, Florans: Konser (Gallieranm f. 
daresinde 22.45 Biıkreş: Konser nakli 
"Lokantadan" 23,15 Roma kısa dalgası: 

Varyete neşriyatı. 24,05 Peşte: Çigan mu 
siki si. 

OPERALAR, OPERETLER 

20 Lbpzig: Vagnerin TANNHEa• 

SER operası. 22 Varıova: Opera piyesi. 
22 Berlin kısa dalıası: Ekaterine opere
ti.nden sahneler. 23,05 Prag kısa dalgası: 
Operet musikisi Nedbal). 

ODA MUSiKiSi 

21.30 Biıkreş: Oda musikisi trfyoıa 

Brahma, 22.25 Prag kısa dalıası: Yaylı 

sazlar ve piyano triyosu. 

RESiTALLER 

l2 Bertin kısa da15ı.at LlrU. rı,aııo 
6
,.
1
':"' 

'""'" muıııu ~ ~ ma ır.ısa oaıga • 
Italyan şarkı grupu. 18 Varıova: Solist 
konseri Piyano - ııarkı 20,25 Peıte: Piya• 
no konseri. 21,30 Bertin kısa dalgası: 

Viyolonsel konseri. 22,10 Bukreı: Şarkı 
resitali. 

DANS MUSiKiSi 

19,15 Peşte. 21 Varşova 23: Peşte pllk 
la 23,30: Breslau, Münih, Kolonya, Ham 
burg. 23.30: Liypzig. 23,45 Roma kısa 
dalgası, Bari. 

Bir Çocuk Çiğnendi 
Çanpazarköy - Burada çalışan şo 

förlerden Abdullah, kamyonunu yı • 
kamak üzere çaya inerken köprü al· 
tında oynnyan sekiz yaşlarında Veh· 
biye isminde bir kızı çiğnemiştir. 

Kızcağız derhal ölmüş, şoför yaka 
!anarak adliyeye teslim edilmiştir. 

- Canım şimdi Françeska Bertiniyi kendi ha.ine 
bırakın da sizi Şaban Ustaya, sUpeye götüreyim. Hem 
dans ta ederiz. 

Nuriyenin yanında upuzun ve iskeletler gibi kuru 
bir kadın vardı. Kasabadaki büyük eczane sahibinin 
kansıydı. Vaktile bilinmez ne gibi bir münasebet.le 
yirmi gün kadar Peştede bulunmuş olduğu için pek 
alafrangalık taslar ve yüz bulamamakla bernber 
hep Nüzhetin etrafında dolaşır, ağzına girmeye çalı
§ırdı. 

1~' il Si I~' Al 14C iL. 11~' 
tatlı bir zevkti. Işte, biribirine kanşan biltün bu duy
gu ve düşünceler genç kadını heyecan içinde bırakı
yordu. Dükkanın tam karşı tarafındaki kaldırımdan 
geçerlerken yan gözle baktı. Nüzhet orada idi. Ona 

doğru bakmadan yürüdü. Zaten görmemezliğe gele

rek ilerilemeyi ilk andan kararlaştırmış, sade onun 
kendisini görmesini 1stemtşti. Fakat birdenbire bunu 

görülmeyi istemedi. "Allah vere de görmese!" diye 

düşündü. 

Şaban ustanın dükkanında slipe ve dans teklifini 
cok zarif bularak kendisi kadar uzun ve kuru bir 
ıı:ahkahaya başladı. Ve onun vücudü kadar kuru ve 
~zun kahkahası bir türlü bitemezlien, asıl adının 
Hacer mi yoksa Bedia anı olduğu kestirilemiyen ve 
güzelliği söylenen lokanta kızını Mükerrem yeniden, 
kalbinde adeta ıstırap ve hiddetle düşündü. Aşağı
dan, Uzülmez ocaklarında çıkan kömürleri sabaha 
kadar hiç durup dinlenmeden taşıyacak vagonların 
gUrUltüsU, gittikçe yakınlaşarak geliyordu. 

Eve döndükleri zaman, daima çok erken yatan 
nizmetçi Şerüeyi tabü meydanda bulmadılar. Seniha: 

- Mademki Nüzhet Beyin supesini kabul etmedi
niz. Bari size ben bir çay pişireyim. dedi. 

Halit doğru merdivene yürümüştü. - Hemen yata· 
cağım. Çay may istemem, diye homurdandı. 

Mükerrem dedi ki: - Zahmet etme abla. Bu va
kit çay uykumuzu kaçırır. 

lki kadın, merdivenleri yanyana, kolkola sıkıyor
lardı. Sofada ayrılacakları zaman, Seniha dikkatle 
MUkerremin yüzüne baktı. Belki de, böyle dikkatle 
bakmak sayesinde, bu yüzde Nilzhetin dudaklarının 
izini bulacağını, göreceğini sanmıştı 

iV 

Ertesi günü Halit öğle yemeğinde eve geldi. Sa
bahtan beri büroda kalmıyarak ocaklarda gezdiği yU 
zıyle ellerinin fazla kirinden belliydi. Yıkanmak üze 

YA-ZAN : NA\-\ D Ç'fRR/ 

re doğru orta kata çıktı ve bu sefer yıkanması epeY, 
uzun sürdü. Sofraya otururken: 

- Bana koyu renk bir elbise, temiz gömlek filan 
hazırlayın! diye tenbih etti. 

Hem Mükerremi, hem de Seniha ile hizmetçi Şe· 

rifeyi ayni bakış içine alarak bu sözleri söylemi.§ti. 

Karısı sordu: 

- Nereye gideceksin de süsleniyorsun? 
- Süslenmiyorum. Fakat valiye de killot panta-

lonla gidemem ya! 

- Valiyi ziyaretin sebebi ne? 
- Bir iş var da. Çağırtmış. 
- Konuşmanız pek mi uzun sürecek? 
- Zannetmem: Nihayet yarım saatlik bir iştir. 
- Sonra ne yapacaksın? 
- Yazıhaneye döneceğim. Birikmiş birçok kağı-

dın hepsini temizleyip çıkarmayı düşünüyorum. 
- Sana bir teklifte bulunsam kabul eder misin? 
Halit ne olduğunu anlamadan "kabul ederlm.'' 

demedi. 
- Ne imiş bu teklif? diye sordu. 
- Saat kaçta istersen ablamla yazıhaneye gelip 

seni alalım da beraber Mösyö Bironun evine gide
lim. Dört haftadır gitmiyoruz. 

Çorbasını Halit mutadı olduğu gibi tuz ve biberle 
doldurup içmiye başlamıştı. 

- !sterseniz gelin .. Fakat bir mani zuhur etmez
se .. Kati bir surette söz vermem, dedi. 

-7-
Saat beşe doğru Mükerremle Seniha Halidin şir

ketine gitmek Uzere çarşıya indiler. Mükerrem hem 
heyecanlı, hem de biraz dalgındı. Nüzhetin kendisini 
çağırdığı yere işte gitmemiş, avuç içi kadar ufak şe
kerci dükkanında, bütün çarşının gözü önünde onun 
la konuşarak herkesin türlü tefsirde bulunmasına 

razı olmamıştı. Oraya gitseydi buna hiç kimse tesa
düf demiyecek ve durup dururken bütün kasabanın 
diline düşmüş olacaktı. Hem Senihaya ne diyerek tek 
başına sokağa çıkabilirdi? Yoksa Nüzhet onların a

ralarında biribirlerini serbest bırakmak için bir an
laşma bulunduğunu mu sanıyordu? Fransız Maden 
Şirketi umumi müdürü Mösyö Biro ile karısının ka
bul günlerine gitmeyi, tamamile serbest kalırsa bir 
bahane bulup evden yalnız çıkarak §ekerci Tahsinin 
dükkanına koşmaktan korktuğu ic;in, kendi azim ve 
iradesine emniyet eda"llediğinden dolayı istemişti. La 
kin gimdi garip bir his, bu dükkanda NUzhetin ken
disini bekleyişini uzaktan görmiye mukavemet edil· 
mez bir kuvvet halinde Milkerremi sevkediyordu. Nüz 
betle haşhaşa konuşmak imkanını kendi eliyle orta
dan kaldırdıktan sonra, onu velev ki bir dakika u
zaktan görmemeğe razı olamıyordu. Bu hatta Nüz

heti sade kendisinin uzaktan görmesile bitmemeli, 
Nüzhet te kendisini görmeliydi. Ona görünme, "gö

rüyorsun ya, zannettiğin kadar beni teshir etmiş, 

mağlüp etmiş değilsin! Işte seni beyhude bekletıp 

gelımiyorum." demek olacaktı ve bu pek büyük ve 

Ancak, Seniha görmüş ve selam .vermi§ti. Belki 

küçük bir işaretle çağırmıştı da. Ve Nüzhet dükkan 
dan hemen çıkmıştı. Koşa koşa caddeyi geçip karşı· 

larında, adeta yollarını keserek durdu. 

- Bonjur Hanımefendiler, nereye böyle? 
Mükerrem birden kızardığını hissetti. lçinc müt· 

hiş bir de korku girdi. Bu ayaküstü sohbetinde Nüz
hetin söyliyeceği birkaç söz Senihaya herşeyi anlata 
bilirdi. Şirkete başka bir yoldan gitmediğine yandı. 
Fakat o zaman da sapa yollardan niçin geçildiğine da 
ir Senihaya izahat vermek lüzumu vardı. Ve evde kal 
mamış olduğuna, bu çaya gitmeyi çıkarışına cok e
sef etti. 
Yavaş bir sesle dedi ki: 
- Halidi şirketten alıp Fransız mahallesine gi· 

deceğiz. 

- Kime gidiyorsunuz. Birolarm çayına mı? 
- Evet. Dört haftadır gidemedik. Evvelsi gün Ma 

dama rastgeldik te kadın adeta sitem etti. 
- O jandarma edalı kokana ile suratsız, nuhuset 

Mösyösü, cümleten sinirimize dokunur. Ne ise, bu ay 
rı mesele. Fakat hayli erken değil mi? 

Ve genç kadının gözlerine gözlerini dikerek ve ra• 
kamlar üzerinde durarak: 

- Saat daha beş bile değil. Dördü yirımi geçiyor, 
diye ilave etti. 

(Arkası var) 
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Gündelik Gazete 
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BAŞMUHARRIRI 
Ahmet Emin Y('LMAN 

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

= 

HURAFELERE 

JNANILAN 

DEViRLERDE 
MESELELERi 1 

Ortalığı Aydınlatmak 
Lazımdı O o)mabahçc sarayının 

bayramlatma salonun 
Serbest neşriyattan korkulmaz. da açılan Tarih sergisini ge-

f;'Unkü yalanı tekzip etmek, yanlışı 
dii .. nft ek d w k .. zerken (Islahat de\'rİnin ya-
~ m · ve ogruya \'arma mum-

kündür. " rım tedbirleri) seks·yonunda 

Fakat dedikodu ve fiskos tehlike· yakın bir mazide İnanılmıya
lidir. Çünkü dedikodunun kaynağını cak ve tuhaf teylerin birçok 
bulmak, kulaktan kulağa yayılan ya. örneklerini gördüm. Kültür 
lan yanlışı tashih \·eya tekzip imkanı Bakanlığı Talim ve Terbiye 
l'oktur. Söz ağızdan ağıza geçtikçe Heyeti Reisi Bay İhsan tara
hUyür, ~eklini değiştirir, \'e nihal·et 
tashihi güç bir tehlike haliınJ alır. fından toplandığını öğrendi-

Amerika Cümhurreisi Roosvelt'in ğim bu rezalet vesikaları, 
aleyhinde iki üç sene en·eı böyle bir Cümhuriyet çocuklarının ib
fiskos mücadelesi a~ılmıştı. Dü~man- retle okuyacakları feylerdir: 
ları ortalığa blr~ok yalan iftiralar Hekimbaşı Behçet adlı akıllı, us
atıvermi~lerdi. Hu iftiralar kulaktan ıu bir efendi olması 18.zımgelen bi
kulağa yayıla yayıla Cümhurreisinln risi, 1830 da yazdığı (Hezan es
haysiyetini bile tehlikeye dü~ürmek rar) mda sinek tersine bulaştırılan 
istidadını göstermişti. bir ip toprağa gömülünce nane çı-

• kacağım söyler. Bir kadı sömürdük 
leri tarlalardan çekilip gitmesi ic:;in 
çekirge)ere ka.rı;ıı bir hüküm veri
yor, ilam çıkartıyor. 

Lavanta ve kolonyanın (necaseti 
galize), kadınların hasta bakıcılık 
yapmalarının ve resim yapmanın ha 
ram olduğunu gfüıteren ~arip fetva 
lar var. Akrebin kıı-eçle patlıcan to 
humundan husule geldiği, Diyarbe 

f met lnönünün bir bu~.uk ay me
ıtıniyet alması ve Celal Bayarın Ba~
\•ekiı.let Vekilliğine getirilmesi üzeri
ne memlekette de türlü türlü rivayet
ler, dedikodular clolaşmıya başlarnı:, 
fiskoscular ortalığı boş bulmuşlardı. 
lluıaoık suda balık a\•lamak menfa
ati iktizası olanlar da bu fırsattan 
fatifade ederek ortalığa yalan yanlış 
birtakım haberler \·e rivayetler çı

kanmşlardı. Hatta bazı karaınlık 
J>ropaganda merkezleri faaliyete ge
!:erek paramızın kıymetini l'e devle
tin nüfuz n itlbannı kıracak dediko· 
dulara bile ortalığı müsait b:ılnmş

lardı. 
Bütün bu dedikodu ve flskoıdann 

~ .. •ınü ulmak icin ortalığı aydmlat· 
J'DS:K llZJffi • :aııı.v 

kir vilayetinin 
1885 senesi resmi 
salnamesinde yer 
almı§tır. Hele rü
yada görülen bir 
mukaveleye daya 
narak hariciye ne 
zarcti vasıtasile 

Italyadaki bir a-
,..0 ...... ,.a,... JIA1"sı. ıste 

FiL DOGURAN 
BiR GENC KIZ 

ortalığı karaolık buldukça faaliyetle
l'ine devam edeceklerdi. 

işte TAN <lün, memleket menfaati
ni herşeydeın üstün tutan bir gazete
Ye düşen vazifeyi yaptı. Ortalığı ay
dınlatmıya te ebbüs etti ve ismet ln

<>nüniin ~ekilme.'Oile Başvekalete Ce
lal Bayarm gelmesi etrafında en sa

lahiyettar membalardan öğrendikle

liıni neşretti. Bu ne~riyat, karanlığın 
l>erdeslni yırtmıya, ortalığın aydınlan 

bıasma. ve karanlıkta çalışan dediko
ducu ,.e propagandacıların faaliyetine 
ııet ~ekmiye hizmet ederse, TAN en 
büyük milli vazif esiııi yaı>mı~ olmakh 
&ev inecektir. 

• 
Diğer Arkadaşlara 

Bir Hatırlatma 
l\fatbuat Kanunu bir gazetenin 

l<etıdi istihbar vesaltiyle elde ~dip 
beşrettiği haberlerin üzerinden yirmi 
dört saat geçmeden başka gazf'tPler 
tarafından mehaz gösterllmeksizln 
lktihıas edilmesini ~·asak etmi~tir. 

l>Un ismet Jnönünün Bru \"ekalet· 
ltn kati surette ~ekileceği haberini 
11k defa ve münhasıran TAN \'erdi. 
Saat ooda çıkan akşam gazeteleri 
cleı-hal TAN'm bu haberini alelicelc 
"liturJanna geçirmekte kusur etme· 
eliler. Bir mehaz göstenniye de lüzum 
~Öl'Jnediler. 

Onlara dost~a tavsiye ederiz, lstih
bal' rnekanlzmalannı harekete getir· 

'1ıııer. Tufeyli havadisçllikle gazete 
h§atmak zamanı !;Oktan geçmiştir. 
()lllaıın bu hareketini kanun ee:ıalan
dıl'lnasa bile efki.rı umumiye ayıplar. 

M. Zekeriya 

Mandanın Sebep 
Olduğu Kaza 

d ~ahkesir, (TAN) - Izmire giden 
h ellıiryolu üzerinde bir kaza olmuş, 
~t Çavuşu Abdullahın idare ettiği 
d ltovu bir ımandaya çarpmıştır. Ab
lalll!ah, devrilen dekovilin altında ka
~ !'ak. rndhtelü yerlerinden yaralan-

1.ıs, ıki ayağL da kmlmışbr. 

miyc kalk:~an tıir istidanın muame 
le görme:ııne ne buyurulur?. Sergi
nin bu köşe ;inde daha birçok reza 
let hücceUen vardır. lşte bunlar 
yakın bir mazinin alnımdan sarkan 
iekelerdil'. 

O smanoğullarınm inhitat dev 
rinde halktan hRraç alrrak. 

zavallı köylüleri sızdırmak iç.iı: baş 

vurulan iııamlmıyacak ve çok tu
haf tedbirlerden birisin! de şen sey 

yahımız Evliya Çclebirle okudum. 

Çelebinin görgUsilne dayannı ak aıı 
}attığına göre kız olan bır kız fil 
yavrusu doğurmuştur. Swn.s Valisi 

silahtar Kara Murtaza Paşa da Çe
lebiyi bu hadisenin tahkikine me
mur etmiştir. Fakat Çeıcbi it.raz et 

miş: 

_ Aman Paşam.. Bu harlisenııı 
şüyuu çok fenadır. Türk kll<iı:ılau

nm fil doğurduklarını dillere des
tan yaparız. Bu işte göz yummak 
daha hayırlıdır. 

Çelebinin bu itirazı kabul edilme 

miş, Paşanın musahipleri ayr.k di

remişler. 

H adise Dördüncü Mehmedin 
(1648 • 1687) zamanın.da ol

muştur. O devirdeki yazı dilimize de 

bir örnek vermek için hadiseyi kıs
men Çelebimizin ağzından dinletiyo 
rum: 

(Ve minelgaraip! Silahtar Kara 
Mustafa Paşa Sıvas valisi iken 
(Turhal) nahiyesinden bir kariye a 

halisi kamilen Paşa huzuruna ge

lip Divanı Padişahiye bir kutu i

çinde beyaz bir fil yavrucağı geti· 
rip: 

- Sultanım bu filceğizi bizim ka 
riyemizde bir bikri na şikefte kız 

doğurdu. Şimdi hakimimiz, kızı, pe 

der ve valdesile cüınle akrabasını 

hapsetmiştir. Bu filceğiz dahi ha
yatta idi. Subaşı ebeye boğdurdu. 
Sultanımızdan rica olunur, bir bi

garaz ağa kulunuzu gönderip kızı ve 
valdesini hapisten itlak ettirerek 
huzurunuzda ihkakı hak edesiz. Di 

ye rica ettiler. Cemii ehli divan bu 
fil heceyi görüp hayrette kaldılar. 
Hemen Murtaza Paşa hakire ayıt
tı: 

-Evliya Çelebi, bu hizmeti sana 
verdim. Cümlesini divana getir. Gö 
relim ki kızoğlan kız ola ve beni a-

demden ola da fil doğura.. Bu ne 
sırrı ilahidir. Tiz var. Bunu edenle
rin hakkından gelip ihzarı divan ey 
le. 

flakir bu teklifi malayutakı işit
tikte dedim ki: 

- Bu kabahati edenin hakkın-

Denizaltı Gemilerine Karşı 

• 

t 

t , , ' 1 
• tu 

, 
Ingiltere bahriyesi denizaltı gemilerinin harcketlerıni tarassut tçın cı

hazlar kullanmaktadır. Bu cihazların vazifesi, deniz altında geçen hare
ketleri yazmaktadır. Bunlar Londrada açılan son radyo sergisinde teşhir 
edilmiştir. Cihazlar kaptan köprüsü ne bcnziyen bir yer üzerindedir. Bu 
yeni alet sayesinde denizaltı gemilerinin faaliyetini uzak mesafelerden 
tespit etmek kolaylıkla miL.'llkün olacaktır. 

dan gel, buyurdunuz. Bu iş Allah
tandır. Ben kimin hakkından gele
yim. Sultanım bu sırrı orta dökme
yiniz. Bütün dünyada, Türk kadın
ları fil doğururmuş diye destan o
lur. Hemen bu davadan vazgeçmek 
gerektir." 

E vliya Çelebi hadisenin bun
dan sonraki garip safhaları

nı şöyle anlatıyor: 

ÇelebiJ Vali Kara Murtaza Paşa
ya söz dinletememiş. Murtaza Pa~, 
yanındaki müsahiplerinin de tesiri. 
le, fil doğurduğu rivayet edilen kö
ye sert adamlarından birini gön
dermiş. Valinin mehterbaşısı olan bu 
adam, o köyde kimi bulduysa, kızı 
ve ana babasını da beraber valinin 
önüne getirmiş. 

Evliya Çelebiye göre, fil doğurdu 
ğu rivayet edilen kızcağız, başından 

geçenleri valiye şöyle anlatmış: 
"-Uç sene evvel Hint Padişahın 

dan Sultan Ibrahim Hana hediye o
larak iki fil giderken götürenler bi 

zim Turhal sahrasında bir müddet 
kalmışlardı. Bütün köyler ve kasa 
balar ahalisi seyir ve temaşasına git 
tiler. Biz dahi beş on köycük bir ye
re gelip arabalara binerek se)Tine 

vardık. Işte yakın geldik. Ininiz a
rabalardan diye giderken yanımda-

ki hatunlar Allah bu ne ulu hayvandır 

1 diye söyleşiyorlardı. Ben de: Ana~ 
1 hani fil diye ileri vardım. Beş direk 

1 üstünde bir kara dam gördUl!l. Bir 

1 direği kımıldandı. "Ana hani fil5ik! 

1 diye ilerledim. Orada duranlar: 

- Bire, bire.. kız ileri varma .. 
dediler. Bir de gördüm ki o karn bil· 
yük dam yürüdü, birşey beni kapıp 
havaya kaldırdı. Bir karanlık ıssı 

m~:-ı4n 
KÖYE GiDEN 

PROPAGANDA 
lstanbulda ötedeııberi Tatavla, Be

yoğlu gibi kozmopolit muhitleri, ve 
bu muhitlerin bir propaganda ajan
ları vardır. ikide bir ecnebi memle
ketlerden gelen, gümrüksüz geçen 
propagandaları bir balon gibi uçu- . 
rur, biıı;ok saf fikirleri zehirlerler. 
Biz buna Tatavla ajansı der, güler, 
geçeriz. 

Fakat §imdi, Tatavla ajoosı, \'e 

bunun arkasına saklanan muazzam 
teşkilatlı propaganda ajanları eski
sinden çok ku\'\'etle faaliyettedirler. 

e "'.2...,.. ~. '11 
Ge~nlerde bu muhitlere girip çı· 

kan bir tüccar bir havadis getirdi. 
"Ak<lenizde Jspaııyol gemilerini, Rus 
gemilerini batıran meçhul tatelba
hir kiminmiş biliyor musunuz? Rus
lann ... Harbi tahrik için kendi g• 
milerini batı:rıyorlamuş.,, Akrlmizde
ki gemileri kimin batırdığı, malQm. 
dur, sulhü müdafaa için ön snftn ~.a
lışan dost bir memleketle 'I'ürkiye
cin arasını ~mak için uydurulan Lu 
haber, garazkar bir propagandanın 

ne kac1ar lruwetle faaliyette olduğu
mu gösterir. 

Dün köyden geloo bir gen~Je görii
§Üyordum. Radosuo karşı ındaki 

köylerden gelen bu genç, köylerde 
yapılan faşizm propagandasını an
lattı. içinde yaşadıbrı birçok köylü
lerin fıı§iznıi "din getiren rejim,. <liye 
taıudıklarnu, bu sebeple fa.5izme ta
raftar olduklarım söyledi. 

Evvela, faşizmin dio getirdiğine 

inanarak kafası 2:ehirlenenlere §unu 
aulatmab~"lz ki, fa izın din getirmez. 
:Fn-,;st bir memleket, katolikleri kov
muş, bunlara temerküz kamplannda 
i~kence etmi~tir. Bu sebepledir ki, 
bütün dünya luristiyanlığı fll§izmin 
aleyhine dönmüş, Vatikanda yaşıyao 
Papa bile katolikleri himaye için bu 
hükiımeti prote to etmiştir. 

Saniyen, bizim köylerimize f aşfzm 
din getirir propagandasını yapmak 
"sizin rejlmlnlz dini mahvetti, faşist 
olursanız yine dine kavuşursunuz.,, 
propagandasını yapmak'1ır ki, irtf
cam en koyusu, siyah lml'\'etin :re
jime çektiği en kötü bir silahtır. 

8 
Türk demokrasisi dini kaldırma

mıştır, herkes din kanaat \'e ibade
tincle serbesttir, yalnız dini te..5kilat
lann geri hareketlerine set çekınit
tir ki, bundan da en çok fayda gören 
);ne köylü ve halktır. lmamlann. 
köyde cerre ~ıknn hocatarm en ko
lay so~·duğu kütle köylülerdi. 

Şimdi köylüııün saffetinden istifa. 
ele ederek, faşizm propagandasını 

köylere götüren ajanlara artrk Ta. 
tavla ajansı diye, gülüp ge~emeliz. 
Din propagandası şeklimde fa§lzml 
köylere göfüren çok lrun•etll bir teş. 
kilahn karşısındayız. Ve bu kuvvet 
herşeyden evvel din maskesi altında 
irticaı körüklüyor. 

Sabiha Zekeriya 

Aydında 

Manevra 
Hazırlıkları 

Aydın, (TAN) - llkteşrin ayında 

ilimiz çevresinde yapılacak büyük 

ordu mnnevrası için her türlü hazır
lıklar bitirilmek üzeredir. Manevra • 
!ardan sonra ~rmencik istasyonuna 

yerde kaldım .. Meded .. Heecy!. diye iki kilometre mesafedeki 1n ovasın

feryat edip dört yanıma çabalan- da yapılacak büyUk geçit resmi için 

dım. Aklım başımdan gide- ovanın tesviyesine ve tiribUnlerin in
rek üç saat cansız yattım. Beni şasına devam edilmektedir. ~çit 

alıp eve götürmüşler. Şunu bilirim resmini seyretmek için Aydın ve mUl 
ki günden güne karnım şişip Uç yıl- hnkatmdan gidecekler şimdiden na
dan sonra bu fili doğurdum. Bir ay kil vasıtalarını peylemektedirler. 
yaşayıp sonra ebe karı Subaşının 

tebdidile fil oğlumu katletti. 
Turhal, Iğnepazan, Karaova aha 

lisi de böyle şahadet eylediler. Vali 
Murtaza Paşa köyden toplananları 
zincire vurup hapsederek yirmi gün 

de yirmi bin kuruş alıp fil yavrusu 

nu dahi tuzlıyarak lstanbula gön
derdi." 

Jşte .. bir hurafe ki, inanmak de
ğil, gülmek ve acı acı gülmek ge
rektir. 

Dolapta Gizlenmiş 
Hendek, (TAN) - Burada tuhaf 

bir vaka olmuştur: 

Dikiş. biçki yurdunun sergisi gezil 
diği sırada, genç kızların soyunduk
ları odada bulunan dolapta bir ada
mın saklı olduğu görülmüştür. Der -
hal cürmü meşhut yapılmış ve genç 
kızları gözetlemek maksadilc gizlen
diği anlaşılan su~lu, dolaptan çıka
rılarak adliyeye teslim edilmiştir. 
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Dün yapılan güre' mü•abakalanndan heyecanlı bir en•lantane Doat Türk ve Yunan gürefçÜerini birarada görüyoruz • 

Di.inki.i Gi.ireslerde de Gal;biz 
1 

' I' 

Yunan 
Dün 7-

Güreş Takımı 

O MağlUp Oldu, 
Dördünü Tuşla Kazandık 

Son dakikada aldığımız bir ha. 

1 

bere göre, geçen sene olduğu gi
bi bu sene de milli kiline müsa
baka.lan l~ln klüpler aras111da 
bir devre olmak üzere lig maçla-
n yapılmasına ve bu maçlarda 
derece alan Jstaobuldaıı 4, An
karadan 2, Jzınlrden 2 klübün 
milli küme maçlanna iştirak et. 
mesine karar verilmiştir. 1 

1 ı 
tzmirde yapılan Balkan güreş 

p.nıpiyonasından sonra Balkan 
müsabakalarmı görmekten mah -
rum kalan Istanbul halkına, dost 
Yugoslav ve Yunan güreşçilerini 
göstermek maksadile tertip edilen 
mtisabakalann ikincisi de dün Yu 
nanWarla yapıldı. Stadyom, ev
velki güne nisbetJe daha kalabalık
tı. Müsabakalara saat 16 da baş -
landı. Yunanlılar büyük bir dost
luk eseri olarak müsabakalann bü
tün hakemliklerini Türk hakemle
re bıraktılar. 

56 kilo: Emin ve Biris arasında 
yapılan bu müsabaka günün en mü 
him müsabakalarından biri idi. 
Çünkü Yunanlı güreşçi İzmir maç
larında bizim milli takımımızın bu 
kilodaki şampiyonu Kenanı sayı 

hesabile yenmiş ve bu senenin Bal
kan şampiyonu olmuştu. Eminın 
Bıris karşl8mda nasıl bir netice a
lacağı merak ediliyordu. Müsaba
kanın orta hakemliğini Ahmet Fet 
geri yapıyordu. nk dakikalar gü· 
reşçilerin biribirini denemelerile 
geçti. Üçüncü dakikada Biris, E
mine bir oyun tatbik etmek ister
ken köprüye geldi. Az kalsın tuş 
ohıyordu. Bu vaziyette Emin puan 
kazandı. Emin, Birisi fena vaziyete 
sokunca açıldı ve derhal yarım bir 
Ba.lto tatbik etti. Eminin hamleleri 
devam etti ve 6 ncı dakikada Biri
ai arka ~kaya tuşa getirdi. Fa -
kat btı tuşlar minder d~ında oldu
ğundan bittabi sayılmadı. Mağlup 
olacağını anlıyan Yunan şampiyo
nu sekizinci dakikada kendini to
parladı. Bir çok oy.unlar yaptı. Da 
ha hakim güreşmiye başladı ve dev 
reyi beraberlikle bitirmiye muvaf -
fak oldu. Kurayı kazandığı için Yu 
nanlı ikinci devrede üstte güreş • 
miye başladı ve üç dakika içinde 
Emine bir kule taktı ve bir defa da 
A.lto yaptı. Emin bu saltoyu çok 
güç atlattı. Emin üste geçince çok 
gUzel çalıştı ve arka arkaya çek
tiği saltolarla iyi puanlar kazan
dı. Son dört dakikaya ayakta baş
landı. Emin bu sırada mükemmel 
bir kafa kol kaptı ve Birisi yere 
çarptı ise de tuş yapamadı. Neti -
cede Emin ittifakla galip ilim edil
di. Bu seneki 56 kilo Balkan şam
piyonunu yenen Emini tebrik ede. 
riz. 

61 kiloda Yaşar - Filipis: Or
ta hakemi Sadullah .. Oyun başlar 
batlamaz. Yaşar hasmına atıldı. 
Tıpkı Yugoslava yaptığı gibi daha 
ilk dakikada işini bitirmek isti -
~rdu. Fakat Yunanlı çevik oldu
ğu içın bu hamlelerden kaçabili -
yordu. 

Yaşar bir aralık Yunanlıyı yere 
prptı, fakat hasmı kendi selame
tini mınder ·dısında buldushı icln 

mütemadiyen kaçıyordu. Ilk devre 
Yaşarın faikıyeti ile bitti. !kinci 
devrenin ilk üç dakikasında Filipis 
üstte Yaşar altta çalışıyordu . Ya
şar rakıbine hiç oyun fırsatı ver
medi. üste geçince derhal oyun tat
bikine başladı. Ve nihayet dünya 
şampiyonumuz, maruf saltolarm
dan birini tatbik etti ve l 4.30 da
kikada Filipis'i yere serdi ve tuıtla 
galip geldi. 

66 kiloda lzzet - Poliyorgos: 
Orta hakemi B. Ahmet Fetgeri .. 
lzzet beşinci •dakikada iyi bir oyun 
tatbik etti. Yunanlı da teknikle gü
reşiyordu. Dokuzuncu dakikada 
Izzet güzel bir kafa kol kaptı, Yu
nanlıyı alta aldı ve köprüye getir
di. Poliyorgos bu tehlikeden büyük 
bir enerji sarfetmek suretile kur
tulabildi. !kinci on dakikaya lzze- •· 
tin arzusu üzerine ayakta başlan- · 
dı. Henüz pek genç bir güreşçi o
lan lzzet rakibinin zayıf tarafını 

keşfetmekte gecikmedi ve 11 inci 
dakikada tekrar bir kafa kol kaptı 
ve bu sefer hasmını iyi kavradı
ğından sırtını yere getirdi ve daki
kalarca alkışlandı. 

72 kilo Saim - Mark o: Orta ha
kemi B. Ismail Hakkı. Saim oyuna 
çok sıkı başladı ve dördüncü daki
kada Yuanlıyı yere vurdu ve köp
rüye gitti. Marko az kalsın tuş o
luyordu. Maamafih kendisini bekli· 
yen akıbet fazla gecikmedi. Saim 7 
nci dakika 50 inci saniyede Mar
koyu minder dışına yakın bir yer
de sık~tırdı ve kendine has oyu
niyle rakıbini yere vurdu ve tuşla 
galip gelerek çok alkışlandı. 

79 kilo: Ankaralı Hüseyin esal!I 
sikletinden yukarıya güreştiği hal
de Yunanlı rakıbini daha ilk daki
kalarla altına aldı ve mütemadi
yen ezdi. Fakat tuş yapaımadığın
dan sayı hesabile galip iliı.n edildi. 

87 kiloda Mersinli - Vef akis: 
Orta hakemi B. Ahmet Fetgeri. 

Mersinli Ahmet Balkan güreşlerin
de 79 kiloda güreştiği halde evvel
ki gün olduğu gibi dün de 87 kilo
da güreşti. Mersinli, oyuna nefsi
ne fazla itimat ederek ve ihtiyat
sızca başladı ve bu ihtiyatsızhğının 

cezasını hemen çekti. Ahmet açık 
güreştiği ıçın Yunanlı Mer-
sinliyi tehlikeli bir şekilde 

yakaladı ve tuşa getirmek üzere 
iken Mersinli maruf ve kuvvetli 

köprüsünü kurdu ve tehlikeyi at
lattı. Bundan sonra Ahmet daha 
dikkatli çalıştı ve puan topladı. 

Bir aralık hasmını altına aldı ve 
salto tatbikine girişti. llk 15 daki
ka Mersinlinin gahbiyetiyle bitti. 
Ahmet, güreşin ayakta devamını is
tediğinden ikinci devreye ayakta 
başlandı. Bu derede Ahmet bir sal-

• •• 
Güre,çim iz, hasmını yenmek üzere 

Yunanlı gürefÇİ kentli• ini kurtarmıya çalıııyor 

Fenerbah~e • Kurtulus 
\ '3' ' 

Arasında Atletizm 
Dün Kadıköy stadında Fenerbah

çe ve Kurtuluş atletleri arasında 
yapılan atletizm müsabakasını, sa
rı - lacivertliler 68 puana karşı 

95 puanla kazanmışlardır. Teknik 
neticeler şunlardır: 

100 metre: 1 - Cihat (F. B.) 12 

to yaptı. Hasmını mindere yüzüstü 
vurdu fakat tuş yapamadı. Netice
de hiı.kim güreşen Mersinli Ahmet 
müttefikan galip iliı.n edildi. 

Salis - Çoban: Orta hakemi B. 
Sadullah. Çoban ,Mehmet daha ılk 

el ensede rakibini altına aldı ve ya. 
vaş yavaş çevirerek 2 dakikada ve 
gayet kolay tuş yaptı. 

Bu suretle takımımız Yugoslav. 
lan olduğu gibi Yunanlıları da 7-0 
yenerek kahir bir galibiyet daha ka
zanmış oldu. 

Bu müsabakalardan sonra Çoban 
Mehmetle Mersinli Ahmet ara:,l-·ın
da bi rgösteriş müsabakası yaptılar 
ve çok alkışlandılar. 

S. 2 - Vitalis (K). 
200 metre: 1 - Firuzan (F. B.) 

24.1. 2 - Necip (F.B.). 
400 metre: 1 - Firuzan(F.B.) 5f 

2 - Ekrem (F.B.). 

800 metre: 1-Vilakis (K.) 2.17 
2 - Briolas (K.), 

1500 metre: 1 - Vitalis (K.) 
5.7, 2 - Briolas (K.). 

Disk atma: 1 - Kürkçü (K.) 32 
2 - lzzet (F.B.), 

Gülle atma: 1 - Çubuk (F.B.) 
11.40, 2 - Firuzan (F.B), 

Yüksek atlama: 1 - Süreyya 
(F.B) 1.65, 2 - Akel (K.). 

Uzun atlama: 1 - Hüseyin (F. 
B.) 6.05, 2 - Akel (K.). 

Cirit atma: 1 - Rizoplos (K. ) 
39.15, 2 - Hüseyin (F.B.). 

4X 100 Bayrak: 1 - Fenerbah· 
çe ekibi 48, 2 - Kurtuluş ekibi. 

Bu mevsim oldukça muntazam 
çalışan ve iyi dereceler alan Fe 

oer ekibini tebrik ederiz. 

Adalı Gençler Arasmda 

Heybeli Pldiında 
Merakh Yüzme 
Yarışları Y aplldı 

Beyoğlu halkevi tarafın.dan Hey
beli plajı havuzunda Adalar yüzü
cüleri arasında tertip edilen yüzme 
yarışları, dün, çok kalabalık bir 
seyirci önünde muvaffakıyetle ya
pılmıştır. Yanşlan yüzme antre -
nörü Nuri ile Beykoz kaptanı Fah
ri, Hayri ve Huldi idare etmişler
dir. 

Altnan ne.ticeler şunlardır: 
50 metre kUçtmdercıe: .Uırınca A .. 

mi, ikinci Hilmi. 
100 metre küçüklerde: Birinci 

Mehmet, ikinci Mutuka. 
100 metre büyüklerde serbest: 

B;rinci Bülent, ikinci Bedri. 
Bu yanşa Büyükadadan İstanbul 

birincisi Orhan, müsabaka harici 

girmiş, birinci gelmiştir. 
100 metre k'Urbalamada: Birin

ci Efdal, ikinci Gazi. 

1 CO metre sırt üstü: Birinci Bü

lent, ikinci Kemal. 
100 metre sırtüstü küçükler: Bi

rinci Nihat, ikinci Haki. 

200 metre serbest büyükler: Bi· 
rinci Bülent, ikinci Mehmet. 

100 metre bayanlar serbest: Bi

rinci lzalde (rakipsiz). 
200 metre kurbalama: Birinci Ef

dal, ikinci Torna. 

400 metre serbest: Birinci Bü
lent, ikinci Salahaddin. 

Dalmada: 25 metrede birinci Ma 
sun, ikinci İstepan. 

Bayrak yarışında: 
Büyükada takımile Heybeli ta

kımı arasında yapılan bu yanş gü
nün en heyecanlı yansı olmuştur. 

Neticede Heybeli birinci olmuştur. 

Üç metreden atlamalar: Birinci 

Godya, ikinci Gutas. 

Umumi neticeler de şöyledir: 

Heybeli 177 puanla birinci, Büyük 
ada 42 puanla ikinci, Burgaz altı 

puanla Uçüncü olmuştur. Sporcu • 
lar, plajın hawzunun tahsisinden 
dol•Y.I mUeeeeae -.hibine leef\kldl• 
etmış~rdir. 

FUTBOL 
-0-

Barut~ücü 
iki Maç 
Kazandı 

Diln Bakırköyünde Barutgtlctl 

sahasında Demlrspor genç takımılıe 
Barutgücü genç takımı arasında 

bir maç yapılmış, neticede Barut.. 

gücü gençleri 0-8 galip gelmişle11-

dir. 

Bundan sonra da bu iki spor ku 
rumunun A ve B takınılan karşı

laşmışlardır. 

B takımlan maçı 0-0 beraber

likle neticelenmiştir. A takımlan 
maçına gelince: Demirspor takvi

yeli olarak çıktığı halde neticeyi 
, Barutgücü 2-0 kazanmıştır. 

Bu maç çok zevkli ve heyecan
lı olmuş, bine yakın seyirci bulun
muştur. 

. . . ' .J 
Dünkü ııüreılerden cazip bir göriinüı daha 
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TARiH SERGiSiNiN iÇiNDEN RÖPORTAJ: Amerika Kadınhğının Yeni Bir Tipi fikiMirl~~ 
! Bir Film ! . 
! ~u~:r!~~olf ! 

Sergide Arkaik devrine ait enaların te,hir edildiği camekan 

~ , 
~ Wohlbruck ile Anna Neagle,Lon ~ 
~ drıı.ya uğramışlardır. Orada bir ~ 
~ Ingiliz kumpanyası hesabına ~ 

! 
Kraliçe Viktorya zamanına ait ~ 
bir film çevireceklerdir. A·ma ~ 

Neagle bu filmde kraliçeyi, Wohl ~ 
bruck'te prens Albert'i temsil e- ' 

lnsanhgın Medeniyet Yolunda 
' deceklerdir. Aş.ağıki resimde iki ~ 
~ artistin Londra istasyonunda ~ 

' karşılanışları görülmektedir. ~ / 

Başardığı işlerin 
En Canh Örnekleri 

D olmabahçe sarayının bay -
ramlaşma salonunda açı -

lan tarih sergisi, asırları biribiri -
ne zincirliyen çok kıymetli eser -
lerle doludur. Eserler iyi seçildiği 
için sergi çok muvaffak olmuştur. 
Teşhir dolaplarındaki eşsiz hatı-
raların her birisi en aşağı birer 
ciltlik yazıya kaynaklık yapacak 
!kadar yüksek kıymet taşıyorlar. 

Atlı kavimler dolabında gördü
ğüm Hun; at kurban kazanı, altın 
tas, kuyumcu kalıpları, Iskit ge
yikleri, altın Avar kadehi, Avar 
kayış kemer tokaları serginin birin· 
ci sınıf eserleri arasındadır. Dör
düncü ve beşinci asırda Yunan sa
natını gösteren dolaptaki hellenis
tik devir yadigarlarından altın yal 
dızlı vazo, altın Lindoz çelengi, 
Bergama madalyonu paha biçile -
miyecek kadar yüksek değerli eseı 
lerdir. Milattan 3 bin sene evvelki 
Sümer - Mezopotamya eserlerini 

gösteren seksiyon da çok güzel tas 
nif edilmiştir. 

Müzeler umum müdürü Bay A· 
zizin hazırlattığı mesldikat kolek
siyonu da çolı: iyi tasnlf ecIIJM1ştır. 
Madenin uzun çelik halinde teda
vUIUnden sonra sikke şeklini alan 
paralann çoğunu ihtiva etmiş ol
mak itibarile öğretici ve muvaffak 
bir eserdir. Camekanın yukarısm
da altmın çelik halinde tedavül et· 
tiği görülmektedir. insanlar biraz 
sonra çeliğe sikke basmayı, daha 
sonra da şimdiki gibi parça halin
deki madenleri sikkelemeyi öğren-
mişlerdir. ı 

A rkayik devre ait camekan
da eski insanların "acayip 

sebayi alem,, den sayıldıkları Efes
teki Diyana mabedinin hazinele -
rinde bulunan emsalsiz eserler 
vardır. Roma ve Bizans eserleri
ni saklıyan dolaptdd iki gümüş 

tepsi ile Aya Edokya mozayiki, 
Bizans ve Romen kantarları pek 
mühimdir. 

Adap kralının heykeli de bize o 
devrin giyiniş tarzını göstermesi 
itibarile iyi bir eserdir. 

Bilhassa birçok Amerikalı ka -
dmları kendhrine aşık yapan etra
f mda toplıyan asan atika müzesi
nin Efeb heykeli serginjn de kıy
metli bir eseridir. Sergide de genç 
kadınlar tarafından tavaf edilmek 
bahtiyarlığını ka7.anan bu heyke
lin Amerikada büyük bir şöhreti 
var<lır. Bazı zengin Amerikalı ka
dınlar bunun alçıdan örneğini çıkart 
tırarak salonlarına dikmişlerdir, 

bu heykelin alçı bir modeline ma
lik olabilmek için büyük para sar 
feden kadınlar da olmuştur. 

K uvvet ve kudret ifade eden 
iki aslanın ihtişamına da

yanan Sibel heykeli de Türk -
Friçya kültür ve medeniyetini bi
ribirine kenetliyen kıymetli bir e
serdir. Bu; adını Türklerin (Su
bal Yersu) yundan alan dişi yer
Tannsmın elinde bir davul vardır. 
Frlçyalılar fırtına, rüzgar ve bora
ların bu davuldan çıktığına inanır
lardı. Türklerde de ayni inanış var 
dı. Esasen bu kelime türkçede ay
ni zamanda bora ve fırtına mi.na
sını da ifade etme.1<tedir. Bu Tann 
çok kere altında tavşan oturan bir 
taht üzerinde de gösterilmektedir 
ki, bu suretle Tanrının veludiyeti 
tespit edilmiş olurdu. Çünkü tav
tan en çok doğuran mahlftklar -
dandır. Birçok Türk paralarında 

On ıekizinci aıra ait 
bfr aed elli kapı 

da tıavşan resmi görülmektedir. 
Davul Türklerin kutlu bir sazı

dır. Türkçede şöhret ve ün anla -
mına da gelen küs te böyledir. 
Türıkler şölen ve tay'lannda, sa -
vaş zaferlerinde, bayramlarında da 
vul ve küs çalarlardı. Askeri mü
ze, Topkapı sarayında birçok de -
ve ve fil küsleri ve davullar var -
dır. Serginin Türk seksiyonunda 
Artıkoğullarına ait kıymetli bir ba
kır kils görülmektedir. Bu küs ya
zı ve resim itibarile çok yüicsek 
bir Türk eseridir. 

S er~nin muhtelif devirlere 
aıt yazı, tezhip, kitap ve 

vesika kısımları da dünyada eşleri 

IAmerikada Yapılan 
ikizler Kongresi 

.Amerikada her yıl büyük bir ikiz
ler kongresi olur ve aralarında bir
leşip konuşan ikizler, münasip gör • 

düklerine birincilik payesini verir -
ler . 

Bu yılın ikizler kongresinde, A -
merikanın en yaşlı ikizleri olarak yu 
kanda resimleri göriilen hemşireler 
seçilmişlerdir. Kucaklarındaki yav
rular ise, Amerikanın en genç ikiz
leridir. 

:>nlunmıyan kıymetli eserlerle do
ludur. Tarihe kaynaklık yapan bu 
mühim vesikaların başında dahi 
rürk Amirali Gelibolulu Piri Rei-
sin deve derisi üzerine yaptığı dün 
ya haritalarının Amerika kısım -
larını gösteren iki parça haritası 
gelir. Dünyada bir eşi daha yapı
laqııyan (Kitabı bahriye) milelli -
finin bu eşsiz ve pitlanta haritaları 
Türklerin Avrupa alemine ve ye
ni keşiflere karşı nekadar büyük 
bir alaka duyduklarını göstermek
tedir. Ulu Onder Atatürk te bu ha
ritalar üzerinde önemle durmuş ve 
işaretlerile Devlet matbaasında fak 
simile olarak bastırılmıştır. 

T ürk ve dünya tarihine analık 
yapacak olan vesikalar ara 

sında Ebu Sait Kürganm 1461, Ga
zan Mahmudun ikinci Murata yaz
dığı 1427, Cihan Şah Kara Yusu -
fun Fatihe yazdığı 1449, Gazan 
M.ahmudun Kanuniye gönderdiği 

1534, Kansugurinin 1516 tarihli 
nameleri.le Uzun Hasanın Fatihe ve 
Cel&leddin Kasını Beye, Şah Ru -
hun Ali Kuşçuya, Menekli Girayın 
Kanuniye ve Napolyonun Cezzar 
Ahmet Paşaya yolladığı mektuplar 
vardır. Bonapartın Ahmet Paşaya 
gönderdiği mektup matbu başlıklı 

bir kağıda Arapça ve Fransızca o
larak yazılmıştır. Mektupta Napol
yonun ~ı yerinde Arapça oıa
rak şunlar okunmaktadır: Haii.W 
Füad Bonaparta Rebi - uı • CU.~ 
ül - Fransiviyye, 

Napolyonun UçüncU Selime yaz
dığı mektup ve tercümesile Şah 

Tahmasb'ın türkçe mektubu tia bu
rada teşhir edilmektedir. Tarihin 
en doğru ve güvenilir mahe:ıı.lerin 
den birisi de vakfiyelerdir. SeJ·gi -
de vakfiyelere de geniş bir yer ve
rilmiştir. 1263 ve 1265 tarihli Aca 
Beyin iki vakfiyesile Karamanoğlu 
Ibrahim Beyin 1429 tarihli bir ve 
Karamanoğlu Alaaddin Beyın 1408 
tarihli birer vakfiyeleri tarihin bir 
çok kördüğümlerini çözmektedir. 
Timurun torunu Sultan Ahmet ta 
rafından Fatihe gönderilen b81 H 
ve 1476 M tarihli bir mektup ta dik
katle üstünde dürulmiyıt. değer bir 
vesikadır. Cengizin torunu l 'liyilk 
Hanın Yarhgolan da mühimdir. 

E ski Türk ve Islı\m eserleri 
mUzesinden getiril1?n on ikin 

ci ve on UçUncü asra ait iki Selçuk 
halısı ile Karamanoğlu Ibrahim 
Bey medresesinin oymalı tahta 
pencere kapağı, Konya kalesinin Us 
tünde bulunan Selçukilerin çift l:·aş 
lı kartalarması, Konya müzesin
den getirilen Şemsi Tebriziye ait 
yazılı serpuş, TopkaP.I sarayın~an 
alman renkli Inebahlı pli.nt ::ergi
nin muvaffakıyeti'ni artıran kıy -
metli parçalardır. 

iki arti•t Londraya vardıktan 

• • 
Sarııın, Esmer 

Sergide Topkapı sarayı direktö
rü Tahsin Oz tarafırıdrın hazırlıman 
Türk çiniciliği kısmı pek zengin 
ve çok muvaffaktır. Burada Osman 
it devrinin cinicilik tarihinin bir 
panoramasını görmek milmkünc!ür. 
Bu millt sanatımızın tekamül şahi
kasından kademe kademe nasıl yu
varlandığını büyük bir teessürle gö 
riiyoruz. Her memlekette olduğu gibi A· 

Bu sanatin en kötü örnekleri Is- merikada da esmer mi, sarışın mı 
tanbulda Tekfur Sarayı içipde ya - suali fazlaca sorulur. 
pılmış ve ondan sonra tamamen Fön 
mUştür. Ziyaretçiler serg• için ayır 
dıkları vakitlerinin bin;oğunu bir 
l&le ve çiçek ba~...si ~bi açılan bu 
çinilerin önünde harcamaktadır
lar. Eski Türk ve isli.m eserleri mU
zesi direktöı11 AbdWkadir Erdo
ganın gönderdiği aadef kakmalı 

cüz sandıklan ve rahleler de 
Türk sa def çilik san atinin birer pır
lantaBidır. Kıymetli kitaplar kısmı
m da bqka bir yamında göstc::-l:)ce
iim. 

Fakat herhangi bir rengin güzelliği 
azaltamıyacağını bilen sinema rs
jisörleri, filmlerini herkesin zevkine 
uydurmak için, güzel figilranlan 
hem esmerlerden hem de sarışmlar
dan seçmektedirler. 

Resimde görülen balet kızları da 
yine hem esmer hem de sarışın ta. 
raftarlarmı memnun etmek uğurun 
da bir araya getirilmişlerdi. Bu kız. 
lar aynca selofan kağıdından parlak 
ve şeffaf elbiseler giymişlerdir. 

Artık siz beğene durun.. . 

Resmini gördüğünüz genç im bütil n Amerika gazetelerinin hakkındı. 

sütun sütun yazı yazdıkları meşhurların başında gelmektedir. Mis .Stıth 
adındaki bu güzel ve genç kız, bugünkü Amerika kadınlığının hem tabi
at, hem de yapı bakımından en güzel nümunesi sayılmaktadır. Haline 
bakılırsa çok şen bir tabiati olduğu görülüyor. 

Unutmadan şunu da ilave edelim ki, dilber Mis henüz 18 yaşındadır. 

Dünyanın En iyi 
Kadın Sineina 

Y lldızı Kimdir ? 
Bette Davis'e bu adı verirken ya

nılmadığımızdan eminiz. Çünkü bu 
sene Venedikte yapılan büyük film 
ve sanat imtihanında, en iyi artist a
dı birçok filmciler tarafından elbirli
ğiyle 'Bette Davis'e verilmiş ve bu gü
zel genç kız meşhur Volpi kupasını 
kazanmıştır. 

Volpi adı memleketimizde hakkiy
le tanınmış değildir. Venedikte her 
yıl, sinema dünyasının sanat ve kali
te imtihanlan yapılır. Geçen bir yıl 
içinde çıkan filmler gözden geçirilir 
ve bir jüri heyeti, o senenin en mu
vaffak filmini ve en muvaffak artis
tini seçer. Bu seçimin sanat dünya
sında olduğu kadar, sinema dünyasın 
da da pek büyük bir rolU vardır. Bu 

J 

yılın en muvaffak kadın artisti ola
rak seçilen Bette Davis bu ünvanı al
makla sinema dünyasında birçok kim 

1 selerin ilzendikleri bir yere ulaşmış 
lem ektir. 

Unutmamak li!.zımdır ki güzel ve 
sarışın artistin muvaffakıyeti yalnur 
Venedikte teslim edilmiş değildir. 
Bette Davis ayrıca Amerikanın A
wards akademisinin sanat mükafa 
nı da kazanmıştır. 

Bette Davis'in babası, ciddi bir avu 
kattı. Annesi ise bir artist kızıydı. 
Fakat kan koca, kızlan daha kü
çük yaşta iken aynldıklan ve 
küçük k:z annesinin yanında kaldığı 
irin. aile içinde çocuğun istikbali hak 
kında bir mücadele başladı. Bette, 
:vi bir mektebe yerleştirildi. Okudu. 
Sanate karşı ilk ali.kası da bu mek
tepte uyandı. Mektebin temsillerinde 
<i ::ı.hneve çıkarak, rollerini muvaffakı
"/Ct1e başardı. 

Mektep bitince Bette, annesine ar
tist olmak istediğini söyledi. Bu ha
ber anasını pek sevindirdi. Aile, der
lıal Nevyork'a hareket etti ve genç 
kız, Nevyorkun sanat akademilerin
d~n biri, demek olan (John Murray 
AnderE:>n) un sanat mektebine veril· 
di. 

Mektebin sahibi olan Anderson, a
kıllı bir adamdı. Az zamanda yeni ta
lebesindeki kabiliyetleri sezdi. Onu 
yetitşirrniye gayret etti. 

Böylece aradan birkaç zaınan geç
ti. Günün birinde Bette'ye, Cenup e
yaletelerinin Coplod semtlerindeki bir 

Bette Davia 

tistlerden biri hiç muvaffak oıa••ıJ 
yordu. Yerine başkasını bulmak 
zımgelince, Bette rejisöre mUra 
etti. Kabul edildi. Bette, Nevyorka 

ın sonradan meşhur bir sinema re 
sörü olan Çukor idaresindeki ufak 
yatrolarmdan birine girdi. Ve bit 
arkadaşile birlikte ağır eserler o 
mıya başladı. Günün birinde 

nin tiyatrodaki odasına giren k 
ca zat ona şöyle bir teklif yaptı: 

- Bayan, siz bu dar sahnede 
biliyetlerinizi israf ediyorsunuz. 
lyvood'a geliniz. Talking Pi.ctn'.rıim 

film kumpanyası size daha m 
şartlar verebilir. 

işte, Bette sinemaya böylece 
lamış oldu. Bu iş "yürii kulum! .• " 
değildi. Bette şöhretini zorlukla, 
lışarak f alcat hakla temin etti. 

Bugün, dünyanın en iyi kadm 
tistliği mevkiine çıkmıg bulunuyor. 

EBNIYE KANUNU 
DEGIŞIYOR 

tiyatrodan teklif geldi. Bette, hemeıt yapılmış olan "ebniye,, kanunu 
bavullarını hazırlıyarak yola çıktı. 

Talihsizliğe bakın ki, bu seyahat günkü duruma göre de~ 
sırasında Coplod tiyatrosunun jürisi tir. Bu maksatla belediyelerin m 
de oynayacağı eseri değiştirmiş, ye- lealan sorulmuş, İstanbul beledi 
ni eserde ise Bette'ye iş kalmamıştı. de dün raporunu dahiliyeye gö 
Artist, müdilriin karşısına çıkınca. miştir. 
mildilr hayli üzüldü. Genç kızı, eli boş 
bir halde geriye çevirmek te isteme
di. Kendisine tiyatroda reklarm satar 
kızların işini, UvrözlUğil teklif etti 

ANTEP iMAR PLANI 
KABUL EDiLDi 

Bette buna fena halde sıkıldı. Fakat Gaziantep, (TAN) -
artık Nevyorka eli boş olarak döne- Yansen tarafından hazırlanan 

mezdi. Ailenin mali vaziveti iyi de· ,.ulam vali Rıza Çeviğin baş 
~ildi. Artist olarak geldiği tiyatroda daki komisyon tarafından incel 
uşaklığa da razı oldu. plln bazı ufak tadliitla kabul 

Eser oynanmıya başladı. Fakat ar· miştir. 
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lzmirde . Sulama işleri Bir Orman 
Kaçakçısı 
Vuruldu Gediz Havzası için de 

Bir Proje Hazırlandı 
Izmir (TAN muhabirinden) - Ge-

Müsaadesiz Katiyata 

izin Verilmiyor 
diz havzasının sulanması projesi ha
zırlanarak Nafia Vekaletine gönderil
miştir. Tasdik edildikten sonra inşa
at Eoksiltmeye konulacaktır. Bir sene 
içmde Gedizin sulanması işi fiilen hal ı· 
ledilmifı olacaktır. 

Salihli istikametindeki sulama işle
ri büyük bir hızla ilerlemektedir. O 
civar ve Manisa arazisi pamuk zeriya ~ 
tına tahsis olunacaktır. 

Kızılcahamam (TAN) - Aloçdağı 

ormanında kanlı bir hadise olmuştur. 
l Karacaören köyünden Akyar mandı
rası sahibi Hüseyin, on iki arkadaşile 
beraber Aloçdağı ormanına girerek 
ruhsatsız katiyata başlamıştır. Bunu 
haber alan Kızılcahamaım orman ko
ruma takım kumandanı Sabri, bir
kaç arkadaşile beraber Aloçdağı or
manına gelmiştir. 

Diğer taraftan, Cellat gölünün su
ları ana kanal vasıtasile denize akıtıl 
mıya başlanılmıştır. O civardaki on 
köprü ıkmal olunmuştur. Cel18.d gölü 
nün kurutulması 3,5 milyon liraya 
mal olmuştur. Ilave tesisatla bu mik
dar 5 milyon liraya çıkacaktır. Cellô.d 
golü havalisinde bütün işlerin bitmesi 
llti sene daha çalışılmasına bağlıdır. Suları ana kanal vasıtasile denize akıtılmıya başlanılan 

Hüseyin ve4 arkadaşları, gelen kuv 
vctlerc karşı müdafaa vaziyetinde 
cephe almışlar, takım kumandanı ken 
dilerine bu şekilde hareket etmenin 
doğru olmadığını ihtar etmiştir. Fa
kat kaçakçılar birtakım küstahlık
larda bulunmuşlar, üstelik silahla da 
tehdide kalkışmışlardır. Bunun üzeri
ne müfreze kumandanı korkutmak 
kasdile havaya birkaç el silah arttır
mıştır. Lakin bu da fayda vermediğin 
den kaçakçılara ateş edilmesi zarure
ti hasıl olmuş, Osman oğlu Güllü to
puğundan yaralanmıştır. Arkadaşları 

etrafa dağılarak orman içinde kaybol 
muşlardır. 

/ngiltere, piyasamızdan 
yumurta alıyor 

Cellat gölünde kurutma faaliyeti 

Izmir, (TAN) - İngilizler, bizden 
yumurta almıya karar vermişlerdir. 

Yumurtalar, soğuk hava tertibatlı va 
sıtalarla gönderilecek, her sandıkta 

360 yumurta bulunacaktır. Sevkiya
ta hemen başlanılacaktır. Fiatlar 12 
ıumurta için sekiz şilin ve üç pcns
tir. 

Ingiltere her sene Çinden, mayi ha 

lindeki mikdar haricinde 200 bin san 
dık yumurta aldığı ve Çin - Japon 
harbi bu seneki alışa mani olduğu için 
tekmil ihtiyacını bizden temin edece
ği katiyetle tahmin olunmaktadır. 

lzmitte 
Rıhtım 

Muncusun da} eni Mektep Binası 

lzmit, (TAN) - Belediye, sa

hilde nhtım yaptımuya başla-. 

mıştır. Bir kilometre kadar u
zunhığu bulunacak olan nhtım, 
lzmite bambaşka. bir çehre vere
<!~ktir. 

Mimar Ynn..<>enln planına na
zaran, Halkevi, sinema., Oteller 
hep rıhtım bo) unda yapılac.ak, 
burası bol ıştklı, yeryer havuz
lan ve elektrikli fıskiyeleri olan 
ağaçlıklı, parkh güzel bir köşe 

oalini alacaktır. 
Kayseri, (TAN) - M.mcusun nahi simde, nahiye mUdilrü Cbrahım ~Ume 

yesinde köylünün parasile beş sınıflı rin de himmetile meydana gelen ycJ:i 
bir ilkmektep binası ve bir de hüku- ilkmektep binasını görüy.,ruz. 
ı-:net konağı yapılmıştır. Yukarıki re-

Ayvahkta Bir 
Otobüs Devrildi Tren Divriğe Varıyor 
Ayvalık {TAN) - 22 yolcu ile bu

a.dan Izmire gitmekte olan 103 nu
naralı otobüsün direksiyonu, kasaba 
nızdan çıkış yeri olan Sarıkaya yo-
uşunda kırılmış, otobüs devrilmiştir. 

l 
{olculardan biri başından ağırca, ü
ü ~e hafif surette yaralanmışlardır. 
ıofor, Orhan sorguya çekilmiştir. 

--- -O -

Divrikte Ortamektep 
Sıvas (TAN) - Mühendis ve mü

eahhit Nuri Demirağ tarafından Div 
'lkte yaptınlmış olan, orta okul bu 
ene açılacaktır. Maarif Vekaleti. 
ektebin kadrosunu göndermek üze-
edır. 

---o- --
Bir Adam, Karısının 

Aşıkını Öldürdü 

Sıvas - Erzurum yolu üzerinde inşaat faaliyeti. 

Silifke, (TAN) - Ilinli köyünden 

kaidede namile maruf İzzet, karı

Döndünün ayni köylü Halil lbra
ın oğlu Mehmet ile seviştiğini an
~ış ve takibe başlamıştır. İıkisini 

r arada yakalıyan İzzet, av tüfeği 
Mehmedi öldürmüştür. Katil ya-

Sivas (TAN) - Erzuruma uzaya
cak demiryolu üzerinde çalışmalar 

devam ediyor. 177 ınci kilometrede 
bulunan Divriğe pek yaklaşılmıştır. 

Cilmhuriyet bayramında büyük me
rasimle şimendiferin Divriğe girece
ği kuvvetle tahmin edilmektedir. 

-Aydında Bir 
lanmıştır_. -o- Çocuk Ezildi 

f an9ına Giderken Kancayı Aydın, (TAN) - Burada feci bir 
otomobil kazası daha olmuştnır. Taf-

Almayı Unutmu~lar silatı şudur: Şoför Tahsin Yılmazın 
Sıga, <TAN) - Yeniveköyde çıkan idare ettiği otomobil Karacaahmct 
1gının hakiki sebebi henüz aniaşı- mahallesinde umumi evlerin önün-

ynamıştır. Belediye arozözü yangına den geçerken rota kolu çıkmış, oto
ktinde yetiştiği halde şoför ve ar- mobil yandaki kuyuya çarpmıştl.r. Bıı 
daşları kancayı almayı unutmus- esnada menrnbin üstlinde, oradan 

Divrikliler sevinç içindedir ve <Jim
diden bu bayrama hazırlanmaktadır
lar. 

Onümüzdeki hazirandan itibaren 
Erzincana tren işliyeceği tahmin edil. 

mektedir. 

Bir Avcının Eli Parçalandı 
Aydın (TAN) - Köşk nahiyesıaın 

Menteşeler köyünden Mustafa oğlu 
Ali ava gitmiye hazırlanırken elino 
aldığı çiftesi patlamış, çıkan saçma
lar sağ elini tamamen parçalamıştır. 

Et Teıhiri Ya~k 
Vezirköprü {TAN) - Belediye, ka 

sapların dUkkanlan önünde etleri kan 
calara takıp teşhir etmelerini yasak 
etmiş, etler camekan içinde sattlmıya 
başlanılmıştır. 

Yaralı, buraya getirilmiş, ilk teda
visi yapıldıktan sonra Ankara Nümu
ne hastahane::ıine gönderilmiştir. 

Yeni orman kanununun tatbikın

danberi, ormanlarda kanuna aykırı 
şekilde k;ıtiyat yapanlardan bir kıs
mı yakalanmıştır. Bunların kullan
dıkları 26 merkep, 6 at, 68 öküz, 23 
araba Ye 5 katır müsadere edilerek 
mahkeme kararile satılmış, kendileri 
de ayrıca ceza görmüşlerdir. 

Orman kaçakÇJlİğının önüne hemen 
tamamen geçilmiş gibidir. 

Adanada Kadın 

Yüzünden Cinayet 
Adana, (TAN) - Misis ile Dabağ 

zade çiftliği arasında Veli adında bi
ri tabanca ile Mehmet oğlu Caferi öl 
dürerek kaçmış, sonradan yakalan -
mıştır. Cinayette bir kadın parmağı 
bulunduğu anlaşılmaktadır. 

---oe---

Sellüloz ve Sigara 

Kağıdı Fabrikaları 
Izmit, (TAN) - Scllüloz ve sigara 

kağidı fabrikalarının makineleri Al -
manyadan gelmiş, anbara konulmuş-

!. tur. Bu iki fabrika binasının yapılma. 

1 

sına yakında başlanılacaktır. 

ı Vezirköprü Evleri Boyanıyor 
Vezirköprü (TAN) - Parkın kari şısında~i ve cadde Uıerindcki evler, be 

ı 1ediyenın emri üzerine boyanmış, bu 
l suretle o civar güzelleşmiştir. 
1 

l 
1 
1 

Aksa rayda 

Mumya · 

Aranıyor 

Civar Köylere Bir 

Hey et Gidiyor 
Aksaray (TAN) - Halkevimiz ilk 

altı aylık çalışma programını hazırla 

mış, umumi katipliğe göndermiştir. 
Dil-Tarih komitesinin araştırma

larile tarihi iki mezartaşı ve bir berat 
bulunmuştur. 884. hicri yılında yazıl
mış olan berat, Karamanoğlu lbra -
him Beyin Aksarayda yaptırdığı ca -
miin vakıflarını göstermektedir. 

Halveki azası, Ihlara ve Selime köy 
leri civarında mevcudiyeti söylenilen 
mumyaları aramak üzere yakında o
raya gideceklerdir . 

\'e faal bir yardım gösterememiş geçmekte olan bir çocuk otomobilln 
rdir. Bu son hadise de, yangın sön- altında kalarak tehlikeli surette yara 
ırıne teşkilatının biran evvel kurul lanmıştır. Merkebin arka ayakları da 
asındaki zarureti ortaya koymu~ - Jtırılmıştır. 
r. Şoför yakalanmıştır. 

Malatyalı Bisikletçiler Elazizde 
Malatya, (TAN) - Bura Halke

vi Spor kolundan dokuz kifi bisiklet
le Elazize gitmişlerdir. 

Rpor kolu da güzel bir saha temin 
etmek üzeredir. Başkan Avni Kor
kudun himmetilc Sinne çayın denilen 
yerde büyük bir saha yapılmasına baş 
!anılmıştır. 

9J~ seryisıntle dahi 

POKER PLAY 
fr11f ÔıfııJından· 

ddhd ucuıunu 

~ ...... ~, /,u/amcıyınıi 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Bala.diz . Burdur hattı ihtiyacı,için 9-9-1937 tarihinde münakasaya 

konulan otuz bin metre mikap balasta talip zuhur etmediğinden mezkftr 
balastlar kapalı zarf usulile yeniden münakasaya konuLmuştur. 

2. - A - Bu balastların muhammen bedeli 13500 liradan ibaret 10000 
metre mikabı Bozanönü istasyonu civarındaki taş ocağından. 

B. - Muhammen bedeli 12500 liradan ibaret olan 10000 metre miklbı 
Karakuyu istasyonu civarındaki taş ocağından. 

C. - Muhammen bedeli 11000 liradan ibaret olan diğer 10000 metre 
mikabmdan 5000 metre mikabı Baladiz - Burdur hattının tar..afeyninden 
toplama ve 5000 metre mikabı da ocak balastı olarak verilecektir. 

3. - Eksiltme 4-10-1937 tarihinde saat on beşte vekaletimiz demiryol
lar inşaat dairesindeki münakasa komisyonu odasında yapılacaktır. 

4. - Muvakkat teminat 2775 liradır. 
5. - Münakasa şartnamesi, mukavele projesi ve diğer mUnakasa evra .. 

kı 185 kuruş mukabilinde demiryollar inşaat dairesinden verilmektedir. 
6. - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 No. lu arttırma ve eksiltme 

ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesika· 
larla 937 senesine ait olmak üzere vekaletimizden verilmiş mUteahhitlik'. 
vesikasını ve fiat teklüini havi zarflarını mezkur kanunun tarifatı daire. 
sinde hazırlıyarak 4-10-1937 tarihinde saat dörde kadar inşaat arttırma, 
eksiltme ve ihale komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri lfızımdır. 
(6209) , __ 

, :Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 1 

6. cı keşide 11 Birinciteşrin 937 dedir. 

, Büyük ikramiye: 200.000 
Bundan başka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık 

ikramiyelerle (200.000 ve 50.000) liralık iki adet mükafat ı 
vardır ... 

DlKKAT: 

Bilet alan herkes 7 /Birinciteşrin/937 günü aktamına ){adar bi-

letini değiştirmit bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ... ' _ _ ., 
İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

Kıymeti Peyparno• 
Lira K. Lira K. 
1500 00 113 00 Şehremini: Arpaemini mahallesinde Hastane yo

lu üzerinde tamamı 1661 metre mu· 
rabbaında bulunan Yavaşçaşahin 
Mehmet ağa camii ve tekkesi arsa.· 
Si. 830. 

682 81 

360 26 

417 10 

58 26 

226 71 

148 82 

220 10 

102 50 

51 22 Eyüp 

Beyazıd 

Beyazıd 

Cezerikasnn mahallesinde Arpacı· 
hayrettin sokağında eski 18 yeni 20 
No. lı iki kat 3 oda 2 hela bir mat
bah sofa ve bahçesi olan hanenin 
tamamı. 5982. 

Beyazıd mahallesinde Çadırçılar cad 
desinde yeni 80/ 82 No. lı dükkanın 
tamamı. 4021. 

Beyazıd mahallesinde Çadırcılar cad 
desinde yeni 60 No. lı dükkanın ta
mamı. 5963. 

Beyazıd Beyazıd mahallesinde Çadırcılar Ha
cımemiş sokağında 13 No. lı dükka
nın tamamı. 5963. 

17 50 Beyazıd Beyazıd mahallesinde Çadırcılar cad 
desinde 19 No. lı 88/ 120 hissesi 
5944. 

11 20 Çarşı ,: Çarşıda Bodrum hanı alt katta 11 
numaralı peyke mahallinin 38471/, 
53760 hissesile mezkfır yepkenin al· 
tında bulunan ve toprakla . doldu
rulmuş olan 12 No. lı bodrUımun ta
mamı. 7187. 

16 50 Aksaray Sofular mahallesinde eski Şeftali ye
ni Rağbet sokağında 8 numaralı ha· 
rap hanenin tamamı. 5073. 

7 70 Yedikule Imrahorilyasbey mahallesinde Kuyu 
lu bakkal sokağında eski 18 yeni 43 
numaralı ve tamamı 51 metre arsa
nun tamamı. 5989. 

Yukarıda yazılı mallar satılmak üzere 15 gün müddetle arttırmaya çı
karılmıştır. ihalesi 4-10-937 Pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 
Is teklilcrin Mah!Ulat kalemine gelmeleri. (6266) 
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SERBEST MUSiKi MUNAKASALARI 
Musiki ile uğraşanlar Jlo. 78 Y acın : Zi~ Şalılr 

$ah lsmailin Hazines~ 
Herkesin iştahını Kabarttı 
S .!liın; bu tertibatı alırken, en 

emin adamlannı asker ça 
dırlan arasında dolaştınyordu. Bw 
1ar bir taraftan, Şii mezhebine 
ınensup olan askerleri şiddetli bir 
kontrol altında bulunduruyorlar .. 
Diğer taraftan da: 

- Şah Ismail, bUtUn hazinesini 
beraber getirmiş.. Askerlerinin el
biseleri, kimilfm altın işlemeli, dUf 
Jneleri de inci ve cevahirdenmiş ... 

Diye, propaganda yapıyorlardı. 

Bilhassa, karşrtepede görünen ça
chrlarm arkasındaki, erzak, tatlı 
\re meyva depolannm zenginliğini 

möyliye aöyliye bitiremiyorlardı .. 
Asker, açtı. Günlerdenberi, acı 

otlardan yapılmış saç ekmekleri, ve 
dağlarda buldukları bam meyvalar 
la ~u,lardı. 
Şah lsmailin hazinesi.. altın işle

llleli cevahir düğmeli elbi8eler .. bol 
' ' bol yemekler ve yemUJler .. askerle-

liıı derhal iftahlarmı kaba.rtmJetı. 
:Artık herkee, aabahm olmasını sa
bıraızhıda beklemiye b&fl&.mlftı. 

G ece zifirl karanlıktı. İki ordu
n~ etrafmdıa. da çok aıkı em 

niyet tertibatı ahnDllftl. Çadırlann 
aralarmda, öbek ftek ate§ler yanı
yordu. Ateflerln önünde, hileyi laf 
lan kurulmUftu. Bunlarm önünde 
toplanan askerler; birftç saat son
ra dUfD'anlarmı daha kolaylıkla bo 
iazlıyabilmek için taflan mütema
diyen i§letiyorlar .. kılıçlarını, pala-
larmı · teber ve baltalarını, mızrak 
ve harln uçlarım bilemiye ça.btıyor-
la.rdı. 

Ş ah Jamail; sabaha kartı atma 
binmif.. ileri karakol hatla· 

w Udi!' saıu11111• eeaıMn •• 
aunun tertibatını gözden geçirmişti. 
Ve eonra, bir kefjif posta.sile Osman 
h uç karakollarmdan birinin ~ri
ne ant bir baakm yaptırmıf .. ıkı Os 
manlı askerini esir aldnımştI. 

Bu illi esiri, ayn ayn isticvap et 
JDittl. Onlarm verdiği malO.mat ile 

ken41 mu.aJıedelerini ~~e~.rmi!~· 
Bilha•a, topların yermı ıyıce og-

Hacı Bektaşi Veli. Demine devranı· 
na hu, diyelim; huuu! .. 

Sadalan, sillhlarım ktışanan Bek 
taşi askerlere sonsuz bir heyecan 
veriyordu. 

S ah Ismailin çadırlannda, ay
ni manzara görünüyordu ..• 

Orada da, yanık sesli müezzinlerin 
ezan sesleri, kalpleri hüzUnle titre
ten tekbir sadalarma karışıyor .. O
rada da Kuranın (Fetih nusret) a
yetleri; çadırlar arasmda dolaşan 
münadllerin; 
Nasnuı minallihi 
Ve fethüm karib .. 
Ve beşşiril mü'minfne 
Yaaaa Muhammet ..• 
Feryatlarile karş.ılaşılıyordu. 
Orada da Gtllban.kler çekiliyor .. 

Orada da: 
Her sabah,her sabah 
OtU§Ur kutlar. 
(Allah) bir (Muhammet) 
(Ali) diyerek .• 

Diye başhyan (Kerbela tehitıeri) 
ne ait nefesler, Şah Ismailin asker
lerine coşkun hisler ve heyecanlar 
veriyor .. Her tarafta: 

- Medet, yi. Hayder ... 
- Medet, ya Şahı Şehidan ! .. 
- Medet, yi Hüseyin ... 

ken, bu atlılar ne cesaretle ovaya i
niyorlar?. Acaba burada, ne yap
mak ıstiyo •ar?. 

Diye mırıldanmıştı... Ve derhal 
başını arkasında duran iki esir as
kere çevirmiş: 

- Bu atlılar, kimlerdir?. 
Demi§ti. Esirler, cevap vermleler 

di. 
- öndeki kızıl bayraklılar; bü

tün ecdadı, Osmanlı akmcılarma ku 
manda eden, Mihal oğlu Mehmet Be 
yin (Nikbolu) süvarileridir. 

- Ya, şiımdi ovaya inmiye bq
lıyan şu yeşil bayraklılar? .. 

- Onlar da; lsfendiyar oğlunun 
kumanda ettiği Bolu ve Kastamonu 
atlılandır. 

Şah Ismail, gittikçe artan bir 
hayret ve dikkatle süvarilerin hare 
ki.tını takip ediyordu. Fakat, bunla 
rm yapmak ı.tedilder:t m&neYJ'&7' 
hiç bir mi.na Veremiyordu. 

(ArkMı var) 

Türk musikisi için 
neler söylüyorlar ? 

M uaiki davası: Bu davanın ne 
§ekilde ballolunacağı anla

ıılmaz bir hale geldi. itin garibi, 
ortada davacı çok, fakat bu ifi hal 
!edecek hikim yok!.. 

Kanaatime göre iddialar şunlar
dır: Musiki meyhaneden kurtanl
malıdır. Bugün besteki.rız diye eser 
yapanlar, öz musikiyi sevenleri tat 
min edebilmekten uzaktırlar. Musi
ki mezbahadadır. Musiki iğneli fıçı
da boğazlanıyor. Hiç bir esasa da
yanımyan bu musikiyi ne zaınan de 
ğiftireceğiz. Mttzisyenle4, sanati bir 
kir vasıtası yapmaktaıi çekinmeli
dirler. Hakiki musiki için icap eder 
se açlıktan ölmelidirler. Ve .. Ve. ve 
saire. 

Mukadder bir sual karşısında 

kalmamak için timdiden şunu söy
liyeyim: Kendimi bu mtıhim davayı 
halledecek bir hlldm olarak gör
mekten çok ur.aktayım. Bu, büyük 
bir kt1stahlık olur, yalnız ıu kadar 
ki, bu i§in içinde bulunmq olmak 
dolayısile, belki benim de bir fik
rim ve yukarıdaki iddialara itiraz 
larmı olabilir. Zavallı musikişinas
lar ve avalh musiki! .• Bu haksız 
tarizlerden ne vakit kurtulacak aca 
ba? .. 

, 

M usikiyi meyhanelerden kal
dıralmı da nereye l:oyalm1 

Rafa mı?.. Halkın musiki ihtiyacı 
nerede ve namı tatmin edilecek? Se 
nede verilecek Uç bet konserle mi? 

Hem bime meyhane deyince yal
nız rakı içmek için gidilen yerler 
akla gelir. Büyük gazinolar, bahçe-

ler, pa ... r.~dr de ~-
rulabllen ve mmrllri enebilen yer 
ler meyhane değildir. Oralarda 

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

Muilıi bahftnde, 6il""-ı 
Türk mıai.lrin iP,., bu İfl• 
ihtiaaa aahibi olan B. Ma
har Mülülin TAN'tla ilri ya
zın ~ıktı. Bu münaebetle 
bugün mıuilıi ile ön ..Jta 
ufr'lfGlllar, ba hasmta li· 
kirlerini biltlirmelı ütetliler. 
B.,Pn banlartlan batelıar 
ue tanburi Salalaattinin ileri 
sürtlüiü lilıirleri neJr«ii-

• 

halk hiç te terbiyesini bozmadan 
ve ağzı burnu çarpılmadan saz din 
ler. Biz, konaer dinlemiye gelen 
ne ağzı ve boynu çarpıklan da gör
dük. içecek bir adamın konserde de 
içmesıni önlemek mUmktla değil~. 
Ya dıpnda içer, gelir, yahut cebı
ne ıifeyi sokar, hem ~er, ~e~ 
de içer. Bu sözlerimle beni, musıki
yi ve konser mefhumunun ne oldu
ğunu bilmemekle itham etmiye kal 
kanlara ben gWerim. Bunu geçelim 

M emleketimizde Türk musiki 
si erbabmm sanatlerini tef 

bir edebilecekleri lokaller, um~ 
bahçeler, parklar ve bl1yWt gasıno 
lardır. Her artist, muannit bir kıs 
kançhkla musikisini yabancı ku· 
laklardan saklamak iatiyen mer
hum Nevres gibi olamaz. Fakat 
her sanatkir da sazında, aesüıde 
hissettiği kabiliyeti başkalarma 

duyurmak zevkindedir. Bunu mut 
laka para kazanmak için yapmaz. 
Hig bir müzis1en musikiye ba§la
t!ili .... P91' ~- ... 
mez. O, iradesinin dışında kalan 

ğu gibl hakkiyle beğenilenler et. 
vardJr. 

Çalman, okunan eeerlen ge-
lince: 1 

Aymıer, ililıiler, klrlar ve du· 
rald&rdan bqka kliaiklerin mtlhim 
bir kısmı zaman zaman repertuva
mnıza girer ve zannederim sahiple 
ri mezardan baflarmı kaldıraalar, 
eeerlerinl hiç te fena prtlar için
de okunur ve çalınır görmezler. On 
lan memnun etınek kabildir. Fa
kat yqıyan ve eakiye bağlı muta
&uıpları tatmin etmek güçtür. 

Olenlerin dünyada iddialan kal
ınanıJftlr. Amma yqıyanlar öyle 
değil, kendilerinden b8lka kimae
nin sanatte muvaffak olmaama ı.. 
hammWleri yoktur. Bu, derin bir 
yaradır. Musiki estetik sanatlerin 
en kolay gibi göri1Deni, fakat en 
gilçUdilr. Eski Uatatlarm f&)ıaerle 
ri karfmmda diz çöker wcde pli
m. Lüin; hiç bir aman eaerleri
miai onlara benzetmeyi dÜfÜDJlleYiS 
ve dtlttlnmedit. Telmijimiz onlar 
kadar kuvvetli olm11a da kadim 
tarzda besteler yapmak gtlç delil
dir. Yaptığnnm fanıetlek te ne ka 
zamnz. 

Vücutleri bu llemden glSçmı Ua 
tatlar yqadıklan devrin hialeriDl 
terennüm ettiler. Biz de bucUıdl ya. 
tatmak istiyoruz. Amma, belki 11.
mn olduğu kadar muvaffak o1amJ. 
yoruz. Bir gtlıı gelecek mutlaka " 
mutlaka bu iti bqaracağız. Biz bl 
imanla çalıpyoruz. 

Gelelim mwôkimizin telmtk 
bahsine: Türk muaiJrisinia 

mevsa bulundutu -.ıar ft kat. 
deler çok ilm! ve çok kuvvetlidir. 
Farabi, Ibni Sina, Safyuddin AbdlU 
mümin, ve Abdtllkadir Ragıp gibi 
eski Tllrk Uatatlarmm telifleri o
kunmadan mnıikimir.e klymetaizlilıc 
isnat etmek pek büyük bir iDatm 
lık olur. 

reıımifti. Ondan sonra, ıilratle pli
nım tuarlamıt; artık son kararını 
vetmitti. 

• 

Feryatları yükseliyordu. 
Ortalık, yavaryavq ağanyordu. 

Şark ufukları, hafif haf"ıf kızanyor 
du... Şu anda, iki ordunun başku
mandanları .• Ayni Allaha tapan .. 
Ayni peygamberi tanıyan. Damar
Iarmda, ayni Türk kanını taşıyan 
iki kardeş milletin iki. hUktiından 
da secdeye kapanmıflardı. lkisi de 
ayni lisan ile Allaha yalvanyorlar: 

Sabahleyin Aynanıza Bakarken ••• 

bir hisle sazına aanJmıttır. Ulldl· 
sü, ruhunun cotkunluklarmı, ta
hassUslerini ıztıraplarmı, sazmm 
tellerinde veyahut sesinin dalga· 
larmda canlandırmaktır. O, sana
tinin vecdi içinde çırpınır, durur. 
Memleketimizde mevcut yüzlerce 
musikişinastan. birkaÇIDin apartı· 

man yaptırmış olması, diğerlerinin 
de ayni gaye ile sahnelere atılllllf 
ohnalanm icap ettirmez. 

lkalarmm ooklutu. deiifUdill. 
nağme zenginliği ve aantimaıı iti
barile, Garp musikisinden çok U.. 
tündilr. Onun harici bir ai1se ihtiya 
cı yoktur. Yani bugünldl halile ar 
moni kabul edemez. Ve ltlzumlua. 
dur. 

_ Dan .. dan .. dannnmı. . . . . . 
_ Dan .. dan .. dannnnnn ..• . . . . . . . 
- Dan .. dan .. dannnnn, .. 
Selbnin ordusundaki büyük mu

harebe (Kös) ünün azametli sesi, 
meher vaktinin alaca karanlıklan i
... semavi bir emir gibi yüksel· 
clt. Bu aesi, muhtelif asker kıtalan
Dm davul sedaları takip etti ... Bu, 

- Sillh bafma.! ..• 
Emri idi. 
o anda, btltün ovayı, hadn bir i-

41ti kapladı. •Selimin ordusundaki 
1Ua yirmi bin ldtf, hep bir almdan 
t.kblr getirmiye bqlamıftl. 

<Otalı hümayun) un önünden, tiz 
- tannan bir sada ile esan eesi yUık 
leldi. Bu aeee, çadırlarm arasmda 
(l'etlh) suresi okuyan hafWarm 
"daları mukabele etti. 

Artık her taraf, mahfer gibi kay 
IUyordu. Sürekli tekbir seslerine, 
-llWı plartılan, at ldfnemeleri ka
l'leıyordu ... Ordunun telWları, 

- Ha babun, ha.- Ha, aalanlar, 
ha. .. Gün bugün saat bu aaat .• Dev 
~etıa hünklrm fermanı var. Vur, 
luranm.. sür, sUrenin. Mali gani
laet, ele geçirenin .. 00,manm mali 
hew .. Kam, hederdir .. Kelle geti
"81ere, quri ihsanlar verilecek
tir. Duymadık, ifitmedik demeyin, 
~ .. 

Diye bağıra bağıra doiatıyorlar-
41. 

t'tnıçert çadırlarmm önlerinde 
(Gtllbaııt) Jer çekiliyor; 

- Allah, Allah .. Dllllab .. Bat ttr 
,,.___ Sine pUryan, kılıç al kan •• Bu 
~nice başlar kesilür, hiç 
-... 10ran.. Kılwmm, düşmana 
~· Kullupmuz, padifaba ıyan. 
~· ı.ter. kırklar .. Nanı Nebi. 
~,...._ A1ly Plr1mis, hUnklnnm, 

_ Yarap!. Sen bana zafer ver .• 
Beni mahcup ve mahzun etme. 

Dıye, inim inim inliyorlardı. 

Her tarafta, kuvvetli müdafaa 
tertibatı alın!§ olan Şah Is

mall; Osmanlı ordusu taratmdan 
htıcum edilmedikçe, katiyen aiWı 
~esi için emirler Vermiftl. 

Kendisi de, gece yansı esir edi
len ı1ti Osmanlı askerini yanma ala
rak, bUttln bvaya hlkim olan kü
çük bir tepeye gelmifti. 

Buradan, Çaldıran sahrası bir ta 
bak içi gibi bütün açıklığı ile görü
nüyor.. Şimdi, bir araya toplana
rak· coşkun dervişlerin zikirleri gi 
bi; fasılasız bir tempo ile çalman 
davullaın heyecanı arttıran sesle
ri i§itiliyordu. 

Hafif bir sis arkasından doğan 
güneş, kıpkızıl kana batmlmıt bir 
tepsi gibi ağır ağır yilksellyordu .. 
Karşı tepelerde, rengarenk bayrak 
lar ve çadırlar arasında, sili.hlar 
parlıyor .. Biribirine klU'l§&D atlar 
ve askerler, he zerresi ayn ayn kI 
mıldıyan bir kütle, gibi, için için 
kaynqıyordu. 

Birdenbire yUzleree lmd bayrak 
dalgalanmıftı. Günetin ilk Jflklan 
lral"IWJlda, lillhlan pırıl pırıl pml
da1an bir stıvari fırkası, ağır ağır 
ovaya inmeye başlaml§tı. 
Şah Iamail. gördiiğtl bu manza

ra lruşwnda hayrette kalınış .. ide 
ta, gözlerine inan&m&mlftl: 

- Garip 19y ... Ovaya hikim o
lan bUttlıı tepeler bizim. eJimlrde i· 

Tlkma bunuıla merhum llldvaa 
Efendlnbı hikiyesbd ~ cluy
m11§8UDmdar: Her Abalı aykudaa 
uywnea, daha yüzllntl yıkamMu 
önee, aynHma bakar ve o glbakil 
benzi nurlsa ona uygun renkt.e o
lan etreU burnunu tabrnul. .. 

8b de, onun ~ ber sabah uy
lmdan uy&ı1U11ea aynuma balmıak. 
sma. Amma, onan gibi yalancı ba
ran takınak~ detD, o gtbddl bela 
dnlzln rengfni uJıyank ona göre 

sağlıpmr --lçJa. Berkel bDlr 
ki lnunm beml bötöa vtieadan •Y· 
D881 gibidir. Vöoaclm en hafif ıa
ba'ıtmldarou bOe ._.. erkelldM 
haber verir ve 011UD verdlil haber
den istifade ederek rahl!!ltmzhia ae 
rede oldupna u ook yakm olank. 
anlayıp dtbeltmek mtblddindlr. 

Meseli, yorgunbir vtleudtl, lllyall 
bir halkayla ~vrllmlt göslerdell. 
yözön ~kik çlzgllerlııden hemeD 
an1anDm. Yorgunluk sadece tMla 
çabtmaktu, manca bir yoW., ya
hut bir gece öaee mutattan pek fu 
la oturm111 olmaktan Deri gelmlpe, 
bir lld ... l8tlıüatJe vtleadıa .... 
leacllımek, beul dtlllfılt:mek lrola>'· 
dır. 

Fabt o yorıun bem11 tttrtll tlrll 
kederlerden de Deri pleblllr. O -.. 
kit belere MJbep olaa eeJlerl orta. 
dan kaklumak ellnlsde o'-Nle, 
k .......... deadaDaa ..... 
venıelWdllJllleıekorw.bl-

dıJwmedwpns .......... --~ 
.... .....,.. ....... bir ... 
vulflll olar. • 

........-ıe, bayatmnda o Jor
gm .._. ..... edecek bir .... ~ 
dılı taMlrde, .. ..,...,_ ... 
.... •J'lnl'Ü ................... 
kam. BeDd, be)'Ulli kmarmda -
ook __.... ..._dil lllr 118Y 

&6rilntbıös: Karaciğer ve safra ke
MBl blru rahatım demektlr. Bir 
gön önce, yememeniz lizım gt'.J!ll 
yemekJeıdm ylyip yemediğbıld dü
ttinlbıtlL y eclljlnls batınıma ge
line bir mt1abJ1 çok defa işi dibel
tlr. Alad halde btltön vtlcıadttatbtl, 
bllhıua braelger tarafım mua
yene ettirmeyi ihmal etmemelisi
niz. 

Birçok defa yorgaa benizle bir
likte dil ele pulı olar. Banun mide
de ve banülarda rahataaWdan 
Deri gelcJlilnl töpbeslz bUlnlnlz ve 
bir Od gön perbble öntbıö eabuk 
almam. 
Yorıan benkle blrllkt.e karaclfer 

tarafmda, ODUJI özerinde, kendi 
kfllldlne yahut özerlne bulllea mey-
dana --bir alırlık yahut ağn o
lma, u ocak yaJnMa orada kum 
ADClll çılmeaimJ haber verir. Bi
raz )'8llılarda yorgun benble bera-
ber yan taraflarda, böbrekler hiza. f 
smda aptJk veya hafif ağrı olul'. 
O ........ da böbreklerde kum da· 

- ..... gelmelidlr. 
.........._ yorpm bealıde bir-

likte, gWerln abıda yalım ..... 
..... dejll, böUiD .... çok 8UI 

olur. Ba rmk böUba vtlCIMlaD tılldl 
....... girtUlr. KlmW baktıp 

teJlerl ... 8UI girilr. BaB1m ... 
nbk oldalau ......... blllnbab. 
..... 8UI ,.. llaftf lllle ola ,... 
.. ... ela! .,. • •• ...,. ...... o 
ftldt te ... bir IO'l'affsm&J'I, ya. 
bat eald '* ......,.. bataWlr. Bil 
llaftf '* ....... blle lmnelPrl da
lma batıra ptbweNlr. 

Bir de ku8erllleıill kara 11811, 

blru da yfJllll;-tlnk beml vudlr 
ld lılrlmç glln deftlD edlace, hemen 
~ımtatse m•yeae olmuna11 biç 
-b=-k .......... 

Musikiyi hazmetmiş bir sanat
kar, musikişinas ohnak sıfatı onun 
alnında bir damgadır. Bir reua
mın, bir heykeltraşın bir edibin sa 
natinden para kazanmam neden a 
yıp olsun. 

Bir musikitinasın elindeki sazi
le veyahut sesindeki cevherle geç.i 
nebilmesi mümkün oluyorsa, ne 
mutlu ona! .. Buııu yapmak ayıp
sa; bu ytlzk&raSI o iti ayıplıyan
larm olaun. 

Kanaatimce! .. herşeyde oldu 
ğu gibi, musikide de en n

cıklı f8Y taassuptur. Her devirde, 
eskiler yenileri beğenmemiştir. Es
kinin eskiye bağWığı, yeni bir var
lığı görebilmeeine, hatta onda bir 
sanat zerresi sezebilmeıine engel
dir. Onun yeni birşey görmiye ta
hammtllü yoktur. 

Eksikliği: 

Eserlerin, sadece iyini ili.hl, kir. 
durak, pe,rev, murabba ve prlala. 
ra inhisar edifi, ve apğl yukan 
bir §arkı musikisi olUfUdur. Garp 
musikisinde oldup gibi (senfonik) 
yani ıiiraiz, yalıuz eııstri1manJaft 
tuvirl musiki yapamaYJ§llDJS ve 
eskilerin de bunu dfitünememif ol
malarıdır ki; muafkimizin sab•._ 
geni§letememiftir. 

Biraz darlık içinde olduğuJlumi 
itiraf ederim. Amma buııu birdell 
yapak milmktln defildir. MuaUd bir 
bakımdan ilim meeeleaidir. Onu da, 
bu iti bilirim, diye geçinenlere de
ğil, hakikaten bilenlere bırabak 
artık! .• 

Biz de; şaheserler yapıyoruz, de- ı-
mek istemiyoruz. Hatta sanatki.rız lzmircle Bir .. 
diye bir iddiamız da yok. Amma her 

halde birşeyler beceriyoruz. Ne mu FaclaSI 
sikimizi boğazlıyoruz, ne de yoldan 

adam çeviriyoruz. Musiki herhangi lzmir, (TAN) - Burada bir 
bir mezbahada, kimin iğneli fJÇISDl faclaaı olmuetur. 
da ve nerede boğazlanıyor acaba?. 
Bugünkü musiki erbabma isnat e
dilmek iatenen ıuikaatler hakkın· 
da fikir ytlıiltebilmek için iti biru 
tetkik etmek icap etmez mi?. Umu 
mi yerlerde çalan, okuyan artiatler 
arasmda kabiliyeti eksik olanlar 
bulunabilir. Musikide geri kalmıt 
birkaç kiti için, bUttln bir zümreyi 
lekelemek doğru olamaz. Birkaç aa 
natklr istisna edilirse, memlekette 
mevcut musikişinaslarm en iyileri 
nin umumi yerlerde ç&Iıp okuduk 
larmı unutmamalıdır. içlerinde 
hakkı olmadan söhret alanlar oldu-

Salepçi camiinin arkasındaki 
manm aile evinde oturau aınW 
lim oğlu Yusuf, karım ile lyf doııı. 
miyor, kaympederinin de bu fite 
mağı oldutuııu ve hatt& karmmı 
ptıp bqka birisine wrmek 
ğbıi l&Dl)'OnDUf. Bu meaeledeD 
yı aralarmda çıkan mbıb .. 
amda Yuaufun batma lraYDlllledll 

Haydar bir teati fırlatmJI, o ~ .. 

dan muhtelif yerlerlnclell alır 
te yaralamıftır. Badın 80DI'& 

B_.yeyi tehlikeli M1Ntte vurea 
tnr Y11•1f VR.1ra.lılnmatrr 
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cak bir surette kendini gösterm~
tedir.,, 

B. İbrahim Necmi Dilmen, bundan 
sonra Türk Dili Kurumunun çalışma
ları ve bunun çok bereketli verimle
ri hakkında da izahat verdi, burada 
bilhassa GUneş - Dil teorisi üzerin.de 
durarak, bu ana teoriyi birtakım 

canlı misallerle izah etti, dedi ki: 
"- Amerika sözü, bizi, oraya gi

dip isim verenlerin, Amur havzası 
sakinlerinden "Amurık" Tilrkleri ol

(BAŞMAKALEDEN MABAAT) 

En Yeni 
Veba: 
Propaganda 

(Bqı 1 incide) 

duğuna, lojik bir tarzda derhal inti- gözgözü görmez bir sis yaratmıya 
kal ettirir. Bunu takviye eden bir çalışılacaktı. 
isim de Amerikadaki Yukataq yarı
madasıdır. Bu ismi koyanların Yakut 
Türkleri olduğuna şüphe edilmeme
lidir. 

C ok şUkür ki dünyanın biltün 
çok kurnazlannda aptal bır 

taraf olduğu gibi, propagandaların 

da aptal bir tarafı da eksik değildir. 
Bu meselede haddinden fazla bir mu
vaffakıyetle çalışmışlar ve kuvvetle
rinin büyüklUğünU cürmü meşhut 
şeklinde ele vermişlerdir. 

Rus Manevraları 
Sona Erdi 

Moskova, 26 (A.A.) -Mareşal Vo 
roşilof un da iştirakile Bielorussia 
mıntakasmda yapılan büyük askerl 
manevralar nihayet bulmllfİur. Ma
nevraların en enteresan safhası iki 
bin iki yüz askerin tam teçhizatlari· 
le karşı tarafın gerisine ayni zaman· 
da para..5ütle inmeleri teşkil etmiştir. 

Manevralar, her sınıfa mensup kı
taatm iştirak ettiği kati bir meydan 
muharebesile neticelenmiştir. Bılbas
~a büylik tank kuvvetlerinin hücum
ları nazarı dikkati celbetmiştir. Anl 
ve beklenilmiyen bir yerden yapılan 
bu hucumlar, çok heyecanlı anlar ya
ratmıştır. 

Manevralar, muvaffakıyetle cere
yan etmiş ve askerlerin yükseık talim 
ve harp kabiliyetlerini göstermiştir. 

... 
Şelimiz 'Atatürk Beylerbeyi. aarayındalıi ziyafet eınaıında 

Bugünkü medeni dillerde kültUr 
anlamı taşıyan kelimelerden hangisi 
üzerinde dursak, Türk Dil Teorisinin 
analiz sistemi, bize bu kelimenin ana 
Türk dilindeki aslını göstermektedir. 
Mesela bizzat "Kültür,, kelimesi böy
ledir. Bütün medeni milletlerin, me
deni insanların mümeyyiz vasfı olan 
(kültUr • kultur • kultura kuldura) 
sözü, gayrikabili ret bir surette 
türkçedir.,, 

Bu saniyede şunu biliyoruz ki mem 
lekette ecnebi propagandaların gizli 
teşkilatı vardır. Bunlar çok kuvvet
lidir. Herhalde birtakım vasıtaları 

vardır. Bilmeden kendilerine alet o
lan gafiller ve sivri akıllılar da eksik 
değildir. 

Veliahti 

Ayrıldı 

Yunan 
Sofyadan 

Dil Bayramını Kutladık Sof ya, 26 (A.A.) - Yıunan veliah
ti prens Paul, Sofyada Bulgar ordu· 
sunun manevralarında bulunmak Uze 
re kalmış değildir. Haber alındığına 
göre, bu ziyareti tamamile hususi ma 
hiyettedir. Dün Viyanaya hareket et· 
miştir. 

Hep Türk kökü 

Büyük Şefimiz Atatürkün Tarih 
l ltif ati arı 

Sayın Genel Sekreter, sözünün 
sonlarına doğru şöyle devam etti: 

"- Güneş - Dil teorisinin önümüze 
açtığı yeni ve geniş ufuk, dil çalış
malarının başka cepheleri üzerinde 
de işimizi kolaylaştırmaktadır. Dili
mizde kullanılan birtakım terimler 
vardır ki, bunlar yabancı dillerden a
lınma kelimeler sanılagelmektedir. 

Bunlardan birtakımı, herkesin bilip 
manasını anladığı "elcirtrik, metre, 
gram, otomobil, motör, telgraf, tele
fon, gramofon .. ., gibi kelimelerdir. 
Birtakımı da yilksek ilim mefhumlan 
anlatan ve ihtısasa taall\ı.k eden fen
ni ve ilmi tabirlerdir. Bu gibi kelime 
ler üzerinde çalışırken, bunların ana 
Türk dili kaynağından geldiği tahak
kuk edenlerini almamıya bir sebep 
yoktıur. Doğrudan dağı-uya halka hi
tap eden yazılarda, ilk ve orta öğre
tim okullarında okutulacak ders ki
taplarında, elden geldiği kadar, her
kesin kolaylıkla anlıyabileceği açık, 
sade bir dil kullanmak esasını muha-

Gizli teşkilat, bize ait bir aile işini 
birkaç saat içinde bir yalan ve fesat 
havasına boğmıya, ortalığı bulandır

mıya ve aldatmıya cüret edecek ka
dar kendine güvenmiştir. Muallimlerine .Yuksek 

(Başı 1 incide) 
kay vapuruna binmek ve muallimle· 
rin Boğaz gezisine iştirak etmek su
retile muallimleri çok sevindirmişler
dir.Onlarla birçok mesleki hasbihaller 
de bulunmuşlardır.Vpaur bundan son 
ra Köprüye gelmiş ve Büyillc Şef mu
allimlerin coşkun tezahüratları ara
sında vapurdan motörlerine geçmi,. 
lerdir. 

Büyüle Dil Bayramı 
Hararetle Kutlandı 

Büyük dil bayramımız, memleke
tin her tarafında diln hararetle kut
lanmıştır. Şehrimizdeki halkevlerin -
de de birçok konferanslar verilmiş, 
ve dil bayramının ehemmiyeti anla
tılmış, Ankara ve Jstanbul radyola
nnda da aynca konferanslar veril
miştir. 

Bu arada dün Beyoğlu halkevinde 
gece saat 21 de merasim yapılmış
tır. Merasime ev başkanı Ekrem Tu· 
run bir söylevile başlanmış ve Be
yoğlu halkevinin dil, tarih ve edebi
yat komitesi azasından Semih Müm 
taz tarafından Güneş - Dil teorisi 
hakkında bir konferans verilmiştir. 

Şişli halkevinde dün saat 17 de 
'felsefe muallimi Ahmet Faik Türk
men tarafından (Dilimizin beşinci 
bayramı) mevzulu güzel bir konf e
rans verilmiştir. Bundan sonra mu
allim Kenan Sarıer tarafından şiir
ler okunmuştur. 

Şehremini halkevi, Istanbul ve An 
kara radyolarında verilen di1 bay
ramı konferanslarını davctlilerıne 
dinletmiş ve gece saat 21 de bir mü 
~amere tertip olunmuştur. 

Beşiktaş halkevinde de Türk dilinin 
llstünlüğü hakkında bir konferans 
;~lmiş ve müsaı~ere tertip edilmiş-

Eminönü halkevinde dil bayra-
r.ıı hakkında başkan Agah Sırrı ta· 
rafından bir nutuk söylenmiş ve e
vm or~estrası konserler vermiştir. 

Uskudar Halkevinde de Dil Bayra
mı kutlanmış, Halkevi bandosunun 
iştirakile gece bir müsamere veril
mış~ir. Müsamereden evvel öğretmen 
Rasım, Dil Bayramı hakkında bir 
konferans vermiştir. Bundan sonra 
Halkevi gösterit kolu tarafından mil 
li bir piyes temsil edilmiş ve yüzler
ee kişi tarafından seyredilmiştir. 

Misafir Profesörler 
Tetkik Gezisinde 

~inci Tarih Kurultayına iştirak 
etmış olan profesörlerden mühim bir 
kısmı dün Truva harabelerini gez
mek üzere Çanakkaleye gitmiştir. 20 
pro~esor de Ankaraya hareket etmiş 

rdir. Bunlar Boğazköyü gezecekler 
ve Alacahöytik hafriyatını yakından 

tkik edeceklerdir. Profesörlerden 
kisi memleketlerine dönmüş, bir iki

de Istanbulda kalmıştır. 

• 
Profesör Dilmenin 

Radyoda Konferansı 
Türk Dil Kurumu Genel Sekreteri 
lbrahim Necmi Dilmen tarafından 

l 

Proleıör Alet, tarih 

dil bayramı, büyük bir milli bayram
dır. Kutlu olsun. Birtakım dUnya bil
ginleri ırk ile dil arasında münase
bet aramak veya aramamak husu
sunda ne derlerse desinler, Türkler
ce dil, milliyetin silinmez bir dam-

gasıdır. Tünkler, beşer hayatının han 
gi çağında olursa olsun, nerelere 
gitmişler ve nerelerde yerleşmişlerse 
kültürlerini ve kültürel dillerini de 

birlikte götürmüşler ve oralara yay
mışlardır. 

Prehistuar ve histuar çağların· 

da ana yurttan ayrılarak başka di· 
yarlara göçmüş olan Türklerin bu
gün başka başka adlar almış dille
rinde bile, Türk dilinin i?Jeri canlı 
olarak yaşamaktadır. Bu izleri yeni 
Türk Dil teorisinin ışıklan altında 
bugün açık olarak görüyoruz. 

Dil bayramının 26 Eylfıl'c düşme
sinin sebebi, bundan 5 yıl önce, 1932 
de, Birinci Türk Dil Kurultayının bu 
tarihte toplanmış olmasıdır. 

Atatürkün uz.ak görüşünün 
kuvvetli bir micali daha 

TUrk inkılap tarihinde bu toplan
tının manası. çok büyüktür. Çünkü 
Atattirk'ün dil bakımından da daha 
çok evvel görmüş, bulmuş ve yakın 
muhitine anlatmış olduğu yüksek 
hakikat, geniş ışıklarını, bu toplantı
da etrafa saçmıya başlamıştır. Büyük 
Önderimiz, daha 1928 de dilin Türk 
milliyetinde yüksek önemini takclir 
etmiş, alfabe inkılabını yaratmıştır. 
Yeni alfabe, Türk dilinin durumunu 
gözönüne koyan ilk ışık olmuştur. 

Bu ışığın altında dilimizin nasıl derin 
bir varlık haznesi olduğunu anlamı
ya yol açılmıştır. 

Alfabe inkılibiyle dil inkılabı ara
sında Atatürk'ün nur ve hakikat sa
çan görüşü, tarih üzerinde durmuş
tur. Tarihin, bilhassa Türk tarihinin, 
derinliklerinde görülmiyen yüksek 
ha~ikat ta, ancak bu sayede ışıklan
mış ve kendini göstermiye hazırlan
mıştır. Bundan, tarih ilmi aleminde 
yepyeni bir tez meydana çıktı. O ar
tık dünya alimlerince maliım olmuş 
bulunuyor. Tez şudur: Bugünkü yü
rcyer medeniyetinin anayurdu Orta 
Asyadır. 

il Bayramı münasebetiyle dün ak
ın radyoda çok mühim bir konfe
ns verilmiştir. Profesör Dilmen 
nferansına şöyle başlamıştır: 
••Yurddaşlarım, 

Bugün Dil bayramıdır. Türkler için 

lşte bundan sonradır ki Atatürk 
dil üzerinde durdu ve Güneş-Dil teo
risi sayesinde, ırk ile dil arasında bu-
1 unan başlıca münasebeti gösterdi. 
Irk araştırmalarında, arkeoloji, an
tropoloji ve Türk lengüistiğinin sar-

muallimleri arcııında faza ile beraber, bu gibi kelimeleri de 

B izim bir aile işimizi böyle bir 
faaliyete fırsat bilen bu teşki

latın mesela bir harp zamanındaki ro· 
lünü gözönüne getirelim: Cephe arka 
smdaki bozgunculuk propagandasına 
karşı silahsız kalırsak cephe boyun
daki silahlanmızm tesiri çok azalır. 
Bugünkü harp tarzında cephe ile cep 
he gerisini biribirinden ayırmıya im· 
kan yoktur. 

Teessüfle itiraf etmeliyiz ki modern 
propagandanın manası, zararı, şekli 

zihinlerimizde iyice yer tutmamıştır. 
Uımit ediyoruz ki son günlerde ecne
bi propagandasının cürmü meşhut şek 
!inde kendini ele vermesi gözlerimizi 
acmıya hizmet edecek ve hükfunet bu 
kaynakları kökünden kurutacak, esas 
lı tedbirler alacaktır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Polonyada YahucD 

Aleyhtarllğı 
Varşova, 26 (A.A) - Resmen bil· 

dirildiğine göre, son zamanlarda ya • 
pılan Yahudi aleyhtarı hareketler 
münasebetiyle mebusan ve ayan mec 
lislerindeki Yahudi azaların bir heyeti 
murahhasası Başvekili ziyaret ede
rek gayrimesul unsurlar tarafından 

Yahudilere karşı yapılan tecavüzle
rin Yahudi halkı üzerinde hasıl etti· 
ği fena tesirleri bildirmiş ve Başve
kil de bu gibi hadiselerin tekerrU· 
rüne mani oLmak için her vasıtaya 
müracaat etmek vadinde bulunarak 
temınat vermiştir. 

Kral Faruk Lehindeki 
ana kavnakları olan türkçede kullan 

sılmaz ilmi temeller olduğuna işaret 1 mak
1 

dilimizin zenginliğini iade et-
etti. mek maksadına hizmet edeceği mey- Hariciye Protokol Müdürü 

ilk Kurultay dandadır.,, Istanbulda bulunmakta olan Hari-

T ezahürlerde 

Kargaıaltkları Çıktı 
··-~--' 

Dil Uzerindeki çalışmaları, basit lncli nazariyeler ciye Vekaleti protokol umum müdürü 
ve gu" ndelı"k bır' ·ş ı"bı" .. 1 b B. Sev ket Fuat dün akgamki trenle 

Kahire, 26 CX.ANJ - Bugün, Ka
hiredeki krallık sarayının önünde, 
majeste kral ve nişanlısını tebrik için 
halk tarafından yapılan tezahürler· 
de kargaşalıklar çıkmış, birçok kişi 
yaralanmıştır. Ayrıca Iskenderiye
de kral lehinde tertip edilen 80 bin 
kişilik nU.mayişte de 25 kişi ölmüş ve 
100 den fazla insan yaralanmı,tır. 

Bu işlerde komünist tabrikatının bü
yük bir rol oynadığı söylenmektedir. 

1 g goren er, u "Türk milleti! Türk alimleri! Türk ~ 
inkılabın biltün çevresini anlıvama- Ankaraya gitmi§tir. 

J dilcileri! 
mış olanlardır. Sözlerimi bitirmeden evvel size şu 

Birinci Dil Kurultayının progra- hakikati bildirmeliyim: 
mında Türk dilinin yüreyer dilleri Bugüne kadar, dünyada kültürel 
arasındaki yerinin tayini, diliınizn en dil sahibi olan milletler ilimleri, ken 
yeni ve en medeni ihtiyaçları karşı· di dillerinin orijinini bulamamışlardır. 
lıyabilecek bir tekamüle erdirilmesi 
maddeleri yazılı idi. Daha 0 günden ÇUnkü başvurdukları ve ilmi sandık-
Sümcr ve Eti dillerinin ana Türkçe- ları yollar yanlıştır. 
nin birer lehçesinden başka bir şey Ne yazık ki Türk dilcileri de yük
olmadığı ileri sürülmüş, Türk dilinin sek gördükleri, görmek itiyadiyle 
Hint _ Avrupa dillerine ve semi tik miraslandıkları bu indi nazariyeci
dillere kök saldığı gösterilmişti. lerin ileri sürdüğü lojiksiı temellere 

Bunları layık olduğu ehemmiyetle sırt verdiler. Şimdi size memnun o
tel~ki edemiyenler, dil işini yalnız lacağınızı ümit ettiğim son sözümü 
bir tasfiye meselesinden ibaret gibi söyliyeceğim: Güneş - Dil teorisi, 
görmüşlerdir. Ancak, inkılabın te- bir defa Türk alimlerince ve sonra 
melini kuran Büyük Dehi. yolunu şa- da bütün dünya filoloğlarınca anla
şırmadı. O, önilmüzdeki bUylik işin, şılacaktır, kavranacaktır. Bu. bir 
yalnız kelime yerine kelime koymak- zarurettir. Işte bundan sonra, An· 
la halle.dilebilecek kadar basit bir a- karada kurulmuş olan filoloji okulu 
meliye olmadığını biliyordu. o, ha- prensiplerini bilmiyenler tam filolog 
kiki dil inkılabının, Türk dilini Av· olmak iddiasında bulunamıyacaklar
rupa klasik lengüistlerinin bıraktığı dır. Bu hakikati Türk .milletine ve 
yalnızlık köşesinden çıkarmak ve ona bütün cihan alemine söylemekle mut 
dil histuar ve prehistuanndaki ha- luyum. 
kiki yerini vermekle yapılacağını Bütün bu çalışmaları ve bunlar
takdir ediyordu. O, dilin fakirleştiril- dan elde edilen yüksek neticeleri, 
mesi değil, zenginleştirilmesi, bunun hep Türk milli dehasını kendi yük· 
için de Türk dilinin hakiki hazneleri- sek varlığında tophyan Ulu Onder 
nin araştırılması ve bulunması lazım Atatürk'ün değer biçilmez ir§atla-
geldiğini görüyordu. rına borçluyuz. 

Beı yıllık çalıfma Bu kutlu bayram gününde kendi-
Şimdi, beş yıllık çalışmaların ve- sine Türk dilciliğinin sonsuz sevgi ve 

rimleri önünde, geriye doğru bakılın- saygılariyle şükranlarını sunar, Dil 
ca, inkılabın büyüklüğü ve inanıl- bayramımızı candan, gönülden kut
maz çabukluğu artık her göze çarpa- larıru.,, 

Dünkü Dil bayramınJa eminönü Halkevindeki rnertuimde 

Habeş Halkı 

ltalya Aleyhinde 
Londra, 26 (TAN) - Birkaç za

mandanberi Habeşistandan gelen ha· 
berlere göre, yerliler arasında ltal • 
yan aleyhtarlığı gittikçe artmakta
dır. Garbi cenubi Ha.beşistanda ve 
şimalde Adisababadan uzaklaşıldıkça 
halk, İtalyanlara §iddetli düşmanlık 
göstermektedir. 

Geçenlerde Makalle şehrindeki ttal 
yan garnizonuna bir gece hücumu ya 
pan Habeş süvarilerinin bütün gar
nizonu kılıçtan geçirdikleri haber ve
rilmektedir. Maamafih dün Roma.dan 
alınan bir telgrafta bu çeşit haberler 
şiddetle tekzip ediliyordu. 

Melih Ne Vaziyette? 
Dün 800 metrede bir deneme k0o 

şusu yapan atlet Melih bu milsaba
kayı bütün gayretine rağmen ancak 
2.8de koşabilmiştir. 800 gibi çok İ'l• 
ce bir taktik istiyen bir koşuda ve 
tecrübenin mühim rol oynadığı bir 
mesafede hemen rekor yapmak ve 
iki dakikadan az zamanda koşmak 
çok zor bir iştir. Melih haftaya 
tekrar bir tecrübe yapacaktır. 

Detlıt Oemlryollıra ıı limıılar1 l•l•hnı U. idaresi lliılar1 

ilk eksiltmesi feshedilen 2.200 lira muhammen bedelli sıcak su ile ıa. 
vaj tesisatı için santrifüj tulumba ve teferrilatı 20-10-1937 Çarşamba 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satm 
alınacaktır. 

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

Tadil edilen şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesin
den, Haydarpa§ada Tesellüm ve Sevk Şefl:ğinden dağıtılmaktadır. (6295) 

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

-1937 Sah gUnU saat 15,30 da Ankarada idare binasında pazarlıkla sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1500 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikalan ve Nafia müteahhitlik vesikasını hamilen yukarıda 
yazılı gün ve saatte Komisyon Reisliğine müracaatlan llzımdrr. 
Şartname Ankarada Malzeme dairesinde, Haydarpaşada TeıellUm ve 

Sevk Şeğliğinde görülebilir. (6280) 

lıtanbul Ziraat Mektebi Satınalma Komiıyonundan : 
Beher metresinin tahmin bedeli 480 kuru§ olan mektebimiz talebesi için 

satın alınacak 270 metre yerli lacivert kumaşın 8, 10, 937 cuma günü saat 
14 te İstanbul Kültür DirektörlUğü binasındaki liseler muhasebeciliği nez
dinde toplanan komisyonda açık eksiltmesi yapılacaktır. İsteklilerin şart
namede yazılı vesikalardan başka kumaş tacir veya fabrikatörü oldukla· 
rına dair Ticaret odasının yeni yıl vesikasile müracaatlan ve 97 lira 20 
kuruş ilk teminat parasını belli günden evvel liseler muhasebeciliği vez-

1 

nesine yatırmaları ve §artnameyi mezkfuo muhasebecilikten görüp öğren
meleri. (6418) 
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SARAÇHAN~INDA HORHOR CADDESiNDE 

E.rkekıer kısmı:MUnirpaşa Konağında-Kızlar kısmı ile ilk kısmı:Yeni yapılan bmadE 

E;~!K HA YRiYE LiSELERi vv:,~~~~ 
Ana - ilk - orta - lise Jrıamılarmı havidir. Fen ve edebiyat kolları vardır. Dk sınıflardan itibaren ecnebi U

lam mecburidir. Milnirpaşa konağı erkekler kımnma, Mtınirpaşa konağı karşısında leyli bir liseye 19.zun O· 

lan bUtiln milştemilltı havi büyük bahçeli yeni yapılan bina da kız lisesile ilk kıama tahsis edilmiştir. Kız. 
lar kısmında tedrisat tam.amile ayndır. Nehari talebeden arzu edenler mektebin husust otobüsile naklolu· 
nurlar. Kayıt muamelesine başlanmıştır. Her glln sabah, saat 10 dan aqam 5 e kadar müracaat kabul 

Siz de bu kremden 
ıaımayın1Z ! 

KANZUK 

Batün elbanda elll MBedlr dalma .... 
tin ve fJl)lls blmJttır. 

KREM BALSAMIN 
Blytik bir bUgl ve azun bir tecrtlbe 
labsaltl olarak vtlcude ıetlrllmlt 
,..ane sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
86hretlnl BÖS ve prlatanhlda dellJ, 
8dıhl evsafmm Parls, Londra, Der. 
Da, Nev - York güzellik en.stltwerln. 
den yüzlerce krem arumda birin. 
dllk miiklfatmı kannm11 olmakla 
S.pat etmiştir. 

>lunur. Telefon: 2CM>30 

Yüksek Ziraat Enistitüsü 
Rektörlüğünden : 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enatiın.tlntlıı Ziraat, Baytar Faktllte
Bine kız ve erkek ve Orman FakWtesme yalnız erkek paraBIZ yatılı, pa
ralı yatıb ve yatım talebe alınacaktır. EnatitUye yazılabilmek için aea· 
ğıdaki prtlara uymak gereklidir. 

ı. - Ttlrk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet lmtih•nmı vererek 
bakaloryasını yapmış veya lise olgunluk diplomamıı almıı bulunmak 11.· 
zım.:iır. (Bakaloryasını yapmamış veya Olgunluk diplomasını almamıt 
olanlar enstitüye alınamaz.) 

2. - Istanbul Universitesinin Fen FakWteainden naklen gelecek olan
lar orada okuduklan sömestrlerden muvaffak olmutlana, lkia1 kabul edi
lerek Baytar, Ziraat ve Orman FakWteainin UçtıncU eömeatrlerine alı
nıt'Jar. Ancak Baytar FakWtesine giJeıılerin bu FakUltenin blrinci ve lkiıı
ci söıraestrlerinde okunan Anatomi dersine de aynca devam etmeleri ve 
Ziraat FakWtesine girenlerin Ziraat stajını yapmalan gereklidir. 

3. - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den qağı ve 25 den yukan 
olmu. Nehari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 

4. - Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabi
liyeti ve aağlamlıklan hakkında tam teşekkWlil bir hasta evi kurulunun 
raporu lbmıdır. Bu raporlarda talebenin her türlü askeri hizmete kabi
liy"tll olduğu aynca tasrih edilecektir. 

C5. - Enstitüye yazdan talebe Ud ay içinde, yeniden sağlık Ye sağlam
lık muayeneainden geçirilerelt ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabi
liyetini göstermiyenlerin enstitüden llieiği kesılir. 

6. - Ziraat FakWtesine girecek talebe Ankarada Orman Çiftliğinde 
10 ay staj görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince talebeye 30 Ura 
aylık verilir. Yatacak çiftlikte paraım sağlanır. (Stajyer talebenin ye
mesi ve içmesi de enstitUce ağlandığı talr.dirde kendilerine bu 30 lira 
verilmez). 

7. - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi l('Jnde her ne 
aebeple olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bırakanlardan 
veya cezaen çıkarılanlardan HUJrilllıetçe yapılan masraftan ödeyecekleri 
hakkında verilecek nUmuneye göre noterlikten tudikH bir kefaletname 
alınır. 

' 

DiKKAT: 

8. - Enstitüye girmek tateyenler yukanda yaz:b rapordan başka ntı
fus kiğıdmı, aşı ki.ğıdmı, polis vexa uraylardan alacaklan özgidim kl
ğıdmı, orta ve liselerde görmüt oldWdan aüel dersler baklandaki ehli
yetnameler! illftirllerek el yazılariyle yazacaklan pullu bir dilekçe ile 

ve altı tane fotoğrafile birlikte doğruca Ankarada Ylllalek Ziraat Ensti- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~-
tUaU RektörlUğUne başvururlar. Talipler dilekçelerind~ hangi fakWteye 

KREM B~AMIN 
Gtin,Jjjz iQin J'Pj&w, 88M ........... 

•e balls aea badedl'lttemlerl olaralı 
dört nevi vardır. 

KREM BALSAMIN 
Otedenberl tan•m'f hasasl vuola

... da satıldığı gibi IOll defa sureti 
lbalısasada imal ettirdiğimiz gayet 
ilk ve beraber tqmuya elverltll ha
•1111i tllpler derununda dahi y.tılmak
tadır. 
Flya~ daha ehven oldap kadar 

»ek kullan"b ve zarif 6laa 
KREM BALSAM1N 

"8.,ler1 böttln nevllerlle tan""'"' ee-

kayıt olunmak latediklerinl bildirmelidirler. Abi takdirde dilekçeler hak
kmda bir muamele yapılmu 

D. - Pulsu.ı ven UIWl.~ pullanma!Dif olan ve 8 inci maddede 
yuılı klğrtlarm qtelk olmadıfı dilekçeler gelmenilf sayılır. Ve bunlar 
hakkında hiçbir muamele yapılmaL 

10. - Birinci ve sekizinci maddede yazılı vesikalarla vaktinde b&fVU
ranJar arasmdan pek iyi ve iyi dereceli olanlar tercih edilir • 

Kabul edilecek talebe diploma dere~~-: ·e ve başvurma tarihlerine r ~-

1'6 eeçilirler. Kadro dolmadığı takdirde orta dereceWer de bqvurma m
raama göre alınabilirler. Ayni fel'&ft altında liseden fen kwnmdan çı
kacaklar tercih olunur. 

ıı. - Cevap tateyenler aynca pul göndermeltdtrler; 
12. - Bqvurma zamanı Ağuatoeun birinci gllntınden EylQIUıı 80 uncu 

güııtl akpmma kadardır. Bundan IODJ'ald bqvurmalar kabul edilmea. 
(WS) (2298) 

'-.ıtriyat ve tuhafiye maiaalanada ---------------------
1-11111111'. lıta•bul Tra111vay llrketl 
lNGtıJz KANZUK ECZANal o 

anooLu - tsTANSUL niverslle ve Yüksek ----------·' 
Hodellerlmld kopya, blolml
mbl taklld ediyorlar. Blrba
cl nevi lngllls kamatlanı· 
dae KADIN, ERKEK ve 
ÇOCUKLARA maba1111 treao 
Jıotlar, mapmbalar1 kover
kotlar ve pb&ntln ,....._ 
terbi -gln ~erini .,... 
fiyat ve teraltle takdim edL 
yona. 
llU8A VI CIN8'l'E iSE.

DAiMA U8TUNUZ. 

Baker M•i•zaları 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

-telerl: Karaköy KöprUbqı 
'l'eı. 42362 - Slrkecl Mühürdar 

••-- zade Han. Tel 227.fO-

İSkend e runlU 
Mersin postası 

21 Byltlden itibaren Sirkeciden 
~ı gtınleri saat 10 da kalkacak 
ller.in Poltalan programlarma 
illveten ISKENDERUNA kadar 
ddeceklerdir. (6487) 

~--=-........ =--=====------
tıı. ~ YIP - 3116 numaralı şoför 
..:-,etl'mi kaybettim. Yenisini ·ala
~ esksiııiıı hükmü olmadığı 
~ :.unur. Koea Mastata,..a Baea 

•ahaJIMJ Saray&al Mblı %8 
umaıada AHMET 

Mektep Talebelerine 

IL.:AN 
T emilltlı tarifeden iatifacle etmek haktcmı bahteden Ye enelce 

yeriJmit olan 1938/ 1937 mektep aeneaine malıaua 1etil kartlar 
1937/1938 eeİıe.i için deiiftirileceiinden, OniYenite ye Ytiıbek 
Mektep Talebeleri ıs llktetrin 1937 tarihinden enel yeni brt· 
lanm aJmM üzere Tram.,.., $netinin Galatada, Tinel arlrum
da, 5aiüt tokaimda Hareket Kalemine Yetikalan ile birlikte ıel· 
meleri ilin olunur. DIREKTORLOK 

Nafta Yekaletlnclen: 
7 Birinci Tegıin 937 Pereembe günü saat 15 de Ankarada Veki.let Mal

zeme eksiltme Komiıyonunda Mel Ura C50 kurut muhammen bedelli 101 
parça mobilyanın kapalı zarf usuliye ekailtmesi yapılacaktır. 

101 parça mobilyaya ait eksiltme prtııamesi ve teferrUatı parasız ola
rak Vekllet Mabeme müdtlrlllğUnden almablllr. 

Muvakkat teminat 4M lira 61 kuruftw;. 
isteklilerin teklif mektuplarım mtltealıfiltllk veeikuı ile birlikte 7 Bi

rinci t.efrin 937 Perşembe güııll saat 14 de kadar Ankarada Nafa Veki.
letl Malrana ekltltme Komlayonuna vermeleri lbmıdır. (3471) (6323) 

Gümrük Muhafclaa Genel Komutanhğl ls
tanbul Satanahna Komisyonundan: 

1 - Alman yapım mot6rlere alt yedek parça1arm kapalı arfla ebilt
mesine latekli çıkmadığından 14-10-937 Pertembe güpü aaat 15 de pa
zarlıiı yapılacaktır. 

2 - Taamlanan tutan 5876 lira 80 kul'11ftur. 
3 - Şartnameei komisyondadır görtllebilir. 

4 - Iatetlilerhı ilk teminat olarak 441 llrabk veme makbuzu veya 
banka mektuplan ve kanuni vesikalarile o sUn Galatada EUi ltbalit 
GilmrlliU binumdaki komilyona Kelmeleri. (6518) 

Sahibi: Ahmet F.mba YAIMAN 

Umumi N8fl'lyab idare F.den: 
s. 8ALbl 

Guet.eclllk ve Nepiyat Tllrk Limit.et 
Slrketi. BuddıjJ yer TAN matbaası 
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• 
1 

Diş macunile dişlerinizi sabah, öğle ve ak· 
şam, her yemekten sonra fırçalamakla 

kazanacağınız şunlardır: 
Dişlerimizin sağlamlığı ve beyaz

lığı, temin edilecektir. 
Çürüklerle, diş etlerindeki ilti

haplar ilerlemekten menolunacak
tır. 

Vücudün yediğiniz gıdalardan 
tam istifade etmesi kabil olacak-
tır. 

Mide, barsak, bozuklukları ge
~cek ve hazım intizama girecek
tir. 

Sebepleri meçhul kalan rahat
sızlıklarınız zail olacaktır. 

Mikroplardan, ağız ifrazatından ge-
illi!H!IM"1iıl~._:_,,_,~& çen hastalıklarla, sari 

~ -~ •. ~ hastalıklara karşı 
· ~ _ il} bünyeniz mukavim 

-~ - ~ bir hale gelecektir. 
Altı kısımda, kı

saca hulasa ettiğimiz 
şu muvaffakıyetler 

ise, şüphesiz umumi 
sıhhatinizin düzelme -
si, neş'enizin artma
sı ve hayattan daha 
çok zevk almanız de
mektir. 

Bütün bu müliemmel neticeleri dişlerinizi sabah. öğle 
ve akıam her yemekten sonra günde 3 defa 

RADYO L t N'le fırçalamak suretile elde edebilirsiniz. 

l!l .. l!S::;;iiitfiil~!!J---..,1' ~Ti $;,Fi/;, :f'ar~ 
OTOMOBiL ve 

MAKiNiST OKULU 
raksim-STADYOM Tel.42508 
Yeni devre 11 Birinciteşrin

de başlıyacaktır. Şoför ola
caklar şimdiden müracaat 
edebilir. · 
Amatörler 7 direksiyon ta
limi ve birkaç saat stajla Be
lediye imtihanına hazırlanır. 

Gümrük Muhafaza Genel komutanlığı 

lstanbul satınalma komisyonundan 
1 - 2921 tane minder ve yastık kılıfının 4-10-937 Pazartesi günU sa-

at 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Tasınlanan tutan 6513 lira 83 kuruştur. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - Isteklilerin ilk teminat olarak 489 liralık vezne makbuzu veya 

lbanks. mektupları ve kanuni vesikalarile birlikte o gün eksiltme saatin
den bir saat evveline kadar teklif mektuplarım Galatada eski Ithalat 
Gümrüğü binasındaki Komutanlık Satınalma Komisyonuna vermeleri 6216 

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

LASTIK~I HISEYIN GOZEL 
lstanbu1, Yenlpostane karşısı Türbe sokak No. 7. Tel. 23090 

Dünyanın en sağlam TRAPEZ marka lastik ve şosonlan, TRETORN 
marka lastik çizmeler, GIZJ,,A VED marka yerli lastikler, gayet sağ
lam ve zarif potin ve iskarpinler, meşhur alem HABIG ve BORSA
LINO marka şapkalar. Mağazamızda mevcut olup her yerden ucuz 
ve maktu olmak üzere toptan ve perakende suretile satılır. 

lstanbul Telefon Direktörlüğünden : 
4000 adet Ankara Telefon rehberi bastırılmak üzeredir. MemleKet ıç ve 

dışına tevzi olunacak bu rehberin iş adamları ve ticaretlıaneler için kuv
vetli bir propaganda vasıtası olacağını izahtan müstağni görürüm. 

118.n şeraiti Istanbul Telefon rehberinin aynidir. Kayıt muamelesi ve 
izahat almak için Müdiriyet Abonman dairesinde bizzat veya (02) No. 

1 

ya telefon edilmek suretile milracaat lazımdır. Rehber kısa bir zaınanda 
tab'a verileceği için istical buyuru.lımasını rica ederim. 

MUDIRIYET 

H ASA N 
Yarım yağ ' ı gece ve den·z kremire 

Menekşe ve acıbadem 

Yağsız Kar Kremi - - ~ ,_ ...., 

ı 
1 

1 

Baş ağnsı, diş ağr1sı 
1 

NEVRALJi 
Bütün ıstırabları teskin eder 

G R • 
1 p ·• 

1 N 
bilhassa bunlara karşı müessirdir. 

ı, bafmda, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kaşe 

ACIBADEM . YAGI 1 
Bu~undurmayı unutmayınız . • 

Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. 

icabında günde 3 kate alınabilir. 

•• 
,Kre:ı1ıi 

Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. 

ihtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 
H A S A tt ismine ve Markasına Dikkat 

Neokalmina 
GRiP - NEZLE -NEVRALJi 
BAŞ ve DiŞ ağrıları ·· ARTRiTiZM .. ..................................... .. 

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

BiR ELBiSEM DAHA HARAB OLMUŞ 
Bu teıeyyübümün, ihmalimin 

neticesidir. Eğer 

SUDORONO PERTEV 
kullanmıf olsaydım büyük f e
dakarhklarla yaptırdığım bu 
en güzel elbisem bir terleyitte 
harap olmıyacak idi. 

UDORONO 
Terin tahribkar tesirini yok eder. 
istimali kolay, tesiri devamlıdır. 

PERTEV 

. . ~- - . . . - ... .. ·~ . ..,. ..... ~ .,., . ·~r ... . 

Hatırlatırız ki: 
Şehir ve spor kostümleri 
pardeıüler ve mantolar 

için mevsimin en son moda 

lngiliz kumaşları 
gelmittir. 

iTKiN 
Tüccar - Terzi 

. 

405 istiklal Cad. Tel: 40450 

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiijiiiiiiiiiiiı...iiii 
• Dünyada birincüıği kazanan • 

• 
1 SE A KAŞE 

.. 
YAZ GEÇTi 

Ufak bir üıütme, 
büyük bir hasta· 
hk çıkarabilir. Vü· 
cudünüzde bir kı· 
rıkhk hissederse· 

niz derhal bir 

SEf ALIN 
ahrsanız derhal 

iyileıirsiniz. 

BAŞ - DİŞ 
ve bütün ağrılara 
karıı S ,E F A L 1 N 

kullanınız. 

Eczanelerden 1 lik 
ve 12 lik ambalajla
rını ısrarla arayınız. 

SEFALIN az zamanda büyük bir rağbet kazanmıştır. Herkes onu 

ısrarla istemektedir. Siz de allnız. 

-
' 

,__ H A Z 1 M S 1 Z L 1 K ---. 
Hayatın zevkinden insanı mahrum eder. , Eski Feyziati 

~~~~~.!!~~?k~!! ~~~~~k~!~r~öz oaauenfa., 1'1 Yatıh KıBzvee~k~erı·ç~aynZI~!e·. AnaL!~eortalE7_!e ~mıflanYatısız 
önünde tutuıara.1c yapıtını~tır. Her yerde arayınız 

............... Her eczanede satılır. _ .. _ .. _....... 155 birinci mükafat ilk kısımdan itibaren yabancı diller iill•--•••---••llllii 1 Talebe kaydı için herglin mektebe müracaat edilebilir. lstiyenlere tarifname gönderilir. 

Türkiyedeki Hatayhlara ilan 

Dahiliye Vekaletinden: 
Sancak arazisi dahilinde doğmuş olanlarla, babaları Sancak arazisi da

hilinde doğmuş olup ta, Sancak Statüsünün meriyete gireceği 29 Teşri
nisani 1937 tarihinde 21 den aşağı yaşta bulunan kimseler, bu statünün 

• 12 nci maddesi ahkamı mucibince, Sancak Vatandaşlığını iktisap edebi
; Jeceklerdir. Bu şartlan haiz olanlardan Snncak vatandaşlığını iktisap et

mek irteycnlerin 29 Teşrinisani 1937 den itibaren Sancağa gidebilecek
leri ilan olunur. (3486) (6329) 

Ankarada AKSA 
Yerli ve yabancı bütün 
gazeteler, mecmualar, 

kitaplar 

• Her cins kırtasiye ve 
malzemesi . 

• V P.'111 Co<'ok A nc;iklonf>dic;i 

-------- Arnavutköy tramvay caddesi: Çifte saraylar. Telefon - 36,210 -------

.......................... ESKi FEYZiYE 

Kız ve 
Erkek IŞIK LiSESi 

IST ANBUL . NIŞANT AŞI 

Geceh 
Gündüzlü 

Memleketimizin en eski hususı lisesidir. Ana, ilk, orta ve lise kısımları, fen ve eaeoıyat kollan vardır . 
lstanbulun en havadar ve sakin bir muhitinde Teşvjkiye karakolu karşısında ve Teşvikiye camii ittisalinde· 
dir. Kayit için her glin ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. lstiyenlere mektep tarifnamesi gönde· 

rllir. Telefon: 44039 


