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ASKERLIGE HAZIRLIK NOTLARI 
Erkek ve ıtız talebenin askerliğe ha.z.ırlık ders 

programına. dayanarak verilen notlardır. 
Ciltli olarak satılmaktadır. 
Tevzi yeri: Kanaat Kitabevi. 

~ır~a • . Program Bugün Okunuyor~ Komünistliğ:e Karşı. Pakt 
lçtırr1 a.~ndakı · • • • " · Roma Paktı lngıltere 
T ezahur 1 Başvekıhmıı B. Celal Bayarın Al. h. · . y I ? 

1~;;:~n::~::ı Mecliste Vereceği izahat ey ıne mı apı mış · 
D un Cümhuriyet Halk Fır- Anlaşmayı İmzalayanlar Buna Her-

kası Meclis Grupunun o s t K d s • • k toptanııamda çok güzeı bir te- Ç aa a ar urece kesin Girebileceqini Sövlüvorlar 
zahür olmuttur. Türk aiyaai ha
yatının anavufı, birlik, ahenk, 
sevgi ve berraklıktır. Bütün bun
lar dünkü toplantıda çok canlı 
bir ifade şekli bulmufur. 
Fırka tarafından neşredilen tebliğ

de bundan bahsederken deniliyor ki: 
"Umumi heyet yüksek tezahürat 

ve ittifakla Başvekilin beyanatım taS· 
:vi:p etti.,, 

Toplantrda Celil Bayar, lsmet I
nönü ile sıkı bir arkadaşlık halinde 
senelerce devam eden çalışma bera· 
berliğinden sevgi ile bahsetnıiş, İnö
nü de yeni hükfunete karşı bir Türk 
vatandaşı, bir mebus, Cümhuriyet 
Halk Pa.rtis:i.nin samimi bir ferdi, 
milli gayeler için ruzun seneler çalış
mış bir Türk inkılapçısı slfatile duy
duğu bağlılık ve sevgiyi çok sıcak 
bir lisanla ortaya koymuştur. 

Her iki devlet ada.mmuz bu sözler· 
le çok tabii bir hakikati üade etmi;ı
lerdir. Bununla beraber bir memleke
tin siyasi hayatında. tabii hakikatle
rin de ifade bulma.sına ihtiyaç var
dır. Çünkü bütün vatandaşların dü
ıünüş tarzı her zaman normal ve ta
'bti sayılamaz. Menfi ve yanlış düşü
nenler, hadiseleri yanlış bir zaviye
den görenler, yahut sadece dedikodu
wa veya hislerine kapılanlar hiçbir 
zaman eksik olm.a.z. Memleketimizde 
ikilik görmek istiyen müfrit hisli ya
banctlar bulundiığunu ve bu yolda en 

hij~=ınnmutmanımızımaır. 

B u gibi menfi ve galat hisler ve 
memleket hesabına zararlı 

!Deyiller karşısında şu hakikatin a
çık bir surette anlaşılmasına ihtiyaç 
vardır. İsmet !nönü, Türk milli ha
ya.tına ait iş bölümünde senelerden
beri çok mühim vazifeler görmüştür. 
Son 12 sene içinde fasılasız surette 
Başvekil mevkünde bulunmuştur. 
Hissesine düşen yük ağırdı. Her mem 
leket işini kendisine dert eder bir mi
zaçta, çok hassas bir devlet adamı 
olduğu için memleket hesabına çok 
yorulmuş, dinlenmeği cidden hak 
etmiştir. Meselenin başka bir cephesi 
de vardır ki, o da Türk siyasi haya
tının şahıslara bağlı görülmemesi ve 
daima muvazene ve hareket halinde 
bir milli kuvvet manza.rasmı göster
xnesidir. 

Sevdiğimiz ve alıştığnnız bir dev
let e.damıru muayyen bir mevkide 
görmeyi ferden nekadar istersek is
tiyelim, ebedi bir mahiyeti olan Türk 
siyasi hayatının fani şahıslara bağlı 
görünmemesindeki ehemmiyeti de 
gözöntinde tutnuya. mecburuz. 

Ankara, 1 (TAN muhabirinden) - Başve--ı cağı hakkında ilk el.ela "TAN" ın VeTdiği ha
kil Bay Celal Bayar yarın (bugün) Büyük ber tahakkuk emif bulunmaktadır. Bu meaele- , 
Millet Mecluinde kabinuinin takip edeceği ye yann okunacak programda geniş bir yer 1 

çalışma programını okuyacak ve izahat vere- verileceği anlaşılmaktadır. 
cektir. Bütün memleket yeni Başoekilimizin Diğer taraf tan Adliye V ek/ileti, Kara ve De
bu programını alaka ile beklemektedir. Veka- niz Ticaret Kanunlarının bugünkü iktısadi ihti
letler günlerdenberi geceli gündüzlü bir çalış- yaçlarımıza aykın düşen bazı hükümlerini de
ma ile hazırladıkları kendi programlarını Baş- ğiştirmek, bu iki ana kanuna en yeni ihtiyaç
oekile vermi, bulrınmaktaclırlar. Yeni kabine- larımıza uygun bir şekil vermek için ehemmi
nin çalışma planı cumartesi günü Fırka Gru- yetle çalıft11aktaJır. Bir müddet evvel bu mak
prında Bay Celal Bayar tarafından izah edil- ıatla toplanan iki komuyon birçok memleket
miş Ve onların hararetli tasvibini kazanmıştı. lerin bu mevzular etralındaki kanunlarını tet-

Y arın (bugün) Büyük Mecliste üç saat ka- kik ve bizim ka.nunların eksik taraflarını ta
dar süreceği ıöylenen yeni program izahı, in· bit etmiştir. Kara ve Deniz Ticaret Kanun
kılap tarihimizde açılan yeni devrin, Şef Ata- lanmızla Borçlar Kanunu ara•ında birçok ba
türkiin nutkundan •onra ikinci müjdesi ola- kunlarda mübayenet görülmüştür. Komuyon 
caktır. bu noktalar etrafında da tetkiklerini derinlef· 

Buhran ve muvazene vergilerinin kaldırıla tirmeyi lüzumlu görmiiftür. 

Fesatçılar iş Basında l 
' 

Hataydaki Milletler 
Cemi,,; ti .. He~etine 

Sahte K3ğıtl!lr Verildi 
Adana, 7 (Tan muhabirinden) -

iiataydan buraya gelen yeni malft
mata göre, Hataydaki Milletler Ce - ı 
miyeti kontrol heyeti Aktepe nahiye
sinde tetkikler yapmıştır. Fakat şa
yanı hayrettir ki, heyetin tercüman
lığına Kırıkhan kaymakamı Salabar
tin ve mesalihi hassa tercümanı Aıgop 
tayin edilmişlerdir. Elaltmdan başka· 
ları hesabına iş görmek fırsatını l)U· 

lan bazı müfsitler, Milletler Cemiyeti 
heyetine gıiya Aktepe namına "Biz 
Sancaktan ayrılmak istiyoruz,. ~ek
linde tamamile sahte bir kağıt ver
mişlerdir. Heyet Aktepe halk.ile te -
mas etmek istedi, fakat gizli ve müf
sit eller, bin türlü dolaplar çevirmek 
suretile buna imkan verdirmemişler
dir. 

Sang ·Kay · Sek 
Mücadeleye 

Devam Edecek 

Şanghay Çin cephesinde bir 
Çin ve bir lngi.liz askeri 

[T af ailat üçüncü sayfada] 

Antakya konsolosumuz 
masası basında 

Heyet bundan sonra dün Kınkhana 
gitmiştir. Buradaki halk mümessili c:ıı::=========~~== 
Kadri, heyet reisine çıkıp, Ak.tepede İtalyanın 

• (Arkası 10 uncuda) 

f 'alt, geçen ıene Japonya ile Almanya arasında ilk yapıldıfı 
zaman iki taraf murahhaslan imzalarını atarlarken .• 

Roma, 7 (A.A.) - · Stefani ajansı natta bulunmuşlardır: 
bildiriyor: Dün İtalyanın 25 ikinci- • İtalya Hariciye Nazırı Kont Cla~ 
teşrjn 1936 tarihli antikomünist Ja- no, ezcümle demiştir ki: 
pon - Alman anlaşmasına iştirakini "- Bu üçler paktı ile !talya, Al
bildireı protokolün imzasından son- manya ve Japonya bolşevikliğin pu-
ra her üç devletin mümesilleri beya- (Arkası 10 uncuda) 

.Münhal Mebusluklar için ... 

P..ar.ti Nnm,e+lei!i 
lttifaklG Seçildiler 
Ankara, 7 (A.A.) - Cümhuriyet 

Halk Parf:isi Genel Sekreterliğinden: 
Boş olan Baya.zıt ve Kütahy~ ve 

Zonguldak saylavlıkları için 7.11.937 
pazar günü yapılan seçimde Cümhu
riyet Halk Partisi namzetleri Sıhhiye 
Vekaleti Müsteşarı Hüsamettin Ku
ral, Başvekalet Hususi Kalem Müdü
rü Ved.it Uzgören, eski Erzurum say
lavı tarhlı, coğrafya öğretmenlerin -
den Necati Güneri ittifakla seçilmiş-
lerdir. t 

B. Mahmut Nedimin 
cenaze merasimi , 

Ankara, 7 (TAN Muhabirinden}-
Dün evinde havagazinden zehirlen
miş olarak bulunan Kocaeli Mebusu 
Bay Mahmut Nedimin cenazesi bu • 
gün askeri bandonun da iştirak etti
ği hazin merasimle kaldırıldı. Cenue 
yi birçok mebuslar, merhumun yakın 
akrabaları, dostları ve kalabalık bir 
halk takip ediyordu. • 

Dersim Şakilerinin Sorgusu 

Seyit Rıza Vaktile 
T ehditlet Savllrmuş 
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B-11-937 

Otomobiller Gidemiyecek Hızlı Eşya Nakli 
Motörlü Vasıtalar için Fiyatları 

S... t H ddi K ld Ucuzluyor ura a onu n . Deniz tarifeleri ~rinde lıükfune-
ltin yapmakta oldugu yeniliklere ill-

Şehİr l~inde Otomobiller. 40, 
Kamyonlcr 20 Kilometre Gidecek 
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Moskovada Büyük 
1 ezahürat Yapılıyor ıl 

1 1 

Kızılordudan 

Roma Paktına 

Bir Cevap!. 
Moakova, 7 (Tu.) - Sovyet Birincitefrİn, 

lnkıli.hının 20 nci yıldönümü Ruıyanın her ta-1 

rafında, bilhaaaa Moakovada pek muazzam 
IDeruİm ve tenliklerle kutlanıyor. Mo.kova
IUD her tarafı emaalaiz bir tekilde donanınıf, 
Lenin ile Stalinin heykelleri dikilm~tir. Stalin j 
dün büyük tiyatrodo bütün bükUınet erkim ve 
fırka büyüklerinin İftİrak ettikleri kutlama cel-! 
aesine riyaset etmiflir. B. Molotof bir nutuk 1 

eöylemit, Çin ve ispanya isimlerini alkı9la-1 
llHflır. 

Çin de 
Harp 

Cephesi 
Gerisinde 

Şan9-Kay-Şek 
Sonuna Kadar 
Mücadele Edecek 

Londra, 7 (TAN) - Uzak Şark harbi hakkında Japon kay
naldarından gelen haberlere göre, iki gün önce Şanghay cenu
bundan karaya çıkardmı' olan Japon kıtaları, U angpu nehrine 
liadar iler'nni9ler, buradaki müsademelerde Çinliler bin kadar 
telef at vermi9lerdir. Çuciakiag kasabası civarındaki bir nehir 
ü~erine kurulan köprüden de pek çok Japon takviye kıtaları ge
çirilmi9tir. 

Japon tebliği ,-
Tokyo, 1 cA.A.> -:- Tebliğ: Şima- Prene 

li Çinde Şansi eyaletinde Taiyuan is-

tikametinde cenuba .. d~ğ~u ilerlemek- Hududu 
te olan bir Japon yuruyüş kolu 6 teş 
rinisani sabahı saat 9 da Taiyuan A J J ? 
surlarının şimal kapısını ve şehrin çı ma ı mı • 
bir kısmını işgal ederek burada te - Paris, 7 (A.A.) - Sosyalist parti-
mizleme hareketleri yapmıştır. Ayni sinin dUn Pariste toplanan milU kon 
giln saat 11 de Japon tayyare filola- seyinde, daimi idare komitesi azasın 
!'l Taiyuan şehrinin 4 kilome~ şima dan B. Jean Longuet, sosyalist na 
!inde kain hava meydanında karaya zırlar tarafından cümliuriyetçi lspan 
inerek piyadelerin yardımına ihtiyaç yaya yapılan müzaheretin ehemmiye 
göstermeden meydanı işgal etmişler- tini kaydetmiş, utandıncı ademi mü 
dir. dahale komedisine nihayet verilmesi 

Yütze'ye kadar ilerlemiş olan Ja • ili istemiş ve Prene hudutlarının açıl 
pon yürilyUş kolu ileri hareketine ması lehinde bulunmuştur. 
devam ederek 6 teşrinisanide Çin Salamanka, 7 (A.A.) - Umumi l<a 
krtalarının cenup cihetindeki ricat rargi.hın harp tebliğinde deniliyor ki: 

Bugün de biittiın askeri kuvvetlerin, t;anklann, mo
t.örltl toplaniı ve diğer harp vasrtaıarmm lştiraklle 
lltqHp• bir geçit resmi yapılmıştır. Bu geçit resmi, 
faelat devletlerin Sovyet Rusyanm ınıJnıtu hakkında
ld vehlmlerbıl lzaleyl lstnıdaf etmektedir· 

Bavu Ajaımna göre, Moekova, sJy&11i tufJyelerin 
8ovyet Rnsy1111111 kuvvetiııl slfa cJütilnnek fÖYle dur
IUD bu kuvveti ılmdlye kadar görül-ı-

[(ocalaTını, erkeklerini harpte kaybeden Çinli hatlannı kesmiştir. Ara.gon cephesinde, Sabinanico mın 
kadın ve çocuklardan belki binde biri Harp filosu ile teşriki mesai eden takasında nuyonalist kuvvetler ıide-

lllelll.lt bir dereceye ... etnUt 01c1u-1 Ma=ıe· t 
iunu göetenn• illt.emeJd,edlr. s e Yunan Kralı 

Londrada 

_1 möhim bir Japon birliği 5 teşrinisa· ri mevz!lerini düzeltmişlerdir. T)üş 

Milletler Cemiyetinin nide seher vakti Hangşov körfezinin manın son günlerde elde ettiğ'miz 
şimalinde karaya çıkmaya muvaffd.k mevzilere karşı yaptığı bir mukabil 

Emriye11mi 
Bu münasebetle Harbjye komi!leri 

llareşaı Vorotilof bir emri yevmi 
lletretmiftir. Bu emirde, Rus amele 
lhtlllJ.inin 20 sene evvel harici ve da
hili bir "°k düşmanlarla mücadele 
edere't nuızaffer olduğu, Çar ve ka
pitalist idaresini yıktığı, amele ve 
köylü sınıflarmm LeDJn ve Stalinin 
tdare.!i altmd~k8e~~~ez 
~r. Emirde bundan sonra, Sovyet 
BırUğinin her sahada muazzam ve 
e~~ terakkiler gösterdiği, faşizm 
lahnkatına k&?'§ı ağır silleler indir
difi de anlatılarak deniliyor ki: 

Kızılorduya ve 

IQfi.atlere hitaplar 
~- Ku.vveW vatanımızın harp kabi- 1 
Myetlen her sene daha ziyade artmak 
tadır. En modern askeri teknik, sa
llat ve vasıtalarla teçhiz edilmiş olan 
ltxzJiordu uzun zamandanberı fettan 
\te ayni zamanda aciz düşmanlanmı
~ hesaba katmak mecburiyetinde 
qJdıklan kuvvet olmuştur. 

Kızılordunun asker ve kumandan
ları, dü,manlarımızın Sovyetler oir-
li&.: bil e;·ıne cum etmek ve m;lletimız" 

~~ elde silih yürümek için mü?ta~ 
ıp fırsatı kolladıklarına dair Stali-

tlin ihtarını katiyen akıldan çıkarma
~rz. Hudutlanmızın ötesinde ha!'p 
l>a.ngını alevlenmiş bulunuyor. Ha!le
t titan, İspanya, Çin üç memleket tıarp 
lt . r e~ ne atılan memleketerdir.l tşte 
ct8':st müdahaleciliğinin ve istismar
~ıgın~ lrurbanlan. Faşist tecavüzü 
eli nlı bır harple bUtiln dünyayı teh-

t etmektedir. Faş'stler Moskova Kı 
:ııannı ulu orta tehd"t edip duru -
&:ı~lar ve kuvvetlerini ilan ediyorld.r. 
t . Un bun ar vatanımıza taarruz 
~'n g .. d" 
1 ece gun uz hazırlanan düşman 
arım •. b; ızın ar!ız tezahUrlerinden başka 
t t ŞE.'y değild'r. Harp imillerinin ··n 
''"' kalar·nl! şu cevabı verdik ve veri
~ tı ?.· Biz harp 'stemivo .. uz. fa'<at 
ha.. "n de korkumuz yoktur. Harbe 

rız . ., 

Londra, 7 (A.A.) - Yunan kralı 
bu akşam Lo.ndraya muvasalat et -
miştir. Kral, birkaç gün İngiliz kral 
ve kraliÇ(!sinin misafiri olacak ve 
sonra ikametine gayri resmi olarak 
devam edecektir. 

Katili idama Mahkum 
Adana, 7 CTAN) - Bir ay kadar 

önce Beyruttaki Amerikan konsol0-
sunu öldüren Ermeni, Beyrut mah
kemesinde idama mahkum edilmiştir. 

Tütün Satışı 

iyi Gidiyor 
Muğla, 7 (A.A) - Tütün piyasa

sında eski hareket kalmamıştır. Alıış 
veriş devam ediyor. Bodrumda pek 

az tlitün kalmıştır. MiJasta daha sa

tılmadık üç dört yüz bin kilo tütün 
vardır. Fethiyede henüz piyasa ::-çıı. 

mamıştır. Şimdiye kadar vilayet da
hilinde satılan tütün miktarı yirmi 
beş bin balyadır. 

lslahı Meselesi 
Upsal, 7 (A.A.) - lsveç hariciye 

nazın M. Sandler, Milletler Cemiyeti
nin ıslahı meselesinden uzun uzadı
ya bahsetmiştir. lsveçin bu mesele 
hakkındaki noktai nazarını izah ve 
teşrihe amade olduğunu, fakat tek-
liflerinin nazarı itibara alınmaması 
M.linde Isvec hükf1metinin sartlan 
ıimdiye ka.dar layıkı veçhile tarif e-
dilmemiş olan Miiletler Cemiyeti mi
sakında münderiç mükellefiyetlere ri 
ayetle kendisini mükellef addetmiye· 
ceğini beyan etmiştir. 

Belçikada Yeni Kabine 

Kurulmak Üzere 

Brilksel, 7 (A.A.) - Sosyalistler
den sonra liberaller de Spaak htikü
metine müzaheret edeceklerini bil
d "rmişlerdir. Katoliklerin kati cevabı 
henüz malfım değildir. 

Elbistan Maarif 
Memurluğu 

olmuştur. Bu birlik Şanghaydaki Çin taarruz püskürtülmüştür. 
kıtalarınm ricatine mani olmak üze. Jaulin mıntakasında, nasyonalist 
re derhal şimale doğru hareket et • kuvvetler keza mevzilerini ilerletmiş-
miştir. ler ve düzeltmişlerdir. 

6 teşrinisani sabahı birlik Vango 
nehrinin sağ sahilinde ve Şanghaym 
40 kilometre cenubu garbisinde kain 
Sungkiang'm tam karşmına kadar 
gelmiştir. 

Çin kıtaatı, Japon kıtaatı tarafın-
au ı.oı::" .-.~-....... _ ~uımp Çnı, vıı:cıı= 

PooUng'u boşaltmışlardır. 

Çin lideri diyor ki 
Nankin, 7 (A.A.) - Şang Kay Sek 

ihtilafın halli için Japonya ile doğru
dan doğruya müzakereye taraftar ol
~adığın~ aske~ vaziyet hakkında ::.!k 
bın oldugunu soylemiş ve şimdiki mll
cadeleye devama azmetmiş olduğunu 
bildirmiştir: 

Fransada Halk 

Cephe Hükumeti 
Paris, 7 (A.A.) - Sosyal'st parti

linin millf konseyinde, parti sol •'e
nahmın Ederlerinden Zyromskı. Chau 
temps hük\\metinin liakiki bir ba~k 

cephesi programı tak'p etmedi~ini 

söylemiş ve parti ekseriyetini. mem
lekette haklki b;r halk cephesi hilku
meti teşkiline müS'ait bir hava ihdıts 
etmemekle itham etmistir. Toplantı
da, Şimali Fas meselesinden endi~e 
ile bahsedilmi.ştir. 

---o----
-0- Bafranın Yeni 

Fransada Bir 
Fırka Sekreteri ~~~~!ANY a~~!!!~~ ını 

Kayboldu günkü har:tasiJe müstakbel planının 
yaptınlmasına karar verilmiştir. r ah 

Llbourne, 7 (A.A) - Fransı'I minen 150 hektar meskfın ve 100 hek 
Sosyal Partis'.njq Sekreteri geçen tar g-avri meskun sahanın harital:m 
Çarşamba gilnündeu beri kaybol· hazırlanacaktır. Bu iş eksiltmiye çı

muştur. Bisikleti Dordonyada bir neh karılmış, fakat talip bulunmamıştır. 
rin içinde bulunmuştur. Müddeiu· Harita ve planın yanılması bir ay j. 

mumilik tahkikata başlamıştır. çinde pazarlıkla talibine verilecektir 

------=-~~------~~-~-------~~~.-====-· 
1 spanya'ya 

Elbüstan, (TAN) - Erz:ncan cüm 
huriyet okulu başmuallimi Akif Et
büstan maarif memuru olınuştu

0

r. 

Dair Kararlar 
r spanya işler.ne hariçtt'l:ı bir : ...• ' '' ' ••• '' ••••••••• '.. • ••••••• '. '.' '' • '' ••• ' ' ..... .... 

kinıseın:O karışmamasını te- i 
min etmek için vücude gelen, ha- i y AZAN. ÖMER RIZA DOGRUL 
kikatte lspn.rıya işlerine karı~an- • • 
lann birine .~e 'karşı ~elemedikten .... ,,.,,•••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ba5ka maksat ve gayesine yı.rdım dar devletler tarafi.lldao taahhüt tecrübe ediniz. 
edecek hiçbir müdahalede buluna- almak. Bununla beraber, menfi bir rey 
mıyan Londra komıtesı son gün- .. ~ kararlarm tatbiki ispanyada vererek lnglllz pli.mm öldürmek 

kaldırarak meşru hükumetin ve 
Cümhuriyet rejiminin harici \'ardı
dımla uğradığı darbe)1 teli.fi 

0

etmek 
lstemJyorlar, bütün gaye, devletle
rin biribirlerine düşmemeleri, Ak
denizde basgöst~ren emniyet"lzU
ğin bir harbe miincer olmamasıdır. 

lerde birtakım kararlar vermiş bu- dovüşen iki tarafça kabulüne bağ- fikrinde değiliz. Onun için anlaşa-
lunuyor. Kararlann hedefi fı;pan- h olduğu için kararlar ikL'iine de madığamız noktalar üzerinde rey B eUd de son kararlar bu ga-
yaya vuku bulan yabancı müdaha- bildırUecek ve süratli cevap istene- vermiyeceğiz ve ıuıJaştlğımız nok- YC)i temİlle yardım eder. Fa-
lenin ooüne geçmek, hatta bu mü- cektir. Bu cevap gellnciye kadar talan tasvip edeceğiz.,, demiş ve kat hadiseler o kadar baş döndU-
dahaJeye son vermektir. komJte de hazırhklariyle meşgul muha.ripllk hakkının ispanya işine riicü süratle ilerliyor ve hergün 
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flfK 
Yahudiler Hakkındaki 

Kanun Layihası 
&iki vekillerden Bay Sa.brinin Ya

hudilerin Türkiyeye gelmemeleri ve 
Türk tabUyetine alınmama.Jan hak
kında hazırladığı kanun la)ihası mat
buatımızda yalnız nakil suretile inti
şar etti. Başkaca bu liyihanm esası 

hakkında. mütalea dermeyan edlldi
ğbıe tesadüf etmedim. 

Azlığına rağmen çok çalışkan olan 
bu ırkın en fena ,.e başkalarının ta
hammül edemedikleri şartlar altında 
bile kazuınuya ve didinmiye olan 
meyli, darbonesel haline gelmiş bulua 
maktadır. 

Bay Sabri)i bu kanun teklifini yap. 
mıya sevkeden imiller arasında, Ya.
hudilerin, bu söylediğim hasletleri 
müessir olup olmadığını bilmiyorum 
amma başlıca 11ikiyet ettiği türkçe 
konuşmamaları bahsi, üzerinde esas
lı surette durulacak bir menudur 
Doğrusunu söylemek li.zımgellrse 
Türkiyede türkçe konuşmıya.o ) alınız 
Yahudiler değildir. Yahudilerin husu 
siyetleri, kendi aki dilleri olan lbra
nic.eyi bilmemeleri ve 18pa.nyolcayı 

benimseyip bundan istifade ederek 
kolayca öğrendikleri fra.osazcayı da 
çok göriişmeleridlr. 

Benim i.clz fikrime kalırsa, Yahu
dileri ve başkalarmı ba.tti. ~nebileri 
tür:kçe korwşmıya se\•ketmek içiıı ka
nun koymak ki.fi değildir. Bütün ekal 
Uyetleı'ln ve emebilerin me.mleketl
mlzde ahdi bir vaziyetten istifade ede 
rek açtıklan mekteplerde kendi dille
ri olrutuldukça türk~enin yalnız tram
vayda, otobüste, yani kontrol edlle
bilm umumi yerlerde ır;örüşülmesl di
limizin bunlar ara.Ynda intişanna k& 
fi gelemez. 

Bunu bugünkü bir mesele olarak 
değil, bizde bu türkçe koouşmamaz.. 
lığa karşı beliren has.usi)•et duygu
lan he.r kabardığı zamaıa ayni t;ekil
tle mütalea etmişimdir. Kanwı tazyi
ki ve herhaagl bir enerji sarfile elde 
edeceğimiz neticeyi kültür ve tetkin 
~·ollarlle tahakkuk ettirmek bence da 
ha e.<iasb, daha rasyonel olur. Şura
sını da söylemek isterim ki; Türk ı. 
tiliyetıode buJuna.nıanıı hepsmın UU'K 

çe konuşmalarile beraber Türk V88ff. 

na li.yik vatanperverlik hislerile de 
meşbu olmasmı görmek şüphesiz he
pimizin gayemizdir. Kanun tesirile \'e 
kanun korkusile zahire.. elile edece
ğimiz yalınkat muvaffakıyete kana
at edip oturmaktansa, işi, dediğim ır;l 

bi esasmda.o tutup bu gibi unsurlann 
hislerile dillerini ayni zamanda ve da 
ha çocukken emin ve selim ellerle yu 
~urmıya başlamak daha doğru olur. 
Bunun iç!n de bunlan mekteplerimi
ze almak \'e mekteplerimize girmele
rini, tercihaıı Türk mekteplerini ta.. 
kip ed~rek orada Tiirk hars ve Türk
fük hisleri içinde yetişmelerlni temin 
edecek tedbirler ittihaz etmek hem 
kmdi M,.,ımı:ııın elin~ olması, hem de 
bu onsurlann \'ava ~·a,·aş Türklü~ 
tcmesı;ül etmf'lt>ri için c;ok lüzumlu 
bele Derisi ~in ~ok fa~·dalı bir L4ttir. 

8. FELEK 

Nazi Murahhasları 

Romaya Gittiler 

731 

Roma. 7 (A A.) - Alman Nasyn
nal s~syal"st partisi mu rahhas heye
ti Rudopf Hess'in riyasetinde ola~ak 

bu~in tayyare ile Romadan ayrıl • 
mıştır. 

Baıından Yaralandı 
Fındıklıda Kar helin kömür \epo-

suna ait ve şoför Rekirin irlare Ptti
~ 3615 numaralı k:mıvon. diin Har
biyeye odun rrötüriivormnş . Kaspar 
'l.dında bir i <'; ri e l')dıın !arın üstilnde 
'1turuyormu~. l\a c:nar kıımvnnun ha-

l tanbul 'a 
Sovyet . k . . . 

cııı .. • reJım ve ın ı abınm yırmın 1 

8. :11donUmü lstanbulda Rus koloni-

Verilea e<ararlnr ı.-nnlardır: olacak, ve IApa.nyadaki iki taraf kanşmamak meselesine bağlı ol- o karlar yeni hadiseler vuku hulu-
lspa.nyada dövüşen Cümhuriyet- kabul karanaı verir vermez faali- madı~.•m bununla beraber Rusya- yor ki, tatbiki zamana muhtaç o-

çilerle asilerin taraflarına birer ko- yete geçecektir. nm gonUllüler tanıa.nıiyle çekildik- lan işlerden e\'Vel neler ohıp bltt>N' 
m syoo gönder< rek iki tarafa hiz- ten SOllra bu hakkı tanımayı düşü- ğini tahmin etmek son dertte güç-

. tif bir sarsmtısı ile vere rlüsmu~ ve 
baı:ıından v:ıralanmııdır Yaratı Be • 
roğlu hastanes.ine kaldınlmı~ttr. 

ın · \.8.rafından da hararetle tesit edil- ·ı 
~tir. met edttı gönüllülerin sayısmı tes- S ovyet Rusya murahhasmm neceğinı anlatnuştlr. leşiyor. 

---"-- -
r. .. ı.A ..... , ... __ ,_ •,,.9 

)e~u rnUnasebetle şehrimizdeki Sov. 
•u l{onsoıoshanesinde dün akşam bir 
\ta v;u:e Verilmi§tir. Çok samimi bir ha 
tin çuıde geçen bu suvarede şehrimi 
buı. rnillkt erkanı ile davetliler hazır 

pit etmek, bu mttzakereler sırasmda Artık esaslar üzerinde anlaşma Muhakkak olan blrşey Vl\F'Sa, 

Bu gönüllülerin nisbet dairesin- U~rt . sürdüğü itiraz, ispanyadaki hlsıl oldufu için ispanyada dö- ~k geciken işlerin akıbet fenıt !le- Heyeti Pireye Dönüyor 
de ispanyadan çıkıp gitme:eriai te gonüllülerkı çekUmesi başladddaıı viişen iki taratın bu esaslan kabul ticeler verdiğidir. Bu gecikmt>nln Balkan Antantı Erkanıharbivelerl 

tınınll§tur. 

mln etmek, SOllra muharlpHk hakkının tanın- etmeleriyle komJvonlann faaliyete de buna benzer bir &krbet do~ur- toplantısına iştirak eden Yıınan er-
lspa.ny&11ın Kara ve deniz hu- mıasına dairdi. Sovyet murahha81· geçmesi bekleniyor. 111881 imkin ve ihtlmalf kafaJ,rı 

0 
'<amharhive r('isi General Paph ~os i-

dutlannı tesirli kontrol altına al· na göre, Rusya, şl~diden böyle bir işin bir hayli geciktiği ve -·v·- le majyet ind('k hev"t bıı "iin 0ö-1E'""İn ak taa.lıh ..... ..... kadar sanmş ve itimat hi!ilf'rıni 0 '1 
m

000
° eri 

1 
t Utte bol1111mak istemez. Sov- senenin bir hayli bozulduğu şüphe kadar sarsmıştır ki bir khnsf. de ususi h:r trPnle Ankaradan şehrf-

lsvee Yellahdl Wlül n çekllmlye baş ama- ye murahhuı. m~mlf'kf'tlnin vazl. götürmez. Batta Ademi Müdahal ... - ınize ~t'lecektir. 
8to ~ sında.n sonra Od tarafın dnıizde yetini ~ıkc;a anlatarak "biz bu- nin son anJ• .. ması, an-•· beyae.,..l- hk~ertmvi:orUmr. e$i yüzüınden huzur Muhterem misafirlerimiz Havıfar-

.... ... klıolm, 7 ( A.A.) - Veliaht Ro uharf 11""' .. f t ak """ kü ' ~ .,.... ._ 3 d k ""-ıy m P f'>""" anım , ~ .. n · şartlar içinde hakiki kanş- mllel vaziyeti kurtarmayı istihdaf H 'laşa a a~ılanacak VP Perapalas o-
fi,9, 8tokhaya yaptıfı ziyaretten bugiln ispanyaya yeniden gönWlü gön- mamazhbn tfımin edll-M lhtima- tti~ t uzul'14uzluk ~1izündf'n duynıau 'eline rnisafir edi le ektir. 
"_i_r·--~ ___ 

0
_h __ ne_d_ö_ıım __ Ust..:..;.;U~r~· ------~--_!._~d~e~rl~lm~f~~·e~ce~ğl~ne~d~al:r~b~üt~ü~n~a:ıa:k:a-:_~l:l~~~~~~~~"""'~~~·~~~~e~~~·~ga~y~e~s:arlh~~t~ir~.~Ç~ü~n~k~U~d~e~v~le~t---~i~Rt~ıra~p-la_r_. ___ m_u_h_a.k __ k_a_k~bi~r~~=·~t=la=k~~Y~ı~ın~a~n~~~e,~·e~t~i~~~ar~ı~~R~n:~~a:,:·n~~·a-ne inannuyoroz. Slz lnaaryonanız ler ispanyada, ~'Bbancı müdahaleyi ' 'erir. "'" " purilc p;reye dönecektir. 
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Atıa.hkemeı·erde 

Altı Kumarbazdan 
Dördü MahkUm ! 

iki Musiki 
Söhretinin 
r 

İki Davası 
Ç 

- , Meşhut suçlara bakan Sultanah-a mu r Yan •
1 

met ikinci ceza hakimi. dün iki ku- Öğrendiğimize göre. bugünlerde~: 
mar davasına baktı. Birisi, Haseki- tan'bul adliyesi, hukuki bakımdan ı.kı 

N k 
de EyübUn kahvesinde yapılırufl bir mühim davaya el koymak üzeı:~~· 

•ı oyu cürmü meşhuttu. Şoför Fethi ile kö- Bu davalardan biri, maruf musıkışı-
mürcU Ahmet yirmi beşer kuru§u- nas ve bestekar Sadettin Kaynak ta-

B ki 
na kumar oynamışlar. Polis bu kah- rafından açılmıştır. Mevzuu şudur: 

1 Ç a a m 1 S 
vehanede ötedenberi kumar oynatıl- B. Sadettin, kendisi tarafından bes 
dığım haber almış; sivil polislerden telenen şarkıların bazı sazende ve ha-

Polis evvelki gün sabaha yak~ Sa- Abdullaha. biletçi elbisesi giydirerek nendcler tarafından çalındığı ve 
rnatyada tramvay yolu üzerinde gırt- kahvehaneye devam ettirmişler. söylendiğidir. 
lağından yaralanmış bir adam bul- Abdullah kahveci ve müşterilerile B. Sadettin bu bestelerin telif 
muştur. Yaralının Sa.matyada Serçe dost olmuş ve dün de Fethi ile Ah- hakkının kendisine ait olduğunu, 
Sabri sokağında 6 numaralı evde otu- met kumar oynamaya başlarlarken ticaret maksadile baskaları tarafın
ran Meyh8:"eci Niko olduğu anlaşıl-\ ke_ndisine kaza~ana verilmek üzere dan okunamıyacağını, sazla çal_ına
mıştır. Polıs yaralıyı derhal Cerrah- ellı kuruş vermışler ve sonra da o- mıyacağmı ileri sürmekte, taz.mınat 
paşa hastanesine kaldırmış ve tahki- yuna başlatnı§lar ve yUze kadar da J istemektedir. . 
kata başlamışttr. Niko evvela kendi çıkmışlar. Oteki dava da maruf mugannıye 
kendisini yaraladığını söylemiş ise de Abdullah bu parayı müşterilerden Bayan Safiye ıaı'.nfından ikame cdi~
sonra bir alacak yüzünden Çamur Fahriye vermiş ve sonra da düdük mek üzeredir. Ba)1an Safiye, kendı
Yani tarafından kendisine tecavüz e- çalarak, dışarıda tertibat alan arka- sinin hiç haberi olmadan bir mües
dildi~ iddiasını ileri sürmüştür. daşlannı çağırmıştır. Hadisenin do- sese tarafından gazetelere, ken~l 

Polıs, Çs,mur Yaniyi yakalıyarak kuz §8.hidi vardı. Muhakemeleri tam tarafından bu müessesede şarkı soy
müddeiumumiliğe vermiştir. Ni~co- üç saat sUrdü. Hakim, neticede, Fet- leneceği şeklinde ilanlar verildiğini 
ııun yarası ağırcadır. hi ile Ahmedin suçlarını sabit gör- görmüş, dava ikamesine teşebbüs et

dü, yaşı küçük olduğu için Fethiye miştir. 
130 ve Ahmede 260 kuruş hafif pa- Bayan Safiyenin iddiasına göre, Eski Ortağına 

iftira Etmiş 
ra cezası verdi. müsaadesi ve muvafakati olmadan 

Kahveci EyUp te beraet karan al- ilan veren bu müessese, Şehzadeba-

Taşhanda oturan pamuk fabrika
törlerinden Sadık Hakverdi ile Baha
eddin Galip ortaklık yapıyorlarmıs. 
Sonra şirketi feshetmişler, bu fesih 
işine ait istidayı da alakadar maka
ma. vermişler. lstida kanunt yollar • 
dan geçerek teklm\il etmek \izere i
ken Baha.ettin Galip müddeiumumili
ğe müracaat ederek fesih iatidaam • 
daki imzanın kendisine ait olmadığı
m, Sadık Hakverdi tarafından sahte 
olarak atıldığını iddia. etmiştir. Fa
kat tahkikat, bu :iddianın aksini ispat 
edince Sadık Hakverdi, eski ortağı 
aleyhine bir iftira davası açmıştır. 

dı. şındaki Turan Tiyatrosudur. Baya~ 
Safiye, bu tiyatronun sahibi ve ti
yatroda kendi menfaatine bir gece 
tertip eden bestekar Muhlis Sabahat
tin aleyhlerine, sanat şöhretinden 
gayrimeşru istifade etmek su çile 
mahkemeye müracaat etmek iizere
dir. 

!kinci kumar hadisesi de Haydar
da olmuştur. Suçiuları, kahveci Sa
mi ile Sadi ve Mehmet isimlerinde 
üç kişi idi. Bu davada Sami beraet 
etti. Sadi ile Melimet birer lira hafif 
pa.ra cezasına mahkrtm oldular. 

:Asliye birinci ceza mahkemesi bu 
Cla~yı neticelendirdi ve müddei.umu
m! suçluya cem verilmesini istedi, 

Muhakeme de karar içhı bqka bir 
gUne talik edildi. 

Küfür Savurmuı 
Evvelki gece Cağaloğlu halkevinde 

sanayi mektebi dahiliye rıildUrilnün 
oğlunun düğUnü varmış. Hüseyin 
Hüsnü oğlu Sait ismlnde bir genç te 
tıalkevine gelmiş ve düğün merasi • 
mine iştirak etmek istemiş, fakat 
davetiyesi olmadığı için içeriye bı
rakmamışlar. Sait girmekte ısrar e
dince polis Niyazi işe mUdahale et
miş, Sait polise ve halkevlerine kü
für ettiği iddiasile dün meşhut suç
lar müddeiumumiliğine verilmiştir. 
~iye birinci ceza mahkemesi suç
lu hakkındaki kararını bugUn vere-
eektir. l 
r 

Camide iaşına 

Sarık Sarmıı 

Camide sank sardığı ve vaaz et
tiği iddiasile Mehmet Emin adlı bir 

Türkistanlı polis tarafından tutul
muş, mahkemeye verilmiştir. Suçlu 
Mehmet 'Em.in, hA.klmin 'sorgusuna 
lrsnın 1;1lnlsırı W\y1,.,..,;gt;,.. 

- Ben öz Türküm. Tilrkistanlı
yım. Çin tabiiyetindeyim. Bulundu-
ğum yerde tazyik edildiğim için bu
raya geldim. Çemberlitaşta Vezir ha
nında 5 numaralı odada oturuyorum 
Dün Beyazıt camiine gitmiştim. Na· 
mazdan sonra lyet okudum. Okur • 
ken de Türkistanda olduğu gibi ba
şıma bez gibi kısa bir şey doladım. 
Kur'andan sonra salavat getiriyor • 
dum, beni :yakaladılar. Benim mim
bere çıkarak vaaz ettiğimi bile söy
lediler. Hepsi yalandır. işte elimde 
9apkam var. Ben Türkiyenin kanun
larını bilmiyordum.,, 

Sultanahmet sulh birinci hakimi 
B. Reşit,. p.hiilerin çağırılması için 
ıuçluY,U aerbeat bıraktı. 

Bir Poli~ Mevkuf , 1 
Asliye ikinci ceza mahkemesi ev

velki gün bir polis memuru hakkında 
verilen tevkif kararını tasdik et· 
miştir. Hadise şudur: 

Ayın ikinci günü Sarıyerde demirli 
yen Romanya vapurundan çıkan ec
nebiler, vaktinde dönüp dönmedikle-
rini lrnnt"'lı ;,.ı" X'"-norllsa-.-• c:A-. 

yer merkezi memurlarından polis Ab
dullah oğlu Hamdiye bırakmışlardır. 
Karaya çıkan beş yolcudan dördü ak 
f&m üzeri vapura dönmüşlerdir. Al
man tebaasından Madam Katerina ise 
saat 11,5 ta gelmiftir. Polis Hamd.i, 
g~ döndüğü için pasaportunu verme 
miş ve kadından para istemiştir. Ka
dın tercüman Refik Kemal vasıtasile 
polis Hamdiye 100 ley ve 10 pengo 
vermiş, bundan sonra da şikayette bu 
ıunmuştur. 

Hadiseye el koyan birinci sorgu ha 
kimi, polis Hamdi hakkında tevkif 
karan vermiş ve tahkikatını ikmal e
derek onu ikinci ceza mahkemesine 
göndermiştir. Mahkeme, Hamdinin 
sorgusunu yaptıktan sonra tevkif ka 
rarıw tasdik etmiştir. 

BUGUN matinelerden başlıyarak T Ü R K sinemasında il\ 
Kahkahalar kralı M i L T O rl un en son ve en güzel filmi 

Genç Kızlar Mektebinde 
Diğer yıldızlar: FRANÇOISE ROSAY - PIERRE LARQUEY 
Meşhur Fransız komedyeni bu müstesna filminde yüzlerce gene kız ara
s~da, dans profesbrü, ııonra gangster, kasa hırsızı, zengin muhtelif va 1 
zıyetlerde fevkalade zevkli ve neşeli bir mevzu içinde gortinmektedir. 

Bugün matinelerden itibaren 
2 şaheser - 2 birinci mükafatlı film - 2 harika fılmi 

birden gösterecek olan 

S A K A R Y A Sinemasına 
Mutlaka gidiniz. Görülmemiş zafer mesleğini takip eden ve HARRY 
BAUR - MARlE BELL - RAlMU - PlERRE RlCHARD WİLLM 
- PİERRE BLANCHAR - FERNENDEL - FRANÇOlSE ROSA.Y 

ve LOUİS JOUVET'nin muhteşem temsilleri olan 

BiR BALO HATIRASI 
Şaheseri ile Sacha Guitry'nin mcş bur filmi olup en son İngiliz, Fran- ı 

sız ve İtalyan yıldızları tarafından temsil edilen ı 

INGllTERE TACININ INCllERI 
Bu program; cidden kaçırılmıyaca k müstesna bir program olmakla 
beraber KIYMETLİ MüKAFATLARI OLAN ENTERNASYONA.L 

UMUM! 'MÜSABAKAYA 1ŞT1R.A.K HAKKINI da vermektedi~. 
BUGÜNKÜ SEANS SAATLERİ: . 

BİR BALO HATIRASI Saat 2•Y2 - s,ıı da 

İngiltere Tacının incileri saat 
4 ' 1~ -

9 
da ___ _. 

SDMEA Sinemas 
Meşhur ve dehakar artist 

HARRY BAUR'un 
En mükemmel filmlerini göstermekle 

iftihar edebilir. 
1935 de: MOSKOVA GECELERİ 
1936 da. SİYAH GÖZLEF 
1937 de: TARAS BULBA 
ve pek yakında da dahinin pek büyük filmi 

BEE THO VE' J\ 1 . Şaheserini gö:te~ecekti~. YUkselc 
l Y bır mevzu - Dalııyane bır musiki , 

muazzam bir temsil tarzı, elhasıl bir silper film. 
~ ........................... 1 ............. .111 

ÖLÜM 

Sokoni Vakum IJirketi memurların
dan Nazım Pa.'}a oğlu Bay Ali Sabri, 
ınUptela olduğu hastalıktan kurtu!a
mıyarak 4.11.:37 perşembe günü genç 
y~mda hayata veda etmiştir. Allah 
kederdide ailesine sabırlar ihsan et-

sin. 

Askerlik ışlerı 
~uo ye uaver 

Üsküdar askerlik şubesinden: üs
küdarm Ayazma mahallesi İskele cad 
desi No. 20 de ikamet ettiği kaydın -
dan anlaşılan ve adresinde bulunma
yan ölçme Y. Ysb. 325 Do. Hasan oğ. 
Mustafa Neylan halen 1stanbulda ise 
hemen şubeye müracaat eylenıesi ve 
taşrada ise bulunduğu yer ve mem~
riyetini açık olarak şubeye bildirmesı. 

Üsküdar Askerlik Şubesinden: 
. İskilibin Alagöz nahiyesi müdürü 
ıken azledilen ve şimdi nerede oldı:
ğu belli olmayan Üsküdarlı Y. P. Stg. 
Yusuf oğ. 309 Do. Necmettin (875) 
halen lstanbulda ise hemen şubeye 
müracaat eylemesi ve ~a.ş~~a ise bu
lunduğu yer ve ınemurıyetım açık ola 
rak şubeye bildirmesi. 

Fransız Tiyatrosu 
9 lkinciteşrin sah günü akşamı 

sa.at 21 de ve 
10 lkinc"teşrin çarşamba günü 

gündüz saat 18 de 
RO:MA'nın RUAYAL tiyatrosu 

Birinci Balerini 

ArtCliOLA SARTORiO 
nun idaresinde olmak üzere 

Flor.a ns Şehrinin 
Meşhur Baleti namındaki heyet 
taı afmdan 2 J4'EVKALADE 

BUYUK TEMSll.. verilecek 
Programda: DON KİŞOT 6 tab

lo, Müzik Salerus 
... Skalattiana vesaire •• 

MİSCHA ELMAN'ın 
YEGUE VIYOLON RESiTALi 

Bu akşam 

SARAY Sinsmasın~a 
verilecektir. 

SRTUCRUL 
SADİ TEK 
Tiyatrosu (Kadr-

köyde) Bu gece 
;:OREYYA sinemasmı'la 
(Erkekler 40 ından 

sonrjl- azarlar) 

İstanbul Belediyesi Şehir Tiyat• 'arı 

OPERET KISMI ;~~!; 
Saat 20,30 da 111 

ATEŞ BÖCEG1 uıı'f/ 
4 perde komedi ill!JJ~ 

TOPLANTILAR 1 
U t:l LC ----Konferans 

Beyoğlu halkevinden: 

ı - 9.11.937 salı gUnU saat 18,30 

da evimizin Tepebaşındaki merkez bi 
nasında muharrir Peyami Safa tara

fından "felsefi bir konferans verile· 
cektir. 

2 - Bu konferansa herkes gelebi·• 
lir. 

YENi NEŞRIY AT 
AVCILIK ve ATICCLIK - TUrlt 

avcı ve balıkçılarının efkarını neşre
den bu mecmuanın 19 uncu sayısı 
çıktı. 

:s 
şim~ hayata pek bağlanmış, tatlı canı ve rahatı için 
ne lazımsa yapmıya karar vermişti. Adeta ağır bir 
hastalıktan kurt ı . . . • u muşların nckahat devrınde kendi 
nefıslerıne aşık olu<>l . b" b" h 1 t ' ruhi . . d 

l k d
. "' arı gı ı ır a e ı ye ıçın e 

ya nız en ıni d"" ·· • . . ~ . . . uşunUyor, kendıni sevıyordu. Hatta. 
~~ı ~azıyetinden içten içe ve gizliden gizliye belki 
ırazb. a mkemnundu. Aylardan beri çok ıstırap çekti-

ren ır er ekten d d · · b' k kt d . e, aıma emırler veren ır er e en 

Bu 51 inci madde fU idi: (Bir kimse haksız bir tah
rildn husule getirdiği gazap veya şedit bir elemin te
siri altında bir cürüm işler ve bu cürüm idam ve m\\
ebbet ağır hapis cezasını müstelzim bulunursa faili 
12 seneden az olmamak üzere ağır hapis cezasına 
mahkfun olur. Sair hallerde irtikap olunan fülin ce
zası yansına kadar indirilerek verilir. Tahrik ağır ve 
pek şiddetli olursa idam ve müebbet hapis yerine 7 
seneden 12 seneye kadar ağır hapse konulur. Sair 
cezalar ağır hapisten hapse, hidematı ıumumiyedcn 
memnuiyet, muvakkat memnuiyete tebdil edilmek ü
zere yansından dörtte UçUne kadar indirilir.) 

-40-
Beş sene .. Beş sene de yüreği pek memnun etmi· ağır bir h~küm yemesi için böyle hareket etmiş de· 

; .a~~ zamanda kurtulmuştu. Artık Nüzhetin ken-
~ı ırak kıp başka bir kadına gitmesi ihtimalile tit· 

Bu maddeleri dün okuyan avukat: 
- Müsterih olunuz, cezayı mutlaka be.~ seneye in

dirteceğim, demi§ti. Şimdi de müstantik, maktulün 
hakkını arayan ve alacak olan kuvvetin mümessili: 

- Esbabı muhaffef e var. Hem de şehrin iyi bir 
avukatı kardeşinizi müdafaa edecek. ümit kesme
yin: Her halde ceza pek te ağır olmıyacaktır. 

Gibi sözler söylilyordu. 
Acaba adamın teminatı doğru çıkacak bu kanun 

ma~delerinln de ortadan kaldırmadığı bir ihtimalle 
Halıt yalnız beş sene mi yiyecekti? Beş sene.. Beş 
sene. 

Seniha yürürken durdu, başını çevirip arkasına 
baktı. 

Altında hapisane bulunan san boyalı adliye binası
nı, suları yer yer adeta bir göl hiS11ini veren bir ba
taklık sarmı§tı. Binanın hapisane olan alt katmm kn
çük ve tavana yakın pencerelerinin akisleri, bu yer 
yer birikmiş sularda görünüyordu. Bu alt katta mev
cudunun şimdi yüz otuz yedi olduğu söylenen 've bu 
sayıdan hiçbir zaman aşağıya inmediği ilave olunan 
mahk\ı.mlarla beraber beş sene yaşamak. Bu boğu
ou, rütubctli ve murdar hava içinde beş sene yaşadık
tan sonra kırk beşlik bir adamın hiçbir hastalığa tu
tulmadan hayata dönmesi için onun demirden yara
tılmrs olması e-erekti! 

Y
ecek b" k d wild' ğil" di. Gerçı bu da sebeplerden biriydi, ancak tek se-

ır ra am eg ı. · ·ıd· ç·· k"' Hal·a· · · • t XA'Xll bep degı ı. un _u ı ı ıçıne sürüklediği felake 

Hakikati müstantiğe söylememekle nefsini bir teh- kendisi ~~~ .~? bır tehl~keyi .~ucip olmadan sonuna 
likeye atmış olduğunu Seniha bilmiyor değildi. Mah· kadar gotU.rulu~ v.e temın edılırse, hu koııkakças~a, 
kemede Halit kansının kendisine ihanetini, kız kar· adi bir .şekılde 1~~ıkam ~lmış .olacaktı. Fakat facıada 
deşinden öğrenmiş olduğunda ve ondan aldığı mal\ı- oynadıgı b~ş. rolu kendı_ nefsıni de tehlikeye .atarak 
mat üzerine Kapuza gittiğinde elbette ısrar edecek, sonuna getınnce kardeşım:_ karşı Seniha hi9 bır mah 
sözlerini ihtimal ki hakimler heyetine de kabul etti· cubiyet d~yrnıyacak, v~rhgınd.a hiç bir küçüiıne ve 
recekti. Bu nokta katil için cezasını hafifletebilecek alça~~a hıss~~iyec_ok~. . w . . 
şeylerin en mühimlerinden biri, adeta birincisi idi. :Mukeı:emın ıse hıç bırşey sezdıgi yoktu ~e hlÇ bır 
Ve Halit muhakkak ki Senihanın iddiası karşısında şeyi dennlcmek hatırına gelmiyordu. Şerıfc kadın 
susmıyacak b w . kti" kendi başına dert açmamak için Mükerremi fedaya 

, aş egmıyece . d F k ö ·· Diğer taraftan, "ağabeyime ben böyle bir haber ver elbette ~a~ır. 1: a at? hem de hanımı lehinde s ~.soy 
medim. Yazıhaneye kendisini eve getirmek için git- liyerek, ışın ıçın.den ~yansız çıkmak şıkkını tabıı se-
miştim." Iddiası Senihayı hizmetçiye karşı da tehli vinçle kabul ~t~. Senı~a~m tenbihi veçhile ya~han~ 
keli bir vaziyete koyuyordu Şerife kadın: "Seniha. ye ancak Halıdı almak ıçın gidilmiş olduğunu soyl~ı. 
Hanımın herşeyden malfımatı vardı. Ağabeysine ha· Diğer taraftan, herşey:i bildiği halde Senihanm mus-

t tigw e kati olarak hiç b' b'l d" • · · ve karde-
ber veren de odur. Beni gece yarrsı arkasına takıp an .. ırşey ı me ıgını . •. . .. 
zorla yazıhaneye sürükledi ve Mükerrem Hanımın Ka şinin ~i~kım şu~hel~re kapılıp hareket. ettigını ~y 
puza. gittiğini haber verdi. !ki kardeş hel"§eyi benim lemesı MUkerremı mınnettar etmişti. Vakıa Halıdın 
yanımda konuştular." derse, Senihanın vaziyeti ha- onun tara:~n.~~ haberdar edildiğini biliyordu, .bas-
kikaten büsbütün nazikleşecekti. Vakıa Şerife Mü- kın teşe~busunun o~un ~~rikile olduğu, herşeyın o-
kerremin sadık hizmetçisi idi. Bu sebeple, hanımının nun yUzunden çıktıgmı bıhyordu. Fakat _genç k~~ın 
giinahkarlığını adeta şüphede bırakan bir vaziyeti yapyal~.ı~. kalma~tan öyle korkuyordu k~,.~e~dısıne 
kendi isteğiyle bozmıyacağı tabii birşeydi. Bununla k~rşı gorumce~inın son dakikada gös~~ıg~ ~ım~ye-
beraber, istintaklarda sıkıştırılınca korkup herşeyi yı dahP. evvelkı yaptıklarım unutmak ıçın kafı bn se-
söylemesi ihtimali de pekala mevcuttu. bep bulmuştu. 

La.kin Seniha sırf Halidin mümkün oldu~ kadar Sevgilisi mezara ve kocası hapse giden ~eoç ka.drn 

re ıyece artık H l"d h .. .. k . . b" 
d

. ' a ı e o<> gorurune ıçın ırşey sez 
ırmemek · · "' tık d ıçın kendini zahmetlere sokrnıyacaktı. Ar· 

az ;a e kendi nefsini düşünebilirdi. Epey elması, bir 
kal a :arası olmuştu. Bir müddet kimseye mühtaç 
ma ~a. an Yaşıyabileceklerini hesaplıyor, ve gözlerini 
di:~~;zakl~ına kadar götürmemekle beraber şim 
Ihla de ~mhadan ayrılmak hatırına gelmiyordu. 
ker ın:r~ akı ev anasının kendi kanaliyle, hatta bir iki 
yes~d~grudan doğruya Halitten çektiği paralar sa· 
muş h daha fazla harap olup yıkılmaktan kurtul-

bu 
' dem de mükemmelen tamir edilmişti. Seniha 

ev e · · bır kil .. nıçın ~ir yük olacaktı?? Esasen bal" asından 

tı. b~uk aylıgı ve Erenköyünde küçük bir irat ge
ren ırk"" 

1 
ta O§kte yarı hissesi yok muydu? 

ta~ nbula Mükerrem tek başına gitmek. Beşiktaş
d evde Yalnız kalmak istemiyordu. Son zamanlar· 
.; ~~alak haline gelen anasile burun buruna, vaka
w, a er alır almaz kimbilir kime yazdırıp gönderdi
gı uzun, sık harfli dört sayfalık mektubundaki acı 
ve zehirli sitemlerini her sa.at lisanından dinliyerek 
r.şa~ak cidden feci bir'§ey olacaktı. Seniha onun için 
/~ bır arkadaştı. Belki Halide karşı kalbinde büsbil-
uın silinme . b' . k d . . nuş ır sevgi ıle onun ar eşım yanından 
ayınnama.k istiyor, ayni zamanda, kendi menfaati na 
mına ko . h · casının kız kardeşıle beraber yaşamasının 

erkese karşı masumiyetinin bir nevi delili .,eklinde 
sayıla ~ cagrnı da hesap ediyordu. 

(Arkası var) 

'] 

h 
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TAN 
Gündelik Gazete 

-0-
TAN'm hedefi: Haberde, fikirde, 
her şeyde temiz, dürüst, samimi 

-0lmak, karıin gazetesi olmıya 
çalışmaktır. 

--o-
AB01''E BEDELi 

Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 ı 6 Ay 1500 ı 

400 ı 3 Ay 800 ı 

150 ı 1 Ay 300 ı 

MilleUerarasi posta lttlhadına dahil olmı
yan memleketler için 30-16-9-3.S lıradır. 

GONON MESELELERll 

Bizim için 

Neler Söylüyorlar? 
A \•rupada hl.il Lkl )'\ldU tanırlardı; 

ya Olaud Fare.rs, Plerr Lötl gibi Türk 
dostu geç.inen Avrupa edlplerloln 
l'omanlannda tasvir edlldlğl gtbl 
eski, plturesk, lptlclai bir ıark mem
lelr~tl; yahut dU manlano tanıttığı 

gibl u.llm, belinde palası, hareminde 
birkaç cariyesi, bulunan geri bir nıll
let. 

Türkiye ve Türkler hakkındaki bu 
kRnaat o kadar ya~ dnu tı ki, Avrupa 
veya Amerlkaya gidenler TUrk olduk
lanm söylemiye utıı.nır veya muha
taplarmı Türk olduklarına inandıra
mazlardı. 

• • 
Türkiye ve 'I'tirk hakkındaki bu 

yanlı , bu kötU kauaat Keınallat TUr
ki~renin kurulduğu günden itibaren 
değişmiye başladı. Halk h.bakaları 

arasında bllnılyonız, fakat münevver 
sınıf arasuıda AtatUrkU, Türkiyeılin 
on beş senede yaptığı büyük inkılabı 
bilmlyeın ve tanımı3 an ktibnanuş gi
bidir. Ne.reye ı:,ritseniz timdi Atatllr
kün saygı ile, Türltün se~ gl ile anıl
dıbrını görür, iftihar du) arsınız. 

UlU8 refikimiz, Avrupa eıntellektU
ellerlnlıı yeni Türkl3 e hakkındaki gö
rüı ve d~Urılişlerlnl toı>lamı3 a teşeb
bil8 ebnlt, Frauanm sanat \'e fikir 
ô.lemlnde Türkiye b.akkındald kana,. 
atini ö~rr nml)e rJth mı~, bu ak atla 
bUyUk Fraalsız ve ed1~:,nJ!tel~rlerl 

ltte bu anketten bazı parçalar: 
Jıi'Mtg EnstltUsU ata!undan tarih

çi F-.!ınk Bren tan o dl3 or ki: 
"Atatürke karşı en büyük hayran

lık hisleri duymaktayım. O, zamanı
mııın devlet adamlan içinde en dik
kate değer olanıdır. Onun TUrklyede 
tahakkuk ettirdiği eser, geni ilk ve 
~eflltllll baıkmundan gerçekten hay
ret vericidir.,. 

Fransarun m hur muharrlrlerfn
den Plerre Donılnlque: 

11TUrklye, diyor, Avrupalı olmu~ 

tur: l5te okadar.,, 
Fransız edebiyat tarihr:isi Bemard 

Fay diyor ki: 
"Kamil Atatürküıı eseri, bana 

Türk tarih aııaneelne tamamen uy
gun geldlğt içindir ki ona blr kat da
ha hayraıınn. Ttlrk mlUetinln orijinal 
sağlam ve yaratıcı hassalanndao baş 
ka bUytlk bir tem8U kudreti vardır. 
Uer devirde 1 ine yanyan ne varsa 
alıp kullanır ••••• Mukaddera.tını idare 
edecek bir bUytlk adam bulan her mil
lete hayra.n olur ve gıpta ederim. He
le bu biiyUk adam memleketinin <1e
rin \'@ fıtri istidat ve t.emal Ullerlni, 
ataıaraıdan kalma itiyatlanru tekrar 
ca.nlandınrsa.. Kamal Atatürk gibi 
bir şefin milletine aşıladığı hareket 
Ve heyeran kabiliyeti ölçülmez bir 
kıymeti haizdir ve birçok milletlerm, 
l'ollannı bulmak, talihlerini tayin et
lllek imkanını bulnınadıklan bir de
virde bilhassa faydahdar.,. 

Fra.n!nz edip 'e mUtef ekklrlerlnln 
görUş ve dUsUnU1'1eri aşağı yukan bu 
noktalar etrafmda blrleşi •or. 

lnkılabımıznn hariçten görünllş 
eekllni anlatan bu şehadetler bizi se
vindirebilir. Artık Avnıpa hakiki 
~hremlzl gönniye, bizJ :rakından ta
hllnı)"a başlamış deml"ktir. 

M. Zekeriya 
--===,_,,,===================ıı= 

Fınd .. klarımız ve 
Ecnebi Şirketler 

Hissedarları 
. :Fındıklanmızm, yerli ve yabancı 

şırketlerin hariçteki hissedarlarına 
gönderecekleri faiz ve dividantlan i
çin mübadele ve ihraç edileceği ka
rarlaştırılmıştır. 

ANA HATLARI BiZE COK 
ARSALAR 

Bir Balkan memleketinde bir pa
paz türemiş.. Oennette.ki arsalan sa.
tıhğa çıkaran bu papaz, cennetin 
haritasını ~izmiş, e\inin <luvanna 
asmı,... Bütün ömrilnU cennete git
mek hulyasile geçiren zavallı kö) lü
ler bu havadisi duyunca, papazın e
\inin önünde yığınlar halimle top
lanmışlar. Papaz efendi, sahip oldu
ğunu iddia etti~i cennetin tapu senet· 
terini, nazla.na, ıuızhma bu za\ allı köy 
Jülere satnuş. Müşterilerinin ekseriye 
tini teşkil eden kadınlar, haritanın ö
nüncJe cennetteki yerlerini s~erek 

satm almıı;lar.Allaha 3 akın yer almak 
istiymler en l likıtek ücreti, Cebrai
le yakm. olmak istiyenler ikinci de
recede, diğer hav\'arUere yakın ol
mak lstiyenler de üçüncü derecede 
Ucrct ödemlsler ... Köylüler menmuo •• 
Artık cennetteki yerleri müemmen ... 
Bütün köy günlerce bu ha\'adi le 
!:alkBnmıı;... Her nasılsa, biraz zeki
ce bir genci dil.ünce alını~, yanında
kilere sor.mu': 

.BENZIYEN 
MEMLE.KET 
MEKSiKA 
~~~~~ 

Anlcorodon : 

M ekaikalılar eski Kara

kaplı kitapların yeri

ne yeni ideoloji İncilleri iste
miyorlar. Diyorlar ki: ''Bizim 
• ddiamız herkesten üstün 'ol· 

mak değildir, kendimiz ol· 
maktu.,, 

Ankarada başladığım devrialem 
seyahatinin ikinci merhalesi diye 
Meksika sefaretini tasarlamıştım. 
ltiraf edeyim ki, bu kararı verir
ken bende garabet arayan bir uey
yaha mahsus hisler vardı. Anka
radaki Meksika sefaretinin çok na
zik ve sevimli işgi.ideri Bay Monas
tcryoyu senelerdenberi tanıyor
dum. Onunla bir, iki saat konuş
tuktan sonra, alaka He okunabile
cek birkaç sUtun yazı için elbette 
mevzular çıkacaktı. 

Sefarette Uç buçuk sa.at kaldım. 
Çıkaı·ken bende hft.kim olan his, 
Meksika hakkındaki cehaletime u
tanmaktı. Kendi işlerini kendi ~h
tiyaçlarına göre halleden, ecnebi 
tesirlerine kapılarını kap~an, en 
..;1.a--.1.a !L.1- .a ... ı-.-ıt ı-ı.-.tA .... ._......._e'P.!1-

mile en eıcak blr milliyetperverliği 
beraberce yUriltcn bir millet tam
mıştım. Şu kanaate varmıştım 

ki, McJcslka inkılabının ana 
çizgileri. bizim gidişimize, hayret 
verecek bir derecede benziyor. Za
ten Mekslkada bir TUrk sefareti, 
Ankatada bir Meksika sefareti bu
lunmasının hikmeti de iki memle
ketin bu muvazi gidiş dolayısile bi
ribirlerl hakkında. duydukları ta
bii alakadır. 

Ankara içinde birv Mcksik1. 
seyahatine çıktıgım zaman 

yanıma bir yol arkadaşı almıştım. 
Bu arkada.s Maden .Aramanın pet
rol kısmı dlrektörU Bay Cevat E· 
yUp Taşmendi. 

Cevat ömrünün birçok seneleri-
ni Mek~ikada jeoloji te~~i~Jerile 
geçirmiştir. Mekslkanın dilını, ~.a
yatını bir Meksikalı kadar bılır. 
Meksikayı çok sever. Orada sayı
sız dostları vardır. 

Meksika işgüderi ile Cevat Eyüp, 
blribirile tanışmıya uzun zamandan 
beri fırsat aradıkları halde tesadüf 
ikisini karşılnştırmamıştı. Buluşuıı
ca derhal ateşli ateşli ispanyolca 
konuşmıya b~ladılar. Ara sı:a ben 
de anlıyayım diye sözü ingflızceye 
çeviriyorlardı. 

lşgUder bana dedi ki: 
- Hemen h"men Türk olan bir 

Meksikalı ile hemen hemen Meksi
kalı olan bir 'l.'ürkUn buluşmıuıı ne 
kadar hoş bir şey oluyor! Arkada
şınız Meksikayı yakından tanımak~ 
la ve sevmekle kalmıyor, onun kar
deş derecesinde dostu olan bazı 
Meksikalılar, benim de ayni dere· 
cede dostumdur. 

Cevat, bu dostlardan ~iri~~n 
hikayesini anlattı. Bir gun 

demiş ki: 
- Seninle kafalarımız pek uydu. 

Burada yerleş. Mademki arkadaşız 
ara.umin yansını sana vereyim. bc
"aberce çalıialım. 

Meksikalıların cömertliği ve 
dostluğu nasıl anladıklarını gös
teren bu misalden sonra bir Mek
sikalının fedakarlığını ortaya ko
yan şu macerayı dinledik: 

1923 senesinde Cevat EyUp, Mek
sika.da çalışırken bulunduğu yerde 

Ankaradaki Mekıika lııücleri 
8. Moncutaryrı 

isyan çıkmış. Asiler, merkezi hU -
k\ımetln Meksikada asayişi muha
faza edemediğini göstermek içın 
ı-.t.. Ud ecnebi öldUrmivA karar ver 
mişler. Ecnebi diye de orada yal· 
nız Cevat EyUple Meksikalı şoföril
nU yakalamışlar. Şoför asilere mu
halif kanaatte olduğu için Ccvatla 
beraber asılması muvafık görUl
mUş. 

Bereket versin aradan bir itiraz 
eden çıkmış. Seksen kilometre u
zaktaki isyan karargahından bir 
defa sormıya ve ertesi sabaha. ka· 
dar beklcmlye razı olmuşlar. Şo
för, sual kağıdını karargA.ha götU
rUp sabaha kadar muvafık bir e
mir getirirse, idam kararından vnz 
geçilecek, hiç cevap gelmezse, ya
hut cevap muvafık değilse, gUnet 
doğarken asılma töreni yapılacalc. 
Şoför derhal eski bir Ford otomo· 
ibili ile yola çıkmış. 

Cevat EyUp, vaziyeti hesapla • 
mış. Neticede hayatının be§ para
lık kıymeti kalmadığına karar ver 
miş. ÇUnkU asılmak tehlikesinde 
bulunan şoför, bir defa oradan kur· 
tutunca elbette savuşup gidecek, 
kendi kıymetli canını kurtaracak, 
insanlığın fevkinde bir kahraman
lık ve sadakat göstereceği ve geri 
geleceği farzedilse bile eski otomo· 
bilin bozulup yollarda kalması, ya
hut suale verilecek cevabın astl -
mayı tasdik yolunda olması ihti • 
mali var. 

Cevat EyUp, bUttin bir geceyi 
hayata. veda ile geçirmiş, fakat er
tesi sabah şafaktan evvel kulağı
na bir otomobil gtirültUsU gelmiş. 
Tekrar ba.şhyan hayatın ilk müjde· 
sini almış. Biraz sonra kapı açıl
mış. Asi reiı'llerinden biri haber ver 
nı'iş-

- Serbestsiniz .. 
Cevat Eyübün işi varmış, Mek

sikadan taze gelmiş bir kucak do· 
lusu gazeteyi alıp gitmi~. 

Bay Monasteryo da bana Mek· 
sika inkılA.bının meraklı r.t

kayesini anlattı: 
- Mekslkada otuz sene bir dik

tatör hUkUm sürdü: General Diaz .. 
Tıpkı sizde AbdUlham!din otuz Uç 
yıllık istibdadı gibi ... Bu diktatö
rUn Meksikanın umranı namına şu 
veya bu eseri yok değildir Fakat 
mutlak surette hilkilm sUrmek i· 
çln halkın cahil ve mutaassıp kal
mrunna kıymet vermiş ve kilise He 

Meksikanm Meşhur 
Sinema Y lldızı 

.. 

J\nclrea Pal.ma 

elele yUrUmUştUr. 

J 

BUyUk arazi sahiplerinden bir
kaç yüz ki§i de bu kervana karıı;
mıştır. Zaten bilttin memleketin 
-r-(j• di:lrJ bot •l\~:..Jilginln olin. 

de idi. Bunların arasında öylesi 
vardı ki, çiftliklerinin genişliği bil
tUn Fransayı aşıyordu. Halk bu 
birkaç arazi sahibinin keyfi ve is
rafı için esir gibi çalışıyor, eline 
geçenin de bUyük bir kısmını pa
pazlara kaptın·.,."'rdu. Memleketteki 
servetin büyük bir kısmı da kilise
nin elinde idi. 

1910 ihtilali üzerine Diaz düştü. 
Bundan sonra senelerce mücadele· 
ler devam etti. BugUnkU sol idaresi 
1917 senesinde kurulmuştur. Fakat 
memleketin mukadderatına tama· 
mile hakim bir hale gelmek için 
senelerce dahili mücadelelere gö
ğüs vermek mecburiyetinde bu • 
ıunmuştur. 

Başlıca mUcadele mevzuu arazi 
meselesiydi. Dikkate değen nokta 
şudur ki, ihtilal bayrağını taşıyan
ların başında Madero isminde bU
yUk bir arazı sahibi vardı. Madero 
idealist bir adamdı. Uç milyon :pe
seta tutan servetini halk ihtili.li
nin muvaffakıyeti için seve sev~ 
sarfetrniştir. Bu mticadelede ken -
dini gösteren diğer bir adam Zapta 
isminde bir köyli.i idi. Zapta zirai 
inkılabın, köylünün pratik. ihtiaç
larına uygun olmasını temin ede
cek yolda çalışmıştır. 

A tatırkün son nutkunu o
kurken, kendimi Meksikad2. 

zannettim. Türkiye ile Meksikanın 
maziden miras aldıkları meseleler, 
halle muhtaç oldukları davalar bi
r1birinin aynidir. lki memleket bi
ribirinin tesiri altında kalmamıştır. 
Arada uzun mesafe vardır. Müna
sebetler çok azdır. Bununla bera
ber ayni ihtiyaçlar ve ayni amiller 
birfblrlerine <;ok benzer gidişler ve 
idealler doğurmustur. Taasımba 
karşı biz de ayni şekilde çarpıştık, 
layikliği kurduk. Din siyasetine 
alet edilmemek ve terakkiye engel 
diye kullanılmamak şartlle halkın 
dint du gularına karşı blz de Tiir
kiye gibi tam bir tesamUh gös • 
terdik. Halkı toprak sahibi yap -
mak ve büylik aratiyl dağıtmak 
bl.ıim de esas davamızdır. Tıpkı 
TUrkiyede olduğu gibi, en bUyük 
hedefimiz, mazinin ihmallerini tıı.
mir etmek ve halkı okutmaktır. 
Tuttuğumuz yolun ana hatları 

şunlardır: 

Bizlın herkesten iyi ve yüksek ol 
mak gibi bir iddiamız yoktur. Fa
kat mutlaka kendimiz kalmak yo· 
lunda iddialarımız vardır. Milli kül
türllmUzün ve hususlyetlerimizin 
inkişafına çok kıymet veriyoruz. 
Bizi kendi benliğimizden uzaklaş
tırmak ve ikiliğe dUşürmek istiyen 
ecnebi telkinlere hiç tahammülü
müz yoktur. 

M eksika inkılabının Rus te -
slrleri altında cereyan P.t

tiğini iddia edenler oldu. Halbuki 
biz 1917 ihtilalinde muvaffak ol-
duğumuz sıralarda çarlar eski sa
raylarında hükUm sUrUyorlardı. 

Bizim kurduğumuz rejim, umumi 
menfaatin en ileri şeklini temsil 
etmesi dolayısile belki de Rusya
dan ilerdedir. lçtlmai meseleleri ce
saretle halletmek hususunda Rıu.s
yayı yold&.f tanımakla bera.ber bir 
esaslı noktada ayrılıyoruz: Ruslar, 
Marks ve Engelsin kitaplarını bir 
incll haline getirmek ve bu kitap
la rdakl içtimai programı hayata 
sokmak istemişlerdir. Hayatın 
ameli icapları kar§ısında geri çe
kilmiye ve yeni yollar aramıya 

mecbur kalmışlardır. 
Bizim böyle hazır ve sabit bir 

programımız yoktu. Biz de haki
ki hayatın icaplarına göre yUrU
dUk. MUspet neticelere varmamız 
bu sayededir. 

- Peki, cennette t:opraklanmız 
hazır ... Ya bu arsaların Uzerine ev 
nasıl kuracağız.. Buradan kereste, 
toprak, tuğla götüremeyiz ... Bo t:op
rağm üzerinde de banıta.mal-ız ... 

Köylüleri de tcl3§ almış... Soluğu 
papazda al~lar: 

_ Ya bu toprağın üzerine e\•leri-
mizi nasıl kuracağız ... 

_ Orasına Melli.keler kan~ır ••• 
Deyinre, kö) lülerin ayağı uya er· 

miş, soluğu polis karakolunda al
mışlar. Hükfımet tc ı>apazı te\'ldf et
miş. 

• Bhde de ara ıra böyle Cinci ho· 
calar, üfürükçüler, <lolandıncılar çı
kar. llUkumetlıı :;iddetli takiplerine 
r8.!:,'"rmeın gizli gizli bwılamı faaliyette 
olduk.lan anlaşılıyor, line polisin eli
ne dU~erler. Fakat halkı bwılarm 
~errinden kurtarmak i~ln halk ara
sında, bilhassa kadınlar ara mda ter
biyevi mahiyette ikazlar yapmak ta
zım. Ramazanda camilerde \'naz ve
ren vi.Wer, bu terbiyevi mevzulan 

Iptidalan Rusya ile çok iyi ge
çindik. Bayan Kolontay isminde bir 
sefir geldi. Senelerce vaziyeti ~ok 
iyi idare etti. Sonra diğer bir sefir, 
propagandaya. kalkıştı. Biz içtimı:!i 
ve iktısadi meselelerimizi en cesur 
ve ileri bir ölçU ve görüşle halletmi
ye taraftarız.Fakat bu görilş ve bu 
ölçU bizim kendi hayatımızın icap
larından çıkmalıdır. Yabancı bir 
ölçUnUn aramıza sokulmıuıına razı 
değiliz. Bunun için Rus sefirine 24 
saat içinde pasaport.unu verdik. 929 seçerlerse, Ba~ann .~~.ett~ ar
ıuıno,glndonoor.i Rusya ile diplomasi sa satan papazı, bızde ufurük~u §ek-
mUnasebetlerimiz :yoktur. llnde hortlama imkanı bulamaz. 

B izim gidişimizde bir hususi- 1 Sabiha Zekeriya 
yet vardır ki o da eski kok -

muş fikirlere hiçbir sahada esir tutulur. Bu sayede r. m insanlar, 
kalmamaktır. 1922 senesindenberi hem de hayvanlar idman görür. Eo-
20 bin köy mektebi açtık. Bu mek- loda dünya dördüncüsüyüz. Tok· 
teplerdc köylU çocuğuna filAn ve yoda birinci geleceğimizi limit cdi-
falan miktarda maltimatı ezberlet- yorum ..• 
mek yolunda bir iddia yoktur. Mu- Bu izahatı aldıktan sonra B. 
allim ile çocuk bir arkadaş gibi be- Monasteryo ile kafa kafaı-
raber çalışarak olgunluk ararlar. ya vererek muvazi yollarda yürü-
Mesela muallim sorar: yen iki dost memleket arasında 

- Resme kimin merakı var? yakınlık uyandıracak tedbirleri dü 
Meraklılar resim yapmak üzere ştinmiye ba§ladık. Ticaret için va-

bi rtarafa çekilir. Bir örneği kop- ziyet uygun değil, ara.da uzun me-
ye etmek suretile vazife yapmak safe var, Sonra zirai mahsuller bi-
gibi bir iddia yoktur. Bunun aksi ribirine benziyor. Meksika bize P•3t 
olarak çocuğun orijinal lstidatln- rol ihraç edebilir. Fakat buraya 
rını muhafazaya çalışırız. Çocuk nasıl nakledecek ve karşılık ne ala. 
beğendiği §ekilleri çizer. Muallim cak? Bay Monasteryo Meksika 
yalnız tenkit eder ve teknik esas- filmlerini Türkiyede tanıtmıya ça-
lan öğretir. lışıyor. Resimleri kendisine gön • 

Bizim için maarif ve iktısat iş- derilen yeni ve güzel bir Meksika 
leri ayni davanın iki safhasından filmi var ki, fotoğrafını neşretti-
başka bir şey değildir. Toprak işi- ğimiz Meksika yıldızı Andrea Pal-
ni halledince alet meselesi çıktı. ma baş rolU oynuyor. 
Kredi sistemleri ve kooperatiflerle Neticede Bay Monasteryo, en 
bunu karşıladık. MahsulU naklet - faydalı işin talebe mübadelesi oldu-
mek için yollar yapmak icap etti, ğuna karar verdi. Meksikanın s kiz 
yaptık. Amerika yollar idaresinin Universitesi var ki bunlardan bıri 
müdürü geçenlerde Meksikaya gel 1543 senesinde kurul~u tur. Bura-
m~ti. Llredodan Meksika - Stiye · ya iki Türk talebesi gönderilmesi 
giden ve dağlardan g~en 2000 ki- Meksikayı tanımamız bakımından 
Iometrelik yolun, gördUğü nafıa e- faydalı olur. Buna karşı Türkiye-
serlerinin en mUkemmeli olduğunu ye iki Meksika. talebesi gelmesi yi 
söylemiştir. Bu yoldan yanyana 4 olacak. Atattirk gibi realitelerin 
otomobil geçebilir. ölçilsilnU ve muvazenesini bir sani-

Nakilden sonra insan unsurunun ye için bile kaybetmiyen bUyUk 
kalitesini yükseltmek, sağlığını ko- bir şefin eserini Meksika gençlio~ 
rumak, daha iyi bir istihsal amili, yakından tanımalı... Fakat Türk 
daha yUksek ihtiyaç seviyesinde bir talebe fransızca bildiği iç.in ispan-
mUstehllk haline t;etirmek llr.ım. . yolcayı daha kolay öğrenecek, 
Maarif meselesi umumt iktısadf pro Meksikalılar için dil meselesi daha 
gramın bir parça.an diye dUşUnUl - gUç ... 
müş ve halledilmiştir. Bay Monasteryo, Meksikadald 
Meksikanın arazisi TUrkiyenin işgüderiıniz Hasan Tahsin Mayate-

Uç misli derecesindedir. Nüfusu pekin orada ço~ sevildiği.ti ve 
TUrkiye kadardır. Memleket 28 hU memleketi tanımak ve tanıtmıya. 
k\ımete ayrılmıştır. Harice karşı çok kıymet verdiğini, kendisn•n Jo 
mUdafaa ihtiyacımız yoktur. Bu- Türkiyeyi Meksikade. tanıtmıya tııı 
nunla beraber 60 bin kişilik bir da- kiki bir sevgi ile çalıştığını söyledi. 
imi ordu beeliyoruz. Fakat bu or- Uç buçuk s t, Meksika işgi.ı rl 
duyu kışlalarda kapamıyoruz. Yol nin rehberliğilJ Meksikada doln.ş-
yapmak, dahili c:nniyeti korumak tıktan sonra devrialem seyaha:i· 
gibi işlerde kullanıyoruz. Spora çok nin bu kısmını derin bir haz ve 
ehemmiyet verivoru~. Spor, subay- memnuniyetle bitirdim. Meksika 
lar için mecburidir. Mesela her za- Sefaretinden Mt>ksikaya dair tıir 
h polo oyunu " ··a mecbur kucak kitap ve ·c 'mle ayrıldım. 
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Taksim Stady,omundaki Müsabakalar 

Fenerbahçe ile Beşiktaş Dün 
Birer Golle Berabere Kaldllar 
D la ile ._.,. Nfhdı. F~ 
·~ - Betiktat .... 

cmm cereyanı 4Wl!alR'da tutar.a-
lan aotlan ~ cftbeltmedm mat-
1-p göadermek kere, leylrcl
lerle flklua aklan olan Tablm 
IJtadJ'oma• bir taratma Dlttlm. 
Ba 111retle maçaı eerayamm o
)'madu 80lll'a yumıyacajmı.. Böy
leee mheMkNIDI nettee.De tesir 
altmda blanlı maçoı eereyumu 
o temle yumak lhtlmaUnl berta
raf etmlt olufordum. Nihayette 
edlJlllltlm ...... an ve veaatlerl 
ıunnm 10aana tave edeooğba. 

""'--~·~~-~~~v..~ 

YAZAN : 

EŞREF 
Ş E F IK 
~'~ 

32 inci dakika - Fenerbahçe Be 
liktatm tazyikinden eoldan ilerli
yerek kurtulmak istiyor. Fakat bu 
gUn IOl açık Orhan hareketlerind.e 
becerikl" değil. Aldığı toplan daı· 
ma korner çizgisine doğru ıUr~rek 
Befiktaş kalesinin ağzını tehdit e-
demiyor. 

1 inci dakika - Oyun üçte bq
lach. Dk hücumu Şerefin çocuklan 
p.ptı ve Fener muavin hattmdan 
pvrildl. 

35 inci dakika - Beşiktaş hU -
cum hattı galibiyet golünü çıkar • 
mak için hevesli ve gayretli gö -
rtındüğU halde, müdafaada HüsnU 
beraberlığe razı olmWJ gibi gel~n 
toplan taca c:ıkararak vakit geçır
miye başladı. Bilinmez bu usul i~ 
bir netice verir mi? Bilhassa ki, 
Fenerliler bu dakikalarda topu Be
tlkta.t nıaıf aahamna geçirmek tızere 
dicllnlyorlar. BtlanUnUn bu şekil • 
deki mUdaf&aBI topu tabiatile ken 
di n11ıf nhaama aktarmış oluyor. 

Befilıttlf takımını tqlıil etlen ••llfla tliinldi maça plıhlılan nralla 

Fenerbahçe htlcumu tar.eledi. Bu 
DU da Betiktlf kaleclsi iade etti. 

' Unctl dakika - Oyun ileri o
luyor. Betiktqb Bakkmm çok u-
saktan doiııılttutu ttıtU Btıaa -
mettin yablt.cb. Blkimiyet he
nk ortada dolaeıyor. 

15 ind dakika - Naci ile BWen
din önU bombot bldıfı halde te>
pa geciktiler, geriye Fllrtere vermiye 
mecbur oldular. Flkretin uzaktan 
~ktiği ttıttl Beflktat kalecisi ta
Watile tuttu. 

12 inci dakika - Oyun hl1l Od 
taraf için mtisavi gidiyur. Seri ve 
~k gayretli oynuyorlar. (Bf.) hlar 
10ldan ilk korneri kazantlılar. Fa
bt neticelendiremediler. 

1G lncl dakika - Beşikta§ BOi 
ki Şeref aldıiı topla karı
.... ~~ mynldı. 
D.1ecl Oe kaıp bıwa bldı. l'i.
bt'*1llt ......... 
kemedtlt-. mft!dm ~tmiat ka 
cuıme oldu. 

31 lacll c1aktka - Yenerli Btllen· 
aın blru aizı kanachlnıd&n dıpr1 
Ci]mııtb. Hakemden tsbı8'z i~ lir 
&it ic:hı, hakem oyunu durdurdu. 
Ortada bir hava atışı yaptı. O Bi

rada topu evvell sola aevkeden Fe 
nerlller aoliç mevkiindeki bir par
e& rert kalan Flkrete pu verdiler. 

:Beenrta.ıt1amı yenemedikleri bu 
'9UiJette topa pek dt\zlftn vuran 
l'l1mıt Fenerin Uk gollnt1 yapm1f 
olclu. 

35 inci dakika - Feneıflter, gol
&in eonra açıldılar. Beşlktaşhlar 
•ymm te9lrl altmda, puı1annı 
hD•namadan uabl ~adJ'ldann • 
dan 1ar1 llcfvertliler bh'lblrtenm 
d•lıa rahat '6uluvortar. 

GOi isin bir pplflftG 

•o mcı dakika - 8etiktqın saj 
dan a\biiklenıek iıtedlll iki htl -
cum, Befikt&t tlç ortumm akını 
ayni ailratle taklp ~ememeleri yü
zünden tehlike bile göetermeden 
k-1}di. 

d iaei.dakib .... ..,ermer,.kom 
binezonlarl& kale~ )adar 
~ hacet gGr;iiidiii • ....,_ 

tq mtıdafaUmm ~ kaJ • 
bettiğl bu dak.l~ uaktan eoı 
atmıya ~orlar. Biri BUlendil), 
cp,ieri Fikretin uzaktan havale et
tikleri ttıtıer netice vel'Jllecll. 

Hakem birinci devrenin 10Dunu 
~dığl vakit Fenerliler otuz ~
~cU dakikada tazandıklan bır 
golle galip vaziyette istirahate çe-
kildiler. 

llrittci ,,,.,,. 
2 inci dakika - Hakmm ortadan 

tehlikeli bir lllr\ltlDI kornere çı
kanDJya meclNıt Ulan renerlller 
BellktalJ& wld•n blr Urner ka• 
sandlrmlf ... \ar. l'akat 1Mı çekili 
beJU lliJahldaı netlcelenClifem· 
ıer. 

38 inci dakika - iki tarafın htl 
eumlan mütevazin bir hal aldı. 80 
dakikadan fazla stıren gay
retin oyuncularm hızını ve ateşini 
azalttı~ uzaktan da biaaedilmiYe 
başlandı. 

42 inci dakika - Oyunda bir fev 
kalldelik yok. Berabere bitecek gi· 

St adyom Kupası 
Taksim Stadı MUdUrltlğll tara· 

andan tertip edilen kupa maçlan· 
nm dömi finali dtln aabah Galata
saray ile Şif1i arumda yapıldı. Ve 
Şitll !ılkim bir oyundan sonra 4-1 
galip geldi .Gelecek hafta Arna
vutköy - ŞitU final maçım oynı
Yacaklardır. Bu maçtan sonra gay 
rife&:reler lig maçına başlandı ve 
Gtlne,le Pera kartılaştı. Dk devre-bi devam ediyor. 

45 inci dakika - Ha.kem dUdil· yi 1-0 galip bitiren Gtlnet ikin -
ğüııü çaldi. Fenerbahc;e - Beşik· ci devrede 2 gol yiyerek saha.dan 

(Arkul 10 ..,cuda) 2 - 1 mağl6p çıktı. 

FenerbAla~e lıaleıiı,e dofru bir akıt 

KADIKÖY ve ŞEREF STATLARINDA: 

Güneş • 1. Spor ve 
Süleymaniye • Eyüp 
Maçı da Berabere 

DUn yeni sene lig maçlarnun en 
mühimmi Taksim stadında oyna. 
nırken ayni saatte Fenerbahçe sta
dında da Gtlnet - latanbulapor 
takınılan karşıla,tılar. Bir iki yUz 
kişi gibi çok az bir kalabalık ön.tın-. 
de oynanan bu maça taklmJaf IU 
kadrolariyle çdumelarc:k. 

Gtıneo: Cihat - l'anlk, Reoat
Yusuf, Rıza, Omer - Melih, Mu· 
ı• aıll?lttstlli('MOI ıep' •M ... _. . . - .. 
Ba.taa - Orhan. Hllrl't Brıver -
Adnan, Seyt1, Sami. Jdaail, Imıet. 

Hakem Suphinin dild\lğllnden 
sonra oyuna, Istanbulaporlular 
rlhgln aleyhlerine al&rak balla

. dılar. Maçm ilk anlan 118hanm or-
taamda her iki tarafın ~ 
yoklamalarlle geçti. Bu denen'le idi. 
tanbutaporlularda daha canlıca 

Dk Iatanbulspor hücumunu aol
açıklan iyi kullanamadı. ayni ta
lihsizlik GUne9e de bir gol pzan· 
maama mlni oldu. da bel 

Oyunun 10 tınCU daJdka&Jll 
iki taraf karplıklı bire1' korner 

~ dakik&da Jst&Dbulspo-
...,_ "'' ewel of-run yaptiı bir goltl, gau- edi. 

hakem verm 
Bayt olduğu için bir ktanbul-

Stadyom Seyircileri 

(' iki E7örünüı 
& incl dlıkib - Hakkıyı merkes 

1 
muavin yeriadeıı ileri alan Betik
tqlılar o eayede Fener kaleei ağ • 
mnda mubaıar.h bir oyuncu bu • 
lundurmue oldular. Amma Bakla

22 inci dakikada ~Unel mtldaf"ıi 
spor htıcumunda dan hakem pe
topu el ile tuttuiUD ıuıar bun~ 
Dalb vereli ve L .por 
bir 1 ,__ .... dJlar. 

go ...-. dan aonra Gil 
Oyunun bu anıarm 

netlller ıruvvetli hücumlarla L spo. 
tuy!b bafl•dıtar. Silratli ve 

Bir lıqecan .,Jm..ı 

nın yanlan ona kUi yardım ede-
mediğinden netiee alamıyor. Buna 
mukabil Beflktqm muavin hattı 
biru daha haMemit gödktlyor. 

11 lnei dakika - Sağdan UerU· 
yen Betiktat topu lo1a geçirdi. Sol 
muavin Feysi ortaya verdi. Hakkı 
kale önUnde kaptı. Ontıne çıkan l'e 
ner m«aatitnl gayretli bir atıhtl& 
geçtikten IODJ'& pek akin ve pek 
yerinde at iç MUl&ffere ftl'dl. lıılu 
D.ffer ele eofuk kanlılılmı)l&Jbet· 
meden llç metre aU.rdtt. P11Me 'bir 
vuru.ti& k ... beraberlik .. ,.. 
m yaptı. 

20 1ncl dakika - Birlnel clevı. 
nlil eberi daldkalarmda Fenerin • 
in' bUblı glbl, tlmc1i de Betlktae 
daha eanh oynuyor. Fenerliler kay 
bettUderl tempolarau anyor vui
yetteler. 

M bel dakika - Yine BaJda
mn kale alzmda Mua.ffere ~ 
alil top llkı bir Fitle d1reklere 
doiruldu. Direklerde ztbak ettlk
ı. IGDra kaleci ım.mettlnin eli
.. Ptell top Befilttatl•lar& ve blr 
lmnn eeyirellere Sol olmut hlabıl 
~ l'abt hakem oyuna devam 
itttrdt 

29 uneu dakika - 'l'enerll E
at Pl'l1e PM vereyim derlrıen 
k-4Uei U.,blne bir korner pp
ta. Betlktatlı1ar fena tütller, bir 
181. JaPlmıadar. 

Toplıapc • Galcdcuclra1 .-pna bir bdlf 

Mülayim • Hintli intikam 
Güresi Hiç Umulmadık 
Bir S~kilde Neticelendi 

1 Ha1laD hoflandığmı farkettlfin 
Geçen hafta Hintliyi nefee al - den midir. nedir, Hintli de o heye 

clJrmadan ,enen ve her uman ye- canlı vaziyetleri ıstlrdtlrttp gtdiyor-
nıtbi1eceiiDi o clln gö9terJDit olan. ctu. Kaçmcı dıkikada idi, saa.te bak· 
ımllyimiD clUD geceki intikam "1- madik-· Mtlllyim yine altta ve rirı 
ntüıde mtııım yere geleoeğini kim giıı puarmda tatlı tatlı kalkma. 
waaıdı? fJrS&tl kollarken hakemin acı dil • 

Z8ımecJerim, bu ite lılilllyim dtıit11'ftildL 
kadar Hintli de f&ftl kaldL ffakem, Mtlllyimin mtı taratm-

Ne olmqtu o MUllyime? Oru- da bulundutundan, herkesten da-
cu mu bafma vurmuttu? iftarda ha lyi görecek vaziyette idi. Mtl-
mı çok yemiftl? YokA hakeın Sa- 11ytmtn Ud ımtmm tıç saniye yel\-
mi Karayelin dttdtlil pmaneız mı de kaldıfmı görmUt olacak ki 
çalındı? Hintlinin pltbtyetini Ub eden a-

iti pehlivan rlqe pktıklal'I va- cı dUdttitlntl ötttlrdtl. 
kit tcabmm ıcruma baknıa.k ve Dtıdtlkle beraber Hintlinin zafer 
halkı h()flaDdlraeak OJ1IDlar çıkar- danBl bafladı. Parmaklarmı hava 
mak üzere ite baelunlf'arcb. Bu ya blclmp zıp zıp mçnyordu. Doi-
mabatlarmda elhak muvaffak ta ruau Hintlinin zafer danamı g6r-
oıu,orlan11. Ktlllyim Udde blr tlta --~· bu ltln o tarafı ebik 
dtltip kalktıkga tanttartan "Ya- (&rlam 10 __,.) 
.. ! •. lan hle eJadk etmiyorlardı. 

:ı,uk oymY&D forvetİeri devrenin 
43 tıncll dakflra81Dda latanbulspor 

ılı ptıiı bir penaltı ile 
kaleclafn ~yalı ile mukabil gol. 
ve Necdetin cıevreyi 1 _ 1 be-

19:!e ~er. lldncl devreye Gil
:-etlllerin bttCUJllU ile bqlancb. Bu 
de niD ilk msıf zamanına kadar h;n' ild talWD mütevazin bir oyun 

_ ..a.1 ... Rtıı.glra kareı oynyan oynaua-· . 
GUnet mtıdafaa&l bıraz da Blkıtır 
gibi oldu. :sununla beraber her iki 
taımı da çok çalıtIYordu. Ve biribt. 
rine bir tek gol yapmak için çırpm 
dJlU'8& da bu didinmeelrl bota. çık
tı Ud taraf ta gol yapamadan oyu. 

1 ı beraberlikle bitirdi. 
nu ~ 

Ş.rJ •tadı 
SilleynıaniYe - Eytlp: D0ıı Şe. 

ref stadJnda SWeymaniye ile Eytıp, 
Vefa ne Beykoz kartılqttlar. Bu 
klUplerin kuvvet itibariyle biribi
rlne denk olması maçlamı taraf. 
tarlar tarafından btlytık heyecanı8 
takip edilmeaine sebep oldu. Birin
ci ınaç Şazi Tezcanm idaresinde 
stlleynıaniye ile Eytlp arumda ya. 
pıldı. Dk devre Stlleymaniyenln hl
ldmiyetl altında geçti ile de mu. 
hacimlerinin fazla çalım hevesine 
kapılmalarından C:olayı ne+ice ala-

Askeri liseler 
Futbol 
Maçları 

Birkaç haftadanberi başla.mı• o
lan askeri liselerin ıpor hare~ 
rine, dtln Şeref stadında, futbol 
maçlariyle devam edildi ve Kuleli 
ile Deniz Lisesi karşılaştı:ar. 

Geçen aenenin futbo ıampiyonu 
olan Kuleli takımmm. rakiplerini 
haf"ıften alıtlan ve Deniz Lisesi ta
kımmm da Umi.iin fevkinde gUzel 
bir oyun çıkarmaaı maçn 1 -
beraterlikle neticelenmesine seo 
bep olmuştur. 

Her iki ta)mım sahaya çıkışl 
ve oyundan sonra hep bir arad 
muntazaman yaptıktan serem 
ni çok takdir kazanmıştır. 

madıar. Ve devre O - O bera 
Ukle bitti. 

ikinci devre rtlzgin lehine alaı 
Eyüp oyun tızerinde blkimiyet te 
ile eder gibi olc!u. ıs ftnetı dakik• 

(Arbsı 10 m1cada) 
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iSTANBUL • ATİNA • TİRAN 
TAN 

Şu Garip Dünya: 

Karısından 
Nafaka 
istiyor 

Arnavutlukta Maarif 
işi Nasıl YürüyQr? 

Meksikada Verakruz'da Gonzales 
adında bir karı koca, çok tuhaf bir 
ha.yat yaşamışlardır. Bir vazife sa
hibi olan Bayan Gonzales, kocasından 
daha fazla maaş aldığı için kocası i
şini bırakarak evde kalıyor, ev işleri
ni görüyormuş. Kadın da dışarda bir 
erkek gibi çalışarak eve para yetiş
tirmekle meşguldür. Böylelikle koca
sı, 7 sene evde yemek pişirip, çama
şır yıkamış, evi süpürmüş, yatakları 
kaldırıp hazırlıyormuş. Bundan do
layı da karısı, kocasından çok mem
nun kalmıştır. Fakat birkaç gün ev
vel· bir gün karısı mutfağa girmi§, 
kocasına yardım için bulaşıkları yı
kamış, her şeyi yerli yerine koy
muştur. Fakat kocası, bu hali görün
ce karısına fena halde içerlemiş ve 
karısını evden dışarı atmıştır. Bunun 
üzerine Bayan Gonzales, mahkemeye 
müracaat ederek kocasından ayrıl . 
mak istemiştir. Kocası, karısı tara
fından kendisine nafaka verilmek 
şartile boşanmıya muvafakat etmiş
tir. 

r7~~~·· 
- 12 • 

M aarif Nazın, Tilrkiyedeki tahsil ve hizmeti
ne ait hatıralarını anlatmıya bir aralık fa

.sıla vermişti. Kendisine Arnavutluktaki mektep
ve maarif teşkilatım sordum: 

- Şimdi.. dedi. Telefonu açtı. Arnavutça bir 
şeyler söyledi. Birkaç dakika sonra elinde hari
talar, brüşürler, grafikler olduğu halde birisi 
içeri girdi Faik Şatku: 

- Tedrisat müdürti .. diye bana tanrttı. 
Aldığını malfımata göre; iptidai mektepleri san

cak ve kazalarda 5 sınıflıdır ve buralara 7 yaşın
dan 12 yaşına kadar talebe devam eder. Köyler
de 3 sınıflıdır. Bütün Arnavutluktaki adedi 625 e 
varır. Talebe yekunu 50,000 i bulur. lptidallerin 
leyli olanları da vardır. Bunlar da Saranda, Les
kovik, Mat, Peşkopi, Koroma, tşkodradır. tpti-
dailerin leyli olması çok fakir köy 
1ü çocukları içindir. Bu fakirler 
hükfunetin masrafı ile okutulmak
tadır. Bundan başka her köyde bir 
ınektep yapmak, hoca bulmak ve 
bu kadar masrafı karşılamak münı· 
kün olmadığı için merkezi köyler
de leyli iptidailer yapılmıştır. Bu
rada etraf köy çocukları bir araya 
toplanır. Bu suretle bunlara yekne
sak bir terbiye de verilmiş olur. 
Leyli iptidai mekteplerine devam 
eden talebenin yekunu 600 kadar
dır. Bunlara nehari olarak alınan
lar da vardır. 

~luharrir, ls:kender Beyin doğ 
dugu ve müdafaa ettiği kasaba
da. bir Anıavut ~ocuğunun tene. 
ke kutusu içinden kita.plarrnıı çı
karıp muayene ve yazısmu tetkik 
ediyor. 

A rnavutlukta iptidai tahsil 
kanunen-mecburidir. Çoeu

ğunu ilkınekl be ~ndermfye~ 
den para cezası alınır. 

Ortamekteplere gelince bunlar 8 
sınıflıdır. 12 den 20 yaşına kadar 
çocuklar devam ederler. Talebe 
miktarı 4,000; jimna.slarda 2800 b:ı.
dardrr. 

Ergeri (Argiroka.stro) da erkek 
ortamektebi Görücede (Karça) 
Galatasaray lisesi gibi lise, 
A.vlonyada ticaret erkek or
tamektebi, Elbasanda erkek 
ınuallim mektebi, Işkodrada 

erkek ortamektebi Dıraçta 4 sınıf-

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

Miili kıyafetiyle, elinde çifte 
kartalı Arnavutluk bayrağım 

bir mektepli kız 

ba.~lı 
tutan 

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

•••• • • ··~ i~M~CELi' ZABiT;.: .H.ıKAYEi.ERI:··· ·-ı 1 

B. Hüsnü Adil 
dl. Masanın üzerindeki defterin 
iki sayfasına. kan lekeleri sızmış
tı, bu sayfalardan birine de 
"xxx ile hesabmı,, ibaresi yazıl
mıştı. Ve defterin ıkabı da kaııı 
içindeydi. .. 

• 
Sevdalı Kadın 

Maruf Londra doktorlarından Ha
ri Bomen, kendisini, sevgi dolayısile 
mUtemacliyen takip eden asistanı bir 

lık kız ortamektebi, Tiranda krz bayan doktor aleyhinde dava açmış
enstitüsü, erkek sanayi mektebi tır. 
vardır. Bazı mekteplerin sınıfları Doktor Bomen, bir müddet evvd, 
noksandır. Sene geçtikçe tamam- meslekdaşlarmm tavsiyesi üzerine 
lanmaktadır. Bu mekteplerin hepsi Mis Helen Meyer adında bir kadın 
leyltdir. doktoru muayenehanesine kendisıne 

llkmektep muallimleri ilk dört asistan olarak almıştır. Fakat ma.tı
sene ayda 120 frank (bir frank 40 kemede kadının anlattığına göre, Mis 
kuruştur) her dört sene geçtikçe Helen doktora aşık olduğu için as!s-
145, 175, 210 ve nihayet 250 fran- tanlığa muvafakat etmiştir. Mis He
ga kadar aylık alırlar. len, muayenehanede doktorla yalruz 

orıa.mekteplerde muallim aylık- kalmak için mütemadiyen doktoru 
Iarı 300 franktan başlar. 20 sene taciz ediyormuş, hatta yalnız görüş
sonra 500 franga da;anır. Ortam.ek- mek için fırsat bulamadığı zamanlar
tep ve liselerde muallimlik etmek ra doktoru telefonla rahatsız ediyor-
için yüksek tahsil görmüş olanlar muş. _ 
tercih edilmektedir llkmektep mu- Dr. Bomen, başvurdugu mahkeme
dürleri muallimlerden ayda 20; or- :~e asistanının Londra içerisinden de 
tamektep mttdürleti ise 40 nank u 1 ,ı~aç-'edilme~tnJ: ts~mtşt1r. Y'almıcta 
fazla alırlar. llkmektep muallimle- bır karar verılecekt1r. 
ri hafta.da 30, müdürler 25, orta- • 
mektep muallimleri ise 22, müdür- Bir Geçim Anketi· 
ler de 8 saat ders verirler. İngiliz Mesai Nazırı Braun, halk a-

N azır ve tedrisat müdürü ba- rasında bir anket açmıştır. Nazır, 
zan; masaya yaydıkları gra- 30 bin aile kadınına tahriren ayda yi

fik ve cetveller üzerinde bazan da yecek için nekadar masraf yaptıkları 
duvarda asılı büyük harita üzerin- nı sormuştur. Nazırın sorduğu bu 
de Arnavutluğun mekteplerini ve suale cevap verecek kadınlara. birer 
bu mekteplerin cins, nevi ve dere- miktar para mük8.fatı verilecektir. 
celerini işaret ediyorlardı. ~ 

Arnavutların Maarif Nazırı, san- Otomobil Ev 
ki muazzam bir İmparatorluğun Amerikada Oktario'da bir saatçi, 
kuruluşundan bahsediyormuş gibi ayni :umanda 2 katlı bir eve çevrile
mektepleri, maarif teşkilatını an· bilecek bir otomobiJ yapmıştır. Oto
lattı. Nazırın bu kadar hararetle mobilin oturak yerleri, yatılacak el· 
anlatmasına doğrusu hak verdim. verişli karyolalara çevrilmektedir. 
Hurafelere ehemmiyet veren, ta- Bundan başka otomobilde elektr'kli 
assubun en ileri derecesine ~ttiği mutfak. bir musluk vesalre bulun
dillere destan olan, kendisi oku· maktadır. 
madığı gibi evladını da okutturmı
yan, ana ve babasına ~ünlük yiye
ceğini teminde vardımı olduğun

dan dolayt van1ndan ıwırmıyan Ar
navudun çocui!unu okutturmıya ça
lı!'lmak ve bunda muvaffak olmak 
elbette ki kolav bir is değildi. Yal· 
m~ merak eWğ"im hirspv vard1 ki 
o da bu parayı nereden buluyorlar
dı. 

• 
~ehirden $ehire 

Amerıkada Haverhil sehrinde ta- ı 
rihi bir ev, bulunduğu y~rinden 400 
kilometre uzakta bulunan diğer 'ofr 
kasabaya naklolunmu~tur. Rac;est€'r 
ailes:ne mensun olan hu ev. bundan 
235 sene evvel inşa edilm:ştir. 

Nas.il 

Öldü? Komiser Nurettin Bay ııus-
- ıdı F aik Şatku, derhal tereddüdil-

niinün yazı kalemini eline ıu . . · 
Kalemin ucunda henüz taze mu- i mü izale için: 

: T ~;~ei;imindeı 

l • 
i 
i 

Futmah bir gecenin sabahın
da, Beyoğlu merkez memurunun 
oda-,mı heyecanla açan kıranta 
bir adam, nefes nefese şu kor
kunç haberi verdi: 
·- Bizim Bay Hüsnü Nedim, 

biraz evvel tabanca Ue kendisini 
öldürdü. 

d e + - Bütçede yerimiz oldukça 1e-
rekkep vardı. Fakat bun an 8 k + kunludur. üç buc;uk milyon fran 
çıkar? : tahsisatımız vardır. dedi. 

Hizınetçiıııin düşüınemediği en 
b t Hakikaten Arnavutluk hükW:ne-

mühim nokta, otomatik ta an- • 
caJarm knT"<;llJl)armı daima sağa + tinin 26 milyon ??.4 bin 7R4 altın 

-~ d ı• ı_ (Arlrnsı 10 uncuda) ve yukarıya doğru attLkları ır. 

Halbuki ölünün yediği kurşun 

:tlerkez memuru, bu ihbar ö- Dünkü hikayenin cevabı : 
sol tarafına isabet etmişti. Son- •• ··--... ............... . .. .-.-ı 

zerine hadise yerine siviJ komi- ra hadisenin vukuu sırasında e-
ser B. :s11;-ett~i gönderdi. fendi ile hizmetçiınin odada be- 1 - B. Mahmut, saat do-

Ko;niserın elinde, hizınetçir.ıln r aber buluıııduklan tahkikattan kuzda oda.dan çıktığı zaman •ı 
intihar ihbarından başka hiçbir aniaşılmıştı. Defterin kapağı ü- sporcu Turhanın gazetedeki 

delil ve~·a iz yoktur. Ve ko- zerindeki kan yepyeni idi. Hal: bilmeceyi halle başladığım sciy 
nüser, hakrkate varabilmek içm buki sayfalara bulaşan kan eski !emişti. Turhan da dokuz bu-
lu ihbar üzerinden tahkikata idi. 

9 
çukta ölü bulunmuştu. O ha.t-

fJaı;ıladı, biraz sonra da. ceset Komiser Nurettin, bütün bun- de müddeiumumi muavini Fe· 
norga kaldınldı. lara dikkat ettikten sonra hiz- rit için onun dokuzdan evvel 

Odada, herşey, facianın vuku metÇinin yaJan söylediğine bük- katledildiğine inanmak lazım 
bulduğu sıradaki ,,azıyetteydi. metti. Tabaıncadan fırbyan kur- geliyordu. Çünkü koca bilmece 
Koml~er Nurettin ölünün yazı şunun yanlış isabetinden başka., yarım saatte kolay kolay hal- • 

l VTllTVS. ledilemezdi. i masası başına geçti, oturdu. oou, hizmetçiyi ya ancı sa.,~., 
:;'iir.ıkü komist>rin şüphesi, Bay sevkeden neydi? 2 - Bu sebeple milddeiumu-

yazarken öldürüldü~ şeklindey- ya.ca.ksmız. dun tevkifini emretti. 
Hüsnünün, masa. bıa.~mda. yazı Bunun da cevabını yarın oku- mi muavini Ferit, B. Mahmu- 1 

.............................. -;· ........ " ....... -.; ............................................................. . 

; otosw neı ~ 
~~~ ~~ 

Bu d~ Fransız icadı. Tankın küçük 
kardeşi bir motosiklet ... Fransız mü
hendisi işsiz kalmış, rağbet kazanır 
da zengin olurum diye bu marifeti ı
cat et · . 
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AMERİKA MEKTUBU: 

Gençlerimizin tahsil gördükleri Amerika ~ültü~ müessesele
rinden: HarvarJ Üniversitesinin Tıp Fakültesi kısmı 

Yenidünyada Bizi 
Çok ~ksik ve Çok 
Yanllş · Tanıyorlar 

~ 
t ~ YAZAN: BELKIS HALİM 
i .... ..-.__...-~~----------. .................... ---

A rtık tanmmamıya ve. Türk ol
duğumu söyleyince hayret 

uyandırmıya alıştım. "Fakat, uzun 
senelerdenberi ·burada bulunuyor
sunuz. Türkiyeden hemen gelmedi 
niz.,, cilmlesini artık eskisi gibi der 
canlılıkla değil, soğukkanWıkla kar 
şılamayı öğrendim. Çünkü her ye
ni gördüğüm, yeni tanıştığım kim
seye Türk olduğumu söyleyince 
bana bu suali soracağını ve geldi
ğimin henüz bir sene bile olmadı
ğım söyleyince de hayretle gözle
rini açarak: "Çok şey, demek dün
ya insanları bizim zannettiğimiz
den daha çok biribirine benziyor
muş,, diyerek garipsiyeceğini gP.
cen'.n gündüzü takip edeceğini bil
diğim gibi, evvelden biliyorum. Ar 
tık ~ "'rulan suallerin sırasını ezıbe
re öğrendim. 

Fakat ilk.günler bu suallerin her 
biri beni hergiin yem bir inkisara. 
uğratıyordu. ·Dünyanın vebahusııs 

bizden bitaz uzakça olan memle -
ketlerin Türklere ve Türkiyemize 
dair bu kadar cahil olacaklarını 
tahmin edemiyordum. Fakat bütün • 
temaslarımda eski Türkiyenin ye-
ni Türk'yeden daha çok propagan
da yaptığını veyahut fena şöhretin 
ivi şöhretten. fena işlerin, iyi işler
den daha <:ok. daha evvel duyuldu
ğunu. fenah~::ı karşr kulakların da
ha delik olduğunu öğrendim. 

• Ik e;eld ğim günlerdeydi. Ko
l lei hocalarrnrlan biri ile ko

nuşu yorrl'll m. Ona İstanbu!dan gel
diğimi. !stanbulun güzelliğini, an
latıyordum. Yüzündeki saşkın ma
nadan, bir şeye ta.kıldığım anla
dım. Dıırrlum . O, bunu bekliyor
muş gibi hemen sordu : 

"- İstanbul neresi? Konstanti
noplu mu acaba?,. dedi.. 

Bu hadiseden sonra kiminle ko· 
nuşsam, "İstanbul .. dedikten sonra 
"Konstantinopl,. kelimesini tekrar 
etmiye başladım. İçlerinde "Yoksa 
soy adı aldığınız ?aman Konstan
tinop\un da adını deiYiştirip İstan
bul mu vaptınız, diyenler bile var. 

Daha dün yeni tanrd1ğım bir dok
tor kadın telefon etti: 

"- Rica edE:rim siz lstanbulun, 
Türkiyenin neresinde olduğunu 
söyler mis"niz. dün sizin avrıldı
ğmızdan beri Türkiye haritasını 

altüst ettim. İstanbul diye birsey 
yok .. İstanbul dediğiniz şehir Kons
tantinople yakm bir yer midir?,. 

Anaşılan bu def~ bu iki ismin 
a vni şehir olduğunu söylemeyi :.ı
nutmuşum. 

R irçok Amerikalıların ka~a
sında Türk mefhumu dıye 

birşey yok .. Bana Türkiyede, Je
nubi Amerika.da kUçlik bir devletin 
vatandaşr ne ifade ederse ben de 
Amerikalılara ayni şeyi ifade edi
yorum. Ço?hı benim, ilk gördükle
ri Türk oldu~nu söylüyorlar. 

Yine ilk günlerde gazeteleri arıp 
ta Türkiveye dair hiçbir havadis 
olmadı~ım görünce şaşıyordum. 

Zannedivordum ki her gün en ::ı.şa.
ğı on iki sayfa cTkan yevmi ga?.e
telerdeki havadisler Amerikan ga
zetelerinde hiç olmauıa yanın sü
tunluk bir ver alacak .. Halbuki ne 

gezer? .. ~ylar geçiyor da neden ' 
soiıra ya1?ız Nevyork gazeteleri
nin bazılarında yan yanlış yarı 

doğru bir haber beliriyor. 
Türkiyeye dair konferans ver 

mek üzere bir cemiyete gitmiştim.. 
Konferanstan sonra konuşurken 
birisi elime bir gazete parçası u
zattı. "Bugün geleceğinizi biliyor
dum. Bu sa.hah gazetede l:7lı hava
disi gördüm. Sizi alakadar ederdi· 
ye kesin getirdim.,. diyordu. Oku
dum: "Belediyenin yeni kararına. 
göre 1stanbulda.ki bütün fakir e'V
leri kırmızıya bütün zengin evleri 
de beyaza boyanacaktır . ., 

Hele kültür sahasına geçtiniz 
mi adımız bile yok... Bir gün yal
nız muhtelif milletlerin halk şarkı
larından ibaret olan bir konsere 
gittim. Amerikan şarkılarile başla
dılar. Avnıpaya geçtiler; İngiliz, 
Alman halk sarkılarmı sövledili>ı!
Çekoslovakyaya, Bulgaristana in 
diler. Şimdi sıra Türkiyeye geliyor, 
diye h~yecanla, kulaklarımı, gözle 
rimi dört açıyorum. Rıus havaları 
salonu dolduruyor .. 

B ir gün de liselerden birinde 
muhtelif halk danslarım gör. 

miye ~ttim. Tarih dersinde her 
millete ait fasıllar için musiki der
sinde şark1larmı, jimnastik dersin
de de danslanm öğrenmişler .. Şim
di ayni şeyleri misafirlerın önünde 
her milletin milli kıyafetiyle tek
rar edeceklerdi. Her perde açılışın
da zeybek oyunu, milli danslarımızı 
göreceğim diye nafile yere bekle -
dim. Romen ve Yunan halk dans
larını oynadılar ve adeta Türkiye
nin etrafında bir daire çizip ltal
yaya geçtiler .. 

Bu sene "Dünyanın meşhur hi
kayeleri,, diye bir kitap çıktı . Için
de Çin hikayesi, M1sxr, Iran, Japon, 
Macar velhasıl hemen bütün mil
letlerin hikayeleri var, fakat Tür
kiyenin adı bile yok! .. 

Gözümün önünden Omer Seyfet
tinin. Sabahattin Alinin, okumakla. 
doyulmaz güzel hikayeleri geçti. 

N e çeşit istatistik isterseniz 
tetkik ediniz, Türkiyeye da

ir ya hiç malumat bulamazsınız ve
yahut pek eski rakamlarla karşıla
şırsınız. Mesela maarife dair ista
tistiklerde her ın~mlekette mecburi 
tahsilin hangi yaşta ve ilk defa 
hangi tarihte başladığını bulabilir
siniz de çoklannda Türkiyenin a
dını bile göremezsiniz. B"rçok me
hazlerde hala Türkiyede okumak 
yazmak bilmiyenleı ı nisbeti yüz
de doksan olarak gösteriliyor. 
edilen malUmat c.nr.ak gayet eski 
mehazlere istinat ed;yor. 

Şehirdeki sinemalardan biri haf
tada bir gecesini başka memleket· 
lere ait muhtelif filmlere hasret
mişti. Bir hafta Çinde bir kabileyi, 
ertesi hafta, Japonyaya ait manza
ralar, başka bir akşam Ispaııyada 
çekilmiş bir film gösteriyordu. I
lanlan üm.itsi1ce takip Pttim. Umit
siz olmakta yerden göğe kadar 
haklı idim .. Çünkü iki aydan fazla 
süren bu programda Tilrkiyeye ait 
hi<;bir şey yoktu. 
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Çankırıda· 

da Odun 

Derdi Var 
Köylüler Yükleri Çok 

P abalıya Veriyorlar l 

rr A N 

Samsunda 
Sonbahar 

At Koşuları 
-0--

Bu Seneki Yarışla r 

Alaka . Uyandırdı 
Samsun, (TAN) - Sonbahnr at ya 

rışlan burada iyi a18ıka uyandırmış
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Optamin kullanınız 
Saçlarınızın tılın a ~ata gelmez 

"Optamin,, saç eksiri başka müma
sil ilaçlar gibi terkibi meçhul formül

lerle değil halis vitamin cevherinden 
yaprlır ve bu kudretile her şeyden ~v

vel saçların dökülmesine sed çeker. 

Saçların dökülmesi, guddelerin za

yıflamasından ve artık kılları yaşata
mamasından ileri gelir. İşte Optamin 

bu guddelere can aşılıyarak derhal 

.kuvvetlendirir. Bu suretle saçlar gür- 1 

büzleşerek yeniden hayata kavu§ur. 

Çankırı, (TAN) - Havalar serin-1 
leyip kış ye.klaşmca halkın en büyük 
derdi mahrukatsızlık olmuştur. Pazar 
larda odun ve kömür yoktur. 

Y.811i ortaokulun inşafiltt.nJa '1JOl'fan mühendis ve 
tır. B u yarışların neticelerini bildiri- "Optarnin,, kepekleri temizlemekte, 

yorum.: . 1 saçlara revnak vermekte de şayanı 
1lk müsa:bakalarda 2 bin metrelik hayret tesiri ha.izdir. 

Yoksul, kinisesiz, fakir ve dul ka
dınlarnn kırlara, bahçelere aökUlerek 
yakmak üzere çöp toplamıya başla
dıkları görülüyor. 

TRENini'·tilVRIKTE 
koşuda birinciliği Kayserili Dursun 

Talaslıoğluna ait ve jokey Bahanın Mutlaka tecru·· be etmel;s· n ·z 
idaresindeki Ytımaz, ikinciliği Sıvas-
tan Faik Akçaya. ait ve Ahmedin bin 
diği Mebruk kazanmıştır. Son günlerde piyasaya bir miktar 

odun gelmiştir. Fakat hir hayvan yü
kti bir liradan aşağı verilmemektedir. 
Geçen yıllarda böyle bir yükü eve tes 
lirni 30 kuruşa satmak için yalvaran 
köylü şimdi buna hiç yanaşmıyor, 
Halbuki 100 kilo, yani 3 hayvan tyÜ

kü için verilen ruhsatiye paraaı 5,5 
kuruştur. · 
Bu arada, yeni kanun çıkmadan ev 

vel bazı kimselerin ormanlardan mu
tada nisbetle üç senelik katiyatta bu
lunarak binlerce yük odun biriktir
dikleri söylenmektedir. 

Yeni Divrik istasyonu 
Şu Günlerde Büyük 
Merasimle Açılıyor 

2400 metrelik olan yarışta Ank~
ralı ıı'alat Çeviğe ait ve Bahanın bm 
diği Sarıkuş birinci, Karacabeyli :Ke
mal Ak8öze ait o1up jokey Rıdvan E 
fanin idaresindeki Alderviş ikinci gel 
mi§tir. 

3000 metrelik dördüncü koşuda Ur 
falı Mehmet DüITUye ait ve Fuadm 
bindiği Sabah birinciliği, Sıvaslı Faik 
Akçaya ait ve Ahmedin bindiği Meb-
ruk ikinciliği kazanmışlardır. d 

Ayni gün pehlivan güreşleri, dört Baş. iş, nezle. grip. romatizma 

Karamanda 
Hava Emniyet 
Meydanı 
Yapılıyor 

Karaman, (TAN) - Devlet Hava 
Yolları idaresi, Ankara - Adana ha
va hattı güzergahında bulunan Ka
r amanda bir emniyet meydanr tesisi
ne lüzum görmüştür. Bu maksatla 
gönderilen Ziya Atlet, kaymakam ve 
f en memuru ile beraber tetkiklerde 
'bulu~W\u7t:u .. l'Tihnyot, Knrı:ıını:uım 3 

kilo_wetre garbindeki At meydanı el
ver.işli bulunmıuş ve hava meydanının 
orada te.sisine başlanılmıştır. 

Burada tayyareciliğe karşı alaka 
gittikçe artmaktadır. C. H. Partisine 
bağlı Karaman sporcularının hepsi, 
Türkkuşuna fahri aza olmak arzusu
nu göstermişlerdir. Bu arzu Hava. ku
rumuna bildirilmek üzeredir. 

Zile Tapu Memurluğu 
Zile, (TAN) - Tapu memurlıuğuna 

Vekalette bulUJ'lan Murat Kocaman 
tayin edilmiştir. ı 

Divrik, (Tan muhabirinden) 
Sivas - Erzurum demiryolu inşaatı, 
Divriğe vardığı için isbısyonun açıliş 
merasimi Nafia vekilimiz Ali Çetin-
Kaya tarafmdan şu günlerde yapı
lacaktır. Bu mesut hadise, Divriğin 
çehresini baştanbaşa değiştirecek, 
kalkınmasına yeni bir hız verecektir. 
Bu bakımdan, bütün Divrikliler se -
vin.ç isin.dedir. 

Divrik - Kangal arasında inş~sına 
başlanan muntazam şose, demiryolu
nrun ikmali üzerine yarıda kalmıştır. 
Fakat Arapkirle irtibatı kolaylaşt:.rr

ma.sı bakımından bu yola ayrı bir ih
tiyaç vardır. Kasabamızı Sivasa bağ
lıyan şose de yağmur ve sellerin t esi
rile her yıl biraz dana liarap olduğun 
dctn nakliyat güçlt:!~fe '"füı.!:;lahuştit. 

Demir mad enle~i · çok 
yakında işletilecek 

!Divriğin yeni planı hazırlanmak ü
zeredir. Bu işe ait masraf Nuri Demi
r;ğ tarafından ödenmektedir. 

Kasaba civarındaki, mühim demir 
madeninin işletilmesi için en kısa za
manda faaliyete geçileceği anlaşılı -
yor. Bu mühim servet kaynağından 
istifade edilmesi Divriği de refaha ka 
vuşturacaktır. 

Son zamanlarda bahçe ve meyva
cılığa. fazla ehemmiyet verilmektedir. 
Ya.lruz, bu sene yağmur yağmadığı 

genç arasında bisiklet yarışı, dört ko-
suçu arasında da sürat koşusu yapıl ve bütün ağrılarınızı derha1 k eser . 

mış, bisiklet yarışma girenlerden l:ıi- icabında CJÜnde 3 kaıe ahnabilir 
rinin ön tekerleği kaldırmak suretile 
marifetler yaptığı görülmüştür. 

İkinci hafta yarışlarında da birin
ci koşuya. hayvan yazılmamıştır. 2600 
metrelik ikinci yarışta birinciliği Ka
racabeyli Kemal Aksöze ait ve Rıd
van Efenin bindiği Alderviş, ikincili
ği Samsunlu Hüseyin Özmana ait ve 
Baha Özünerin bindiği Lale kazan
mıştır. 

isim ve markaya dikkat. Taklidlerinden saliınınız. - -
Jandarma Genel komutanllğı 

A nkara Satlnalma Komisyon undan: 
1 - Bir metresine 110 yüz on kuruş kıymet biçilen vasıf ve örneği

ne uygun arka ça,.ntalık bezden 16, 000 lira kıymetinde 14,500 metreden 
17,500 metreye kadar 19, 11, 937 cuma günü saat on beşte kapalı zarf 
usulile satın alınacaktır. 2400 metrelik 3 üncü koşuda Anka 

ralı Talat Çeviğin Baha tarafından 
idare edilen Sarıkuşu birinci, Sam· 
siırilu H'tlseyinin Settar tarafından i-

ı .... "'p d dare olunan Lalesi ikinci olmuşlar ır. 

rr - Şartnamesi parasız komisyonumuzdan alınabilecek olan bu ek
siltmiye girmek istiyenlerin 1200 bin iki yüz liralık ilk teminat vezne 
m~ %ya'hu't banka mektuoun u mulite'1 t.e'k1if .~e~tubHD~- Y~ 
gün ekSiltme vaktinden az bir saat evvel *oıajsyona teınu:ş olm af,{. • 

ilk tren Divriki" isttuyonuna 
giriyor 

için hayvanların yiyecek ihtiyaçları 
kafi derecede yetişmemiştir. 

Divriğin mühim ihtiyaçlarından bi
ri de sudur. Civardaki membalardan 
toprak borularla temin edilen su. 
yetişmediği gibi, sıhhi şartlara rla 
tamamile uygun değildir. 

Yeni ortamektepte 
derslere başlandı 

Kaza dahilinde iki mektep vardır. 
Bunlarda 700 kadar talebe okumak -
tadır. Hariçte tahsillerine devam eden 

Dördüncü ko"u ki mesafesi 3500 
metre idi. Urfalı Mehmede ait Saba.
hın birinciliği, Sıvaslı Rahmi Günaya 
ait ve Musta.fanm bindiği Tayyarın 

ikinciliği ile bitmiştir. 

Divrik.li gençlerin sayısı 1000 den faz 
Iadır. Nuri Demirağ tarafından yap
tırılan ve bu sene açılan ortamekte 
be yalnız Divriğin içinden 120 kad~r 
talebe yazılmıştır. Bu seneye man
sus olmak üzere ortamektebin kız \'e 
erkek talebelerine bir örnek elbise, 
ayakkabı ve kasket verilcc~~tir. Mek 
tepte ayrıca pansiyon teşkilatı yapıl
ması da düşünülmektedir. 

--~ 

~ (4009) (7392) 

lstan bul Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdür fügünden: 
Merurı bulunduğu lstanbul Diş tabibleri mektebinden almış olduğu 

20 Teşrinisani 1340 tarih ve 68/363 numaralı Diş tababeti diplomasını 
kaybettiği anlaşılan 1310 yılında Istanbll}da doğmu~ Kopernik Zam .. 
goçyan'a Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince ikinci nusha olarak 
dipoma verilecektir. 

Hükmü kalmayan yukarda numara ve tarihi yazılı eski diplomasi 
her kimin elinde görüllirse de:hal al~narak Ankarada adı geçen vekale
te gönderilmesi veya bulun~ugu. yenn . Sıhhat Müdürlüğüne yahut~ HU. .. 
kı1met tababetine teslim edı~es~ ~e elın.de tutulan kimsenin de sağlam 
kefalete bağlanarak adı:nln bildirılmesi alakadarlarca bilinmek üzer~ 
ilan olunur. 

Yazan: 
ALI RIZA SEYFİ AKDENiZ KAPLANLAR/ - No. 30 m Reısamı : 

MONIF FEHiM 

T 1 • 

Drake, yanında duran liman a.n:ıi!oA.li H!.wldns'e döndü: 
- Tuhaf değil mi..? Her millet yapısı gemileri tanıdığım halde şu 

kalyonun hangi milletten olduğunu anlıyamadım. Bu, bizim İngiliz ya
ptlarmı andırıyor, kıvrak, manevraya elveri§li, ~ytan gibi bir şey! 

1spanyolların böyle .manevracı tekneler yapmadıklarını, onların ge-
milerinin süslü, heybetli deniz kalelerinden başka bir şey olmadığını 
.senden iyi bilen yoktur. 

Amiral Rawkins sık :ve gür kaşlarım çatmıştı: ' 
_ Bu tekne şimdi Akde.nizd~ CenovaJılurm filan yeni ya.pmağa ba~ 

adıklan güzel kalyonlara benzıyor. . 
İki İngiliz amirali böyle kon•ışutfarken boiazın ağzındaki iki tek· 

neden küçük İngiliz gemsi suya bir filik·a· atmıştı. Bu filik~ öne~ ya
bancı tekneye yanaştı, oradan iki üç kişı aldıktan sonra ıı.man uıke-

lesine geldi. ln · · 
On dakika geçmeden bu sandalın kıçında oturanlar, gılız kaptan ve 

amirallerinin toplanmış oldukları oyun meyda~na g~~i§ bu:u.n~~o~
[ardr. Bunlardan biri vahşi yilzlü, kaba tavırlı bır lngilız gemıcısı ıdı .. 

Amiral Drakc bir bakı~ta bu adamın lngiltere ve İrlanda sularında 
adı söylenen ve haşmetli İngiltere Kraliçesinin sadık tebaasını da yağ
malamaktan çekinmiyen lskoçyalı korsan kaptanı Fleming olduğunu 
tanımıştı. 

Eski deniz kurdu amiraJ Hawkins de onu tanımış olduğundan kalı.n 

kaşlarmdaki çatkınlık iki kat olmuştu. Çünkü bu korsanın yakalana
rak cezalandırılması için Kraliçe Elizabet daha dört yıl önce emir ver· 
misti. 

Kaptan Fleming büyük bir tela~la doğruca tngiıtere kaptanpaşası 
Lord Horard'ın önüne atılarak: 

- May Lord, may Lord! diye bağırdı .. geliyorlar, geliyorlar ..• 
Amiral Hawkins: 

- Bu adam. ~erçe~ kor~n Fleming'dir. Sen canından bıktın da bu
raya asılmak ıçı.n mı geldın? Kaptan Fleming tekrar ve daha telaşlı 
bağırdı : - May Lord, geliyorlar. lspe.nyollarm "Yenilmez donanması!'' 

(Arkası l'ar) 
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içinde Heyecan 
Fırka Azası 

Toplanmak Is 

Bulunan· 

-9-
(Genç Türk) sahibi; fırka müca

delelerinden nefret ettiği için, :m 
teklifi kabul etmek istememişti... 

Fakat hararetli demokrat gençler, 
o günlerin hadisat ve vakayiini, o
nun gözleri önünde öyle canland;:r
mışlaıxlı ki; nihayet onların ısraıı
na mukavemet edememiş, muvak
kat bir zaman için gazetesini de
mokratlara terketmişti. 

Genç Türk gazetesi, birkaç nüs
ha, demokrat muharrirler tarafın
dan çıka.rılıru:ştı. Fakat bu müddet 
zarfında, gazetenin sahibi, birçok 
tehdit mektupları alınış .. biri, !s
ta.nıbulda, Bahçekapr karakolu ö
nünde; ikisi de, Kadıköyde olm:ılç 

U.zere Uç ağır tecavüz karşısında 

kalmıştı. . 

B u hadiselerden müteessir o
lan gazetenin sahibi, 326 se 

'nesi Kanunuevvelinin 19 uncu gil
nü saıbahı matbaaya geldiği za
man; 

- Arkadaşlar!.. Bu.günden iti
baren, gazetemi fırkacılıktan aym 
yorum. Ve artık kendinı yaı:mak 
istiyorum. Yazılarımın mesul~ye.ti
ne, kimseyi iştirak ettirmek fik:ın
de değilim. onun için sizlere, ugur
le.r olsun. Beni, kendi başıma terke 
diniz. 
1 Demişti... Çünkü, (Genç Türk) 
sahibi, çok cüretkarane bir karar 
vermişti. Bu karan tatbik ettiği 

zaman, gazetesi bir fırka etiketi 
taşıyacak olursa, hic şüphesiz ki o 
fırkanın muakdderatı üzerine, hü
kumet çok a~ır bir darbe indire
cek .. belki de fırka; cebren feshe
dilecekti. 
· (Genç Türk) sahibi, o günden iti· 
baren gazetesinin başına geçmişti. 
Demokrat muharrirler, çekilmişler
di. Yalnız, demokrasinin içtimai 
düsturlanna. temiz bir iman ile mer
but olan (Ttbbiye mektebi dördün 
cü sınıf talebesinden Ferruh Niya
ti Bey) (1) ile, Kazım Şakir Bey; 
gazete sahibini terketmemişlerd.i. 

' (Genç Türk) sahibi, (1326 sene-
8i Kanunuevvel ayının 21 inci Salı 
günü) Dahiliye Nazın Talat Beye 
hitaben tam on sütunluk bir açık 
ıııektup neşretmişti. Ve bu açık 
!nektupta da, (10 Temmuz 324) 
tarihindenberi yapılan idari ve si
Yasi hataları, birer birer göster
Inişti. 

' Fakat b.u yazılan yazarken en a
cı tP.sirlere kapılan genç ve tecrü
besiz muharrir, itidal ve iradesine 
hakim olamamış; Talat Beyin şah
sına karşı çok ağır ve çok şiddetli 
bir lisan istimal etmişti. 
1 

O tarihe kadar, Türk matbuatın 
da görülmemiş olan bu yazı, gaze
tenin intişarı dakikalarından föba
l'en, tStanbulu altüst etmişti. Mu
halifler, çılgınca bir sevinç ile tit
l'etnişlerdi Talat Beyle, Talat Be
:Ye taraftar olanlar ise, - pek halih 
Olarak - mıuharrir aleyhinde, pek 
eedit bir infial h;ssetmişlerdi. 

CGenç Türk) gazef ''nin sahibi, 
"e o açık mektubun muharriri; 
(Ahmet Samim) in akıbetine uğra
tn.anıak ve bu yüzden, velveleli bir 
"akaya sebep olmnmak için; arka 
d::ıR\arı ta.rafmdan tstanbulu terke 
icbar edilmic;ti. Falrnt. tstanbulun 
siyaset mahaf'linde bir bomba gibi 
PR.thvıın bu ncık mektım. kııti tesi· 
tini ~östenni~ti O gtin l"l'ehmmn 
1f 0c1il\inin koridorları, ve fırkanın 
encUmen ve içtima odalan, ~ok ha
tarı:tli nıünakaMlar geçirm~şti. Ve 
'I'ı:ılat Bevin istifaya karar verd'ği 
işitilmişti. 
H eyecan içinrle bulunan ftrka 

azalan, derhal içtima talep --------
\! (l} iki nUsha evvel bu nttan bahse

erken ismini sehven Dr. Niyazi Bey di
)'~ Yazmıştık. Halbuki bu :ı:at, o taribte he 
" ~ talebe idi ... 

• 
! 

Demokrat edebiyatı hadimle-
rinden Bezmi Nusret 

etmişler; Talat Beyin istif ası hak 
kında izahat istemişlerdi. Talat Bey 
sorulan suallere şu cevabı vermiş: 

- Bir buçuk senedenberi, bir . 
çok gaileler içinde çalıştım, yorgun 
düş.tüm ... Böyle olduğu halde, efka 
rı umunı.iyeyi ve matbuatı hoşnut 
edemedim. Böyle bir srrada, vazife 
ye devamda mazuııım. 

Demişti... Bazı mebuslar, Talat 
Beye istifasını geri aldırmak iste -
mişlerdi. Fakat Talat Beyi kararın 
dan geri çevirememişlerdi. Sadraz:ı 
mı telefonla Meclise çağırarak o
n un vasıtasile Talat Beyin inadmI 

kırmak istemişlerdi. Fa!A.at Talat 
Bey: 

- Mümkün değil .. Efkan umu
miye, ve matbuatı hoşnut edeme· 
dim. Çalışamam . 

Diye ısrar göstermişti. (2) 

B u hadisenin üzerinden, beş 

on gün geçtikten sonra; 
Doktor Tempo, Ittıhat ve Terak
ki Cemiyetinin merkezi umumisine 
davet edilmişti. Küçük bir odaya a
Jmmıştı. Bu odada, merkezi umumi 
azalarından Ahmet Nesimi, Ziya 
Gök Alp. Kara Kemal Beyler var
dı .. Bu zatlar; adeta bir mücrime 
hüküm tebliğ edecek bir heyeti ha 
kime vaziyeti almışlardı. 

Galiba, Kara Kemal; Dr. Temoya. 
şu kararı tebliğ etmişti: 

_ Doktor!. Size, heyeti merke
ziyenin bir emrini bildiriyorum. He 
yet. (Demokrat fırkas1) nı lü:..um 
suz görüyor. Ve bunun feshedilme 
sini istiyor. 

Dr. Temo, şaşırmıştı. Ve şöyle 
bir su::ı.l sormıya mecbur kalmış.tı: 

- Cemiyet, ne salahiyetle bu em 
ri verebiliyor?. Ben, bu fırkayı ce 
miyetin emriyle yapmadnn ki... 

Şimdi de, Kara Kemal şaşalamış 
tı: 

_Canım .. Emir, demekten mak 
sadmı .. Yani, arkadaşlar arasında 
verilen dostça bir karar. 

- Niçin? .. 

- Çünkü, cemiyet te ayni şeyle 
meşgul olacak ta onun için ... 

(Arkası var) 

(2} Bu h:ldiseni.n tafsilatı; (21 Kanunu
evvel 1326) tarihinden, (29 KAnunuevvel 
1326) tarihine kadar intişar eden Istan
bul - Selanik - Izmir ıündelik gazetelerin 
de bilhassa, cemiyetin (Silah} ismindeki 
meşhur gazetesinde. .. 

Karaköy Köprüsü 
Arkadaşım şehircilik mütehassı

sı değildir ama, bir 'kenarında 
doğmuş olduğu tstaııbulunun gü
zelliğine da.ima alaka. gösterir. Yaz 
tatillerinde fırsat bulunca lsviçre
ye ~der ve her defa dönüşünde: 

- Aman birader, diye gelir, ne 
memleket! Orada. tabiatin gllzel
liği insan oğlunun sanatile birleş. 
miş. Benim sık sık .lsviçreye git
mem orada Istanbulun da ne kadar 
güzel olabileceğini hayalimde ~ 
savvur etmek içindir. Orada tabıa
tin yarattığı güzel yerlerde~i sanat 
eserlerini birer birer tetkik eder, 
onları zihnimde Ista.nbul&:, Boğaz
içi kenarına. getirirlırı ve böylece 
ha.yatımda en büyük keyfimi du
yanın. ... 

Geçen gün, Yenicanıtnin etrafın
daki binaların kaJdırıJınasma te
şebbüs olunduğunu gazetelerde gö
rünce arkadaşım yine hayale dal

mış. O kadar ki Y eınicaminin Y~ 
istikbalde göstereceği manzara 11.1-

yasma bile ginniş, yioe: . 
- Aman birader, diye geldı, 

Yenica.minin tanavvur ettiğim 0 gü
zel manza.rasmu bu gece rüyamda 
gördüm. Fakat Karaköy k?.p~sü 
yerinde yoktu. Yenicaminin onwıde 
güzel bir rıhtrm, tabii etrafı btisbü
tün açılmış, karşısında, Galatad~ 
yine güzel bir nhtım. Bütün Halı
cin kenarlarını ayni güzel nhtrm çe
viriyor. Güzel güzel vapurlar 0 rıh 
tun üzerindeki zarif iskelelerlıııe ya. 
naşıyorlar. Aımm birader, sen ~.e 
benim rüyamı görmüş olsaydın kop
riisli7 lstıwbulu11 o güzelliğine ha. 
yılırdın ••• 

Ben. al'kadar;ımm riiyas.mı görnte 
deın, köprfüıtiz lstnnbulu 1asavv~.r 
ettim ve, doğrusunu isterseıııiz, kop 
rfüıüz lstanbul benim de hoşuma. 
gitti ... Vakıa Karaköy köprüsünün 
tarihte l~nbulwı sağlığına büyük 
hizmeti olmuştur. Köprü yapılmCB 

ya. kadar Istaınbul veba hastalığı sal 
gmlanndan hiç kurtulımıamuş. Çün 
kü o zamanlarda. burada Mısırdan 
veba getiren gemiler Halicin içeri
sine girerler ve farelerini etrafa. sal 
dırırlarmış. Köprü yapılınca. o geıni 
ler ıartıık içeriye girememişler, Is 
tanbulda. veba hastalığı da birden 
bi.nıı sönmüş. Bu, sadece bir nazari 
ye değildir. lstanbulda veha salgın 
Ia.rmmı 'kesilmesi köprünün yapıl
dığı zamana t~sadüf eder. 

Fakat köprünün tarihteki tıizıne 
tile beraber, şimdi bizim sağlığımı 
za daima :ıa.rarı vardır. Zaten köp 
rünün o hizmeti sırf bir tesadüf e 
seridir. O zamanda vebaınm nasıl bu 
laştığı bile bilinemezdi. Şimdi o has 
talıktan korunmak için başka vası
ta.Iamnız var. 

Halbuki köprünün şimdi bize za. 
raruu lstanbullularıaı hepsi bilir. Ya 
zın kızgın güneş altında beynimizi 
yakar, kışın yağmurda, karda, frr 
tuıada bize türlü türlü hastalddar 
getirir. Boğaziçinden gelip Beyoğlu 
na gidecek adam niçin lstanbul ta 
rafında Y ~carnlin yanında., Kadı 
köyünden gelip te lstanbul tarafına 
gidecek olan nkin Karaköyün ya 
oında çıksın? Kara.köy köprüsü .Is 
tanbullulara hem vaıi{iflerini kay 
bettiriyor, hem de slhhatlerine do
krnnuyor ... Bu mütalealan arkada
şnnJa. konuşurken birden bire batın 
ma geldi: 

- Ya, tramvayları, otomobilleri, 
bir taraftan bir tarafa geçecek hal 
kı nasıl geçireceksin? wye sordum. 
Hiç düşünmeden: 

- Denizaltından a,yn ayn tünel 
lerle... O vakit sarı çivilere de 1ü 
zum ıkalmıya.cak. Dedi. Denizaltın
dan ayn ayn tüneller yapmak! Ne 
kadar uzun iş! Onun için, sizin dil 
şündüğünüz gibi ben de: 

- Allah hayırlar versin .. 
Diyerek sözü kestim. 

Türk Dünyasının 

Y etistirdiği 
------
Büyük Alimler 

----
AN yazdı: Amerika da T Prinsten Üniversitesi

nin kilisesine iyi bir hıristiya
nın hürmet etmesi lazım ge
len büyük adamlardan biri sı
fatile müslüman tıp ilimlerin
den Razi'nin renkli cam üze
rine bir sanat eseri •eklinde 
İflenmit bir resmi asılmıttır. 
Kilise papazı da bu münase
betle söylediği bir nutukta: 

- Razi müslüman tıp ilim
lerinin en büyüğü ve iyi gö-
riitlüsüdür. Çiçek ve kızamık 
hastalıkları arasındaki farkı 
fenni klinik usullerHe ayıran 

ve diğer birçok 
yenilikler Y~ 

pan ada.ındır. 
ln:aanhğa fay
dalı olmak için 
zekasını muvaf
fakıyetle kulla

Ebubekir Razi 
Neler Yaptı? 

nan adam, batka bir dinden 
bile olsa kendisine saygın göa 
termek bir hıristiyan için va
zifedir, demittir. 

Prinsten papazı kilisenin hürmet 
yerine yüksek bir Şarklının, bilgin 
bir müslümanın değil, dahi bir Tür 
ki.in resmini asmıştır. Ölümünden 
bin otuz altı sene sonra kilise taas
subunu yıkan, koyu hıristiyanlığa 
perhizini bozduran Reyli Ebubekir 
Muhammet bin Zekeriya, lbni Si
ııa. gibi su katılmamış bir Türktfrr. 
Rey'in nisbet şekli olan Razi'yi dil 
leri dönıniyen Avrupaltlar Razes 
şekline sokmuşlardır. Onun Ga.rote 
ki şöhreti böyledir. 

Yüksek bir feylosof, iyi bir man 
tıkçı, kıymetli bir tabiatçi 

ve dahi bir hakim olan Muhammet 
bin Zekeriya yalnız devrinin bir öğ
reticisi olarak kalmamıştır. O Cali
nostan sonra tıbbın ikinci bir kuru
cusu olmuştur. Ibni Sina yetişinciye 
kadar onun eserleri Şark ve Garp 
Darülfünunlarmda okunmuştur. Ib
ni Sina Razi mektebinin yüksek bir 
şakirdi ve müceddididir. Calinos 
Anazarbah Divoskoridif! olmas~vdt 
tıp olmazdı. diyordu. Ben de Razi 
nlmıı~avdı hıı~in'kii tıp nlmazdı di
yeceğim. Ebubekir Muhammet 
Rey'de bir ilim mıknatısı halinde 
ana Türk yurdunun, Hindin, Uzak 
Şarkm tıbba ait bilgileri gibi Gat'· 
hhı trl°'bi buluşlarını kendisine çek· 
miş, bunları tahlil ve mükayese et 
miş. Daha sonra hamur haline ge
tirdiği bu eski tıp ka;delerini kendi 
tecrübe kalıplarına dökerek yeni bir 
tıp yanı.tmıştı. Onun buluşları, bil
gileri ve nazariyeleri bugün bile 
tazeliklerini muhafaza etmektedir. 

Ben Tan'ın verdiği haberden 
sonra Razi'yi tetkik etmiye 

iı&.şladım. Şarkın yazma ve basma 
birçok kitaplarını okudum. Garbin 
iyi tanıyamad!ğı bu büyük Tür3.ü 
Şark eserleri de maalesef iyi tetkik 
edememiştir. Onun hayatı ve eser
leri ipham bulutlan içinde kalmış
tır. Kitaplar onun doğduğu, ya~adı 
ğı ve öldüğü tarihlerde bile ihtila
fa düşmüşlerdir. Ibni Siııadan do.ha 
yüksek gören ve ondan daha çok e
s~r bırakan bu eşsiz Tiirklin şahsı 
ve eserleri g-eniş kadrolu bir ilim 
heyetini yıllarca işgal P.decek bir 
mevzudur. Razi bir cevherdir. Th
nıalin; etrafına ördüğü kabuklan 
kırmak lazımdır. Ben birkaç yazrm 
la yeni ve eski müelliflerin Razinin 
haJ tercümesi ve eserleri hakkında 
ki yanltşiannı, tezatlarını düzeltmi 
ye calı~acağım. 

Ebubekir Muhammet bin Zekeri
ya üçiinru hicret asrrnm ikıncı y·ı· 
rısmda P.ı:ıy'de doğmuş ve dördün
cü bkr~t asrının birinci yarısında 
yine orada ölmüştür. 

K ıfti (Kitabı Ahbar - il - üle
Biahbar - il . hükema) smda 

Yazan: ~~ 
iBRAHIM HAKKI ; 

Konyalı ; 
ifT'----~"""'~""~"'~./'llı./'llı.,,_ 

(Mısır tnb•ı sayfa 17.S) büyük bilgi 
nin; kadt Said'e 320 yıllarında ve 
Ibni Şıraza göre 364 yılında öldü~ 
nü kaydeder. Yakutu Hamevi ise 
Mucem - ü1 - Bfildan'ında (Cilt 4. 

Sayfa 360) yine Ibni ~1raza atfede
rek Bağdattan dönrlükten sonra 
310 fT Y'l=nda Rey'de öldüğünii söv 
ler Şemsettin Sami Kar.rnsi'ı"ıla· 

rnınd~ R~zinin 210 ymnda Rey'de 
doğfluğu ve 310 veyahut 320 tarıh
Jerinde yine orada öldüğü hakkın
daki rivayetleri almıştrr. lhni Usey • 
bia tla Uyun • ül - Enbfl fi taba
kat _ il - Etibba adlı eserinde ( Nu
ruosmaniye kütüphanesi 355 nu
mara ve yaprak 117 Bl Raziyi E
tilıbayi Acem arasmda sayarken 
d~r ki. 

"O ekseriya Acem Biladında otu
rur ve yaşardı. Çünkü anayurdu o
ras1dır. Ailesi, kardeşi hep orarla 
otururlardı. O bırçok Ac~m büyük
lerine ve Meliklerine . res 'lll ve hu-

susi doktorluklarında bulunmak su 
retile - hizmet etti. Burada tıbb\ 

birçok eser yazdı. El - Mansuri adlı 
bin Ismail bin Hakan için E 1 - Mü
lukisini de Taberistan valisi Ali adı
na yazmıştı. Onun Melidi ve menşei 

Rey'dir. 35 yaşlarına doğru Bağda
da gitti. Ulumu akliyeyi daha ev
velce öğrenmişti. Tıbbı biıyüciükten 
sonra tahsil etti. Hocası Taberistan 
lı Ali bin Rezin idi.,, 

B uradaki Acem tabirleri Ara
bın başkası demek ,llduğıt 

için Iranlı • Fars anlamına alınma
malıdır. Ibni Usaybia ona yanlı& o
larak verilen (Calinos - ü1 - Arab) 
vasfını da tashih etmektedir. Esa
sen Avrupalılar; devrinin modası
na uyarak eserlerini arapt;a yazan 
h€r müellife insiyaki bir şekilde he 
men Araplık damgasını basıyorl?..r
dı. Uynn - ül - Enba miirJlifi Razi
nin ölümü hakkındaki rivayetlerden 
295, 300 ve 310 H yıllarını ka)lcJet
-mıştir. Yine bu müellife göre BU-

veyh oğullarından Az;d . ud - devle 
Bağdada köprü başında bir hasta
hane yaptıracağı zaman yerini Ra
ziye tay~n ettirmiş ve hastahane 
bitiken sonra da kendisini buraya 

(Sagurı-Başhekim) yapmıştır. Ra
zinın El - Havi adh muanam ese
rinın müsveddeleri de öldükten son 
ra Reyde hemşiresindeu satın alnı
mıştır. 

C ürci Zeydan Razinin :.fölüki 
sini de Azıd - üd - Devle 

adına yazdığını ve bu kitıı bında es 
ki zamanlardan kenw zamanı olan 
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Dördüncü asrr hicri ortasına kadar 
olan hastalıkları ve müdavat şc!:il
lerini topladığxnı ve bu kitabın Ib
ni Sinanm kanunu çıkıncaya kadar 
halka merci teşkil ettiğini yazar. 
Azid - üd - Devle 338 - 372 H. tari
hine kadar hükümdarlık etmiş ve 
368 yılında da Bağdattaki hastaha 
nesini yaptırmıştır. Razi ilk zaman 
larmda ut çalarmış, bir aralık sar
raflıkla da meşgul o1muştur. Bağ
dat ve Rey hastahanelerinde uzan 
seneler doktorluk ve başhekimlik 

yapmıştır. Devrinin irfan mE:rkezle 
rini dolaşmıştır. Buhara, Semer· 
kand, Şam ve Endülüse gitmiştir. 
Bakla fasilesini sevdiği içın ihtıyar 
lığında gözüne su inmiş ve kör ol
muştu. 

Gözündeki suyu almak için tavsi 
ye ewlen doktoru evvela imtihana 
çekti. Ona gözün tabakı1larııu sor
du. Iyi cevap alamayınca: 

- Gözün tertibini bilmiyen bir 
doktor nasıl ameliyat yapabilir. 
Dünyayı görmekten usandım. Arttk 
görmek istemem. dedi ve bi)ylece öl 

dü. 

R azi ne vakit ölmüştü? Eski 
ve yeni bütün kitapları şa

şırtan bu muammayı çözmiye çalı
şalım: 

Topkapı sarayında Uçüncü Ah
met kütüphanesinde 2032 numara
da bulduğum (Kitabı Kamil - is • 
Sanaat) adlı bir tıp eseri bu muam 
mayı açan bir anahtar olmuştur. 
Ali bin Abbas El - Mecusi isminde 
bir doktor tarafındı:ın Azıd - üd -
Devle için yazılan bu kitapta Ra
zinin Azıd _ üd - Devleden evvel öl
düğü tasrih edilmektedir. Bu mü
ellif daha evvel vefat eden Razinin 
eserlerinden iktibaslar yap"'.nakta 
ve bunları tahlil etmektedir. Şu 
halde Razi Azld - üd - Devlenin 
Marestamnda değil. Bağdadın daha 
evvelki hastahanelerinde doktorluk 
yapmıştır. Razi için en doğru ölüm 
yılı 320 dir. 80 yaşlarında ölmüş

tü. 

R azinin tbn ·ün - Nedim'in El. 
Fihrist adlı kitabında tam 

161 eserini saydım. Bunlardan 136 
sı kitap, 29 u da risaledir. Razi 
(Kitab - ül - Cedri vel Hasba) adiı 
eserinde kızamık ve c:;içek hastalık 
larmı hakiki karaktcrlerile tespit 
eden ilk alimdfr. Bu eseri ingilizc.e
ye tercüme ed;lmiştir Daha evvel· 
ce de El - Kennaş ve El . Kavi'de 
latinceye tercümeve edilmişti. Bü
yük Türk bilgini (Kitabı Heyet - il • 
Alem) inde arzın yuvarlakhğ m ve 
arzın güneşten küçük ve ııvdan bü 
yük oldu~unu bir eser;nde söyle
miştir. Ulu üstut karın teşekkülü 

suretini ve mıknııhs ta$mm cckme 
hassalarını bugünkü bilgilere göre 
izah etmiş ve hakiki ~ara bnı vücu-
dü beşere verdiği faydayı başka bir 
şarabm temin eclPımiyeceğlni kay
detmiştir. Razi bir kitı:ıbında yıldız 
larda hayat bu undu~nu ·fa isbata 
çalışmıştlr. Rtızi kitaplarını kimin 
için yazmrştı, hımgi Türk hliküm
darlarının ve emirlerinin hizmetin
de çalışmıştı ve o, evliyalığı niqin 
reddederdi?. Bunlarr da hıışka bir 
yazıma mevzu yapacağım. 
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Arnavutlukta 
Maarif işi 

Fesatçılar 
iş Başında 

(Bası 1 inr.ide) 
temas ettikleri kimselerin Türklükle 
hiç bir alakası olmıyan yabancı sah
tekarlardan ibaret bulunduğunu ve 
bu vaziyeti protesto ettiğini söyle
miştir. Antakya jandarma kuman -
danhğına tayin edilen Mihran da işe 
başlamıştır. 

Taksim Kadıköy ve 
Stadyomundaki Şeref 
Müsabakalar Statlarında ain, Sarsak Vahdettin Nasıl Yürüyor? 

(Başı 6 mcıd:ı) (Başı 6 ıncıdn) 

enbire Silkinmisti ! .. 
' 

(Başı 7 ncide); 

franklık bütçesinde milli müdafaa 
ve jandarmadan sonra maarif tah-

taş 1-1 berabere sahayı terkediyor 
lar. !ki taraf takımları şu ~kilde 
sahaya çıkmıştı: 

da Daniş kale yakınında aldığı pası 
iyi kullanarak Süleymaniyenin go
lünü yaptı. Biraz sonra Eyüplüler 
buna Zckainin frikikten yaptğı sa
yı ile mukabele ettiler ve maç bu 
şekil değişmeden 1 - 1 beraberlik
le nihayetlendi. 

Hocalar, şaşalamışlardı. Hayret
le, biribirlerinin yUzlerine bakmış
lardı. Bu bakışlarında: 

sisatı geliyordu. 
_ Avrupada okuyan talebeniz 

Fcnerbahçe: Hüsamettin - Se
dat, Lebip - M. Reşat, Angelides, 
Esat - Niyazi, Naci, Bülent, Fik
ret, Orhan. 

ustaf a Sabri Efendi: Suriye muahedesi 
- Efendimiz! demişti .. ve 

sonra, söyliyeceği sözün ehemmi
yetini anlatmak istiyormuş gibi, 

var mıdır? 
Maarif Nazın hatırına getirdi-

Şamdan gelen malumata göre, 

- Acaba bu adam çıldırdı mı? 
Sözlerini üade eden bir mana 

vardı. 

ğimden dolayı memnun: 
- Evet, dedi. Başta ltalya olmak 

Fransa - Suriye muahedesi bu ayın 
24 ünde Fransız parlamentosunda 
tadil suretile tasdik edilecektir. Ce -
belldUrUz intihabatı da ayın 22 sin
de yapılacaktır. 

Beşiktaş takımı:. Melımet Ali -
Hüsnü, Hıristo - Rifat, Hakkı, 
Feyzi - Rıdvan, BUlent, Muzaf
fer, Şeref, Eşref. 

Beykoz - Vefa: Günün ikinci 
maçı geçen sene müsavi puvanla 
lstanbul beşincisi olan Beykoz -birkaç saniye Vahdettinin yüzüne 

baktıktan sonra, büyük bir ciddi
yetlet sözüne devam etmişti. 

üzere Fransa Avusturya ve tek-' . 
nik ilimler için de Londrada hepsı Vefa takımları arasmda ya· 

- Şu anda, buradaki vaziyete 
nazaran, artık (saltanat) ve (hila-

Mustafa Natık Paşanın yüzUnde 
neşeli bir tebessUır belirmişti. E
ğer böyle birşey olursa, hiç şüphe 
siz ki Vahdettin Seraskerliği kendi 
sine verecekti. 

450 kadnr talebemiz vardır.,, Suriycde son seyHipta f elUkete uğ 
rıyanlann sayısı 1400 ü bulmuştur. 
Feyezan mıntakalarmda müthiş bir 
ekmek buhranı vardır. Fevkalade ko 
miser de Martcl felaketzedelere 10 
bin frank teberrü etmiştir. 

Nasıl oynadılar? 
pıldı. Nihadın idaresinde oynanan 
bu oyun kuvvetlerin müsavi olma
sndan dolayı çok heyecanlı oldu. VE 
ilk devreyi Vefa Muhteşemin fri
kikten yaptığı bir golle 1 - O galiI 
bitirdı. !kinci devreye Beykoz bü
yük bir enerji ile başladı ve Tur
banın yaptığı nefis bir golle bera
berliğe kavuştu. 

f et) meselelerini biri birinden ayır
mak mecburiyeti karşısındayız ... 
Malumu şahanenizdir ki; (Türkiye 
Cümhuriyeti), bütün cihan tara. -
fından tasdik ve kabul edilmiş .. bu 
suretle Osmanlı saltanatı da tarihin 
sahifelerine intikal eylemiştir. Bi
naenaleyh, artık 'bu saltanat mese 
leffile iştigal etmek, abestir. 

Sanki, bu acı hakikate ilk defa 
temas ediyormuş gibi, Vahdettlnin 
rengi, bembeyaz kesilmişti .. Musta
fa Sabri Efendi, ameliyat masasın 
da yatan hastasına, fıtık ameliyatı 
yapan kayıtsız bir doktor gibi, ta 
b:i bir ses ve vaziyetle devam et
mişti: 

- Hilafet meselesine gelince ... 
Bilmem, dikkat buyruldu mu'?. Şe
rif Hüseyin Hazretleri, size karşı 
bir defa dahi, halifcliğinizi ima e
decek şek-ilde hitapta bulunmadı
lar. Bundan da istidlal edilebilir ki 
hususi bir maksat gözetiyorlar .. Mii 
saade buyunılursa: da.iniz, bir tav
siyede bulunacağım. Vaziyet, çok 
mühim ve nazik. Onun için, çok 
dikkat ve basiretle hareket etmek 
lazım .. Malumu seniyenizdir ki; A· 
rap kavmi, gayet zeki ve hassasfır. 
Bahusus Şerif Hüseyin Hazretleri, 
pek diplomat görünüyorlar. Bil
mem ki bu vaziyet karşısında., na
sıl bir hattı hareket takip edece-

ği '1 . z .•. 
Vahdettin, birdenbire silkinmiş-

ti: 
- Şu halde, bizi niçin buraya da 

'·et etti. Elimizden hilafeti almak 
lÇln mı! .. 

Dedikten sonra ,etrafındakilere 
g~zgczdirmişti. 

H ocalar, derin bir sükUt ile 
mukabele etmişlerdi. Rıza 

Tevfik Bey, sanki bir baygmlık ge 
çiriyormuş gibi, gözlerini tavana 
dikmişti. Yalnız Mustafa Natık Pa 
sa; Istanbuldn olauğu gibi burada 
da efendisine şecaat göstermek is
temişti. 

- Vallahi, efendimiz ... 
Diye, söze girişmişti. Lakin her 

şeyde son derecede temkin göste
ren Mustafa Sabri Efendi, derhal 
söze kanşarak: 

- Paşa .. Paşa!. Efendimiz, ira-

Tam bu anda, acı bir inilti işitil-
mişti. Sedirde diz çöküp oturama
dığı için bir kenara ilişmiş olan Rı
za Tevfik Bey kamını tutarak yU
zünü ekşitmişti. Yanındakine: 

- Aman .. Fena bir veca geldi. E 
fendimiz sorarsa, öyle söyle. 

Diyerek, usullacık sıvışıvermiş-
ti. 

B iraz daha konuştuktan son
ra, serbest kalan bu adam

lar; Vahdettinin sözlerini kendi zih 
niyetlerine göre tefsir ederlerken; 
Rıza Tevfik Bey, büUln hayatında 
ilk defa olarak akıllıca bir düşün
cesini göstcrmiştri. Bir köşeye çek
tiği Şaban Ağaya: 

- Yahu!.. Bu herifin daha hfıla 
burnu Eürtmemiş.. Gözleri, daha 
hala aykırı işlerde.. Hem buraya 
gel .. Zavallı adamın misafiri ol.. 
Onun yüzüne gül.. Hem d.c. adam
cağızın saltanatını elinden almıya 
çalış ... Papılır şey mi, bu yahu? ... 
Azizim bu dakikadan itibaren ben 
den, p:ıs ... Eğer Hacı babalar bu a
damm söylediklerini haber alırlar
sa; Alimallah, hepimizi en~emizden 
keserler ... Ben, artık buralarda du 
rucu değilim ... Sizin de encamınız, 
hayırlar olsun. 

Demişti. 

Hocalara gelince; onlar da Vah
dettinin bu derecede cüretkarane 
düşüncesine hayret etmişlerdi ... 
Vfıkıa, Vahdettinin sahte hilafeti i
le birçok safdillerin gözlerini boya 
maya 'kara etm,ıetat. 'Fa"kat bu 
nu öyle bir eekilde yapmayı düşün 
milşlerdi ki: bundan Mekke Kralı
nın hiç bir zarar görmesi muhtemel 
değildi. 

Hocalar. başbaşa verip bu mese
le etrafında bir hayli görüştükten 
sonra, Vahdettinin Saltanat hırsını 
tadile ltizum görmüşlerdi. Eğer 
Vahdettin, söylenecek sözleri din
ler de sükun ile hareket ederes,e ne 
ala .. Etmediği takdirde, kendisi ile 
aHi.kalarmı kesecekler: yeni efendi 
leli olan celiıletmeap Meliki Hicaz 
Hazretlerine, sadıknne kulluk ede
ceklerdi. 

(Arka.cıı var) 
de buyurmadıkça, mütalea beyan 
etmek kimsenin haddi değildir .. He 
le Efend1miz, istirahat buyursun· 
lar, ondan sonra işler düzelir. 

\ (BAŞMAKALEDEN MABAAT) 

ı Fırka 

4 
50 talebe, Arnavutluk nü
fusuna nazaran aşağı yukarı 

binde 2 n.isbctinde idi. Hesapta bir 
yanlışlık olup olmadığını sordum 
Nazır: 

- Hayır, dedi. Doğrudur. Arna-

Komunistliğe 
Karşı Pakt 

Yazımın bu kısmını, başlangıç

ta bildirdiğim gibi maçtan sonra i
lave ediyorum. O:'Unun kanaatim
de bıraktığı tesirleri şöyle birkaç 
satırla izaha çalışacağım: 

lki taraf ta idman kıvamı ba
kımından iyi vaziyette idiler. Lig 
maçlannın başlangıcında olduk
lanm belli etmiyecek bir canlılık ve 
ahenk gösterdiler. 

Maçın bundan sonrası her iki ta- ~ 
rafın galibiyeti lehine çevirmek 
için çalışmasiyle geçti ise de neti· 
ce değişmedi ve takımlar 1 - 1 

vutlann tahsile ne kadar ehemmi
yet verdiklerini göstermek için size 
şunu söyliyeyim ki bu 450 talebe
nin yalnız 75 i hükumet hesa:bına 
diğerleri kendi hesaplarına oku
maktadırlar. Arnavutluk hükume
ti muhtelif ecnebi memleketlerdeki 
talebenin tahsil birliğini temin için 
bunları bir memlekette toplamalt 
fikrindedir. Bu memleket tc zanne 
derim İtalya olacaktır. ltalya bize 
yakındır, ucuzdur. Talebeyi daima. 
kontrol ederiz. Talebe de isterAC 
her vakit memleketini ziyaret ede
bilir. Paramız olmadığı için her 
memlekete milfettiş gönderip tale
beyi teftiş edemiyoruz. Halbuki İ
talya.da olursa müfettiş birkaç gün 
içinde gider teftiş eder ve gelir. 
Bundan başka talebenin memleke
tinde tahsil derecelerini lbitirmeden 
A vrupada tahsil etmesine müsaade 
edemeyiz. Eğer giderse alacağı 
mektep şehadetnamesini nazarı 

(Ba.sı ı incide) 
sularına karşı cephe almış bulunuyor 
lar. BUtün medeni memleketlerin sağ 
lam ve 'kurucu kuvvetleri onlarla be
raberdir. Paktın gizli hiçbir hedefi 
yoktur. Hiçbir kimse aleyhine müte
veccih değildir ve bu üç devlet ile 
müştereken hareket etmek istiyen 
bütün devletlere açık bulunmaktadır. 
Bu pakt faşistliğin her türlü tehli
keye karşı müdafaaya azmetmiş bu
lunduğu sulh ve medeniyetin hizme
tinde realist bir alettir.,, 

Fenerbahçenin usta muhacimi 
Fikretin içte oynaması, san laci
vert tarafın akınlarındaki sürati e
pey eksiltmişti sanırım. Hücumla
rın seyyalliğini kaybettiren sebebin 
yansı da diinkU maçta umulan mu 
vaffnkıyeti gösteremiyen sol açık 
Orhandndır zannederim. Orhanın 
akışları alelfıde olunca Fikretin iç 
teki ilerleyişi vakf eli bir hal al -
mıştı. liıtimal bu aksaklık ikinci 
maçta düzelir. 

beraberlikle sahadan ayrıldılar. 

dikkate almayız.,, 

F nik Şatkunun Arnavutluk 
maarifine ait güzel gUzel an

lattıklarına o kadar dalmışım ki 
zaten loş olan odanın yavaş yavaş 
karanlığa girmekte olduğunun far
kma varamadım. 

Dışardan, boşalan nezaret me-
murlannın sesleri geliyor, akşama 
mahsus hareketlerin sadası açık 
pencereden odaya. doluyordu. Vak
tin geç olmasma rağmen ben Ma
arif Nazmnı değil, Maarif Nazrrı 
beni tutuyordu. Fakat ikimiz de 
memnunduk. O, yapılanlan ve yap 
tıklarım anlatmakla; ben. umrna-
dıklarımı merakla ve dikkatle din
lemekle zevk duyuyorduk. 

5 on olarak Maarif Nazırına 
bundan sonraki maarif 

progra.ınmı ve yapılacak yenilikle
ri sordum. Fağfur bir kaseye do
kunmu!} gibi nazır neşeli, neşeli 
anıatınıya başladı: 

_ Meclisi Vükela.dan bir karar 

Alman delegesi Von Ribbentrop 
demiştir ki: 
"- Bu pakt tarihi ehemr.1iyeti ha

iz bir vesikadır. Çünkü, harici mü -
sellah müdahaleye önayak olmak i.l
zere muhtelif devletlerin içinde ya
pılan propaganda ile bu devletleri 
lnfisaha uğratmıya çalışan Uçüncü en 
ternasyonalin her türlU tedibine Kar
şı kati bir set ~ekmektedir. 

Bu pakt hiçbir kimse aleyhine mü
teveccih olmayıp herkese açık bulun
maktadır. Binaenaleyh, her milletin 
serbest milli inkişafı ve dünya sulhü 
için bir garanti teşkil etmektedir.,, 

Japon delegesi Hotta şunları söy
lemiştir: 

"- Almanya., İtalya ve Japonya 
bu üçler paktını imza etmekle dün
ya sulbünü ve nizamını tehdit eden 
beynelmilel komünistliğe karşı ken· 
dilerini mUdafna etmek istemişlerdir. 
Bu pakt her halde çok iyi neticeler 
verecektir. Buna eminim. Çilnkü lıf'r 
Uç develt de ananeleri itibarile pek 
eski olmakla beraber, emelleri itiba
rile çok genç ve milli hayatlarında 
çok faal bulunuyorlar.,. 

Asıl hed el kim? 
Paris, 7 (A.A) - Italyan - Al

ınan - Japon mi.sakı münasebetiyle 
Echo de Parls gazetesinde Pertiuru~ 
diyor ki: 

"Bu sistem, ihtimal Sovyet P.usya. 

Mülayim-Hintli 
intikam güreşi 

(Başı 6 mcıdıı) 

Yaşarın yerinde oynıyan Fener 
müdafii vazifesini başarmakla be
raber Yaşar kadar muhkem mü
dafi tesirini bırakamadı. Merkez
deki Billent parlak günlerinden bi
rinde c.leğildi. Fener muavin hat-
tı vazifesini iyi başardı. Fakat top
ları ekseriyetle cenah değiştirme-
den kullandı. Hüsamettin §ans-
Iı ve isabetli idi. 

Beşiktaşlılara gelince; hUcum 
hatları, ikinci devrede Hakkı ileri 
geçinceye kadar şöyle böyle idi. 
Yan muavinleri ağır olmakla be
raber fena iş görmediler. Hücu
mun i~ \ ~ a~ih.~rifi eksen a1uşlaraa 
epey ~ri kalıyordu. Bu yUzden 
karşı tarafa mUdahalclerde hayli ser 
best bırakıldı. Müdafaada Hüsnü
yü geçen seneki süratinden biraz 
daha kaybetmiş bulduk. Buna mu
kabil sükuneti ve temkini çoğal
mışt1. Eskiden olduğu gibi kızarak 
başını alıp ortalara fırlamadı. Kar
şısırtdakilerle inatlaş1p çalıma ka
pılmadığı için lüzumsuz tehlikelere 

meydan vermedi. 
Beşiktaş kalecisi pek müekül 

kurtarışlar yapmak mecburiyetin
de kaldığından seyirciler indinde 
iyi not almadı. 

Hakem Nuri Bosut dünkü ka
dar mühim ve sıkı oynanan bir o
yunda bitaraflıktan ayrılmıyarak 
şikayete meydan vermiyecek şekil
de v~ifesini ifa etti. 

Galatasaray • T opkapt 
Fcnerbahçe • B~iktaş oyunun

dan evvel yapılan Galatasaray -

• 
kalacaktı. Onu da gördük. 

Hintli dansettikçe Mülayim azı· · 
yordu. Hakemin üç saniyeyi say- . 
madığını bağırarak ve hakeme 
karşı bazı laflar katarak protesto 
etmeğe başladı. Hakem Sami Ka
rayelle MUl~yim arasmda ring ha· 
rici ikinci bir güreşin başlamasına 
bereket versin meydan verilmedi 
ve dün geceki mesele de Mül!yi
min yenihncsile böylece kapanmış 

oldu. 
Diğer mUsabakalar 
Mülayim, Hintli maçından evvel 

yapılan müsabakalar şu neticeleri 

vermiştir: 
Birinci güreş: SUlcyman, Hur-

şitle yirmi dakikada berabere. 
Ikinci güreş: Ismaille Mehmet 

to bara.baro kaldılar. Sındırınlı .Ib
rabim yine güzel gUre erek rakibi 
ni on dakikada. tuşla yendi. 

E. Ş. 

Barutgücü Sahasında 
DUn .tSakırköyUnde BarutgUcU · 

sahasında beş bine yakın seyirci ö
nünde BarutgUcU ile lstiklfü ld
manyurdunun genç, B ve A takım
ları karşılaşmıslardır. Genç takım
lar maçı 5 - o BarutgücUnUn Us
tUnlü!:rü ile, B takınları maçı 1 - 1 
berabere neticelenmtetir. 

Ahmet Ademin idare ettiği ~ 
takımları maçı da 2 - O Banıtgü· 
cünUn galibiyetiyle bitmiştir. 

Bu son maç çok heyecanlı ve 
zevkli olmuştur. 

Göztepe Parti Kongresinde 

Diye, Mustafa Natık Paşayı sü
kuta davet etmişti. 

Sabık Şcyhislamm bu hareketi, 
sebepsiz değildi. Çünkü, söz öyle bir 
mecraya girmişti ki; şayet harice 
taşarsa: bütün ikbal ve saadet li
mitleri, bir anda idbar ve felakete 
inkılap ediverirdi. Hocaların mak
sadı ise; şu fani dünyada, tatlı ö
mürlerini rahat ve refah içinde, 
hoşça geçirmekti. 

İçtimaındaki 
Tezahtir 

aldım. Hariç ve dahil memleket
lerde ali tahsil görmü§lerden bir 
komisyon teşkil edeceğiz. Bu ko
misyon orta tahsile girecek talebe
yi imtihana tiı.bi tutacaktır. Şimdi 
ye kadar ilkmektebi bitiren çocuk
lar.~ istedikleri gi:bi orta tahsili ya· 
pıyorlardı. Bunlann .miktarını tah 
dit etmek ve bu suretle memur sı
nıfı yapmamak istiyoruz. Orta tah
sile giremiyenler için sanayi, ziraat 
mektepleri açılacak ve oraya alma 
caklar.dır. Bu suretle lüzumu kadar 
memur ayrıldrktan sonra sanayi 

dan ziyade Ingiliz Iınparatorluğunu 
istihdaf etmektedir. Bu misaka !nıza 
ıarını koymuş olan üç devlet, Mosko. 
va hükumetine karşı cidale giri§emez 
ler. Buna. mukabil bu üç devletin UçU 
de Jngiltereye ve lngiltereye tabi 
rnemleketlere darbe indirmiye h~dir 
dirler. Almanya hava filolannı Lon. 
dra Uzerine sevkedcbilir. ltalya, Mısı 
rı ve Japonya Hong - Kon ve Singa. 
pouru tehdit edebilir. 

.Ayni şey Fransa hakkında da söy 
lenebilir. Salahiyettar bir zatın dün 
dediği gibi, hakikatte ahval ve vu:.tu. 
atın ittifak ve tesadüfünde bir fırsat 
gibi görünmektedir. ünümüzde ya. 
zılmış bir Alman - Ita.lyan muahede 
si vardır. Ve hiç olmazsa bu muahe
de hakkında. malumatımız mevcut-

Topkapı maçını 2 - 1 Galatasaray-
lılar kazandılar. • 

Topkapılılar canla başla bildikle-
ri ve öğrenebildikleri kadar çalış
tılar. Hücum hatlarının bilhassa 
ortası namevcutu. Müdafaası ela, 
rakiplerinin dağınık ve maksatsız 
oynayışı yüzUnden müessir gözük-

C. H. Partisi Göztepe ocağı dUn on 
dördüncü kongresini, başkan Zi.ya. 
Günayın reisliğinde yapmış, idare he· 
yeti raporu okunmuştur. Raporda 
Göztepenin susuzluktan kurtarılması 
ve bozuk yolların yapılması hakkında 
başarılan işlerden bahsedilmiş, son· 
ra da yeni idare heyeti seçilmiştir. 
Reis Denizyollan ba.ş acentesi Ziya, 
azalar, mUhendis Abdurrahman Naci, 
eczacı Celal, tüccardan tzzet ve Ha-

Fakat: Vahdettin birdenbire oka 
dar sarsılmış ve şaşırmıştı ki: A
deta düşUnccsini kaybetmişti. Sa
bık Şeyhislfı.mın, Mustafa Natık Pa 
şayı niçin susturmak istemesinin 
hikmetini bile idrak edememişti. 
Başmı hafifçe sallıya sallıya, başı 
nı pencereden tarafa çevirmiş; a
ğır ağır sözüne devam etmişti. 

(Ba~ı 1 incide) 
bağlı bir devlet adamı sanmaktır. 1-
nönü milli davalar için nefsini daima 
unutan, her türlü şahsi ihtirasların 
fevkinde kalan bir vatandaş ve bir 
inkılapçı olduğunu daima ispat etmiş, 
Öndere ve rejime hudutsuz ve şartsız 
bağlılığı en ağır imtihanlardan ge"-, ~ 

miştir. 

İsmet İnönü, milli cephe birliğin;n 
kuvvetli bir desteğinden başka bir 
rol ve vaziyette tasavvur etmiye im
kan yoktur. 

ve zira.at adamı yetiştirmiye ehem
miyet verilecektir. Leyli iptida.iler
den çıkan talebe ve dağ çocukhırı
na ziraat ve sanat terbiyesi ver
mek suretiyle istifade edllecekt\r. 

Maarif Nazırı son söz olmak Uze 
re gençlik teşkilatından bahset ti: 

_ Maarif Nazırı ayni zamanda 

tur. 
1936 senesinde Italya, bu kadar 

ağır bir surette inkiyada mütemayil 
değildi. Fakat nihayet ikna edilmiş-

tir.,, 
Epoque gazetesinde M. Kerillis di-

yor ki: 

tU. 
Galatarasaylılar dünkü maçta 

oyunlara yeni başladıklarını, biri· 
birlerile anlaşma hususunda henüz 
yadırgadıklarını, süratlerlnin ya
nsına gelemediklerini fark ettiler. 
Akıllarından geçeni adaleleri hak
kile ifa edemiyordu. Adalelerin kı
vamında olmayışı bir devre sonra 
şuur tarafını da bezdirdi. 

Biribirine bağlı, bir kısmı di
ğer kısmından daha ağır işliyen 

siptir. 
Adanadaki Maçlar 

Adana, 7 (TAN) - Burada grup 
birincilib'i maçlarma devam ediliyor. 
Bugün Diyarbekir - Mersin şampi· 
yonları oynadı ve Mersin 2-1 galip 
geldi. Salı günü de Mersinle Adana 
şampiyonları oynıyacaktır. 

- Ben.. Şerif Hüseyinin gizli 
maksatlarını anlıyamıyncak kadar 
gafıl değilim. Onun, beni buraya ne 
maksatla davet ettiğini de bilmiyor 
değilim ... Fakat o, benim için kaz
d1P-ı kuvuya, kendi düşecek ... Ben, 
hele şu beyannamemi neşredeyim. 
Hi'ii.fetimi, herkese kabul ettirebi
leyim. Ondan sonra, onunla görüşü 
rüm. Derhal lngilizlerle anlaşaca
ğım. "Beni, Hindistan yolunun bek 
çisi olmak üzere burada bırakın." 
diye yalvaracağım. Onların müza
heretile burayı hilfıfet merkezi ya 
pacağım. Ondan sonra da, tabii o
larak saltaantı elinden alacağım. 

bu teşkilatın reisidir. Bu teşkilat 
sizin Halkevleriniz gibidir. Memle
kette 22 şubesi vardır. Burada 
gençlik mUtalea eder, konferans 
dinler, spor yapar. Bu teşkilatın 
lşkodradaki ismi Besa. A vlonyadaF ırka toplantısında konuşulan ki, Ismail Kemal, Kuruyadaki Çer-

. ~ sözler bu tarzda lUzum göre- da ve Kuruyay, Görücedeki Riniya. 

''Bizim için medeniyetin bu büyük 
müdafilerinin samimiyetlerine değil
~ de menfaat endişesinden ari ol
duklarına itimat etmek mUşkUldür. 
BUyük okyanustan Akdenize kadar 
vücude getirilmekte olan koalisyon, 
başka bir gaye takip etmektedir ve
ya edecektir. 

makinelerdeki tam randıman ver
miyen hali sarı kırmızılılarda gör
dük. bıleceghnlz ilk ve son mUnakaşadır. Korcare, Ergerideki Drita, Elbesan

Memlekette dUn başlanan bUtUn işleı da.ki, Ba.şkımı Elbesan ism.ilerini al
d~;-a.m ediyor. Umumi hayattaki ta- rnışlardır. Bunların hepsi tarihi 
bu inkişaflar dolayısile yeni bir ta- isimlerdir. Bu Halkevlerinin reisi, 
kım faaliyet~er olgun bir hale gel- heyeti vardır. Ve o memleketin 
~ştir. Atatürk, bize bu istikametleri gençleri tarafmdan intihap cdllir
gostermiştir. Celal Bayann yannki 1 

k 
er . ., 

program nut u da tatbikat hakkında ===--=============== 
malumat verecektir. 

BUtun millete dilşen vazife, dUn 
başlanan işlere milspet alakalarla za
hir olmak ve yeni faaliyet programı
nın tahakkukuna da ayni ruhla çalış-

maktır. 

Milli cephedeki ahenk ve berraklık 
nekadar fnzla olursa bu çalışmalar
dan o kadar çok verim alınır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Populairc gazetesinde M. :Leroux, 
şöyle yazıyor: 

"Italyan siyaseti, Hitler siyasetfoe 
git gide daha ziyade bağlanmakta
dır. Almanya, harpten evvel Avus
turyaya yaptığı gibi (parlak ikinci
sini) vücude getirmektedir. Alman 
siyaseti, hızını almıştır ve Mussolini 

bu siyaseti adım adım takip etmek 
mecburiyetindedir.,, 

Humanite gazetesinden: 
"Dünya, bundan böyle demokratik 

hürriyet memleketlerine müdahale -
de bulunmaktan, harbe tahrik etmek 
ten, fütuhat maksadını ve faşist ta
hakkümünü tatmin için taarruzda 
bulunmaktan ibaret olan müşahhas 
bir siyaset karşısında bulunmakta -
dır.,, 

Halis ve hakiki tabletleri sıhahtinf., 
soğuktan ve bütün ağrılardan korıı1' 

tSMlNE DİKKAT 

ı: 
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Bugün.kü program: 
8 T.Sani 937 Pazartesi 

Saat 12.30 Plakla Türk musikisi. 12.50 
Havadis. 13.05 Muhtelif plllk neşrıyatı. 

14.00 Son. 

Akşam Neşriyatı: 
Saat 18.30 Tanburi Cemil plii.klart. 19.00 

Çocuk tiyatrosu: Aslan, kaplan ve saire, 
19.:!0 Konferans: Ali Karni Akyüz (Çocuk 
terbiyesi). 20.00 Rifat ve arkadaşları tara
fına~ .. Türk musikisi ve halk şıırkılafı 20.30 
Onıer Rıza tarafından arapça söylev. 20.45 
Belma ve arkadaşları tarafından Türk mu
sikisi halk şarkıları (Saat ayarı). 21.15 
Radyofonik opera (La boheme). 22.15 A
jans ve borsa haberleri ve ertesi günün 
programı. 22.30 Plakla sololar, opera ve l 
operet parçaları. 23.00 Son. 

Glinün Progrıım lizü 
SENFONILFjlı 

16 Roma kısa dal&ası: Senfonik kon
ser (Sonra klbik prkılar). 20,30 Viya
na kısa dalgası: Senfoni (Veber, Mozart) 
21 Laypzig: Senfonik konser. 21 ,10 Peş
te: Filbarmonik taknn (Franck, Ravel, 
Dueas, Schmid). 22,48 Prai' kısa dalgası: 
Poem se:ıfonik (Smetana). 22.55 Var§O
va: Senfonik konser (Çaykovski). 

HA.FlF KONSERLEa 
6,45 Paris Kolonyal: Plak. 7,10 Beriin 

kısa dalgası: Sabah konseri. (8,15 Deva
mı). 9,05 Prag kısa dalgası: Askeri ban
do. 9,20 Paris Kolonyal: Plak. 11,30 Plak. 
9,55 Prag krsa daliaı;ı: Karışık program. 
13 Berlin kısa dalgası: Orkestra konseri 
(14.15: Devamı). 13 Paris Kolonyal : 
Pliik. 13,10 Bükreş: Sibiccanu orkestrası 
(14.25: Devamı) .. 14,15 Paris Kolonyal: 
Hafif musiki (tenor ve orkestra). 17,45 
Berlin kısa dal&ası: Hafif musiki. 18 Bük 
reş: PlSk 18,30 Peşte: Plak 18,35 Roma 
kısa dalgası: Koro konseri. 18,50 Berlin 
kısa dalguı: Hafif konser. 20,10 Bülı:rq: 
Plak. 20,15 Prag: Halk orkestrası. 20,15 
Berlin kısa dalgası: etleıu:eli musiki. 21 
Varşova: Karışık konser. 21,15 Bükreş: 
Radyo orkestrası. 21,40 Pıaır kısa dalgası 
Kmoth orkestrası. 21,40 Milino, Florans: 
Karı,tlc musiki. 22 Roma orta ve kısa dal 
gası: Enstrümantal 5arkı konseri. 22 Vi
yana kısa dalgası: Hafif musiki. 22.05: 
Prag kısa dalgası: Slav rapsodisi (Dvo
rak). 22.45 Bilkreş: Lokanta musikisi nak
li. 23.15 Roma orta ve kısa dalgası:: 

Konser. Bach, Franck, Galliera, Debussy) 
23,30 Viyana orta ve kısa dalgalan: Or
kestra. 

ODA }IUSIKISI 
9,30 Prag kısa dalgası: Sesli' kenteti. 

15,35 Roına kısa dalgası: Oda musikisi 
(Rossellini, Rossi). 22,20 Prag: Yaylı a
letler kuarteti. 

RESiTALLER 
10,40 Prag kısa dalagsı: Harp ve keman 

solo, 18 Peıte: Çigan refakatile Macarr 
şıırkrlarr. 18,15 Varşova: Klarinet resitali 
(Brahma, Milhaut). 19,15 Bükre~: Romen 
şarktlarr. 21,30 Berlin krsa dalgası: Piya
no solo (Poldi Mildner çalıyor). 22 Ber
tin kısa dalgası: Org musikisi. 23.05 Prag 
kısa dalgası: Or& resitali. 23,15 Milano, 
Florans: Şarkı resitali. 

DANS MUSIKlSI 
19,10 Varşova (çift piyano cazı.) 23,30 

Laypzig. 2~05: Peşte. 

BULMACA 
DünkÜ bfilmacamn hal ediliniş şekJJ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 C E 'P.K 0 1C A•A 
2 MıA KIAiRIAl•IElŞ 
3 Ş AL•IYIAIMIAILII 
4 AN Al•IAIKIAIR•K 
5 tın:...M.•ıs• niAfim 
6 AITIA.1Al•IA 1LIAIY 
1 NliıR•ıLl•'NIAIMIE 
s S l•l Sl.I löl•IMIUIM 
9 plol•Alöl•ILIAILIE 
w ifF I Ç\ 1 llAIKlm N 

BUGUNHU BUL~IACA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 • 2 l 1. 1 1 l 
3 Ilı • 1 1 1 
4 1 1 1 1 l l ı••' ~ • 1 ! 1 1 1 1 

6 • 1 1 1 \ ı•!• 
i • 1 IBI 1 1 1 
L 1 ı•ı ,. 1 ı., 

9 1 1 1 1 ı••ı 
ı. 1 l 1 

• SOLDAN SAGA: 

ı - Şarkılı tiyatro, çizgi. 
2 - Elektrik, gürültü. 
3 - Semer, keçi yavrusu. 
4 - Ticarette çekişme. 
5 - Asmaktan emir, asabi. 
6 - Tanıdık. 

7 - Nida, iskambilde. 

1 

\ 

8 - Evin üstü, petrol V? duman 
pisliği. 

9 - Rakıda kullanılır, satrh öl
çüsü. 

10 - Bir vilayet, bir renk. 

e YUKARDAN AŞAGh 

1 - Bir tiyatro çeşidi, insan. 
2 - Ticaret yeri, anne. 
3 - Ralbur, sert tokat. 
4 - Erkek ismi, bir hece. 
5 - Benzer, bir sayı, Y.arı karan

lık. 

6 - Bir hece, budala. 
r-

7 - Itaatli, bir edat. 
8 - Vaziyet, başkan. 
9 - Dede, avda vurulan. 

10 - Kira otomobili, çarpık. 

~·YEni KiTAP~I~ 
Aradığınız her kitabı ve iyi 

kırtasiye çeşitlerini YEN1 Kl
. TAPÇlda bulabilirsiniz. Altı ku-
ruşluk posta pulu gönderenlere 
kitaplar hakkında mektupla iza. 
hat verilir. Taşradan sipariş a
lır ve gönderir. 

l İstanbul Anlrnra caıidPsi No. ~!) ... ................ ... 

Vay efendim nasılsınız? si· 

zl çoktan beri göremedim r 
-Bir az me,gulum. Apar· 

tıman değl,tlriyorum; HA· 

VA GAZI banyo aletl olan bir 

epartıman buldum. Hemen 

taşınıyorum.-

101 istiklal Caddesi-izahat-veresiye satış 

&hıbi: Ahmet l<~ruln YALMAN. Umumi Ne§riyatı İdare Eden: S. SALİM 

HOLLANDSCHE [)ANK-UNIE N.V 
AMSTERDAM 

1 TEtlMUZ 1937 TARİHİNDEKİ C>İLANÇO 

AKTİF v--- PASİF 

Flöriıi 7.977.414.76 Sermaye Florin 6.000. 

• 20.250.030.02 ihtiyat .. 
Kllsa ve emre- amade para 

Bankalar ve Bankerler 

Senedler • 7.600.757.44 Keşide keyfiyetleri blldlrlle'n' senedler 1 

Rambur kredileri • 2.360.547.86 Tarafımızdan kabul edilmiş senedler ~ 

Borclular • 21 .832.266.10 ÜçOncO şahıslar tarafından kabul 

Karşılığı esham veta"vil&t-olari 
borclular ve röporlar 

Verilmiş kefaletlerden..._llerlgelen 
alacaklar 

,. 

.. 
3.437.651.52 

6. 992.655.49 

edllmlş ~enedlar 

Mevduat 

Alacaklılar 

Verllmis kefaletler . . 

• .. 26.120 . 

• 27.851.2 
... 6.992. 

Esham ve tahvll~t 

Bayrımenkuller 
• 785.702.46 

2.055.000.-
Ödenmesi istenilmem1Şk-Arhl5Selerl ~ 

• Karın tevzilnden sonra yenl .... hasaba 
-=--

\aktarılan bakıya - - ---• 
FID1ln .73.292.025.65 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul Satınalma 

Komisyonundan: 
Eşyanın cinsi Mikdan Tasmlanan tutan llk teminat 

Lira Kuruş Lira Kuru3 
Dürbiln 160 tane 8960 00 672 00 
Sahra telefonu 66 ,, 4092 00 307 00 
1 - Yukanda yazılı eşyanın hiza larında gösterilen zamanlarda kapalı 
2 - Şartname ve evsaf komisyon dadır görülebilir. 

EKSlLTMENIN 
Tarihi günU saati 
9-11-937 Salı 11 de 
9-11-937 ,, 15 de 

zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

3 - isteklilerin ilk teminat olarak vezne ımakbuzu veya banka mektup lan ve kanuni vesikalarile teklif mek 
tuplarmı eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Galata eski ithalAt gUmrUğü binasındaki komisY-on& ver-
meleri. ( 7262) · 

HAYRE"t"N 
{:İZE/l 

biri 

,.. . 24. 

Florln 73.292.0 

Zevkimi 

o kşıyan·, 
yalnız 

Deposu: 
Hanı. 

Çolıımo kudretımiz 
etimızden hıçbır ıemız ı 

he11ey bizde halsizlık. a 

işte burada 

VALIDOL imd 

Onu bır kere tecrube 
b~r ~aı 11mo z.evkının u 

v 

J3abac~~~ 
11ast~ ıcıı 

1?,elfgı · 
So1ıYJVJŞfU ~ 
o ela. ) ~· 

.- ~ 
ı~ı 

Arsenofe 
içti. Demir, yu 
arsenikten ya 
şurup çabuca 
ğımın iştahını 
eski kuvveti 
geldi. 

Arsenofe rrat 
He,. ecıdnrde rcçe 

ve ,.eçete$ız ı;atıl 

• · · .. · · ıldu-;a...,rer:....:ı-1~-MJl.ll~!o§LJ-. _ ______ -================================:::~----~-J 
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PALTOLAR 
t 7 Llre,dan iti baren 

2ırKi 
TESl)iN 
AVI 'ES\TLERiMiZ 

~ \. . . . 
:::ı 

GABARO\N PAR00s0 
21 l..lradan ıtıbarera 

MUŞAMBALAR 
11 l..lradan ltl~orera 

KOSTÜMLÜKLER 
t3 Llrada.n_Jtl bareıı 

YERLi 
MALLAQ PAZAQtARI 

r Hayatta ilk terbiye ! 
Çocuklara sabah, öğle ve akşam her yemekten 

sonra günde 3 defa dişlerini fırçalamayı 
öğretmektir 

R A D Y O L t N ile sa.bnh öğle ve a.kşam günde 3 defa di'Jeıinf mwıta
:ı:arnao temizlemıeğe alışan ~eııklar yarın eıı güzel, en lıllğlam dişlere 

sahih olurlar 

sabah, öğre ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa 

G~İPr NEZLE T BAŞ VE DiŞ' Ki AIKLI K 
BüTüN AGAILAQI DİNDİAİA... 

TA "l 8 - 11 - 937 

Asri Kadın 
Güzelliği 

r"-----... ~-----------
Günde bir defa 

VENÜS Ruju 
•• 

VEfiUS KREilİ 
vEnüs puoRA~ı 

Asri kadın gtbelliğiıııin tııımnı ol
du bütün ~ık ve kibar f a.mllr• 
la.r ve clld meraklılan ışhndl VE
NUS güzellik. müstaJızaratmI 
~orlar. 
Umumi deposu: 'Nureddin Ev
liya Zade Eczayı Jdmye'\iye alat 
ve ıtriyat depoeu, ,lstanbul. 

1936-IZMlR SERGISl'NDE OLDUGU G1Bt - 937 IZMIR FUARINDA 
la fevkalide muvaffakıyet kazanan ve binlerce halk tarafından gezlleı 

BOZKURT ve HALK T raş Bıçaklarının 
Hususi Paviyonu 

E Y T Ü R K O G L U T Ü R K •••• 
a.Jacağmız ~ bıçaklarmm kimin malı olduğuınu öğrenmedcaı sakın 

alına. ÇUNKU sana. TURKOGLU TORKTEN haşka.~ı yar olmaz. 
Sahipleri: FEHMi ARDALI ve MEJOfED BOZKURT, ISTANBUL. 

... :iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiliıiıiıim.-.ııiiıiiiiiiiiiıilıillll-•' 

Saçlarınv zı dökülmekten koruyunuz 

Saç Eksiri 

K~M~JEN 
saçların köklerini kuvvetlendi 

rir. Dökülmesini keser. Kepek 

ıeri tamamen gider ir ve bü 

yüme kabiliyetini artırarak saç 

iare yeniden hayat veri r. Koku 

su lati f, kullanışı kolay bi r saı 
eksiridir. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 
BEYOÖL U • ISTAnBUL 

NEOKALMINA 
GRiP • NEZLE • NEVRALJi 

BAŞ ve DIŞ ağrdarı • ARTRITIZM 

HASA N 

BANT O~ 
diş macunu 

ile di!lerinizi temizlerseniz, 

fimrünüz müddetince dişle

riniz sağlam ve inci g ibi 

parlak ve beyaz kalır • 

Dişleriniz 

•• •• çurumez, 

Diş etleriniz 

kanamaz 
Tüp 7,5, dört misli 12,5 

en büyük 20 kuru~+u~ 

Bütün acı, ağrı, 

sızı ·ve ıstıraplar· 

da yegane 
cankurtaran : . ---::::::::: -
-~ i 1/:1 

~ 

Hakkı var! 
Soğuk algınhğından müte• 
Vellid nezle, grip ve bron· 
!İti hem önler, hem tedavi 
eder. Baş, diş, mafsal, 
adale ve sinir a9rılarını 

geçirir. 
Günde 3 kaşeye kadar allnabilir. 

Gripini tercih ediniz. 
isim ve markaya dikkat. Taklidlerinden sakınınız. 

-Şirketi Hayriyeden: 
• Ramazana mahsus gece seferleri tarifesi 

'-----·iskelelere ası l mıştır. -----• 

Dıtlıt Oemlryollırw '' limanları 1$1efme U. idaresi Hanları 
Muhanımen bedeU 117672,50 lira olan 56 kalem lokomotif alev ve du

man boruları ile regülatör boruları, çelik çekme boru ve fren havn sevk 
j boru ve parçaları 1~/12/1~37 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf 

usulil ile Ankarada ıdare bmasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin (7133,62) liralık muvakkat teminat ile kanu

nun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 
ayni gün saat 14,30 a kndar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 588 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak· 

tadır. (7329) 

A J,., 1 ~:I U I-J t D D 1 N 

HACO BlEKö R 
KAYMAK LI LOKUM - KESTANE Ş EK E R L E MES i 

LUKS AMBALA j l l ÇEŞ i TL i L E Z i Z 

KARAMELA ŞEKERİ 
Behçe k a p ı - Ga la t a . Be y o ~l u - Kad ık öy . 

• 

• 


