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A ~. 20 Ukte,rin (Bat
muharririmizden) - lk

bsat Vekili Celal Bayarın Bat
vekalete geçeceği tahakkuk et
tikten sonra, yarınki iktısadi si
yasete dair türlü türlü miııasız 
fayialar çıkb. Bunlardan biri de 
Celal Bayarın sanayide devlet
leşme yolundan ayrılacağı yo
lunda idi. 

Türk milli siyasetinin ruhunu kav
rıyanlann bu gıbi rivayetler üzerinde 
bir saniye bile durmalarına ihtimal 
yoktur. lktısadi işlerdeki milli siya
setimiz, şahıslara bağlı değildir. Ik
tısadi ihtiyaçlarımıza ait devamlı i- 1 
caplardan, memleketimizin ve başka ı 
memleketlerin geçirdiği tecrllbelerin 
neticelerinden doğmU§tur. Celiıl Ba.-1 
yar, lktısat Vekili sıfatile bu siyaSt.'
ti zaten candan benimsemiş, inkişa
fına muvaffakıyetle çalışmıştır. Bas-
vekil olduktan sonra bu yoldıı.n en 
kü~ük bir inhirafı düşünmesine se 
bep tasavvur edilemez. 

Iktısat Vekfiletinde mfü;pet hedef
ler dairesinde senelerdenberi kuru
lan ve inkişaf ettirilen teşkilat, h~p 
devlet sanayii sisteminin kökl:?şme
sini ve hergUn bir kat daha verinili 
ve mükemmel bir hale gelmesini ga· 
ye tutmuştur. 1 

Milli sanayi kurulurken, bir öğren
me ve tecrllbe devresi geçire.:ıcği:niz, 
çok tabii olarak. biliniyordu. Böy:e 
bir devre göze alınmış ve hesab-a. ka
tıımı§tı. Yeni fabrlkalanmız, esk. len-

TURK . IRAN KARDESLIGI 
~\. irari Harıciye Veziri B 

Semii Ş hrimize Geldi 
Değerli Misafirimiz Diyor ki: . 

---------------------------------~------=-

iki· Memleket Arasında Bütün Meseleler Tanzim 
Edilmiştir. Sadabat Paktı Mükemmel Bir Anlaşmadır. 

Filis in İşi de Esas it• rile Ayni Fikirdeyiz ... 

B. Semii Sirkeci ista;yonunda kendisini karşılı yanlar arasında 

elbette ilk günden varamıyacalttı.-ış.. 
silerin yeti3tirilmesl devresinde mut
laka israflar olacak, maliyet masrafı 
Yüksek bir seviyede kalacaktı. Hele Dost ve kardeş Iranın değerli Ha- nı General Ihsan Dgaz, Iran sefaret-ı 
dahili istihliı.ke ait istihsallerde i§· rlciye Veziri Ekselfıns Semii dUn sa- hanesi erkanı ve Istanbuldaki Iran 1 
lenme masrafım çıkarmak suretile bahki semplon e'kspresiyle Avrupa- kolonisi tarafından istikbal edilmiş
damping yoluyla harice yok fiyatına dan §ehrimize gelmiştir. Aziz misafi- tir. Bir müfreze askerimiz de kıymet 
satılan ecnebi mallanle rekabet ede- riıniz hudutta, Hariciye Vekô.leti li misafire selfım resmini ifa etmir;ı
bllmek gibi bir dliştince bir saniye mUdllrlerindcn B. Kemal Aziz tara- tir. Bu sırada askeri bando, lran 
bile hatırdan geçmemi§tl. fmdan karşılanmış, Sirkeci istasyo- ve Türk Milli Marşlarını çalıyordu. 

Filis~in e 
Kargaşahl' 
Baiyüyor 

Ancak bu mahzurları, fazlasile nunda da Vali B. Muhittin Ustündağ, B. Sem.ii istasyonda kendini kar-
kBJ'§rlıyacak menfaatler bulunduğu Istanbul Kumandan Vekili Tümgene- şılıyanlara teşekkür ettikten sonra 

da gözönünde tutulmuştu. Bun- =ral=O=sm=an=Tu=f=an=,=M=er=k=e=z=K=u=m=an=d=a=-======(=A=r=k=ns=ı=l=O=u=nc=u=d=a=)= 
lardan biri ham maddelerimizin kıs-
ııien memleket dahilinde kullanılma
eı ve ihracat buhranlarının önüne ge
çilmesi idi. Bir diğeri, memleketin 
nıuhtelif kısımlarında halka i§ iın
kanıarı hazırlanması idL Bilha.mra 
nUfustaki artmanın sanat memleket
lerine mahsus bir seviyeye yüksel-

1 

Jtıesi, memleketin yalnız ham madde 
Yetiştiren geri memleketlere ve müs
tenııekelere mahsus iptidai §artlar
dan kurtulması ve yilksek teknik bil
gi ihtiyaçları uyanması, Uzerlerindc 
durulacak mühim noktalardı. 

B una rağmen yeni sanayiin tec
rübe ve talim devresini müm

~Un olduğu kadar kısaltmak, maliyet 
bıasrafını bir an evvel indirmek, hü
kuınet için tabii bir gnye ve bir vazi
fe idL Bundan başka serbest sanayi
de rekabetin oynadığı bir rol vardır 
~i, ınaliyct fiyatını indirecek tedbir· 
lere yol açnr. Gümrük himayesine 
dayanan bir devlet sanayii slstemin
~: bu amil az, çok hUkUmden düştü
t"U için bunun yerine geçmek üzere 
bilgili bir kontrol s!stemi kurmıya · 
fiiiddatle ihtiyaç vardı. 
k lktısat Vekii.letindeki Sanayi Tet-
1·lk lieyetinin ink':şafmı takip eden
er, ınutıaka şu kanaate varırlar ki, 

B. Metaksasın Temasları İçin Bir 
Resmi Tebliğ Neşredildi 

Aziz Misafirimizin 
Ayrılışı Çok Samimi 

Tezahürata Vesile Oldu 

~dli sanayi hakkında hatıra gelebi-
1 "cek ınuhtclif mahzurlar lktJsat Ve
~aı"li tarafından gözönünde tutul
tiı tış Ve bunlnrı bir an evvel defetmek 
tı ~~e tedbirler düşilnfilmüştür. Sa- General Metalzsas ve General ismet lnönü 

11 llyı 'l'etk'k Heyet1nde, adeta milli Ankara, 21 (Tan Muhabirinden)~ ken, beşuş bir çehre ile iki günlilk ih-
tı~naytin bir erkfınıharbiyesi mevkii- "nd bcrı tisa.slannı şu kelı·melerle ifade etti: ı ı Başvekil lsmet InönU, iki gu en 
\>a ~ tnak istidadı vardır. Bu heyetin h . . k tli misafiri bulunan - Çok memnun ve mutmniniın.,, 

Ztfe]e · d . . . f .dd d.kk t şe runızm ıyme . . _, le rın ekı mkışa cı en ı a - al M t ks sı dünkii ziyaretini · Saat ıı de misafir generalin nı~-ara,,,t • .. , Gener e a a n B ve 
~ trılmıya l~ rr: ·~.;.· b bah saat 10 da Ankara Palasta yeti erkanı otelin salonunda a.ş · 

Lı edef şu • : Tetkik N:Y~~ik. 4:d:aetti. General Metnksas Inönünü kiılet Vekili Bay Cellil Bayar ve Mil-

b1;~ tiyaca •f'. _buyµ~c~tir, ~ok samimi bir dost olarak kar_~ıl.~d: li Müdafaa Vekili General :Kazım Oz-
·let sanayii•i.l usf ttı• ~- Mülakat 25 dakika sürdü. lnonunU alp tarafından ziyaret edildiler. Hep 

,.; M tak ayrılır L~rkası 10 un:uda) !Ar · U-IDi~ ~..ığurbyan General e sas, - ,. 

-...:,.. 

Ordün hududuna asker yığdığı 
büdirilen Kral lbnissuut 

(Yazısı 3 Uncü sayfada) 

ltalyada Yeniden 

Mahkum Edilenler 
Londra 21 (TAN) -Bugün t!e İtal 

yada fa§ist aleyhtarlığı töhmetile 10 
kişi 2 sene ile 18 sene arasında hapis 
cezalarma mahkum edilmiştir. 

"""""~~"'"""'' 
Yeni Kabine ~ 
Ne Şekilde ~ 
Kurulacak ? ' 

Ankanı., 21 (TAN Muhabirin- ~ 
den) - Yeni kabine h:U<kında ~ 
ortalıkta türlü taJıminler vardır. ~ 

i Şimdilik en ktıV\'etli bir UıtirnaJ ~ 
olarak verilecek yegiıne haber, ~ 

G
Cclal Bayar kabinesinin 29 Dk- ~ 
e~rln Cümhuriyet llayra::;mnda 
eş1ıkküJ edeceğidir. 
~ 

DIJON ALINDI ' 
Londra, 21 (TAN) - United Press muhabiri bildiri

yor: Şimalde son müdafaa noktası olnn Dijon şehri bu 
sabah asiler tarafından işgal edilm.i§tir. Franco, buradaki 
askerlerini Madrite sevkedeoek ve yabancı gölüllülerin çe
kilmesinden evvel Madriti ele geçirmeğc çalışacaktır. 

"Cumhuriyet,, in 
Yazılarının Şuurlu 
Vatandaşlarda Akisleri 
Her T araff an Tavsiyeler: 

"Su Cevabı Yaz, Su 
' ' 
Serlevhayı Koy ... 11 

l Anlcarada Bulunan Baımuharririmiıden J 

Cumhur:yet gazetesinin gerilik ve muhafazakarlık duygu
larını ok~ıyacak tarzda yazdığı yazılar inkılap prensiplerini 
benimsiyen bütün uyanık vatandaşlar arasında derin bir infial 
uyandırmıttır. 

Her taraftan şu gibi sözlere muhatap oluyorum: "Şiddetle 
cevap ver.,, "Filan ıerlevhayı koy. Şu ve şu sözleri yaz .•. ,, 
Bu yoldaki tavsiyeler "Cumhuriyet,, gazetesinin faşistçe yazılannm 

Türk münevverleri arasında uyandırdığı tesirlerin ifadeleri olduğu için 
yazılma tavsiyesiyle söylenen sözlerin başlıcalanm aşağıya ynzmıya kıy
met verdim. 

• • 
Muhatap Maarif Vekôletidir 

Bir muharrir arkadaş söyledi: 
"Cumhuriyet gazetesinin ecnebi profesörler aleyhindeki yazısı üzerine 

Maarif Vekaleti resmi bir tebliğ neşretti ve profesörlerin hizmetlerine 
kıymet verdiğini ve bundan memnun kaldığını gösterdi. Eğer "Cumhuri
yet,, gazetesinin müdafaa edilecek ciddi bir fikri varsa bu, resmi tebliği 
tenkit etmek suretiyle yapılmalıydı. 

Fakat buna cesaret edememiş ve davasını "TAN,, a hücum §eklinde 
yürütmeyi daha kolay bulmuştur. Eğer ecnebi profcsörl~e ihtiyaç du~
ma.k milli duyguları tahkir manasına geliyorsa "Cumhurıyet,, gazetesı
nin kanaatine göre Maarif Vekaleti bu cUrmü işlemiş demektir. Çüı kü 
bu profesörlerin çalışmalnnnıı kıymet verdiğini gfüterıni§tir., 

• 
Ecnebilerle Teması Tekfir 

Şu da diğer bir miltalea: 

''Osmanlı devleti gaflet uykusunda bulunduğu devirlerde ilerleme yo
lundakl her nevi ecnebi tesirler tekfir edilirdi. Ecnebi profesörler kullan
mayı milli hislere hakaret sayan Cumhuriyet gazetesi ta bu devirlere ka
dar gerilemiştir. Memlekette gözü bağlı bir avam smıfı bulunduğunu fnr
zederek aklınca bu smıfın duygularmı okşamıya uğraşıyor. 

Memlekette böyle bir sınıf vatandaş yoktu'r. Bugün Türk milleti kay
.bettiğimiz zamanlan kazanmak için her vasıtadan istifade azmindedir ki 
üniversite hayatını tecrübe ve itiyatlarını bize kestirme yoldan getiren 
ecnebi profesörler de bu vasıtalardan biridir, 

lstnnbuJ Üniversitesinde, Ankara Tarih ve Coğrafya Fakilltesinde bir
çok kıymetli profesörlerin bilgi ve ihtısaslarmdan istifade edilmektedir. 

Lütfen sahifeyi çeviriniz) 

"Ademi Müdahale,, Yine T opf andı . 

ltalya Gönüllülerin 
Sayısını Bilmek istiyor 
Almanya Henüz Cevap Vermedi, 

Rusya Muhalefette lsrar Etti 
Londra, 21 (TAN) - Ademi Mü

dahale Komitesindeki vaziyet, umu
miyetle nikbinlik ile knrşılanJilakta
dır. Sebebi Italynnın, ispanyada dö
vüşen iki taraf için muhariplik hak
kının tanınmasmdnn evvel de Ispnn
yadan müsavi miktarda gönUllUlerin 
ihracını kabul etmesidir. Italysnm 
Ademi Müdahaledeki Murahhası 
Kont Grandi, bundan başka, lspan
yaya bir komisyonun gönderllmesi'li, 
bu komisyonun orada bulunan ya
bancı gönUlJUlerin sayısını tespit et
mesini teklif etmiş ve geçen Temmuz 
da lngiltere tnrafından vuku bulan 
teklifin bu noktnsı üzerinde durmurı 
tur. 

Alman murahhası hük.Umetinin 
noktai nazarını bildireceğini söyle
mekle beraber Italyan murahhnsmın 
noktai nnzannı tasvip ettiğini anlat
mi§, fakat Sovyet Rusya muhalefet
te ısrar etmi§tir. 

Mister Eden, Grandinin beyanatını 
memnuniyetle karşılamıştır. 

(Arkası 10 uncuda) 
Komitedeki Sovyet mümessili 

B. Mauky 

I 
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"Cumhuriyet,, in yazıları
nın vatandaşlarda akisleri 

Bilgi insanlığın Malıdır 
Üçüncü bir düşünce şu yoldadır: 
"Cumhuriyet,, gazetesi Üniversite ne demek olduğunu ve ilmin millet

.er arasındaki müşterek mevkiinl bilmiyor. İngiltere, Amerika, Fransa, 
Çekoslovakya gibi ileri memleketlerr · Universitelerinde birçok ecnebi pro
fesörlere mevki verilmekte ve ilimlerinden istifade edilmektedir. Bunu 
bu memleketlerde hak art saymak kimsenin hatırından geçmiyor. İlim 

insanlığın müşterek malıdır. 

Bilımem doğru, bilmem yanlış ... Öyle duydum ki, ecnebi profesörleri 
Üniversiteden çıkartmak yolunda bir müddet evvel bir ecnebi memleket 
tarafından bir tavsiye vaki olmuştur. Cumhuriyet gazetesinin yazıları 
hu müracaati teyit edecek mahiyettedir.,, '2.. 1- .E le ~ _ ÇJ::J')_ 

• • '1-) 

Tefô§fı Yazıların Saiki 
Diğer bir düşünce: 
''Banş cephesine zıt giden cephe zafa düşüyor. Orta Avnıpanm birkaç 

rnı>mleketinde birden barış tarafına geçmek istidadı belinmiştir. Bunun 
için bazı memleketlerde bu istidada zıt cereyan tı;yandırmak ibtlyacr 
duyulmuştur. Ortadaki telfı.şlı neşriyatı bu ihtiyacın bir ifadesi diye 
kar.şılamak lazımdır. 

• • 
Nikaplı "Adam Kim? 

Diğer bir vatandaş ta ( .. ) diye imza atan ve hüviyetini ışık karşısına 
~rkarmağa cesaret edemiyen nikaplı adam kinıdir? diye bir yazı yazınağı 
tavsiye etmiştir. 

• • 

Cümhuriyet 
Bayramı 

Şenlikleri 

Muazzam Tezahüratla 

Kutlanacak 
Cümhuriyetin on dördüncü yı:ldö

nümü münasebetiyle memleketin her 
tarafında olduğu gibi, şehrimizde de 
parlak merasinı yapılacaktır. Bele
diyede toplanan komisyon, !stanbula 
ait merasim ve şenlik programını teE 
pit etmiş, basılmak üzere matbaaya 
vermiştir. 

Bu programa göre, resmi daireler, 
ayın 28 inci Perşembe günü öğleyin 
saat 13 ten başlıyarak 30 uncu Cu
martesi günü akşamına kadar tatil 
edilecektir. Hususi daireler yalnız a
yın 29 uııcu günü kapalı kalacaktır. 

Her taral donanacak 
Bütün resmi ve hpsusi daire ve bi

Misafir Denizciler Dün 
• 

Deniz Harp Mekte~ini 
Ziyaret Ettiler 

Misafirlerimiz, mektepte talebe ile görüfüyorlar 

nalar, nakil vasıtaları üç gün bay- Limanımızda misafir bulunmakta ı te~d: bir gardenparti vemijtir. Bu sa
ram zarfında gündüz bayraklarla.; olan Averof zırhlısı kumandan ve za· rnımı toplantı tam bir dosl:İuk havası 
geceleri ışddarla donatılacaktır. Şeb- bitleri, dün saat 13,30 da Akay .ida- içinde saat 18 den 22 ye kadar devam 
rin bellibaşlı meydanları, iskeleler, bü resinin bir vapurile, Heybeliadaya git etmiştir. 

yük caddeler afişlerle süslen~ekt~. mişlerdir. Misafir d~nizciler, deniz Averol kumandanının 
Harici ve Dahili Siyasette Bayram günlerinde, şehrin mıihtelif harp okulunda merasımle karşılanmış t • b 

semtlerinde kurulacak halk kUrsüle- lardır. Kendilerine mektebin her ta- gaze enııze eyanatı 

22 .10-937 

Motosiklet 
Kazaları 

Önlenecek 
-0--

Karara Aykırı Hareket 

Edenler Cezalanacak 
Şehrimizde son zamanlarda moto • 

sikletler çoğalmıştır. Bu nakil vası
talarına çok defa birkaç kişi birden 
bindiği ve bu yüzden bazı kazalar ol
duğu görülmüştür. 

Belediye, bu vaziyet karşısında 3 
maddelik bir beledi tenbih çıkarmış
tır: 

1 - Motosikletin üzerinde, idare 
edenden başkasının binmesine mah • 
sus yer varsa, buraya yalnız bir kişi 
binebilir. 

2 - Motosikletin yanına bağlı Sayt 
gar motosikletin kuvveti ile mU. -
tenasip olmalı, ve fabrikasınca imal 
edilen Saytgarlardan büyük olma • 
malıdır. Bir kişilik Saytgar'a· bir ki· 
şiden fazlaı iki kişiliğe iki kişiden 

fazla binmesi yasaktır. 
. 3 - Aykırı hareket edenler ceza 

göreceklerdir. 
Bu kararların tatbiki için belediye 

zabıtası memurları tarafından sıla 
kontroller yapılacaktır. 

Diğer bir mütalea da şudur: rinde halk hatipleri hitabeler söyli- rafı gezdirilmiştir. DUn geceki gardenpartide bir ınu-
".lnJu.lap rejiminin çok açık ve berrak bir harici ve dahili siyaseti Misafir harrirlmiz, Averofun kumandam dort Ç k d 2 Mil 

vardn·. Cumhuriyet gazetesi bwıu bir türlü kavramaımış veya kavra- yeceklerdlr. Bu.hitabeler için aynca l ıa!:miz birçok derslerde bu- ve misafir Amiralle &örUtm.~ in. an iri an J~ft 
mak istememiştir. İspanya işinde meylimiz hükftmet tarafındadır. Çün- bir program yapılmıştır. unmuş • tibalarmı öğrenmı,tir. Amiral diyor 
kU bu hüktimeti resmen tanıyoruz. H&l& .Madritte sefaret.imiz vardir. 29 Tetrinievvel Cunia gUnil saat Deniz harp okulumuzda bulunan ki: Kilo Buğday Alıncll 
Sonra, daima meşru hükfımetlerle beraberiz. Bilhassa haricin yardımı 9 dan itibaren Villyette Vali tarafın· ve çok metbu:.: TUrk denizcilerinden "- TUrklyede bulunmakla nekadar Çankm (TAN) _ M:mtakamızda 
ile yapılan hüktimet taklip teşebbüslerinin taraftan olamayız. Halbukı dan tebrikler kabul ~ecektir· Bu olan Piri Papnm yaptığı l1&.ritaya mesut olduğumuzu anlatmıya kelime nJa. 
Cumhuriyet gazetesi iptidadanberi açıktan açığa Franco tarafını tutmuş- merasime, fe)ırimime bulunan saylav ailka g6stermifler, kendilerine izahat bulamıyorum. Zihniyetimfz, hfssiya- 937 buğday ma.hsulU. 936 dakine 
tur. Biz, Milletler Cemiyeti idealine taraftarız. Tecavüz ve istila fikirle- lar, Istan'bul Komutam, Generaller, verlbniftir. tmıız ve hatta liaanmuz itibarile betle azdır. Buna mukabil yeni mah· 
rinin haydutluk diye telakki edilmesi ve dünyada sulh ve emniyet hüküm üstsubaylar, jandarma mmtaka ıntı- IOeattrler daha IOnra mektebin sa ~ çünkü bizim Yunan dilinde öz ttırk- sul özlil, ve ecnebi mevaddan i.r1 blı
arilrmesini candan isteriz. Halbuki Cumhuriyet guetesi Japonyanm Çi- fettişi, Istanbul umumi meclis Uyele- lonllllda istirahat etm:lfler ve kendi·- çe birçok kelimeler vardır • az çok lunduğundan Ziraat Bankumca hara 
.ne tecavüzünde Japonlar lehine tarafgirlik gösteren bir lisan kullan· ri, üniversite relttörtl ve cıekaD}arl, lerbıe likör ikram olunmuştur. Misa- biribirimize benziyen ve ayni yolu tu- retle satm almmalrtadır. Buğdayları
ınaktadır. Istaııbulda bulunan vekAJetler ıntıfet flr denizciler, tal'beye y~me~ veri- tan iki büyü~ milletiz, Mtitf:erek men mız Ziraat Bankam tarafından '·90. 

Almanya ve ltaııya ile dostluk beslemeğl tstemekle beraber, sulh me- ti§leri, 'riliyet, belediye erkAm, teh· lea lokmayı çok beiemnl§lerdir. faatlerimiz uguruna dalma beraberiz. 5.50 kuruş arasında ve mtthim mik· 
aelesinde onların gittiği yolun katiyen taraftan değiliz. Bu noktada Rus-· rimizdekl diğer resmi daire mtıdOrle- A.verof kumandan ve siıbaylan sa Bu, yalnız bizim için değil, btltibı darda mtıbayaa edilmektedir. Şbndi
ya ile uzun senelerin tecrübesinden geçmiş bir yoldaşlığımız vardır. Hal- ri ve erkim, Cümhuriyet Hdt Partisi a

4
tö 16,~ de yine ayni vapurla şehre BaJ~anlar için de mutlu bir bldise ye kadar banka 2 milyon kiloya yalan 

buki Cumhuriyet gazetesi Nazi ve Faşist tarafını tutmuş ve Rusya ile Vilayet idare Heyeti ve kaza balkan nmtteıerdir. teşkil eder.,. buğday almıştır •• 
miltıasebetlerimizi sarsacak yazılar yazmıştır. lan, Halkevi Reisleri, bankalar, im.ti- Donanma umum kunıandam Anıl • .Amiral gösetrilen htısnttkabulde:ı:ı O-'---

Dahili siyasette de Türkiye inkıl&pçı deınakrat, ileri ,ıarlı bir mem- yazlı tfrketler, mali mtlereeeler mi- raI Şf1krU Okan dtın akşam misafir fevkalAde mütehassis oldukl&rım lll- Antebln Yeni Pldnı 
le=~ "Cumhuriyet" gazetesi, hele son yazılarında tamamiJe faşist, dUr ve erJ&Aaı lft;irak edeceklerdir. Amiral ve bahriyeliler şerefine Parko ve etmiştir. 
--akilR,.. te:Jllll-~. · bil· SaU 10,aQ4an 10,'5 .kadar Vı 
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ilistinde Vaziyet 
un Geçtikçe 
aha Fenalaşıyor 
lngiltere, Kudüs Müftüsünün Suriyeden 

yrılmaması için F:-~nsız Hükumetine Başvurdu 
l.onJra, 21 (TAN) _ Fili.tinde luırıpklıklar devam etmekte-
• Kudü:.te zaptiyeye taarruz eJilmif, Hayla adliye binasının 

a bir bomba patlamıftır. KuJid • Ariha yolunda tülek atefi 
• edrlmİf, Nabliate memurlar birçok kiıileri tevkil etmiılerdir. 

Mültii gidemiyor "'~Miı"~t"U~. ., 1 ,.,~ habere göre Kudüs Mlifttlstl E- ~ 
Euıttseyni Mı81J'& gitmek l&tenıil, 
ere hWdlmetı bu seyahatin 

için Fransa hUk&metı nezdinde D lJOr kı·. 
te bulunmuştur. Müftünün 1 • 

, lblilMuud'un nemine kaçmak Beyrut, 21 (TAN) - Buraya 
de söylenmektedir. Mtiftii iltica etmiş olan Kudüs BaşmUf-

hazırda Berutta nezaret altm- tusü .Emin Elhliseyni, bazı gaze-
'8.met etmektedir. tecUerle möli.katlar yapmı~tır. 

hlldlrildlglne göre Lüb- ~ Mtlftti. kendisine sorulan sualle
.. üftüstt Fransız Fevkalide Ko- ~ re hulisatan demiştir ki: 

De Martel De görli§erek Fnll- 8 "-Yeryüzünde Fllistlnin tak- ~ 
'-"s.matmm Kudüs Miiftiistine simine razı olacak bir tek Arap ~ 

yoktur. Asırlardan beri yerleştl
ırıuıt:wn1a, De Mart.el Kudüs Mttttll· ğlmlz topraldardan bizi zorla ko-

nıilşkWAt çıkanlmıyacağma da- vamazlar. Yahudilere hakkani-
verml§tlr. • yet göstermek lstlyenler neye 

• tin Araplan ne bekliyor? baŞkalan hesabına cömertlik 
a bulunan eski Irak Hariciye gösteriyorlar, k~ topraklann-

Nuri Sa.it Paşa Kudüs dan ve~ler ya •• 
U ile görüşmüş ve Suriye Biz gürültüye kulak asmamıya 

·ye nazınnm verdiği bir ziya • ahdettik. lnglltereyl ihtiyata da-
söylediği nutukta "bütün ,Arap vet ederiz. Mllyonlarm ağzı ko· 

ı.ıuıı bir bUk\ilıeti ve Filistinin lay kapatıla.maz. Ben faıılylm. 
cami.asında uhdesine dUşen ro- Fakat bu hareket benlmle kalın 

pmak üzere hür ve müstakil ol- değildir. Bu hareket Araplık ha-
bekliyorlar,, demiştir. reketidir.,. 

llhakkak olan bir nokta, Ingi· 
te Fransız hükfımetlerinin Ku -
ı.ıüftüsünUn Şamda bulunmasını \-

ile kal'lllama•ancbr. Times bu Divana Muhasebatta 
.. 'ue Suriyeli~l{fnlin~Hınt 1 Bir Kurs Acıldı 
arymmda miltttln1ht mukad "J' 

üzerinde ımUzakerelerin devam Ankara, 21 (TAN) -Divanı muha 

TAN 3 
• 

Şanghayda Yüz Bin Çinli 
Ve 30 Biri Japon Oldü 

Komünist: Faıist ! 
Bir vakltler ittihatçı, ltiWçı diye 

blriblrlne düten gazeteler şimdi de a
caba komünist - f8§1st, diye mi blri
blr.lne mevl&t okuyaeaklar. 

Kim ile dene des.ln, ve kim neyi 
1eVene aewln ı ben zorla flklr ka
bul ettiren, halka hayat balda ver
mlyen sistemleri leVIDlyorum. FB§ist, 
olsun komilnist olsun. 

Ortlalarile Çin harbine billiil iftiralı eJecefi .öylenen 
Mongol Prenai T eh W ang ve iki alıeri 

Asiler Diion'u Aldı 
Madride Saldıracaklar 

Gerçi bu rejimler kendi sistemleri
nin dünyayı cennete döndürecek ye
gine yol olduğunu iddia ediyor ve 

Nevyork, 21 (TAN) - Çin • batta böyttk halk kütleleri de bu fd. 
Japon harbine dai.1'4lanan en aon 'I diaya (evet!) diyor; amma ben sev
haberlere göre Şanwlaayda iki mlyorum. 7.orla değil yal Çünkü bu 

d ' "dd ı· L ı rejimler dar, müsamahasız ve şüpbe-
taral arann a fi et ı munar~ Delir. Amma bunlann her birinde 
beler olmuf lalıat Japonlar, Çın §Öyle muanam eserler ,böyle mtltlıl§ 
mukavemetini lnramam11lar, ve işler yapılmaktadır. Firavunlar za

ilıi taraf ta aon derece ağır zayi- maıunda da acayibi seb'adan olan 
at vermiılerdir. En yeni utat:.- ehramlar yap~tır diye firavunlar 
tiklere göre yalnız Şanwhay mu· reJimlnl mi anyalmıf 
L bel · J ! c t al d · "-! Buı noktalan blriblrlne benzlyen nare eran e un ar . ın ver '•• fakat iddialan ekeli , __ · ç · lil L b lOO 000 Y ğerııanı zıt olan 
zayiat an er neaa ına ' ' bu iki slst.emi btlyük harbin doğur-
J aponlar heaabına 30/)00 dir. doğu hastalıklar olarak teJildd edip 

Düıen tayyareler dttnyaıun bir an evvel buıDlardan. §1-

Şimalde Japonların 

Vaziyeti Fenalaıtı 

-ı Tokyonun bir tebliğine göre Şang- fayat olmuou temenniden sonra size 
bay cephesinde ÇlnWer harbin blda- bir fıkra nakledeyim: 
yeti olan 14 Ağustostan 20 llktepi- Salianat devri valilerinden birisi 
ne kadar 14'7 tayyare kaybetmltler yeni tayla ohmduğu bir yerde halkı 
ve 204 Çin tayyaresi bombardıman haraca kesmek istemiş. Bunun için 
n~ceslnde tahrip edDmf!f, bundan evvela Mttslllman eşrafı çağırİııış, 
başka 14 Çin tayyaresi bozulmuştur. hoşbeşten sonra: 

Lontlra, 21 (TAN) - U niteJ Prea muhabiri bildiriyor: Gene- Bu ınıretle Çlnlller S65 tayyare zayi - Aşağı da ahırda benim bir hay-
, b etmiş bulunuyorlar. Japonlarsa -16 vamm var. Şumı bir görün de baka-

ral Franco nun u sabah, Dijon'u ifgal etme.si .;berine ıimalJe tayyare zayi ettiklerini bUcUrmekte- hm ne diyeceksiniz! 
bulunan 45,000 askeri ile 100 tayyare Madrid• luırp yapılacak dlrler. Adamlar inmişler bakmışlar, Ale-

taarruza iıtirak etmek üzere cenaba hareket .ılecektir. General Japonlar aıkıpk vaziyette lide bir at. Gelip: 
Franco'nun hedefi, yabancı gönüllülerin ,elrilmeainden evvel Tientsin'den verilen bir habere gö - Gördük efendim. Güzel bir at! 
MadriJi ele geçirmektir. Bu yüzden MaılriJe /ıarfl büyük bir ta- re, Japon erkanıharbiyesi Şansi ve Demlşler. Vali bu sözü işitince bir· 
arruz beklenmektedir. Çantung eyaletlerindeki vaziyete da- deaıblre bir parlamış: 

Londra, 21 (TAN) _ ispanyadan.------------- ir bir şey söylememektedir. Çin teb- - Ne dediniz! Vay hainler vay! 

gelen en son haberlere göre i.sUer Şi 1 M·ısaf·ırler·ımize liğlerine bakılırsa Japonlar bu eya. - Güzelim Maltız k~isine at diyorlar· 
maide Dljon'u işgal etnılşlerdlr. Asi letler.de hezimete uğramışlardır. Alın şunlan bir terbiye edbıkl 
ler 28 kasabayı l5gal ettikten sonra Hediyeler Japon tebliğleri Tai - Yuan'm şi- Zaten hazlrlanouı olan falıkvJlar, 
Dljoın'a doğru ilerlediklerini, Dljon'- malindeki hareketlerde Çinlilerin Ja epatı bodruma lndirmlıt}er ve bira-
dan gelen bir heyet!ın şehri teslim şe Ankara, 21 (Tan Muhabirinden)- pon mevzileriı\e kuduzca < ! ) taar • raba dayak attıktan IODl'a bir sttrtl 
raitlni konuştuflunu ve nihayet asi Büyük Şef Atatürk tarafından ruzlarda bulunduklannı, bu yüzden de parala.rını saclırmJtlar. 
kuvvetlerin telsiz telefon lstaAyonu • kıymetli misafir General Metaksasa vaziyetin müşkülleştiğini anlatmak • Vail erte&l glbltl hırlstiyaıılan Ç&-

nu zaptetttlderfnl ve tehre glrdllde- bir altın tabaka ile imalı bir Naim- tadırlar. jınmf. Onlara dA ayni teklifi yap-
..;_, ı..n.n.fon•fo• leri hediye edilmfstır. Bay CeW Ba- Çantungda Japonlar takviye kıta- mış. Bir gün e\'vel Müslüma. lvm 

R yar'lla ğüzet--trtr"iiereke ahsı lredi- .k.ruu .bchlcmekte ve bu yüzden Sarı uğradığı akıbeti öğrendikleri için 
ua generalleri varmıı ye etmıiftlr. Bayan Bayarm Bayan nehre doğru hareketlerini dv.rci':lllBUf -...... atı aönliiktaa elip 

ili bildirmektedir. 
Habq miialümanlan 

Dijon'un işgali ile ispanya asileri Metaksasa hediyesi çok makbule geç bul~~aktadırlar. llye: 80Dla C Ya--

sebatta memurlar için bir kurs 1.Çıl şimalde yeni ve mühim bir muvaffa- mitşir. Bayan Metaksas kedi sevdiği ~ıger ~~aftan Prens Teh'in de or- _Gördük efendim! Güzel bir Mal-
mıştır. Kurs altı ay devam edecek • kıyet daha kazanmış bulunuyorlar. ve Ankara kedilerini çok beğendiği dus~e Çinlilere k~ı harekete geç: tu keçisi! Demişler. Bu sefer vali 
tir. Bu kursu muvaffakıyetle bitiren Şehir içinde anarşinin hüküm sür - için Bayan Bayar kendisine iki An· mesı beklenmektedir. Fransızlar Çı- büsbütün köpUrmilf. a, 21 (TAN) -Ad.sababadan 

haberlere göre, bütün Habeş 
rnanlan ve Araplan Filistinin 
deratı ile yakından alakadar 

ta ve Filistin Araplanna yar-
lçin para toplamaktadır. BütUn • 
müslUmanlannın yardımile 

cak paranın büyük bir nıeb-
!etkil edeceği ve ramazandan ev
)\i·stin mUslümanlarma gönde

. anlaşılıyor. 

iz hülnimeti ne yapacak? 
dra, 21 (TAN) - Müstemle -

'azın M. Ormsby - gore, bugün, 
kama.rasmda beyanatta bulu
Filistinde taksim projesinin 
olunacağını ve bu hususta 

er Cemiyeti asamblesi ve kon-
tar&.fmdan vuku bulan tavsiye • 

!'esinde hareket ed!leoeğini an· 
.'daha sonra hijkfımetin terö -
Ue mücadele edeceğini ve an -
~yet iade edildikten sonra 
biz. komisyonun vaziyeti tetkik 

olarak Fil:etinin taksimi 
hazırhyacağmı söylemiş 

tilnUn ti baştan lngiltere a
çabftığmı ilive etıni§tir. 

'c>n haberlere göre Kudüste bir 
, mektebi müdUrU öldUrü!müş, 
~e tramvaya ateş edilmi§, Gaz. 
~u bulan hadiseler üzerine 

'l kın hesabına muhafızlar ta· 
llnrnuştur. 
U.:, 21 (A.A.) - Yahudi ga

l'aJıud:lerin muhacereti- me
haııedecek kanun llyihasını 
tenkit etmektedir. Bu layiha 

l'?a lilustine girecek Yahud'le -
~ ~ ancak f evkali.de komiser 
:u~ektir. Yahudiler bu ha-

p tazyik;ne hamletmekte -

lt~Dandada Bir 

Çarpsıma 
~· 21 (A.A.) - Wespha 

"e "'albe adındaki Alman ge
etı... l'llztınden limanda mUsa-

'1. ~lerdfr 
1 ~ b&bm. Ye mflrettebatın 

kurtuınıueıur. 

memurlar mürakabe sınıfı imtihanı- düğU anlaşılıyor. Şehrin sukutundan kara kedisi hediye etmiştir. Kediler ne harp ~alz~mesi çıkarmış oldulda- -Vay insafın herifler! Koskoea 

ff k 1d kl evvel beş tayyarenin sol cepheye nıen bembeyazdır. Gözleri ayn renktedır' . rmı tekzip ediyorlar. ata k.,.l diyorlar, -•- --•-- •••&... na girebilecek ve muva a o ıu an "'>' _ __.. _... 

takdirde terfi ve tercih edilecekler- sup reislerle buradan aynlrnası icap Marmara köşkünde Dahiliye Vekili Dokuzlar Konlerann ya! 
eden §ah•sları Fransaya naklettiği Şükrü Kaya tarafından misafirleri . Belçika sefirinin Japon hariciye Ayni falakacılar bunlan da bodnı-

dir. haber veriliyor. Naklolunan şahıslar mir;e çay ziyafeti verilirken hediye nazın Hirota'ya verdiği notada den- ma lndlnnlşler ve bir tertip patakla.. 
arasında bir takım Rus generalleri kediler ~~~man mavi fiyangolarile mektedlr ki: diktan sonra icap eden hana da al· 

! Aacaristandaki 

Dava Bitti 
Budapeşte, 21 (A.A.) - "Tırpanlı 

haç.. teşkilatına mensup 69 nazınin 
muhakemelerini rüyet etmekte olaıı 
mahkeme, Bosozermeuyi'yi 26 ay a
ğır hidemata, d'ğerlerini de üç gün 
ila bir ay hapis cezasına ınahk\Un et 

bulunduğu da rivayet otunnaktadır· kafeslen ıçınde getirilmia ve bı'lhas· Fak ··"'"'j' "Belçika hükfımeti, İngiltere hükf.ı ımşlar. 
at bu rivayetin aslı olup olmadıgıw sa hazır bulunan Bayanıar tarafın • V h metinin talebi üzerine ve Amerikanın çtincö günü sıra Yahudilere pl-

enüz anlaşılm~mrtşır. dan çok beğenilmi• ve ae··n-i..+i... • ., Hil&M9..... tasvıoi ile 6·2-32 muahe.desinde imza mlş. Vali onlara da ahırdaki hayvanı 
Madride taarruz edecekler Geçen yaz Istanbulda kedilerin top- sı bulunan devletleri, işbu muahede- görmelerini söylemiş. Yahudiler ln
Asilerin Madride karşı yeni bir ta- latıinıas_mdan dolayı teessür göste- namenin 7 inci maddesine tevfikan 30 mlşler, görmüşler, gelmişler ve Va

arruza başlamak üzere olduklan ve- ren =1 ~os.tl~ bu ild hediye kedi· İlkteşrinde uzak şarktaki vaziyeti tet llye: 
ya baş1amak üzere bulunduklan an- nJn es en ıçındeki rahat ve aza. kik t k ü ü ih il Ef elim --'-1 ba _._ tli l" nış e me ve m ess · ı· ifın hita- - en , ~er, ne -....-, 
!aşılıyor. . ~e:~iba~n~;e~:~i~:l~~:n h~~ ma erme'~ 1i taclle medar olacak dos- ne geçidir! Bu bir Allahm bellsıdır. 
Cü-h · t al 1ı·-,ı ·L k tane çareleri araıztırmak üzere Brük yn- go"röm1H&11. ne ise emredin de ve-••• urıye ey ıncıe nıı"ast halde ço m. enınun olacaklardı. lki ~ - UA .. 

V kedi_, selde bir konferans akdini teklif eder. relim. 
alansia hükfımcti Malagada cum Ankara IU Averof zırhlısı i>-'nde h · n-+Und t ~ B. Hirota, Prens Konoye ve diğer Ve bu söz üzerine da~ kllr-

ıs. tin. af e•-iızJer- u_nyet hUk<lmdi aleyhinde oir el ..,.... e aşmarak bir deniz seya- ı· ~ swkast hazırlandığını haber ver • ııati yapa~ar ve yeni yurtlan olan a akadar nazırlarla görüştükten son tulmuşlar. işte okadardır ol hlklyet! 
mektedir. Atinaya gıdeceklerdir. ra resmi bir c.evap vereceğini beyan 8. FELEK 

miştir. 

Hepsi de kararı 

-:::-~--:-~------:~---:::---~~-~--~~-..:.::.--~------~.:_--~--~e~tm~işt~i~~:__-~ 

Şarkta da Bir lspanya mz Hazırlan- z-y-or-~~~=~·=:;zı';.re~şle:; ı dir. Sefirler, kendisine bu daveti ka-

ri 
bul etmea!ni tavsiye etmiflerdir. 

L o~=:.: 1s.!:.: ı······v··A··ZA····N··:··o··M··E··R····R··,ZA•"'"~ö;·R··u··L····...... Kamarasında verdiği lzabattan in- Sefirler, konferansın gayesinin asla 
rlne karışmamak komftesine yaptı- • \:7 f glltermia takliıp projesini tatbik Japonyaya k&rfl hasmane tedbirler 

yolunda yllrtlmlye devam edecejl ittihaz etmek olmadığım tasrih et • 
ğı yeni tekllfler vaziyetteki ger- ••• ••••••••••••••••••••• •• • • • • • "''''''' • • •• •••••• ,, •••• ve Filistincle terörizm ile mtlcadele mişlerdir. 
ginllğl gevşetecek mahiyettedir. maktan çıkarmak, ve lspaayuun lanD bi.fdm olduklarını herkes hl- için her tedbiri~"' emmlyetl Japonya htlk<lmeti bu notayı tetkik 
Temmuzda lnglltere ta.raflD - mukadderatım lspanyoDa.nıı elbae liyor ve her taraf söylüyor. sağlamJadlldıua llODra. Jl'Ulstlne ye- etmektedir. Japon hükftmetinin no • 
dan lspanyadaa gönllUWeri çek- bll'alunak, lspanyollara kendi top- Acaba Londrada kAb gerglnllk. nlden bir IJomlsyon göndererek tayı tavzih için Brüksel Ue müzake-
mek için yapdan teklife mtttema- .raklannın bütlirnltlğtlntl temin et- Jere. kilı yumuşakhklara aebebl- taksim projellııJa tatbiki için ye- reye girifmesi bekleniyor. 
yll göriinen ve iki muharip tarafm nıek olduğuna göre verllmeel bek- yet veren müzakere ve mii•ka§a Diden tahkikat yapatail ani•"· Avustralya, Yeni Zelln~. cenubi 
saflannda dövtişea yabancı göntll- Jenea kati bir karar vardır. O da ıar, en ıalhayet bir emrivakii yak- yor. Afrika. Fele~enk, Çin ve Meksika hü 
IWerden müsavi adedin memleket- ispanyadaki hötün yabana muba- Jattlı'IDIY& mı hizmet ediyor ve ud kfımetleri dokuzlar konferansına iş-
ten ~nlnuurl'lı lstlyen Jtaıya; rlplerl, b1t.araf bir komisyonun ne- .awlrM.t bu "emrivaki., in tahaüu- .. glltenınln Flllstlnde takip etti- tirakl kabul etmişlerdir. 
diğer taraftan ispanyaya bir ko- zaretı altmda ve azami llUratle kU mudur! ğl siyaset, Araplar tanlmdaa ma· Boykot 
misyon1B1 göaderllmeslnl. ba ko- memleketlerine yollamanm çaresi- Lonclra mlbakerelerlnia aynhk- kavemet gördtlit! gibi. ltalya ve J 
misyonun burada aekadar yahaDCI nl bulmak ve bu ı,a vakit geçirme- )ar, gerglnllkler, almak •'==na- Almanya yani fatlst devlet.ler mat aponyaya karşı boykotaj hareketi 
göntUJtt bulUl!ldağunu tespit etme- den htl~. Vakit geçirme- lal', yanm yamalak "89UI buaQ tarafmdaa ehemmiyetle ı... İngiltere gibi Fransada kuvvet bul .. 
sini, daha sonra buttln göowıtlle- den diyoruz, çtlnktl geçen her gön. eçmeel itimat kararlar içinde kip ohmmakta veba guetNer in- maktadır. 
rla çıkarılması mellelMlnln bir te9- tebllkeU S&ydMa lhtlmalleri gerçek g verecek bir malıl- g11tere slyUetlal tlddetle tmJdde ----<>---
vfye suretine bağlalııWIDI m..._ leştinnek yolunda bttytlk bir adml =::::uy~ daha fada, tibl tutmaktadır. 111111c1an, Arap- Varidat Müdürleri 
faa etmektedir. telkll ediyor ve ispanya dalılll bar- bl, bir ko...: dedljl gl- lık 1'eml ile t.,ı.t devletler ara-

lspanyadakl yaballcl göıaWJWerl bl yabaııcıJarm eliyle ve slWdyle O)'DUldığı hhıelnl ..... .ı. ister lstemes yeal bir doet- Arasmda T ay·ınler 
•- •- yeriyor. Bakahm netice ne o•--•-• _ __, 

yurtlNDB çevirmek 'WJ böylece ar utpanya halkma llOl'la yWdeDm ~' lujan t.eeeıta etmek lisere olduju- A.nk 
panyayı yabancı lfgallndea kurt&- bir neticeye doğru yaklapJor. FilatinJe: na htlkmetmek l&am geliyor ve bu ridat ;~u 21 

(TA.N) - Kocaeli vı:ı-
mak .meselesi mevzuu bahsolduıu- Nitekim ispanyadan geleD eo• 8Ul'8tle Şarkta da lspmya möcade- dürl" • .. rU Tevfık Kars varidat mü 
na göre bir stlril tekllflerl yine bir haberler, Werln yeni taamaJa- F lllstlnde batlıyan kanpJdık lesine beuer bir mücadele hazır- . u~ne Urfadan İsmail Hakkı lfu 
sürü mukabil tekUflerle karşılaml- nndan ve )'fili maharebelerlndea devam etmektedir. 1ngUte.. laaıyor. ~~~~den Nuri Kocaelıne, Çorum 
ya ae Hbam ftl'. lfak..t, ı......,. Wset:mektecllr. • t..rrmdaftfa re Mtlstemlekit Nazın Mister Bu milmdelealn erke11 önünü al- Urf n:ı Konyaya, Vandan Sevfi 
dalım harbini bir Avnpa harbi ol- ve muharebelerde yalJuacı ...,.. ()nmby - gore'tba dönldl AVUJ mllk gereldelJmes mı• .aya, ıkeslrden Nusret Van::ı 

• taym ed~erdir. 

dir. 
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Bir Hakimle Avukat 
. 

Arasında If tira Davası 
Müddeiumumi Suçlu Avukat 
Hakkında Beraet Kararı istedi 

Dün Ağırceza mahkemesinde Çatalca Ceza hakimi Edip tara
fından avukat Bay Hcuan aleyhine açılan iftira davası neticelen· 
dirilmittir. Müddeiumumi Ahmet Remzi, uzun bir iddia söyli
yerek davayı tahlil ebnİf, neticede auçlu avukat hakkında beraet 
kararı verilmesini iatemiştir. Müddeiumuminin tahfüine göre 

Hem Suç 
Tasnii, Hem 
Kaçakçılık 

Sultanahmet sulh birinci eeza h~
kimi Reşit, dün çok karrşık bir dava 
nın sorgusunu yapın.ıştır. İddia şu. 
dur: 
Balıkpazarmda Niko, Sokrat, Pu

li Zoi adlı üc; arkadaş ye ortak. mez
bahadan 40 ku.roşa alclıkla.n eti yine 
kırk kuruşa satmak suretile kom
şuları kasap Etheme karşı rekabet 
yapıyorlarmış. Ethem bu rekabete ta 
hammül edemediği için tawdıklarnı
dan Rıza, Mahmut, Sadık ve Kasımhadise şöyle olmuştur: 

Türklüğe 

Hakarete 
, Kalkmıs 

! Suçlu avukat Hasan, bir gün Ça _ la görüşmüş ve bunların dükkaruna 
1 talca.da hakim Edibin önünde duruş- eroin atmak suretile cezalandırtlrna-

1 

ma esnasında şahitlerden Ali Şükrü- larıru kurmuştur. Rıza evvelki gün ge 
nün sözünü kesmek ve kendisine ba- 1 ce bunlamı dükkinma .. ero.~ atmış. 
zı sualler sormak istemiştir. Hakim !Kasım da akşamdan gumruk muha • 
kendisine söz vermemiş ve sükilt et- faza teşkilatına 'bumı ihbar etmiştir. 
mesi ihtar edilmiştir. Buna rağmen Muhafaza memurları sab:ıııleyin er. 
Hasan sual sormakta ısrar göstermiş kenden dükkanı göz hapsme almış -
bakim Edip: Iar, Zoinin dükkandan dışarıya beyaz 

- Susmazsan hakkında inzibati ce bir paket attığını görmüşlerdir. Bu 
za tayin edeceğim, deyince Hasan paketin içinde eroine benziyen bir toz ' Dün ağır ceza mahkemesinde bir 

Xürklüğe hakaret davasına bakılmış 
tır. Suçlu Yenipostane caddesinde süt 
çülük ve mahallebicilik yapan Bulgar 
tebaasından Petrodıur. İddiaya göre, 
Martın Uçüncü günü Postane odacı
larından Zarif, amiri Cemale Silivri 
yoğurdu almak üzere Petronun çıra
ğından bir tabak istemiş, çırak ta ta
bağı vermiştir. Kendisinde yoğurt 

bulunduğu ha.lele Zarifin başka yer -
den yoğurt almasına kızan Petro, he
ınen tabağı elinden çekmiş ve Bulgar 
ca bütün Türkleri kastederek küfret 
miştir. 

da: çıkmıştır. 
cevabile muka • Polis, bunların sekizini de hem da-

Dün mahkemede Zarif ve müvezzi
lerden Macitle Mahmut şahit olarak 
dinlenmi.şlerdir. Macit, Petronun söv 
düğünü söylemiş, Mahmut, "Bulgar 
ca bilmem, fakat Petro, tehevvürle 
söylediği cümleler arasında Türk ke
limesini de kullandı,, demiştir. Pet
ron un çırağı Tirifon ise: 

- Petro benim elimden tabağı al
dı, fak at sövmedi. Hem de türkçe ko 
nuştu şeklinde şehadette bulunmuş -
tur: Bundan sonra müddeiumumi Ah 
met Remzi aynen şunları söylemiştir: 

- Petro ecnebi tabiiyetinde bulun 
duğu halde 18 senedenberi hayatını 

kazandığı bu yurda minnet ve şük
ran hissi beslemesi icap ederken bi -
lakis parasını aldığı Türklere hakaret 
etmiştir. Kendisi bir ecnebi olması ha 
tıebile firan kuvvetle melhuz bulundu 
ğundan hakkında tevkif kanın veril
mesini ve duruşmasının mevkufen de 
vam etmesini, gelmiyen şahit Mevlü
dun ihzar edilmesini isterim. 

Bundan sonra hakimler müzakere 
etm.işlerı muhakemenin ga.yrimevkuf 
olarak devamına ve Mevludun zorla 
getirtilmesine karar vermişlerdir. 

- Tabil edersin, 
bele etmiştir. 

Hadiseden sekiz ay sonra avukat 
Hasan müddeiumumiliğe ve Adliye 
Vekaletine bir şikayet arzuhali vere· 
rek hakim Edibi şikayet etmiştir. 

Müddeiumumilik tahkikat yapmış, 
aradan sekiz ay geçtiği için hadise 
müruruzaman olduğu neticesine va
rarak takibata lüzum göstermemiş -
tir. 

Hakim Edip te bunun üzerine isti
dasmdaki sözleri söylemediğini iddia 
ederek iftira davası açmıştır. Dün gö
rülen dava işte budUT. 

Suçlunun iki avukatı vakit geç ol
duğu için dün müdafaalarını yapa • 
mamışlardrr. Muhakeme. müdafaa ve 
karar için talik edilmiştir. 

--""'O~--

Paylt1.şılamıyan 

Çocuk Davası 
!ki ana arasında paylaşılamıyan 

çocuk davasının yeni bir safhasına 
dün asliye altıncı hukıuk mahkeme
sinde devam edilmiştir. Bu davada 
şikayetçi Fatma tıhandır. Fatma Ne
zahatle, seyyar mahallebici Ali suçlu 
olarak bulunmuşlardır. Muhakemenin 
başka bir safhasında Ali ile Fatma 
Nezahetin kanları tıbbıadll müessese 
sinde muayene ettirildiği için mahke 
me, Fatma İlhanın kanrnın da mua
yene ettirilmesine karar vermiş ~e 
muhakemeyi talik etmiştir. Fatma 1I 
han, dün tıbbıa.dli müessesesine gön
derilmiştir. Bunun da kam muayene 
edildikten sonra mahkeme kararını 

verecektir. 

Mükerrem hiç bir harekette bulunmuyordu, bir ce
vap ta vermedi. "Ya geknezse diye çıldırıyordum! 
Gelmesen ölürdüm!" diyeceğini mi ummu§tu? Nüz
~et muhakkak ki merak etmemiş, çünkü muvaffakı
yetinden emin, beklemişti. Yüzünde artık geçmiş bir 
endişenin hiç bir izi yoktu. 

Genç kadın bir daha, la.kin pek yavaş bir sesle bir 
daha sordu: 

vacı ve hem suçlu sıfatile mahkenıe
ye vermiştir. Niko ve arka.daşlan e
roin kaçakçılığı yapmaktan. Ethenıle 
arkadaşları da suç tasniinden suçlu
durlar. Hakim Reşit muhakemenin 
gayrimevkuf yapılmasına karar ver. 
di. 

---o-

Rakı Sofrasında 

Çıkan Gürültü 
Birkaç gün evvel Alemdarda ge . 

çen yaralama hadisesi cürmümeşhut 
mahkemesine intikal etmiştir. Hadise. 
nin tafsilatı şöyledir: 

Vatman İsmail, Ya~ar ve Behçet 
adlı iki arkadaşını evine çağırmıştır. 
Rakı içerlerken bir aralık Behçet ko
şum bıçağını kırmıştır. Yaşar arka
daşına ait bıçağın kırılmasından mü
teessir olmuş ve kmk bıçağı Bebce-
tin lr!:tr.nıno. aoT'la1·vu·9 .._ .D.--Ae-. --~ 

ra hadise yerine bekçi ve polisler ye
tişmişler, yaralıyı hastaneye, Yaşarlaı 
lsmaili de karakola götürmüşlerdir. 
Yaşar karakolda sorguya çekilirken 
vatman İsmailin üzerine hücum et -
miş ve suratına yumruk indirmiştir. 
Bu tecavüzü menetmek istiyen po
lis, Hasan, Nusret ve Tevfiğe de söv 
mtiştür. Asliye dördüncü ceza mahke 
mesi dün Ya~arın sorgu.sunu yapmış, 
12 şahit dinlemiştir. Karar bugün ve
rilecektir. 

lneboluda Demir 
Çankırı (TAN) - Inebolu civarın· 

da mühim miktarda olduğu söylenen 
demir madeni bulunmuştur. Madenin 
nümuneleri Ankaraya götürüimüştür. 

1 - Anneniz nerede Nüzhet Bey? . 
Ve artık çok güzel biliyordu ki, bu anne yoktur, 

her halde bu odadan içeri girmiyecektir. Acaba deli· 
kanlı kurnazlık etmiş, kendisine de işin içyüzünü sez 
dirmeden onu bir yere mi yollamıştı? Yoksa Ruyjdil 
gibi annesi de bu işte yardımcı mı idi? Lütufkarlık e
dip evi birkaç saat için oğluna mı bırakmıştı? Gele
cek kadının Mukerrem olduğunu da acaba biliyor 
muydu? Hatta yukarıda, üst kattaki odasında, oğ
unun bu yeni macerasının zaferle neticelenmesini 
garip bir haz içinde bekliyor muydu ? Kendisi gider 
gitmez Nüzhet onun yanına koşarak geçirdiği zevk sa 
atine dair malumat mı verecek, tafsitat mı anlatacak 
tı? Kaç kere Nuriye Mükerreme oğlunun macerala.
rına dair türlü şeyler anlatmış, bu maceralara dair 
Mükerremin yanında oğluyla şakalara girişmi§ti. Gö 
rüştükleri birçok kadınlar hakkında da: 

ile cinsi belli olınıyan bir heykel gibi, bir resim gibi 
güzeldi. Ve Mükerrem tekmil rnhu gözlerine dolarak 
Nüzhete bakarken gittikçe ürperiyor, bütün vücudü-

- O tazeyi bizim .midesiz oğlan bir zamanlar pek 
beğenirdi. Bilmem, belki h8.l8. da beğeniyordur ya ! 
tarzında sözler söylemesi de sık sık vaki birşeydL 
Yarın kendi hakkında yine ayni nükteleri sarfetmi
yeceğini kim temin edebilirdi? 

Şu halde. geldiği gibi gitmeliydi.. Zaten henüz gen
cin kollarına düşmemişti. "Beni mutlaka bırakacak· 
sın. Eğer gitmeme maru olursan bağırır, mahalleyi 
buraya toplarım!" diye tehdit etse, belki öteki ken
disini zorla tutmıya cesaret etmezdi. Fakat hiç ses 
cıkarmadan mıhlanmış gibi duruyor, şaşkın şaşkın 
bakıyordu. Nüzhet bembeyaz ve bir mermer kadar 
temiz göğsünü bütün çıplak gösteren beyaz ı>iiaması 

' nü düğün gecesi bile duymadığı derin bir uyuşma ve 
halsizlik sarıvordu. Fakat günah işlemeyi henüz ka
bul etmemişti. Karşısındakini de hala mı hala anla· 
yamadığı için ondan ilkönce de;in aşk teminatı, mut· 
lak vefa ve sadakat y0Tllinleri bekliyor, bunların mu
sikisini dinledikten, bunların musikisiyle mestolduk
tan sonra, gideceğini h~saplıyordu. 

Halbuki. çocuk bu çeşit sözleri yalandan da söyle· 
miye muktedir değildi. Böyle sözleri düşünm.eımişti 
ve bilmiyordu. Hem bilse de lüzumsuz görecek, söy· 
lemiye üşenecek, gevezellğinden dolayı bu çeşit mü
kellefiyetleri hatta bir tezellül sayacaktı. Genç kadı· 
nı türlü türlü, hepsi pahalı ve bazısı çok zevksiz yas
tıklarla bezenmiş sedire doğru götürdü ve yanına o· 
turup belinden sararak: 

_ Ancak bir buçuk saat kadar 'vaktimiz var, zi
yan etmiyelim, dedi. 

Bu ses her duyguya o kadar bigane, aşktan ve 
hatta basit bir muhabbetten bile o kadar uzaktı, o 
derecede .maddi ve hakim bir ihtirasın sesi idi ki, 
Mükerrem kendisini saran kollardan sıyrılmak ve 
geldiği gibi hemen gitmek kararını nihayet verdi. 
Doğrulmak, itip kalkmak istedi. Lakin şiımdi kendi
sini sımsıkı sarmış bulunan bu genç kollar ayni za
manda çok kuvvetli idiler. Bağuınayı htttrrma getir
miverek kendisini jtaat mecburiyetinde gördü. Bi· 

Carole Lombard 
ve Clark Gable 
Ni§anlandılar 

C. Lambard 
Holivutun en asil yüzlü ve en asil 

tavırlı kadınlarından biri olan ve 
Greta Garbonun başlıca rakibesi o
larak tanılan Carole Lombard, son 
günlerde bütiln dünya kadınlarmın 

gözdesi Clark Gahle ile nişanlanmış· 
tır. 

Hiçbir erkeğe tenezzül etmez görü 
nen güzel Lombard'ın hiçbir kadına 
baknuyan Gable ile nişanlanması bü
tün Amerikada derin bir alaka uyan
dırmış ve akla hayale gelmedik dedi 
kodular uydurulmuştur. 

Çankırı Postanesinde 

Memur Kadrosu Dar 
Çankırı (TAN) - Yeni posta teş. 

kilatı ile Çankrn Merkez Müdiriyeti 
halini almış, kadrosu genişlemiştir .. 
Her J:iin Ankara - Kastamonu - Fil
yos postaları geh.p gıttı51 ~<;ın ış1erı 

-
,----·---------------~~ 
ACENTE ARANIYOR 
ANKARA Anonim Türk Sigorta Şirketinden: 

Şirketimiz, mevcud acentelik teşkilatına, ilaveten a,ağıda 
yazılı şehir ve kasaba larda çalışmak üzere mezkiir mahallerin 
tanılmış tacir ve firmalan arasında acente aramaktadır. Bu 

işe iıtekli olanların Şirketin lstanbulda, Yeni postahane karşı
sında, Erzurum. hanında kain muamelat merkezine - referans 
larını da bildirmek suretile· - tahriren müracaatları: 

\fyon Çanakkale Geınl:k Mardin 
\maaya Çorlu Gümüşhane M. Kemalpaşa 
\ntalya Diyarbekir ine bolu Ordu 
\.yancık Dörtyol İzmit Rize 

Sinop 
lafra Düzce Kars 
Jartın Erzurum Kastamonu 

Sivas 

Tokad 
liga Fatsa Kayseri 
lilecik Fethiye Kütahya 
llolu Gaziantep Malatya 
~eyhan Gelibolu Maraş 

Urfa 

Zonguldak 

ı= .. .. ~ ~~~~~~i~~~c~~J 
Yüksek Ehliyetnameli 

Kısa Hizmetliler 
Eminönü Askerlik şubesinden: 
1 - Kısa hizmetli ve yüksek eh-

-· 3 Büyük müellif 44IBI• 

BiR BAlO HATIRASI 
eserini 

liyetnameliler 1 ikinciteşrinde Yedek (AKSARAY) da 
Subay okulunda bulunmak üzere BU GECE 
sevkedileceklerdir. HAMLET 

2 - Taşrada olup ta. ayni şeraiti __ .....,.. __________ ..,..... 

haiz bulunanlann mezkUr tarihte Ye- YENi NEŞRlY A 1 
dek Subay okulunda bulunabilmeleri Sinema Objektifi 
için. şimdiden en yakın askerlik şube- En son sinema haberleri ile çolt 
sine müracaat etmeleri. güzel resimleri ve büyük sinemalar· 

• 
Üsküdar Askerlik şubesinden: 
1 - 332 doğumlu ve bu doğumlu. 

!arla muamele görmüş kısa hizmet 

fiye"iıite~ 1FJkfncifeŞn1n"If-ir;ğüiili ~Je:; 
dek subay okulunda bulunmak ü1.e
re sevk edileceklerdir. 

da gösterilecek film mevzuları ile 
en son Bayan modellerini havi olall 
bu mecmuanın ikinci sayısı çıkmJŞ· 

tır. 

• cıı~ftınııu ım'srçı.Km~trr:'a~~fi' 
li bir kapakla çıkan bu sayıda güzid19 

muharrirlerden bir çoğunun güzel Y3 

zılan vardır. 

çoğalmasına rağmen mrmıur acip~· 

fazlalaşmamıstır. Bu yi.lzden de hal
kın göndereceği telgraf h~waleleri 

bile güçlükle kabul edilebilınektedir. 
Posta.hanede bir an evvel memur ade
dinin çoğaltılması ve halkın müşkü
latla karşılaşmaktan kurtarılması la 
zundır. 

2 - Sevk pusulalarını almak üze 
re iki fotoğraf ve nüfus cüzdanlarını 
ve askeri yüksek ehliyetnamelerile 
birlikte 25 Birinciteşrin 937 günü şu
bede bulunmaları. 

Bir Buçuk Sene Evvel lf 
Çahnan At Bulundu r ıı 

~ 
İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolart Vezirköprü (TAN) - Gümüş l{ş• 

cıköy kazasına bai'lı Bedenköyündet! 
Aşir oğlu Hasan Uysalın bir buçu1' 
sene evvel çalınan atı, panayir munı.ı.• 
sebetile buraya gelen Bafranrn Kola1 
köyünden Abdullah oğlu ŞükrünUJJ 
elinde bulunmuştur. Sulh mahkeme-
si, atı Hasan Uysala teslim etmiş, tılJ 
hırsızlık hakkında yeniden tahkikat• 
başlanılmıştır. 

Tevkif Edilen Sufi lular 
Vezirköprü (TAN) - Sırba~ımak 

köyü muhtan Mehmedin evi~e gece
yin giren hırsızlar bir mikdar eşya 
çalmışlardır. Hırsız oldukları anlaşı
lan Kıranalan köyünden Ali oğlu Ka
mil ve Bekir oğlu Arif tevkif edilmiş 
ler, çaldıkları eşya da geri alınmış
tır. 

DRAM KISMI 
Saat 20,30 da 

Size Öyle Geliyorsa 
3 perde 

• 
OPER:b;'ı' KISMI 

Saat 20,30 da 
1NTtKAM MAÇI 
3 perde 2 tablo 

dakika sonra ise tek.mil varlığı ile yenilmişti. Nüz
het ne kadar zaman isterse kollarından çıkmıyacak, 
çıkmayı batırma getirmiyecekti. ... 
Şu kadar ki, Nilzhet evvelden bir müddet tayin et

mişti. Bu müddet geçince Mükerremi kendiliğinden 
bıraktı. Sedirden tabii bir eda ile kalktı. Gerinerek 
ve kollarile hareketler yaparal~ vücudünün kaybetti
ği canlılığı ve kuvveti kısmen elde etJiliye çalrştı, 
sonra da odadan çıkarak iki üç dakika kayboldu. Bu 
ortamektep talebesi bütün ihtiyatları ve bütün ted
birleri biliyordu. Ve birçok vaziyetlerde inanümaz 
neticelerle kı:ırş1laştığı için, hiç bir kadına emniyet 
etmiyor, en kirli olanlarına karşı alınması ıazungelen 
tedbirleri en ağır başlı, kurnaz veya toy görünenle
rine karşı da almak icap ettiğinden enün bulunu
yordu. 

- Bir dakika yavrum, bakayım Ruyidil ne yapı
yor? diye odadan çıkmıştı. Döndükten sonra Müker
remi tekrar kollarına almadı. Hatta sedirin bir köşe
sine de oturmadı. Elinde yeni yaktığı bir sigara, oda
nın ortasında ayakta duruyor, sanki g~nç kadını u
ğurlamıya hazır bulunmak için oturmuyordu. 

Ayrılırken Mükerremi sadece kumral saçlarından 
öptü ve dudaklarına birden nasılsa gelen sıcak ve 
güzel bir tebessümle: 

- Sevgili, pazartesi günü ş.yrıi saatte yine burada 
buluşuruz, olmaz mı? dedi. 

Mükerrem birşey söyliyeımedi. Fakat Nüzhet za
ten cevap beklemem.işti. Isteğinin bir itirazla knrsı-

la.nacağını hatırına getiremezdJ 
XVII 

Seniha yalnız kalınca defterdarın evine giderek 
türlü boş sözlerle vakit geçirmiye kendinde heves, 
hatta iktidar bulamamıştı. Birkaç gündür- bir türUl 
ilerilemiyen işini alıp alt kattaki odaya döndü. Bu, ns 
zamanda kendisile pek ahbap olduğu Şükran ismin
de bir-dul kadına hediye etmek üzere yaptığı ve an
cak yarılayabildiği bir örme ceketti. Ve elleri adeta. 
ayrı bir vücude aitmiş yahut ta bir makine parçaları 
imiş gibi bu işle meşgul olurken, bii.yük bir sabırsıı
manda da erken dönmesini hiç istemiyordu. Saat 
lık içinde Mükerremi beklemiye koyuldu .. foyni za
manda da erken dönmesini hiç istemiyordu. Saat 
üç buçuk, dört, dört buçuk oLmuştu. Beşte kapının 
çalmış tarzından gelenin Mükerrem olduğunu anladı. 

Taşlığa çıkmadı, yerinden kalkmadı. Hatta gözle
rini elindeki işin üzerinde tuttu. Ancak Mükerrem O" 

dadan içeri girince başını kaldırdı, ve hiç ehemmi
yet verilmiye değmez bir mesele sorar gibi dedi ki: 

- Hanımefendi Hazretlerinin derdi ne imiş? 
- Ev eşyası albümleri getirtmiş te bunları gös-

terdi. 
Ses düz, dümdüz ve kupkuruydu. Hiç bir his ta .. 

şunıyor gibiydi. Konuşma edası, derslerini anlaınv 
dan ezberliyen mektep çocuklarındaki edanın tama. .. 
mile eşiydi. Sobanın yanma gitmiş, eldiven içinde bi .. 
le soğuktan kızarnnış ellerini, şosonların içinde üşil• 
.mUş ayaklarını ateşe uzatıyor, görümcesinin yüzillle 
asla bakmıyordu. .. 

Geçkin kız söylenilen §eye tamamen inanmış gCY 
ründü. Yavaşça: 

- Ne münasebetsiz, ne saygısız kadın! !nsarı b~ 
havada ev eşyası albümü gösterilmek için çağırılı 
mı? diye mırıldandı. 

Kalbi, dura.cak gibi oluyordu. Sariki herşeyin oltll' 
bittiğini ancak şimdi anlamı~tı. 

(Arkası var) 
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TAN 
Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin YALMAN 

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

1 GONO~ 
Davanın 

lçyüzü 
A1IWUl propagaııda Nazmnın Nu

remberg'teki nutku üzerine TAN'ın 

ortaya attığı mesele, birkaç günden· 
beri bUttin Türk matbuatını işgal et
mektedir. 

Bu nutkwı \'e bu nutukta Türkiye· 
nin Alman siyaseti arkasından giden 
bir devlet olarak gösterilmesinin de
rin manaları \"ardır. Bu mMıayı anla· 
rnak için Almanyanın Yakın Şarlda· 
ki siyaseti hakkında biraz etraflı ma· 
lftınata ihtiyaç \'ardır. Bu siyaseti bi
lenler, hidiseleri yakında.n takip edip 
l~ylizünil görenler Dr. Goebbels'in oe 
demek istediğini anlamakta güçlük 
çekmezler. Bu hakikatleri bildikten 
sonra da bazı gazetelerimizin bu me
seleyi örtbos etmek istemesindeki f e
caat daha vuzuh ve sarahatle görüle· 
bilir. 

• 
Blllaeşte Moment adında J<"ra!lSIZ· 

ca bir gazete !;lkar. Bundan bir iD1Üd
det e\'\'el doktor S. Ulpla adında bir 
Romanyalı, bu gazetede "Almaoya
nın Yakın Şarka sarkışı,, serla\•hası 
altında bir yazı neşretmlştt Bu yazı
dan bizim bugünkü da\•amm. ay<lın· 
latacak a.58ğıdakl trkralan ayneo. a
lıyorum: 

"Almanyanın Şark memleketlerine 
doğru uzanmak hususunda mlitead
dit defalar izhar ettiği arzu, ortaya 
iki mUhim mesele çıkarır: Polonya 
ve Balkan mem1"1 .aıorı meselesi. 

.Ncurath ve ~: .~ .. a.r::ariciyeN~n 
Beck arasında imzalanan anlaşma ü
zerine Almanya Polonyaya karşı mü
tecaviz olmıyan bir siyaset takibini 
deruhte etmiştir. Bunun üzerine Al
manya Şarka doğru uzanmıya karar 

TAN 

Eskiden bir pirinç tanesi üzerine Fatiha yazan adamlar varmış. Memle. 

ketim izde senelerdenbe ri yaşıyan ve dilimizi iyice öğrenen bir Ameri

kalı buna yakın bir iş yapmıştır. 5o,ooo türkçe kelime seçerek bunlar 
, 

üzerinde üç yardımcı ile beraber bir sene uğraşmıştır. Hedef ve netice

leri çok mühimdir. B unlarm nierakl. hikayesini aşağıda veriyoruz. 

• • 
En çok kullanılan 300 
Türkçe kelimeyi 

B ir, iki sene evvel Türkiye
ye doktor F oset isminde 

bir terbiyeci gel mitti. ·Türk 
mekteplerinde lngilizce öğre· 
ten muallimlere lngilizceyi öğ
retme usullerine dair dersler 
verdi .. 

Doktor F oset, lngilizcenin 
yabancılara öğretilmesini bir 
ihtısas sahası yapmıthr. yal
ruz dili öğretmenin yollarını 
göstermekle kalmaz. Meseli 
bir Fransız, bir Çinli, bir bal
yan İngilizce öğrenirken rte gi· 
bi hatalar yapmıya meyil göa
terlr; bunu tetkik eder. itiyat 
halinde tekerrür eden hataları 
herkesin gözü önüne koyarak 
fena itiyatların önüne geçer. 

Doktor (Foset) Türkiyede bu
lunduğu sırada kendisile çok te • 
mas ettim. Amerika ve lngilterede 
Basic English, yani esas' İngilizce 
adı altında başlıyan çok faydalı bir 
cereyan hakkında bana birçok a
meli malUmat verdi. 
• - - J--..: ...... "" .. - - """a·--

lirken, gelişi giizel birçok kelime 
bellenirdi. Sonra insan larkedercll 
ki, ömründe kullanmıyacağı garip 
kelimeleri dimağına ytiklemiş, fa-

seçtim? 

Amerikah diyor ki : O~ senelik ilkmek· 
tepten sonra zevk ıekılinde okumak im
kanları temin edilmezse üç senede öğ· 
retilen ıeyden iz bile kalmaz. O halde 
türkçede en çok kullanılan 500 kelime· 
yi ayırmah, bu kelimeleri tahsilin A 
derecesi sayarak bu seviyede insanlar 
için 500 kelime ile türlü türlü bilgi ve 

eğlence kitapları yazmah. 

kaç yüz kelimeye alışıyor. Sonra 
okumak bildiğiıti ~annederek eli
ne bir türkçe gazete alınca 'bir de 
ue oah.ı:tıl\; .öallyoya gırmıye a:n-

bir kısmı da C seviyesinde b1tlu • 
nanlann nnlıyn.bilcccklcri sütun -
Iarı olsun. 

.uu yu!{lQ tm t;ıuışınaıuu çuK tay. 
dalı olduh'"llna aklını yatınca bu ze
minde ilk teşebbüsü yapmak se\'· 
dasına düştiim. ' 

nasıl 
krsmılannda geçen bUtUn keliım 
leri kaydettim. 

Bu membalardan topladığım 
kelimeler yazı makinesinde 

altı nUsha olarak yazıldı. Saymak 
kolav olsun diye beşer kelimelik 
gruplar halinde tanzim edildi. Son
ra bu altı nüshadan birini karton 
üzerine yapıştırdık. Her kelimeyi 
ayn ayr ıkestik. Kelimeleri Alfabe 
sırasına koyduk. Bundan sonra sı
raya konan kelimelerden her biri -
ne ait kaçar fiş varsa tekerrürle
ri anlamak için bunların adedini 
saydık. 

Bu anlattığı91 işler kolay giba 
gelir. Faknt Uç yardımcı ile bera
ber on ay vaktimi aldı. 

50,000 tekerrürde 5600 kelime 
bulduk. Bunlar içinde üç yiizü o 
kadar çok tekerrür ediyor ki, kul
lanılan kelime yekununun yüzde 
yetmişini tutuyor. Yani 300 kelime. 
bilen, yazılan şeylerin % 70 mikta
rını anlıya'bllir. Fakat geriye ka • 
lan yUzde 30 içinde çok mütenevvi 
kc.llmclcre tesadUf edilir. 

Gazetedı>n 7317 kelime kaydr.t-
tim. Bur· arasında 1897 muhte. 
lif keli ardı. Mektep kitapla -
rındr 000 kelime seçtim. 

• vermiştir. Şarka doğru uzanabilmek 
~ için herşey~en evvel Yakın Şark 
~ memleketlerini elde etmesi lazımdır. 

kat en lüzumlu bir kelimeyi bilmi
yor ve en basit bir meramını anla
tamıyor. 

Bunun önüne geçmek iç!ıı C::n çuk 
kullanılan, en lUzumlu kelimeler 
(esas İngilizce) adı altınıia seçil. 
miştir. Bu suretle ayrılan se\riz 
yüz elli kelime ile tilrlil ttirlü ki. 
taplar yazılmış, klasik eserleri bi
le bu kelimelerle ifade etmenin yo 
lu bulunmuştur. Netice çok mühim. 
dir: Bir yabancı ve mektep gönne 
miş veya okumıya yeni başlıyan 
bir İngiliz çocuğu bu sayede basit 
bir dil hazinesine sahip oluyor. Yal 
nız sekiz yüz elli kelime bilmek su 
retile okuyabileceği türlU türlü ~ğ
lenceli kitaplar bulunca hem ko • 
layca İngilizce öğreniyor, hem de 
okumak zevkine uhmetsizcP. ah • 
şıyor. Sonra daha ileri kitaplara 
geçebiliyor. 

§an bir adamın bir okyanusa atıl
ması gibi bir şey ... Önümde duran 
türkçe lugatte ofoz bin kelime var. 
Fakat Tan gazetesini rahatça oku 
nıak için bu lCıgatteki kelimeleri 
bilmek bile kafi değildir. şunu id
dia (l!mck caizdir ki, Türkçe ga
zete lisanı durulmuş bir bale gel
mediği için insanı çak şaşırtacak 
bir lisandır. Ayni m11.nayr ifade icin 
başka başka yazıcılar, hatta ayni 
yazıcı biribirinden farklı kelimP.1er 
kul!Anıyorlar. Basit bir tükçe mu
kabili olan kelime f~in türlü türtil 
aral>i ve farisl mliradifler sütun -
lardıt ver buluyor .. 

O oktor Foset'in çizdiği usul
le beş kaynak sec;tim. Bun

lardan birincisi mekteplere nıah
s~s dört. ciltlik t a rih kitabıydı. Bu 
kıthbı ele nlarak gayet miltenevvi 
mevzular seçtim. Mesela döğilş tas 
virleri, sanat ve edebiyat harcket

l~ri, içtimai hayat, ev hayatı filim 
gıbi. .. Ayırdığım bahislere rast -
geldiğim her kclimcyi kaydettım. 
Buna hangi membada tesadüf et-

Aıada 2309 muhtelif k~ime bul. 
dum. Dıvar gazetesınden aldığım 

4143 kelime tekeITürU içinde de 
1053 muhtelif kelime vardı. 50.000 
kelime içinde (bir) kelimesi 1520 
defa, (bu) l,Q88 defa, (ve) 951, 
(olmak) 951, (ne) 496 defa teker
rilr etmiştir. 

O oktor Fosete danıetım. Ba
na dedi ki, en çok kullanı

lan 30Ô kelimeyi seçmek için 50,000 
kelimelik bir araştırma kifi sayı
labilir. Fnkat en çok kullanılan 500 
kelimeyi ayırmak için araştırms. • 
nın hududunu 200,000 kelimeye çı· 
karmak lazımdır. lngilizcenin 850 
esas kelimesini ayırmak için bir 
milyon kelime üzerinde araştırma
lar yapılmıştır. Bundan başka me
seli kôy millet mektebine ait 500 
kelime için yalnız istatistik kafi 
değildir. Sırf köyli alakadar eden 
bir takım kelimelere yer ayırinak 
ve ıbunun için ayrıca tetkikler yap
mak. icap eder. 

,. 

' 

Bu siyaseti takibe karar verince ön-
ce ortadaki engelleri kaldırmak la
zımdır. En büyük engel olarak ta or
tada Italyan rekabeti vardır. 

Şimdi Almanyanın Cenubu Şarki

ye doğru metodik bir tarzda ve yo
rulmak bilmez bir şekilde sarkmıya 
çalıştığına şahit oluyoruz. Habeş 

harbinden istifade ederek Avusturya 
ve Macarisianda nüfuzunu arttırmış
tır. Sonra Alman dip,omasisi Balkan
larda nüfuz mmtakalan tesisine te
şebbils etmi9tir. Bu nüfuz mıntaka
lan şu suretle ayrılmıştır: 

1 - Münhasıran Alınan nüfuz 
mmtak1lsı: Romanya, 

2 - ltalya - Alman nüfuz mınta
kası (Almanya nazarında şimdilik 

kaydile kabul edilmiştir): Yugoslav
ya, Bulgaristan ve Türkiye. 

3 - ltalyan nüfuz mmtakası: A:r· 
navutluk. 

Almanyanın Yakın Şarkta Italya
nm yardımını temin edip etmediğini 
bilmiyoruz. Fakat şimdiden tahmin 
edilebilir ki, Almanya, kendisi için 
ikinci derecede, ehemmiyeti haiz olan 
ispanya cephesinden kurtulunca, 
Balkanlara doğru uzanması daha sa
rahat kespedecek ve o vakit bu üer
leme.de 9aha az mukavemet göre-
tektir.,, 

B u sayede nekadar mllkem • 
mel neticeler elde edildiği. 

nl görünce kendi kendime sordum: 
Neden bu usuıu türkçeye tatbik 
mümkün olmasın? 

Meseli. millet mekteplerine de • 
vam eden olgun insanlar var .. Al
fabe okuyor, ilk kıraat okuyor. Bir 

vetll olan Oeuvre gazetesi muııa.:;:\ 
lerinden Gene\ie ve Taboui'nfıı Def· 
riyatından a.nla§dıyor. 

• 
Cihan harbinden evvel de Balkan-

• la.r \'e Yakın Şark nüfuz PllDtakalan-
Romaııyalı muharririn, ufkwııuzu na aynlmı§tı. Bu paylatma siyaseti 

•Ydmlatan bu projektörüyle son e\'Veli Banlkaıı harbini, sonra Cihan 
MUJ&ollnl - mtıer milli.katını gör- harbla.l. doğurdu. Bugtin de )ine bir 
lbfye çalıplım.. IUtler, Mussollnlye, payla§ma slyuetJoe ~ oluyoruz. 
ispanya meselesinde sonuna kıt.dar Yalnız bu defa da sahnede görülen 
1&rcbm vadediyor • .Bugtln ltaJ.va lçiu aktörler değlfnıJftfr. Bu pay!afm~ 
ispanya ve Akdeniz meselesi blrlnr.J Türkiye A.lmanyamn blMeskıe ~Üf· 
derecede ehemmiyeti haizdir. Bu sa- mU§tür. Almanya, bu payı ilı:erınde 
ha.da AlmBllyamn yardımını temio faaliyettedir. 
'bnek lçLn Balkalı ve Yakın Şark nii- işte Goebbels'ln bahsettiği ınuvaf-
f.uz rnınt.akala.nnda Almaoyaya mü- faloyet hu faaJlyetLn semeresidir. 
•alt d&\'J'anabUlr. Nitekim Avusturyn Uyunuyalım, \"e bizi uyutmak istl
\'e Macaristam tamamen Alman)ııya yenlerin afyonlu teJklnJerioe kapd
bıra.ktığı, Balkanlarda ,.e Yakm Şark nuyalım. U:ranık bulunnıak, korkulu 
!a ntifuzunu arttırmıya göz yumara- rüya görmekten lyldJr. 
gıda, görüşü ve istihbaratı çok kuv- M. Zekeriya 

Millet mektebinde okuma ö{;re· 
nen adamlar veya Uç senelik ilk 
mektebi bitiren bir çocuk gazete 
ok'uyucusu olamıyor. Okumakla 
alakası imzasını atmaktan ileri git
miyor. Her tarafta yapılan tecril· 
belere göre Uç senelik ilk mektep
ten sonra zevk şeklinde okumak 
imkanlR.n temin edilemezse Uç se· 
nede öğrenilen şeyden beş sene son 
ra iz bile kalmaz. · 

B u düşüncelerin tesirile bıı.na 

t~~~~i ve hangi cümle içinde gcç
tigını de işaret ettim. 

Sonra köylü halkın anlaması i
çin basit kelimelerle yazılan <lıvar 
gazetesini aldım. Onun kelimeleri
ni kaydettim. 

Daha ~onra muhtelif mektep ki
taplarını ele aldım. Biribirinden ay 
rı bapislerdeki kelimeleri a.)'lll u • 
sulle ~aydctmiye devam ettim. 

DördüncU membaım yevmi ga .. 
ute idi. Bilhassa (TAN) da Jı"e
lek tarafından yazılan yazıları 
ma'Jcsadım bakımından çok i\ıe ya. 
rar buldum. Gazetenin muhtelif 
bahislerindeki kelimeleri de kay • 
dettim. 

Sonra Yakup Kadrinin Yaban'ı 
ile Reşat Nurinin kızılcık dal1Rnnı 
aldım. Bu romanlann muhave~ 

Görüyorsunuz ki, bu if ldeta bir 
lflboratuvar igidir. Şu farkla ki, 
tecrübe için beyaz fare yerine ke
lime kullanılıyor. 

ümit ederim ki, benim amatör -
ce yaptığım işi geni, bir ölçüde 
tekrar etmek Uzere bir bUro kunıl
maaına kıymet verilecektir. Halk 
terbiyesi hwıusunda bu fikrin tat· 
bikatrndan edilebilecek iatifade~ere 
hudut yoktur.,, 

şu fikir geldi: Türkçede 
en çok kullanılan beş yüz kelime
yi ayırm.<th, bu kelimeleri tabsilin 
A dere<'iCJi sayarak bu seviyede 
jnsanlar için 500 kelime ile tiirlil 
türIU bilgi ve eğlence kitapları 
yazmalı. tık hamlede hiç olmazsa 
50. kadar kitap vücuda getirme· 
li. Böylece okumanın A seviyesine 
sahip olan bir adam, okuma zev
kini işletecek imkanlar elde etme· 
li. Fakat 500 kelimeyi her muhar
rir kendi kaf uma göre ayırma • 
ınalı. tımt bir usulle bu kelimeler 
seçilmeli ve herkes A seviyesinde 
kitaplar için bundan başka kelime 
kullanmamalı. Bunların haricinde 
kalan mefhumlar yinebu 500 kelime 
ile tarif suretile anlatılmalı. 

l(lngiliz Karikatürü) 

Sonra B derecesine geçmeli. Bu· 
rada yeniden 500 kelime ö&Tenile· 
cek. Sonra yekOnu bln kellrnere 
varan bir kelime hazinesile yine tik 
hamlede elli kadar kitap \'ücuda 
getirilecek. 

Bundan sonra C derecesine de 
500 kelime ilave edilmeli ve 1500 
kelimelik bir hazineden istifade <e· 
derek okuma kitapları yazılmalı. 

Hatta halk için öyle bir gautc 
çıkmalı ki, bir kmmı A bir kısmı B, 

-
K ha •. .J 1 
orıan yret ıçınae ... 
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ta~ımtm 
DOKTORLAR iN 

DEVLETLEŞTiRiLMESi 

MESELESi 
Diş doktorlannm, di~i moktebiı 

de tedavi edilen fakir halktan paı 
almak için yaı,tıklnrı bir tesebbi 
münasebetiyle, doktorların devleti 
tirilmesi nıeseleslrtden bahsett' 
Bunu ele alan bir iki gazete, vay 
fendim, o ne demekmiş, bugün do 
t-Or:lann, yann kunduramların, öb 
gün boyacdann devletl~tirllmes· 

istemek komünizmdir. Bunlar, teh 
keli fikirler diye hücuma geçtiler. 

Evveli. bu efoodilere, dünya mi 
yasında Jçtlmai meselelerin, fikir 
rin, münakaşası serbest olllu • 
saniyen dünyanın birçok memlek 
lerinin hiç komtinist olmadrklnn h 
de hu mesele~i konuştukl:ırmı, ha 
tatbik çaresini aradıklar1J11 söyli~ 

yim. Uçüncü olarak ta parti prog 
m1111n ve anaynsaaıı•ı bir maddesi 
de devlet~Uik olduğunu hatırlatayı 

• Doktorluk husu i bir meslekt 
Fa.l\at halkın umumi sıhhati, me 
ketin i~timni hıfzıssıhha ı hususi 
mesele değildir. Su, tramvay, tr 
telef on, yol yapma nasıl umumi m 
faatlcre hidlm müesseseler ise, be 
oolardan fula doktorluk um 
menfaatlere hizmet eden bir ınües 
sedir. 

Liberalizmin en son mertebesine 
nuı memleketlerde, billıas a Amen 
da bu husu i m leğin, umumi 
faatlere yaptığı zaran, e\'\'eli aı· 
ler ciltlerle eser yazarak, saniy 
Soclal work (içtimai i ) konfe 
larında toplanan komite teşkilat 
ve içtimai lnb.ı ıhha murahhası 
umumi hayatın içinden ,·a.kıala.r 
rak doktorluğun serbest bir ti 
olarak memlel<f!tin hayatına yapt 
mrarlan lsılftt P.ttfler. Bundan s 
radır ki, Hbemllzm çerçevesini ~ 
tan, Amerika.da husu i mUes ese 
de\'letleştlrmiye çalısan Roosevelt 
me ele~i ele aldı, alahlyettar mü 
seseler bunun münakaşa \ 'e mu 
relerini ~'&ptılar, şimdi bunun ta 
kat ~clerini koou uyorlar. 

• 
Roose,·elt komüntst midir? Anı 

ka komünist midir! Bir mües es 
devletin eline geçmesini istemek 
den komünizm oluyor! O halde in 
sar lda~Jer:I, birçok sanayi devle 
eline geçmiştir. Halk Frrkasmm ~ 
larmdan biri de,·let:çlliktlr, 0 h 
Türkiye de komilnl ttlr. Müsaade 
diniz de artık, ofta zllmlyetiyle, 
yeni fikre karşı tövbe e!t1ağfunı11 
diyen mtirtccl zihni~·etlerle konuş 
yalım. J:ğer ortaya ürUlen fikir ~ 
hşsa mlinnknşa edelim. Fuknt, am 
aman .. bu muzır ftklr, diye, fikirle 
konuşulmasına. inkişafına hudut ç 
mck irtica111 ilahıdır. Jlili içtim 
si~·asi meseleleri. fikirleri, olgun 
terbl~·e \'e ~ık fikirle koou ma 
ne aa ,ey .•. .. 

Sobiha Zekeriya 

Aksaray 

Kütüphanesinden 

istifade Edilemiyor 
Konya Aksa.rayı (TAN) - Ye 

binamnm yapılması bitinciye k 
dar Halkevl, umumt kütüphanenin 
kısmını işgal etmektedir. Tam ok 
ma salonunun altını da Halke · 
'müzik kıımı. kullanmaktadır. Bur 
ya devam eden gençler, muntaz 
bir programlan olmadığı için, vaki 
vakitsiz çalgı çalmalcta ve Ustlerin 
k! salonda bulunanların mUtaleası 
mbıi olmaktad1rlar. Bilhassa paı 
günlerl kUtUphaneyc gelen yUzler 
gencin &Jağıda çalgı patırdısı ba§l 
yınca ellerindeki kitabı bırakıp git 
ye mecbur olduklan görUIUyor. 
vaziyete bir çare bulunmuı çok 1 
olac&kt.It. 

----<>---
lk1 Karıh Bir Adam 

Kıı Kaçırmış 
VezirköprU (TAN) _ Yukanna 

köyünden Abdullah Şahin kızı Fe 
miye, Boyibattan Sarıyer köyünd 
iki kanlı Çatal Ahmet tarafından z 
la kaçırılrnı§ttr. Ahmet tc Fehmi 
de henilz bulunamamışlardır. 
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© 
üreş Hakemliği 
işini Çabuk 

rrmak L 
Öğreniyoruz ki, güreş fcderasyonL 

h ,('mler için bir kurs açmak ve o. 1 

rnda bunları yetiştirmek niyetinde
dir. 

~"''""""'"'"'""' ..... ,,. ............. ,~ 

~ Atletizm ~ 

i Af~~~cl E;~'~!.n. i 
~ yonu tarafından JstaııbuJ Ajan- -
' lığına getirilmi~ olaıı, fakat o za ~ 
~ ıandaoberi meşguli~·etj clola)1- -

~ .;iyle lstanbulun atletizm işleri- ~ 
e ba!mmıyan eski atletlerden ~ 

/ llazhar Nazım, Ajanlıktan L~ti- ~ 
~ fa ettiğini telgrafla mmtakıı. baş ~ 

j ~ l;:anhğtna bildirnıi~tir. ~ 
l ~, ,., ,., , ,.,,, ,.....,..., ~"~ 
! .::=:======================~ 

I . Voleqbol 

Bir kısmı da annenin eskisinden 
daha iyi olduğunu, daha çok güzel
leştiğiniı topladığını söytiyorlardı. 
Zevce tıpkı bir büyük anne ta vrile 
etraflarında dolaşıyor, emirler ve
riyordu. 

"Yeter, çocuğu ağlat.mayın." 
Bebeğe ad takmak iç:.n alim 

Hsiu • ts Ai uzun ve yorucu düşün 
celere daldı. Fakat bir uygununu 
bulamadı. İhtiyar zevce ya "uzun 
ömür, zenginlik, şeref" yahut ''saa
det, neşe, sevinç" ifade eden bir i
sim ist yordu. En iyisi "Uzunömiir" 
yahut ta onun yerini tutabilecek 
meseıa: "Olgunyaş.. gibi bir ad 
bulmalıydı. Hsiu-ts Ai hiç birini be
ğenmedi: Hepsıru eski ve mutedil 
bu'du. Tarih kitabını altüst etti. 
Fakat on beş gün, hatta bir ay kcn 
dine hoş görünen bir ad bulamadı.ı 

Doğrusu - hele beynelmilel • spor
da ıulalet ilk ve başlıca şarttır. Vu
kufsuz adalet te temin ed lemez. O
nun için hele b;rkaç senedenberi ec
n bi pehliv~nhn memleketimize ç.ı. 
ğ arak on1nrın bizimkilerle olan mü
s bakn's nnı ida re etm ye baş'ıvnn 
bizim h '•emlE>rin bu yoldaki vu'· f. 
!arını artırmnk yaptıkları işin ('h ı 
m "yetini iyir(' anla tarak üzerlerin(' ve 
r lC'n vaz:f yi sa.Ya soln s p:nadın ı
fadaki IUzumıı a r h•!l t barii., ettir 
mek bir znrurpt hı.' ini n'mrntTr Kıı'
dı ki: bundan evvel vnprlan birknç 
mii!iah<ık:ıda hakrm1f'rin vermis ol -
duldan karıırhrm isab('ts"z otd· llıı -
nu bizzat federasyon reis"nin ~azetf'
cilrre söyliverek on'nn bu hakemleri 

lvlaçla r ı 
7 lkincitcşrınden itibaren Pazar 

~nleri ciğıeden sonra Su1tnnabmet 
lemdar Caddesi 23 No. ıu ( YMCA) 

O. bulunacak is -
min bir yandan ço 

cuğa bir saadet KÖLE AMA 
ona, kucağındaki (Güzanmağanı) 

kadar se\•imli ve St'\'gili idi. İkinci
den ayrılamıyorsa birinciden hiç 
vazgeçemezdi. 

tenkiie sevketmesi de gösterivor ki, 
hatta lehimize de olsa büliin hakem
lerde tam bir ısabet olduğunu da ıd
dirı C'derc>k halde değiliz. 

Bu gibi isabetsizllklerin tesadüfen 
bir araya gelmiş tecıübesiz hakemle 
rin mütereddit kararlarından do~ • 
rnak a olması ecnebiler, halk ve biz 
zat müsabıklar üzerindeki tesirlerini 

Ha! em bnvl" 1 ""yle mi" J..ül 

vaziyetlerde de kalabilir 

D:rinci Küme için 

Ver·~en Karar 

Mmntakaya Bildirildi 

1 Ct>mıyctı Jimnastık salonunda 937 -

1 

v38 İstanbul voleybol ve basketbol 
müsabakalarına başlanacaktır. Müsa 

1 

bakalara girecek takımların birinci
teşrin sonuna kadar yukandaki adre. 
se her gün saat 9 dan 18 e kadar mli 
racaat etmeleri Voleybol ve Basket
bol İstanbul ajanlığı tarafından bildi 
r"lmiştir. 

iz 'e edemez. ' 1 
Bundan ba.cıka gUreşte sayı hesa

bile kazanmak g bi bir hususiyet var Dünkü nüshamızda İstanbul birin-
dır k , ne futbolda, ne atletizmde, ne ci küme kltiplerinin ona indirildiğine 
yüzmode rast ge' inir. ancak henüz biz dair verdiğ miz haber resmen tahak 
d inldş=ıf edememiş o!an boksta var kuk etmiştir. 936 - 937 mevsiminde 
dır. Böyle takdire bağlı hUkümler ve milli küme maçları için yapılan seç
' cek olanların da ciddi bir hazırlan- melerden alınan neticelere göre, ls
ma d vresi geç'rmeleri lazımdır. Bu tanbul mmtakası küme taksimatını 
nu bize hfı.d"sat ta göstermiş olduğu bundan sonraki senelerde değişme • 
kin gUreş federasyonunun bu kara- mek üzere b.rinci kümenin 10 ve ikin 

Galatasaray Sporcuları 
Seyahate Çıkıyorlar • 

Bursa Morinos fabrikası spor klü· 
bil tarafından 2S Bırmcıtf>şrine tesa

:lüf eden Cümhuriyet bayramında bir 

-naç yapmak üzere Galatasaray bi · 

rincl ve ikinci takımlarından karış:k 
bir ekip Bursaya davet edilmiştir.Bu 

teklifi kabul eden Galatasarayhl!lı 

Cümhuriyet bayramında Bursaya gi
deceklerdir. 

Aynca Edirne Yavuzspor kliibii 

rmı yerinde bulur ve bütün hakemle- ci kümenin 12 kJltpten teşekkül etme- tarafından bir basketbol maçı yapıı
ri 1izin bura-i r geçerek zaten ara ıu si hakkında futbol federasyonu tuı.ı 

ra tatb"katı değişen nizamnamen n fından ya'pllan ve umuf!}i merkez.::e racaat yapılmıştır. Bu teklif kabul e
inc 'iklerini ve hakemliğin ehemmi- tasdok edilen program"8l1n bu iş itın 

· · t l t.mel · Wn.ış olduğundan Galatasaray ba yet1nı mu a en e erıni lüzumlu gö- lstanbula gelmiş olan spor kurumu ge 
rilı üz. nel sekreteri Nizamettin Kırşan tara. +hnl<'i\l<>r·"~"'" ,.,..;;r 

1 

ra ı'u~sirliler Manisada 
Manisa, (TAN) - İki hafta evvel 

M nisa Halkevi sporcularile göster.ş 
kolunun vaki olan ziyaretini iade et
mek üzere Balıkesir gençleri de bu 
hafta PPhrimize gelmişlerdir. Pazar 
günü Manisa ve Balıkesir muhtelit 
takımları şehrimizde veni yapılan sa 
hada ka~lacımıqlardır. Kalecinin ha
taları vüzünden Manisa ı?Pn<::leri l)ire 
karsı dört ~'l vı ile yenilmekten kurtu 
lamamışlardır. ' 

fından lstanbul mıntakası başkanlı- Cli!llhurlyet bayrammda Edirneye gi
ğına tebl·ğ edilmiştir. Mıntaka baş- lecektir 
kanhğt da umumi merkezin gösterdi- ~-........-~~~~~~~~---~~ 
ği bu esas dahilinde 7 Teşrinisanide küme münasebetile liğ tevziatmdaki 
başlaması takarrUr eden !iğ maçları ilk tereddütler zail olar:ık şu esas tes 
için hazırlık yapması hakkında fut pit edilmiştir: Her sene lstanbulun 
bol ajanlığına talimat vermiştir. A- birinci kUmesindeki on klilp bir dev
ianlık önümüzdeki hafta içinde birin- reli bir liğ fikstürü takip ederek bi
ci ki.imedeki on kli.ip murııhhasmı ~a ribirlerile çarpışacak, neticede birin
ğrrarak liğ maçlan fikstürünü yeni- ciden dördüncüye kadar klUpler mil
rlen tanzim edecektir. ü kümeyi teşkil edecek, onuncu gelen 

Bu münasebetle şurayı hatırlata- kliip te ikinci kümenin birincisile o
lım ki; geçen sene başlamış olan milli tomatik olarak yerini değiştirecektir. 

dileği olrFıasını, bir 
yandan da onun ömrünün son za
manlannı şenlendirdiğinj anlatma
sını istiyordu. Böyle bir isim kolay 
kolay bu'unamazdı. Bir akşam üç 
aylık oğlu kucağında, gözlükleri gö 
zünde, oturmuş yine lamba işığın 
da kitaptan ad anyordu. Bir köşe
de dalgın dalgın oturan genç anne 
birden bire: "Güzanmağanı" koy
sak iyi olmaz mı? dedi. Odada bu
lunanlar ona döndiller ve dinlediler 
"ı:ebek sonbaharda doğdu, değiİ 
~ı ?. Bunun için sonbaharın kıymet 
lı bır hediyesi demektir, adı "Güz 
arınağanı" olsun." 

Hsiu - Tsai "mükemmel!" diye 
söze atıldı. ''Ne kadar dn emek sar 

fettim. Tamam! Ben ömrün sonba

h~nna erişmiş bulunuyorum. Çün
ku elliyi aştım. Çocuk ta giizün doğ 
du. Hem de sonbahar bütün tabia
tin olgunluk zamanıdır. Bunun için 
(Güzarmağanı) en mükommel bir 
isimdir. Bu ad tarih kitabında da 
yazılı. Orada (sonbahann da mah
sul zamanı var. ) diyor. Ben işte bu 
mevsimin mnlıs.ulünü topladım." 

Sonra çocu~n annestnı ogmıye 
başladı .. Ne olursa olsun yalnız o
kumanın pek te değeri yoktu. Ze- . 
ka Tanrının bir armağanı idi. Bu 
sözlerden rahatsız olan kadın başı
nı önüne eğdi. Kendi kendine acı a
cı ve mahzun mahzun şöyıe düşün
dü: 

"Halbuki ben sade (Bahararma
ğanı) nı düşünmüştüm. 

B izim (GUzarn1ağam) het' 
gün daha ziyade tathlaşı -

yor ve annesinin üstüne düşi.iyor
du. Yabancılara şaşılacak kadar iri 
gözlerile uzun uzun, merakla bakı
yordu. Halbuki annesini daha uzak 

Yazan: 
ALI RIZA SEYFl m Ak DENiZ KAPL A NLARI 

... ocn İspanyol kalesi ölmek Uzere bulunan bir balimı gibi iyice yan 
ta. fa yatarak, uzun kara teknesini omurgasına kadar meydana çı-
1· rdı. Bu iş, Bayram Reisi kızdırmıştı, gözlerinden aleşler saçarak: 
'' Batıyorlar, dedi. Yazık ele geçiremedik." BütUn korsanlar güve-r 
t de topla ınıış, biraz evvel hararetle salladıkları yatağanlan aşağıya 
indirmişlerdi. Bu, yiğit dilince ve halince bir nevi matem ifadesiydi. 
Türk savaşçısı, ömrü olduğu müddetçe acize sataşmamış, zavallıya 
yard·ım etmiş, kendine denk düşman aramıştır. Bayram Reis, koca kal
yonun mecalsiz haline bakarken bir yandan gurur hissediyor, bir ta
raftan da ister istemez bu iri teknenin batışına acıyordu. 

Ispanyol kalyonu o kadar yana yatmıştı ki, hemen öbür tarafından 
su alarak derhal dalgalara gömüleceği sanılabilirdi. Karakanın am
barlarından yavaş yavaş gli.rültüler, sesler yükselmiye başlamıştı. Tam 
bu esnada Aksungurun top ambarlarından birinden doğru şiddetli bir 
top gUrültüsU duyuldu. Ve t:linelmiye başlıyan dumanlar arasında 
vınlayan bir gülle, müdafaasız kalyonun> dip kaplamalarına saplandı. 
Aksungurun güllesi, sadece saplanmakla kalmadı. Karakanın dip kap
lamalarını parçalıyarak etraf' dağıttı. Deli Bayram gök gibi gürledi: 
.. _ Bre kimdir bu topu atan! Bu i§ bir kere daha olursa yapanı, öz 
kardeşim olsa iki paralık ur~anla seren condasına asarım!" 

, .... ,..... -................ ' .......... -........... ~ 
' Yazan: JON SHIL ~ 
t Çeviren: N. K ~ 
~, _,. ,,. , """"" ,. ,. ,, 1''6 ,j 
tan bir bakışta tanıyordu. Bütün 
gün onun kucağından inmek istemi 
yordu. Baba.sına, bütün gayretleri
ne rağmen. hiç ısınmamıştı. Hsiu· 
ts Ai'in karısı çocuğa pek düşkün 
görünüyor, kendi çocuğu gibi sevi 
yor hissim veriyordu. Fakat çocu
ğun iri gözleri onu ancak bir ya
bancı .tecessUsile süzüyordu. Yav
ru annesine düştilkçe ayrılık günü 
de yak!aşryordu .. Kışın heınen ardm 
dan bahar, baharın ardından da yaz 
geldi. Annerun üçüncü yılının da so 
nuna erdiği fikri herkesin zihnin
de göze çarpacak kadar canlanmış 
bulunuyordu. 

En evvel Hsiu-ts Ai, oğluna olan 
büyük sevgisinin tesirile, bu mesele 
yi kansına açtı. Yen iden yüz do
lar vererek anneyi bütün bütün sa 
tın almak istediğini söyledi. 

Karısı: "O halde önce bana bir 

~!:hJt..rs~ ~~ctP.mn" ~\Bh:Pf 
demedi, yaimz hiddetle homurdan
dı. Sonra zoraki bir güliimseme ile 
sordu: 

"Bilmiyor musun ki bir çocuk an 
nesiz ... ,, 

''Demek beni ona layık bir 
anne saymıyorsun ?" 

Bu cevapta acı bir alay vardı .. 
Genç annenin ' kafasında da iki 

zıd düşünce çarpışıyordu. Bir defa 
çoktanberi içinde hep şu sözlerin ak 
sini duymakta idi: "Üç yıl." O, an. 
cak bu üç yılın çabucak geçeceğini 
dUşündiiğü için Hsiu - Tsai nin e
vinde ki köleliği kabul etmişti. lia
yalinde yaşıyan (Bahararmağanı) 

- No. 14 m 

Bir taraftan da bütün ömrünil 
bu yenı evde geçirmeyı canı gönül 
den istiyordu .• (Baharnrmağaru) 

nm babası daha çok zaman yaşa
yaıruyacaktı. Tutulduğu hastalık o
nu herhalde Uç, dört yıl i~de o bi 
linmez ülkeye sürükliyecekti. lşte 
bunu düşündükçe (Bahararmağa

nı) ndan ayrılmamak için ikinci er
keğine onu evlatlığa kabul etmesi 
ni rica etmeyi kurdu. 

Bu hülyalar balkondaki yaz gü. 
neşi altında bllsbütün sıklaştı. Ba
zı zamanlar orada (Güzarmağanı) 
nı emzirirken (Bahararmağanı) 

nın da yanıbaşmda olduğunu sanı 
yordu. Tam elini uzatıp onu göğsü 
ne çekmek, ikisile birden söyleş. 

mek isteyince birinin orada olma
dığını farkediyordu. 

Ve az ötede kapının önünde milş 
fik yüzlU. zalim gözlü ihtiyar kadı 
nın durup dikkatle kendine baktı
ğını görünce hayalden uyanıyor
du: "En iyisi bir gün evvel bura
dan uzaklaşmak olacak. Beni casus 
gibi gözetliyor.'' lfollarının arasın
daki yavru ağ! .. .)\... .. .şlay:mca bu 

b k h• b" ""'Uı:;l1cuı..-CIR • 
aş a ıç ırşe). uusll'uınemıye ka 

rar veriyordu. 

G Un geçtikçe Hsiu-tsA.i pl!
nım biraz değiştirdi. GUneş 

kaclını çağırtıp Güzarmağanının an 
nesinin eski kocasına yollıyacakb. 

Otuz, - çok, çok elli - dolar daha 
verip üç yıllık yeni bir mukavele 
yapmayı teklif edecekti. Bunu ka 
nsma da anlattı: "Güzarmağanı, 

beşine gırince artık annesinden ay. 
nlabilir." 

Zevce elindeki Budist tesbihinf çe 
kerek dualar okuyordu: Mamu A
mitabba durup cevap verdi: 

(Arkası var)' 

Reuamı: 

MONlF FEHiM 

Reis, bu azan gilrledikten sonra gözlerini tekrar cançekişen [spr.nyol 
kalyonuna çevirdi. Kalyon, bır an yana yattıktan sonra tekrar birden 
bire doğrulmuştu. Baş tarafı iyice suya gömüldüğü halde, kıçı h!la 
dalgaların yüzünde idi. İspanyol kaptanı ise demirden bir adam gibi 
kıç güvertesinde kıpırdanmadan duruyordu. Geminin oğrulmasından 
istifade eden İspanyollar güverteye fırlamış bağırışıyor, korku ile elleri· 
ni Tanrının kayıtsız göklerine kaldırıyorlardı. İspanyol kaptanı: 
"- Yerlerinize gidiniz, erkek gibi ölebileceğinizi gösteriruz!" dıyordu. 
Fakat onu dinliyen kimdi? İspanyollar, hep birden Türk gemisine yal· 
vanyorlardı: "-Acıyın bize, yardım edin!." (Arkası varı 
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METAKSAS ANKARADA GENERAL 
Az.iz misafirimiz General Mela/ucu, Ankarada üç gün kaldı. 

Bu •abah fehrimize dönmekte bulunan muhterem mi&alirimiz, 

Ankarada bulunduğu günler içinde muhtelif resmi ziyaretler 

yaptı, ayrıca huıuıi gezintilerde de bulundu. General Metak-

•cu bu arada Çubuk Barajını da gezdi. Muhterem mualiri-

7=== 

Yunan 
Gazeteciler 
Çankaya da 

mizin bu gezilerine ait Ankara loto muhabirimiz.in gönderdiği 

yeni re•imleri .,,alıyoruz.: navutlukta Son isyan 
Ankara, 21 (Başmuhnrririmiz

den) - Yunanlı gazeteci arkadaşlar, 
Ankaraya ayak bastıklan saniyeden 
ba§lıyarak şu dileği tekrar ettiler: 

- Atatilrkün huzurunda bulun
mağa fırsat dUşecek mi? Bu yUksek 
kaynaktan alacağımız ilhamlan oku-

Ethem Toto 
Son ihtilali 

t asıl Hazırladı? 
• 7 . 

E tem Toto, Arnavutluk hükümeti erkanın
dandı. Kral Birinci Zog'un itimadıru ka

zanmış bir adamdL Arnavutlukta birçok vazife
ler görmüş, ve nihayet ihtilalden evvel Mehdi 
Fraşeri kabinesinde lşkodra mutasarrıflığından 
Dahiliye Nazırlığına getirilmişti. Etem Totonun 
Dahiliye Nazırlığı esnasında Arnavutluk Mebusan 
Meclisi 937 son içtima devresini yapıyor ve tatil 
devresine hazırlanıyordu. Bu sene yeniden mebus 
seçimi yapılacaktı. İki dereceli olan intihabatta E
tem Toto kendisi için bambaşka şeyler düşünüyordu. 
Mevkiini sağlamlaştırmak, iktidarı r .#VT""' ...,. ...,.. , , , , , 't 
ve hükfuneti ele almak istiyordu. yazan. t 
Bunun için bütün kaymaka.nılara, • -

~.~~~~:.;::u.~~=::ı.; ) Ha i,, La t fı ~ 
koyacak ve halk tarafından seç~- ' ...._ , , , ...._ , , ....., , '" "- ,~ 
mek ihtimali kuvvetli olanların ı
simlerinin bildirilmeeini istedi. Etem 
bunlan öğrenince bi.ltmünasebe ça
ğıracak ve kendisine taraftar yap
mıya çalışacaktı. Tiranda o sırada. 
Besa isminde bir gazete çıkıyordu. 
Besa gazetesinin sahip ve başmu
harriri, eski Maliye Nazın ve Deb
re mebusu 0ınn Abdurrahman Dib
ra idi. Etem Totonun bu ~zli tami 
mini eline geçirdi ve gazetesinde 
neşretti. Etem Toto, müşkül mevkie 
girdi. Kabine reisinin ve bilhassa 
Krnlın kendisine karşı olan itima
drnı kaybedecek ve mevkiinden o
lnc ktI. 

B ir gUn Abdurrahman Dibra
yı bir bahane ile nezarette

ld odasına çağırdı. Oda kapısında 
Etemin kardeşi ismet ve iki jan
darma duruyordu. Abdurrahman i
çeri girince Etem, selamına muka
bele etmeden ayağa kalktJ, elleri
ni masa üzerine koyarak hiddetle: 

_ "Tamimi nereden buldun da 
gazetene yazdın? dedi. 

Abdurrahmnn Dibra, lakayt, ce-
vap verdi: 

- "Meslek sırrıdır. Söyliyemem. 
Bu cevap Elemi kızdırdı. Derhal 

çekımecesini çekti ve iki tabanca 
~ıkararak masanın üzerine koydu, 
sonra bağırdı: 

- "Bunlardan birini intihap et!" 
Abdurrahman Dibra hiç limit et

mediği bu manzara ve vaziyet kar
~ısında daha şaşkınlığını giderme
den Etem yine gözleri dönmüş, yü
zü kızarmış bir halde a.yni hiddet ve 
şiddetle bağırdı: 

- "Bu tamimi nereden ald:ğmı 
ya söylersin, veyahut ikimizden bi
rimiz buradan sağ çıkmıyacaktır?'' 

Zavallı Abdurrahman Dibra .. Si 
lühları görünce, odadan içeri girer 
ken Etem Totonun kardeşi lsmet 
ile iki jandarma neferinin neden ka 
pıda beklediklerini anladı. Odada 
araya girecek. Etemin hiddetini ya 
tışt1racak kimse yoktu. Meseleyi 
halletmeden dışarıya çıkımanın ve 
~ıkınca da dışandakilerin elinden 
kurtulmanın imkfınsızlığını düşün
dü. Gizli tamimi nereden aldığını 
eöylemiye mecbur oldu. 

F nknt Etem bunu k!fi bulma
dı hiddetinden hiç bir zerre 

eksiltmeden: 
- "Söylediklerini yaz ve imza

la!" emrini verdi. 
Abdurrahman tereddüt etti. E

tem tnhancl\Yl çevirdi: 
- "Ya yazarsın veyahut ölür

&Un !" 
Abdurrahman öliim korkusu kar 

~ısında ister istemez tamimi kim
den aldığını yazdı ve yazdı/;'lnı da 
imzaladı. 

Bu vaka, Tiran yUksek mahafilinde 
büvUk bir rezalet doğurdu. Kral, 
hükiimetln devrilmesini istedi. Fa
kat blidise halk arasına yayılmadı
ğı için kabinenin devrilmesinin bu 
rP:r.111Pt vüzünden olduı'hı saklana-

AL l..ıı ,~/,nıan D:lıa 

Mehdi Fraşeri 

caktı. Bunun için vesile ıazımdı: Ka 
binenin hazırladığı birkaç kanun 
projesini meclis reddetti. l{abine ta 
dil etti. Meclis tekrar reddetti. Bu 
defa Başvekil Mehdi Fraşeri bunu 
itimat meselesi yaptı ve kabine düş 
tü. 

B undan sonra Etem Toto !:~ 
ay Tiranda kaldı. lstedıgı 

zaman Kralın yanına girebiliyordu. 
Bir ay zarfında dört beş defa Kral
la görüştü. Kral Etemi çok sever
di. Bu rezaletten sonra dahi onu 
teskin etmek isledi, birkaç defa mu 
tasamfhk teklif etti. Etem: 

Etem, ihtilalden 6 hafta evvel Ti
rana tekrar geldi ve Kralı ziyaret 
etti. Bu ziyaret neti<:esinde jandar
ma yüzbaşısı iken binbaşılığa terfi 
etti. Etem, jandarma mesleğinde 
terakki etmek için Kraldan Italya
ya gönderilmesini istedi. Binbaşılık 
maaşından gayri ayda 400 frank 
(160 lira) tahsisatla 1talyaya gön 
derilmesini Kral kabul etti. Bunun 
lçin Meclisten hususi bir kanun bile 
çıkarttı. Birkaç gün sonra Etem To 
to, Kralı yine ziyaret etti ve Mat
ta kaymakam bulunan İsmetin Sa
randaya tahvilini istedi. l{ral bunu 
da kabul etti. Etem Delvinalı idi. O 
rada oturuyordu. ltalyaya gidince
ye kadar da orada oturacaktı. Kar 
deşi Saradaya getirmekle iki kar
deş bu suretle biribirlerine yakın o
luyorlar ve Delonyayı sahile bağla 
mış bulunuyorlardı. 

Etlıem 1 oto 

E t~~· Kralın k_endisine hala 
ıtimad1 oldugunu görüyor

du. lstediği herşey de kabul edili
yordu. Bundan ceso.ret aldı ve bir 
gün Krala şunlan söyledi: 

"- ltD.lyaya ne vakit gideceğimi 
kararlaştırmadım. Gidinceye kadar 
Delonyada oturacağım. Arnavutlu
ğun eski Dahiliye Nazın alelade bir 
adam değildir, maiyete alışmıştır. 
Yanımda bulunmak üzere bana 10 
jandarma lazımdır.,, 

Kral bunu da kabul etti ve Et -
hem jandarmalarla Delvinı:ı.'~·~ git-
4' .. ı. 

Etemin Tahsin adında b!r karde
şi daha vardı .. Tiranda bakkallık e
diyordu.' Saranda kaymakamı İs
met kardeşi Tabsine ihtilalden dört 
gün evvel bir mektup göndererek : 

- ·~Vaki geldi:-Etemin ~ızlarıru 
mektepten alınız. Buraya getiriniz. 
Ailesi 1talyaya gitmiye hazırlanı

yor. Etem Romaya gitmeden evvel 
Tirana gelrniye karar vermiştir. U
nutmayınız, gelirken kafi derecede 
püro da getiriniz." 

Bu mektup, öldürüldüğü zaman 
Tahsinin cebinde buİunmuştur .. 
Mektuptaki müsbet fikirlerin men
fi, menfilerin de müsbet anlaşıırna
sı evvelce aralarında konuşulmuş 
idi. Püro (yaprak sigarası) istenil
rnesile fişenk kastedilmekte idi. 

TahEıin, mektepten Etemin kız 
)arını aldı Delonyaya git

ti. Birkaç gUn sonra da isyan ve ih 
tilal başladı. İhtilal o kadar acemi
ce ve beceriksizce yapıldı ki Tahsin 
ilk müsademede öldü. Etem ihtila

il 

• 
• 
il 

• 
• 

a 
il 

a 

'1 

a 
le karar verdiği zaman gfıya firar 
yollarını da hazırlamıştı. Muvaffak 
olamazsa kardeşinin kaymakam bu 
lunduğu Saranda limanından kaça- • 
caktı. ihtilal günü yanındaki 10 jan 
darmasile beraber sokağa çıktı. ak 
rabalanndan birkaç kişi de kendi
sile birleşti. Hükfımeti basmıya VP 

hapishaneyi boşaltınıya gittiler. 
Yolda giderken lokantaya ahbap 
davet eder gibi önüne gelene yürü
mesini teklif etti. Ço'k ümit ettiği 
janQnrma kumandanı karşı koydu. 
Müsademe başladı. Fakat bu aralık 
hapishaneyi boşaltımıya muvaffak 
oldular. 

Etem, r.utUn telgraf ve telefon 
tellerini kestiği halde isyan sürat!? 
duyuldu. Jandarma kuvvetleri yctiŞ 
ti. Etem yanında kalmış olan dört 
jandnrmasile beraber bir ormana 
sığındı. ilk müsademede Etem 

bir jandarma ile beraber öldü, di
ğer jandarmalar teslim oldular. E
temin kardeşi lsmet bu ihtilali ha
zırlıyanlardan yegane sağ kalmış 
adamdır. Bugün Tiran hapishane
sinde yatmaktadır. 

Etem Totonun isyanı Krala bildi 
rildiği zaman Kral inanmamıştı. 
Kendisine bu kadar iyilik ettiği a
dnımın ihanet ve hiyanet edeceğini 
son dakikaya kadar ümit etmemiş· 
ti. Fakat Etemin kardeşi Tahsinin 
asiler arasında ölü olarak bulundu
ğu haberi geldiği zaman Kral çok 
sevdiği ve itimat ettiği bu adamın 
ancak o zaman dilşman ve hain ol
cnıı;ınu anladı. 

B 

• 
• 1 
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il 

• 
• 
il 

• 
• 
• 
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B. Meta/ısa•, Celal Bayar ve General Kazım lJzalp 

1.ı ;,"'r;, iıniz, llo!ttor Arasın ziycJ etinden sonra 

-B Metaksaı Cubuk Barajını tetkik ediyor 

Ve B:ıtajda motörle bir gez.inli yapıyor 

Dost Yunan gaztecileri Ankarada 

Do•t l!a.zeteciler Çankaya Köşkünde •• 

• 
yucularımıza bildirebilecek miyiz? 

(Katimerini) gazetesi muharririnin 
ı ağzından, başka hiçbir söz çıkmıyor

• du. Romefl gazetecilerinin böyle bir 

1
, niı~et elde ettiklerini, hele kendisi 

• büyük adamlarm portrelerini tasvir 
etmekte ihtisas kurduğu için bu 

1 mahrumiyeti çok acı bulacağını ileri 
• ! sürüyordu . 

j Arkadaşlara anlatıldı ki Romen 
• gazetecilerinin AtatUrkUn huzurun. 

da bulunmak şerefini elde etmeleri 
ve yüksek sözlerinden isti.iade etme-

• !eri bir tesadüf ve talih meselesidir. 
Atatürkün, Ankaraya her gelen ga-

• zeteciyi kabul etmeleri beklenemez. 
Bunan üzerine Yunanlı arkadaş

lar, AtatürkUn çalıştığı yeri görmek, 
• deftere imza suretile saygılan]lı ifa

de etmek istediler. Bu suretle tesa
B düf ve talihe yardım etmiş olacakla

rını da hiç şüphesiz akıllarından ge
çiriyorlardı. 

• Falih Rıfkı Atay, önümüze düş-
tU. Yunanlı arkadaşlarla beraber 

• Çankayaya çıktık. Misafir arkadaş-

ı 
!ar defteri imza ettikten sonra evve
la köşkün bahçesini gezdik. 

• Ruhu dinlendiren, sakin bir hava 
1 içindeyiz. Tepenin eteğindeki ovada 

• 1 çor~~. gö~ünen .. tabi.at, Çankaya te-
pesı uzcrınde guzellık harikaları yap-

• 
mış, asır gömıüş ağaçlar bu tarihi 
muhiti çerçeveliyor. 

Atatürkun, Türk milletinin en çe
• tin ~a~hk mücadelesini i~nrc :der-

l 
'ken ıçınde yaşadığı eski koşk bır ta
rafta ağaçlar arasında kaybolmuş, 

• insana canlı bir mUze parçası hissini 
veriyor. Fnlih gösterdi: 

• - lşte şu gördüğünüz kule gibi 
oda içinde AtatUrk büyük nutkunu 
yazmıştır. 

il Yunanlı arkadaşlar, derin bir hür 
met içinde sessizce yilrüyorlar. Bir 

g köşede ahenkli, sakin çizgilerile asıl 
köşkün yükseldiğini görüyoruz. Oda 
oda dolaşmaya başlıyoruz. Arka

• , da.şiar yem~k salonunda hayretle du
ruyorlar. Bır tarafta büyi.ik bir ka-

• ra tahta var. AtntUrkUn vaktinin 
1 büyük bir kısmını dolduran bilgi a
raştırma \'C milnakaşalarının yemek m saatlerinde bile devam ettiğine can
lı bir şahit... 

• Her köşede gösterişten kaçan yilk-

1 
sek bir zevkin izleri var. Teferrüat
taki en küçük bir nokta bile umumi 

• ahenge aykm düşmüyor. 
l Yukan katta kütüpane ve Ata-

11 türkün çalışma yeri ... lnce, uzun bir 

1 
kütüpane masasının bir yerinde Ata
türkün gözlüğü, not almağa mah

fl ı;us bir blok, kalem duruyor. Orta
lıkta Büyük Şef henüz buradan 

• kalkmış gibi bir hal var ... 
Duvarlarda binlerce kitap rafı .• 

Hep birer birer <Seçilmiş kitaplar ... 
• Çok okunmuş. elden geçmiş olduk-

' 

tarını duruşlarile, monzaralarile gös-
8 teriyorlar. 

1 

Burası büyük bir alimin çahı:ıma 
muhitine benziyor. Atatürk, kitap 

• , okumağı unutan bir nesle, okumak 
~evkini tanıtmakta da önder oluyor. m Yunanlı nrkado.şlar, büyük bir ha-

l rita önünde alaka ile dur.uyorlar. 
Merkezi Asyadan Türk muhaceret-

• !erinin muhtelif istikametlerini gös • 
teren bir harita ... 

• . Aşağı katın bir, iki salonunu gez
dıkten sonra bir sürpriz: Köşkün ar
ka kısmında berrak su ile dolu bil-

• vük bir havuz, yüksek fıskiyeler, bu
rasının tavanı hissini veren masma-

• vi, yıldızlı bir gökyUzU... Herhalde 
büyük bir sanatkfınn ince sanat zev

m kinin bir ifadesi olan bu güzel yer-
• ı:len istemiyerek ayrılıyonız. Büyük 

k~pıd_an t~rasaya çıkınca bizi diğer 
g bır sUrpnz bekliyor: Bulutlar ara-

sın~an y~nı çıkan kocaman bir ay, 

• 
aşagıda bınlerce ışık içinde modern 
ve canlı Ankara şehri ... 

•
. Köşkten derin bir hayranlık için

de ayrıldıktan 40, 50 metre sonra 
Atatürkün otomobilinin karşı taraf-

• tan geldiğini görüyoruz. Yunanlı ar
kadaşlar talihsizliklerine dövünüyor-

• 
!ar. Fakat Katimerininin muharriri 
nikbin: 

• - Yanna kadar Umit var. Belki 
talih yüzümüze güler, diyor. 

A. E. Y. 
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22 Teşrinievvel 1937 CUMA konseri. 11.15 Bükreş: Senfonik konser 

OGLE NEŞRiYATI: (Beethoven). 15,35 Roma ima dalıası: 
12,30: Plakla Türk ımı 'slkisi. 12,50 : Senfonik konser (Mascagni, Musııorgski, 

Havadis. 13.0S: Muhtelif plik nqriyatL Mangiagalli, Mandinelli, Beethoven). 22 
14: Son. • Llypzig: Senfonik konser (Jeodor Blu-
AKSAM NEŞRiYATI: mer'in idaresinde). 

18,30: Plikla dans musikisi. 19: Piya- HAFiF K.ONSERLEB 
no solo: Cemal Reşit tarafmdan. lt,30: 6,4S Pariı kısa dalgası: Plik musikisi. 
.Radyo fonik dram (0-) 20,00: Mustafa 7,10 Berlm kısa dalgaaı: Kar11ık musiki 
ve arkadaıları tarafından Türk awsikiai (8,15: Devamı). 7,30 Bükrcı: Sabah neşri-
ve halk prkıları (aaat lyarı). 21,lS: Or- yatı. 9,15 Berlift kısa dalını: Bir müzis-
kestrL 22,15: Ajans ve borsa haberleri yenin fikirleri. 9,20 Pari9 ima dalp11: 
'ile ertesi gıiııün proıramL 22,30: Plilda PJik. 9,45: JıCea. 10,30: Kea. 11,50: Ke-
ıololar, opera ve operet parçalarL 23: za. 12,15 Berlin 'ka dalpsı: Puar ıİm· 
Son. sikisi. 13 Parit ima dalpsı: Komer aak-

;ENFONILEB li. 13 Berlin imla dllpaı: Hatif mullki 

kılar. 22,10 Bükreş: Şarkı resitali (Schu. 
bert). 23,05 Prq ima dalcatı: Keman ve 
piyano sonatları (Dvorak). 23,10 Peşte: 
Piyano kon1eri. 

DANS MUSiKiSi 
19,45: Biikreı. 18,15: Roma, Bari, 23. 

30: Li.ypziı. 
MUHTEUF 

19,30 Roma ba dalpaı: Arapca ve 
rumca musikili ve sözlü pro&'ram. 

1 Salı, 26.10.1931 1 
21 Llypzıır: Senfonik konser (Bocche- konseri (14,15: Denım). 13,10 Bilıkret : SENFONiLER 

rini Scbenk, Dvorak, Cbopin). 21.15: Romen muaildsi (14.25: Devamı). 15 Pa. 21,10 Pette: Filbarmonik sosyetenin 
Varı;ova: Senfonik konser. 22,25 Praı kı- ri8 kısa dalıuı: Konser nalıli.. 15,15 Bak- lromeri (Bcethoven, DelmaDJİ). 22 Var-
sa dalgası: Beethoven'in 92 inci eserinin ret: Romen halk mmilciai (15.55: Deva- pa: 1lenfonik konaer (Stra_. veaair9). 
(li) 7 senfonısi. mı). 17 Btırlla ima dllpıp: Aktam mmi- 12.25 Pnı ima dalpa: Sak'ml (Prq) 

HAFiF KONSERLER kW (StljtlarttM nüil). 17,50 ~: ~ itimli senfonik poemL 
7,10 Berlia kısa dalpsı: PopiUer mu. ıan orı..tn& 11 Prac, Vaqoya: Batav• JlAli'll' K.ON8EBl.EB 

siki (&.15: Devamı). 9,20 Parit ima dal- ya'dan (lSwtoeas) ...__Dildi. 18,15 6,45 Parie ima 'Clalpaı: P1lk amaiidsL 
paı: Plik. g.30 Berlin kma dalgası: Aa- Blkret: Aabrtl baDdo (1010: Denmı). 7,10 lkrlfa ima clalpaı: Hafif maailci 
keri konser. 10,30 Paris kısa dalgası: 18,35 ır... mu dalpsı: Kanlık kQmer. (1,15: Devamı). 9,20 Parla lala clelcuı : 
Plik. 11.50 Keza. 13: Keza. 13 Berfin kı- 18,45 ; ...... Bari. C.. orbstraaL PWr. 10 Bedia ima 4arpu: Yeai Alman 
sa dalgası: Hafif musiki (14.15: Devamı). 19.30 Bilk .. ,Pllk ıiaalitW ll,30 Bertin hafif ......... 12,15 Berlla lala dalluı: 
13.10 Bükrq: Plik. (14,30: Devamı). 14. kısa da!Om: Alman ıDaqlan, orkestra, Kllht* nhı.dd udalan. lS Parla ima dal 
ıs Parla ima dalpsı: Liyon'dan konser Bariton. 19,50 Peşte: Batavyadan dünya gası: Pli.it. 13 Berlin kısa dalgası: Hafif 
nalıli.. 15: Komer. 15,15 Berlin kısa dal- Dlfl'kezlerine naklen verilen komerin pil. musiki (14.lS: Devamı). ıs,10 Btikreı : 
ıuı: Halk muaikilli. 15,45: Küçük konser. fa almm11L 20.ZS Biikrq: Koro. 4!0,l5 Romen mlllikiai (14,25: Deftlllı). 14,15 
lS,35 Roma kısa dalgası: Orkestra kon- Varl(W&: Virtiioa p1lk maıildtL 21 Liyp- Parla ima dalıası: Komer. 15: Keza. 16. 
seri. 16,15 Roma kısa dalgası: Orkestra, .de. Kolonya: Çocuk koron. n.o5 Praı: 15 Roma ima dalca11: Orkestra, piyano. 
aopran. ıa Biilueş: Tandin orkestrası. Büyük pla konseri. 2l.40 Pras ba dal (Sonra Cetra orkestra11). 16.30 Berlin kı. 
18,45 Pqte: Salon orkestrası. 18,45 Pet- ıası: A9brl komer. 2l.40 Roma, Bari: aa dalıası: Bir saatlik sörpria. 1\Pette: 
te: Salon orke:atruL 18,4S Berlin kısa Karışık mafilıi. 22,ıo Biikret: Plik. 22. Radyo orkeatraaı. 11.15 Btkret: Hafif 
dalgası: Hafif musiki. 19.10 Var1QVa: Ek- 15 Vaqon: Bilenceli ptop-1111. ~O Bel pl&k malilcitL 11,SS Roma ima da)paı: 
sotik pliklar süiti. 19,15 Bükrq: Kon- ırrad: lilaıbo orlıreMnlı.23.30 :a&na. ._ 8opran bavaJar •• orııe.tn. 19.10 Prag,. 
ser. 19,50: Mılino, Florans, Sevilen marı ıi: Hafif muild lrıomeri. Briirıo: lo}fat 1roueri (B~). 
ve valsler. 20,15 Berlliı kısa dalguı: Din- OPER4 1·1R. on&ll'll..l8 11,25 Vaqowa: PIA maaild& 19,25 Bilı· 

20,10 ~ Brtlllıo ...U.: .......... . leyicilerın seçtı'kleri muıilıi.. 20,30 Prac. ~ ret Pllk (IDlib maaildai). 19,50 Pette: 
Buno vesaire: Halk muikisi (Fok ork•· (Natibor) operumdaa perplar. 20•40 Koro ~ " orc.. 20,35 Bflkr .. : Ko· 
trası) 21.40 Napoli, Bari: Karışık muai- Peşte: (BalJerim) ..._. 'operet pbeıd. ro lloaleri. ft VU'fO't'a: BabriJ'e beftdosu. 
ki. 21.40 Prq kısa dalgası: Çocm koro. 21·05 = V~: ltnua"tan l.ebar'al(adN tı.ıs Btdlcet: Alılam konseri (Sarkı ve 
su. 23.15 Roma orta ve kısa dalgası: Pet- operet popmi& 22.,.llUIDO. Flonlia: M- operetler). 21,40 Prq ima dalıaıı: Hafif 
ralla idaresinde konser. 23.20 Praı, Brü- fano'ııma ~) Wmll opereti. amıdki. 22.05 Vi7811&, Graa: kanlık Sirk 

<>L k ftURAJ,fD ..ı- •--ık no: Pl.... onaeri. 23 .. 20 Viyana, Gru: ...... ,.tL 22.40 Mlllao. Floram:_ .. 
Radyo orkestrası. 11·15 s.rliıa ima cJalpaı: Pl,UO kon. maallıi konseri, 22.45 Btlkrq: Lobnta• 

OPERALAR. OPERETLER seri (Fram L'ut). U5,1S Bertin lnia dal- dan konser nakli. 23,15 Pqte: Pllk kon-
16.30 Paris kısa dalıuı: (Le Club du cuı: Keman rm~ (D • Dur Beetb~· seri. 

Canards mandarU.) Ol*eti. aa.so Pette: Ya) 20,10 Ll:nnc: Lauta refakatile ıar- O~ OPERETLER 
·ı 20 kı. 22.os Pras ima dalaau: 'Yt7o10nael 19 45 Bertin .___ "·'-· ..&. 

Operadan nakı. ,35 Blikrq: Operadan reaitali (J>Yorak • Ridky) 22.25 Prq lıı- • &DA-•: Kani ... ope-
nakil. 22 Mi}ano, Florana vesaire: Ri. • dalpsı: Hallı: f&l"kılarL 22•50: Dvora- n ....udA. 20,30 Llypsiı: Verdi'nin 
cha d W er•ı·n (Rh..:--... ) operası (ll•cbeth) laimli operaaı. 20,40 BrUno, 

r aın -- km Serzo kaprizi1oau. 23 Varıova: Pin-DA. MUSiKiSi Praı: Opera muilrisi. 22 Roma orta ve 
17,30 Praı, Briino: Ondricek kuarteti. =-~:zart). 23.20 Belcrad : Viyolonsel kısa dalcalan: Alfano'nun (Reaarruiona) 

11,35 Roma kısa dalcaaı: Düo konseri. DANS llU8llD8I . opereti. 22 Berllq kısa dalpu: (Garip 
l&J'.8UALLEB nlenmeler) lalmU fantHtik muikili pi. 

H 
L k 23,05: Pna ima dalpaı. 23.10: Pi91teo ,.-. 22.05 Pras ima dalsau: ,.J. opera-

10,30 Bedin kısa dalgası: al .. tar ısL 23•30: Uypsic 23.45: Belırrad. 23.35: Va. -w-
11 Bertin kısa dalgası: Viyolonsel ve ~ parçalar. 
ıamba ileti (Bacb Haendel). 11 Bedia la J"&nL DANS .MUSIK.J8I 
&a dalKalı: Pi7&DO IOlllttMrı (Monrt). --mııiııiı"iıımıİIİl' İilll' ... M ..... _._ ... ,il llııli--..... :~al ,.,., .. ~M 
12,15: Gllzel prkılar. 18.15 Milino, Flo- n • ~ ı.ı1ı za~ trtpom l&U BerUrı ıma d&Jı&ıı: Yayli 
rans: Keman konseri. 18,15 Vartova: Pi- raz:arlesr, ~i7. v. "~' lletı.r kaarteti (Beetbono)., llM Bril-
nno • 1&rkı (Haendel, Schubert, Hayda). no, Pus: Kentet ~ 22.30 Berlill 
19,45 Bülueş: Org konseri. 20,15: Ostro- ima üJpatı ~ p -..ikili koaaeri. 
va, Prag: Sarkı resitali. 21 Viyana, Graı: SENFONILEB • .-.u.6R 
Şarkılı proıram. 21,30 Berlin kıta dalıa· 16,15 Böma ima c1alpn: Senfonik kon tı Bedia ima dalsats: 8opran Bnıa 
sı: Keman konseri (Beetboven). 22.05: ser (Ferrari, Wacner v.a.) 20,SO Viyana, prkı söylüyor. 12 Beriln kısa dalıuı: 
Praı ima dalcası: 22.10 Mıauorıaki'Din Graz: Senfonik konser- 20,30 Btikrq:Seıı Lauta refalıatlle halk oarlnlan. 20,10 
asır şarkılı musikisinden. 23,10 Praı kı- fonik danslar (Plik ile). 21•50 Prq, Brü- Liypzig Piyano muırikiai (PWda). 21.30 
N dalgası: Piyano musikisi (Smetana). no: Senfonik Çek muikiai. 22.55 Vlll'IO- Berlin ima dalıaıı: Çift piyano ile sonat 

DANS MUSiKiSi va: Fitelberı idaresinde senfoni (Beetho· la r. 
23,30: Liypzig. 23,35: Kolonya. ven, R. Strams). DANS MUSIL•~ 

llUBTEUF HA.FIF .K.ONSEBJ;EJ\ as: VarfOYa. 23,0S: J1ras ima dalpsı: 
19,30 Roma lnaa dalıası: Arapça ve 6.45 Puia ba dalPa: P1&k mmılldal 23 H: Pr-. Brflno. 23,20: V'ınna. 2S,l5: 

rumca musık'li ve aoa:lü program. 22 Ro- 7.10 BerJin ima dalpa: Hafif maliki (1- 1.bpıis. 
ma orta ve kısa dalgaları (Danton). 15: DcVQııl), t.ao Praa ima danuı: Sllv MUkJ'ICl,111' 

dansları. t,20 Plriıt ima datıaıı, P1lk. 

Camartui, 23. 10. 1937 

7,10 Berlin kısa dalgaıı: Hafta aonu 
konseri (8.15: Devamı). 9,20 Pariı kısa 
dala:aaı: Pliılc. 10,30 Kesa. llBerlin ima 
dal&ası: Hafif musiki. 11.50 Pariı ima 
dalgası: 13 Bertin ima dalpıı: Hafif mu 
tUri (14,15: Devamı). 13,10. BWııret: .PJlk 
konaen (14,30 : Devamı). 14 ıs Par.a ıu
aa dalıası: Konser nakli. 14,45: PWc. 15: 

ODSer. 15.35 Roma kıta dalpıı: Sov
ran, orkestra. 18,15 Bükreş: Romen halk 
muailı:'sı. 18,20 Peşte: Salon orkestrası. 
H 5 Bi.ılı:reı: Plik konseri. 20 Pqte: Ci-

orkeetruı ve Macar ıarialarL 21 Ko 
lonn: Şen hafta sonu proıranu. 22.05 
P q kısa dalıası: .Monrt'ın serenadla

dan. 22.45 Bukreş: olcantadan hafif mu 
ilci nakli. 23 Varşova: Orkestra, tenor, 
23 Pette: Orkestra. 23.05 Prag kısa dal. 

ası: Orkestra konseri (Brahms). 
~·ır.A~~OPEKE~~ 

18,35 Ronaa kısa dalpsı: Verdi'nin 

9.SO Berlia ima dıllsuJ: Çocuk proınmı ı9,30 Roma kıla c1alıuı: Arapea. t6rk 
9.45 P&ria ıa. clalpu• Bir saatlik sür- ce ve name& auasikili ve aöslü prosram. 
prizli prop-am. 10.40 Prac ima da}pa: 
Aaked buıclO. 12 ..... ima 4a1P11: Ma 
11kili çoci* ~ ıa Parla ima dal
pu: Pllk (14 H: KODHr uldl). 1S Ber 
1iD na .... , Hafif muild (14,\5: De 
vaım). lS,10 Btlkr .. : Nottata'nm idar• 
linde orkeltra. 15 Paria ima dalpsi: koa 
1er" 15.25 Berlin kısa dalgası: Mııslldlt 
konuşmalar. 15.35 Roma luaa dalgası: I
talyan beatekarlarmm eserler nden kon
ser. 16.30: Paris kısa dalgası: Hafif mu
ııki, tarla. 16,4S Ber}ja ima dal .. u: Or· 
kestra konseri. 18 Pette. Çipıa orkeatruf 
ıs,02 Buluq: BtJenceli pllklar. 18,35 io 
ma ima dalıuı: Ork~ 19.10 Llnsia 
Şarklh kouer. 30 ~Floram: xa. 
rışJk JDUiki., IO Berlin ima> dalsuı: Ye
ni Abauı bafif ...-w. ıo,ıo ~ .. : 

Çarıamba, ZI. 10. 1931 1 -WIF &.ONSEBl·EB 
6145: Paris ima dalıuı: P11k maUdtL 

7,10 Berliıı kJla dalıaaı: ~tık masild 
(8.15: Devamı) 9,20 Parla ima dalıau: 
Plik. 10,30: Keza. 11,50: KezL 13: Lille• 
den konser nakli. 13 Bertin kısa dalpau 
Hafif musiki {14,15: Devamı). 9,20 Pari• 
kıta ~ı Pl&k. 10.SOı 1'-. U.50: Ke 
n. ıs: ı.w.'cte ...... ......_ıs Bertin 
ima cla18PJ: Hafif ....._ (1•,15: Deva
mı). 13,10 Bilkr .. : otle a...t (Plikla) 
14,30: Pllk. 14,15 Paria ima dllsuı: Kon 
.... 15,35 Roma mu dalaaı: Hafif mu
siki konseri. 90pran. H,ao Pula ima dal. 
ıaaı: Orkestra. piyano CMosart, Bcba
mmsn, Arricu. Ravel.. 18,02 Blkr .. : Ro
men mGsiki.t. 19,30 P .. te: Taracota ileti 
(Çiıan orkeatntı re&ılradle. IO Millno, 
Plorias: Kar11ık mulki. 20 Berlba kma 
clalpur Yeni filmler•--~. 

20,10 Liypzig: Yeni eğlenceli musiki. 20. 
20 Vartova: Koro konseri. 21 Prag, Brü. 
no: Fok orkestrası (Astrcil) 21.40 Praı 
kıaa dalgası: Hafif musiki. 21.45 Peşte: 
Unutulmut Macar besteleri (DobnanYi 
idaresinde). 23 Varşova: Orkestraaı 23 .. 05 
Prq ima dalıası: Askeri bando. 23,15 
Roma orta ve kısa dalıalan: Sopran 
Marıerit Koaa'nm iıtirakile konser. 

OPERALAR, OPERETLER 
11 Berlin kısa dalgası: (Tuhaf evliler) 

isimli musikili radyo skeçi. 16,30 Berlin 
kısa clalıası: Karııık muailciai. 20,15 Ber· 
lin ima dalgau: Karışık musikisi. 20,15 
Bülueş: Plak musiıkiei. 21,25 Prag, Brino 
vesaire: Dvorak'm (Prens) isimli opera
sı, 21.45 Berlin kısa dalsuı: Operetler• 
den mürekkep büyük konser. 22 Millno, 
Florans: Gouraod'muı (Faast) operur. 

ODA MUSiKiSi 
9,30 Bedia ima dalpsı: Yayli lletler 

kuarteti.. 18.35 Roma ima dalıaıı: Na
politeıı kuarteti; 20,25 Brüno, Prag: Düo 
konseri. 23, Belırad: Oda maıilciai kon
seri.. 13.15 Pette: Salon kenteti. 23,20 
Lil'JISia: Reits kuarteti (Gift keman. vi
yola, vbrolmaHl). ts.ıo Liypsiır: Reits 
kuarteti (Çift keman. viyola, viyolonad). 
23,20 Viyana: Kuartet. 
BESnAı.ı.m 

fS,U Bedin ima dıllıuı: Sopran Brna 
Berıer pria 96ylüyor. 16,15 Roma kısa 
dalıaaı: Pi111DP, M>praa. 18,15 Varıova: 
Keman refalratile prkı. 19 Bertin kısa dal 
ıası: Marb'm prkıtanndan;. 19,05 Praı, 
Bri.ıno: Sada • piyaaO. 19,10 Vart0va: 
Saksofon solo (Pllldarla). 20,50 Pqte: 
Pinno refakatlle pdn. 21 Vart0va: 
Montmartre ıarblan pllldarı.. 21.25 Bük 
reı Piyano, viyolons~ sonatlan (Beet
hoven). 22 Varıova: Cbopin'in eserlerin 
den piyano resitali. 22.,05 Praı kısa dal
gası: Piyano besteleri (Smetana) 22.25 
Praır kısa dalıası: Halk lf"kdarı. 22.40 
Vinna, Gru: Şarkı • piyano. 23.35 Praı, 
Brino: Piyano aonatları. 

DANS MUSiKiSi 
12 Bertin kma dalgası: Vals musikisi. 

18: Peıte. 22.45 Blikret: Plikla kabare 
nıınilrisi. 24,05: Llypziır. 

1111BTELIF ' . 

19,30 Roma kısa dalıaaı: Arapça ve 
nımca ıözlü, musikili proırram. 

Perıemhe, 28.10.1931 

8ENll'ONJLEB 
11,50 Prq k11& dalpu: Prq isimli 

Suk'un senfonik poemi. 15.35 Roma kısa 
dalcasL Senfonik musiki ve memleket mıı 
silciai •• 21.15 Bükreı: Romen filharmoDİli. 
Leh musikili. (Devamı 22,U te). 

HAFiF KONSERi.ER 
6,45 Paris kısa dalgası: Plik mııaikisi. 

7,10 Berlin kısa dalgası: Karışık konser 
(l0U '*-'-.~ e,a ... 
13~ operet musilii.i ~eri.JO;iO Pa
ris ima dal1a11: Piik; 11.50 : ı-tik. 13: 
Keza. 12 Bertin ima dalgası: -Hafif musi 
ki 13 Berlin ima dalgası: Eilenceli ma
aiki (14,15: Deftmı). 13,10 Bülıreş: Kriı 

tal orkeatraıı (14,30: Devamı). 14,15 Pa
rla kısa dalcası: Konser, 15: Keza. 16,45 
Berlin kısa dalıaaı: Seçme sesli film mu
sikiai. 18,15 Bükrq: Çek musikisi. 18,30 
Pqte: OrkettrL 19,45 Bertin kısa dal· 
ıaaı: Trampete sesi ve uker earkısL 21. 
40 Roma: Büytlk koııaer, 22.30 Petıe: Çi 
ıan omestraaı. 23 Liypziı: lforo konSe
ri. 

OPERALAR, OPERmtEB 
15,15 Berlin ima dalıası: (Seteame E

ben) isimli musikili skeç. 16.15 Roma Jı:ı. 
u dalıuı: Opera maaikisi. 19,45 Peşte: 
Operetlerden aabneler. 19,55 Viyana, 
Gras: Moaart'ın (Don Juan) operası. 21 
Vartova: Dostal'nı (Clivia) ilimli opereti 
23 V arıova: Leh kuarteti ve piyano ken
teti. 

ODA MUSllDSI 
20,25 Biikrq: Balill}'b kuarteti. 20.30 

V artova: Düo muaikiti.. 22.30 Berlin kıu 
dalpaı: Oda masiliıi konseri. 

BFiJITAIJ.g 
9•15 Prq 1naa dalruı: Çelı hallı tar· 

kılan (l0,45: Dennu). 10,45 Bertin ima 
cWpaı: &arialar. 16,30 Berlin kıu dalı• 
••: Marb'm l&rblarından. 18,15 VartoV; 
Kııınaıı solo. 18,35 Roma kısa dalıası : 
lta)yan tarkılan. 19 Berlin ima daJıaıı: 
Brahma~. ~rnıdan. 23,25 Pqte : Pi 
yano reaıtili (Chopin). 

ODA llU8Dnsı 
19,10: Bülıreı, 

KUBTELIF 
19,30 Roma kna daııası: Arapça, türk 

ce ve rmnca bUllikili ve töıJti program. 
21.30 Praır kısa dalsuı: Kllll bayram 
proıramı. 

BULMACA 
Dünkü bu.lmacamn bal edllmfş şeldJ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ı~-------------------
2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 

10 

1 

BUGUNKU BULMACA 

1 2 1 4 s " 7 " 9 10 

2 --~----""""--..zııır--~·---1 

4 

6 

7 
8 
9 

1" 

e SOLDAN MGA: 
1 - En ıpeohur hekim - Btıyilk 
2 - Emir aigası - Erkek ismi. 
3 - Ayağa giyilir - Şiş. 
4 - n1ve etmek 
5 - Yakın akraba - Edat. 
6 - En çok kadınlar kullamr -

"Nacak 
7 - Seb7.e. 
8 - Kokulu tohum - Vili.yet 
9 - Emir aigası - Kasa~lık hay

van. 
10- Deniz. • 

e YVKABDAN AŞA.GI: 
1 - fstanbulda semt - Renk 
2 - Çiftçiler kullanır - Y8DDUJ. 
3 - Yntıcı hayv&n-Awç içi 
4-Aza .. 
5 - Dolayısile anlatmak -- Çama-

şırda kullamb:r. 
6 - Bt1ytikana - ~ 
7 - Miat - Sual 
8 -İşler (arapça) -Tepemizde 
9 - Oem - VUoude ıtlrlllen boya-

10 - Çalgı - Pislik - Ka4m•ar 
yapar. 

22 -10-937 

Aksaray da 
ve Çal'da 

Doktor Yok 
Konya Aksarayı, (TAN) - Ka· 

bamu:m hilkfunet. doktorluğu hlll 
münhaldir. Bu işi, memleket hasta· 
nesi dahiliye mtıtehassISI veklleten 
g6rmektedir. 

Evlenmek için rapor almak mak-
18.dile buraya gelen köylillerin gün
lerce hUkfunet doktorluğu kapısmda 
bekleştikleri, Sıhhat raponı alacak
ların da ayni sıkıntıyı çektikleri g~ 
rUIUyor. 

ÇalJa da •ıiıntı çelüliyor 
Çal, (TAN) - Elli bini mUteca • 

viz nüfusu olan kazamız BOD on se
nede ancak iki sene doktor yüzü gör 
müşttır. Bu yüzden halkın hastalan 
sıkıntı çektikleri gibi cürmt1 meşhut 
lar için Çtm1 doktoru çafın1makta, 
evlenme mq.ayeneleri de uzayıp git
•mektedir. 

Çankırıda Karatekln'I• 
Mezarı Tamir EdilecelC 
Çankın (TAN) - Damfmend lm• 

mandanlarmdan Çankırı Fatihi Kar& 
tekinin bura kalesindeki ti1rbesi ta.. 
mir edilecektir.. Bu tttrbe, yan ah· 
şap bir binadır. içinde Karatekin ile 
beraber karısının ve iki oğlunun me
zarlan da vardır. Tamirine yakmm. 
ba§lanacaktir. 

Istanbul 1 nci icra memurlufun

dan: Mahcuz ve paraya çevrilı:neal 

mukarrer olan Als. T. H. OM Ullino 
de Parville markalı bir adet çivit 

makinesi ile Laipzik markalı bir a .. 

det motör Ist. Salıpuar Satie lir· 
ketinde 26-10--937 saat 14 de bi-. 
rincl açık arttırması yapılacaktır,. 

Taliplerin mahallinde hazır olmala
n ilin olunur. (1935) 1 

KA YlP: Yt1ce Ulkü lisesinden 
935 yılında aldığım plıadetnamemi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es
khDnin htllmıU. yoktur. SeJlmi,, 

Avrupalllll ı.yat ve terldbl IDllClml ~ plawı 7erlae Dl ve h8IB .
tw hububattan lıltlJııwl olana yllbek evula malik Vtt&JllN ve QIDA .. 

81 çok olan. 

HASAN özlü unlarını yediriniz 
Ytlksek evaafa malik Duan özHl unlan ya\ırularm gllrbüz, tombu,l vd 

canlı ve mlıhatli olmasım temin eder. Beyne1mllel a:ergilerde kuancbğı 
altm madalyalar ve zafer nifanlarile ve birbıcllilde ibraz ettiği diploma
larla cihan9ümul töhret kazumI§tlr. Yahıız ve muslrren Huan markat 
sım isteyiniz. Biltiln bakkaliye ve eczanelerde bulunur. 

Baı. dif, nezle, grip, romatizma 
ve bütün ağnlarmızı derhal keser. (Trovato e) opeıaaL 21 Vartova: (Cli

vıa) iaimli Nıko Dostalin opeıetı ........ J 

Praa kısa dalırası: Smetananın (Dalibor) 
operasmdarı sahneler. 

!A. MUSiKiSi 
17 Parla ima dalcuı: Suli bartet kon 

len. 19 15 Praı: Sekstet konaeri. 19,30 
BWuq: Borulu triyo musikisi. 23,15 Peı-

Sopran, Baritoalr lıu, Pft pipno. koro, 
aenfobik prkeltra. 21 Varpa: Kaııt* 
musiki (operet ve İaatuler). 2140 Suna 
1i Italyaa ;o.talan: Xanlık ID8lliJd. 21 40 
Prag ima ~: Jialk maaikf• (Dvo
rak • KreJd) 22.15 Yiıua: RU10 orkea 
trasr. 22.45 Bllqei: 8plmdit • '8rk lo;. 
ka.ııtumdaa muikL 23,10 Roma. Barir 
Baıula mu1ka. 

OPEBAJ.AR, oPERıı:na 
9,55 Prq ima cWıuı: ....__ 

(Dal.bor) operannclan lta'illar, 14,30 
Bıiluet: Operet plildarL 20,30 Pqte: o. 
peradan ıala koıuıerini naldl. 21 Belcrad: 

icabında glnde 3 kaıe a hnablllr 

'•--•ln•h•i••.ırla•ar•lllİIUm_ .... _._M.u.·d·ür-lüiiiiıııün-de;n;.;. _ _.J lılm •• markaya dikka t. Taklldlerlad .. saliıaıııız. --e. Salon kenteti. 
ITAI.J.EB 

18 ıs Vaı,ova: Keman resitali. 19,10 
Unzic: larkıtar. 
t&NS MV81K181 

9.30: Berlın kısSa dafruı. 15.15: Ber. 
kısa da~asL 16,30 Pariı luaa dalıası: 

Varyete ve fantui muslkitL 21: Biilueı. 
2140: Praı ima dalpıı. 23,30: Ll7Pıiı 
U.SO: kolonya. 

Pmar, 24. 10. 1931 1 

Operadan nakil. 22 :Milino, Plorana: (La 
upark) isimli operet. 22 Llypziı: Rad
yo opereti (Ver treu ıedient bat seiııe 
Zeit) 22,25 Praa ima daısua: Muailcili 
nd7o skeçi. 

ODA. IW8IKl8I 
li0U Btlkr .. : Teocloeaırb kurteti (Be 

ethcwm). 20,SS Jba, Brilno: Belli ı.a. 
•rtet IMıaMri. 

&ESD'A•I·• 
9.2$ Praa lala dalaus: Çocuk ..,.kılan. 

12,45 Berlia ... d91auı: Pllkla atsfl 
tar~. 18,35 Vaqova: Piyano relitil 
(Beet,ioTen, Panpo). 18,45 Bükret: Ba
ritoa solo. 21.SO Bldlr .. : Piyano konMrt 
(Beethoven). 21,IO Bertin kıu dalolr: 
Sopran Brna ileraer tarkı töyltlyor, U 
Viyana. Ons: Gitar muiidal resitali, il 
Bertin luaa dalcuı: Lama refalıatile ıar 

. 
Cibali Kutu Fabrikasında halen mevcut onlanlarla beraber Mayıs 938 

gayesine kadar Toplanacafı tah~ edilen 5000 Kllo Büyük krt'ada am
ballj Klğıdı ile 10000 kilo mkara teklindeki kapak ta.htalan 4-XI-937 
tarihine rastlıyan Peqemı.e gUnti saat 10 da pazarlıkla satilacaktır. 

İlteklilerln malları mabı111nde sörmeleri ve pazarlık için de tayin o
lanan gün ve aaatte Kabatqta lnhi sarlar levazım ve mtlbayaat guıbe
lliııdeld ubl KomJa)'Ollqna p)melerl ilin olunur. (7204) 

leleclye Sular idaresinden: 
Bb'•t ve mlkclan IU'bulmeılinde yazılı cem'an 80 ton betonarme de

miri 1&tm alnjm•a, ~ açık ekailtmeye konmUftur. 

1 - ı.teıdiMI' bu it ltlR tanzim edilen p.rbıame,yi Levazım serviain
de'ıı parasız olarak ~. 

2 _. Acık elmiltme 17-10-937 Çaraşnaba gtlıiil saa.t 1~ de Taksim
deki Sular İdaresinde yapılacaktır. (7203) 

Kastan,onu Daimi Enciimenl Kalemlnden : 
1 - Münakasa, Iıieboıu Merkezinde yapılacak yatılı ilk mektebe aittir. 

24820 lira 40 kuruş bedeli ketfi olan bu mektebin bu sene dGrt bin lira· 
lık kısım Y.apılacaktır. 

2 - Münakasa f&rtnamesi ve keşifname ve evrakı saire Encllmen ka
leminde görtllebileceği gibi ketifname hakkmda muktezi izahat n.atıa 
mttdtırlilğünden öğrenilebilir. 

S - Eksiltme mtıddetl 8-10-937 tarihinden ~10--937 tarihine 
mfisadif cuma gtlnt1 saat onda ihale edilmek U.iere 20 gllııdilr. Dıale saa
tinin geldiğinde Kastamonu Htıkftmet DaireSinde Da.imi Enctlmende ka-
palı zarf usuliyle ihale edilecektir. · 

4 - istekliler 4000 lira.nm yüzde yedi buçuğu olan 300 lira dipostto 
vereceklerdir. Bu teminat için 2490 numaralı arttırma ve eksiltme ve 
ihale kanununun on altıncı maddesinde tadat olunan istikrazı dahili, Er• 

gant Demiryollan istikrazı tahvilleri de kabul edilir. 
l5 - Te'klif mektuplan ihale saatinden bir saat evveline kadar Viltyet 

makamına verilecektir. CSSM) (7007) 
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1 1 EK ON 1 1 arihte Büyük Aşklar · OM 
Fransa da ~~, 

Bahk ·iç Badem v,e 
Fındık Satıs1 1 • 

·Bizden 
Alacak 

Piyasaya 
Bol Nohut 

Bu Ay 16 Kental 

ithal Edeceğiz 

. 1 1 

Canlandı 
Getiriliyor 

• 
ı, baJem alu:ılan a, Jört • Dün Şehrimize Hiç 

siind•nhri piyaaaya w.ı.,. 1 Sert Buğday Gelmedi 
ı ~ baılemleri toplamı7f1 ha,-

1 

Şehrimiz piyasasına bol miktarda 
Fransa lktısat Nezareti. Türk ba- lamlflardır. On bet aiin ..,_ ı nohut gelmiye başlamı§br. Dün on 

lıklarmm Fransaya ithali için l5 ken oeline lıaJar ideha 6ir ocı- bet bin kiloluk bir parti nohut geti-
talllk ithal mtllaadesi vermittir. Bun ı ayette olan iç baJemler ilt- rilmit ve kilosu 5,10 • 5,15 kııruş a. 
dan sonraki aylarda da onar kental- ı rac:af i~ alınmaldaJır. Son rasmda satılmıştır. 
ilk balık sokulabilecektir. Bu balık- ı ilıi sin i~e piyaeaına,/an ı Hergtln gelmekte olan fasulyeler 
lar, Fraıısız gi1mrllk tarifesinin 45 b stok miktarını arttırmaktadır. Ada-
pozia:ine giren nevilerden olacaktır. ı on be, bin lıUo İç baılem iJt. puanndan getirilen çalı fasulyeleri-

FrtlflMI ile y,...ıaoya raç ollllllJUlflar. ı nin kilosu 10,10 kuruştan, sıra mal-
araınJa ~İ bit anlllflll'I 1 FınJılı aalıflan tla )'Gl1Clf lan da kilosu 9 kuruştan verilmiştir. 
Fransa ile yugoetavya arasmda ye YGl'tlf canlanmaya baflamlf- 1 Dün hiçbir tara/tan 

nı bir ticaret ve klering anlapıuı im hr. Gerçi liyatlartla biraz ' serf buğday gelmedi 
za olunmuştur. Fransa. Yugoslavya Jiifiilılük prüliiyona tla Dün tehrimize yinni altı vagon 
ya yüzde yirmi niabetinde fazla mal bu, köylülerin lınJılJan ye- buğdayla yedi vagon arpa gelmiştir. 
ihracım kabul etmiftir· 

1
. rinde ucaza satmalanmlan Gelen malların çoğu satılmıştır. An

cak 5 - 6 vagon kadar buğdayın sa-
ff ayoan i/araeata oe iltrt11:t1t i~ genİf utelıle- tıfı bugüne kalmqtır. Buğday fiyat-

OGU Z HANIN 
Yugoelavya ve )ılacariataııdan Al- rin henüz baflamamaın- lan evvelki gUnUı;ı ayni kalmış, piya-

manyaya ihraç edileeek caııh hayvan Jantlar. iç tombal liyatı sa sağlamlığını muhafaza etmiştir. 
lar için iki memleket· t11ccarlan ara- 31.,5 • 38 oe lcabalılu siori Arpalarda 2 - 3 para, ça vdarlarda 5 • 
larmda bir anlqm& yapmıflardır. Bu lındılılar 11,S • 18 lııırıı, 6 para kadar yükseklik görUlmUştUr. 
suntle en a,ağı tıyatlar ve konten- araıntlaJır. Yumuşak buğdaylar 5.25 • 6.10 ku-

"Bu çocutun ytlsll gök, apı a-
kmlı, gözleri el&, ~lan ve 

karaydı. Perilerden daha 
.,_ı&U&. Anaamm göpUndeıı ilk 
&im,, emdi. Sonra yiyeceil et, .. 
IÖğÜrme --kWbaatı- oldu. 

Bu kadar mu.temıa bir gbelllk
doğan Oğuz, ana yurdun bol gı

' bWOr 8Ulan, temiz bavuile 
Udi, yaeıyla beraber ilk gtl7.el

de bllylldtl. 25 )'8llDID ta-
'9tl ODUD gök yilzünü, ateş kızıl 

, eli g6zlerhıi, karakat ve 
~1"1111 .. " Ultiru renJderl1e 

etti. 
l>evrinin - -- ..ır.& te11ikL 
e göre, menlabeJer, bu d mır .. 
anlatırlarken: 

- Ayağı öküz ayağI gibi, beli 
beli gibi, omuzlan amur 0-

ra1blll.l'I gıöi, göpt1 ayı göğBtı gibi 
derler. 

O ğm, genQliğinlıı ilk çağlan
m at ıtırtllerini gütmekle, 
binmekle ve avlanmakla ge

yordu. Oğuzun ilk ~ yer 
, içinden gtlmüt ırmaklar akan 
)tik bir orman vardı. Bu orman 
av hayvanlan pek çoktu. Fakat 
ormana Keyat adlı (Su 11ğırma 

iyen bir ha~) musallat ol
Avcılan ve atlan parçalı 
Oğuaun oymağmı derin bir 

ku almlftı. Korkunun mAnUI 
biımiyen ,tğlt Oğuz, bu Keyat'ı 

l'llQQmutk iltedi Azığım huırladı. 
l"l':rımm, yayım, oklanm, kılıcını 

kalkamm aldı. Rtlzglr gibi uçan 
atladı, ormana daldı. 

O. gUn bir erkek geyik -yakala
Bunu söğüt dalı ile bir ağaca 
la.dl, çadirma döndü. Ertesi 
tan yeri afa.nrken ormana 

dtı. Keyat, geyiği abDJttı. Şim 
M....de bir ayı yake••dl. A1tm kem• 
~ ayni aPc& bqladı ve yinı 
. ....._döndü. 

~ rtesi gün f&fakla beraber 
I;. ormana geldiği zaman Ke

~·ııı ayıyı da aldığnu gördil. Bu 

~keli mahlrutun izini bulmuttu. 
r... •. defa kendlal ağacm dibinde 
~edl. Keyat geldi, bqıyla Oğu
~ kaJkanma vurdu. Oğuz kargı

::ı keyat'm bqma sap~ kılıcı 
'- katumı g6vdeeiııden ayırdı. 
lııı... IUretıe güzel ormanı atların ve 
~arın serbestçe dolqabilecek 

bir cennet haline koydu. 

~otuzu at, orman, av, gtlmU., de 
...... ~er eilendlremes bir hale 
~ otuz kalbinde açdmiya batR bir botlutun herglhı biraz 
~ ~ bbıeediyordu. 
~babam bunu eeadiler. Ona 
~ amcam GOr Hanm kwm 

ettiler. Bu im; otuzun Di-
ki botluta cenp ftl'ellledl. 
&mcuı Gtız Hamn kızım 

· Olu bunu da MYemedi.. 

ASKI 
YAZAN: 

lbralıim Hakkı 
Konyalı 

z afer, sevişenlerin bqma bir janlar tesbit edilerek iki memleket ..._ _j 1 !'Uf ar&IIDda satılmıştır. Polatlının 
çelenk ördü. Oğuz babuı- tüccarlannm .AimaD piyu&larmda bfr ~ ...... ._.. ...... ....._...._.._...__ ............ _......,. 1 - 2 çavdarlı buğdayları 6,23 kuru-

mn cesedini ormana gömdü ve o- birlerine rekabet etmemeleri temin --------=-=-======-- f& kadar alınmıştır. Dün hiçbir taraf 
baya döndü. Genç ve muzaffer olumnuştur. Du··nku·· Borsa tan sert buğday gelmemiştir. Bandır 
kahram&D için çok parlak bir ia- madan gönderilen QUvallı on beş bin 

tikbal yapıldı. Oğuz sevgilisinin e- Kurde1a1arcla• Ah11~cak Muameleler·ı kilo mmmn kilosu 4,10 kuruştan, a~ 
)ini istikbal alayının omuzlannda palar 4.09 kuruıırtan ve otuz bin 11:;10 
yükselen tahtıravan üstünde sıktı. Giimrfik Resmi Dünkü borsada çok az muamele çavdar kilosu 4 20 kuruştan mli$terl 
Oğuz Kağan ilin edildi. Orhanm Liflerin yuyana getirllmelile yapı olmuştur. ÜnitUrk biraz oynaklık bulmuştur. On iki bin kilo susam ki· 
kızıyla evlendi. Sevifen iki kalbin lan kurdelilanD dar ende dokunmuş göstermiş ve 13,60 liradan 13180 lira losu 16,10 kuruştan satılmıştır. 
Ustt1ne kurulan eğemenlk tahtı kurdelilar gibi gtlmrük resmine ti- ya kadar çıkmıştır. Diğer milli tllh- ,., 
çabucak yükseldi. Oğuzun ordula- bi tutulmalan kararlaştırılmıştır. ~ vil ve hisselerimiz Uzerinde it olma- Trakyadan Gelen Peynirler 

ğer lifler pamuktansa gUmrllk tarife mıştır. Aslan Çimentosu yine, 10,90 Trakyadan gönderilmekte olan be-
n yurdun IIDtrlannı yddmm ltlr- linin 385 inci maddesineı diğer mad- liradan on kuruı farkla 11 liraya a- yaz peynirler buzhantderi doldunnut 

O ğıuz bir gUn avdan dönüyor- atile genişlettiler. Bu afkm ve delerden olurlarsa mamul olduki.n lıcı çıkmtfBa da pekaz muamele gör- tur. Piyasada fazla miktarda beyaz 
du. Obanın kızlıan bir pmar kahramanlığın <hıstanı asırlann maddep göre ~urdelıya ait tarl!e mUştür. . . . peynir topl&DDlllfÜI'. Toptan ve pera. 

b&fmda çamqır yıkıyorlardı. ü- dalgasını yenerek bize kadar gel- DUıJD'JJHma ti.bi olarak muamele gor Merkez Bankası bır ısterline 624 - kende peynir ftyatlan arasında kilo 
çtlncU amcuı Orhan'm km da bun-, dl. Afk ne büyük kuvvet!.. me11l cttmrtııdere bll~tir. 627 kuruş fiyat blldirmlftir. Borsa bqma 8-10 kuruş fark görülmekte 
~~da~&~~ç~----·----~----~----~---~~~~~al~~l~da~~~~~m~~~a~~~-M.~~ 
ceyliiı Jibi ~ gösü am- mele olmuş ve Türk -altmı 2 kunHJ nm yağWar 16,,50 kuruş olduğu hal-
cazaefMinmKülNS'drmell göz- farkla ıoer - ~kwtll~.e., 4e ~ ~ mtıtar 50 ya 
!erinde büyülendi ve düğümlendi. lmıp ıatılmlftir. nm yafhlar .W kuruşa verilmektedir. 
Kalbine bir avuç kor dü,tü. Atın- - --~-
dan indi. Amcazadesinin elinden Yunanlıtanın Zeytin Yapağı ve Keçi Kda 
tuttu, atmm önüne aldı ve: Rekoltesi Fazla Olacak Trakyanm yıkanmı, yapağılarm • 

- Ormanda biraZ konUf&lım de- & sene Yunaniatanda zeytin re • dan 1372 kiloluk bir parti kil08U 87,S 
dl. Doru at bu çifti rlU.gAr gibi u- kolteeinin iyi olar.ağı tahmin edilmek kwıı.tan ihracat ic;tn mUmri bulmuı 
çurdu, körpe dalıann gölgelediği KaraciCJ., er Falı tedir. Zeytinyağmm c1a ruıa olacağı ve 2660 klloluk btr parti kec;J kıh c1a 

aöylenlyor. BUtflD Ymwmtıncla ya- ldloeu 54 kuruttan satılmııtır. 
bir ırmak başına götürdü. Oğuz o- ye onda - tlmdlld ....... _._._._ .... _, ... resmi __ ...._alara göre, 1937 --0--1 kızmI Kaiaelğerla işini gÖl'IDfılneld ... __._...., IS t'- _ _,,... ... 

banın dillere dastan o 311 tabğı bu ll8ll'da moda olmakla be- ....,.. ~ bir clereeede senesi zeytin taneahıln miktAn 51 •ultarJsfanın Mantar 
sevmişti. o da kahraman amcaza- raber, kara.elğerfn kendlll pek elkl l)edetlDltlerdL oDıarm .......-. milyon okkaya yakın olacağı va- lhracah 
desinin a,kma ınukabele etti. Kı- laına•larda hekimlikte mtihbn bir &Olll'IMlım Bomalıluın UUlllda da ğm yUz yirmi iki btıçuk milyon ok • Sofya, 20 <TAN) - Bulgaristan. 
mı gözleri gökten mavieek, saçlan llZUv olarak saydmlttl. ~ fal baba mtUdm mi ka zevtlnV1lğr istihsal olunacağını gös bu sene ikinci defa olarak mantar 
ırmak gibi dalgalı, dişi tnci gibi idi. Tıp Dml daha tmrDımadan önee, tebs=-lar peyda obmltta. Bu mtl termektedir. ihraç edfyor. Şimd·ye kadar Blılga • 
lki sevgili hemen her gUn bu o~ 'l'lirk ırkı medealyetbı m eski_. tel'•eeelv ......_ · ettlklerl bay· ,, "! ristandan 20 vagon mantar ihraç edil 

manda bul°'tular. Ba,bafa sevifti· h.lplerı olarak tamdıjmm 8lunerle _... bnellerbadeld çlısgllerdeD, B o R s A miştir. Yağmurlardan sonra ihracata 
ler. & sevftme oba içinde yayıl- rı. heldmlltlnde maddi hayata ao)dalardaa ttbttl ttlrl8 ....... ~ devam ecnecektir. 

dı. Reddedilen ilk iki amaczadenin merkezi karacljerdlr diye göBt.e- )lal'll'lal'dı. Karaclferln tberlade 
damarlannda kıskançlık ateti do- l'lldlil için bir adam huta ol....,. lllo t,Ggl balmımayıp bepel bir tek 

laşmıya başladı. Bir gün Oğuz çok ilk it olarak lau'aeljerlaf görmek 1*P pbl ol1ll'I& butum ömrll 
uzak bir ,ere avlanmrya gitJnİfÜ. l&mngeUnu. Ancak bir ine••• br Wt.mlt demektir. Muntawn Od par 
Babası Kara Han ailesine bir siya - yararak bneljeıtld ~ P olana hasta iyi 01aeak. bele ka 
fet çekti. Bir dedikodu teklinde '-kmak kabil olamwhpacla Sa- ,..,ıteı' ~ doira bina lavnl 

baflıyan ve nihayet tehlikeli bir mer hekimleri • bet alt1 bin yd 111- .., g6rllltlne hasta iyi olaeak, 
kıskançlık hallnl alan Oğuzun ma- celd ...,,.., ... berkeala bbal et helD de rlltbesl utaellk saydırdı. 
ceram babaama da anlatıldL Ujl. bir kolaybk ................ Bu _........... k&l'9I yanbp ta mav-

O ğuzun baba dininden bafka 
b!r dine girdiği de .ayiendL 

Kara Han tehlikeli bir bqb. Der· 
hal boy'un ululanm topladl. ke>t 
nuşt.:1. OğuJJun avda yaaıanarak 
öldUrUlmeli kararl&.fbnldı. J(&ra 

Han boyunu ava davet etti. Orha 
mn kızı bu fena durumu öğrendi. 
derhal Oğuza bir haber uçurdu. 
Kara Hail bUyllk bir kalabal.ıkİ• 
ve av bahanesiyle oğlunun tısttıne 
yilrildil. Oğuz da kendi adamlarl· 
nı bq.ıııa tOpladı. Bir u.bah orma· 

nm eteğinde müthit ve kanlı bir 

8&V&f batladı: 
Atlar kipedi. yaylar gerildi. Ok 

lar fırladı, parhyan kılıglar kal
kanlann tıattınde km1cımlar 1&'" 
rattJ. Fidan gibi dellkanhlar yere 
devrildi. Kara Banm blrader sade
leri amcalarmm bu alimmne im· 
rarlaı:ım hazmedemediler. Ertem 
glln Oğuzun taratma p;tller. Sa
vaş yine b&fladl. Kara Ban kimin 
taratmdan atJkblı blllnemiyen bJr 
okla b11ııtndlD vurulda. 

taaa nıbuu • allealll .. g1n1111- laftlldM biri muayene eclllea ltekl 

ne ı&ı, ~eri • böytik veya idi ld aavlanna da helrmen• b&tıra 
~bir ı.ynna geçlrlrler, o llaJ geleaell tabiidir. O..-. ..n
vam brbam ederek kanellerlılde ıan uraclPr hlcdaıı ha)'ftlllll 1-
aördWderl al&metlere gire ....... teki aavlarma da bümlı.yı ve oa· 
11111 iyi olup olaauyaeağau haber ...._ ~. al&metlerla-
veHrlerdl deD ....._ çıkarmaya u.ıt etlllltler-

0 r.amum beldmlerlade .,...._ cJ1. Herhangi bir atuY eblk bala-
,_ bu usul - ttlpbeek teadtlf e- 9.,_ pek feaa bir halJer saydlrdı. 
aer1 olarak - maftffaklyet venall eli--'- "---
olacak ki braeljer fü hastalık- llee -.-ar vv-- lldlb1Udl-

ltl ............... Oll- -- kar-
- ..... ltJeıe de al.""&yet ....... ... edDm Od haJVMUD Odslpde de 
ti. llerlrea, hWdbnclarlar blle, bir 
lfe S&VR§tıkJan ftk1t o iti ..... ytirell eksik bahmmat&a. Baaa fa 

.. dolndutaaa atfetmek elbette nr he.a. ____ ...__ •. ·- --
-yw-J'~ bafD'a gdenles. Teladlfe atfetmelı 

lamak için karacljerdm fala ... -- ........ _ falanla MJllatodı& 
tmrdı. ç.arm .ıeyhlne ........... lttlfa-. 

Kara lpr fa!ıua DBon1e de ba lo haber ....... ..... ef.U.ıne 
lumh:p • ,.,,,,.,, "J'de t*ardaa .. • ...... lıclll -~ ı•ellnl 
- bıaelter mocleberlndfa .... ~- Tenatta da lrarMlllS .1r1ema1r Jolma balc1ut- htik-
falma )'eri balmachllma g&'9 A· metlDÜ daha dolra olur. 
•aclo'udaa bıa8 .p11aıma dır. geo z.a labblda, _, -..1an 
-·. danektlr. ............... ..,.., ......... 

F.ıdcl ........... ..... .... ............. .. tantt.. da kuhCı 
Etril8lder AN ..... ....,.,..• tleıllk ve ulaJ'llh olmak her ftklt 
oeıkea ha ...... ....,.... ,,,. tutfır. 

21 Birinciteşrin PERŞEMBE 

PARAI .\il 

Sterlin 625,- 630,-
Dolar 123.- 127 .-
Fransız Fr. 80,- 88,-
Llret 100,- 105,-
Belc;ıka Fr. 80.- 84.-
Drahnu 18.- 23,-
lavic;tt Fr. 570.- 580.-
Leva 20.- 23.-
Florın 65.- 70.-
Kron Cek 74.- 84.-
ŞiJin Avusturya 21.- 23.-
Mark 2&,- 29.M 
Zloti 20,- 22JW> 
Pen~o 21.- 25.-
Ley 12,- H.-
Dınar 48.- 52.-
Rron fsvec: ~.- 3".!.-
Al~ 1068,- 1069,-
Banknot 263,- 264,-

Ç Sil t t;R 
Londra 627,- ~ 

Nevyork o, 19 o:IUO 
Parla 23,M 23,3375 
Millno 15.0190 15,0160 

Brüksel •.6825 ,,682fS 
Atına 87,1610 87,1610 
Cenevre S,'288 3,•275 
Sotya 63,7958 63.7958 
Amaterdam 1.4293 1.'290 

Prag 22,5715 22,5775 
Viyana 4.1866 4,1866 
Kadrid 12,60 12.60 
Berlin 1,9675 1,9611S 
V&r10va ,,1866 f,1866 
Budapefte S,9()(M5 8,IM 
Btlkrek 107.1770 107,1770 

Belgrad 34.41 M.41 
Yokohama 2,74 2.74 
Koekon 20.305 20.SM 
Stokholm 3,0933 3,0933 

.,1 

• 

Bulgar Oıiil•lerl 
Sofya, 21 (TAN) - Bu sene BuJ • 

gariltandan tlztim lhracab, geçen ae 
nekinden çok fazladır. Bildirildiğine 
göre, tfıudjye kadar ihraç edilen mik 
tar 6000 vagonu geçmiftlr. 

Romanyada Bir Fabrika 
Romanya.da iç 18.l'f yatı k&l'fılamak 

llzere Dk defa lrunılmut olan keten.c 
kenevir ve pamuk mensucat fabnka 
smm açılma meruiml yaptlmıt ve f&b 
rika iflemlye ba,Jamqtır. 

Harlgten Yeni istekler 
Bazı İtalyan lthallt flrmalan mena 

lekethnisden lrufyemi. arpa, yulaf. 
kepek, av derisi sam almak iltecUJt, 
terini ihracat oflalııe bildlrmi§lerdir. 

Birecik+. Mahsul Az 
Birecik (TAN) - Birkaç yıldanbe. 

ri devam edip geldiği gibi bu yıl da 
kuraklık yllzUndeb bUtUn mah8Ul çok 
az almabllmiştir. Bu yüzden çiftçi QO'k 
müteessirdir. ................ .....,. ....... ~ 

TAN 
ABONE BEDELi 

Tilrklye 

1400 K... ı Sene noo (( .. 
750 .. 6 AJ UOO .... 
400 .. S AJ 800 : 
IMS0111 '"t 1 A' SOO • 

et erını11 Po1tı lttıhadma 
&hn nlmınn m"m''"lr rte-r icfn 
50 16 Cl s !\ ""•""' ........... ..._ .... . ..... 



10 TAN 22 -10- 937 -
Aziz Misafirimizin Ayrılışı Çok 
Samimi Tezahürata Vesile Oldu 

(Başı 1 incide) müşahede eyledim. 
birlikte Mamakta Kızılay Cemiyeti • Beyanatımı Celal Bayann bir sö -
n n maske fabrikasına gıdildi. zUnü tekrarlıya.rak bitirmek ister'1m. 

Fabrikada misafirlerle vekilleri - Türklyenln kunıcu gayretlerinde ol-
miz, Sıhhiye Vekaleti erkanı ve mas duğu gibi bizzat kendi milli gayret-
ke fabrikast müdürii tarafından istik lerimizde müşahede olunan kuru~u 
bal edildiler. gayretler, iki milletin ~rdeşçesine 

Direktörlük odasında fabrika ma- birl'ğinin vasfı barizi olmaktan baş-
mulfı.tından mükemmel bir maske i.i- ka bir şey değildir. Esasen mükem-
zcrine aziz misafire i~hat verildi. mel olan Türk - Yunan ideali ta -
Miıtcakıben bır maskenin iptidai mal mamiyle tahakkuk etmiş bulunuyor-
zeme halinden mükemmel bir korun sa da, kültür ve duygu sahalarında 
ma vasıtası oluncıya kadar geçı.rdiği olduğu kadar siyaset ve ekonomi 
safhalar, fabrikanın kısımlan dolaşı- sahalarında da ona daiıma yeni yeni 
larak inceden inceye tetkik edildi ve inkişaf yollan bulacağız.,, 
h~r subede mütehassıslar tarafından Ankaradan aynlış 
m'safir Başvekile etraflı izahat ve- General Mctaksas akşam, hususi 
rildi. trenle şehriml%den lstanbula ayrıldı. 

Kıymetli bir devlet adamı olduğu lar. 
l:ada.r ayni zamanda mazisi bUyük İstasyonda teşyi merasimi çok !!a-
muvaffakıyetlerle dolu bir asker olan mimi ve candan oldu. Aziz Generalin 
misafir Başbakan fabrika ile çok ya- Misafir General Ankarada ve bayanının çok sevdikleri ve nlış-
ltmdnn alakadar oldu, verilen izahatı Çubuk Barajında tıklan bir kardeş ev.inden ayrılır gi-
can kulagı· ile dinledi ve ayttlırken bi bir ha.ileri vardı. 

;
"'""' 'ı"e""'~Smİ""'"JT"~ lstasyonda Başvekil tsmet tn1:> -gördüğü mükemmeliyeti takdir ede-

nünü, Başvekalet vekili B. Celal Ba
rek teşekkilrlcrini bildirdi. 

Saat 12,15 te Harbiye Mektebine yar, Bayan İnönil, Bayan Afet, Han-t ~ ciye Vekili Rtiştli Aras, Dahiliye Ve-
gidildi .Mektebin önünde ziyaretçiler Te b ı ı• CJv ~ kili ve Parti Genel Sekreteri ŞUkrU 
mektep komutanı Albay Hamit, alay ~ - Kaya, Balkan Antantına. dahil devlet 
komutanı Mustafa. ve mektebin diğer ~ , , • ~ lerin Ankara Elçileri ve ateşemiliter -
muallimleri tarafından sevinçle kar- ı i ~~a.ra, 21 (A.A) - nesmı ~ ı ıeri, H~rjciye Vekıileti ~~kanı Anka-
şılandılar. General Metaksas ve Vekil tebhg. ~ ra Valf ve Belediye Reısı B. Nevzat 
lcrimiz harltncılık, tabiye ve tahki- · Elen Ba '\ekili ekselans B. ' Tandoğan, Ankara garnizon komuta. 
mat derslerine girerek verilen dersle- l\fetaksas, Ankarayı ziyareti es- ' m Mustafa Gökçe. Emniyet DirektörU 
ri dinlediler, muallimlere teşekküre- nasında, Tiirklye Reislcümburu \ Sadri Akıı, Merkez komutanı Ali De-
derek ayrıldılar. Mektep komutanı K. Atatürk tarafındnn knbul e- mir, Matbuat ve Ajans mümessilleri 
misafirlere mektebin her tarafını do- <lilmiş '\e Basvokil Vekili Celill ı ve diğer birçok zevat ve ha.Ik tara -
laştırdı ve izahat verdi. Bayar ve Hariciye Vekili Dr. A- fından uğurlandılar. General Metak-

Gencral Metaksas, maiyeti ve Ve- ras Ue uzun ve dostane görilş- sas lsmet 1nönüne veda ederken: 
killcrimiz mektebin istirahat salonun ' meJcrde bulunmu tur. - Bizi unutmayınız, dedi. 
da dinlendiler. Kendilerine Harbiye i füi dost \'e miltteffü memle- lsmet lnönU de: 
Mektebinin tarihçesi ve bugüne ka- ket de\•Jet a<lnmları, görüşmele.- ' - Yeriniz Türk milletinin kalbin-
dar mektepte kumandanlık etmiş 0 - rl esaıasmda, gerek beynelmilel ' dedir, diye cevap verdi. 
lan zevat hakkında izahat verildi. Sa- ' meseleleri ve gerek memleketle- - Kıymetli misafir B. Celal Bayara 
lonun bir tarafında iki kütük du.ru- ~ rlni dol:rnıdan doğnıya nlfıkııdar ' veda ederken Kendisini ve Bayan Ce 
yordu. Misafir Başvekil bu kütük!<:- eden meseleleri etrafiyle tetkik } lal Bayarı yakında Ankara.da gör -
rin neyi ifade ettiğini sordu. Kcndı- etmişler ve do~tane \'e beynel- mek temennisinde bulundu ve bu se-
sine M.illi Müdafaa Vekilimiz :Kazım milel münasebetlerinin mesut ne Ankarada yapılacak Balkan top. 
Özalp şu izahatı verdi: inkişafını büyük bir memnuni- lantısını ima ederek: 

_ Bunlar harbiye mektebinin yaş yetle l·eniden müşaJıede fırsatı- ~ - Şubatta zateI\ görUşeceğiz, de-
kütükleridir. Her sene mezun olanlar nr bulmuslardır. di. 
için bu kUtUğe bir çivi çakılır. İkinci iki dost ve müttefik memte· Cümhurreisliği hususi kalem di-
kütilk henUz bir ya3JDdadır. İlk çivi- ket {le'Vlet adanılan, inki fı u- ~ rektörü Bay Süreyya ve başyaver B. 
yi bu sene mezunlan çakmışlardır.. mumi sulh eserine esaslı bir su- ~ Cernı General Metaksası Atatürk :na-

General Kllztm Özalp bu izahatı ve mmn uğurladılar. 
rirken aziz birnatırayr canlandirdr, rette fa.ulalı olduğunu göster- Misafirimiz söylenen sözlerden çok 
muhterem misafire Atatürkün har - miş bulunan Balkn.n Antantı - mütehassis olmuş, teşekkUr ve say-
b'ye mektebinden mezun oldukları paktına bağlılıklamu bir kere ~ gılarının AtatUrke arzını dilemiştir. 
sene çakılan çiviyi gösterdi. 1317 se- dnha milsahede eyllyerek iki ~,, Tren ayrılırken halk General Metak-

d ~lemleket tarafından takip e-
nesine ait olan bu çivi, bir ay yıl ız- sası §i.ddetle alkışlamştır. 
la Suslenmı.ştl. Metaksas eğil· erek A- ) dilen ideale ve iki mem - Ş h . • - .J 

' iP.ketin mil terek ıneınfaat - / e rımı;w e 
tatürkün harbiyeden mezuniyetini - ~ Aziz misafirimiz General Metnksns 

kik Jerine her nokta.dan mutabık bu- J 
tespit eden bu tarihi yakından tet i lwıan bu siya.qete devamı karar-~ bu sabah saat 9,20 de hususi bir tren 
etti. '111 le Ankarndan şehrimize dönecek ve 
!Kazım Özalp ilave etti: laştırmışlardır. merasimle istikbal edilecektir. 
"- Generalim, benim mezuniyet ~ iki dost ve müttefik memle- ' Misafirimiz Haydarpaşadan hususi 

senem de 318 dir. İsmet İnönünUnki ~ ket de·vlet adnmla.rı, Yunanistan ' bir vapurla Topaneye geçeoı~k ve O· 

319 dur... ~ ve Türkiye tarafından taldp e- t rndan Perapalas oteline gidecektir. 
Hatıra defterinde ~ dilen beynelmilel siyaset ara m- - General Metaksas saat 11 de vila· 

h·b- ~ da me,·cut tam mutabalmtı çok ~ yete giderek Vali Muhiddin Üı;tün<la-
B. Metaksns, harbiyenin " •.. ı tl ö ~ 

defterine bugu"nün intibalarını tes - _, m1 , t" b"ri' bl i ~ 
bilyiik bir mcnmnn ye e g r- gıw makamında ziyaret edecek ve bu 
mil<;Jer ve ilu me eKe 1 1 r · ziyaret saat 13 h iade olunacaktır. 

Pit eden bir yazı yazdı ve imzaladı. A t t Cordi 1 ~ oe bağlıyn.n nen e a e r Yunan Başvekili saat 14 te Taksi-
Bu sırada misafir Başbakan nizam i Paktının. amlanndnkl samimi - me giderek Cuml uri-uct ıbidesin ~ <;e· 
halinde bir bölilk görmek arzusunu U i J ve dostane m nnsebetlerin icap· tenk koyacaktır. Bu meıasimde Yu· 
izhar etti. Mektebin önUn8eki mey -

b. larına tamamiyJe tevafuk eyle- nan donanması kumandam Amiral E-
danda üç beş dakika içinde çelik ır 
bölUk teşekkül ediverdi .. Harbiye ban diğlni bir ıkere daha müşahede konomos, Averof subayları ve bir la· 
dosu bir marş çalarken General Baş ~ etmişlerdir. ~ ta Yunan deniz uıkeri de İJulunacak· 
bakan bölüğU askerce teftiş etti ve '"""""""""' """"""""""~"~ tır. 
mektep komutanile muallimlere tak- milletinin hakkında daima hudutsuz Balkan Antantı Erkanıharbiye 
dirlerini bildirdikten sonra Ankara - hayranlık duymuş olduğum şanlı şe- Reisleri ieliyorlcır 
palasa döndü. fini yakından tanımak saadetini elde Balkan Antantı Genel Kurmay baş 

Ankarapalasta kendilerini matbu- ettim. En yüksek devlet adamlarına kanlarının Ankarada yapacakları ikın 
at ve ajans mümessilleri bekliyorlar- has olan siyasi görüşleri ve keza çok ci toplantıya iştirak edecek ocan üç 
dı. General, matbuat erkfınımız.ı ccok derin ve geniş vukuf ve ilmi beni Balkan devleti ertaniharbiye retsle
mültefit kabul ettiler ve şu mühim mebhut bıraktı. ri, bugünlerde memleketiır.iı•J gele -
beyanatta bulundular: Diğer taraftan Türkiye Cümhuri - ceklerdir. 

"- Türk - Yunan mukarenet ese- yeti hük\ımetinin bir bahtiyarlık ola Yunan erkaniharbiye reisi General 
rinde son derece büyUk bir rol oyna- rak başında bulunan Başvekil vekili Pnpagos bugün ceniz yolile Pireden 
mış olan Türk matbuatının mümes- Celal Baynr'ın yüksek vasıflarını ve ı-;ehrimize gelmiş olacaktır. Dost ve 
ııilleine bitap edebildiğimden dola· büyük kiyasetini takdir edebilmek ~Uttefik Y'llnan'stanın erkiniharbiye 
yı bııhtiJ•arım. Türk matbuatı takdi- imtiyazını da elde ettim. Başvekil ve- reisi, limnnımıma büyük askeri me
re şayan görUş geniRliği ile iki mil- kili Celal Baynr'ın Türk - Yunan rasimle k~ılanacaktır. Vali, .t.stan
let arasında efkan ı:ı':llumiyeler üze- devletine yaptığı müzaheret çok mü- bul komutanı, Polis müdürü, General 
rinde hayırlı tesirler yaparak müte- h'ımdir. Baavekil vekili Bayar, salı lcr vesair zevat karşılama merası -
kabil anlaşmaya kuvvetli bir tarzda günkü ,11utkunda olduğu gibi, Yunan minde hazır bulunacaklardır. 
hfdim o)muştur. gazetecilerine yaptığı beyanatta da Yugoslav erk8.niharbiye reisi ayın 

Türk gazetecileriM şunun için de ta kalplerimize nüfuz eden sözleri bul 24 Uncu Pazar günü, Romanya erka
teıekkür etmeliyim ki Yunanistan - muştur. Bütün Yunan millet ve onun niharbiye reisi de ayın 26 ıncı salı 
da yapİlmakta olan gayretlerin ehem lıiikumeti, kralın münevver aevk ve günü şehrimize gelecekler, ayni bü
miyetini ilk takdir ve bunu tebariiz idaresi altmda Yunanistanm da.ima yUk a!'!keri merasimle karşılanacak -
et·rcnler arasında yer almışlar ve artan bir ehemmiyette bir kuvvet ve lardır. Erkfmıharbiye re.isleri, bura -
t e--rübe'i dostlara yaraştığı veçhile sulh !mili olması için hiç dı:.rnıadan dan Anka.raya gideceklerdir. 
e' de edilen neticelerden dolayı duy- dinlenmeden çalışıyorlar. Atina ~aetelerincle 
d "!umuz sevinci kendilerine de mal Hayranlığım yalnız zimamdarları- Atina, 21 (A.A.) - Gazeteler, Tür 
etm'şlerdir. nıza. has değildir. Türk milletini müt kiye Başvekil vekili Celil Bayann rc-

Burada bahsettiğim ve beraberim- tehit, çalışkan, kanaatkar ve oııu te- simlerini biiyük kıtada ilk sayfalann
de kıymetli b;.r emanet olarak götü- rakkl ve medeniyet yolunda kazan - da neşretmekle ve bu sayfayı Anka
reccğim bütiin duygu1nnmı size an- dı!;'1 yeni fütuhata eriştire:ı bütün ra ziyaretine tahsis eylemekte ve 
lntnmi1ı"l'lek iç.in gUçlükle kelime bu- vasıflarla mlicehhez olarak yakın - TUrk • Yunan dostluğunu hararetle 
labilirim. dan gördüm. Ziyaret edebildiğim her mevzuu bahsetmekte devam ediyor • 

Evvela ~~nu söyliyeyiın: TUrk yerde Türk tekniğinin esaslı rolünü lar .. 

(BAŞMAKALEDEN MABAAT) 

Sanayiin 
Erkanı 
Harbiyesi 

(Ba ı 1 incide) 
rlbirinden ayırmıyarak ve hatıra, gö
nUle bakmıyarak ayni ölçüleri kulla
nacak, maliyetin teknik bakımdan 
mümkün görülen bir seviyede kalma
sında ısrar edilecektir. 

Mesela umumi hayatta büyük bir 
rolü olan çimento sanayiinde bu ya
pılmıştır. Yüksek direktör ve müte
hassıs ımaa.şlarına: epeycı: mUsamaha 
gösterildiği halde bile satış fiyatla-

Dbat Vezir, Valimizin ziyaletiftJe 

nndan büyük bir tasarruf temin et
mek mümkün olmuştur. Bakırköyiln .. 
de ve .A:.nkarada bulunan iki lcilçük 
fabrika, bu maliyeti tutmak imkanı
nı bulamamışlar ve kapanmışlardır. 
Bunlara konan sermayeler büsbütün 
zayi mi olacak?. Hayır, buna da 
çare düşünülmüştür. Jki küçük fab
rikanın büyük bir fabrika halinde 
Erzurumda kurulması için bir proje 
vardır. Erzurumdaki maliyet masrafı 
belki de Istanbuldan biraz yüksek o
lacaktrr. Fakat yfrksek nakliye mas
rafları dolayıslle Çimento Er.zurumda 
zaten o kadar pahalıya satılıyor ld, Is 
tanbul ve Ankarada mwattal kalan iki 
fabrika, bu fiyatlardan çok aşağı is
tihsal yapabilmek suretile faydalı 
bir istihsal unsuru olabilecektir. 

Türk Iran Kardeşi' ği 
(~ l incide) 

Perapalas oteline inmiş, bir müddet 
istirahatten sonr.a Vılayete g 'derek 
Vali B. Muhittin Ustündağı maka
mında ziyaret etmiştir.. Valimiz de 
bir müddet sonra dost ve kardeş dev 
letin Hariciye Vezirine, bu ziyareti 
Perapalas otelinde iade etmiştir. 

B. Semii saat 12,30 da Taksime gj
derek CUmhuriyet abidesine büyük 
bir çelenk koymuştur.. Bu merasimde 
Vali Muhittin Ustilndağ, Vali M.ua..vi
ni H'Udai de bulunmuştur. Saat 13,30 
da Vali ve Belediye Reisi B. Muhit
tin Üstündağ misafir vezir şerefine 
Perapalas otelinde bir ziyafet vcr
mi3tir . 

S 
anayiimizin erkanıharbiyesi Misalir Vezirin mühim sözleri 
şimdilik Ü!; şubeye aynlroış- Muhterem misafirimiz B. Semii 

tır. Bunlardan biri kimya sanayiidir diln Perapalas otelinde kendisiyle gö 
ki, yag-, sabun, şeker, deri, mensucat rüşen bir muharririmize TUrkiycyi 

' .. .illi'... .... 

buna dahildir. Thincisi cam, seramik, ziyaretinin sebebi, Türkiye - Iran . 

1 

çimento, tuğla, kiremit ve ateı,e da- münasebetleri ve beynelmilel hadise- ' A.hicleyt felenk 
yanacak maddelere bakan topı-ak şu- ler hakkında çok mühim beyanatta 1 bilhassa memnun etmektedir.,, 
besidir. Uçüncüsü makine, motör, 8.- bulunmuştur. Vezir demiştir ki: / • 

l . . dl" d i l " Türki . Bil .. k ş f' cu· randa terakkıleı 
let, te, çıvı ve ger ma en ma ze- - yenın yu e ı m- Iran ha..ıcı)~ Vezın owıdan sonra. 
me ile meşgul olan makine şubesidir. burreisi AtatUrke hürmetlerimi tak- Iranda son seneler zarfında ynpılııll 

Bu şubcler fiyat kontrolünü adım dim etmek, meslektaşlarımı görmek büyük j~ler hakkında da şunıan söY' 
admı bütün sana.yie yaymakla bera- ve onlar arasında dostça blc:..aç gün lemiştir: 
ber bir taraftan da bayat ucuzluğu- geçirmek üzere geldim. "- Yeni Iran her sahada inki;nf 
na ait umumi çarelerle de meşgul o- Ankara.da hususi herhangi bir mü- etmektedir. Iranda yapılan işleri siıe 
luyOTlar. Toprak şubesinin yaymıya zakerede bulunacak değilim. ÇünkU kısaca izah etmek için şunu söyliye
uğraştığı yeni tuğla tipi buna bir Türkiye ile Iran arasmda bütün me- bilirim ki; sekiz sene içinde ıra.od" 
misaldir. Bu tip hakkında diğer bir seleler tanzim edilmiştir. Görüşüle- vücude ~tirilen şose ve demiryoUIJ' 
sütunumuzda maiümat bulacakfmız. cek, konuşulacak birşey kalmamlş- n, bundan evvcline ka.da.r ya.pılll)JI 

Görülüyor ki, mffli sanayi erkanı- tır. Ziyaretim resmi olmakla beraber olan yolıann tam iki misline ba.Jil 
harbiyesinm faaliyClt.i "nMliden m·~ ayni 7.a.manda nezaket ve- dostluk ına: oınıu tur. EKOııömIK sanaua ıuı..yat'" 
raklı safhalar göstermektedir. Hal- 9-iyetini haiz bulunmaktadır. tiğimiz terakkiler, diğer sahalardJ 
bukl bu faaliyetler henüz başlengı'C Türkiye ile Iran münasebetlerinin da kendini göstermektedir. Ayrıc' 
halindedir. Teşkilat inkisaf edip ha- gelecek günlerdeki inkişafı, siyasi sa- kadmlarmuz ınodern hayatı ve içti· 
kiki vazifelerini karşılayacak b!r hadan iktısadi sahalara intikal sure- mai yaşayışı kolaıylıkla berimseıne~~ 
hale gelince, memleket sırf umumi tiyle canlanmak yolundadır. Bu su- tedir. Bu arada kadınlarımız peçeı· 
menfaat ölçü 'le iş görebilecek g;;7Cl retle iki memleketin menfaatleri ba- tama.men bırakmışlardır.,, 

Cenevre konuşmaları 
bir kontrol ve tetkik mekani:mıasınaı kımından mühim terakkiler kaydedi-. . 
sahip olacaktır. lecektir. 

Ahmet Emin YALMAN Sôdabat paktı 

Ademi ıv~ üdahale 
Yine T ~plandı 

B. Sernıi son Cenevre milzakerell' 
ri hakkında demitşir ki: 

Son defa imzalanan Sii.dabad paktı "- Cenevrede konuşulanları bili' 

(Ba~ı 1 incide) 

dört memleketin ayni noktada temcr yorsunuz. Bilhassa biz Filistinin /.' 
i:üz eden hissiyatını~ .müşterek teza- raplarla Yahudiler arasında taksiııı' 
bürü ve dünyanın bız:ım yaşadtğımrz işine itiraz etmiş ve bunun en iyi bil 
kısmında sulhil ~uhafazaya yanyan hal şekline bağlanmasını istenıiştiJı. 
f;ok mükem~el bır anlaşmadı~. J Sadabad paktı müttefikleri bu mese" 

Ben umumı: suı:tt~ ~ynelm~. va- le üzerinde, prensip itıöariyle, a)~ 
ziyet hakkında nıkbınım. Gerçı sıya- göıilş ve düşünüştedir. Ancak tefef' 
set 8.lemiode ~a.zı ka~ıklıkl~r varsa ruatta bazı küçük değişiklikler off' 
da bunlar geçıcı mahıyettcdır. b'l· .. ı ır. 

Komş~uz ve ~.u~efikimiz ol~n Seyahatime gelince, memleketini-' 
Yeni Tür~ı~ede Buyuk Şet Atatür- üçüncü defa olarak geliyorum. t~ 
kün liderlığı altında her sahada atı- kat Ankarayı ilk defa ziya.ret edeea' 
lan mua~zam. terak~ adıml.annt, da• ğim. Ankaradan sonra Bağdadı re" 
ima büyük bır ~ıun:ıc ~~ etmek: men ziyaret edip üç gün kalacaP 
teyiz. Kardeş . rkiy~~n ılerlemesı ve oradan Irana döneceğim.,. 
ve kuvvetlenmesı kendısıyle dost ve 
müttefik olmamız bakınımdan bizi Anlıaraya gidecek 

Fa.kat bugünkü Londra matt uatı 
hadiseleri tahlil etmekte ve N ews 
Chronicle gazetesi İtalyanın vakit ka 
zanmak •siyasetinden ayrılmadı~. 
gönUllUlerln geri çekilmesi için veri
lecek mühletin Sinyor r.fussolini ta
rafından çok kıymetli sayılacağını 

söylemekte ve gönüllüleri çekme işi~ 
nin Mister Churchil ayarında a~im

kar bir adamın idaresine verilmesi 
lazım geldiğini anlatmaktadır. Daily 
Herald vakit kaybetmemek ve Ital
yanın samimi davranması şartiyle 
müşkülleri yenmenin A vrupanın men mayı teklif edegeld:ğini ilave etmek-

faati icaplarından olduğunu anlat-1 tedir. 

Dost ve misatir Nazır dün öğled~ 
sonra camileri ve müzeleri g~ 
akşam yemeğini hususi surette~ •. 
Otelde yemiştir. Bugün öğle yeratl 
ni Tarabya Tokatliyan otelinde~~ 
cek ve sonra da şehirde bir geıill 
yapacaktır. 

maktadır. · Alman mahafili Grandinin ademi 

Fransız gazetelerinden P~tit Pari- nıüdahaledeki beyanatını tasvip edi
sien vaziyeti müsait görüyor ve şayet yor. Alman mahafili İspanyaya hey
ltalya uzlaşma zihniyeti ile hareket nelm:lel bir komisyon gönderilmesi 
ederse gerginliğin zevnlc başlamasıo lehindodir. Fakat komisyonun teşkil 
dan istifade edileceğini söylüyor ~fa. tarzı, çalışma metotları ve günüllüle 
tin'e göre aklı selim muzaffer oluyor rin çekilmeleri için mühlet verilmesi 
ve hüsnüniyet kendini gösteriyor. meseleleri yUzünden birtakım mü,kü 
Joumal'e göre Fransanın Ispanyada lfıt çıkacağı gizlenmemektedir. 

biricik menfaati, Balear adalarının Alman gazeteleri buhranın zail ol-
askcri tahkimattan uzak kalmasında, 

iki muharip tarafın da buna dair te
minat vermesindedir. Fakat Oeuvre 
gazetesine göre İtalya yalnız vakit 
kazanmak istemektedir. Bunun H -

beplerinden biri General Frankoııun 
kardeşi Nikolas'ın Romada bulunması 
dır. Bu adam ispanyaya yüz bin İtal
yan askerinin ve 100 tayyarenin gön
derilmesi için çalışmakta idi. Asilerin 
bilylik bir taarruz yapmalarını temin 
için bir miktar daha zaman lazımdır. 

Roma rnnhnfline göre gerginlik za 
il olmu§tur. Fakat ltalyanm ta baştan 
gönülliller mese!eei tızerinde anlaş -

duğu kanaatindedir. 

Akdenizde 
Valetta, 21 (A.A.) - "Malta,1 Ha

vas Ajansı muhabirinden: 
Akdeni?ileki başlıca deniz üslerini 

teftiş etmiş olan bahriye birinci lor 
du B. Duff Cooper, Matbuat mümeş. 
sillerine beyanatta bulunarak kendi
sinin ne seyahatine, ne de bahriye er 
kanı ile yapmış olduğu görü~melere 
hususi bir mina atfedilmemesi lhım 
gelmekte olduğunu, bu görW,~elerin 
tamamiyle husu.si mahiyette bulun -
duğunu beyan etmiştir. 

B. Semii yarın akşam saat 19·~ 
da kalkan ekspresin arkasına. b3ğ i' 
nacak hususi bir vagonla Ankafl~ 
hareket edecek ve büyük merasi 
teşyi olunaca'ktır. 

B. Tataresco 

Haftaya Geliyor 
Romanya Başvekili B. Tatarc~ 

29 Teşrinievvel Cümlıuriyet ba)~..N 
ı:;!IY 

mmda Ankarada yapılacak mcrıı= ~1 
de hazır bulunmak Uzere, bU ~ ' 
27 inci çarşamba günü, Istatl 
muvasalat etmiş bulunacaktır . . 0

1 
yolile gelecek olnn dost Baf'vek' l 
bir karşılama programı hazır! 1 

tır. Bav Tataresko, sehrimiıd• 
J ··tt 

mıyarak, kısa blr istirahati lll~ıf 
kip, doğruca Ankara.ya gideC{'ll 
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Bahçekapı 
SALiH NECATI 

ii tasfiyede 

ŞARK DEMIRYOLLARI TÜRJ< ANONiM Ş RKETI 

lstanbulda Hali Tasfiyede şark Demiryolları Tür~ Anônim Şirketi 
hissedarları Ticaret kanununun 356 ve 361 maddelen ve esas mukavele
namesinin 44 ve 45 inci maddeleri ahkamına tevfikan Sirkecideki Şirke
tin merkezi idaresinde 1937 senesi S Teşrinisani 1937 gUnU, saat 11 de 
içtima edecek olan heyeti umum.iyeye davet olunurlar. 

RUZNAMEl MOZAKERAT 
1) Likidatörler raporu ile Mürakip raporu. 
2) ı Kanunusani 1937 den 4 Mayıs 1937 ye kadar olan hesabatın ve 

bilançonun tasdiki. 
3) Mecl's azalarının ibrası. 
4) Tasfiyeye giriş bP iı.nçosunun tasdik~. . 
5) Likidatörler kolejine icabında salahıyetlcr ıtası. 

6) Ticaret kanununun 368 ve esııs muknvclenamenin 45 inci madde
lerine tevfikan sermeyenin onda birini tem.sil ede~ a~s1~onerlerin 
talebi üzerine ruznameye atideki maddeler ıthal edılmıştir. 

n) 25 Kanunuevvel 1936 tarihli satın alma mukavelesinin infazu tat
bikinin ne vı:ziyette olduğuna dair rapor, 

b) 1stanbulda (Banka mevcudu ile cüzdan) bloke bulunan 600.000 
Türk lirasının tahminen 10.000 aded "1937 % 5 Türk Borcu" 
tahvilleri ile tebdili. 

Esas mukavelenamenin 49 uncu maddesi ahkfımına tevfikan heyeti 
umumiye gerek asaleten ve gerek vekaleten asgari 20 hisseye malik olan 
hissedarlardan mürekkeptir. 

Heyeti umumiyenin beher azası asalten gerekse vekaleten asgari her 
20 hisse için bir reye malik bulunma ktadır. Maamafih Ticaret kanunu-
nun 365 inci maddesi mucibince 10 reyden fazla reyi nefsine cem edemez. 

Reye hakkı olan hissedarlardan işbu içtimaa iştirak etmesini arzu eden 
kimselerin, esas mukavelenamenin 54 üncü maddesine tevfkain nihayet 
gelecek 1 Teşrinisani 1937 tarihine kadar hisselerini aşağıda gösterilen 
yerlere tevdi etmeleri lazımdır. 
TORKJYEDE: 

lstanbulda Sirkecide Şirketin idarci mcrkcziyesi. 

A VUSTURY ADA : 
Viyanada Oesterreichische Kreditanstalt Wiener Bankvcrcin. 

BELÇ1KADA: 
Brükselde Namur sokağında 48 numarada Sosyete Jeneral dö Beljik 

Bankası. 

FRANSADA: 
Pariste Bulvar dezitalyen, 16 nmnarada Milli Ticaret ve Sanayi 

Bankası. 

Pariste Bulvar Malesherbes, 9 numarada, MM. R. de LUBERSAC ve Şki. 
HOLANDADA: 

Amsterdamda MM. TEIXERA DE MA TTOS. 
lSVJÇREDE: 

Bit.ide Kank Komersyal dö Bal. 
Zllrichte, Bftlde, Cen~vede ve St - Gnll'de Kredi Silis. 

RaJde )iM~P..EISER, GUTZWIL LER ve Şki. 
Şark Demiryolları 

Türk Anonim Şirketi 
Likida törleri 

T. H. K. Sa ınalma Komisyonundan : 
Üç adet murassa madalya yaptırılacaktır. 26-10--937 Salı günü saat 

15 de milnakasası yapılacağından ist ekli oln.nlann açık eksiltmeye i§ti-
rak etmo1k ve şartnııımeyi ve madalya ömef;rinf görmek ilzerc Piyango 
Direktörlilğüne müracaatları. (7221) -

Yeni tarzda 

Fevkalade 
Bir Pudra 

Buldum 

Şayanı hayret yeni bir usul sayesin 
de istihzar edilen bu pudra, o kadar 
hafiftir ki, havada uçar. O derece in
cedir 1d yüzde gayrirncr'i durur ve yü 
zü ince bir güzellik tabakasile kaplar. 
Hiçbir kimse sehhar güzelliğinizin ta
bil olmadığım iddia edemez. Hemen 
bugün yeni "havalandırılmı§,, Toka • 
lon pudrasını tecrübe ediniz. Evde ve 
ya yazrhanenizde bütün gün çalışınız. 
Yüzil~üzde ~içbir parlaklık eseri gö. 
zilkmıyecektır. Bütün gece dans edi
niz, teniniz daima taze ve sevimli kala 
cakbr. Teninize cazib ve devamlı bir 
güzellik vermek istiyorsanız yeni "ha. 
~alandırılmıg,, Tokaıon pudrasını kul
lanınız. 

temlw. J•ltıamı11 men ıder 
•• harohtlnlıe gınçlllı •erir. 

Yalını• ı 

J. AOUSSRL de satılır. 

tST Aıratn. T lllf ..,... ile. 12. 
13 flıımınıl• htalıguımıH 
llterlıılz, Dedıva glııdtrmr. 

HAYRE"ıN 
f-İZEfl. 

Galatasaray Lisesi Direktörlüğünden : 
ihale edılecek gün ve saati Bedeli Dk teminatı 

22 Tegrinievvel 937 Cuma 
günü saat 14,30 

L. K. L. K. 

262.50 19.69 Ekmek ve yemek 
artıkları. 

Galatasaray Lisesinin Yemeırnanelerinde 1 - Teşrinisani - 937 gü-

lskİIİp Belediye B ckanhgv andan : nünden Mayıs 938 sonuna kadar toplanacak ekmek ve yemek artıklan-
s nın Muhammen bedeli ve ilk teminatlarile pazarlığı yapılacak glin ve 

Nefsi İskilip on bin nufusu mütecaviz bir kasabadır. Mülhakatı ile be- saati yukarıda gösterilmiştir. .. .. w.. • 

raber yetmiş bin nufusa maliktir. Evvelce mevcut.olan eczane eczacı- Pazarlığı İstanbul KülUtr Direktorlugu bınnsında Liseler Muhasebe-
nm askere gitmiŞ olması dolayısiyle kapanmıştır. Belediyenin bir ec- ciliğinde Toplanan Keımisyonda yapılacaktır. 
zane binası me\•cut olup eczacıya bila icar verilmektedir. :Müsait şeraiti Istekliler şartnameyi görmek Uzer e Okul ldaresine ve pazarlığa itşirak 
haiz bir mevkide ecnnze açmak isteyenlerin müracaat etmeleri ilan etmek için de şartnamede yazılı bel ge ve teminat makbuzlnriyle o gün 
olunur. (7189) ve saatte Komisyona gelmeleri. (7148) 

~·-----------------------------------=====~~--~ -----~------------------

TirtCITI: i5 

İstanbul İsletme 
' 

Liman 
İdaresinçJen: 

ı - Jdaremizin inşa ettireceği yolcu salonu binasının pazurlığı 2-11-
937 salı günü sant 14 de idare Şefler Encümeninde yapılacaktır. 

2 - Bu işin muvakkat teminatı 30.000 liradır. Talipler asgari 250.000 

lira kıymetinde mimari b1r tek bina yaptıklarını tevsik edeceklerdir. 

3 - Taliplerin referanslarını nazarı dikkate alacak olan idare işi en 

ucuz fiat verene vermeye mecbur değildir. Teklif sahiplerinin vücuda 

getirdikleri eserlerin bir listesi tekllfnameye raptcdileoektir. 

4 - Teklifler Encümene zarf içinde kapalı olarak verilecektir. 

5 - Bu işe ait şartname ve projeler fen servisinden 25 lira mukabilin

de alınacaktır. 
6 - Mütemmim izahat için yolcu salonu inşaat Bürosuna müracaat 

edilecektir. (7041 l 

Kastamonu Vilayeti Daimi Encümeni Kaleminden : 
ı - .Münakasa, T~köprü Merkezinde yapılacak yatııı ilk mektebe aıt

tir. 24393 lira 37 kuruş bedeli keşfi ola.n bu mektep için bu sene muhas
sas dört bin lira ile halk tarafından mahallinde teberrü edilen ve talipler 
tarafından aynen kabulü Uizmıgelen kereste, kireç, tuğla gibi malzeme 
bedeli 3338 lira ki cem'an 7338 liralık kısnu yapılacaktır. 

2- Münakasa şartnamesi ve ke§ifname ve evrakı saire Encümen ka
leminde görülebileceği gibi keşüname hakkında muktazi maliımat Nafıa 
Müdürlüğünden öğrenilebilir. 

3 - Eksiltme müddeti 8-10-937 tarihinden 29-10-937 tarihine 
milsadif cuma günü saat onda ihale edilmek üzere 20 gündür. Ihnle sa
atinin geldiğinde Kastamonu hükumet Dairesınde kapalı zarf usuliyle iha
le edilecektir. 

4 - Istcklilf'r 7338 lir~ın ~~de yedi buçuğu olan 550.35 lira dipo
zito vereceklerdir. Bu temınat ıçın 2490 numaralı arttırma ve eksiltme 
ve ihale kanununun on altmCJ maddesinde tadat olunan istikrazı .dahili 
Ergani dc.miryollan istikrazı tahvilleri de kabul edilir. ' 

5 _ Teklif mektupları ihale saatinden bir sant ev\•eline kadar Vilayet 
makamına verilecektir. (7008) 

Afyon Vilayetinden : 
Vilayet Merkezinde yaptırılacak 88914 lira 64 kuruş keşif bed r kı 

Enstitüsü inşaatı kapalı zarf usuliyle 8 Teşrinisani 937 tanhine m':. 
1 

düz 
· · t b d D · • En ·· usa Pazartesı gilnti san on eş e aımı cuınende ihale edilmek üzere ek-

siltmeye konulmuştur. 
Eksiltme şartnamesi ve buna müteferrl diğer evrak dört lira k k be 

kuruş bedel mukabilinde Afyon, Istanbul ve Ankara Nafıa Müd .. 1.~kr . ş 
d al b·u ur u lennen ına ı r. 

Muvakkat teminat 5695 lira 73 kuruştur. 

Ist~~liler~ ~afıa ~ekale~den 937 senesi için aımmış en az 40 . 
lık muteahhıtlık vesıkam gostermeleri ve teklif mektupl OOO 1~~-

. 937 ta ·h· .. elif p annın 8 Teşrını 
s~nı R. rı tiı?e m~.sad azartesi günü saat on beşe kadar Daimi En
cumen ıyase ne gon ermeleri ilan olunur. (7006) -
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G ··n e yalnız bir defa 
1111111 ~ 

• SÜMER BANK -
UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN: • 

asan: 

Diş macunu ile dişlerinizi temizlerseniz, ömrunuz 

• 
• 

= müdde ince dişleriniz sağlam ve inci gibi parlak =ı 
1 

ve beyaz kahr. Dişleriniz çürümez, d"ş etleriniz 1 
kanamaz. Tüp 7.5, dört misli 12.5, en büyük 

20 kuruştur. 

il il il il il fi l il 1 il il t'1J il il 1111 • llllClllı g 

i~' 
~;ı 

/'Y lnn, takat-

a ~ sizliği ta-
.t{•p eder. Kuvvetli ve sağlam iken, 

Kuvvetsiz düşer. Bu anne, artık tabiatın kendisi
ne tahmil ettiği blitün vazifeleri bihakkin ifa e
deı:nez. Bu ha!de; uzviyeti kuvvetlendirmesi la
zımdır. Bunun en iyi ve en müessir çu-esi: 

QUINA LAROCHE 
kuvvet ilacını kullanmaktır. Çünkü terkibinde: 
zayıf ciğerleri kuvvetlendirmek ve kansızlığı gi
dermek için lfi.zım olan bütUn mukavvi unsurlar 
""levcuttur. Bilhassa lohosadan kalkan annelere 

~'°o cıayanı tavsiyedir. Hemen bugünden alıp 
<' tecrübe ediniz. Her eczanede satilır. ~ 

~-~---~~.~ 
e • • 

Dıyarbekirden itibaren Irak ve İran hudutlarına kadar yapılacalt de
mıryolunun Diyarbekirden itibaren ilk yirmi kilometrelik kısmının ın
§ atı ile r ... y ferşiyatı kapalı zarf usuille eksıltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 6-11-937 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü saat 
on birde Vekfiletimiz Dcmiryoilar İnşaat Dairesindeki Eksiltme Koınıs
yonu oda.moda yapılacaktır. 

2 - Bu işlerin muhammen bedeli sekiz yüz bin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 35750 liradır. 
4 - Mukavele projesi, takeometre plan ve profili, fenni şartname 91. 

B No. lu malzeme tipi, Bayındırlrk işleri genel şnrtnMnesi, telgraf hat
tı şartnamesi, ferşiyat talimatnamesi, vahidi kıyasii fiat cetveli ve çi
mento normundan mürekkep bir talı.'1Ill münakasa evrakı kırk lira mu
kabilinde Demiryollnn lnşaat dairesinden verilmektedir. 

5 - Bu münakasaya girmek isteyenler 2490 No. lu arttırma, eksilt
me ve ihale kanunu nıucibince ibra zına mecbur bulunduktan evrak ve 

Bankamız tarafından muhtelif fen tubelerinde yüksek ta.h
ail ettirilmek üzere Avrupaya gönderilecek lise mezunlarının 
müsabaka imtihanları İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Pro
fesörleri tarafından yapılmıt ve atağı da müracaat kayıt nu
maralarile isimleri yazılı olanların imtihanı kazandıkları tes
bit edilmiştir. Bunların muameleleri ikmal edilmek üzere, 
derhal Ankarada Bankamız Umum Müdürlüğünde M. E. Şu
besine ve lstanbulda Bankamız İstanbul Şubeai Müdürlüğüne 
müracaatları. 

Kayıt numara.sı Adı 
84 Feri dun Civelekoğlu 

120 Dündar Arif 
106 Orhan Tarhan 
ııs Cemal Uluant 

144 Nezih Rona 
83 Halidun Civelekoğlu 

128 Müfit Erenli 
105 Nazım Berk 
34 Seyit Ulubay 

169 Nurettin Besen 
82 Etem Tokgözlü 

170 Arif Uluğ 
77 Suat Yasa 
38 Hasan Erdener 

v ru 

osu 
24. cü Yeni tertip başlamıştır ... 

Birinci Keş(de 11 lk·nciteşrin 937 dedir. 

· Büyük ikramiye : 3 o . o o o Liradır ... 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık büyük ikra
miyelerle (10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır .• 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 

bu piyangoya iştirak ediniz ..• 

Istanbul asliye altıncı hukuk mah 1 ıamm-.-•mı•ac••ı~ 
kemesi~den: Sıdıka tarafından Di- p İ · ı 
yanbekir postanesi gişesi gişe ene- as ı 
rnuru lskender yanmda oğlu: Koca
S! Süleyman Nazım aleyhine açılan 
boşanma davasının tahkikatında; 
müddeialeyhin halen ikametgahının 
meçhul bulunduğu müb:::.şır tarafın
dan muta meşrubattan anlaşılması-

1 
na mebni H. U. M. K. nun 141ve142 
ci maddeleri mucibince dava arzuha
llnin on gün zarfında cevap vermek 
üzere on beş giln müddetle yevmi 
gazete ile ilanen tcb'iğine knrar ve - 1 
rilmiş olduğundan arzuhalin bir 
sureti de mahkeme divanhanesine 
talik kılınmış bulunduğundan anez -
kitr müddet içinde mahkemenin 937 / 
2304 numarasına cevap vermesi lil
zumu tebliğ yerinde olmak üzere ilün 
olunur. (1018) 1 

PJŞU~. I\IZARTI, SIVlI..<J~ 1 
lw.ıtı'9!l'W.. 1 

R'.if.EI 

Bunların izalesinin 
en kati devasıdır. 

Sahibi: Ahmet Emin YAl ... \IAS 

Umumi Neşrıyatı idare Eden: 
S. SAl.lM 

Antiseptik 

KANZUK 

Teneffüs yollarile geçen has
talıklara karşı koruyucu, tesiri 
kat'i pastillerdir. Nezle, Bronşit, 
Grip \'e Boğaz rahatsızlıkların
da, ses kısıklığında pek fayda
lıdır. Bütün eczanelerde bulunur. 
tNGlLtz KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu, İstanbul 

öksürük ve nefes darlığı boğma· 
ca ve kızamık öksürükleri lçın 
nek teslrlı ilaçtır Her eczaned,, 

•ve ecza depolarında bulunur 

iş Arıyor 
'\'esaıki ve bUümum naf1a i~lcrini veya do"!lİryol inşz.at işlerini yapabi
l ceklerine dair Nafıa Vekaletinden verilmiş 937 takvim senesi içinde 
mut l-er müteahhitlik vesikalarını ve fiat tekl!flcrini havi zarflarını 
ve-;k~ır ka11unun tarif t•na göre hazırhyarak 6-l 1- 937 tarihine teı:ıa
(l'if ed..,n Cumartesi günü saat ona kadar Demiryollar inşaat dairesinde
ki komisyona. makbuz mukabilinde vermiş olmaları lazımdır. (3944) (7150) 

Gazetecilik ve Neşnyat I'ürk Llmiteı 
Sirketi. BnsıJiığı yer l'A~ matbaas 

Fransızca istenodaktllo, türkçe ve 
almanca daktiloya \'3.kıf, muha.sr~be
ye de muavinlik edebilen tecrübeli 
bir Matmazel iş arıyor. İyi referans 
verir. Posta kutusu Istanbul 297 j 

C nka, Şirket, Ticarethane, . 
Yazıhane ve bütün mües· 

scselere lazım olan 

22. ıo -937 

Kendine beyhude yere ez y 
ediyor 

GRiPi 
varken ıstırab 

çekilir mi ? 
BAŞ, DiŞ 

aArılar1 
ve ü.5ütmelrten mütevellit bü
tün o.ğn, sızı, sanmlnrla nez

leye, romatizmaya karşı 

noşeıer.nı tecruoe tdın z. 

icabında günde 3 k şe. ahnab Ur. 
isim ve markaya dikkat. Taklit:erınden sak 1 nın·z. 

Bütün ıstırapların çaresi 

8a$ oğnsından çok 
• ıztlrap çekiyordum. 
Sefa/in..,.. alili/(, tan -
~-'"!.~oJım ! ) o ..... 

A • 

Akhnızda tutacağınız ve 
cebinh:de taşımanız 

lcizımgelen yegane ilciç 

S FA i ' i ;. 
Baş, Diş, Adale, 

Romatizma 
ağrıları üşütmekten husule 

gelen 

Kınkhklar, nezleyi, gripi 
derhal eçirlr. 

1 lik ve 12 lik ambalajlanm 
her eczaneden arayınız. 

Z E a L i 
AŞ ve DİŞ ağ darı • ART 
Adli Tıp işleri G:enel Direktörlüğünden: 
Adıi Tıp ışlerı Uenel,, Dırektör.Uğünde beher tonu muhammen 23 lira 50 

kuruş beedel Ue 50 ton Türk Antrasiti şartları veçhile
0 

açık eksilmeye 
konu1-:nuştur. Açık eksiltme 3 !kinci teşrin 937 çarşamba günü saat 14 de 
Soğukçeşmcde Adli Tıp işleri Genel DirektörJUğü Dairesinde ynpılacnktır. 
Isteklilerin Mezkur gün ve saatte % de 15 teminat pnrasiyle birlikte müra
caatları. "7105" 

DUNYA 

-enı 

çıkmıştır. BiJQmum Kırtasiyeciler • 
den arayınız. Deposu: lstanbul An
kara caddesi Afitap mağazası No.111 

Telefon: 21444 


