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Kad•nlar1n saclarm1 boy amalar1 kendi ba~lar1 i~in 
bazan c~k tehlikeli neticeler verebilir 

Odas1nda 
.. 

Eter, bu iki k1z kardet hala ya~•
yorlarsa atag•daki hikaycyi okuduk
lar• zaman, nas1l elimize diiftilkle
rini anlamtt ve metaklartn1 izale el
mi~ olurlar. 
• Manzanares hcmtirelerin biiyiigu, 
Martha'ntn mektubunda bildirdigi 
gibi, aa~larmm re.ngini degi,tirmek 
istemit ve Baron da magazadaki sa
he• ktza Maria'ya bir sacr boyas1 ver
mesini soylemitti. Boyay• haz•rla • 
mak vuifesi <;ahku~una ait oldugu 
!i.;in, o, Maria'ntn aacrlar1na gayet k•
z•l bir renk verecek bir formiil yap
Dllftl. Ertesi gun kadtn hiddetinden 
aacrlarl wibi klzarmlf olarak maga -
zaya geldi. Bagtrtp cragtrdt. Martha, 
bir ~k itizarlar ederek, ak~ama ka
dar, daha koyu renkte bir boya ha
ztrlay•p gonderecegini ve adresini 
vermeaini rica etti. 

«;ahkufu, kendisi i~in pck kty • 
metli olan bu adresi ogrendikten son
ra, maiazada bulunan Madam de 
Kolberg'den, bir dalgmhk neticesin
de yapt1g1 hatays Barona kat'iyyen 
soylememesini rica etti. 0 zaman Kol
bere'in kar111, iki casus hem,irenin 
tetkili.t i~in crok bUyiik ehemmiyetleri 
olduiunu ve Franaa'da yapftcaklarJ 
vazifeyi, yakmda Frans1z limanla • 
rsna hareket edeceklerini hicr saktn· 
madan Martha'ya aoylcdi ve sa~ bo
yaa• hidiaeainden Barona bahaetmi
yeceiine de aoz: verdi. Kadmlarm 
aas:larJnl boyamalan, kendi batlan 
i~in, bazan, itte boyle tehlikeli olur. 

Gelecek fastlda, batka bir ev itini 
mevzuu bahsedecek, z:ehirli ve ze • 
hiraiz mantarlar1 tefrik edebilmenin 
bir ah~• i~in ne kadar faydah oldu
iunu gosterecegiz. 

Martha zehirleniyor! 
Martha, aparttmanmm merdiven 

sahanl•ima ehram teklinde y1gd•i• 
batajlarile beraber Paria'ten Mad • 
rid'e hayalperestler kadar it~iizarla· 
rtD da hotuna giden bir go~ebe ruhu 
getirmitti. ~ahkutu, etrafmda olup 
bitenlere ehemmiyet vermeden ne -
resi raat gelirae yatar uyurdu. Bu • 
gUn, onu, terlikleri ayaimda, kana· 
pesinin UatUnde ')'asbklarm aras1na 
uzanmlf ve uykudan yeni uyanmat 
bwuyoruz. Solgun limon l"enginde, 
zarif bir aabahhk geymif, beline de, 
deniz yetili bir kemer bailamlftl. Gii. 
zel kad1n1, boynu ve goisu a~1k bir 

tiye sondiikten aonra oleni diriltmek 
imkanstzdar. 

Bir de oliimU taklit eden bir k111m 
bay1lmalar ve haatan1n kendini ta • 
mamile kaybettiii koma halalt da ta
bii bir nevi oliim bali gibidir. Her hal
de profesoriin kulland•i• alet bu gibi 
hallerde mUeaair olaa gerektir. Yoksa 
olmiit huceyreye can vermek elimiz
den gelmez. 

Bu aletin mahiyeti hakkmda heniiz 

hi~ bir ilmi teblige tesadiif etmedim. 
fhtimal ki bu tecriibeler hakktnda 
yaktnda hp mecmualannda profe • 
aoriin ne~riyatma tesadiif edecegiz.:. 

Mazhar Osman Beyin likri 
Doktor Mazhar Osman Bey diyor 

ki: 
c- Bu kabil mea'elelerle her za

man ugrattldtt• gibi son zamanlarda 
uira~anlarm taaddiit ettigini ititi • 
yorduk. 

Profesorun mudahale ettigi vak'a· 
lar vi.icudiin harabiye ugramad•g•, 
hiiceyrelerin istihale ederek terkip
lerini deiittirmedigi, oliim antnln 
heniiz gelmedigi vak'alar olea ge -
rektir. 

Bir ricfei dimagi veya bir akcse ilc 
tevakkufa uirtyan hayati merkezleri 
bir mlinebbih ile harekete getirmek 
miimkundur. Nitekim tahsilde bu -
luncluium strada bir haatanm ice!l• 
Cliaine koldablan klorform teairile 
kalbi durmuf, hocamtzm muavinine 
oldii hinini vennitti. 

Fakat hocamtz Ustat operator Ce
mil Pata sun'i teneffiisle hastay1 kur
taramaynaca kaburga kemiklcrini ke. 
aerek durmut olan kalbi avucuna al
tiJ, mJnctklamtya batladJ. Durmut 
kalbin tekrar ha'rekete ba,Iadtglnt 
•• hastantn yiizune renk geldigini 
hepimiz gordiik. 

Fakat hasta eaasen kalp butahit· 
na miiptela oldugundan bu ktymetli 
yard1mdan istifade edemedi. Maa • 
mafih kloroform koklamakla; viic:u
dUniin hasaas bir yeri stktlmakla ve 
~ahut timendifer ve aair kazalarda 

k lb". ·· - ~sash bir harabi olmadan 
a 1 duranl~' •1 'd .1 • • 

L f' d • • •rm 1 er1 e 1 mm bu yen1 
aet m en •std·ee • Cl" ade edcrek yen1den 
unldy~ya gelebJ 'lmcleri ~ok muhte • 

me tr. Garbin t 
II 0 b" 1 b' 1p mecmualannda 

en z oy e II' t•Yft • • 
H h )d 

•! rast gelmed1m. 
er a e profeaor•: k. • 

tedavi tarzJ hakkan_.dn k~a • meal ve 
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surette uykuya dalmt~ gorunce Kol
berg'in ~airlik damarlar1 kabardt. 
A~1k, sevgillainin &eltttdeki kemerl, 
cAtlas Oltyanos aahlllerinde dalta· 
)arm vilcud~ ;tetirdlgl kutagd &en
zettigini soyledi. 

Martha, Baronun, iri havana11nm 
agtr kokusunu baahrmak ic;in am • 
berli bir Va!enciaa aigara11 ic;iyordu. 
Odanm havast bir taraftan tutiin du· 
manlarile, digcr taraftan da f•rbna
dan evvel gokyuzunii kaphyan bulut
larla dolmu~tu. Martha agztnl ac;ar 
a~maz, f•rtmanm patlamak uzere ol
dugu anla~tldt. 

- Azizim Baron, size son defa o· 
larak tekrar ediyorum; aram1zdaki 
munasebat kesilmelidir. Arbk :nkt • 
hyorum. 

- Peki am a Martha nicin? 
- Bana bir siirii aual sormaga kal-

kttmaym I Vaziyetimizi kat'i surette 
halletmeliyiz. Sizin iatihbarat tetki
latmnan giizellik miiesaeaesile hi~ bir 
alakaa• olmadJgtnt, bu miiesaeseyi, 
hem beni memnun etmek ic;in, hem 
de benim masraflartma yard1m1 ol· 
aun diye ac;him•z• pek iyi biliyorum. 
Dogru degil mi? Ordu iatihbarat tefi 
olan al'kadatlntzla da bu yiizden a· 
rantzda bir ihtilif ~1kb, degil mi? 

- Bunu size kim aoyledi? 
-Kim aoyliyecek? Kimseyi gor-

dugum yok ki aoylesin. Azizim bu, o 
kadar anlattlmaa• giic; bir fey mi? ... 
Arkadat•n•z binbat• von Straaae'yi 
goriip te buraya geldiginiz zaman • 
Jar, hiddetinizden yanmtza varJlml • 
yor. Bir surat, bir aural!.. Ondan aon
l'a, beni buabiitiin hapsediyoraunuz. 

- latediginizi yapmakta tama • 
men serbest degil misiniz? 

- Aman ne giizel hurriyet! Ma
gazada bir aaniye beni yalntz blrak
mtyan Manuel! a .ntn koca gozlukleri ile 
apart1manm her ko~esinde pe,imden 
ayrtlmayan fsabella'nm adama itken
ce yapar gibi bak•tlarl arastnda ge· 
c;:en bayata, hiir demek kabil mi? 
Sonra, aizinkiler yetitmiyiromut gibi 
sokakta da binbat• von Strasae'nin ha. 
fiyeleri de miitemadiyen beni gi:izet
liyorlar. 

- Soyledikterinizin sthhatinden 
em in miainiz? I 

- Ne zaman istcneniz tecri.ibe e- I 
debiUriz. Ben tarasaut edilmekten 
nefret ettitim i~in, arhk hizmetiniz
de bulunamam. 

CMabadi Var) 

Tarih kongresi 
( Bfrfncf Bahftcden mabail ) 

zara arzediyordu. Gazi Hazretleri 
muallimlerle bir arada grup halinde 
resimlerinin ahnmaaJna musaade et. 
tikten sonra ilim ve irfan ordumu • 
zun miimeuilleri ile meraaim ve 
tekelluften izade olarak uzun has· 
bihaller yaptdar. 

Tarihin nasd telakki edilmeai hu
susundaki fikirlerini, tarih kong • 

reaine ait intibalarmt aoylediler. 
v~ milli mucadelenin, hiiyuk zafe-
rin muhtelif safahahn• hikaye bu
yurdular. Ayni zamanda muallim-
lerin hilhassa tarihi mevzularda tor
duklarl suaallere C(l;>ap verdiler. Bu 
samimi hasbihaller bilafastla saat o
na kadar devam etti. Bu miiddet 
zarftnda Gazi Hz. kendilerini ihata 
eden aamimiyet haleainin ortasmda 
kalmag1 oturmar!a tP"t"ih ettiler. 

Muallimler Gazi Hz. ile temasla 
rmdl'ln eok h•;._.i:l, c. • • .. elchlar. 

Ve milletin biiyiik reisinin buyiik 
muallim ve rehberinin kend'ilerine 
kart• goaterdigi yuksek alikadan 
pek ziyade miitehaasia oldular. Ga
zi Hz. kotkten ayrthrken hararetli 
alk•tlarla tefyi edildiler. ..... 

Ankara 8 (Telefonla)- Dariil
fiinun Tarih muderrisi Zeki Velidi 
Bey, tarih kongresindeki nutkunda 
izahat verirken mehazlart yanht 
izah ettiginden tarih kongreainde 
kendiaine verilen kiirsuniin geri aim
mast muhtemeldir. 

MUzeye yeni salonlar 
ediliyor 

illve 

Askeri Muze idaresince, Abdiil • 

hamit devrine ait yeni mankenler 
yapt1r1lmaktadtr. Bundan batka 
me,rutiyet ve cumhuriyet ordula • 
r1na ait olmak iizere mankenler de 
yapJlacakllr. 

Muzeler Mi.idiriyeti de kadim 
~ark fUhesinde yeniden dort salon 
a~maia karar vennittir. Bu aalon • 
lardan ikisi Maa•r'ltlara ait eserlerle 
doldurulacakbr. Bu tesisata Maaif 

V ekaletinln ba sene verec:efi tah • 
sis 

Diinkii i~timada bir ~ok 
mes' eleler gorii,iildii 
Etihba Odasa hcyeti umumiye i~ti • 

mal dun H \k~vi kofiferahi salonuntla 
aktolunmUflur. 1~timaa Etibba Odas1 
reisi dnktor T evfik Salim PafA riyaaet 
etmistir. 

T~vfik Salim Pa,a evvela Od~tn 
mubtelif faaliyetleri hnkkmda umumi 
heyete iznhat vermi,tir. 

Bu izahata gore doktorlarm kazan~ 
vergisi mes'desi heniiz bir fekle rapte· 
dilememif vf'! mes'elenin halli Bi.iyiik 
Millet Meclisinin gelecek i~tirna devre· 
sine kalmt,br. 

Kanunun bu devrede miizakeresi ea· 
nas1nda aynca yeni kabine a~n dok • 
torlarm ilk U!; sene, Sthhat Y urdu sa 
hipleri doktorlarla ebelcrin mutlak ola
rak kazan~ vergisinden muaf tutulma· 
lart istenilecektir. 

Diger taraftan kazans: vergisi veren 
bir c;ok mii.l<ellcflere tqmil edilmedigi 
halde serhest meslek erbab1 meyarunda 
doktorlara tahmil olunan bubran ver • 
gilli hakkmda muafiyet talebinde bulu· 
nulacakt1r. 

Son aeneler zarfmda kazan~ar1 ii~te 
iki nisbetinde azalan doktorlar, basta· 
hk zamnnlnrmda kendilerine kazanc; 
temin etmiycn manevi bir serrnaye ve 
daha ziyade aaylerinin zaten zaytf olan 
ir~dmdan aynca bir buhran vergiai ab
narak miikellefiyet nisbetinin yiizde 
28-30 a ~&kanlmasmt ~ok aiu' bulmak· 
tadtrlar. 

Dunku i!r'limada haatane aahibi dok
torlarm ticaret odasma kayd• mes'eleai 
de gorii~i.ilmii,tiir. 

Etibba Odas• bu hususta Berlin, Ro
ma, Paris sefaretlerimiz delaletile a~b
g, bir ankette hastane aahibi doktorlann 
Ticaret Odalarma kaytl olmalar1 laz1m 
gclmedigi neticesine Varmtfhr. Maama· 
fib bu husustaki ihtili.h ancak mahkeme 
hallcdebileccktir. 

ic;timam sonlanna doiru azadan 
Hayri ve Siireyya Beyler Etibba Odas1 
aidabnm kazen~ vergilerile miitenasip 
olmast, muayenehane sahibi doktorla
rJn hari~te birden fazla it almamalan 
ve daha bir iki mes'ele hakkmda baZJ 
tekliflerde bulunmu,Jardtr. 

Bu teklifler Etibba Od&al ta':ahndan 
tct!dk edilec tir. 

Doktorluk ve reklcimctlrk 
Levhalarmda reklim maliiyetindeki 

ibareleri kaldtrmak iizere doktorlara ve· 
rilen miihlet 15 gun sonra bitecektir. 
Bundan sonra levhalara aadece doktor
lann isimlcri \'e ihtisaslar1 yaztlacakhr. 
Zaten kanunen de levhalara reklim rna· 
hiyetinde ibarelcr ilavesi memnu oldu • 
iundan bu miiddet zarfmda tabelalarmt 
degi,tirmiycnler haklonda takibatta bu
lunulacakttr. 

Etibba Odasr hukmi fahriyet 
i1tiyor 

Istanbul Etibba Odast gerek odaya 
ve gerek diger doktor cemiyetlerine 
merkez olm~ iizere bir bina sabn almak 
istemipe de hiikmi fttbsiyeti haiz bulun
mad•i•ndan ikametgah sahibi olmasma 
imkan goriilcmemi~tir. Bunun Uzerine 
Oda, S•hhiye Vekaletine ve ~uray1 Dev
lete muracaat ederek kendisine hiikmi 
fBhsiyet tan1nmastn1 istemittir. 

Tzp tarihi kongresi Biikre,'te 
toplamyor 

Beynelnu1el T1p taribi kongreai, bu 
sene eylul ayt i!;inde Biikre,'te topla -
nacakttr. Kongreye i~tirak edecek olan 
Garp memlckctleri azalan BUkre,'e de
niz tarikile gideccklerinden bu esnada 
fehrimizc de ugnyarak bir kac; giin ka
lacaklardtr. Etibba OdaSI tarahndan 
fC"eflerine bir ~ay ziyafcti verilecektir. 
Beynelmilel hekimler ittihadrna 

doktorlarzmzz da girecek 
Tiirk doktorlan beynelmliel hekim • 

ler ittihadtna girmege karar vermi,Ier· 
dir. 

Etibba Odast hu hususta doktorla -
rtmJzla beynelmilel ittihat arasmda 
mutavautthk vazifesini gorecektir. 

Bundan sonra da beynelmilel bp kon· 
grelerine Tiirk doktorlan namma mu • 
rahhas gonderilecektir. 

~eu-aur lsOerJl 
Heybeli'de elektrik 

Heybeliada'da yap1lmakta olan e
lektrik tesisatJ temmuz nihayetine 
kadar ikmal edilecektir. Anadolu ya· 
kasma ail baz1 malzeme henuz gel
mediginden bu cihetin elektrik ~e • 
bekesi daha yavat aurette ilerlemck • 
tedir. Bu seneki programa gore Hey
beli'nin sahile yaktn ve mahalle olan 
k•am1ndan batka, Anado)u yakast te
sisab da aonbahara kadar bitirile • 
cektir. 

Raylartn alfl dii§enivor 
Tramvay tirketi, nihayet bir sene 

zarf1nda, butun tramvay raylartnln 
albnt beton ile d"oJiyecektir. Te -
pebat• ile Beyoglu belediye dairesi 
arasmdnki raylarm bu auret)e do • 
tenmesi devam ediyor. Bu ameliye_ 
nin ~irinci lnsm1 bitmit, ikinci kts • 

Ooztepe ve ErenkDy'une ni- Ragbet art1yor 
gin su verilmiyor ? ••••• 

Goztepe ile Erenkoy'iin baz• 
mahallerine Oskiidar - Kadtkoy 
Su Sirketi bir haftadanberi bir 
dirh.em au vermemektedir. Su tir
keti alioueleritte muntaU.bl!i.H lu 
vermc~l \,ir fuukavelenalfte ile ta· 
ahhut etmit oldugundan onu bu 
taahhiidlinii ifaya davet etmek hii
kumctin ve Belediyenin ciimlei 
vezaifindendir. Halbuki tirket bir 
taksit devresini te,kil eyliyen ucr 
ay zarfmda abonelere bier au ver• 
memif olaa bile iicreti munzam • 
manm rubunu, saat kiraam1 cay1r 
cay1r tahail etmekte, vermiyenlerin 
saatlerini aokiip gotiirmektedir. 
~irketin hukumetle miinakit mu
kavele ve tartname ahkammdan 
yalntz kendi itine gelenleri icra • 
dan bir an farig olmamast, fakat 
halkm menafiine taalliik edip te 
gene ibu mukavele mucibince ifaat 
zaruri ve mecburi bulunan me • 
vad1 miihmel ve metruk b1rakmaaa 
memleketin zaranna bir temerri.it 
oldugundan halkm hukuk ve me
nafii korunmak ic;in tirket bir an 
evvel taahhiidunu ifaya davet e
dilmeli, akai takdirde - ahvali mu· 
maaile • bu gibi tirketler bakk1nda 
ne gibi bir muamele yap1lmasm1 
mustelzim iae onun tatbikma ee 
~ilmelidir, diyoruz. 

I da da gormek istiyoruz!» 

Dogru degil mi? 

Evvelki geceki sis 
-·-

Bogazi~i yolcular1 geceyi 
deniz iistiinde ge~irdiler 

Evvelki gece aaat birden itiba'ren 
kesif bir sis Boiazt ve Marmara'}'l 
kaplamtf; ~irket ve Seyriaefain va
pur1arm•n gece seferleri bu yuzden 
teahhura uiram•tltr. 

$irketihayriye'nin birde kalkan 
vapuru Fmd1kh'ya kadar ilerledik
ten aonra sise kanftnca reri don -
miit ve Galata yolcu salonu oniindeki 

rahbma yanatm•thr. Sis eittik~e ke
aiflettiginden yolculardan bir k1sm1 
geceyi 1atanbul'da g~irmek iizere 
vapurdan a:yrllmttlardar. 

~irketin, 1932 Tiirkiye Giizellik 
Krali~esinin halka takdimi munase· 
betile tahrik ettiii 2 bu~uk vapuru 
da kopriiden hareketinden sonra yol
cu aalonu oniine kadar gelmi,, orada 
tevakkuf etmittir. Sabaha yakm hava 
biraz ac;tld1g1ndan vapurln hal'eket 
edebilmitlerae de, zaman zaman •i•r· 
latan sis dunkii aabah seferlerinin in
tizamma da tesir etmittir. 

Oivam muhasebat azahG 1 
Meclis~e Di • 

vam Muhase • 
bat azahi• • 
na intihap olu -
nan Orner Fah
ri Bey Dariil • 
fiinun tabiiyat 
tubeainden ve 
Mektebi MUI -
kiyeden mezun. 
dur. Dariil • 
muallimin ve li . 
selerde uzun 
miiddet mual -
limlik yaptlktan aonr.a 340 senesinde 

Divan• Muhaaebat murakabe heye • 
tine dahil olmuttur. Azahia intiha · 
bmdan evvelki vazifeai grup tefliii 
idi. Bu munasebetle Orner Fahri Be -
yin bir reamini dercediyoruz. 

tf\\<dl o aye<dJe ve 
Malhkemeue~rcdle 

KaQak rak1 i~en nahiye 
mUdUrU 

Malatya lhtiaas mahkemeainde 

f&yani dikkat bir kac;akcrhk davas1 
goriilmiif, Malatya civartndaki nahi
yelerden birinin miidlirii Zeki Bey 15 

ay hapae mahkum edilmitlir. Mah • 
k\lmiyetine aebep, nahiye miiduriinun 
kacrak rak1 i~tiginin ve baz1 taaniat
ta bulundugunun sabit olmastdlr. 
Ayni nahiyede tahsildar Hakkt E -

fendi hakkmda da u~ bu~uk ay hapis 
cezaat verilmittir. 

iki idam karart 
Konya'nm Mamuriye maha11esin

de Havva iaminde bir kad1n1 paraama 

lama ederek evlithi• Ayhan'Ja bir • 
likte oldiiren Yusuf oglu Hasan ve 
Abdurrahman oglu Mahmud'un mu· 
hakemai bitmif, caniler idama mah
kum edilmitlerdir. 

Facia eanaa1nda gozeiiliik eden 
Mustafa ile miitevvik addolunan 
Mahmud'un metresi Hatice u~er bu· 
~uk aene hapae mahkiim edilmitler-

fktiaadlyall -
tmzla ~ok stkl 
bir rabJtast o • 
Jan ve memle • 
ketimizin en 
muhim aervet -
lerinden biriai • 
ni te~kil eden 
hayvanah ko • 
rumak ve on • 
Jar• ulah et • 
mek yolunda bii
yuk bir rol oy
nlyan baytar • 
hk, memleketi • Yuksek Baytar mek. 
mizde maale- • tebf RektOrli Hi,!eyfn 

sef en az tanm • Sabri BeJJ 

mtt ve takdir edilmit bir mealektir. 
Rekabete en az maruz kalan Tur

kiye'nin bayvan ihracatl hayvan • 
lara ariz olan muhtelif hastahklar 
yuzunden istcnildigi gibi neticeler 
vermemektedir. 

Turkiye'de vakit vakit miihlik is· 
tilalar yapan ••i•r vebas1, ~arbon ve 
koyun uyuzu binlerce hayvanm olii -
mune ve dolaylsile de hayvan ihraca
tanm mahdut bir saha dahilinde ya • 
p1lmasana sebep olmaktad1r. 

Diger taraftan gene bu hastaltklar 
dolayJSilcdir ki hayvanatln ulaht yo· 
lunda da bir c;ok manilere teaaduf e
dilmektedir. 

Memlekette bu gibi manilerle ~ar
P•facak baytar adedi maalesef pek 
azdar. Cumhuriyet devrine gelinciye 
kadar baytarhia heves eden gencler 
mahdut bir ziimreye mtinhastr kal • 
rnlfh. Uzun zamanlar ihmal edilen 
bu meslekle hiikumetimiz yakmdan 
alakadar olmakta, baytarl1g1 yiik • 
aeltmek i~in cezri tedhirler almak • 
tadtr. 

Bu miinasebetle gorUf~ugumUz 

Y:\ikaek Baytar mektebi rekti:irii HU 
seyin Sabri Bey gazetemize fUnlarJ 
soylemi$tir: 

c- K1ymetli cumhuriyetimiz bny
tarhitn mehdi olan Yukaek Baytar 
mektebi en asri bir tekle girmek hu • 
auaunda buviik fedakarhklar yap • 
-aktadar. An'kara'da in4a edihnekte 
olan enstitiHer ~ok asri<Jar. Te~r'ih ~>ns. 
titi.iau, kiicuk havvan hastanesi, Zoo-
tekni'ye ait tecriibe ahtrlar• ve talcbe 
pansiyonu gibi binalar ikmal edil
dikten sonra mcktebin Ankara'ya 
nakledilmesi muhtcmeldir. 

Mektebin heveti tedrisiyeai, Av • 
rupa'da ihtisaalartnl yapmtf ve uzun 
zamandanberi de mealek uirunda 
feragatle calt,an ktymetli zevattan 
miitetekkildir. Gec;en sene mektep 
seririyahnda 3000 den fazla hayvan 
meccanen tedavi edilmitlir. Mektebin 
talebe miktar1 ~runden gune artmak • 
tad1r. Mektep leyli ve meccanidir. 
Tatradan gelenlere harcarah verilir 
ve ayr1ca elbise, ~amaftr, kundura 
hatta mendiline kadar buttin ihti • 
yaclar1 temin edildikten sonra da 
avda 7 liraya kadar cep harcrhi• ve
rilmektedir. Mektebi iyi dereceyle 
ikmal edelner Avruna'ya sronderi • 
lir. Avrupa'da, bilhaua Rusya'da 
bir ~ok kad1n baytar mevcuttur. Tiir· 
kiye'de he:11mlar•mm her sahada ol· 
duiu ~rihi bavtarhkta da muvaffak 
olacaklarl Aii~heaizdir ve onlr.rtn da 
bu mealege" kars• alakadar olmalar1 
f&yani temennidir.:. 

M u-tefe~rrl lk< 
Manifaturamlar cemiyetinin 

bir te§ebbUsD 
Manifaturactlar Cemiyeti, fstan • 

hul ve Bey~~lu'ndalti bilumum bu • 
yuk ticaretanelerle lokanta, birahane, 
ainema gibi mueueselere hirer mck -
tup gondererck. cemiyetin hiiviyct 
varakaaam hamil olan esnafa maktu 
fiat uzerinden veya pazarhktan son
ra hesap goriirken yiizde ka~ nia -
betinde tenzilat yapacagmt sormut· 
tur. 

Gelccek cevaplarm arkas1 nlm • 
d1ktan aonra, tenzilatt kabul eden 
muesaeselerin adreslerile yapace.k • 
lart tcnzilitm miktartna gosteren bir 
cetvel basttrJlarak cemiyete mukny • 
yet manifaturactlarla tuhafiyecilere 
ve bunlarm muatahdemlerine dagr • 
ttlacakhr. 

Cemiyct bu tetehbusile kendi aza· 
a1na magazalardan yiizde 10-15 ve 
lokanta. birahane, sinema gibi yer • 
Jerden de yiizdc 20-25 nisbetinde hir 
"CU7luk temin edccegi kanaati,..:J,.rl' .. • 

lrak hUkOmetl bizde n tUtDn 
amelesi istiyor 

lrak hi.ikumeti hiikumetimize miira -
cnatle ameli ve nazari ti.itlin ziraatine 
vaktf 23 miitehas111 iJ~i istediiini bil • 
dirmiptir. Jrak hiikumeti bu iKi!erle u~ 
sene miiddctle mukavele yapacakbr. 
Tavsiye olunacak ip~ilerin bekar olman 
ve 30 yap1n1 gec;mi, bulunmamast aart· 
br. Kendilerine mahiye 37 bu~uk ile 
50 TUrk liraa araamda para verilecek-

Man~uri mes' elesi 
Man~uri mes'elesi bir muddet fa

atladan aonra tekrar ebemmiyet kes
betti ve cihantn nazari dikkatini 
iizerine celbeyled'i. Bir ka~ hafta de
vam eden siikunetin zahiri oldugu 
ve Japon'larln scasiz aadastz bu zen· 
gin memlekette mevkilerini tahkim 
f!tliklerl tlttidi anlaf•hyor. Japon -
lal'lrt en tnUhim faaliyeti asl~erlik 
sahasmdadtr. Rua'lara ait ~imali 

Man~uri mmtakasmda Japon'lar {:in 
kuvvetlerini ikiye ayunrak bir k11 • 
mm• Jungari nehri boyundaki dai -
ltk ve ormanhk araziye sthtthrmt~
lar ve her taraftnn abloka etmit • 
lcrcfir. Bunlar Vladivostok hududu 
civarmda bulunuyorlar. 

~in•Jilcrin bir k111mt Man~uri'nin 
timali garbi11inde s•k•~tmlmlfhr. Bu
ras• timdi kamilen Japon'lar ite 
bunlarm mahmiai mustakil Man • 
c;uri hiikumeti ordusu elinde bulu
nuyor. Sovyct hududu iizerindeki 
Man!juli istasyonu bile Japon'larm 
line girmittir. Japon erkam harbi 
umumisi reis vekili Man~uri'de 
ve teftit etmektedir. Mumaileybin 
bulundugu trene musellah <;in'liler 
bir aui kaat tefebbiisunde bulunmut
lardJr. Bu taarruz tabiatile Japon 
milletini bir kat daha igzap ede • 
ccktir. 

Malumdur ki Japon'lar1n Man • 
cru1·i'yi kamilen itgal etmeleri hir Ja
pon erkana harp zabitinin Mogolis
tan'a gidcrken Man~uri hud"udunda 
~in'li askerler tarafmdan olduriil· 
mesi hadiseaindcn net'et etmitti. Ja· 
pon'lar Man~uri'deki iktisadi ci -
hetten dahi epcyce yerletmek isti • 
yorlar. Tuz kadar Japon aanayi pat· 
ronu Harbin'e gelmittir. 

Man~uri hukumcti beynelmileJ 
giimriikleri ve hatta cfogrudan dog • 
ruya Japon arazisinde bulunanlar1 
dahi zaptetmiflir. Devletler buna 
raz etmek iatemit1erae de ciddi ve 
miieaair bir te,ebbuste bulunmamtf• 
lard•r' Bu 11uretle Man~uri 
askeri hareldth besliyebilecek gay 
zengin ve muntazam bir .rn•t:.mlull"l 

varidat bulmuttur. 
Man~uri'deki bu hadiseler ve J 

ponl'arm faaliyeti Moskova'd'A e 
hemmiyet ve endite ile takip olu 
nuyor. Japon"a Amerika 
hurunun terki teslihat. ait 

yet Ruaya'at ve Cin ile 
ttmn gergin oldugunu goatermek 
tedir. Japon'larm bu hareketi cih 
sulhu i~in tabii iyi bir alamet de 
iildir. 

Ege m1ntakasin 
----

Arkadaltara • 
m1zd n Ra,it 
Bey, Garp vi -
layetlerinde ga
zetemiz nam1 • 
na bir tetkik 
seyahnti yap • 
mak iizere hu
giin Bandtrma 

yolile harcket e· 
diyor. Ratit Bey 
Er,e mmtaka -
stnt da gezere'k 
tetkil:lerini ve 
intib lP.rtnt 11 • 

ruile bildire • 
cektir. 

Umum muhabfrlerf 
mlzden RQ§it B. 

Hallnn dertlcri ve iJ)erile ya'li1n 
dan alnkadar olmak gayesile gaze 
temi:r.. umum muha.birl · 
Fuat Bcye de Karadeniz sahillerin 
den ba•ltyarak Sark vilayetlerin' 
bir tPtkik seyahati yaphrmakta 
Rafil Bey de bir iki giine kadar 
vazifeye garp vilayetlerimizden 
tihak etmi~ ol4!cakbr. 

~Dh!Mla't ne;Uerl 
Zu Or hastanesinin nakli 
Bcyotlu Ziikur haatanesinin K• • 

Blmpa,a'daki eski Bahriye n••n•n
ne nakli diisuniiliiyordu. Bahriye 
taneainin asri bir hale ifrag1 i~ln 
bin lira kadar masraf edilmesi 
gcldigi anlat•lm•tttr. S1hhiye Veki.' 
leti bu itle alakadar olmaktadtr. 

Tarife komisyonunda 
Tarife komisyonu yar1n toplan• • 

rak ~irketihayriye ve liman tarif• ,' 
lerini tetkik edecektir. ~irketihaytt' 
ye'nin Kopru • Oskiidar aeferleri fi' 
atlartAda tenzilat yapthp v ... ,.., .. ,, •••• 

milyonda dor milyonunu 
Jar tetkil etmektedir. Bu aebeple 
kudar vapur iicretlerinden 
yapdmass tirket Yaridahm bir 
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Fransizlarin yeni bir 
tahtelbahiri batt1 

7 kisi facian1n 
' 

Yaln1z 

sebebi simdilik mechuldiir , 

Cherbourg 8 (A.A.) - Promethee 
Fran11z tahtelbahri me~hul bir oe • 
bepten dolay1 Levi burnunun 7 mil ti· 
malinde 75 metre derinliiinde bat. 
mlthr. 

Miirettebattan 49 kiti ile miihen· 
dis ve amele olarak diger baz1 inaan· 
Jar da tahtelbahirde bulunmakta i • 
diler. 

Yalntz miirettebattan 7 kiti kaza 
eana11nda tahtelbahirden denize f~r· 
lahlmlf olduklarmdan kurtulabil " 
mitlerdir. 

Prornete'nin izi bulundu . • 
Cherbourg 8 (A.A.) - Promethe.e 

lahtelbahrinin bathgt yer tabtelbaht
re bagh bulunan ve kaz:a eanaalnda 
gemiden ayr•lan telefon famandJrasl 
aayeainde tayin edilmittir: . 

A I. 1• e Roalro gem1ler1 Pro · r•a•ov . 
rnet'!'yi kurtarma ameliyeame itti-
rak icin yola ~lkmltlardtr. 

Tahtelbahir neden battt? 
Cherbourg 8 (A.A.) - Kaza ne 

b . lfM& veya karaya oturmaktan 1r ~arp . .. 
ahut ne de bir enkaz de muaa - I ve y . • I . . 

deme etmekten Jler1 ge memtfh~ .. 
Deniz altmda 2000 ton hacmt 10• J 

tiabisinde bulunan ve aon defa inta 
edilmit olan bu ciizii tam heniiz tam 
bir miikemmeliyetle aeyredebilecek 
balde bulunmad1imdan diinkii deniz 
aathtnda yap1lan teeriibeler bilhaaaa 
Jiizumlu gOriilen tertibahn ittihazt 
i~in yapllmtf bulunrnakta idi. 

Kaza aleli.de tiddetli eereyanlarla 
kabaran sular i.izerinde vukua cel • 

miflir. 
Sefine aUvariai ile 6 zabit ve bazt 

tayfalar geminin govertesinde bulu
nuyorlardl. Tahtelbabir zabiri hi~ bir 

w.. - - .. •n:'lllmm ' I nnr tr. 

Amerika Reisicumhuru
na yeni bir namzet --

fndianapolia 8 (A.A.)- f~ki aleyh

tan milli ftrkaat m\imeuiller mec
li.si azaamdan M. Upahaw'yi Arne .. 

rika riyaoeti cumhur intibabahnda 

kendi fn·kaa•n•n namzet1iiine se .. 
~ilmittir. 

Ayandan Miater Por,eh, i~ki a -
leyhtart f1rkalar1n bu bapla daha 

ehemmiyetli kararlartna intizaren 

mezkur namzelliii kabul den imtina 
eylemittir. 

BUyUk Britanya tayyare devri 
mOsabakasJ 

Londra 8 (A.A.)- Kral tarafm
dan vazediJen kupa it;in iki iin 

miiddetle devam edecek olan ~ii
yiik Britanya hava devri miiaaha
kaOJna ikiai kadtn olmak ii~ere 82 
miiaabtktn ittirakile bu aabah baf • 

!anm1~hr. 

Bir casusluk mes'elesi 
Paria 8 (A.A.)- latintak hiikirni 

Leh'li talebeden Feribel Strom ile 

Romanya'h reuam Meileri. iati<;vap 

etmittir. 
Bunlarm her ikisi de Fan tom,.. 

itinden dolayt maznun bulunmakta

dlrlar. 
Strom, dinleme merkezlerile lay. 

yare motOrlerinin plinlarm1n kendi 

evinde bulunmaat aebeplerini f&Yani 

. b' 1 da izah edente· memnun1yet Jr arz 

mi,tir. .
1 Kendi aralar1nda ve Fantc''.l~ 1 e 

'I nlar yckdi -muvacehe ed1 en maznu 

i'erlerini tantmamakta 

beyan etmitlerdir. 

olduklanm 
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bep olmaka1ztn birdenbire aulara 
ae I k' · b .. miilmiittiir. Kurtart an 7 •t• a -
~~~~ kaytklan tarafmdan tahlia edil· 
mitlerdir. 

Deniz tayyareleri nerede oturdu .. 
gunu tayin i~in bemen istiktafata bat· 
]amttlardJr. Mairuk sefinenin kur -
tartlmast i~in bi.itUn tahliaiye vesaiti 
harekete g~irilmitlir. Maamafih bii
tiin bu ameliyeler cereyanlartn fid .. 
detinden ve denizin kaza mahallinde 
fazla derin olmasmdan dolayt ~ok 
mii,kiil gibi gOriinmekteir. 

Kptaamn soyledikleri .. 
Cherbourg 8 {A.A.) - Promete 

tahtelbahrinin aiivariai, geminin au
yun aathmda tabii bir tekilde aey • 
retmekte olduiu ve govertede 15 kiti 
bulundugu 11rada bir ka~ aaniye i • 
<;inde aular arasmda kayboldujiunu, 
bu eanada haSJI alan yan dalgalarile 
auyun yiiziinde kalan gOverteden bir 
~ok insanJartn suya aUrUndiiklerini 
beyan etmittir. 

SUvari bundan batka bu izah edi
)emiyen feli.ketin yanht bir manev
radan ileri gelmesi ihtimali oldugunu 
aoylemittir. 

Dalma kapaklart daht eanasmda 
a\ir'atle kapattlmtt hulunduiiu tak -
dirde tabtelbabrin tahliai iimit edi
lebilir. 

Bir tahtelbabir avc111 avizo ile 
birlikte 4 romorkor, 3 tahtelbahir ve 
3 deniz tayyareai taharriyat yapmak
tadlrlar. 

Bahriye Na~m kumandan Calia'ya 
bir telgraf gondererek kurtarma a· 
meliyahntn ieraat i<;in Artiglio tabli
siyeainin gOnderilmesinde •arar ev
lemitlir. 

Ill 

Hoovr teklifi miinaka,a 
· ediliyor 

Cenevre 8 (A.A.)- Terki teali • 
hat konferan11n1n umumi komiayo
nunda Hoover teklifahna ait miin&· 
k I b I U L 
•ta ar •t amtthr. 

Kanada murahhaa1 M. Dupre, 
prenaip itibarile Amerika teklifle • 
rini methetmif, fakat bunlar1n hu .. 
ausi ahvali heaaba katmamakta ol
duklartnt aoylemittir . 

M. Garton de Wiart, Hoover tek
lifallnm huauai ailiih imalah hakktn
da derin bir aUkiitu ihtiva etmeaine 
ragmen lehinde bulundu~unu soy· 
lemia ve bu mea' elenin bir neticeye 
iaaH, huauaunda 11rar eylemiftir. 

Kabul edenler 
Cenevre 8 (A.A.)- Tabdidi tea

lihat konferanatna ittirak eden Mek
aika, c;in, lav~, Eatonya, lavi-;re, 
Arjantin ve Romany& murahbaalar1 
Hoover tekliflerine esaa itibarile it
tirak ve bu teklifleri kabul ettikle
rini bildirmitlerdir. 

M. Boneour, kil<;iik itili.f hiiku • 
metleri ve Leh murahhaalart ve M. 
Politia ile goriitmiitliir. 

Tahdidi tealihat ve Japonya 
Tokyo 8 (A.A.)- Bahriye nazm 

nam1na beyanatta bulunmaia tali· 
biyettar miimeaail, di.in avam kama ... 
ra11nda M. Baldvin'in tabdidi leaH
hat hakkmdaki teklifini mev:zuu 
bahaederek Japonya'ntn hiiyiik harp 
gemilerile kruvazOrlerin tonilito 
m.iktarlarlntn azaltJimaatna taraftar 
oldugunu, fakat biiyiik aafft harp 
gemileri hakkmda teklif edilen ra
karnlara muar1z bulunduiunu, bun
dan batka Japonya'ntn kruvazorler 
hakktnda teklif edilen rakamlar hu
auaunda diitllnmek i~in k~ndisine 
vakit btrakdma11n1 iatediiini sOy • 
lemittir. 

~al1nan 9oniil 
- Oyle hir adam da yo)<. 
- Oy!e bir adam yok mu? Kahil 

degil, biitiin l~erenkoy tantyor, bent 
biz kendiaile konufmadtk mt? 

Giilmeie ba,laobm. 
Nitanhm Nebahat Hamm, iki eli

mi de tutarak gittik~e azan bir me
rakla aoruyordu: 

- Soyleyiniz, ooyleyiniz I 

- Her feyi Oirenecekainiz. Bu 
o kadar mebaretle tertip edilmi~ bir 
ttt.uzipliktir ki eier aizi ~·ldaraa1ya 
aevmeaeydim, ne taaavvur, ne de 
tatbik edebilirdim. 

- ~akat ya o aia~ arkaatndan ka. 
<;an golgel 

- Hepaini ogrenecekaini• 
- Soyleyiniz 1 

SERVER BED I 

- Biraz sab1r ... 
-Soyleyiniz, aabredemem. Def-

terlerimi okudunuz mu? 
_ Tabii... Yokaa o kadar zah -

mete ne liizum vardt? 
_ Demek biitiin ... 

_ Kalbinizin 11rlar1.nt biliyo~um. 
_ ()yleyae, bildijiintz teylert ba· 

na ne ooruyordunuz? . 
_ Bilmiyor gibi 11oriinmek ~~ ~·: 

• I 'darei keli.m edecegm•~• 
~~~ nakllholtuma gidiyord'u. Hem de, 
gorme • • 
benden biraz tiiphe ettllentz. ·: 

- Sizden hi~ fUphe elmedlm ... 

- ftiraf ederim ki diinyanm bii -
tUn ~arlok Holmes'lerini dave! el· 

· · · · den ·tka • aeydiniz gene ~u Jftn ·~m ' 
mazlarmtt-

SEYAHAT NOTLARI: 6 ILM[ MUSAHABE 

Sag1r ve dilsizler 
mektebinde 

Sofya, haz!ran 932 

Bugiln bana mihmandarhk etmek 
lutfunda bulunan Dariilfiinun mezu
nu iki muallim Bulgar k•~• ile bele
diye bah~eainin kOteaind'e tramvayft 
bindik, bir <;eyrek sonra biiyi:k eaki 
bir kilisenin oniindeki ziim,iit wibi 
yemyetil ~imenlerle aiialii bir bab~e
nin Oniinde durduk. K1zlar•n kiicriiiU 
burada inclim, mektep turaclkta .. 
dtr, dedi. Bab~eden ge~erken ktz • 
lardan biri bu gOrdiiiiiniiz parkin 
yerinde bundan iit; sene evveliaine 
kadar eokiden kalma bir Ia~ bina 
vard1. Adma zindan diyorlardt, he
lediye ytkh, hab~e yapll, dedi Yii
riidiik. Bir kofenin batmda tahin 
renkli dort kath laf bir binayt goa
tererek itte mektep budur, dedi. Bi
rinci katta miidiir odaa1na gittik. l\1ii· 
diir elimi atkarken: 

- !?prehen zi doy<; • Alman'ca bilir 
misiniz? dedi. Zer venik • pekiz! 
Cevabtm iizerine mihmandarlar&ma 
bulgarca tunlart Joyledi: Mektebimi 
gOstermeden kendisine aOy]eyiniz ki 
bi~ burada yokluk i~inde ~ahftyoruz. 
Ben ve arkadaflar~mda feragat hiui 
olmaaa bu iti yiiriitmek miimkiin ol
mazdt, Tabiatin hakatzhitna kur
ban olan aain· ve dilaiz .;ocuklan ko .. 
nutlurmak, okutup yazdtrmak, on • 
lara tarih, coirafya heaap, yurt bil
giai, elitleri Oiretm~k ve onlan ce
miyeti beteriyeye bir yiik olm,.ktan 
kurtarmak bizim i~in t;ok zor, fakat 
sevaph bir mefgale oluyor. 

Miidiir li.ktrdumt bitirdikten aonra 
ben de auallerimi aordum. Edindiiim 
mah.imah anlatayam: 

Sofya' da aagtr ve dilaizler mek • 
tebi teaia eclileli 33 oene olmuf. Bu 
miiddet zarftnda alh yiiz aaji1r ve 
dilaiz tahailini bitinni,. Elyevm mek

lepte 23 ii ktz olmak iizere 76 ~ocuk 

varmtf. Mektebe 8 ile 14 yatmda a
lan ~oeuklart ahyorlar. Tahsil mUd
deli aekiz sene. Mektebin leyli ve ne

hari talebeai var. Fakir ~oeuklar pa

ra venniyor. Vaktii bali mii&ait olan

lardan aenede 600 levadan 6000 le

vaya kadar Ucret ahyorlar. Mekteh:n 

dokuz muallimi var. Bunlardan ikisi 

ktz, hepsi de muallim mektehi me • 

zunu. lkiter sene mUdiirUn yantnda 

ataj gordiikten aonra muallim oh: • 

yorlar. Miid'iir tabsilini Almanya'da 

yapmtf. 25 oenedenberi miieueaeyi 
idare ediyor. Ktrk alh y&flnda, ado 
Ivan !?inkof. 

Mektebin aenelik biit~eai bir Dlil
yon ii'i- yiiz bin leva. Bu paray1 hii
kiimet veriyor. 

Dihizler oileye kadar den oku

yorlar. Oileden aonra elitleri yapt· 

yorlar. Erkekler kamitten iakemle ve 
aepet oriiyorlar. Marangozluk yapl· 
yorlar. Kt:zlar dokuma itleri, cfanteli\ 

ve diki, ogreniyorlar. 
Miidiirlln muavini Ktzanhk'h ~1. 

Dobreff, ~ok temi:z: Tiirk'-re konutu· 

yor. 24 aenedir bu miieueaede ~ah .. 
t•yormuf. 

Miidiiriin deli.letile atn1flart do · 
lafbk. Evveli. birinei ltntfa girdik. 

Muallim burada barflerin teker t"· 
ker, sadaa1n1 Oiretiyordu. Bir aene 

zarftnda iki heeeli balta u~ beceli 
kelimeleri bile okuyabiliyorlarm•t· 
Muallim !avant goaterdi. Hepsi bir
den Iavan diye hayktrdtlar.Bulgar'lar 

da Iavan diyorlar. lkinei SJmfta tah
sil daha biraz ileri gitmit ve tedri· 

cen aon olan aekizincide k1raat, coi· 

rafya, beaap ve aaire Oireniyor)a,.. 

Yalm~ hepainin de aealeri ~ok drkin 
ve yeki.henk veya ahenkaiz. Tabii 
ititmediklet"i it;in aealerini idare et • 

meaini bilmiyorlar. 

Kulag1n oea terbiyeainde ne ka -
dar kuvvetli bir i.mil oldujiunu in • 
aanlar bu dilaizlerin konutma vc 

okuma tarztnt gOrdiikten aonra dab a 
iyi anhyot". 

SELIM SIRRI 

Biraz diltiindilkten aonra dedim 
ki: 

- Evet ... Kalbinizin earar1. .. Ben 
bunu oirenemeaeydim ~tldtrabilir -
dim; biraz reaimle metrul oldutum 
i.;in her ,eyi gOziimle aOrmek iate • 
rim. Kalbinizin de adeta fotojrafiaini 
gOrmek iatiyordum. Halbuki siz en 
kii<;iik duygunuzu bile gizliyecek bir 
tabiatte yarattlmlfhntz. Bilmem ba
hrlar mtalnlz? Bir gi.in ben aizin ai· 
ztmZI aradtm ve a.ize aordum: 

-En mahrem dostunuz kimdir? 
- Benim pek c;ok doatum vardtr, 

fakat hi~ birine kalbimi a~mam, de
diniz. 

Sonra uzun uzun diitiindiiniiz, ve 
gayet iyi akhmda, gene fU aiacm di
bindel<i otlardan birini kopardm1z, 
parmai•n•za •ard•n•z, ~Ozdiiniiz, ge
ne aardtntz ve i~inizi ~ekerek dediniz 
ki: 

- Ben hayahmda hi~ kimaeye a· 
~tlamtyorum. Bu tabiatim beni ~ok 
fena ediyor, bazan basta oluyorum, 
fa kat ne yapaytm? Elimde deiil. 

Hareket varlikt1r! 
..•. ···--

Adaleye sardm1s 
' 

goriilen gen~likten 

iimidimizi kesmekte hakb miyiz? 
Milli irfan1m1~ i~in giizel bir ha

reket ve miinakata aahaat tetkil ede
ceiine biiyiik iimitler veren {Ede -
biyat ga~etesi) nin ilk niishasmda 
(resmi. kiitat) vazifeaini, muhtert:m 
ruhiyat miiderriai l;ekip Beyin, Him
de kararatzhit itaret eden .;.ok , ... 
mimi bir yazdar• ifa ediyordu . 

Gen<;liiin akibetine karf' duyu
lan ve ruhun Oz noktaatnd'an fevc • 
ran ettigi meydanda alan bu a•il 
enditeyi, ayni. kanaate ta~nmen it .. 
tirak edilmeae bile hiirmetle kart•· 
lamamak kabil deiildir. 

Zaten rubi infili.klar, kaynak • 
lartnt ak1ldan ziyade histen, miiabet 
vak1alardan fazla miicerret mef -
kUrelerd'en ahr. Ozerine titrenen 
i<;timai ernellerin tehlikeye dojiru 
gittigini zannedenlerde arllk aktl ve 
manllitn petinde ibtiyath adtmlarla 
yiiriimete, ne vakit ve ne de taham
miil kahr. 

Boyle vaziyetlerde kendini his
sin cazip ve aeri dalgalar•na kapbr
mtyanlaran aam.imi o1d'uklartndan 
bile fiipbe edenler bulunur 

ftte muhterem miiderriai ifrata 
sevkeden ve dimaidan yiiz ~evirip 
adeleye aartlanlart bakh bulmak ki
nayeaini aarfa mecbur eyliyen te ... 
sirin, ani maruz kald1klarl (vecit 
ve infial) in tabii bir neticeai oldu
guna tiiphe yoktur. 

(Humanitere - lnaani) ilimlere 
kar,. ta on dokuzuncu as•rd'a aezil
mege bafhyan ve gittik~e keoafetini 
arhran ihmal, &arp medeniyetinin 
en ~iiriik hayat akid.esini letkil et -
tigi, itimada liiytk bir ~ok garp m ( 

tefekkirlerinin de bu hakikati itiraf 
eyledikleri malumdur. 

Bu teseyyiip yiiziinden ruhi mea
netlerini hirer hirer kaybeden OUnya 
gen~ligini ilmi imana baihyan tel
ler, bereket verain yaln1z bunlardan 
ibaret degildir. 

Heniiz miihmel bir vaizyete diit· 
memit bulunan bir ~ok ilimler aza
mi faaliyetlerine devam etmekte • 
dir. Bilbaua tabii ve fi~iki bilgileri 
bu kanao.tin en kudretli tahitleri O· 

larak goatermek miimk\indiir. Bun
lar riyazi ilirnler gibi miitebellir mU
tearifelere de istinat etmez. Eaaa 
kaynaklart olan tecriibe ve mu, ... 
hedenin a~makta devam ettijii pii -
riizaiiz yoUar1n daimi yolculat"tdtr. 
Her giin daha vazih inkitaflara da
yana.; bu tebeddiil ve teced'diitler, 
ilmi iman1 tarsmak tiiyle duraun, 
daima biiyiiyen iimitlerle takviye 

Kralicre gidiyor 
! Blrfncl aahltoden mabalt l 

Krali~elerin hulunduiu k1S1mdaki balk, 
Kerirnan HaJie Hantml tekrar ve yakm .. 
dan gormek i~in alk1plarmya b .. lanuph. 
Bir htrJSiiyan madanu ayaga kalkarak, 
Krali~elerin bulunduiu maaaya doiru 
biiyiik bir heyecan i~inde Frans1zca ola
rak baiindt: 

- Krali~emizi gormek ioteriz! 
Bunun iizerine, Keriman Halia Ha • 

n1m, kum171 tuvaletinin iistiinde buJu .. 
nan beyaz ceketi ~tkardt ve aandalya -
lardan birinin iiatiine ~1kll. Allaplar tek· 
rar biitiin bah~eyi aars1yordu. Herkea, 
Beyoilu'nun kibar muhiti ve balk, 1932 
Tiirkiye Giizellik Krali<;eainin pek nadir 
bulunur bir viicut abengine, her tiirlii 
tenkit arzusunu yenen kuvvetli bir ca
~ibeye malik olduiunda i.deta miitte • 
fiktiler. Masalardan maaalara intikal 
eden biitiin fikirler bu merkezde idi. 

Bundan •onraki niiohalartnuzda Bel
~ika' daki musabakaya ail resimli ve <;ok 
dikkate laytk tafaili.t verecegiz. 
-- - - --· 

Muallimler kuiObO 
K1z ve Erkek Muallim mektebi 

mezunlart kendi aralartnda bir Me .. 
zunlar Cemiyeti te,kil etmek isle • 
mektedirler. Bu cemiyet daha ziyade ( 
bir kuliip teklinde olaeakhr. 

Sonra da dediniz ki: 
- Biri eline bir netter alaa, gog

aiimii yaraa, ic:inden kalbimi cr•karaa, 
at;aa, okusa, kapaaa, yerine koyaa 
o kadar rabat edeeeiim ki .. Adela 
bir ameliyattan aonra atrtlartndan, 
aanc1lartndan kurtulan bir hasta gibi 
rahat edec:egim. 

Sonra da merhum zevcinizden bah. 
aettiniz. 0 ~ok 1eaaiz bir adamm•t· 
Sizi at;acait yerde, biisbiltiin aiikUti 
olmantza aebebiyet vennif. Ben tek
rar aortnuflum: 

- YazJ yazar mttJDIZ? Ban a ka • 
hraa aizin tabiatinizde bir i.naan i~in 
hahralartnt bir koteye kaydetmek 
laydahd1r. 

- Hakk1n1z var, dediniz. 
- Bunu yap1yor muaunuz bari? 

Diye aordum. 
- Evet, bazt baz1... Hakikaten 

biraz rahat ediyorum. Onlar1, tek· 
rar tekrar okuduk~a da a~1hyorum. 

Siz bunu sOyleyince, bende, bu 
deftet"leri elime gec;irmek ic;in 
deliee bir arzu doii;du. leap 

eder. 
!Jim yollartnda en tchlikeli 

fey, gayeye erdik zannile durmak, 
bir de daba keatirme bir ~tgJr bul
mak gafletile muharrik degittirme
ie kalkttmakhr. 

llmi hareketlerde i1tikrarlar vu
eude getiren ukteler, bu •ebeplen 
dolayt ~ok tehlikelidir. 

llmin yolculuiuna haztrlananb.r, 
bu bitmez ve tiikenmez yollarda <>n 
milkemmeli dejiil, daha miikemmeli 
artyacai•m bilmelidir. 

{Atom) ge~en zamanlarda, fiziki 
ilimler muharrikinde, teblikeli bir 
ukte roliinii oynamtf, kendini mad
denin en kiit;iik ciizii, yani miinle • 
hast olarak tanitMJftl. Hele son ~a
manlarda bunun da kendinden cia • 
ha kiic;iik varhklardan tetekkiil el· 
tijii ve parc;alanabilecejii anla~tld1 
da tehlike zail oldu. 

Gen~lige her feyden evvel telkin 
ed'ilmeai liiz1m gelen fey, ilim yol • 
Jartntn namabdudiyetidir. Yeni yeti
feceklerin eritilecek gayelere dejiil 
yeniden yeniye a~1lacak ufuklara 
intizar etmefe ahtbrdmalarl li. • 
zJmdtr. 

Takip ediJecek terbiye ai ~emimiz, 
bakaatz gayelere deiil, tiikcnmez 
hareketlere tevecciib etmelidir. 

fncimat etmit gibi gOriinen mii .. 
tearifelere iatinat eden bilgilerin 
&kibetlerinden daha ziyade kot" -
kulur. 

Mesafe ve zaman mefhumlartnln 
terki, kiinatta miiatakim ve miite • 
vazi hatlara teaadiif imkinaJzhil -
ntn iabatt, acaba bambatka prOitl • 
aiplere dayanan yeni bir riyaziye 
siatemi doturm1yacak m1? 

lnaanlart baka ve devammdan it
tibaha dii,iirmiyeeek ilim dallart, 
gene kendi miitevazi adtmlarile ter
kibi bir mahiyette viieude getirmck
le metrul olduklart tabii ve fiziki 
ilimlerdir. 

Ki.inatta mutlak surette tedvin 
edilmif ilimler dejiil, ancak miite • 
vali ve miiteaehil teniyetler vardtr. 
ltte bu taniyetlerin tetkikidir ki bize 
bilgileri bizzat tedvin ettirir. 

l t te &Ill var olan ve her zaman 
varlaitnt muhafaza eden ve edecek 
olan ;sey, miitevali safhalanqda bize 
ki.h kuvvet, kah madde fekillerincfe 
gOziikiip liyuat bedii cilveler, tece] .. 
liler ibraz eden harekettir. 

Varhk hareketin neticeai, harek~t 
iae varltfan iissiileaaatdtr. 

ABDULFEYYAZ YEVF/K 

Lozan' da itilaf 
Wtrfncl :ahlfeden mabattl 

naeakttr. 
Alman tamiratlmn gayri olan 

tarnirat kornitesinde 
Lozan 8 {A.A.)- Huausi milki.

lemat neticeaincle Alman tamirat1n1n 
gayri olan tamirat komitesi bu ak
f&m M. Mufanof cBulgariatant , cMi
halakopuloa cYunaniatan• , Valko 
t.Macariatan .. , Tituleaco t.Romanya , 
Oauki c«;:ekoalovakyu ve Foti~ t Yu
goalivya-. taraflarJndan imza edi -
lecek protokol metninde mutab1k 
kalmtfllr, 

Mezkur protokol, miiteaktben ni· 
bai heyeti umumiyenin nazari tas • 
vibine arzedilecektir. 

Amerika'h tayyareciler Rusya'
da inmiye mecbur kald1lar 

Nevyork 8 (A.A.)- Devri alcm 
aeyahati yapmak Uzere bareket e
den Amerika'h tayyareci Mattern 

ile refiki Griffin kontrol cihazlart • 
ntn iflememeainden dolayt Ruaya 
dahilinde Minsk tehrinin 50 kilo • 
metre uzat1nda karaya inmeie mec
bur kalmtflardtr. Tayyare harap ol-
muflur. 

ed'~rae biitiln inaanlarl oldilrerek 
onlart ele ge~irmek mecburiyetinde 
olduiumu hiuettim. Yokaa rahat uy
ku uyuyamtyacakt1m. Bu ihtiya~, o 
anda i~ime o kadar birdenhire, o 
kada~ tiddetle dogdu ki h~en d.~~
terlerinizi nereye aakladtgtnlzt og· 
renmek istedim ve tekrar aiztnlzt 
aradun: 

- lyi ama, dedim, boyle defter 
yazmak ekaeriya tehlik~~:lidir. Giiniin 
birinde tunun bunun ehne ge-;er. 

- Ben aaiken hi~ kimaenin elino 
,ge-;emez: Oldiikten aonra da ehem .. 
miyeti yok! Dedini~. 

- Ni~in ••i'ken hi~ kimaenin eline 
11e~emez? Diye aordum. 

0 zaman hu defterleri yatak O· 

dan1zda iki kilit alhnda naa1l aakla
d•i•ntzt anlathntz. Anahtarlartn1ZJ 
uyurken yashi•n•z•n alhnda, uya .. 
mkken de bep yantntzda ta,tdtjilntzt 
aOylediniz. 

Ben buntar• anlatttk~a, niJanhm 
Nebahat Hamm, birdenbire uyanan 
battralartntn verdigi bayret ii~nde 

Bence ••• 

Giizellik miisabak 
• Cenap gehabet 

Muharrirlerden, heykeltratlar 
aamlardan, doktorlardan miir 
aiu'ba,h bir heyet J.ar~JSmda 193 
zellik Krali~esi intihap edildi. 

Bu esmer, heykeli, saf bir k1z 
gun ve serpilmi~ bir viicut, gOzle 
bir ten, yum~rak ve gOlgeli aa~l 

rip bak1~h, aiyab, ayni zamanda 
ynhct, hem de olq,aytcl gOzler, 

tar kollarm aonunda incecik eller 
merli ayaklar, siitun gibi ba 
tiin phsmda giiliimsemesile kayb 
bir olan nefis bir vahpi hal var. 
iftn klasik riddiyetini teairli gamz 
<;ukurlafhran ve 18 yapma maha 

1rra kii~iiciik ve miikemmel dit· 
Kahir bir ekaeriyeUe ae~ildi. M 

bakaya girenler ara11nda ~ok giiz 
de vard1. Fakat bu gozkamaptm 
kibe kart JSmda 110lgede kaldtlar. 

Zevk mes'eleai ... Gii~ellik mii 
edilir mi? Ben, kendi heaabuna, 

faa•laa1z anyorw:n ve bulunca beni 
gotiiriiyor. Onun karflltnda duyd 
tUrlii tiirlii hialerin kurbanJYJm, eai 
fUUrsuz ve kOr kurbanJYJm. 

Giizel bir mahluk, berv~bi pefln 
nim reylerimi alll'. Miikemmel 
ahenkli bir inhina karflllndaki aka' 

!em, benden ~·kan bir ektopl 
ikinci bir benliitin tezahi.irlerinden 
ka bir feY degildir. B~n hunlan n 
dil edebilirim, ne de iizerlerine 
yapabilirim. 

Bende, daima arkasmdan gittiii 

hi<; tatmin edilemiyen bir miikemm 
ibtiyact vardtr, ki b .. kalarmm giize 
(inde titrer ve ~1nlar. Onu kendime 

lediyorum ve arbk bu ne onlarm, 
de benim giizelliiiimizdir. Sadece 
zelliktir. V e bu ban a ye 

Onu ruhumun bir kOtesinde 

mak, iistiine titriyerek korumak ia 
rim; ona hararet1i bir ibadetle tapm 
ve bu i.licrnap ili.he, beni hayatta 

pahyan, azaltan, yaralayan ne a 

hepaini uzakl .. hrarak miik&fatmu 
rir. 

Bu yorucu intihap eanasanda K 

man Halis ka~lSlnda duyduium hi 
~ok karlftkbr. Bu hi.Jer, onu bu ka 
giizel bulmaktan, daha giizel alma 

istemekten, onun fani olduiunu b 

mek azab1ndan, onun giizeiJiiini e 
ftmdakilere zorla kabul ettirmek ira 

sinden miirekkepti. !;ij!'k.ii, iater le 
me, ister aleyhime olsun, ben ifrah 
verim ve r~nklerin, zevklfrin mii 

fA edilemiyecejini bildigim halde 
ayni hizadaki in!lanlan bu aansaayoni 

Je dolu gOrmek anuaunday:am. 

Ben bu Iaiii yiizde, bu giizel bac 
jln ~izgisinde, bu mafrur, kaba 
goiiiste, bu ~rrptnan kii~iik elde ti 
yen ve 11ozlerini bu dereee karanhk 
yanaim• bu kadar ~i~eklenmip gaster 
hayabn lltrJnt anyordum. Ayni za 

da da hikim bir aimaYJ bir ~ocuk y 
ziine ~eviren tebessiimiin muammaa 
da arJyordum. 

Giizellik krali~esi, bu, henim~ l<ep 
sine biitlln ktymetini bildirmek iatedi 

bir unvandll'. Gelecek aene elinden a 
nacai't iCjin mevhom bir unvan nu? H 
ytr! Bir unvan hie; bir zaman mevhu 

olamaz. Ona bir kere aahip olmak, d 
ima aahip olmak demektir. «;:iinkii Ia 
biahn kendisine hahpettijii miiales 
11iizellik, bu fani diin)'ada kendiaine v 
rilmif bir rehin~den bapka bir f"Y de 
jiildir. l,te beferi giizelliii;in bir par~ 
1ahip olan k1z. Bu unvam mes~~lar 

l&flllft ve giinii relince, bunu kendind 

aonraki nesillere- devretain. Bu onun k 
dmlok vazifeai ve f"refidir. 

LUSIYEN ABDULHAK HA.Ml 

Adliye Vekili 
lki giindenberi tehrimizde bulu 

nan Adliye Vekili Yuauf Kemal Be 
daha bir hafta kadar latanbul'd 
kalarak «;:amhca'daki ikametgi.bl 
rmda iatirahat edeeeklerdir. Yu•u 
Kemal Bey bu miiddet zarfmda ba 

huauai itlerile metrul olacaklardJr 

;ozler;;.i a~tyor ve battnt aalhyord 
_: Sabi, aabi ... dedi, baktntz, b; 

bunlart tamamile unutmuttum! • a 
kat bahrlaaam dane ehemmiyehdva 
dl? Si~den tiiphe etmek akhm a 
w~er miydi? • 

- Evet, ben defterlerinizin ,era 
boyleee ogrenmi,tim. Onlarl ele ce 

• k • . b'r eece ai~ uyurken od c;trme Jt;ln 1 • .. J' 
ntza girmek ve t;almak laztm ge ~-
yordu. 0~ dart giin viedan•rnla mu
cadele ettim. Bu bir b.rll~hk m~ olu 
d ? H 1 ~ ne demektir? Kendt rna u. tn 
di ihtiya~lannt temin etmek i~in 
ba,l<alannt ktymetli ~fya~mdan ~a 
rum eden adam degtl mt? Ben 
boyle bir makaad1m yoktu; aadec 
ruhunu~un j~inde kapah kalan hiale 
oii;renmek ve def~e~lerinizi oize i~d 
etmck niyetinde 1dun. Fa kat, dty 
dii,iindiim gene, bunun da htrS1zh 
tan ne fark1 var? Birinde maddi et 
~ahn1yor, Otekinde manevi; birintl 
~;ahnan fey paradtr, m\icevherdir. 

(Mabadi var) 



Almanya' da vaziyet n~~n~at: 

V esika ticareti ! 
- ·--- Almanya' da bugiin en miihim 

B . d . c 1. n p am u k I u Takas usuliinden istifade 
mes'ele 

neticedir I Z e D 1 -~ 1 etmek istiyenler ... intihabat1n verecegi 

S an a Y 1• 1. I. h ~-···· _a I e d I. II. r?. li Piyasada yapddtit iddia edilen bir vesika aht ver~ine dair dedikoduiar 30 mayts 1932 tarihinde Alman 
Ba:vekili doktor Bruning iatifa ede • 
rek yerine idarei hiikii:meti Von Pa-

deveran elmektedir. Bu f&yialara gore 
faraza tiftik ve yapaj'J ihrac; etmi~ olan 

·.~aJkin I•hti·yacina gore bu is, e ipekt-i}ik bir tacir, mal ihrac; ettigini gosteren ve-
:-1 ~ sikayt ithalatc;• bir tacire satmaktadJr. 

pen deruhde etti. Yeni hiikumet hayati 
siyasiyede iktisab1 ,ohret etmi' kim
selerden miiterekkip degildir. 4 ha -
ziran 1932 de Rayib,tag feshedildi. 
Alman te~Jkilatt esasiye kanununa tev. 
fikan yeni intihabat alb hafta zarfm
da yani temmuz evahirine dogru icra 
ed ilecektir. 

bir -;ok mevkiler kazandtlarsa da ek • 
seriyeti temin edememi~lerdir. Bi • 
naenaleyh, temmuz 932 nihayetinde 
yap1lacak yeni intihabatta nasyonal 
sosyalistlerin tekrar ekalliyette kal -
malar• gayrimubtemel bir ~ey de • 
gildir. Milli sosyalistlerin sag cenah 
ftrkalarile uyu~up bir dolap c;evirme
Ieri de miimkun olup olmadJgtnt sim
diden kat'iyetle kestiremeyiz. Hitler, 
diger fsrkalar m illi sosyalist p1·en -
sipleri dahilinde bareket edecek olur. 
larsa bir konlisyon hiiki'imeti viicude 
getirecegini daha ~imdiden beyan 
etmektedir. 

kadar ehemmiyet vermeliyiz! 

Bursa (Hu. Mu.)- Niifusumuzun 
umumi nisbeti yamnda ahctst pek 
az oldugu halde, otedenberi en ~ok 
tekemmiil etmi~ olan san'at ~ube • 
miz cipek~ililn tir. lpekli mamula. 
tJn miitterisi (14) milyonun niha· 
yet ka-;ta kac;tdlr bilmiyoruz. Bunu . 
tamamen kestiren de yok . .. Halbuktl 
buna mukabil keten ve pamuklu 
mensucata olan ihtiyacm pek fazla 
oldujunu ve balta ipekli mamulata 
mii,teri olanlarm da bu ihtiyac; mik· 
tarma dabil edilerek biitiin niifu -
aumuzun pamuklu ve keten men• 
aucata muhta~ oldugunu bepimiz 
biliyor ve kabul ediyoruz. Hal bu 
merkezde iken heniiz memleketi • 
mizde pamuklu bez ve keten i~i ya. 
pan fabrika ve imalathalJ,.'!leri par· 
makla gostermek bile miimkiin ola· 
m1yor. 

Bursa'daki havlucular bu 'ubeye 
dahil iseler de acmacak ve guliine. 
cek kadar iptidai ve ku.-unu vustai 
olan c;ahtma tekilleri bize bu sana· 
yiin kendi batma tekemmiil ve in -
kitaf edebilecegine dair en ufak bir 
iimit dahi vermiyor. ~iinkii: Hav. 
lucular ancak hirer tezgaba sahip 
ve bileklerini, havlu satan tiiccarlar 
beaabma salhyan hirer ecirden ve 
aiindelikciden batka kimaeler d:e -
gildirler. Sabahtan akfama kadar 
toprak izbelerde ve ayaklart toprak 
~ukurlarda gomiilii oldugu halde 
~balamalarma ragmen c;tkarabi). 
clikleri ya (1) veya (2) havlunun 
kendilerine b•rakacagJ i~Ciilik para. 
amdan maada hie; bir feyi (yerli) 

olmtyan bu aan'alln tamamen yer • 
liJettirilmesi ve makinele,tirilmesi 
ic;in yalmz aermaye laztmdtr. 

Kadm, erkek her hangi bir koy· 
liiyii tepesinden tarnagma kadar tet. 
kik ederae'lliz,•\tstline b~ma daima 
pamwdu feyler giydigini ve -;art• • 
lardan da hep bu nevi e'yay1, baa· 
malart, yazmalar1, Amerikan bez -
lerini altp gotiirdugiinii goriirsiiniiz. 
0 halde niifusumuzun ekseriyetini 

teflill eden koyliiniin tamamen ve 
,ehirlinin de kaamen muhtac; oldugu 
pamuklu 8fYAYl imal ic;in heniiz 
orlaya ablan kimaelerin bulunma
maat ve her giin bu yiizden Avru • 
pa'ya akan yiiz binlerce liranm ih. 

racat, ithalat muvazenmizde hesap 
edilmemekte olmast; kendilerini ik- I 
tisad'iyat iilemast sanmJyan, fakat az 
~ok pratik iktisadiyabn• vak•f in • 1 

sanlar1 muztarip ediyor. Binaenaleyh I 
hi~ olmazsa ihtiyactmtzm bir ktsmi. I 
n1 temin edecek miktarda bir iki baa· 
ma ve pamuklu mensucat fabrika • I 
smm ac;IlmaaJ ~ok yerinde ve Jiizum. 
lu bir hareket olacaktlr. 1 

Bursa'da sanayile alakadar ze · I 
vatln fikirleri fU merkezdedir: 

cHiikumetimizin Rusya ve haJya
d'an temin ettigi kredilerin bir k1ami. 1 

le paramtzt en c;ok Avrupa'ya gotii
ren basma ve pamuklu fabrikalan 
ac;dmah; ve bunlar hukumet heaa· 
bma i'letilmelidir.-. 

Diger taraftan umumi olan bir te. 
menni daha var: 

cBizde goreneie kap1larak ite 
giri~mek pek ziyade bakitn olmut 
kotii bir illettir. tpekc;iligin biraz 
para kazandtitnl gorenler bir iki 
sene i~inde evlerini, barklannt sa • 
tarak bu aan'ata abldtlar. Netice de 
mev.,ut fabrikalar1 da zarara soktu· 

lar, kend'ileri de mahvoldular ... ~im. 
di Tiirkiye ihtiyacma kafi olan ipekli 
kumaf fabrikalart arbk tezyit edil· 
memelidir. Bu fl\brikalardan gJLyri 
efya yapan fabrikalar ~tlmahdtr ki 
kazan~ yollart ~galstn ve memle -
ketin muhtelif ihtiya~lar1 az ~ok 
dahilde temin edilsin.,. 

Gene aanayile alakadar olanlarm 

~ok muhik bir arzu ve taleplerini zik. 
red'iyorum. 

(Mmtaka aanayi miifettitleri yal· 
n1z tetviki aanayi kanununun tatbi-
katile metgul oluyor ve kendilerini 
yalntz bu itle vazifedar tutuyorlar. 

m•t· Geri kalmtt sanayiin ilerletil • 
m~i i4iin neler yaptlacaima dair ir· 
tatla bulunmail vazifeleri harici ad. ' 
dediyorlarm•f· Halbuki 1anayi mii -

fetti~lerinin hikmeti viicutleri yalmz 
makine ve beygir kuvvetile muafi
yetlerini heaap etmek olmay1p aa -

nayiin inkitaf ~arelerini arattmp O· 
nu icap e~en yerlere bildirmek ol • 
malt deiil mid'ir?) 

Bu cibetin yeni tetvlki sanayi ka. 
nununda mevcut qlduiu aoylemnek· 
tedir. 

Y eni bir ~ehir doguyor 
.•..•. 

Van' da biiyiik imar 
t • . " 

fa~liyeti batladt 

Tacir de taka~ usuliinden istifade ile 
o vesika ile faraza kahve ithal etmek
tedir. 

V esikasmt satan ~ah1s bu suretle ha· 
vadan miihim bir nara kazanmts oldu· 
gundan, malant piyasadan c;ok ucuza I 
satmakta bu suretle namuslu tacirlere de 
rekabet imkan1 vermiyerek ag1r bir dar· 
be vurmaktadU". 

~ayialar hakkmda tahkikat yapmak 
iizere miiracaal ettigimiz giimriik b&J 
mudiirii Seyfi Bey demiftir ki: 

«- Boyle vesika sabt~mdan malu -
mattar degiliz. Gumriiklerde usuliine 
muvafak olarak tanzim edilmit beyan• 
nameler muamele gormektedir. Boyle 
bir tikayetin Ticaret Odasmdan tab • 
kiki laz•mdll'.» 

Ktrkaga~'ta kooperatif 
Ktrkaga~'ta bir zirai kredi koope

ratifi lefekkiil etmi~tir. Kooperatifin 
ortak mevcudu giinden giine artmak- ~ 
tadtr. Bu te,ebbiise kasabamn Bele· 
diye reisi Celal Bey onayak olmu~tur. 

6Uiyaglaramtz sattlamtyor 
Kokulu aabun, esan.s gibi liiks me· 

vaddtn imalinde kullan1lan giilyagt 
fiatlart son zamanlarda c;ok diit -
mii9tiir. lstihlakin azltg1 da satt,Ian 
giic;lettirmektedir. Diinyaca ,ohreti 
olan bu mahsuliimiiziin Avrupa'ya ih
ra~ imkanlart aratbrtlmaktadJr. 

Tiitiin mahsuiU 
Bu sene tiitiin mahsuliiniin gec;en 

aeneye niabetle az olacag1 tahmin e· 
dilmektedir. Bir ~k tiitiin mmtaka· 

lartnda ge~en aeneye nazaran daha az 
zeriyat yaptlmttbr. Trabzon'da zeri
yata heniiz ba~lanmJfhr. 

Zirat sergiler 
Zirai aergiler miitezayit bir rag· 

betle karttlandtgmdan, Ziraat Odaaa 
iktiaat Vekaletine miiracaatle bir 
aergi talitnatnamesi yapdmasJnl is -
temi.,Hr. Talimatname sergilerin da· 
ha muntazam tertibini temin ede • 
cektir. Gec;en seneki sergiyi 18 bin, 
bu aeneki aergiyi 35 bin kitr'lt~i 
mittir. 

koyiD ile hasbrhal 
Ziraat Odast azalart 15 temmuz • 

dan sonra Topc;ular, Karlal, Beykoz, 
Maltepe, Biiyiikdere mtntakalartna 
giderek tohumlarlD ulah1 ve yeni 
ziraat uaulleri hakkmda koylii ile ko
nutacaklardtr. 

Bursa'da Necati B. 

K1z Enstitiisiinde --
Talebe, ~ok itinab bir 

eli~i sergisi a~b 

Harbiye Nazut Jeneral Groner'in 
istifast iizerine Almanya'da siyasi 
ahvalin ~ok kar!l}acagl zannedilmek
te idi.Hiikumette vukua gelen bu te
beddiiliin esbabm1 izah etmek kolay 
olmamakla beraber, son zamanlarda 
viliyetlerde yapdan intihabatta sag 

cenah taraftarlartn1n, bilhaasa milli 
sosyalistlerin, mutemadiyen kazan • 
malart bu tebeddiile k1amen saik ol -
mu~tur denebilir. Reisicumhur Von 
Hindenburg, Bruning hiikumetinin I 
ahalinin arzularmt temsil etmedigini 
gorrniif ve hiikumeti degi~tirmek lii
zumunu hissetmittir. Vukua gelen 
bu tebeddiiliin en miihim sebeplerin
den biri de Almanya'da iktiaadi va • 
ziyetin ~ok fenala,mtt bulunmastdu. 

Almanya'ntn siyasi vaziyeti ba -
ztrast tamirat mes'elesinde Lozan 
konferanstnl mli,vaffakiyete isal ede -
bilecek bir mahiyet arzetmekten u • 
zak goriiliiyor. Fakat iyi tetkik edi • 
Jirse vaziyetin boyle olmadti• teza • 
hiir eder. Tamirat mes'elesinde AI -
manya'n•n aldtgJ cephe apafikir olup 
doktor Briining tarafmdan da bir ~ok 
defalar izah edilmittir. Bu vaziyet 
hulaaaten fUdur: Young plantnJn ar

hk eli tutar yeri kalmamlftlr. AI • 
manya bundan sonra tamirat bor~ • 
larmJ odiyecek kudrette degildir. 
Almanya'da efkari umumiye bu ka· 
naatte oldugundan., mevkii iktidara 

hangi hiikumet ge~erae gec;sin tamirat 
mes'eleainde noktai nazar budur. Ya
ni tamirat besaplanntn silinmesidir. 
Lozan konferanaantn son gi.inlerde 
miitkiil •afhalara girmit bulunmaat 
da goateriyor ki; bu hususta Alman 
noktai nazarmm degilJmesine imkim 
maddi yoktur. 
~on Pap~n huki'imetinin muvakkat 

bir zaman ic;in iktidar mevkiinde ka
lacak fevkali.de z•manlann icap et • 
tll' i t.lr b~~t. 0~ ..,~ -

man te~kiJat1 esasiye kanununun 48 
ind maddesi mudbince boyle ahvalde 
reisicumhura verilen diktatoryal sa· 
Jahiyetlere miistenit bir idare bu • 
lundugu iddia edilmektedir. Maa -
mafih, hiikumeti haztrantn vaziyeti 
doktor Bruning hiikfunetinden fark· 
It degildir. Zfra; huki'imeti aabtka da
hi son zamanlarda Alman tettkilab 
esasiye kanununun verdigi bu dik • 
tatoryal salahiyetlerin teairi altmda 
idi. 

Almanya'da bugiin en miihim 
mes'ele intihababn verecegi netice· 
dir. Efkari umumiyeye gore, milli 
sosyalistler kazanacak ve iktidar 
mevkiine gec;erek milli aosyalist pren
siplerine uygun bir biiki'imet kura • 
caklard1r. Maamafih, bu cihet fim -
dilik belli degildir. Her ne kadar 
miUi sosyalistler Prusya Diyetinde 
F 

Farzt muhal olarak miUi sosyalisl~ 
ler Almanya'da mevkii iktidara ge • 
lirlerae, Almar.ya'nm harici ticari 
borc;lartna kar~t ald1g1 vaziyett:e gene 
bir tabavviil husule gelecegini zan • 
netmiyoru~. ~iinkii · milli sosyalist 
ftrkas1 liderleri yaphklart miiteaddit 
beyanat ile Almanya'ntn sureti husu
siyede aktedilmif harici bor~larmm 
resiilmal ve faizlerini odemek ni -
yetinde olr!uklartnt miikerreren teyit 
eylemi,Ierdir. Eger Almanya'mn ti· 

careti hariciye ve tediye muvazenel~ri 
marktn ecnebi dovizine tahvil ve 

nakline miisait bulunursa ve eger AI
manya'da geni~ mikyasta bir komii • 
nist ktyaml zuhur etmiyecek olursa, 
bu kabil diiyunatJ hariciye taksitleri 
zannederiz ki odenecektir. Fakat te· 
diye muvazenesi bu taksitlerin trans
ferine miisait bulundugu takdirde; 
iktidar mevk:inde hangi biikumet 
olursa olsun, evvela bu bor~larm 

resiilmal, sonra da faizlerine ~amil bir 
moratoryom ilan edilmesi gayrikabili 
i~tinap olacakhr sanartz. 

Buhran biitiin diinyay1 1zbrap i · 
crinde bulundurdugu, hiikiim sii -
ren itimatstzltk dolayJsile her ta • 
rafta sermaye harekab ve miiba • 
delitt ticariyenin tamamen dene • 
cek derecede tevakkuf ettigi bir de
virde Almanya'da stk stk biikume • 
tin degi~mesi haddi zahnda fayani 
teeasiif bir hadise olmakla beraber; 
bu tebeddiila tm iyi cihetleri de ol -
dugunu, vaziyeti tenvir ederek biitiin 
cihana Almanya'nin reami hath ha· 
reketini gosterdigini takdir etmek la· 
z1md1r. Hitler cereyantnm siir'atle 
te~ ·· ve inki~af1 kar,utn.da, AI • 

.....:lll~~~bl~~~llc....U"letl aut • 
daki muallak mesailin haJJi i~in ar • 
ilk Almanya'da niifuz ve salahiyet -
leri giinden giine azalan ftrkalarla 
temas etmektense, sag cenah taraf -
tarlarile anla~mak laztm geldigini 
bugiin diiveli muazzama laytkile an· 
Jamlf, bu no)dayJ Fransa bile idrak 
etmi~tir. 

Ahval ve hadisahn seyri bugiin 
Almanya'y• muhtelif iki yol agzma 
getirmittir. Bu yollardan biri tetki • 
lab esasiyeye miistenit hiikumeti ha
z•ra feklini muhafaza eden, digeri 

de arkaamda orduyu ta~1yan bir nevi 
aakeri diktatorliik ·idaresine miintehi 
olan yoldur. Bakahm Almanya hu 
iki yoldan hangisine aapacakhr. Bu 
cihet bu ay nihayetlerinde yaptla -
cak yeni intihabattan sonra malum 
olacakttr. 

HAYRETTiN $VKRV 

LDmallfil@l~ lf3>©>0D~t~ 

italyan muhripleri Bogulanlar vogahyor 
Varna'y• ziyarete gideeek olan t. Banyo mevsimile birlikte de-niz ka-

talyan fil~una mensup ii~ muhrip zalarmm ~ogaldtgt da goriilmii!}tiir. 
diin gece ge~ vakit limannruza gel • Kazalar bilhassa ac;tkta denize gi • 
mittir. Muhripler, evvelki giin lima • renler arastnda olmaktadJr. Gonde • 

1 ntm1zdan gec;en Karto ismindeki ha· rilen yeni bir tamimde her polis mer-
fif kruvaz;;.rle birlikte aytn 14 iinde kezinin kendi mmtakas1 dahilinde 

Necatf Bey enstft1lsilnde 'dcttietlflere flcram tekrar Varna' dan limanJmtza gelerek sah'tlleri daha stkt ve daimi bir kon-
edtlen netu pastalan yapan talebe 2 k 1 1 

118 hoca.lan 3 temmuza kadar a acak ardtr. trol alttnda bulundurmast bildiril • 
Bu eanada bahri bir merasim yapt • mi~tir. A~•kta denize gidenler ,id • 

Bursa 29 (Husuai) - Bugiin «Ne • lacaktlr. detle cezalandmlacakbr. 
can Bey 1az enatitusiiniin:t senelik aer· M n 8.!!:. 
giai a~tld1. Ordu miifettiti Fahrettin alS Jr 11 \!:. '8 V~ aek tahsil talehe cemiyetleri reis ve mu· 
Papa ve vali Falin Beylerle erkim hu· lfi'iiHe !k't~ ~ 0 e IF'©J e rahl.aslarma bir ~ay ziyafeti verecektir. 

. k6met ve miiessesat miidiram, Halk Birlik idare heyeti bu ziyafette da· 
Van'da "yenf a~tlan cadde 'uzerlnde car§u!an 'bfr sokak Fukast azalan ve bir ~ok davetli hamm Halk yeni oi~Uiere nastl vetlilerJe baZl hususat hakklnda konu· 

V ' ki • ta ve beyler vardt. Kurdelayt vali bey &fl~tlrllacak facakbr. Bu meyanda birlik reisi Mu • em bir ,ehir . .. . • . .. • ... an ID es ve gayrlmun zam ~ar • kesti. Mektebin miidiirii Melek Ham • 0 'J: zaffer Canbolat Bey Tu"' .. k tahsa'l gen'" 
Vau'dan gazetemize yazthyor: «En flStnin yerine fl'mdi plan dahilinde ya· • y mm delaletile sergi aalonlan gezildi. niimUzdeki seneden itil)aren ye-

......... in kiitiiphaneye malik olan Van ptl"'•• yeni bir .... ,, kaim olmUflur. Van 1·~· · t 'l hakk y_, ___ b' I'V • 
-- ··-r r-" Talebenin bir sene zarfmda yapbit j,. ni olt;iiler tatbik edileceginden, hal • lglDI ernst mt lUflU< IJ' •ge tn • 
Halkevi a,.tldJrrt ai>ndenberi •ubeleri de her halde bu aidi•le "Ok .n;,el ve oep· h' tt' k 1 dakt' me il · · 

s o .. ~ T .. r ,. .. - J ler yiiksek bir zevkle leJhir edillllifti. kiD bunlara ah•tJnlmast ic;in •imdiden Jsar e lrme yo un sa enru an· 
dahil oldugu ltalde iimit ve intizann fev- yeni bir ,ehir olacaktll'. Eski t;arJllar ve T T ~ok beienildi. Bu ipler arasmda bilbaa· baztrhklarda bulunulmaktad~r. Bu latacaktu·. 
kinde bir canltl1k goslermektedir. Koy· eski sokaklar arbk tarihe k&nfmak iize· b 'k bo • 

1 
• l:- Bu mes'ele ir.in gelecek hafta Muzaf· 

len ail faaliyetler arasmda viliyetin Ju. redir. 1932 senesi yaznun nihayetinde sa « ab ya lf en, ap~aayon ef&rP· meyanda yeni ders aenesi bal}tnda fer Canbolat, Mahir ve Necmi Beyler • 
:rafete tealluk eden karan zikre f&YAD· ,ehrin simsat busbiitiin deii,ecektir. Iar, yerli ipeklerden ve husuaile (tpek~) yeni ol~iilerin talebeye ve halka og-
:..1-, Koylerin muhtelif ,ekildeki giymm' e Her tur" lu" hesaba ve usule uydurulmUf mamulatmdan yaptlan tuvaletler, rop· t'l • • . k 1 'II den miirekkep bir heyet Ankara'ya gi-
uar lar, fl1e, tiil, dantel, boncuk i•leri ve re 1 meal tc;lft me tep ere ve mt et derek alakadar makamlarla temaslarda 
aaullerini milli ve medeni bir bale ge- bir faaliyet vardll'. Yeni yaptlan ~~ • 'T k 1 • bl' ~··it ~e~it elbiae ve ppkalar, biizgiilii me tep riDe te lgat yaptlacakhr. da bulunacakllr. 
tirmek istiyen vilayet evvela halkr ir- nm yantbatmda c;ic;eklerle siislenmip -r Diikkanlara ve umumi mahallere lev. 
.. da liizum gormii• ve nihayet halkt tarhlar hi<' bir vilayette gorUJm .. "'i. bir VenUs yaabklar, yi.in gijbik yaahklar, Ktbrls mualll"m t"stiyor 

,. s ___,. halar ve afis.ler asdacak, koy mual • 1 
hu karann tatbikma davet ettnil'tir• Bu- yenilik ile nazarlar1 okpamaktadtr. Van- orme iplerinden ~ntalar, mulajlar pek M 

"Ok takd'tr •d•'ld1', Bundan sonra talebe- limleri muLt'tlert'ndek•" halka 1'zahat Ktbm Tiirk~Jeri aarif Vekaletine liin Van ve mulhakatmda yeni bir loya- daki esash imar faaliyeti Tiirkiye'nin ,. "' •• k K 
k b . tal ikr verecekt1"r, miiracaat edere 1bns'taki erkek ve 

fet rorulmektedir. ,arkmda yeni bir pehir doguruyor. nin yapbgl ura Jye ve paa ar am 
.... - .......... , ..... uHnHUUIIIIUUIIIIIJIIIIIIn llllnUIIIIIIIIIIIU!IIIilliiiiDIIIIDIIIIIJIOIIIIRIIIIIQIIIIHIUOOUUHUnu .......... - edildi. Muallimlerin tekaOt kanunu ktz liseleri i~in hirer miidiir istemi,ler • 

6arip bir h&rstzhk Kartsml bo~an k6y aaasl Mektebin bir ka~ ecnebi miitehaaat- dir. Klz liscsine tniidiir olmak istiyen 

I 
. H H 11 afuatosta memleketlerine gidecek • Mua~hnlerin tekafit kanunu yaktn. hammm loz muallim mektebinden me· 

zmir Akh11an tiitiin ina:.isars J.l:· Pulath civanndaki Poyraz koyiin- da c;tkacakttr. Uyihada hizmeti 30 

----
ISTANBUL: 

18 gramoton konseri - 19,30 saz: 
Ahmet heyeti - 20,25 ajans haberleri, 
ru saat - 20,30 Madam Buttertlay opera 
st • 21 saz: Hat'IZ Ahmet heyeti 

ediyor • 22 orkestra; program: 
1 - Ouverture Zu einer operetten, 

2 - Reverie fnterrompu.e, 

3 - Chart saus parole, 

4 "7 Serenade, 
5- Walse. 

VARSOVA: 
18.05 konser • 19.05 Man9'Uri'de .,, •• ~ .... ~~ 

(konjerans) - 19,25 dans musikisi ~ 

i ldisadi haberler - 21,05 hafit musiki 
21,50 musahabe • 22,05 konser - 23 

Chopin'in eserleri - 23,55 dans musikist. 

BQDAP&ST_¥.: 
18,05 orkestra konsert - 19,05 rad.yo a 

bonelerine havadis - 19,35 dans musikisi 

20.35 konterans - 21.05 konser • 21.35 

perdelik iiq piyes .. miiteaktben havadis 
ler • daha sonra tsigan musikis!. 

ROMA: 
18,35 §arkt - 18.50 hafil musikl -

konterans. havadisler, ve saire .. • 21 

(Marken) bir perdelik opera -
rzoraima gecesi) bir perdelik lirik piyes. 

BOKRES: 
17.05 hattf musikf - 18.05 havadfs1er 

18,15 orkestra ~ 19,05 konferan& - 1 

gramoton • 20,05 muhtelif konser - 20 
konjerans - 20,50 1Jar1~tlar • 21,20 o1'kes 
tra - 21,50 havadisler. 

BELGRAT: 
20,05 milli 11arkzlar - 20 35 kontumu 

21.05 ~arkt ve orkestra ile operet m usi 
kisi - 21.15 komedi • 23.05 muhtelt/ 
pa istasvonlartndan nakfl. 

BARSELONA: 

gramofon • 23,10 orkestra konsert -
koro ~ 1,05 dans musikisf. 

PALERMO: 
18.35 gramoton • muteaktben: t;'ocu 

saati • 21,25 gramoton - 21,50 « M 

Angot'nun ktzth Lecocp'un operetf - is 
tirahatte: Kitap bah1lf. 

BRVKSEL t (Franz): 
18,05 konser - 19,05 gramofo'lt 

konjerans - 19,35 konser - 20,35 edebi te 

kit - ·21 ,05 ~arkt konserl • 21,20 valslar 

21.50 bir Bel~ika muharriri (konterans> 
22,05 konser - 23,45 dans bJJ1Jalan. 

BR6KSEL (FliUn): ld 

18 os konser ~ l 9,05 gramoton • 9 

tarihi konterans - 19,35 gramot'on ('Mo 

zart'tn eserleri) - 20,20 musahabe - 20 

sinema tenkidi - 21,05 Georges Courte 

line1in haitrastnt yad i~tn proDram -

~iirler - 22,05 bfr ikf halk §etrktst ve dans 

23,15 dans pro!}ramt. 

Memft@~e'lt 
hc§l ~ewOe~rft 

~e,me'de mevsim ba§ladt 
izmir'in ~e~me kapbca ve 

Iarma ziyaret~iler gelmege ba,Ia 
m•thr. Mevsimin batlamasl ... a,:~osua.·• 
ntn hayabnl da degi~tirmi~tir. (:ef 
me'de havalar tzmir'deki uu£a1.uu• 

siiz s1caklara nazaran daha serin 
mektedir. 

Karakolda cinayet 
fzmir'de Kar,tyaka'nan Bostanh 

karakolunda polis memuru Yusuf 
fendi, Bostanh civar1 H. Ftrkasl 
ve deniz ticareti miidiirliiiii mtimey-: 
yizi Kemal Beyi tabanca ile katlet
mi~tir. Cinayetin sebebi resmi elbise 
ile rak1 icren poliai, Kemal Beyin 
misere ihbar etmeaidir. -·--iRTiHAL 

«Vakib gazetesl ba§miirettip m 
Sabri Efendinin refikast Bedla. Harum 
sekl Nlsa hasto.ncsinde vaz'1 hamil 
smda yap!lnn bir ameliyat netlcesl 
sabah vefat etml~tir. Allah rahmet -···-01'takoy Spor Yurdundan! 

Yurdumuzun umumi kongresinln 15 tent 
muz 1932 cuma giinii sabah.J. saat 10 da. 

fcvkal&de surette icttimal kararla~tJgm • 
dan biitlin azamn o giin ve saatte Yurt 
binasmda haZir bulunmalan rica olunur. 

KARILERIMIZE KOLAY LIK: 

Aybk abone 
Hususile vilayetlerdeki bir ~k 

karilerimiz gazetelerini munta • 
zaman kendi adreslerine alabil · 
mek i4;in bizden baZJ kolayhklar is 
temektedirler. Bu aziz karilerin 
arzulartm yerine getirmek iizere 
Cumhuriyet i~in ayltk abone uaulii 
ittihaz etmege karar verdik. Ay • 
ltk abone bedeli yalruz 

150 kurus ... murlarmdan Kemal B~yin (:'IJine gi- Ierdir. Yerlerine Avrupa'da tahsil el:mif . zun olmakla beraber evvelce miidiir • 
de bir facia olmuftur. Koy agalann• Tiirk hanunlar muallimlik yapacaklar• aeneyt ge~en muallimlerin, diger me· tan ibarettir ve tabii p-in o1arak 

rea mefihul bir ka~ hlrstz memurun murlar gibi yiizde yetmit almalarl liik yapm•t~ hulunmasl ve bir kac; ecnebi -y 

I 

d H A w ;c. 'I b' Iik 1 dll'. Talebe mevcudu (150) dir. Ayn· I' b"lm · d E k k gonderilmek Iaztmdu. yedi lirallnl attrdtktan aonra ~u an asan ga Ufaal 1 e tr o a- eaasr vardtr. Muallimler de 930 se- tsaru I es• e lazrmdll'. r e lise • 
ca gece derslerine devam eden hamm• Bu usul idarece fazla mesa~y• 

tekilde bir mektup b1rakarak aa • rak karssm1 boimuftur. Cinayete lann miktan da (200) kadardU'. neai haziranmdan itibaren tekaut ka· sine mudiir olmak ic;in de yiikseii mual· icap eden kiilfetli bir met~ale ol· 
~fUP gitmiflerdir. sebep kadtniDl kocaa1 aleyhinde cmal. Necati Bey enstitiisii; heniiz ii~ ya - nunundan iatifade edeceklerdir. lim mektebinden mezun bulunmak ve dugu i~in abonelerinin inlotaa ui· 

cArkada~! Biliyorsun ki, b1Ctran lar•mr zaptetti, diye dava ac;mastdJr. ftnda ve mezun vermemif olmakla be· Jalebebirliginin bir le§ebbUSD lisan biimek ~art konulm~tur. Bunlar ramamastnl iatiyen karilerimiziD 
•ar. A~az. Evine girdik, laz1m olan raber; Bursa lozlar1na malUmab umu • Milli Tiirk talebe birliii gelecek pa- araamda Turk lisM ve edebiyatile ta - paralar1m idareye vaktinde yeti • 
Yedi liray1 ahyoruz. Bizi arama, ~ok Haaan Aia ile uf&i• yakalanDIIf- miye veren ve miitekimil ev kadmlsil· zartesi g\inu, Halkevi konferan.s salo • rib ve Cografyada ihtiaaa1 olanlar ter • fecek ve~hile dondermekte deftlll 
G&akJara~ideceiiz.•--------------~Luuk._--------------------------~~~~~~~unnw~Y-aU~~.d~~L---WL~~~~-L~~~-L--~-----·~---------------------------------L~~~~~~---L--~~--------_j 
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medeniyet tari Tiirkliik ve 
4-2 magi up olduk 

Fener-Galatasaray muhtelitile Fran
SIZ tak1m1 aras1nda diinkii rna~ 

r----~~ 

Dr. Re§it Galip Be yin Milli T ari 
kongresindeki miihim konferans1 

[Refit Galip Beyin tarih kongre • 
aindeki pek miihim konferantunan 
metninin dercine devam ediyoruz.] 
derin bir aurette d'eiitiyor. Paleoli-

~imdi son a baraktJianuz Etiler' e, Oz 
yurdumuz Anadolunun medeni aimastna 
yiikselten, ilk biiyiik medeniyetini ve ilk 
buyiik fmparatorluiunu kuran bllfmetli 

liir. (S. 41) 
«Gelecek neali bekliyen zenaia 

riyal aahaamda tlitit kitabeler~ 
nalan anlaftlacak ve. bir ~k y 
an'anelerinin men'feleri buluna 

l'rannz takimfle mulitj!!.t t~Tm a~ztura 114.Pilan dilnka mf:_ca lim_imJ bJr: 11izZ£ 
CBlrliiCf aa7dletfen mabaft) 

Y edinei dakikada Franatz'Iara frikik J 
oldu. Zeki dttan attt. Soldan aaga in.
kitaf eden bit' alanmuz daha avutla , 
neticelendi. 

Onuncu dakiliaC:Ian aonra oyun ge· 
ne aeri bir tekil aida. Top, yaldtnm 
aur'atile kaleden kaleye gidiyor. Bize 
korner oldu. HiiaameUin tekrar kor• 
nere att1 ve avutla neticelendi. Oyun 
.havadan oynantyor. On ikinci daki· 
kada korkulu bir vaziyet g~irdik. 
Gene avuta attllar. 

Saf taraftan bir iki aktn yaphk. 
Col yerine ta~ oldu. 

Soldan c;ok aeri bir hiicum yapttk. 
Franatz kaledai yaktn meaafeden 
tuttu. Derakap Fra.na1z'lar avuta ka· 
dar bi!' hucvm yaptalar:. 

On betinci dakikadan aonra Fran
••z'lar at•r baamaia batladtlar. Ma
a.mafih ~dan giizel bir akm yaptak. 
Zeki'nin tutunu, kaleci yakaladt. 

Yinni betinci dakikada aagdan 
aoli~e giden giizel bir akm daha yap· 
tJk. Kaleci bunu tuttugu gibi hemen 
muteaktp bit- fUlu dabi yakaladt. 0. 
~iincii bir hueumumuzla Franatz ka
leai eene bir tehlike atJatta ve kale
ei.nia--.ha..eti aeno MYJ olmaama 
mey,clan,;vermedi. 

Be, dakikadanberi top• Fran
. ••z'lartn matf aahutnda Clolqmakta
dtr. Bu~a raimen aaya yapamayoruz. 
FranSJz Jar uzun bir VUrufla oyunu 
ac;blar ve bize korner yapblar. Kor· 
neri biiyuk miitkiilatla kurtarabildik. 
~akat arkadan gelen bir zaviye fulu 
tie Franatz'lar 31 inci dakikada Uk 
golii yaptalar. 

. Muhacimlerim.iz golden aonra YJI· 
dartm gibi Franatz kalea'an • d'l 
8 . e an 1 er. 

lr fey yapamad•k. Franatz aol a~ait 
tek b~anakkalemize kadar incJi. Hu
aamethn urtarcb. Ve aoldan k 

k R '-''' a tn yapar en eon ye c;elme takt I 
Hak I I ar. em pen a h verdi. 34 iinci.i d k. 
kada Nihat, penaltadan berab a1::~ 

• ' tik devirde Avrupa'nan yeganc sa· 
kinleri olan Dolikosefal tiplere Bav
yera'daki Ofnet mevkii Brakisefal 
unaurlar iltihak etmit bulunuyor. 

1907 ve 1908 aenelerinde Ofnel 
deki ketfe kadar Brakiaefalhg1n ilk 
goriiniitii ancak Neolitik devre k:t • 
dar goriiliiyord·u. Ofnet magarasm. 
da bulunan 33 kafadan OJ~iilebilecek 
halde olan 21 in ackizi Braltiaefal 
,ve batta Schlitz'in tesbit ettiginc gore 
aon ~erecede Brakisefaldir. Sekiz 
Brakaaefalden aonra beti Dolikosc • 
~abi,_1~ekizhi Mezotiaefaldir. Boyle bir 
1 h at ta ayyi.il bile edilemezda' 

P
• .~ 

lttard bu Brakiscfallerin getir • 
diti medeniyet bakktnda Avrupa'Ja 
mealektatlanna birnz c;atan bir eda 
ile fUDlart aoyliiyor: I 

cFa~!a olarak, medeniyetin aeyrin. 
de kat 1 ehemmiyeti haiz baz, miia
bet teylerin ~·' hakir BrakisefaiJer 
fU &faia goriil"n Homo Alpinus 1rk1 
miimeaailleri tarafandan icat ed'l 

• I • 
lDlf ve yaydmat old'ugu goriiniiyor 

Belki halcikatte bunlara sadec~ 
hububat ziraatini ye hayvan chlile~
tirmeii .. bor~luyuz. Boyle de olaa 
bunlar oyle pek kii~iik pay letkil el· 
mez. 

Bunlar baza yagmacahklar ve bazt 
kataJlere he:m de karla bir •!Jrette 
karfahk tutulamaz ma? Ve bu icat
lar, Nordiklerin biitiin 0 kavgnca 
c;alkantalartndan ~ok daha devamh 

f ve ~ok daha f&'faah is:timai terak
kileri intac; etmedi mi? 

! Ve gene · bugiinkii Avrupa. trka 
budutlan haricine ~akhgam1z zaman 
Homo AJpinuala akrabahga arnna. 
bilecek Brakiaefallerin miinhaaaran 
onlann mala gorunen medeniyetler 
buluyor muyuz 7 

Ano heyeti reisi R. Pumpelly di-
1 yor : ,... , . 

nvrupa nrn medeni men,eleri 
cBu ehli bayvanlar, Avrupa'ntn 

Neolitik merkezlerinde Brakisefal 
Aayai tipten bir balkan muhaceretile 
muaatr olarak zuhur eder. Bu balkm 
Avrupa'DJn Dolikoaaefal insanlarile 
tedricen karatt•i• gorUIUr. Bu hay • 
vanlar Aaya'ntn bu Brakiaefal in • 
aanlarile birlikte getirilmitti. Bu mu
baceret eaki muhaceretlerden biri 
belki en eakiaidir. Ve bunda Avru • 
pa'n1n trki ve med'eni menteleri ii
.zerinde Aaya niifusunun ciimudiye· 
Jerden aonraya ait bir amili goriile
bilir. Bunlar beraberlerinde hayvan 
yetittinne aan'ahna ve bazt ziraat 
bilgiJerini de getirmi,Ierdi.:. 

halyan Antropolojist profeaor 
Sergi'nin de bu huauata miitalealart 
var-, Bu zat Europa iaimli earinde 
Neolitik devird'e ic; Aaya'dan kopan 
muhaceretleri anlathktan ve bun • 

Atalanmzza ve onlan takiben Garbi A· 
nadolu merkezlerinde devletler kuran· 
larJmtza geliyorum. ~imdiye .kadar ya· 

(S. 184) 
cEfes'in Clini merasimin"de Hitit 

nin faik tesirlerinden babtebnif ve 
rihi J~idyan1n istimai ve aiyaai tep 
tam~ dogrudan dogruya Hitit mira11 
zerinde kurulmllf olduiunu goat 

palmJf olan taharriler Etiler'in Turk U'• 

ktna ait miiflerek antropolojik vasaf • 
Jar b~fadaklanna meydana c;akarmaJtar. 

British Museum muhafazlarmdan H.R. 1 

Hall \loyle diyor: 
«Bugi.in tiirkc;e ve arapc;a konuJanla· I 

rm hududu ne ise o zarnan da Hitit'lerle 
Samiler'in hududu ayni idi. (Sa. 327). I 

Ariler'in pek az bir medeniyeti var· 

tir. (5. 174) 

da. Halbuki Anadolu'lular pek miimtaz 
bir medeniyete maliktirler. 

AnadoJu•da Hitit'Jerin kuvvetli milli 
'uurlara ecnebi tesiri altmda kendi hu • 
susiyetlerini kaybetmelerine mini ol • 
mUJtur. (Sa. 328). 

lkr ba§lr kartal aembolii 
Hitit'lerin icat ettikleri ~ifte kartal 

aembolii ii!t bin yal aonra Anadolc'da 
Sel~uk Tiirk'Jeri tarafmdan da kullantl· 
yordu. 

Buradan Bizana'hlara ve Avuslurya 
ile Rusya'ya ge~mi,tir (1) 

Oksfort profesorlerinden A. H. Sayee 
hakikaten Hititler garbin kaba haklart· 
ntn ilk muallimleri olarak tanrm.,Jar • 
dar. Dedikten aonra: 

«Hitit'lerin kostiimleri aoiuk ve dai· 
lak bir mmtaka halkanm elbiaeleri idi . 
Milli elbise dizlere kadar bile inmiyen 
bir setre idi. Kii~k Aaya heykellerinde 
temsil edilen bu kostiim Yunanistan'daki 
Doriler' de ve eski Ararat aakinlerinde 
de ayni idi. 

Fakat Hitit'lerin kayafetlerindeki en 
kararkteristik feY burnu biikiilmiif kun· 
duralandar. 

Bu bir kar kunduraSJdar. Kadefle de 
kullandma, olmaa1 Hitit'lerin aimalde 
aoguk, daglak mantakalardan geidikJe • 
rini gosterir. Bunlara mii,abih, kun • 
duralan, Tiirk'ler, MlSlr ve Suriye yer • 
lileri aras1na ithal ettikleri bu, Tiirk fa
tihlerin fimali men'teiru tafmaz bir kat'· 
iyetle gosterir. 

« ... Hitit'ler uzun parmakm eldiven· 
ler kullanarlardt. Yalntz bat parmak ay· 
n idi. Bu da soguk memleketlerden gel· 
diklerini gosterir. Hali hUJrda buna mii
pbih eldivenler Kapadokya koyluleri 
tarafmdan kullarular. (S. 104 • 105) 
(Bu eldivenlerin yalnaz Kapadokya'da I 
degil biitiin Anadolu'da ve umumiyetle 
Ti.irkistan'da kullamldag1 hepimizce rna· 
himdur.) 

.!;iikngo $ark enstitiiaunun AJif&l' · 
riyab ~efi Dr. Von der Osten hize v 
mek nezaketinde bulanduiu bir no 
Anadolu neolitik medeniyetine M. 
26 bin ydlak bir kadem vermekte, 
kar devrini M. E. XVJII inci bind 
tun~ devrini M. E. VIII inci binden , 
mir dcvrini ise M. E. V inci binden 
latmaktedar. Anadolu'nun muhf ... ··r 
deniyet devirleri ic;in mevcut takdir 
tahminlere nazaran ileri olan hu ra 
kamlar umumi ilim &lemince beniiz 
miinakllfa mevzuu leJkil etmemiptir. 

Eski Anadolu halkrna ait olara 
timdiye kadar bulunabilen kafa t 
lara ve yapalabilen arkeolojik tet 
kikler pek mahdut olmakla &era 
verdikleri neticeler aozlerimizin 
tidasmdanberi hulaaaya ~altfhit 
tezi vuzuh ile teyit edecek mabi 
yettedir. Anadolu'da timdiye kad 
bulunan en eaki kafa tulan aarih 
f aik bir aurette trktmazan silinme 
damgaaana tatamaktadarlar. 

Anadolu'nun ilk •akinleri 
Anadolu'nun en kadim ilk aakin 

lerinin baza muelliflerce ileri au . 
dugu gibi dolikosefal tipten inaan 
lar olmasa miimkiindur. Fakat b 
hlhmini derhal bit' hakikat taki 
etmektedir ki o da tarih.in btitiin y 

saiti ile erebildigi en kadi- aa 
rnanlardanberi bu aabanan :>rta A 
y~:d~ gelen goc; dalgalara i~in 
muham ve en devamh g~it yer 
lerindcn biri ve belki de birincisi o 
maaadar. Umumi kavim bareketlen 
bahsinde aoylemio olduiumuz gib 
.Anadolu yanmadasa Suriye ve M11 
dabil olarak butiin Akdeniz bava • 
Iiai ve Avrupa ic;in atalanmtza en 
htm•t bir yol ve koprii ••nzifesini 
gonniio, bu dalgalar bir taraftan 
birbirini iterek ve bir taraftan da 
her birinin onunde, her defa k&b fi 
malden cenuba, kah f&rktan earbe 
dolikoaefal kiitleleri aurerek veya 
yutarak oyleo teakup ve tevali etrnit • 
tir ki Anadolu'da medeniyetaiz mu 
k 

• , 
avemetsaz yatamakta olma11 liz 

Turnuvamznn finoJ ma~tndan 1ievecanla bfr emtantane 1 

betinci Clakikada Franaaz'lar aoldan I devreye niabetle daha fena olmu t J 
b. h.. J UJ • § ur ' 

ar ucum yapa ar, va, uzaktan Bu devrede yalmz Nihat ve Yatar oy.l 

1 .. ~~ er && 10 unu atb. 
35 inci dakikada Huaamettin kt 

U) . • d' !rl a, 

lardan Avrupa'ya diiten 1rki hir..se.. 
Yi aytrdtktan aonra devam ediyor: 

cSebepleri laytkile anlatalamtyan 
bu hicreti izah i~in is: Aaya kavim • 
lerinin daha hari~tekileri garbe .. ~oi· 
r_u goc;miye icbar etmelerini veya ik
lnn deiitikligi d'olay11ile c;ole donen 
Hazar otesile, Pamir yaylalaranda 
hay,u idameainin kabil olmama~tna 
zikt"edebiliriz. Sebepleri ne oluraa 
olaun Avrupa'da Sicilya'dan Britan
Ya adalarana ve garpten tarka ka • 
dar olan havalide hie; bir aaha yok
tur ki bakJrJn ithali cfevrinde Afrika
h fnaanla Aaya'h insan bakayastna 
birlikte teaadiif edilmeain. Bu dP • 
virden aonra kii~uk bir duru~ dev
r~.aini muteaktp buyiik ve mi.ith~ bir 
goc; _daha ~afhyor. Bu belki ilk ve 
aeaaaz aktnan mabadidir. ftte bu ikinci 
muhaceret pek Jicfdetli olup Avru. 
pa'daki idet aan'at ve bilgiyi liaan 
da dabil oldugu halde tamamen de
iittirmittir. Bu auretle Avrupa'nan 
her tarafana yaytlan bu yeni insan
lar. Aaya ortalartnda y&ftyan kavim
lerm c;ehre ve kafatasa kemikleri hu
au~iyetlerini ta,ayorlarda. 

Bu husuata C. R. Conder de takri • 
ben ayni miitaleada bulunmu,tu. ( 2) 
deniyetinden Roma'ya kadar biiti.in Ak· 
deniz medeniyetlerine ve netice itiba • 
rile umumi cihan medeniyeti iizerine 
tesiri biiyiik obnuflur. Bunun izlerine ve 
eserlerine pek sak tesadiif edilmektedir. 
Biraz evvel yakm $ark'm eski tarihi un
vanh eserini zikrettigimiz H. R. Hall 
ayni eaerindc Hitit dinleri ile Minoa din· 
Jeri araamdaki mii,abehete i,aret et • 
tikten aonra: 

«Hitit dini ve kultiiri.i ile italya'daki 
Etrosk'lerin din ve kUltiirii araaanda bir 
DlUfail ... :l~t -;" u ·::. F.t·-i.i·k s~n'abnan A· 
nadolu san'ati ile en g ... ;.., :,i· ~ii~ta • 
beheti vardtr. Floransa miizes.n.:t ..;1 

bir kabartma, iislup ve rub itibarile ta· 
mamen Hitit'tir. Ve Anadolu'dan gel· 
mif olabilir. Burada balta Hitit'lerin 
sa~ orgu tarzlarile kalka.k burunlu ayak· 
kaba Jckilleri de vardar. 

gelen bu halktan, bir ~ok diier M • 

halarda dahi oldugu gibi bir eaer 
bile kalmamaftlr. Bugiin butiin A· 
nadolu'da boyle bir balk tipinden 
yafayan iz bulmak miitkiil oftnuf • 
tur. Anadolu mutecerrit bir muhitt 
hilt kl\ratmak imkanlarile karttlat • 
mamtf muayyen bir tip ziimreai ara· 
atnda bulunabilecek niabetten ileri 
gec;.miyen derecede 1rki tipimizle 
rr.eskundur. 

Anadolu'daki Brakiaefal Alp'li 
tipimiz en kadim :r.amanlardan itiba 
ren oyle kesif manzara eoaterir ki 
Roland Dixson, Ramzay gibi ilim • 
ler bugun hila bu vaatflar• muba • 

Vt gar a. 
Fran11z'lar 40 Jnct dakikada aol 

cenahlanndan korkulu iki biicum yap
talar. Ulvi kurtarda. Devrenin hi • 
tamana iki dakika varken aoldan bir 
hi.icum yaphk. Zeki, Rebii'den gelen 
paat, datarJ aUt. 42 inci dakikada 
gene giizel bir hueum yaphk. Rebii'. 
nin paaana bu aefer de Alaettin avuta 
at h. 

Ilk devre birbire bitti. Oyunun llu 
kaanunda Nibat, Yatar ve Rebii c;ok 
gi.izel oynamttlardar. Fikret, oyuna 
airmedifi i~in, muavin hattm1n aol 
taraft akaamatbr. Oyunun mabdut 
bir k11rna miiatesna olmak i.izere iki 
taraf ~ mi.itevazin bir oyun oynamt) 
lardar Maamafih biiti.in hiicum • 
Jar aeri olrnu,tur. 

lkinci tlevre 
flcinci devreye giizel bir hiieumla 

batladak. Zeki guzel bir tutunu da· 
b~ dttar, attt. Oyun gene aeri bir te· 
ka~ aldt. Maamafih ruzgar aleyhi • 
:uze eatiii i~in, aiir'at, bizden ziya· 

e Franaaz'lara yardam ediyor, f ..
aaz'lar aai a~aklan vuttasile bir iki 
:~•n yaptalar, aoldan yaphklart bir 

ueum da ofaayitle akim kaldr. 
Sekizinci dakikada aag a~aktan 

F~anaaz kaleai oni.ine gelen top bir da
kaka kadar ayaktan ayata dolath 
go) farhnaaa eaiyor, top bir tiirHi 
~aleye giremiyordu. Fak"t, Zeki dar 
btr aralaktan topu Franaaz kaleaine 
aok~ak ikinci golu yaph. Bu, c;ok gU. 
~I bar go) olmuttu. -

Arkadan bir iki hucum Cfalia yap· 
hk ve bunlardan birinde Ali.ett' 
hluhakkak bir gol ditar1 attt. an 

b On Yedinci dakikada Lutfi'ni b' 
ataaand d I n ar . an o aya top Franalz -t· 

~lfte a t" ..., l
Ie • • ~ a ve Fran~tz'lar ikinei gol-

rtna attalar Biz i 
~en hliit d : , aya ttntza ge • 
• d .~ d1t f1raatlaran ancak b" • 

I'Ul eft ••bfade edi a 
ftraab f • yoruz, onlar, her 

~msrorlar. Nitekim on 

gel en topu ayaklaranan araaandan ka- namtltarchr, Zeki de bir kar def ··• I 
k F 'I .. .. .. I • ~ a gu . 

sarara ranaaz ara uc;uncu aaya ze vazayetlere girmitae de gol ya .l 
frraatam vermit oldu. Bu golde UJ • pamamathr. I 
vi'nin _bu~i* hataaJ v.a~dar. T?~u·. Fransaz taklm"lle paz D 0 
ufak bJr h•mmetle _pekala tutabahrda. • ar g n 

Franaaz'larrn u~uncu golunden aon blf mav daha yapflacak 
ra oyuna bir durgunluk geldi. Fran • F k b' -
aaz'lar yirminci dakikada aag ac;akla- teh ~a~ardz tka 

1
•ma ar. ~ac; gun daha 

ramaz e a acag1 .. •• r1ndan gelen bir paala ve gene Ul • R . 1~1n Pazar gunu 
. , • k .... d k aamg tak•mla dordunc·u· ba'r mar da va nan topa c;a mamaat yuzun en a- h ~ • 

fa 'al d" d" ·· 1.. d t 1 a yapalacakhr. e or uncu go u e yap 1 ar. 
Bu goli.i de Ulvi'nin fena yer tutu • Cumhuriyet turnuvasi 
tundan yedik. Kara D Dk 5 2 8 k 

Rebii aolic;e, Liitfi aol ac;aga gec;ti • g mr . a lrkHy ta-
ler .. ~aamarif Lutfi aahada aadece k1m1n1 yenerek fampiJOO OldU 
gezanayor ve bir golgeden farkaaz o • G • .. . 
larak dolatayor. Oyun arhk Fran • , ayr?'?uttefaklerin biri Galataaa· 
arz'Iaran h. k' • t' . • t' 0 ray r, bara de Fenerbahc;e'ai aaydan a amaye me garm•t a. yun Ka .. :!L'J''l ) 
dairnak bir tekil aldr. ra~umk~ua;f' u

1 
er e Bak•rkoy'liiler 

F araaan a r ana mac;a dun turnuva. 
• ranaaz'lar biitun kuvvetlerile ka· nan butun mar.lar d d h f 

1 
• 

lema "kl · 1 • • .,. an an a a az a ze yu enayor ar. Bazam oyuncu- bir kalabahk hu d 
1 I r n h f'f . k 'I . b 1 zurun a ve emaa. a I a 1 terttp eaa meaane ve e e aiz bir alaka ve h · · d b · · 

bazalaranan adamakalh yorulmaama Mara aaat altad eybecaln •ds•n H. e katta. 
v F 'I "" a at an t. a em ragmen, ranaaz ar daha canh oy • $ebap Beyd'i T k 1 k'ld 

I B' . k' . a am ar fU fe a e nuyor ar. azam aler, topa on metre· ortaya c;akhlar· 
den fazla vuramayacak bir hale gel · Bakarkoy'li.il~r· R'f H • 
diler · 1 at, raato, 

• Koc;o, Uzari, Muhittin, Ali Todori 
Otuzuneu dakikada Rebii bir a • Emin, Huaeyin, Petro. ' ' 

vut yapabildi ve 31 inci dakikada da Karagumriik'liiler: Mic;o, Cemal, 
Fransaz kaleciainin eline bir tul at • Mahmut Ali, $i.ikri.i, Lutfi Hikmet 
tak. 34 iincii dakika muhacim hath Rafail, Rahmi, Todori, s:yfi, Mu~ 
biraz gayrete geldi, Alaettin giizel tafa. 
bir fUl ath, Franaaz kaleeiai topu kor- Ilk akana Karagi.imri.ik'liiler yap-

nere atta. Kornerden de istifade ede· hlar ve topla mukabil kaleye indi-
medik ve arkadan avutla netieelenen ler. Oyunun daha ilk aaniyeainde 
bir iki munferit akan daha yaphk. Bakarkoy beklerinden Hriato entbol 

Bizim ~oeuklar biraz canlandalar. yapb ve Karagumruk'lii Lutfi ve-
lki cenahlt bucum ediyorlar. Bun • rilen penalhyt zaviyeden gole tahviJ 
laran birinde gene Zeki'nin gi.izel bir etti. 
tutti ditan ka~h. . Daha oyun batlar ba~lamaz bu 

Oyunun aon dakikalannda mezbu· ilk gol Baktrkoy'luleri deh~etli gay
bane akanlar yapayoruz. Franaaz'lar rete getirdi. Fakat Karagumruk bu-
0 kadar iyi bir miidafaa aistemi tatbik eiin fevkalade kuvvetli ve aiir'atli 
ediyor ki bir tiirlU &f&mtyor~z. 0- idi. Haaamlarantn butun gayretlerine 

yun 4-2 ma~lubiyetimizle nehcele • ragmen be,inci dakikada aola.;tk Re-
o fail'in bir kafa paaana aantrafor To • niyor. 

t k• "lk <Mabadl 8 anca •GI&f/ecf.e) kinci devrecle 1 oyunumuz, • 

Avrupa medeniyeti Asya'idir 
··:· Avrupa med'eniyetinin Aayai 

o!dugunu teabit eden devirlerden bi. 
ra de helezoni mi.izeyyenahn (Orne
ent en spiral) iatimalidir. Soh us MUJ. 
l~r bu nevi miizeyyenatan menteleri· 
Din f&rk oldugunu ve bu tezyinat 
tarzanan Y&V&f yavat ve aaarlar zar· 
ftnda merkezi Avrupa'ya dahn aon
t'a timale intitar ettigini soylemi~tir. 

Ellis H. Minna milattan en az bin 
bet yiiz yal evvel Karad'eniz timalin. 
de Avrupa cenubu tarkiainde biiylik 
bir imparatorluk kurmut olan 1rk 
kardetlerimiz fakit'lerin san'at ve 
medeniyetinden ve bu arada alhn 
miizeyyenat aan'atana vardardtklara 
inkitaf'tan bahaederken d'iyor ki: 
. cOrta Aaya halkanan garbe dngru 

hareketleri aan'atlarana Avrupa'ya 
aoktu. Fakat buralarda ne alttn var
da, ne kaymetli tatlar, ne de aan'atta 
maharetl 

Dikkate lay1k bir mii,abehet 
Anadolu'nun Tarku, Tarko iaimle • 

rile Etriisk'lerin Tarqu'su araaindaki mu
pabehet ~ok dikkate laytktar. (S. 336). 

Liverpul profesorlerinden Garatang'tn 
fU bir ka~ hiikmunii alayoruz: 

«bonya aahili uzun zaman Anado • 
lu'nun i~inden gelen bir kuvvet haki • 
miyeli alhnda kaldt. (S. 41) 

«Anadolu aahilleri iizerine i!t iilke • 
nin Grit ve Yunanistan'dan ziyade ve 
daha derin dini tesirler verdiii gorii • 

'(I) C. R. Conder, I 787 tarihli Jour
nal of the Anthropo)oji col institute 
urn tcfrinisani cildinde Hitit kartah hak· 
kmda ~unu soyliiyor: 

cKapadokya havalisinde zikredilen 
iki ba•h kartal ayni znmanda bir Tiirk 
scmboludiir. (S. 158) . 

'(2) C. R. Conder, of anthropologi • 
cal lnstitiiti I 88 7 te~rinisani cilt XVII 
No. 22, de Hitit ayakkabalan i~in tak· 
riben ayni ~eyi soyliiyor: cKundurala
nn burunlan yukan dogru biikiiktiir. 
Bunlar Anado1u koy]iileri tarafmdan el' 
an J;ullanalmaktadar. Suriye'de Turk pa· 
pu!;lan namile kullanalmaktadar. Ferot 
bunlara Hitit ayakkab1lan ile mukayese 
eder. Troak'lerde buna benzer kundu
lar giyiyorlarda. Karnak iibidelerinde 
de Hitit'ler ayni kundura giymilll olarak 
temsil edilmillllerdir. Mutlaka bir nk a • 
lilmeti olarak telakkiyi iltizam etmezse 
de gnriptir ki bu burnu hiikiik ayakkab1 
Suriye, Kii~iik Asya, Ermenistan ve 
ltalya' nm muhtelif Turani halklan a • 
rasmdn mii~tcrek idi. (S. 141 • 142). 

Hatit aan'at ve medeniyetinin Eie me· 

f .• ~a r-i"rek ya,ayan Anaolu halkt • 
nan buraiarm, yerli ahaliai olma11 
lazam gclecegi fikrini ileri aiirmut· 
lerdir. 

Roland Dixon Truva'da ~ kafa. 
taslarandan ora halkma ait teli.kki e • 
dilenlerin brakiaefal alpen ve pale alpaa 
tiplerden olduklanna anlatarak: 

«Ku~iik Asya balkarun bizce maliam 
en eski devirde Brakisefal olduldan ka· 
naat;, Likya'da bulunan ve ve.zaban Alp 
Ia olan bir kafatasile de mutabekat a&
termcktedir .. » Diyor. (S. 315) 

En eaki Eti kafataalan hakkmda ,U... 
diye kadar belli bafll miibim vesib • 
Jar Ali~ hafriyatile meydana ~· 
maf olanlardar. istanbUl T1p Falriilteai aa
tropoloji enatititi.itu umurni kib"bi, ar • 
kada,amaz antropolodiat Dr. ~·ket A· 
ziz B. tarafmdan mutalea edilen n XV 
inci beynelmilel antropoloji ve arkeoJo. 
ji kongreaine teblig edilen tetkilder da• 
ha eski Eti'ler zamananda Anadola'n• 
(% 70) e yakm bir keaafetle Braki • 
scfal Alp'li tip vaahru ai11Uf oldaiaDU 
biiyiik bir aarahatle iabat etmektedir. 

Elde meveut wnumi antropolojik te
kikler Anadolu'da dini, aiyaai aailder ft! 
dil aynhga dolayaaile ayn unaurlar 11'W 
goriinmuf olan ziimrelerin ve batta mil
badele edilen Rum abalinin dahi ayni .,.. 
ki tip meiJ!Ieinden eeldiklerini lOa • 
termiJlir. 

Orta Jl•ya me'cleniyelleri 
men,eidir 

Orta Aaya'ya aec;iyoruz. Bqtaa 
beri aoyJediko)erimizden tabii IU • 

rette iatinta~ edilir ki en kadim me
d'eniyetleri kurmuf olan kavimler~ 
Orta Aaya'dan, bu tarihten enelk~ 
devirlerin eararengiz kayn.ag1ndaza 
~akmatlardar. Kadim medeniyet mer-' 
kezlerine gidenlerin, oralara daba. 
evvlden iktisap edilmit bir Jnedeni,. 

Lfltten aahffeyt ~et>frinfa 



yeti haiz olarak gitmi~ bulunduklara 
kabul edilmeaine gore bunlara men· 
te olarak goaterilen Orta Aaya'nm 
ayni zamanda bu medcniyetlere da. 
hi men'e tutulmasa lazam gele::cgi 
zaruri bir netice hnlinde kendiligin
den ortaya !f1kar. Fakat bu gibi hii
kiimlerin, ne kndar keskin ve kat'i 
olurlaraa ohunlar, sadece manttki 
istinta~lara dayat1lmaa1 dogru ola -
mayacagandan mU~ahede, tetkik ve 
tecriibe vesikalaranm da ara~ttrthna
a• laz1m gelir. 

Aanmazm bntma kadar Orta As
ya'dan g~mit olan aeyyahlardan bir 
~klan • aeyahat istikarnetlcri ve gU
zergablal"l ne oluraa ohun yollar1 
iizerind'e fehir harabelerine tesndiif 
ettiklerini, bu medeniyet mezarlarJ
na ~ok kere hi!r bir omiir ve YBfaYlf 
devri teabit etmekaizin • yazma,Iar. 
dar. 

Bu kay1tlar, insanlarm ve mede
niyetlerin menfeini an'anevi be,igi 
aratbrmakla ittigal eden alimlerin 
gozi.inii Orta Atya'ya ~ekmekte bir 
mertebe amil olmu,tur. 

Orta zaman sonlarma gelinciye 
kadar belli bafh, tamnmlf Orta Aa
ya ve uzak ~ark aeyyahlart fUnlar -
d1r: 

- c;ang - Kiyen • ~in Cenerah 
M. E. 141 de Yue~i'lere el~i gonde
rilmek auretile Sogcfiyan havali~ine 
geldi. M. E. 126 dn ~in'e dondii. 

- Fa- Hiycn- M. S. 399 Ia 415 
arasmda ~in'den Hotan'a kadar gel
di, oradan Hind"e inerek dcniz yo. 
lundan memleketine dondii. 

- Hiyuan- Tsang- M.S. 629 Ia 
645 arasmda bUtUn Tiirkistan'a ve 
Hind'i dolafb. 

-Jean du Plan Carpin- 1245 te 
Papa IV UncU innocent tarafmdan 
Karakurum'a gonderildi. Giiyiik'iin 
Hakanhk tahbna saklf merasimi CS· 

nasmda orada bulundu. 
- Gillaume de Rubrouck • 1253-

1255 araamda el!jilikle Karakurum' a 
kad'ar gitti. 

- Marco Polo - 1275 te Hnn
bahk'ta Kubili.y nezdine vard1. 1292 
ye kadar 17 ysl onun maiyetinde kal· 
da. Yolda 3 sene ge~irmek aureti'c 
1295 te Venedig'e dondU. 

Seyahatnamesi tllrk~eye tercii • 
me ed'ilerek memleketimizde tam. 
tJlan lbni Batute'den batka mehaz 
letkil edebilecek kaymette miislii • 
man, Turk seyyahlar1 da vard1r. 

Cografya alimi Karl Ritter, 1817 
de: 

cMuaaar taharri vc tcceaaiia hisai
nin heme,n. asaran Afrika i~le· 
rine aaplamp kalma11 nedcn icap 
ediyor? Halbuki, arathrlcl ruh br.
teriyetin yiiksek ... a'elelerini ala • 
kadar edec:ck, bali mazi ile aydinla
tacak teyleri Orta Aaya'da bulabi
lir.» Diye haykmyordu. 

En miikemmel insan tipi 
llmi ruhtan ziyadc hisai veya si

yaai diitllncelerden dogan bir cere
yan da bu s1ralard'a bir nevi Avrupa 
milliyet~iligi veya Avrupa'hhk guru. 
rile beteriyet vc medeniyet mente
Jerinin Afrika veya Asya'da aran • 
masa yerine dogrudan dogruya Av· 
rupa'da arathralmasl, daha dogrusu 
Avrupa'dan ~akarllmasa lehinde di
Ciiniyordu. 1842 den aonra siir'atlc 
ilerliyen ilk Mezopotnmya medeni. 
yeti delalctleri bu aonuncularm ha
Zinl pek ziyade durdurmuf olmakiR 
beraber me;~hur Fransaz diplomat ve 
mubarriri Gobineau'nun bayraktar· 
l1g1 alhnd'a her biri bir teklif ileri 
si.irerek davaya sadakatte d evam 
ediyorlarda. Zaman zaman Arya'h, 
Homo Europoeua • Avrupa adam•, 
Homo • Nordic:us ~imal adam•: Hin. 
duarya'h, Hind'u • Avrupa'h v. s. v. 
s. naml!ll verdikleri vc en mUkem
mel inaan tipi saydaklara eski zaman 
kahramanman betiiini yerlet tirecek 
yer bulam1yarak Pamir'in garp ve 
ya Jimal aartlarandan Okiiz tnnagl 
vadisine, oradan Avrupa Rusyast'
nJn ortaaanda Dinyeper kly1larana 
tat•Y•P duruyorlarda. Hatta bir ara. 
lak bir Alman i.limi Avrupa'd'a bir 
Pamir ihdaama dUtiinerek Gobinea
u'nun kumral Dolikosefalini timali 
Almanya'da Taunu~ dag1 eteltlerin
den indinnek istedi. Faltat bu 880 
metre yiikaekligindeki dag yavru -
aunun Pamir'le pek magrurane mu
kayese ed'ilemiyecegi ania,aldJgan -
dan Taunus mentei Avrupa mentci 
ile birlikte Victor • Hehn, Ujfalvy vc 
diger alimler tarafan~dan tiddetle bU
cuma ugrada. 

favi~re daglarandaki gollerin k<.. ... 
narlar1 da d'evamh bir dogum yurdu 
olamadalar. Karl Penka'nan i\rya'h
lar i~in fakandinavya'nm acrin su • 
lara k1y1laranda bir ilk vatan kur -
mak tetebbUai.i de deralerini Paris
te veren Viyana'h Ujfalvy batta ol
mak llzere bir kac; biicumda ylkt1da. 
Bugiin yeni vaftizlerle hala isim de
iittirmekte olan ve bizim ogrene -
bild'iiimiz son ada Homo Caesius o
lan bu (kumral - Dolikosefal) ken
diaine ana yurt arJyanlarJn ellerin· 
den tutarak diyar diyar dolatmak. 
ta devam ctmcktedir. 

Bilhasaa 1850 ile 1900 araamdnki 
yaram asarhk zamanda ~ok hararetli 
yi.iriiycn bu arathrmalarm bir ~ok 
tlefalar Orta Aaya'ya, Tiirkistan'a 
Jill teeaa;i ....., w ci4icn :.iim 
alamlara tarafand'an aaaf oraya La· 

k•lma111 liizumu ileri siiriilmU~tUr. 
Fakat zamanan Turk ve Tiirkis

tan kelimelerini ~ok aevmiyen cere
yam bu teklifler sert, ·~·k ve ortii· 
sUz ~atmakta gecikmemittir. Ujfalvy 
zikrettigimiz eserinin 26 mc1 sahL 
fcsinde Pictremcnt isminde bir ali
min Paris'teki Antropoloji cemiyeti
nin bir ic;timaanda Arileri Balka~ go· 
Iii le Ala • Tav araamdaki mantaka. 
ya yerle~tirmek i~in ileri sUrmii~ ol
d'ugu teldifc kart• pck hiddetlcnen 
Karl Penka.'nan: 

cArya'larm ilk vatanant oteden -
beri ve bugiin dahi Mongolik arka 
mensup k vimler tarafmdan iskan 
edilen bir mantakaya yerle~tirmek
ten daha. manhkaaz ve mannstz bir 
fey tasayvur edilebilir mih Diye 
~lklftlgana anlatmaktadar. Halbuki, 
Gobineau bu sozlerden 30 y•l kadar 
d'aha evvel, 1850 de Arya'lara As. 
ya'ya yerleftirmekten batka c;:are ol· 
mad1gm1 gormi.it ve bunun ic;:in de 
Orta Asya'dan daha mUnaaip bir yer 
olamayacagma diitiinerek: 

cOraat sert ve ~etin iklimi ilc kuv· 
vetli 1rklar yetittirmege bilhusa el
verifli go~uniir. 

Buzlu, ~iddetli rUzgarlar•, kasa 
yazlara, uzun k•tlarl, bir kelim£; ile 
fenalar1 iyilerinden ~ok tartlart He 

memleket medeniyetc;:i dehaya u-
yandaracak, inkitaf ettirecek, 
yaratacak biitiin vasaflardan 
mahrum bir manzara goa • 
terir. Fakat bu kndar ~etinligin ya
nmda ve biitUn bu ~iddetlerde giz • 
lenmit meziyetlerin hakiki semboiU 
halinde, toprak bagrmd'a payans1z 
maden zenginlikleri tatayor. Bu hey. 
betli memleket en batla gelen bir 
defineler ve miicevherler olkesidir. 

. .. Fa kat bu sahalarm a1nl tohreti 
ne nltmmdan, ne elmaalarmdan, ne 
kiirklerindcn, ne misklerinden gele· 
cek; onun emaahi:r. terefi beyaz rrk1 
yetittirmit olmakt1n demitti. 

Atalanmazm oz miimessilleri 
Pek ki.i!jiik bir tavzih ile bu tarif 

bugiin d'ahi dogrudur. 1850 YJimdan 
zamanamaza kadar ilim, medeniyet 
atahgana Gobnieau'nun kumral -
Dolikosefalinden alarak Brakisefal 
Alplerine emanet etmek, yani mah 
hakiki aahibine vcrmek yolunda yU
riimUttUr. 0 Atalarm oz miimeasille
leri bugiin d hi orada oturuyorlar ve 
burada oturanlar1 da itte kendile. 
rine ait bu mes'eleleri konufuyorlar! 

Orta Asya'd'a kadim medeniyet· 
Ier olup olmad1ga hakkanda 
~k miinaka,alar ~akmttbr. Bil
bassa Gobinean, Kumral - Do • 
likoa fali oradaki betiie yer • 
lettirmege karar vcrdikten sonra bu. 
nun isbatma ~ok ~ahtmtthr. Seya· 
hat merakhlaramn, c;:ografyacalaran, 
siyasi memurlar hahratantn kUtUp • 
hnneler dolduran mUtahedeleri bu
rada tekrara hacet goriilmiyecek ka
dar malum ve mUntetirdir. Tam ve 
hakiki surette Arkeolojik metod."a 
uygun tnharri iae Raphael Pumpelly 
riyaaetindeki heyet tarafmdan ya -
palmaf olandar. 

Tamamile ayni mahiyette olma· 
makla beraber GrUnwedel, Von Le 
Cop, Berezowski, Oldenbourg, Ko:r.
lov, Pelliot, ve bilhasaa Aurel, Stein 
Sven Hedin vc Huntington'un tahar· 
rileri aayalabilir. Son yallarda- 1927 
den beri - Amerika'h alimler Mogo· 
liatan jeoloji ve Paleontoloji tctki • 
katile ugratmaktad•rlar. Bunlarm 
araamda ilk ve o zamandan bugiine 
son, biitiin ilmi esaa ve usullere mu
tabak en miihim taharri tiiphesiz 
Rephael Pumpelly hcyetinin Hazar 
tarkmda Merv kaaabaama yak1n 
Ano mevkiinde yiiluek ihtisaah me· 
sai arkadatlarilc birlikte yaprnlf 
oldugu hafriyatttr. Bundan ahnan 
neticeler bilhaasa iki biiyiik cilt 
haHnde toplanmatllr. Bunlardan 
Orta Aaya medeniyetinin k1demine 
taaUuk eden kasamlardan ancak 
hiikUm mahiyetinde bir kac;: parc;a. 
ya ahyoruz: 

Raphael Pumpelli garbi Tiirkis
tan'm Ano medeniyeti i~in fU Kro· 
noloji cetvelini yapayor: 

Cenubi Kurgan'da demir 500 ytl 
devri M. E. 
Cenubi Kurgan'da bak1r 2200 » 
devrinin aonu M. E. 
Cenubi Kurgan'da bakar 5200 » 
devrinin batlangJca M. E. 
~im li Kurgan'da baktr 6000 » 
devrinin batlangtca M. E. 
Hayvan ehlilettirmenin 8000 .. 
batlangaca M. E. 
~imali Kurgan'm tecaaUsii 9000 .. 
M.E. 

(Cilt I. S. 60) 
Binaenaleyh bu medeniyetlerin 

ikisini de (yani Ano ve Sus mede • 
niyetlerini) Asyai telakki edebiliriz. 
Bunlarm cUmudiyelerden evvel Av
rupa ve Afrika'dan miitecerrit ola· 
rak inkitaf etmit medeniyetler ol -
dugu da anlattlmaktad•r. Bu tecer· 
rUdiin aebebini I ve IV iinc:U bahis
Jerde cUmudiyeler devrinin tesiri • 

ne atfettim. Bu miitccerrit mrntaha· 
yr Garp'te Hazar ile Mezopotamya, 
~ark'ta, Hindukuf ilc Tanra daelara 
ara11 olmak iizere gosterdim. lhti • 
mal ki bunun da daha tarktnda ve 
bunlardan mUstakil Gobi mmtakast
m ihtiva eden saha dahi zikredile • 
iDiiir. 

Birbirinden ~ok uzak olan Ano 

ve Sus medeniyctlerinin mente iti
barile akraba olduklar1 gUriiniiyor. 
Bu aali akrabahk her ikisinin de 
evvelce yanyana bulunduklan bir 
mmtakamn mevcudiyctini telkin 
eder. Bu mmtakamn neresi oldugu· 
nu goatcrecek vesnika henUz malik 
degilsek te, Babil sahas1 olamaz. 
~iinkU, Prof. Sayee' an dedigi gibi 
buras1 bir batakltkh. Ve ancak me
deniyetle mUcehhez bir balk gelip 
buraya yerlet ebilirdi. 

Bu batakhk iki 1rmagtn feyezan
lartndan ileri geliyordu. Bundan 
batka Ano'nun en eski medeniyeti 
zamamndn Mczopotamya Acem 
korfezinin sulart ahmda idi. 

Son muhace1·et.' 
Bu armaklara ilk d efa olaral: ira· 

delerine boyun igdirmit olan balkan 
daha evvcl bir vahada medeniyet 
hayab yatamlf ve epeyce inkitaf 
etmit bir miihcndislik san'atine va
kJf olmasa laz1mdar. thtimal ki Sus'
ta yerletme, Mezopotamya mmta • 
kaama dogru yaptlan mubaceret 
merhalelerinin aonuncuau idi. 

~imali Kurganm ikinc:i kiiltiirUn
de deve, ke!ri, rcnkli !ri:imlekc;:ilik 
nevilerinin zuhur ettigini gormiit • 
tiik. Ano deveainin Babil ve Asur'da 
bulunmam•t olmaa1 bu devenin Ano'
ya tarktan gelmil} olabilecegini te • 
yit eder. 

Bu ann medeniyetin eski de • 
virleri henUz nUfuz t'dilememit ka· 
ranhl:lar i~eriainde kaybolmakta • 
dar. 

Orta Aaya'nm mUttehit bUyUk 
medeniyeti inkasnma ugramnzdan 
evvelki devirlerde Ano halkamn bu 
miittehit medeniyetle miinaaebetle· 
rinin ne oldugunu heni.iz bilemiyo • 
ruz. ~Unkii Asya'nm batkn yerle • 
rinde daha eski medeniyetleri bul
mak icrin h eniiz hafriyat yapalma -
mattlr. (Cilt I. Sabife 64.) 

Anq kiiltiirlerinde gorUlen fark· 
Jar muhtelif vahalarda mUstakil 
kiiltiir tek~ miilleri ge~iren halkla • 
rm burayt iatila ettigi, fakat miit
terek olnn noktalar1n inkasnmandan 
evvclki mUtterek biiyiik medeniye • 
te ait oldugu istidlal ed~lir. Bu me· 
deniyette insanlarm evlerde yafa• 
maga, ~omlek~ilik san'abna, iplik 
biikmesini, ve ziranti bilmit olduk. 
laranda hi~ tiiphe yoktur. Tedfin 
usulii ise ihtimal ki daha eski ve 
daha umumi bir kllltiire aittir. ( Cilt 
I. s. 65) 

Ano'da en eski kUltUriin teessii -
aiinden evvel Orta Aaya vahasa inkl· 
aammm iki merhalesini gormiit olu· 
yoruz. Bunun bir ~k bin aeneler 
demek olduiunda bir .;ok Etno\o • 
j iatlerin miittef ik oldugunu zanne ;-. 
diyorum. Maamafih ev intaamdan 
evvel inaamn ta balta ve tat ok uc:u 
kulland•iP devre kadar gec;en za • 
man, fiiphesiz ev intasmdan en eski 
Ano kiiltUrUnc kadar olan devirden 
~ok daha fazlad1r. Biitiin bunlar 
mahalli ve mmtakavi kiiltiir teka • 
miillerini goateriyor. Bu ink1samm 
sebebi de gene mmtakavi miite:zayit 
kurma hndisesinde aranmahdar. 

Orta Asya halkana ziraati ogre.. 
ten gene bu kurma hadiseleri olmu~
tur. Tabiatin yavat yavaf katlatbr· 
dtgl gaday1 insan kendi zekasile 
aun'i olarak ~ogaltmaga muvaffak 
oldu. 

Mezepotamya ve Elam 
med eniyetleri 

Tecriibeler aonralan aun'i aula • 
rna c;arelerini ogretmittir. Bu saye -
de arzm !rOrak mmtakalarmda iaki.n 
miimkiin olmuvtur. Bu Asya'da Me
zopotamya ve Elam medeniyetleri • 
ni miimlcUn kalmathr. 

Ano'nun en eski kiiltiirleri rasm· 
da gordUgiimUz miiktesebatan Garp· 
teki Neolitik kiiltiirlerle gosterdigi 
bcnzerlik tesirin, eger bir tesadUf 
mahsulii degilse, Garp'ten $arh'a 
de[:il, mutlaha $ark'tan Garb'e git
tigini ve bu mUktesebatm daha ev
vel zikrettigimiz vahalar aleminde 
meyda.na gcldigini dUtiinmek li.zsm· 
d1r. Bu mi.ikteaebat attn ehlilettiril· 
mesinden aonra kendi hudutlar1n1 
atm•t ve bu ehlilettirme, devenin 
ehlilettirilmesi ile birlikte mUnase· 
betlerin geni~lemcsini mUmkUn kal -
m•tllr. (5. 65 • 66). 

Bilhassa tekiden soylemek iste • 
digim fCY Ciimudiyeler devrinin 
araya ginnesi ve i~ mmtakalaran 
teraitinde tahavvUiller meydana 
getirm<!$i beterin fikri ve i!jti.mai 
hayabmn tckamUIUnde ilk amiller 
oldugunun anlat•lmnkta olmas1 fik
ridir. 

Asyn'nm muhiti sahalnrmdan ve 
digcr dUnya ktt'alarmdan ayrJlm•t 
olan Orta Aaya'hlar, tedricen kii -
~iik gruplara boliinerek iskana el -
veritli sahalarda ayra ayra teessiia 
ederek aalen bir, fakat teferruatta 
farkh mUtenevvi kiiltUrler meyda -
na getirdiler. (S. 66) 

Gec;cn aahifelcrde aoylenenler -
den, salim bir aurette baz1 mUhim 
iatidlaller yap1labilir. Bu istidli.lle
re esas olmak iizere onlan burada 
tekrar edclim: Asya'da. hububat 
ziraati Milattan 8000 sene evvelin • 
den ~ok daha evvel ketfedilmittir. 
(~imali Kurga'nm en eski mi.istame
resinin teessi.iaUnden evvel). Meva
ti, domuz, koyun vc aglebi ihtimal 
at ehJil~tirilmesi Ano'da M. E. 
8000 ile 6000 arasmda yapalmath, 
(yani ~imali Kurgan mUstameresi • -- -- - . ,; . 

nin tee~ai.iaUnden sonra). (S. 67). 
Avrupa'nan kablettarih devrine 

ait malumabmaza gore her hangi 
bir tezada dUtmiit olmak korkusu
na ugramekaazm diyebiliriz ki, Ha· 

• zarm mcveras1 Neolitik Avrupa'ya 
arpa, bugday ve koyun verdigi hal
de, mukabilinde ~k muahhar za • 
manlara kadar hi~ bir ~ey almarnJI}· 
hr. (S. 73). 

Ano'da aletler arasmda ii~iincii 
kUltiire nit olarak bulunan orak ta 
zikre liy1khr. Buna benziyen orak. 
lar aynen Turova'da bulunmuttur. 
( Cilt. I. - F aa•l IX.) 

Bak1r ve boncugun men,ei kat'i 
olarak muayyen degihe de, bunla
rJn Orta Aaya'dan geldigine dair 
pek az tUphe vard1r. (Cilt I. S. 40). 

Ba,langac• arzan derinliklerinde 
gomiilii olan ve tepesinde iakelct -
ler bulunan bu uzun mazi kiiltiirU. 
ne ( yani Tiirkiatan • Ano medeni • 
tine) baktlgam•z zaman uzak bir 
devre ait, Mezopotamya ve Maatr'm 
malum olan kiiltUrlerinden daha 
eski bir devirde 2000 yal imtidat 
eden bir medeniyetin mUrtesem ha· 
yaline bakmat oluyoruz. Daha bat
langac;ta faal bir koy bayat1 gorii • 
yoruz. Kadanlar iplik biikiiyorlar, 
~okuma dokuyorlar, ekip bi~iyorlar, 
zahircyi dcgirmen tatmda ogUtme
gi, fmnlarda ekmek pitirmeii hili· 
yorlarda. ~omlekc;ilik aan'atkarlart 
kaplara tekiller veriyorlar, lalak 
killerden kaplaran etrafma yer yer 
halkalnr yapayorlar ve uzun zaman. 
lardan miras kalan boyalarla iizer· 
lerine tekiller c;iziyorlarda. Tarla -
larda erJ,elder topraga aiiriiyor, vah· 
~i hayvan aiirUlerini, atlara atette 
scrtlettirilmit oklarla avhyor ve 
daglarda koyunlara kovahyorlarda. 

Be,eriyetin barbarltktan mede -
niyete intikali 

Bu manzara beteriyetin bar • 
barhktan medcniyete bilfiil intika • 
lidir. Ehli hayvanlaramazan batlan • 
gacana ve kadim dUnyada inkdi.p 
yapmak iizere atan inaan kontrolii 
alhna konmaaanm batlangJcma bu -
rnda goriiyoruz. ( Cilt I. S. 42.) 

Domuz eger Ano'da ehlilettiril • 
mit deiilse, her halde Tiirkistan'•n 
batka bir vahaamda ehlileJlirilmit 
olacaktJr. Bu hayvan Avrupa'ya 
koyunla beraber getirilmittir. Ko • 
yunun mentei iae Ano'dur. Bunlann 
Avrupa'ya getirilmesi suretile Tiir
kistan kiiltUrUniin Avrupa iizerin • 
deki tesir ve nufuzu bir kere daha 
isbDt edilmif oluyor. (S. 357). 

Avrupa'nan k1sa boynuzlu mevati • 
ainin Aaya'dan getirilmit oldugunu 
bir ka~ defa aoyledim. Bunlar diln -
yanm en eski mevatisidir. Ve Bos 
Nomadicus denilen .uzun boynuzlu 
yabani nev'in miiteki.mil zUmresi • 
dir. ( Cilt 2. S. 364.) 

Deve kcmikleri yalmz iiat taba • 
kalnrda, 9inlal Kurgan'mm bakar 
devrine ait ikinci kUltiirUnde bulun. 
muftur. Binaenaleyh devenin aon • 
radan ehli bir hayvan olarak geti -
rilmit bulunmaa1 c;ok muhtemeldir. 
Maamafih kemiklerin daha eaki 
tabakalarda hi~ bulunmamlf olma
aa, yabani devcnin buralarda yata • 
mamlf oldugunu ispat edec:ek bir se· 
bep tetkil etmez. Tanr• daglaranm 
cenubunda yabani deve bugUn ha· 
Ia yatamaktadar. 

Tarihten evvelki devirlerc ait at 
haklnndaki malumat nakaa olmak • 
Ia beraber, bir ~ok otoriteler Orta 
Aaya'ya eblilettirmit abn betiii ola
rak goriirler. (Cilt II. 5. 384.) 

Milattan evvel 6000 tarihlerinde 
goc;ebe balk vasJtasile Ano medeni
yetinin Hindistan'a g~mit olmaaa 
muhtemel gori.iliir. Hindistan'la be
raber batka mmtakalarda da miina· 
sebet batladaga, baz1 madenlerin it. 
hali, baza hayvanlarm intitarile an
laflhr. 

t;ok ehemmiyetli bir nokta .. 
Bu zamana kadar Tiirkiatan-lran 

medeniyeti mmtakaaa harici teair ve 
niifuzlardan azade olarak inkitaf 
etmi9tir. Ve ehli hayvanlar burada 
Otokton (yerli) idiler. Bu ehemmi
yetli bir noktad1r. HayvanlarJn eh _ 
Iileflirilmeainde tabiat ve iklim tart
lara degitikliginin biiyiik teairi ol • 
muttur. Zira, kurak mtntakalarda 
kalan hayvanlar a~hk yiiziinden 
insanlara yaklatm•tlardar. (Cilt 2. 
5.438) 

Ano'dll bulunan uzun boynuzlu 
hayvanlar Milatten evvel 8000 ae -
neaine aittir. Ayni hayvan Babil'de 
ve Mtsu'da Milattan evvel 4000 ila 
3000 yal evveline ait olarak bulunu • 
yor. 

Binaenaleyh, bu hayvanlarm ora· 
lard a Otokton ( yerli) olatak eblile, • 
tirildigini miimkiin gormiyen her 
kes milittan 6000 yal evvel vaki mu. 
haceretlerlc bunlarm iran, Mezopo· 
tamya, M1a1r ve Orta Afrika'ya nak-

lcdilmit olduklarmda miittefik kal
maladar. Uzak ~ark'ta Cin'e ve Ce. 
nup'ta Hindiatan'a da ayni aurette 
intitar:lar vaki oldugu kabul edil • 
melidir. Filhakika ~in'lilerin ver • 
dikleri malumata gore bu hayvan • 
lar ~in'e Milattan 4000 yal evvel 
gelmittir. ( Cilt 2. 5. 440). 

Ma11r'hlar okUzii, bogaya, mabut 
telikki ediyorlarda. Hint'liler de 
mukaddea kitaplarmda biitiin ha • 
yatlarmm memba1n1 okUze izafe et• 
mitlerdir. Bundan bu dinlerin de bu 

hayvanle.rm geldigi yerden c;akm•t 
oldugu ve bunlarm ilahlattmlmaaa 
ehlile~tirilmit olmalnrile tev'em tu· 
tuldugu neticesine varamaz m1y1z? 
Eger bu dogru bir telakki olarak 
kabul edilirse, okUzU mabut kabul 
eden dinlerin men~ei hakkmda hi~ 
bir fiiphe kalmaz. Mili.ttan 3000 yd 
evveline a it olmak Uzere Ano' da 
bulunan pitmit topraktan okiiz hey-
kelcikleri de bunu teyit eder mahi. 
yettedir. Her halde oyle bir nazari
yenin ortaya attlmasm1, bilahare 
yapalacak taharriyabn verecegi ne· 
ticderi kart•lamak iizere mUaait 
buluyoruz. 

ZerdUtt muakiplerinin mczhebin· 
de de bu itikadm bulunmasa eski 
Tiirki&tan'm kiiltiir mmtakas1n1n te. 
kaddiimUnii gonnek itibarile bilhas· 
sa ehemmiyetli bir noktad1r. Zen • 
davesta'da okiiz ve mevapinin yiik • 
ack kaymeti hakkanda bir dua var. 
d1r. (Cilt 2. S. 441 • 442). 

$imdi Orta Aaya'nan en uzak ma· 
zisinden ayr1larak yeni zamnnlara 
dogru aiir"atle bir iki miiellif daha 
dinliyelim: 

Human Origans isimli eserinde 
(l..ondra 1892 5. 29, 30, 57, 59, 71, 
82) Etilerin, Sumerlcrin, Elamhla· 
nn, Hikaoslarm, turani olduklann -
dan kat'iyetle bahscden tngiliz mii· 
verrihi Samuel Laing: cTnhmin 
edildigine gore ~in yaz1lartnm in -

tiap ettigi Hiyeroglifler Orta As • 
ya'ntn Steplerinde ehli hayvan sii
riilerile yat•yan bir knvim tnrnfm
dan icat edilmivtiu der. (S. 67). 
Miiellif ayni aahifede Mezopo tam
ya ve ~in lisaniyab miitehassaslar1 
ve bunlar aras1nda bilhaasa Bell, 
Terrien de La Couperie taraflaran • 
dan eaki Mezopotamya ve c;in dil -
lerinin Turan dil ailcainin Tiirk ve· 
ya Ugriycn k1a1mlarmdan ~1km1f 
olduklaranan iap~ edildigini soyle • 
mcktedir. 

l1kit lmparatorlugu hakkanda 
miihim bir eser 

Milattan 1500 sene evvelinden • 
beri Karadeniz 9imalinde, Avrupa'· 
yt Aaya'ya birlettiren biiyuk bir lm· 
paratorluklara oldugunu bildigimiz 

lakit'lerin tarih, aan'at ve medeni • 
yeti hakkmda en miihim escrlerden 
birini yazm1p ol!'n Ellis H. Minns 
diyor: 

«Rusyaltun cenubunda tarihten ev· 
velki devirlere ail olarak bulunan 
eserler araamda bilhasaa dikkat ve 
alaka ~eken evani ketfedilmittir. 
Zira bunlar Ege kUltiiri.i ilc bir mU
tabehet goatermektcdir (S. 135). 

Von tern, Sc.bmi v u i· 
mal8f; bulunan eaerlerin Ege mmta
kasanda bulunanlardan daha eaki 
oldugunu, binaenaleyh tesirin ikin· 
ciden birinciye doiru olmayacagam 

ileri aiirmUtlerdir. Hatta Von Stern 
Cenubi Rwya'dan gelen bu tesirin 
Grid'e kadar iatiliuam ilerleten bir 
aan'atkar balk tarafmdan yapalmat 
olacagma diitunmektedir. (S. 141 ), 

Eski Turk'lerde oldugu gibi lskit· 
lerde de altm makbul bir madde 
idi. Hemen bUti.in eserlerinin altm • 
dan oldugu goriiliiyor. (S. 269). 

5ibirya'da yayaht olan bu aan'at, 
Aaya 5teplerinde ~i~eklenmit vc 
~in'e de giderek ~in arkeolojik eser· 
lerinde tersim edilmittir. ~in ile 
Sibirya san'at1 araaanda karekter 

itibarile bir mUtabehet vardar. Bu 
1rki bir mUnaaebete veya hie; olmaz· 
sa bir teair ve niifuza delalet eder, 
ve yahut bafka hir izah tarz1 olarak 

bunlaran her ikisinin de Orta Aaya 
aan'atJndan almd1g1 kabul edilebi • 
lir.» (S. 280). 

Tiirkistan'a ii~ bi.iyiik ilmi aeya • 
hat yapmtp ve materyal itibarile pek 

k1ymetli eaerler yazm•t alan Aurel 
Stcin'den Orta Asya'da ve Tiirkis • 
tan'da muhtelif devirlerde medeni. 
yetler yatamlf olup olmadagma de • 
lalet edebilecek baz1 pa~alar ah • 
yo rum. 

«Hadar "adisinin tam aiz•nda, 
buralarda tarihi devirlerde tneyda
na gelen tahavviillerin gozle gorU • 
liir veaikalara bulunmuttur. Bura • 
nm takriben bir mil tarkmda 300 
kadem irtifamd;, bir kayahk var • 

dar ki, tepeaine c;:Ika!digl zaman bii • 
yiik ve iyi a•ralanm•t tatlardan inta 
edilme bir ~ok mesken harabcleri • 
nin bulundugu goriilur. Etrafa da 
sur harabelcrile muhathr. (S. 13-14) 

Bojo • Kot mmtakasan1n biraz ce· 
nubu ~arbisinde sahhtan yuz kadem 

atag•da mUzeyyen c;:anak ~omlek 
pa~alarile kar•t•k yanmat inaan 
kemikleri bulundu. Biraz daha ka· 
rlfhrahnca siimiit vc diger madeni 
mUzeyyenat ta elde edildi. Buraaa • 
nm fsli.miyetten evvelki devirlere 
ait bir mezarhk oldugu anlatllm•t • 
br. 

Bu aan'at tipinin daha eaki bir 
mentee ail oldugu ve uzun as1rlar 
temadi ettigi anlat1hyor. Fakat tam 
bir mUddet tayinine elveritli vesika 
bulunamam•thr. (S. 24 • 25). 

Tagaf vadisinde ziyaret ettigi • 
miz eski bir kurganda tayin edile • 
miyen eski tarihlere ait harabeler 
bulunmuttur. Burada c;aylardan au 
ahp tarlalara sulamaga mahsus ve 
Ak • Tam'a kadar uz1yan kanalla • 
ra teaadiif edilmittir. (S. 56). 

(Yarrn clevam cclecegi:z) 

Kasaturah otomobil 
DUn gece Pangalh' da plakala 

bezle ortiilmi.it bir tekilde duran I 
tevik Hasan'an 2158 numarah ot• 
mobili arandag1 11rada ltanape 
hnda bir knsntura bulunmu,tur. 
ni znmanda aeyrUsefer ve~aiki 
noksanhli: goriildiigiinden haklun 
tahkikata bal~anml\lllr. 

Esrar ve eroin .. 
DUn gece Agacami'inde tavla 

zerinde sazmlf bir sarhof goriilm 
tiir. faparta'h marangoz Mehmet 
bf oldugu anla,tlnn sarhotun es 
ve eroin kullnndagt anlatddJgm 
hakkmda tahkikata batlanmifhr 

Halkah'da bir cir:ayet 
B,.~·,rkoy'Une tabi Hnlknh k" 

yiindc 18 yatlarmda Ahmet ta 
fandan bu;:alda yaralnnan 55 ya 
rmda Altif Aga Cerrahpa~a bast 
nesine kaldarllm•~br. 

Akif Aganm yaralar1 ag•rcnd 
Ahmet, yakalnnmatttr. 

Stiz atana baltal 
Lutfi Efendi isminde bir zat r 

fikasa ile birlikte, Ayn.zaga ko · 
giderken, Etref iaminde bir saba 
kend:lerine soz atma~t1r. 

Bu !ozlerden hiddetlenen Lut 
fendi elinf: ;-cc;irdigi bir bnlta ile 
ref'i ngar surette ynraludtgmdnn 
kalanmathr. 

- -·---· ........ ·-----'1 
4 -2 ·-uaglup olduk 

!i fn~f ~ahijeden mabait 

dori gene knfn ile ald1 ve kafa 
ikinci golii yaph. 

Pelt az sonra Karagiimriig'iin 
yet kuvvetli bir tutunu Bakarkoy 
lecisi oyle bir plonjanla kurtardl 
herl:es buna hayret etti. Bun 
aonra oyun dnha bJzlafb ve sertl 
On daltika kad'ar Bakarkoy kales 
oniinde adeta tek kale oynanl 

Yirminci dakikeda ltomerden ge 
bir paaa sag baf Hikmet santr 
Lutfi'ye ve.-di, Lutfi de bununla ·· 
cii goiU yaph. Ond'an sonra bir 
rek her tki taraf ta botunn ~aba 
d1lar ve bitinci hnftaym iic; aaf 
KaragUmriig'iin lehine bitti. 

Br.ktrkoy'IUicr ikinci kasma girer 
ken knleci ile berabcr dort oyuncu 
gi,tirdiler ve ikinci kas1m bapladag1 
man Bakttl·oy'liiler daha canhhk g 
term,.ge batladdar. Oyun b&fla 
binoz aonra naa1lsa Mal1mut" Ali'nin 
ian an lrurh~ an tonu nktrkoy'lu 
dori mukabil kaleye bkarak Bajnrk 
ilk goliinii ynoblar. 

Bundan sonrn Karagiirnriik'liiler 
butiin bt'.fkala?lllar, o sahada tim 
kadar gostermedikleri bir oyunl 
muhlelif fatnlalarla raldplerine bir 
daha nthlar. Bundan sonra hakem 
birlerine vurduldart i~in BakU"koy' 
bir oyuncu itt' Karagiirnriik'ten Mnh 
Ali'yi oyundan ~•kard1. Bunlar ~· 
tan biraz sonrn Karagiimriik'IU R 
bir gol daha yapare.k gol adedi 
buldu. Bakarkoy'liiler ise oyunun 
mesine bef dakika kala penalbdan 
gol daha yanblar ve bu suretle ra 
lcrine iki • be' magll'1o oldular. De 
bilir ki turnuvanm diinkii son oy 
9imdiyc kadar ~ukurbostan'da go · 
mi~ ~ok hcyecanh bir oyundu. 

DUn geceki ziyafet 
Galataaaray • Fenerbah~e k 

liipleri tarafmdnn dun gece Sua 
pli.jtnda mUkellef bir ziyafet ve 
mittir. Ziyafette Vnli Muhittin, 
avin Hamit, Cevdet Kcrim Bcylc 
biitiin tporcular hazar bulunmutl 
d1r. Ziyafet gece gee;: vakte kada 
vam etmit ve !jok net'eli bir gece 
~irilmi~tir. 

Ziyafette Vali Bey bir nutuk 
cderek Franaaz nporcularmt acla 
matbr. Rasing kuliibUn kafile rei 
bir nutuk soyliyerck Ti.irkiye'dc g 
dUkleri hi.isnU kabul ve samimiye 
dolaya te~ekkUr etmi~tir. 

SUieymaniye Bursa'da gali 
Bursa 8 (Hu. Mu.)- Siileym 

niye birinci tnk1m1 Bursa'ya ge 
ldman lnl<itaf talntnlmizla rna~ 
h. SUieymaniye galiptir. Ma~ta 
Hikmet Pata ile lzmir Valiai Ka 
Pata ve binlercc seyirci vard1. 

Silivri'de spor faaliyeti 
Silivri 2 temmuz - lki aydan 

~ntalca ilc Silivri futbol takamla 
ra11nda iddinh ma~lar yapalma 
idi. 

1-7-932 cuma gUnii kat'i netie 

lmmak iizere {:ntalca birinci, iki 
talumlarile SiHvri (A) vc (B) ta 

lara arasanda yapdan ma!jta ~nt 
ca'nm ikinci talum1 Silivri'nin (B 

k1mana 3-1, {:atalca'nm birinci ta 
da Silivri'nin (A) tnk1mma 2-1 rn 
1\Jp olmu;lardar. Oyun saat 16 d 
ki futbolcular•mazdan eczaca ~c 
Beyin idarcai a1tmda ba~lam•~ ,. 

Jivri tak1mlarman battan son dn 

kaya kadar bariz bakimiyeti altJ 

da pek heyecanh bir tekilde deY 

ctmittir. Silivri ve ~atnlc 'hlard 
miireltkep kesif bir balk kUtleal 

nu buyiik bir alaka lie sonuna 
dar takip etmittlr. - Sail a.ll 

"" 
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MOrebbiye I 
Fransa' da tahsil etmi, ve tiirk~eye 

vaklf gen~ bir loz, ~ocuk miirebbiye· 

DOKTOR 

Osman ~rafettin ff~~~~~~~~;~1~~~~: :~~~~~ii~~~~~:·,~~~~ :::::::s:E:v::R::i:s:E::F::A:i:N::::::I 
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Cai'a og u urosmaniye ,fJ i~A SuhP 1\ SirJ·•<'i MUlliirdH 1.ad,. n. 2 . 271C! 

Limammtzdan hareket 
edecek VP.purlar 

si ve. ya ev itlerinde yardtmca olarak I 
~al,.mak i~in l.tanbul'da namu•lu bir 
aile- nezdinde ip aramaktadu. 

cTadedleefsoin~. 08'9
1
3
9 rd Hattralannt daima muhafaza etmek ister misiniz? ·~·i1 -lYJ o:fl lzmir- Pire- lskenderiye Postast 

Muayene zamant cumadan ft f 0 T 0 F R A N s E' d U (lzmir) 12 temmuz salt 11 de S. N. rumuzile lzmir'de 336 nu . 
marah posta kutusuna mi.iracaat. 

!Jr. Semiramis Ekrem H. 
(Ye:::~:e ~~:t:::.is)o~~ili, ~-f:.~ Airan.dismanlarim yaptiriniz. F1'atlar muted1'Ie, I.J.!i G~~~=r~:::~:d;:stl:;:~~:~a 
sari hastahklar mutehasstst ! ~ . . Istanbul - lzmir ucretleri 

•·----------• i~ fevalade san'atkaranedir. Elinizde mevcut en kii<;iik, I Kr. 
vOCUk bastahklBrl miitehBSSISI 

Beyoglu Mektep sokak 
Telefon B. o. 2496 

Dr. HafiZ Cemal [t] en eski fotograf1 gonderiniz, canlandmhp biiyiilttiliidt] 1 inci kamara i50o 
f&1 ~~ 2 inci " 1000 

Dahiliye miitehasaun 
Cumadan maada her clin aaal 

(2,30 dan 5 e) kadar latanbul'da 
Divanyolu'nda ( 118 ) numaral• 
hususi kabinesinde hastalar1n1 kabul 
ve tedavi eder. Telefon Ia. 22398 

~,J Yaln•z 100 kurut gonderiniz, mukabilinde REISICUMHUR Hz. nin tabii ftJ 3 uncii » 8()0 
ftj. buylikliikte, oan'atkirane bir bust porlrelerini elde edeceksiniz. Tiirkiye'. "'t"~l I Giiverte 300 Beyoglu'nda lstiklil caddesinde vaki 

dairei mah•u•unda ifayi vazife eden Ia· 
tanbul ikinci icra memurluiundan: 

l:rolei fUYUU tabh karara alm1p, para· 
ya ~evrilmt>r.i takarriir eden ve lama· 
mma 1810 lira loymet takdir olunan 

•' ' bil' ·--•· •t· · f 1-.-------··---· i~ run umum racau a ayentn portrelerinin fiatlart dahi aynidir. ~ •• 

•tr Posta maaraf• yukanki bedele dahildir. ft] 
~~t FOTO FRANSE, istikla.l caddesi No. 128 B~YOGLU. t•.l 

l.tanbul' da Siilcymaniye' de Deveoilu 
yokupunda Kepeneci aokaimda kain es· 
ki 13 yeni 11 No. ile murakkam maa· 
bab~e bir bap hanenin birinci ·~·k art · 
llrma11 10 agusloa 932 tarihine muaadif 
~~amba giinii oaal 14 ten 16 ya kadar 
dairede icra k•lmacakllr. Artllrnuya i1· 
tirak elmek istiyen1eria mezkUr eayri-
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Kirahk o rla 
Pangaltt'da, Suleymanazif 

sokagmda, 51 numarah bane
de mukim kibar bir Frans1z 
aileai nezdinde bir oda panai • 
yon olarak kiraya verilecektir. 
lstiyenlere liaan derai de verilir. 

I Emlak ve Eytam Bankas• ilanlan :::J 

mf!nkuH.in muhamrnen ktymetinin yiizde 
10 nisbetinde teminal ak~eai vermeleri 
IU.m olup baklan tapu ,icillile oabit ol· 
m1yan ipotekli alacaklarla diger ala • 

kadarlartn ve irtifak bakk• aahiplerinin 
miiracaatleri ve bu bususta faiz ve ma· 
aarife dair olan iddialarm tarihi ilindan 
ilibaren yirmi elin i~inde_ e~aklarile bir
likte daireyt mi.iracaatleri laz•mdJr. Ak· 
si lakdirde baklan la!>U •icillile sabit 
olmJyanlar aallf bedelin~." pa~lafma : 
smdan hari~ kahrlar. Muterak1m verg• 
ve vaktf icare ve belediye ri.isumlan 
mii,teriye ail olup daha fazla malumal 
almak iatiyenlerin 9-7-932 tarihinden 
itibaren daire divanhaneainde aa1h bu • 
lundurulacak olan artllrma f8rlname • 
aile beraber 932-1696 No. lu dosyaya 

h"li.iracaatle me:z.kUr dosya deruni.inde mev
c.ut ve maha11i me:zk.Urun meaaha ve aa· 
ireyj havi vttziyet ve takdiri k1ymet ra .. 
porunu gOriip, anhyabi1ecek1eri il&n 

olunur. 

Istanbul 5 inci icra memurlu -

iiundan: 
Beyoglu' nda Hamalba~,· nda IS 

No. lu hanode mukim iken elyevm ika· 
metgHht ntt:~l· ul madam Kornelya'ya: 
Bodosaki ve m&dam Detpina'nJn mi.i 
leveffa Niko K~idi veltt Htisto Kocidi 
Efendinin Beyoi(lu 3 iincii Noterlitln -
den verilmit 2Z kinunusani 928 tarihli 
vc 16 32 83 numarah senetle matliip 
lan ol.ln ~500 lirantn tahsili hakktnda 
!\'iko Koc;idi zevceai miiteveffa Kostan
tinyn' n111 miras~t!t Efrosini H. ile aley
hinize tkame ettikleri dava iizerine lst. 
'Asliye 4 Uncii hukuk mahkemesinden 
islihoal ettikleri 24 may•• 932 tarihli 
bir k1t'a ilim mucibince (3500) liramn 
temini tahsili ic,;it~ dairemize vaki mii -
racantleri iizcnne. nanumza doldurulan 
Odeme emrinin ikametg8htmzm me-; .. 
huliyeti ha5ehile taraftmza tebliRi ifa 
edilemcrni~ ve ml.iba,irin yazd1g1 der -
kenar ile zahttadan gelen tahkikat ev .. 
rakmda i.kametgahmtztn me~hul bulun
dujju anlartlmu~ olduK:undan Odeme em
rinin bir hu~uk ay miiddetle ilAnen ta
rafmtza tchliiine karar verilmiatir . .. ~ 

Ttnihi iiAndan itibaren 30 8 llniin rnii
rurundan ilk yed j gi..in ic;inde dairemizin 
932-2158 numnrah doayasile daire • 
mize rni.iracantle tesviyei deyin ve yahut 
pyant kal,u1 hir itirazla bulunmad1g1 _ 

mz takdirde bir bu~uk ay1n hitam~nda 
borcu kabul ey lodiginiz addedilerek hac
zt ihtiyati kararile mahcuz paramn ala
cakhlara verile:ceii malUm o1mak ve 
Odt"me cmrini tehliii yerine ae~mek l 
ii:ter~ iianen tt:bli& olunur. u• • ..... -· 

I LAN 
Zonguldak Vilayetinin Safranbolu 

kazaSJ dahilinde vaki Aloglu ve Ulu • 
yayla Devlet ormanlanndan birinci ae
ne zarfmda yalntz Uluyay]a ormanma 
ail tahammiilii senevi olan ( 751) cay• 
rimamul metro mikap koknar ve ( 2711 ) 
gayrimamu1 metro mikip kaym ve 

(262) gayrimamul metro mikap ~ 
ve (9) eayrimamul metro mikap me • 
,. ve (184) eayrimamul metro mikap 
kavak ~ katetmek ve ikinci aene • 
den onuncu aeneye kadar (9) aene zar
fmda da (13023) gayrimamul metro 
mikap koknar ve (37530) eayrima -
mul metro mikap kaym ve ( 2448) gayri· 
mamul metro mikip ~ ve (144) gay· 
timamul metro mikap mete ve ( 2007) 

gayrimamul metro mikap kavak ef • 
~an katolunmak ve koknartn heber 
rayrimamul metro mikab1 (bir lira dok· 
san be, kurUf) ve kaymm ( bir lira otuz 
kurup ve ~amm ( iki lira albmf aekiz 
kurUf) ve me,enin ( dort lira otuz do -
kuz kurllf) ve kavagm ( doksan aekiz 
kurut) mubammen bedeli iizetinden 
talibine ihale edilmek iizere miiza • 
yedeye konulmu1tur. 

Miizayede kapah zarf uaulile ve 661 

ve 799 numarah kanunlarm abllmm u· 
mumiyesi ve~hile 23-6-932 taribinden 
23-7-932 larihine kadar 31 eiin mud· 
delle ve 23· 7-932 tarihine muaadif cu· 
marlesi ciinii aaat on bette Zonguldak 
Vilayetinde miiteJekkil onnan oaltp ko
misyonu huzurunda ihalei evveliyeti 

icra edileceginden taliplerin ( yiiz bin 
lira) iktidart malileri bulunduiiunu 101• 

terir Ticaret Odas• vesikasile Ticaret 

Odas1nda mukayyet bulunduiiuna dair 
bir vesika)'l ve muhammen bedelden 
&f&ia olmamak f&rtile vereceii bir ae
nelik bedel miktannm yiizde elli nia • 
betindeki teminab muvakketesini muh· 
tevi teklifnamelerini ihale kanununun 

onuncu maddes.i u.rahati dairesinde 
mezkUr saate kadar komiayona tevdi ey

lemeleri ve daha fazla maliimat almak 
i~in prtname ve mukave1ename suret • 

lerini gOrmek iizere A.nkara'da Orman 
ipleri umum miidiirliigii ile Zonguldak 
ve Istanbul Orman Miidiriyetlerine mii• 
racaat eylemeleri ilin olunur. 

~irketi Hayriyeden: 
Vapurlanmtzm hak•·t--Oc~klartmn icJSr muddeti 12 temmuz 932 

tarihinde munkazi olacag• c1hetle yeniden isticarma talip olanlarm he
yeti teftitiye riyasetin muracaatleri. 

Aydin Memleket Hastanesi 
Ba,tabipliginden: 

Aydtn memlekt-t hastr.nesinin 2100 lira ktymeti muhammene be • 

CleDi ECZA Y! TIBBIYESI 24 temmuz pazar gunu saat on bette iha-

le.l• • k 1 k .. mu"nakasadadtr. Talip olanlarm teraiti mii· tcra t mma uzere • • 
nak I k U

"rmek uzere Battababete ve Datml En • 
asay1 an ama ve pey 1 

cumen kalemine muracaatleri Han olunur. 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 
N .. t • 'b' 1'ki bin litre Avrupa mah (Kola umune ve tar namest muc1 1nce . 

Kazein) aatm ahnacakttr Taliplerin (o/o 7,5) teminatlarmt ham1len 
(11/7/932) pazarteai gu~u aaat (10 H da Galata'da Mubayaa ko

miayonuna miiracaatleri. 

fst. P. T. T. Basmiidirive tin den: . -
Istanbul, Galata, seyyahin tubesi ve Beyoglu merkezlerl arasmda 

motoaikletle telgraf ve bet kiloya kadar mektup naklyatt kapah ~~r~ 
uaulile munakaaaya vazedilmittir. Munakaaa 24/7/932. p_azar gu~u 
aaat 1.~ ~~ ~aptlacakttr. latiyenlerin tartnameyi gormek t~m her gun 
Batmud~rluk kalemine ve munakasaya ittirak i~in de kapalt ve t_Dem· 
bur tekhfname ve teklif edecekleri bedelin %7,5 niahetinde temmatt 
muvakkate akc;e veya banka mektubu ile yukar1da yazllt gun ve sa· 
atte Batmiidiirliikte miitetekkil komisyona miiracaatleri ilan olunur. 

BUYUKADA'DA T AKSiTLE SATILIK 
ARSALAR 

Esas Mevkii ve nev'i Tminat 
321 Buyiikada Kevkep sokak 9 No. 128 m. arsa. 10. 
329 )) Pervane sokak 3, 5, 7 No. 34 m. ana. 5. 
330 )) Pervane sokak 3, 5, 7 No. 67 m. araa. 7. 
337 )) Yah mahallesi Kiic;uk Karakol sokak 6 No. 

10m. araa. 5. 
349 )) Maden Dalyan 1/8 hisse. 50. 
415 )) Karanfil mahallesi Timyano sQkak 27 No. 

bane. 40. 
432 }) Karanfil mahallesi F1sttkh sokak 4 No. 

1517 m. arsa. 30. 
334 » Yeniyol Firuz sokak 14 No. 60. m. ana. 6. 

Balada yaz1h emlak sekiz taksitle bilmuzayede sattlacagmdan ta • 
Iiplerin 21/7/932 pertembe gunu saat 16 da tubemize miiracaatleri. 

~~~ 

T AKSiTLE VE KAPA Ll ZARFLA SATILIK 
(;iFTLiK VE KO ~KLER VE OTEL 

VE MUTENA ARSALAR 
Esas Mevkii ve nev'i Teminat 
222 Kiic;iik\;ekmece Alibey, Turan ve Tahtakale ~iftlikleri. 5000 
199 Sirkeci Hocapafa ~ahinpa~a oteli yanmda medrese. 1700 
229 Uleli tramvay caddesi 114- 116- 118 No. 400 m. araa. 500 
264 Kurtulut Papazoglu Tulumba sokak 11 No. apartlman. 350 

72 Oskudar Kotuyolu 160 donum tarla. 450 
75 Kandilli • Vanikoy caddesi 1 No. bane. 330 

177 Kandilli - Vanikoy konak arsas1 13350 M. 330 
194 Kandilli- Vanikoy sahilhane araast. 400 
204 Beykoz Tokat mevkiinde Haaahtr bah~eai. 350 
138 Buyukada Nizam Seferoglu kotkleri. Muhtelif 
143 Biiyiikada Mayandroa volisi. 4000 
168 Buyukada otel Dolaplaj. 1000 

94 Heybeliada Yah caddesi 2 No. gazino. 500 
Balada yazth emlak 8 taksitle ve (kapah zarf) usulile bilmuzayecle 

satllacagmdan taliplerin 1/8/1932 pazartesi giinu saat on alt1ya ka

dar tubemize muracaatleri. 

r -·-1 
Devlet 

1200 c;ift cebire ve 194,000 adet ergonun kapah zarfla ve takas 
kaydt ile munakaaa11 28 temmuz 932 pertembe gunu saat 15,30 ta 
Ankara' da idare binasmda yap1lac:akttr. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpata veznelerinde beter liraya 
sahlan tartnamelerde munderi~tir. 

~~· 
1- Ankara - Kayaeri hath uzeri nde ~efaatli civarmda km. 244 de· 

ki ocaktan ~1kar•lacak 4000 M3 ba last. 
2- Konya • Yenice hath uzerinde Hactkm civarmda km. 305-i-900 

ve km. 311 deki ocaktan c;•kar1lacak 7000 M3 balaat kapah zarfla mu· 
nakaaaya konmuttur. 

4000 M3 batastm munakasast 2 0 temmuz 932 c;artamba gunu 
aaat 15 te. 

7000 M3 balaatm munakasast 15 agustos 932 pazartesi gunu keza 
aaat 15 te Ankarada Umumi mudiirluk binasmda yaptlacakbr. 

Tafailat Ankara ve Haydarpafa veznelerinde her biri beter liraya 
satllan tartnamelerde yazthdtr. 

istanbul Vilayetinden: 
Erzincan - Kelkit - Gumiitane yolunun 0,613 \lncu kilometrosundan 

0,651 inci kilometroauna kadar yeniden yap1lacak olan 26010 lira 26 
kurut bedeli ketifli toaenin intaama ait kapalt zarf usulile yaptlan 
mur:.akaaada verilen bedel haddi lay•k gorulmediginden munakasa 
muddeti 25/6/932 tarihinden itibaren 15 gun temditle, pazarhk su
retile \h&.lesi takarriir etmit ve 10/7/932 tarihine musadif pazar IOU· 
nu saat 16 da Erzincan Vilayeti Daimi Encumeninde ihaleainin icraa1 

mukarrer bul.unmuttur. Taliplerin derecei iktidarlarmt gosterir ma • 
hatli ticaret odaat ve ehliyeti fenniye veaikaaile bedeli ketfin % 7,5 
nisbetinde teminab muvakkate akc;esni nakten vilayet emt ine Ziraat 

Bankasma veya malaandtgma tealim eylediklerini mubeyyin makbu
zu vilayete ibraz etmek iizere yevm ve vakti muayyenine kadar mii
rac:aatlerinin ve tartname hakkmda fazla tafailat almak isttyenlerin 
deme zkur Vilayet Daimi Encumen kalemine muracaat eylemeleri ilan 
olunur. ~ .... 

Pazarltkla sattltk ot 
Bakukoy Malmiidiirlugiinden: 
Hazine matlubunun temini tahsili ic;in mabcuz bulunan tahminen 

(300,000) iic; yuz bin kilo kuru ot 10/7/932 tarihine muaadif pazar 
gunu pazarl1k auretile sahlacakbr. Taliplerin teraiti anlamak i~in 
her 1un tahsil memurluguna, miizayedeye ittirak ic;in de ihale giinu 
pey, akc;elerile beraber l?.amlar kariyesinde &ahf heY.etine miiracaatleri 

I L A. N 
Zonguldak Vilayetinin Safran

bolu kazas1 dahilinde bul•man 
Helkeme Devlet ormanmdan her 
sene (9887) gayrimamul metro 
mik'ap koknar, (6629) gayrima
mul metro mik'ap k .. ym ve (403) 
gayrimamul metro mik'ap c;am 
hesabile dokuz senede (88~83) 
gayrimamul metro mik'ap kok • 
nar, (59661) gayrimamul metro 
mik'ap kaym ve (3627) gayrima
mul metro mik'ap c;amdan kok -
narm gayrimamul metro mik'ab1 
(bir lira doksan bet kuruf), (ka
ymm (bir lira otuz kurut) ve c:a
mtn (iki lira altmtt sekiz kuru') 
muhammen bedeli uzerinden ta
Iibine ihale edilmek uzere ikinci 
defa muzayedeye konulmu,tur. 
Muzayede kapah zarf uaulile ya
ptlacak, 661 ve 799 numarah ka
nunlarm ahkamt umumiye•i vec;
hile 30 haziran 932 tarihinden 20 
temmuz 932 tarihine kadar (20) 
giin devam edecektir. Zarflar 20 
temmuz 932 tarihine muaadif c;ar
tamba giinu aaat (on be,te) Zon
guldak Vilayetinde mute,ekkil 
orman sahf komisyonu huzunm
da ac;tlacak ve ihalei evveliye icra 
edilecektir. Taliplerin (300,000) 
lira iktidan malileri bulundugu· 
nu go&terir Ticaret Odast vesi • 

kast ile Ticaret Odasmda mukay
yet olduklarma dair bir vesikay1 
ve bermucibi tarife bir aenelik 
bedelin mecmuu olan (28977) li
ra (39) kurutun yuzde 50 si nis
betindeki teminatt muvakkate • 
sini ve taklifnamelerini ibale ka
nununun onuncu maddesi sara • 
hati dairesinde mezkur aaate ka
dar komiayona tevdi eylemeleri 
ve daha fazla malumat almak ic;in 
tartname ve mukavelename aureti 
musaddakalarmtn Ankarada Or
man ltleri Umum Mudiirlugii ile 
Zonguldak ve Istanbul Orman 
mudiriyetlerinden ahnabilecegi 
ilan olunur. 

Beyoglu Dordiincii sulh bukuk mab
kemesinden: 

Terekesine mahkemece vaz1yet olu· 

nan miiteveffiye madam Manto'nun uh
de•inde bulunan: 

1 - Beyoglu'nda Sakabllfl mahalle· 
sinin atik Sakaba~J cedi! Camii,erif •o
kagmda atik (15) cedi! (18) No. h 
ve (9000) lira ktymeti muhammene1i 
bir bap aparhman•n tamam.J. 

2 - Beyoii;lu'nda Defterdar Ebiilfa· 
:ul Mehmel Efend i mahalleainin Imam 
sokaii•nda Cihangir barik mahalli dahi
linde ada (2} harila (12) No. hya m~ 

kayyet ve cepheai 6-73 ve 63-93 metro 
murabbat aahannd., atik ( 3) No. h ve 
( 320) lira k1ymeli muhammeneli bir 
bap arsanm tamamt: 

A~dc arlbrma suretile riisumu della
liye ve iba1e pu!u mUtterisine ait olmak 

iizere 8 eyhil 932 perpembe •aal 15 le 
salllacakllr. 

Talip o1anlann mezkUr gUn ve saat
te k1ymeti muhammenenin yiizde 1 0 

ni•betinde pey akt;e•ini hamilen Beyoi• 
lu Dordiincii sulh hukuk mabkemesin
de haz1r bulunma1arJ li.izumu ilin olunur. 

Beyoglu dordiincii aulh hukuk 
mahkemesinden: 

Terekesine mahkemece vaz'1yet 

olunan Hakkt Efendi'nin uhdeain • 
de bulunan: 

1- Beyoglunda Hac1mimi ma • 
halleainde Liilecihendek cadclesinde 

Bakkal ~1kmaz~nda atik 14 ila 24 ve 
1 ila 3 ve 5 ve 7 ve 9 ve 11 numa -
ralar ve ( 25,000) lira ktymeti mu
hammeneli maiaza a~tk art1rma 

suretile ri.iaumu tell&liyesi ve ihale 

pulu miitteriaine ait olmak tizere 8 

eylul 932 pertembe saal 15 le sail· 
lacakllr. 

Talip olanlar1n ktymeti muham
menenin yiizde on nisbetinde pek 

ak~esini hamilen Beyoglu dorduncii 
sluh kukuk mabkemeainde haztr bu
lunmalan liizumu ilan olunur. 

Zonguldak P!~~~t 
BURSl\ 
Vapuru 
lemmuz 

aktam• Gala! nhllmmdan 
17 de bareketle Eregli, Zonrul • 
daii' a gidecek, 11 lemmuz pazaJ,Ie••i! 
aabah1 Ltanbul'a gelerek akp.am 
17 de Galata lbblumndan 

(izmir)e ~=::~~:~. 
Bilet vapurda da ahnabilir. 

Galata Kii~ lbbton Han No. 4-5 
Telefon: Beyoglu 913. 

KARADENiZ POSTASI 

ERZURUM 
vapuru Pazartesi 
temmuz 

gunu ak,amt Sirkeci'den hare

ketle (Zonguldak, lnebolu, 

Samsun, Ordu, Giresun • ..,rab • 
zon, Surmene, Rize'ye gide • 
cektir. 

Fazla tafailat ic;in Sirkeci 

Y elkenci Hanmdaki acentah • 

gma muracaat. Tel: 21515 

Hantalzade Tayyar vapurlan 

Ayvahk postasi 

TayYar 
vap uru 

Her pazar giinii 
ak~•m• saat 17 de 

Sirkeci rtbtmundan bareketle Geli • 
bolu, (:anakkale, Kii~iik kuyu, Allin 
oluk, Edremit, Blirbaniye Ayvahi'a 
azimet ve ~1amaba glinii Ayvallk' 
tan avdetle ayni iskelelere uirar ve 
cuma oabah1 Istanbul' a gelir. 

Dikkat: pazartesi gUnU 
remlt'e ve ayni gUn ak$am 
Ayvahg'a muvasalat eder. 

Yolcu bileti vapurda verilir. 
Tafoilat i~in Emini:inii Rthbm 

Han No. 5 Telefon: 21977. 

iZMiR POST ASI 

SAADET 
vapuru bu kere 
tamirat ve telvi· 
nat! ikmal edile • 
rek liiks kama· 

ralar ilavesile her pazartesi 
saat 17 de Sirkeciden hare
ketle Gelibolu, <;anakkale ve 
izmir'e azimet ve <;anakkale'• 
ye ugnyarak avdet edecektir. 

Y olcu bileti vapurda da verilir. 
Adres: Yemi~'te TaviW.de Mustafa 
biraderler. : 22210 

Naim vapur idaresi 

ADANA 
Vapuru 9 temmuz cumartcsi giinii 

saat 18 de Sirkeci nhommdan bare • 
ketle <;anakkalc,lzmir, Kulltik, Antalya 
ve Mcrsin'e yolcu \'C euayl ticarl)"e 

alarak hareket edeccktir. 
Tafsi!At i~in : Galata, Giimriik kar • 

~1smda Site Fransez Han • 'o. 12 ya • 
Tel. 1041 

Gazi terbiye 
Enstitftsiinden: 
Ankara Gazi Terbiye Enstitu• 

au binasmda yalntz leyli ve tam 

te9kilath bir liae a~1lacakhr. Pan

siyon iicreti senede 300 liradtr. 

Lisan muallimleri ecnebi olacak

hr. 
c;;:ocuklarmt kaydettirmelt iati

yenlerin agustoa iptidasma kadar 

iaimlerini namzet defterine yaz. 

dumalar1 ilan olunur. 



..... 
Knra, ye~li, san sinekler, 
at sine~i, kasap sine~, 

SJVri slnek, tahtnkurusu, 
giivc, oriimcek, klrkayak, 
hamam boer~, lcene, ka· 
nncalan, e~ek ans1, bit, 
ane biti, tavuk blti, ke-
d•, ku~lar ve kopek ve 
e~ya ve insanlar iizcrin -
deki: Pireler, ~icek, a~ac, 

ve nebatat iizerindeki tlr
ullar, bocekler, ve bfltl -
mum h ~aratt ve vu • 

murtalanm 

Mevti ebedl ile im
ha ve ifna eder. 

Kokusu lAtH ve s1hhl olup 
kat'iyyen leke yaomaz yan 

yanya ucuz \ 'C yerli 
malid1r. 

Kapah ve mUhOrlil 
FAYDA yerine 

hl$ka bir marka verilirse 
biliniz ki 

Sizi aldatayorlar 

Emni yet Sand1g1 
M ii d ti r }ti gil n den: 

MuhammeR ikraz 
k1ymeti No. 
6210 84 

Merhunatm cins ve nev'ile mevki ve 
mti~temilall 

Eyiip'te ZalmahmutpafA mahallesinde Deb • 
baghane caddesinde atik 67, 69 ve cedit 67, 
69, 67 numarah diikkan1 miittemil maabah~ 
bir hanenin tamam1 ve deruniine cari ntatf ma • 

Bor~lunu 
ism I 

sura tath au. Halit Bey 

6180 830 

17&5 2292 

2220 2348 

11600 4933 

Haydarpafa' da mukaddema Altunizade el • 
yevm Hasanpafa mahallesinde Ni,antatt so • 
kagmda atik 29 cedit 51 numarah maabah~e 
bir hanenin tamam1. Mediha ve Miizeyyen H. Jar 
Bogazi~i'nde Anadofuhisan'nda atik Otaktepe 
cedit Sakabafl sokagmda atik 20 cedit 4 nu • 
marah maabah~e bir hanenin tamamt. Rtfk1 Bey 
Kad1koy'iinde Osmanaga elyevm RasimpafA 
mahallesinde Duz cedit Karakolbane sokagtn· 
da atik 33 miikerrer cedit 80 numarah bir hap 
han en in tamamt. Ane ~aye ate H. ve F ehmi 8. 
Topane'de Siiheylbey mahalleainde Top~u-
lar sokagmda eski 499 yeni 481 numarah bir 
hanenin tamamt. 

F atma Saide ve Saliba Y egane Hanimlar 

3507 5452 Kadtkoy'iinde mukaddema Oamanaga elyevm 
Hasanpal}a mahallesinde atik Kurbaltdere 
cedit Kurbahdere birinci sokakta atik 6 mii
kerrer 6 cedit 8, 8/1 numarab iki banenin ta -
mamt. Emine Celife ve Fatma Nerime Hantmlar 

8076 5461 Erenkoy'iinde Sahraytcedit mahalleainde Ia • 
tasyon caddeainde eski 30, 30, 30/1 ve yeni 
30/2, 30/3 numarah maabah~e ii~ diikkan1 
miiflemil bir hanenin tamamt. la~~t H. 

5185 5489 Zeyrek'te Kasaptimorhan mahaltesinde Zey -
rek caddesi Pir Mehmetpata sokagmda atik ve 
cedit 1 numarab maabah~e bir hanenin ta • 
mamt. Ommeti H. 

2650 5527 Betikta,'ta Metrutiyet mahalleande Ni,an so 
kagmda atik 30 miikerrer cedit 55 numarah 
bir hanenin tamamt. Hadiye H. 

1847 6184 Beykoz'da Yahkoy mahallesinde Gaziyunua 
sokaimda atik 27 cedit 35, 35/1 numarah 
maabah~e diikkan1 miittemil bir hanenin ta· 
mam1. Mehmet Cemal Ef. ife Ayfe ve Fatma H. lar 

2060 9692 Anadolubisar1'nda Goksu mahallesinde Kan • 
dilli sokagmda eski 7 miikerrer yeni 3, 5, 7 
numar&!t iki diikkin1 mii,temil hir hanenin 
tamamt. $akire H. 

Yukar1da ikraz numaralar1 yazth emlakin vadesi hitammda bor • 
cun odenmemesi basebife 61 gun miiddetle sabhga ~tkarlldtgmdan 
talip olanlarm veya fal'l"'. tafsilat istiyenlerin Sandtk Sab, amirliiine 
miiracaat eylemeleri liizumu ilin ofunur. 

ipeki~ 
Nicin ... 

Nefistir? 

1 - Fabrika.~r en asJ•i ve
saitle miicehhez oldugu, 
2- A1nelesine en yiiksek 

iicreti verdigi, 
.1 - Jlfevaddl iptidaiyesi 

it;in en yiiksek bedelleri te
diye ettigi, 

4 - Fabrikasznz Turk ve 
ecnebi miitehasszslarrn ida
re ve nezareti altznda ~a • 
lz§tzrdzgz it;in 
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Kullanm1z sDtOnDzO artt1r1 
~ocuklarm kemiklerini 

kuvvetlendirir • 

lpeki~ 
Ni~in 
Ucuzdur? 

1- Tesisat itibarile i:lil 
yanzn en biiyiik be1 on fa 
rikaszndan biri oldugu 
biiyii k mikyasta mal ~'tka 
dzgz, 
2- lpegi toptan aldzij 
3 - Boyayz toptan geti 

tligi, 
4- Teknik te1kiliitl t; 

kuvvetli oldugu ~in, 

ipekif kuma~lar1 kusursuz 
ve nefistir 

Mamillatint fevkalade 
ucuza maleder 

s1s: a: :; z: sa s.aasz 

... BONO 
Gayrimiibadil ve miibadil ve bazine 

bonolru-1 satar, Bahkpazar Maksudiye 

H:tn No 35 Ug-urlu zade M. Dervi$ 

DiKKAT 
Her i!A~ mUessir de~ldir. 

&LANDOKRATiN 
Alelade bir ila~ olmay1p 

methur Prof. B. Sequart ve 
Schteinach'm ketfidir. Gen~ ve 
din~ hayvanlarm taze ve ziha
yat hormonlarile ihzar edilmif· 
tir. 

ADEMi iKTiDARA 
BEL6EV~EKLi6iNE 

Kartl kat'i tesirli devad1r. Er· 
kek, kadm fark1 yoktur. Her 
eczanede bulunur. Kutusu 200 
kuruttur. Umumi deposu Istan
bul ZAMAN ecza depoaudur. 
Dr. Beylere: tesirini ha.stalan ii

zerinde tecriibe i~in bir kutu makbuz 

.._. mukabilinde gonderilir. --· 

Tftrk Maaril Cemiyeti 

Atina, Kahire, Rodas Seyahati 
Hareket tarihi 20 temmuz. Bilet i~in istical ediniz. istanbul Halkevinde Maarlf 

Cemiyetine ve Beyoglu'nda istikiAI caddesinde (Milli TUrk Seyahat $irketi -Pasraplt· 
Mehmet Hayri ve $UrekAs• seyahat acentasma milracaat olunmalld1r. 

Telefon Beyoglu: 451 

BUYUK T!Yl7!RE PiYANGOSU 
12. cl Tertlp 

11 Temmuz 1932 
----!!1!!!!!!~ .. ··-

Biiyiik ikramiye 200,000 liradtr. 

Avr1ca 50.000, 30,000, 20,000, 10,000 Iirahk 
ikramiyeleri ve 

100,000 lirahk 

K1rklareli Vilayeti Daimi 
Enciimeninden: 

1-Ketif l)edeli (6872) lira 58 kuna,tan ibaret Babaeski. Burgaz 
yolunun 75 + 787 • 76 + 338 inci kilometreleri arasmda (770) metre 
tuliindeki kisJm toaenin tamiri. 

2- Bedeli ke,fi (6247) lira 64 kuru,tan il)aret Kuklareli . Vize 
yolunun 55 + 250 · 69 + 627 inci kilometreferi arasmda aekiz par~a 
tose tamiri kapah zarf usulile ayr1 ayr1 miinakasaya konmuttur. 

3 - Munakaaaya i,tirak edeceklerin ehliyeti fenniye vesikalar1 
Vili.yet Naf1a Batmiihendisligince musaddak olacag1 gibi ticaret 
vesikalarint ve aahibi aermaye olup bu gibi in,aattan anlamadaklarJ 
takdirde intaahn hitamma kadar refakatlerinde kezalik ehliyeti fen-

S1hhl yemekler - Buzlu i~kiler 

FRiGECO 
18 ay vade Jle 

... _sATiE-• 

--• Dr. lHSAN SAMI 

Gonokok A,taJ 
Belsoiukluiu ve ibb1atlanna kart~ 

pek tesirU ve taze 8fldll'. Divaayolu 
• Sultan Mahmut tiirbesi No. 189 

D'. T A ~ G i Y A N 
Ziihrevi ve bevH bastahklar tada 

banesL Eminonii, Kopriiba~t 
caddesi. No 69 

istanbul 
Sanayi 

giimriik resminden muafiyeti 
dik edilen mevadd1 iptidaiyeden 
mezkur senede i,lenemeyip te 
mali senesine devredilen mvadd1 
iptidaiyenin cins ve miktarlars ile 
932 mali senesi ihtiyac1 i~in ta
lep olunan mevadd1 iptidaiyenin 

Tiirkiye Ziraat Bankastndan:, GOz hekimi muallim' 

Or. Niyazi ismet 

niyesi Naf1a Batmiihendialigince musaddak bir fen memuru bulundura
caklarlna dair noterden musaddak bir taahhiitname itasma mecbur
dur. 

4 - Zarflar miizayede ve miinakasa ICanununun onuncu ma.ddesi 
mucibince ihzar edilecektir. 

5- ftbu yollara ait tamir miiddeti 15/12/932 tarihine kadard1r. 
6 - ~artname ve ketifnameleri gormek ve suretlerini alrnak isti

yenlerin Kuklareli Nafta Batmiihendisligine miiracaatleri lazamd1r. 

cina ve miktarlartnJ gosterir iki· 
fer niisha beyannamenin t 5 gin 
zarfmda lktisat Veki.letine aon• 
derilmesi. 

Ziraat Bankast miifettit namzetligi i~in 20 temmuz 1932 ~artamha 
giinii sabah1 Ankara ve Istanbul Ziraat Bankalarmda bir miisabaka 

imtiham a~•lacakhr. ltbu tahrit·i imtiham kazananlar Ankara'da ya· 
pdacak tifahi bir imtihana tibi tutulacak ve bunda da ihraz1 ehliyet 
eyliyenlerden alh miifettif namzedi ahnacakttr. Miisabakaya i'tirak 
edeceklerin Miiikiye mektebi, Hukuk veya lktiaat F akiilteai veya 
Ulfunu aliyei ticariye mektebi mezunu ve yahut son 1nmf miidavimi 
olmas1 liztmd1r. Diger fakiilte veya yiiksek mektep mezunlannm 
miisabakaya ittirak eyliyebilmeleri i~in en az iki sene mali miiease
selerde ~hfmtf olmalan tarltu. 

lmtihan program• ve teraiti saireyi havi matbualar Ankara, Istan
bul ve lzmir Ziraat Banka~armdan tedarik edilebilir. Talipler bu 
matbuada yazth fotograf ve vesikalar1 bir mektuba leffen Ankara'da 
Ziraat BankasJ tefti, heyeti miidiirliigune nihayet 14/7/932 akfamt· 
na kadar bizzat vcrmek veya.gondermek suretife miiracaat etmit bu-, 
lunmahdtrlar. 

VEREM Go~sleri zay•f olanlardald oksiiruklere buyiik 
ebemmiyet vennelidir. KATRAN HAKKI EKREM 
tehllkentn 6niine ge~er. 30 senelik tecriibe. 

Avrupa seyahatinden avdet 
etmittir. Cagaloglu Zeki Bey 

• apartJmant No. 4 Saat 14-17 • 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve ziihrevi bastahklar tedavihaneai. 
Karakoy borek~i £mna kat'flsmda 34. 

Bursa Defterdarhgmdan: 
fznik golii ve tevabii dere -

lerin 1 haziran 932 tarihinden ma
Y•• 936 gayesine kadar 4 senelik 
riiaum ve saydt semek hakk1 21-
6-932 tarihinden 11-7-932 tarihi
ne kadar 20 gun miiddetle yeni
den miizayedeye ~·karllmttbr. 
Taliplerin ve fazla tafsilat almak 
iatiyenlerin Orhangazi malmii • 
diirliigiine ve Bursa Defterdarb • 
gma miiracaatleri •• 

7 - ltbu tamirden B21.baeaki - Burgaz yolu 20 temmuz 932 ~rtam· 
ba giinii saat on bette ve Kuklareli • Vize yolu tamiri 20 temmuz 932 
~rtamba giinii aaat on albda K~rkfareli Daimi Enciimeninde yap1 • 
lacakttr. 

Nafta Vekiletinden: 
Utukt,~a • Nigde hattt iizerinde 42 inci kilometrede kain tat oca • 

imdan ihra~ edilecek (15000) metre mikip balast kapah zarf uaulile 
miinakaaaya konulmuttur. 

Miinakaaa 24/7/932 tarihine musadif pazar giinii saat 15 te An. 
kara'da Nafaa Vekaleti Miistetarhk makammda icra edilecektir. 

Miinakaaaya lflirak edeceklerin teklif mektupfart ve 1800 lira1k 
muvakkat teminalarile Ticaret Odasa veaikalannt ayni giin ve aaatte 
miinakaaa komiayonuna vermeleri lizlDldar. 

Taliplerin miinakasa tartnameaini bir lira mukabilinde Ankara'da 
Demiryollar fDf&at daireainden, fstanul'da Haydarpata'da Limaa 
ltleri Mudurliiitinden tedarik edebilirler. 

2-12863 numaralt ithalah 
dit karamamesine merbut (B) 
listesinde yaz1h olup Sinai muea
aeselerin mevaddt iptidaiyeaini 
te,kil eden mevaddJD giimriik rea• 
mi verilmek tartile tahdit harici 
olarak ithaline miiaaade veril • 
mek iizere iki niisha talep beyan-
namesile birlikte lktiaat VekAle
tine miiracaat edilmeai Veki.leti 
miitariinileyhadan teblii edildi· 
iinden alakadar a1nai miieueae 
sahiplerinin yukartda izah edit • 
digi ve~hile beyannamelerini taa
zim ederek lktisat Vekaleti celi• 
lesine gondermeleri ilan olunur. 

Umumt ~ fdGTe Ida Yua....,. 

mflclflrl: Jremal Ball! 
I e1a I 

·-~ N If.,.,., ftrJ: .... ,.,. .......... 


