
rUiu Onderin, biiyiiklerin, Or, 
Korgenerallerin begenilen 

portrelerini 

• 
F oto Siireyya' da 
bulursunuz. l'atra sipariti 

aiiratle gonderilir. 

Ankarada otu rulacak 
evler meselesi 

Ankaranm siikna meselesi 
'devletin himmeti de inzimam 
etrnek suretile en k11a bir 
lniiddet zarfmda hallolun-

rnak laz1mdu, ve bu pek 
miimkiindiir. 

JA. nkarada h~llolunacak ~i~ iki 
~ ehemmiyeth meseleden bm ve 

belki birincisi budur. Ankara• 
~ •• oraya toplanan halkt rahathkla ve 
lolayhkla oturtmaga kafi bina yoktur. 
Bu azhk kira paralannda fevkalade 
Y.iiksekligi icab ettiginden ancak bu te~· 
Vtkle ve hususi ~ahtslann himmetl~rile bu 
laktm evler ve aparllmanlar yaptmlmt§ • 
ltr Ve yapbnlmaktachr. Kiralar ~ok pa • 
halt olmakla beraber hususi gayretlerin 
llleydana getirdigi bu in~aata gene te~ek· 
l.ur etmek \aznndu. Eger onlann velevki 
~ok kazanmak maksadile gosterdikleri 
gayretler olmasaydt o zaman pahah da 
olsa hi~ oturacak yer bulamamak aktbe
tile kar~tla~nu~ olurduk. Simdiki halde 
btr ktstm balk pahah mahah da olsa ge· 
n~ oturacak oldukc;a modern konforlu 
htnalar bulabiliyorlar. Bir ktsnn balk de
digimiz, Ankarada oturacak yer ihtiya • 
~1nda olan insanlann yansmt ya te~kil 
•der ya etmez. Hele kiralann fevkalade 
l><hahhgt zaten biitiin Ankara i~in bir 
tukna ihtiyacmm umumi ve mutlak ola • 
lak var oldugunu gostermege kafidir. 

E:ger kendi haline btraktlsa bu umumi 
b~ rnutlak ihtiyac zamanla §ahsi te~b • 
uslerin ortaya koyacaklan binalarla 

hallolunmaz degildir. Fa kat bu i§i hususi 
1ttebbiis halledinciye kadar aradan pek 
~?k zaman ge~mek laztmdtr. En a~ih 
Ytrrni otuz, veya kuk elli ytlhk bir za • 
lltan. Bu takdirde Ankaramn imanm 
~ada oturmaga mecbur olup da fazla 
l.tra veren kimseler temin etmit olacak • 
lardtr. Bunda bir beis gormiyecek bile 
~~·k • ki oyle degildir, bunda elbette 

IS vardu • vaziyetin bu kadar mii~kii· 
latla bu kadar uzun miiddet siiriinceme· 
de kalmaga tahammiilii yoktur. Ankara· 
~In siikna meselesi devletin himmeti de 
!nzirnam etmek suretile en ktsa bir miid· 
llet zarfmda hallolunmak laznndtr, ve bu 
Ptk miimkiindiir. 

Su imkam bugiinlerde Ankara<la te· 
rneri alllan yiiz elli evlik ba~eli evler 
.00peratifinin ~ebbiis ettigi yaptlar 

lllltdiden isbat edecek bir misal olmak ii· 
j~e ortaya <;tkmt~br. Birer parc;a bah<;e
er, de olacak olan bu modern evlerin 

lltahallesi bir iki ytl zarfmda tamamen 
llteydana <;tkbgt zaman timdiki vaziyetle 
!•ban tabana ztd bir yenilik, giizellik ve 
lfilik ornegi t~kil edecektir. Koopera • 
1
•fin pek ince hesablarile bu evlerde bir 
~a bidayette bin liraya kadar hesab o
u!Utt~tu. En son hesabla hatta biraz 

gjni, tutulmak suretile bunun bin iki yiiz 
t
1
li lirayt pek fazla gec;miyecegi tahmin 

b unur. Boylelikle mutfagile, kile~ile, 
t:jllyosile, hulasa biitiin konfor tertiba
, e dort odah bir ev be, bin liraya, bet 

Odah bir ev alii bin kiisur liraya mal ola· 
t;,kt1r, ve bidayette bu ev bedellerinin yal· 
hlz %10 nunu pe§in veren ortaklar bil~
bare miitebaki bor~lanru 50 • 60 lira gt· 
\kii~iik ayhk taksitlerle odemi} buluna· 

ta. lardtr. Ankarada bugiin bu c;e~id bir 
~1 50 - 60 liraya kiraya tutmak miim • 

1 Un degildir. Y ani bah~eli evler koope· 
kiltfinin ort8klan §imdiki kiralarc:lan 8§8" 

)
1 

ayhk taksit vermekle evvela kendi ev· 
trj d 
t In. e oturmut olacaklar, sonra da bu 
1 v •nn slftibligini tam amen elde etm.i~ bu· 
~na~8klardtr. 

b Bunun manas1 §Udur: Pe~in ol8rak yal· 

0'Z 5-600 lira verebilen bir vatanda§, 
t ndan sonra daha az kira vermek suretile 
h v sahibi oluyor. Bunu bir kooperatifin 
~·usi bir te1ebbiisii temin etmi1tir, 

a] E!ier i~i devlet kendi himayesi albna 
h •~ak olursa hatta bu pe1in paraya bile 
1 •~et olmaksiZin, bilhassa memurlar smt
t 'n'n ve bunlarm ihtiyact tamamlandtk· 
~an sonra da her stmf halkm yalmz kira 
~ akrasile ev sahibi olabilecegine §iiphe 
a tur. 

i~t~oy\elikle hem halkm en miihim bir 

1 · 'Yact giderilmi~ olacak, hem de Anka
~tn metodlu modern iman az zamanda 
taka~ edilmi1 bulunacakttr. Ev sahibi ola
<l tnsanlarm Ankaray8 baglanacaklan 
th nazan dikkate ahnmaga deger ayn ve 

tlltrniyetli bir keyfiyettir. 
k Devlet her ytl Ankara memurlarina 

1~1 tnilyon lira raddesinde bir parayt 
kna Yardnnt olarak ilaveten veriyor ye 
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Her eve limn olan ~ok 

faydah bir eserdir 
Telefon: Bafmuharrlr ve ev1: 22368. Tabrlr heyeU: 24298. idare ve matbaa l<wnt 24299 • 24290 

T arih Kurultaymm ikinci gUnU 
Prof. Pittard diinkii celsede 
miihim tezini miidafaa etti 
Profesor ibrahim Necmi de, << Tii rk tarih tezinde 

Giine~- Dil teorisinin yeri ve degerh ni anlatb 

.• 

Atatiirk refakatinde ismet iniinii ve CeHH Bayar oldugu halde 
_',l'arih Kurultaymm dUnkii i~timrunda 

tkinci Tiirk T arih Kurultayi diin og·l 
!eden sonra saat on be§le ikinci toplan • 
tmm yaph. Program mucibince, sabah· 
leyin saat 9,5 ta Kurultaym A seksiyonu 
um1mli toplanll salonunda ic;tima etti. 

A aek.iyonunun ltroliyeti 
Bu toplanbda Dr. Hamid Ziibeyr 

Alaca Hoyiik hafriyabnm neticeleri et • 
rafmda projezksiyonla jzahat verdi. Bu
nu Kollej do F ransta tarih profesiirii o
lan L'abbe' H. Breuil <<.Avrupa, Asya 
ve Afrika arasmda iltisak noktast Tiir • 
kiye» mevzulu tazi takib etti, Profesiir, 
tezinde Tiirkiye topraklanmn paleolitik 
devirde, diger bt' al8rla olan kiiltiir mii • 
nasebetlerinin izahma c;ah§b ve bundan 
ba~ka. yazmm dogu~unu hamhyan §e • 
matik san' abn men~eini orta Asyaya ka· 
dar giitiirdii. 

Bundan sonra profesiir Sevket Aziz 
Kansu, Ankara ve oivarmm preistorya • 

Profesiir Pittard ve ibrahim Necmi Oilmen Tarih Kurultaymm hitabet kiirsiisUnde 

smdaki yeni bulu~lar hakkmda projek • fennine derin vukuflan oldugunu ifade 
siyonla izahat verdi. ettikten sonra Bogazkoyiin stratejik vazi· 

Kurultaya gelemiyen profesiir Grost• yeti ve Etilerin siyasi strateji ile diploma· 
rang'm tezi seksiyonda okundu. Profe· sideki uyamkhklanm anlallyordu. 
sor, tezinde Eti hiikiimdarlarmm strateji £Arka3• sa. 7 sutun 1 del 
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Ba~vekilin mazuniyeti 
ismet inonii Heybe

Turk - Alman ticaret muahedesi 

Almanya ile yap1lan. 
anla§manin esaslar1 

Almanyamn 
nisbetinde 

Tiirkiyeye 
Turk mah 

yapabilecegi ihracat 
ihrac olunacakbr 

Mer'iyet mevkiine girmesi mukarrer 
yeni Tiirk • Alman ticaret anla~ast l:c
ra Vekilleri Heyetinin tasdilona arzo
lunmll§tur. Bu anla§ma, Resmi Gazete 
ile ne§redilm.iyecek, ve sadece Ticaret 
Odalarmda kaytdh tiiccarlara, miiraca
atlerinde Tiirkofis ~ubeleri ve Odalar· 
ca bildirilecektir. 

Bu anla§ma miiteaddid merbutah da 
ihtiva etmektedir. 
Anla~manm milddeti 15 ey!Ul tarihin

den itibaren 31 agustos 1938 tarihine 

kadardtr. Her iki tara£ mayts 1938 ayi 
zarfmda bu anl"§mayt 31 agustos 1938 
tarihinden itibaren bir sene miiddetle 
temdid etmek isteyip istemediklerinl 
birbirine bildireceklerdir. Yani mayt! 
1938 ~inde iki taraftan birisince feshe
dilecegi haber verilmeden veya bu ay 
zarfmda yeni bir metin iizerinde muta· 
b1k kalmdtgt takdirde anla~a ancait 
hirer sene miiddetle kabili temdid ola
cakttr. { 
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Doktorlarimiz aras1nda 
yeniden terfi edenler 

Birer derece terfi eden 28 7 doktorun 
tam listesini ne,rediyoruz 

Anliara 2 I (Telefonla) - Sthh8t ve 
I~bmai Muavenet Vekaleti, yeni t~kt· 
!at kanununun tatbikt e;nasmda t~kila· 
Ia bagh tababet ve ~uababna mensub o
]8nlan 5tntflara aytrml§, bu arada bir~ok 
memurlanm terfi ettirmi~ti. 

V ekalet, hususi idare ve Belediyeler 
biitc;esinden maa~ alan hastanelerdeki 
miitehassts tabiblerini bazt sebebler dola
ytsile aocalr. §imdi ktdem ve ehliyet iti -
barile smtflara aytrnu~ burtlan terfi el· 
tirmi1tir. T erfi eden 287 doktorumuzun 
adlanm strasile bildiriyorum: 

80 liraya terli edenler 
lzmirden Nuri, Fu8d, Hasan Yusuf, 

Antebden Rifat Hamdi, Afyon'dan Re
ceb ~ehk, Antalyadan Hayri, Bursadan 
Ekrem, Yusuf lzzettin, Cotumdan lsma· 
il Memduh, Adanadan Tevfik, Cerrah• 
pa§&dan Rii~tii, Bahri lsmet, lstanbul 
Belediye kimyahanesindr:; Ismail Multlis. 

70 liraya terli edenler 
Hasekiden Ahmed Siikrii, N azmi, E. 

sad, Ali Rtdvan, Avni, Nazmi Aztz, 
Naci Kazun, Mehmed Ali, Ali Siikrii, 
~iikrii Haznn, Zeynebkamilden Ahmed 
Eyiib. Dariilacezeden Salih Bekir, ls • 
tanbul Belediye sthhat miidiirii Osman 
Said, miife~ Siikrii Kamil, komisyon • 
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c;inde §iddetli hava 
muharebeleri oluyor 

Uzak§ark i§leri i~in bir 
konferans toplanacak 

liadada kalacak Japonlar, umumi taarruza g~tiler. Nankin bo,a. 
Japonlar, aleyhlerine verilecek karardan kor· . hyor. ingiltere, askeri olnuyan hedeflerin born• 
kuyorlar. Konferansa biitiin devletler ~gmlacak l~e ba~hyan Celal ~~yar bard1man edilmemesi i~in te,ebbiislere giri,iyor 

Cenevre 21 (Hususi)- Bruce (Avus- yarm Ankaraya g~d1yor 
tralya), Milletler Cemiyetinin Uzak • -
§ark i~lerile alakadar devletlerin bir Ba~vekil lsmet inoniiniin ,alh hafta 
konferans akdetmeleri i~in onayak ol - mezuniyet almas1 iizerine kendisine ve-
masmi teklif etm~tir. kalet edecek olan !ktisad Vekili Celal 

Konferansa azadan olan veya olxm • Bay;~r diindan itibaren bilfiil ~veka-
yan devletler davet edilecek ve kon - let i~lerile me~gul olmaga ba~lamt~hr. 
feransm gayesi, ihtila£ halinde bulunan Celal Bayar, diin ogle yemegini Pe-
memleketlerle temasa girmek, bazt ni· rapalasta yemi~, bilahare Ziraat Vekili 
zamat viicude getirmek ve miimkiin ve $akir Kesebirle beraber Dolmabah~e 
zaruri tedbirleri ittihaz hususunda mu- saMytna giderek Tarih Kurultaytm §eo 

tabtk kalmakhr. reflendiren Ulu Ondere arzt tazimat et· 
Amerika ve Uzakfark meaeleleri mi§tir. 

Va§ington 21 (A.A.) - Hariciye Ne- Bu esnada B~ekil lsmet 1nonil de 
zarel:i, Amerikamn Bren'deki sefir!ni Dolmabah~e saraytnda bulunmakta idL 
Uzak§ark meselesinin tetkiki kendisi • !smet inonil ve Celal Bayar, Atatiirkle 
ne havale edilmi~ olan Milletler Cemi • birlikte Tarih Kurultaytnm miizakere-
yeti isti~ari komitesinin i~timamda ha • lerini dinlemek ilzere salona inm~er-
zrr bulurunaga memur elmi§tir. El~i, bu dir. Ba~vekil 1smet lnoniiniin mezunl • 
karardan Milletler Cemiyetini resmen Bu konferansm toplanmasmt teklif eden yet miiddetini Heybelide ~ecegi zan· 
haberdar etm~tir. Avusturya murahhast Bruce nedilmektedir. 

(Arka.n Sa. 6 .Utun 1 del Ba§vekalet Vekili Celal Bayar yarm 
.......................................................................................................................... ak§:am Ankaraya gidecektir. 

galiba bunu on yth miitecaviz bir zaman· mizdedir. Celal Bayarla birlik:te ~elirlmlzdeki 
dtr bOyle yaptyor. Acaba devlet bu yar· Bu i~ bOyle tahakkuk edebilmeli !~in Vekillerden bir Jusrm da Ankaraya do
dtml ne zamana kadar yapacaktu} Biz- semt semt t~kil olun8cak kooperatiflere neceklerdir. 
ce Ankaray1 imar edecek ve memurlan devletin sermaye ve kredi itibarile yar· 
ev sahibi ktlacak para i~te budur, haztr· dtm temin etmesi kafidir, kooperatifler Bir Japon top~u alaymm kumandanhk mevkii 

chr ve eldedir. Memura siikna yardtmt alttaraftm kendileri getirirler. Ev sahibi y • • k Londra 21 (Hususi) - Uzak~arkta 
olarak para verecegimize oturacagt evi olan memurlann devletten arhk siikna enl ., anunu ~in- Japon muharebesi, biitiin §iddetile 
temin ve temlik etmekle elbette c;ok daha yardtmt istemege ihtiyaclan kalmamt§ devam ediyor. Sanghay cephesinde J a • 
iyi bir i1 yapmt~ oluruz. Hi~bir memur olacakttr. lkt~aaa Vekcileti 1• idareainin poo bt'lannm Cin mukavemetini lmarak 
iyice bir evi yirmi otuz liraya kirahyamt- N etice ill'barile bu sayede Ankarayt ilk tebliii diin tekrar ilerlemege ba§ladtklan habet 
yor. Yaphgtmtz yardtmm faydast mu- imar etmi! olacak olan devletin siikna verilmektedir. <;etin muharebelerden 
hakkakttr. Fa kat bu yardun istihlak edil- yardtml agtr yiikiinden de kurtulmu§ ola· Bugiin 5. nci sahifemizde sonra ~inliler ricat etmege mecbur kal • 
mek suretile heder oluyor. Bu yardtmla- cag1 hesaba kahlmaga deger. -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;j m11lardu. Diin, Japon tayyareleri Nan
Jl binalara kalbederek temelle§tirmek eli- YUNUS NADI 1 kini bir saat fastla ile iki def8 bomba• • 

dtman etmi~lerdir. Dort Cin tayyaresi 
yere indirilmi~tir. Nankin etr8fmdaki as· 
keri bina ve mevkiler, hava meydanlan 
~ok 1iddetli bombardtman edilerek mii • 
him hasara ugrahlmt~hr. T okyodan ah • 
nan bir haber, iki giinliik hava muhare • 
beleri sonunda 36 !;:in tayyaresinin dii • 
~iiriildiiiiiinii gostermektedir. 

[Arkas• Sa. 6 siltun 3 teJ 



Osmanh Rasputini 

Cnlnl<en H©<e©l 
Tarihl tefrika : 32 Yazan: M. Turhan Tan 

ibrahimin akhna E. Banu geldi 
Mollaya: «Ezreka Banuyu isterim. Ne yap1p 

getireceksin, bu peri giizelini 
evlendireceksin!» dedi 

yap1p buraya 
benimle 

Deli Ibrahim bu armaganlan begen -
di ve giiliimsedi. Lakin bir eksigi de ih
tar etmekten geri kalmad1. Para!.. Cinci 
Hoca, lamahkarhkta ve hmta kendine 
tat ~1karan Padi~ahm a~giizliiliigiine 
ka111 ne diyecegini kestiremiyerek yutku
nurken o, parmaklanm t•lmdaliarak tek
rar ediyordu: 

-Para yok mu hocam para yok mu? 
Ve enokonu k1zarak bagmyordu: 
- Y ahandan gelme bir kiile, ali Os

.mandan giil gibi kiZ alsm, damad olsun 
svnra birka~ yiiz kese ak~e hediye ver -
megi dii~iinmesin. Olur tey mi bu? 

Cinci Hoca, nihayet atlatma yolunu 
buldu: 

de orada bir kafes daha rlolduracak ka
dar elmas peyda oldu. Hiinkar, hem ha
ri., hem miistehzi bir gozle tane tane akan 

bu miicevher yagmurunu siiziiyordu. A
kJ~ bitip de miicevher y1gm pmlhlan bir 
irtifa ile tekevviin edinco kap1 ba~aga • 
sma yiiziinii ~evirdi: 

- Bunlar, dedi, benimdir. Birer hi
rer say, destimale doldur, i~eri gotiirl 

Sonra misafirleri ve saray halk1 1~10 
kurulan sofralan dolajh, geceleyin saz 
ve kii<;ek ilemlerinde bulundu, bir iki 
saat kadar da kadmlann eglencesine 
i~tirak etti, yiiziik ve tura oynad1, sonun
da masalci>a~IY' ~agud1. 

- Begendim, dedi. Diigiin iyi 'i"Y -
- Efendimiz, dedi, damad pa~ ku- m•l· Fa kat elin diigiiniinden ne ~1kar? 

lunuz kuk bin alhn miieccel mehre de Ben kendi k1zlanm1 evlendirmeliyim, 
iftiharla .Oz veriyor. kendim evlenmeliyim. Y anndan tezi yok. 

lrade buyurulursa o mehri Min ah • Sultanc•klanma koca, kendime de ~ an-
nz. 

- A!lp bana verirsiniz, degil mi? 
- T abii efendimize takdim ederiz. 
- 0 hatde pazarhk bitti, diigiine ba~-

lansm. Y almz geline ne verilecek onu da 
&Oyle. 

- llkin ni1an kafesi! 
- Ne var bu kafeste? 
- Ou yiiziik, b~ ~ift kiipe, ~ ger -

danhk, diirt ~ift bilezil.., bir lac, elmas 
nahn, elmas ayna. 

- Sonra? 
- 0~ altm sini dolusu filori. On iki 

altm, yirmi c:!Ort gi>m~ sahan. Altm li -
gen ibrik. 

- Sonra? 
- Zerbeft ve zerduz ( altm ve mma 

ij!emeli) elli boh~a kuma§. On halay1k, 
oL kole. 

- lyi, ~ok iyi. Demek ki bizim damad 
hayli zengin. Dolajhgl illerde esneyip 
oturmam•~. para topla~. Memnun al • 

dum. ~: 
Hiinkar, dedelerinin vaktile yaphgl 

gibi Atmeydamnda ~adular kurulmasma, 
giinlerce halka ziyafet c;ekilmesine nza 
gostermedi: 

- Ben, dedi, kendim eg\enmek isti • 
yorum. lstanbulluyu eglendirecek degi -
lim. Diigiin sarayda yap~lsm, tatradan 
k1mesne i~eri sokulmasm. 

Bu iradeye giire hareket olundu, sa
ray avsuluna c;ad1rlar kuruldu ve Seya
'i4 Pa~ ile ilamm sultamn diigiinii ya
p•ldl. Hiinkar, kendi ~n s~ip ayuthgl 
yerden rasimeyi - bir c;ocuk heyecanile -
seyrediyordu. N ~·eden klVIr krvu kw • 
ramyordu. 

Damadm vekili Yusuf Pa,aydl. <;e • 
yiz getirme giinii o, seherle beraber - tan
tanah bir alayla • saraya geldi, Demir
kap•dan Hasoda oniine kadar yiiriidii, 
arkasmda Sadnazam1a damadm - Selimi 
kavuk, sof erkan ferace giyinmi1 olan -
agalan vard1. On1ann ardmdan da - baj
lannda miicevveze ve mtlannda erkan 
kiirkii oklugu halde • kendi agalan yii
riiyordu. 

Damad orada sagd1cmt ka11•1ad1, kah
ve be ~erbet sundurdu, buhur tutturdu. 
0 mada agalar ffitan kafeslerini, sinileri, 
bohc;alan, JOker bahc;elerini, som giimii1· 
ten yap1lma adam boyunda nahilleri ha
rem kapl!l oniine tajlyorJardl. 

Deli Ibrahim, i~eri gotiiriilen ~yanm 
ardma dii1mel..te gecikmedi, gelin ic;in 
getirilen yiiziiklerden en giizelini parma
gma, sorguc;lardan birini de bajma ge~ir
d. V~ gene dt18TI <;lkarak huka odaSI 0' 
niindeki sofada t01hir oltJnan ~eyizi seyir 
ile m~gu] kalabahgm arasma girdi. <;e
yiz, gelinin mal. olup bir gun •onra Se • 
yavii1 Pa1a konagma ta~macakl:!. 

lbrahim, lajradan gelmi1 bir misafir 
g:bi kendi saraymda haznlanan elmas 
dolu zarflan, altm ve giimii1 tak1mlan, 
mma ve altm ijlemeli yast1klan, yatak
lan, minderleri, entarileri, yelekleri, gom
lekleri tema1a ediyordu. Kalabahgm a
r ··smda Sadnazam da vard1. Hiinkann 
geldigini goriir gormez kole durumu al
rrqtl, elpen~e divan durup bir kOjeye ce
kilmijti. Obiir ~eyirciler de ayni vaziy.tte 
bulunuvorlard1, put gibi hareketsiz duru
yorlardt. 

yacai!tm. 

Voyvoda klZI giilmemek, kaSiklanm tu
ta tuta giilmemek i~in dudaklanm ISlllyor· 
du. <;iinkii en biiyiik kiZI heniiz iki ya§m• 
da bulunan bir adamm damad aramaya 
kalk1~ast maymunlan bile giil•diirecek 
bir jeydi. 

Bununla beraber Eyiiblii <;:ingene ka
d:n sogukkanhhgm• h1zla elde etti. Deli 
ibrahimin dii§iincesini alk•llad1. 

- <;ok iyi edersiniz Padi1ahun. Sul
tan efendilerimizin siz muriivvet1erini go· 
rimiiz. Biz de sayenizde birkac; diigiin 
gorelim. 

• •• 
lbrahim, heniiz siitten kesilmi! vazi

yette bulunan biiyiik kiZI F alma i~in 
- Cinci Hoca ile miijavereden sonra -
Silahtar Yusuf Pa!•YI koca se~ti. Fa kat 
kendine nihakhyacag1 kadtm bir tiiriii 
bulamad1. T urhanlan, Muazzezlerl, Ha~ 
ticclcri, Dild.§uplan vc >aytlan bini bulan 
san, kumral, esmer, beyaz halay1klan 
bOyle bir Jerefe lay1k gormiiyordu. Yeni 
bir klZ anyordu. 

hte bu mada ha!inna cinlerin Mave
raiinems hiikiimdan Ezreka Banu geldi. 
Molla Hiiseyin bu diji cinnin bir i~im su 
oldugunu vaktile kendine .Oylemi§, hatta 
sihirle, efsunla onu a1ka dii§iiriip saraya 
getirebilecegini miijdelemi~ti. Bir evlen -
me diijiiniildiigiine gore o ~siz cin giize
lini nikahlamak elbette miina>ibdi. 

Deli Ibrahim bu hahrla~ iizerine 
yerinde oturamaz oldu. Hocay1 zorlam•· 
ya giritti ve iiltimatomu verdi: 

- Ezreka Banuyu isterim. Ne yap1p 
yap1p buraya getireceksin, benimle ev
lendireceksin! 

Molla Hiiseyin, en iist basamagma 
hdar yiikseldigi ziimriid merdivenin Y' -
k1lmak iizere bulundugunu gorerek tela§ 
i~indeydi, ne yapacagmt kestiremiyerek 

bocahyordu. F akat Hiinkar, fikrinde 
- zirzop bir deli inadile - ISrar ettiginden 
bir yalan uydurmak, bir diizen kurmak 
mecburiyetini duydu, iiltimatomun tekrar 
edildigi bir ternde mahud ~ahmh ve kor
kun~ tavnm takmd.: 

- Ezreka Banu hazret!eri, dedi, ali 
makam bir padi§ahtlr, e1ir pazan meta• 
degildir. Kendisile uzun uzun gorii~ek 
ve bu bahsi yava1 yava§ ac;arak ustahkla 
nzaSim tahsil etmek laz1rndu. Siz de Pa
di~h!lmZ, Padi,ahlarla nastl kon1J1ula
cagmt pek iyi bilirsiniz. Onun i~in telat 
buyurmaym, acele etmeyin, i1i daimze 
bnaklmz. 

Ibrahim, giirler gibi konu1an, azarlar 
gibi bakan hocanm tavnndan korktu, 
sabit bir fikir halinde beynini saran cin 
giizelini elde edememek endi~esi de bu 
korkuya kabldlglndan ister istemez uy -
sallajll: 

- Peki hocam, dedi, bek1iyeyim. La
kin ne giine dek beklenecek. Sari bunu 
soyle de i~im rahat etsin. 

- En ~ok bir ay. 

- Bir ay sonra demek ki o bir i~im 
su ... 

(Arka81 var) 
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ilk mekteblere 

Siyasi icmal 
Bir hayvan sergisi 

de Pendikte a~Ildi 

Kayseri pasbrmas1 

ni~in menedildi ? 
iyi beslenen hayvanlarm S1hhiye Vekili, memnui

sahiblerine ikramiye yet sebebini izah ediyor 
verilecek 

Vilayet hususi idare biit~esinden bay
tat miidiirlii~iine verilen 1500 lirahk 
tahsi,atla Pendikte bir hayvan sergisi 
daha a<;•lml!hr. 

A~1lan sergiden ba1ka Silivride, <;atal
cada, Baktrkoyiinde ve Y alovada da 
dcrt sergi daha a~•lacakt; r. 

Bu mahallerde t~hir edilen hayvan
larm hemen hepsi Bu1garistandan geti -
tilerek koyliilere tevzi ecnen havvanlarm 
yavrulandu. Bunlardan iic;iinciiliige ka
dar derece alanlarm 37 tanesine nakdi 
miikafat ve dordiincii dereceyi alan1ar
dan I 2 tanesine de teselli miikafah ve· 
rilecektir. 

Birinci dereceyi kazanan bogalar kiiy
liilerden satm almarak Silivride a~.Jacak 
eygu deposunda bir sene miiddetle bes
lenecek ve bilahare tekrar koyliilere tev
zi edilecektir. 

ADUYEDE 
Safra koyii cinayetinin maz· 

nunu mahkemede 
Necib isminde biri 17 ya§larmda 

Remziyi yanma alarak Safra k5Y.ii ile-
' r isindeki mer'ada tezek toplama~a ~tk-

mt~lardtr. Yolda, heniiz anla§llamtyan 
bir sebebden aralarmda ihtil.U ba~la -
IDI§ ve iki arkada~ kavgaya tutW/mU§· 
lardtr. Necib, yerden bir ta~ alarak, 
Remzinin kafasmt yarmt~, Remzi de, 
bundan tehevvi.ire gelerek topraga c;a
kth hayvan baglamaga mahsus kaztgl 
yerinden si:ikmii~ ve bu kaz1gr, kafasma 
vura vura , Necibi oldiirmii~tiir. 

Bu cinavetin faili olan Remzi, diin bi· 
rinci sulh ceza mahkemesinde sorguya 
c;ekilm~tir. 

Su~lu, i§ledigi cinayeti, gizlememi§, 
fakat bunu, nefsini ve namusunu mii -
dafaa maksadile yapllgmt soyliyerek: 

- N ecib, ban a fen a ~eyler teklif etti. 
Kabul etmedim. Bunun Uzerine, cebren 
taarruz etmek istedi. Mukabelede bu -
lundum. Ta~la ba~tmt yarmca, ar!tk da· 
yanamadtm. Ne yapltgtmt bilmiyorum.> 

Kayseri pashrma!l namile maruf olan 
pashrmanm Slhhi ~eraitle imal edilmedigi 
S1hhiye Vekaletince nazan dikkate ah -
narak imalinin menedildiii• bir Ankara 
haberi olarak bildirilmekte idi. Diin bir 
muharririmiz Silihiye Vekih doktor Re
fik Saydam1 gorerek bunun dogru olup 
olmadtgml sormu~tur. S1hhiye Vekili: 

«- Kayseride hayvanlar gayriSihhi 
serait altmda kesilmekte ve bu pashrma • 
lar da bu suretle kesilen hayvanlann etile 
imal edilmektedir. Bir mezbaha tesisile 
hayvanlann kesilmesi ve pashrma imala
h i$inin bir zapt ve rapt altma ahnmaSI
m be~ senedenberi Kayseri Belediyesine 
teblii! etmi~tim. Y apmad1lar, bittabi me
nettik.» demi~tir. 

Paatrrmacrlar endifeye diiflii 
Kayseri pashrmaSI sahjlmn yasak 

edildigi hakkmda verilen haber pashrma· 
dar arasmda endi§e uyand1rm1$hr. 

Memleketimizdeki pasbrma sah~ vazi· 
yeti hakkmda diin bir arkada~IImz piya
sada tetkikler yapmt,hr. Aldtgl maluma
ta gore lstanbulda bu sene pashrma pek 

boldur. Fiatlann, bu yiizden ehemmiyet· 
li surette yiikselmesi beklenemez. lstan -
bulda sarfedilen pastumalann yiizde 
sekseni, Kayseriden ~uvallar i~inde gelir. 
Bunlann, cinslerine gore fiatlan da de • 
iii~mektedir. 

Bir ~uvalda yirmiye yakm ~e~id var • 
dn. Pashrmamn en makbu\ parc;a1an, st
rasile !Unlardu: K~gonii, mt, egrice, 
dilme, 1ekerpare, bundan sonra, kenar, 
kapak, omuzba11, kiirek, mehle, bacak ve 
kanhbez gelir. 
· Bacak ve kanhbez; halapa ad1 albn· 

da, puar yerlerinde, ucuz fiatla sahlan 
pashrmalardu. Bir ~uvalda iki ve niha
yet ii~ par~a ~1kan, ku1p;onii ve emsali 
~e§idlerin kilosu 100-120 kuru1 arastn • 
dadrr. lyi pashrma toptan 60 kuruja sa
ttlmaktadn. Fiatlann dii,kiinliigiine se -
beb, ihracat metalanm1zdan biri olan 
pashrmanm haricde pazar bulamama!l • 
d1r. _ 

'' Bundan evvel, MIStT ve Yunanistana 

Bu itiraf ilzerine, su~lu tevkif edil • 
miftir. 

$ofor tevkif edildi 
Bundal) hit.kaq giin ,evvel. bir l!:'my~ 

net Edirne yolu iizerinde, online c;•kan 
bir arabaya yo! vermek isterken, faz
laca saga · biikiilmek neticesi, hendek -
Jerden birine yuvarlanmt$ ve bu yiiz • 
den alit kisinin agtr ve hafif surette ya· 
ralanmasile neticelenen bir ka~aya se· 
bl'b olmu§, altlr yarahlardan biri de ev
velki giin, Bak~rkoy hastanesinde ol -
milstii. 

Kazava sebeb olan kamyonet soforii 
Koco diin. Sultanahmed birinci sulh ce
za hakimi Re$id tarafmdan sorguva ~e
kilmi§ ve sorguyu miiteakib, su~lu §O· 
{QT'iln trvkifine karar verilmistir. 

Bir Sand1kemini mahkum 
oldu 

f,lile maliyesinde Sandtkernini olarak 
vazife goren Mehmed Tiifekc;inin diin A
l(lrceza mahkemesinde, muhakemesi hi· 
tirilmi$ ve hakkmda mahkumiyet ka -
ran verilmistir. 

Mehmed Tiifekc;i, postaneye veri! -
mek iizere bulunan ii~ bin liraltk bir pa
keti acarak, icinden bin lirasmt almak 
ve verine cizgili mektub kagtdlan koy
mak iddiasile mahkemeye verilmi~ti. 
Kendisine isnad eJilen ihtilas su~u sa
bit olmamt§ ve bunun adi bir zimmet 
oldugu neticesine varan mahkeme, ken
disinin bir sene mUddetle agtr hapsine, 
zimmetine g~irdigi bin liramn tazmi -
nine karar verm~tir. 

Mehmed Tiifekc;i, bundan ba§ka, bir 
sene memuriyetten mahrumiyet ceza -
sma ugramt§ltr. 

SEHTR l.~f.P.RI 

Kurulacak pazar yerleri 
1 te rinievvelden itibaren kurulacak 

yeni pazar yerleri hakkmda Belediye 
riyaseti kavmakamlarm miitalealarm• 
istemi§ti. Biitiin kazalardan bu husus
taki raporlar gonderilmi§tir. Her kaza 
mmtakasmda kurulacak pazar yerinin 
yerleri tesbit olunmaktadll. Bu pazar
lar ogleye kadar devam edecek, ogle -
dPn sonra kaldmlacaktll. 
T erciimanlarm yeni rozetleri 

senede iki bin ~uval kadar pashrma gon
derilirdi. Pashrmalanm•z aleyhine ya -
p1lan propa~andalann tesirile, bu miktar 
150 ~uvala kadar inmi~tir. 

Her sene, Kayseride 12 • 15 bin Sign 
ve inek kesilerek pashrma yaptlmakta ve 

~uvallar i~inde memleketin her tarafma 
gonderilmektedir. En biiyiik istihlik 
merkez1eri, Ankara, Istanbul, Eskitehir 
ve lzmirdir. 

Ankara son senelerde, pashrma istih -
lakinde lstanbulu gec;mi~tir. lstanbulda, 
4000 c;uval past1rma gii~liikle sabld•i!• 

halde, niifusu lstanbuldan ~ok az olan 
Ankara, civar kazalarile birlikte 4500 • 
5000 ~uval past1rma <;ekmektedir. 

Naf1a Vekili 

Diin Y e~tilkoy hava mey
danmda tetkikler yapb 

Naf1a Vekili Ali <;etinkaya, diin 
ogleden sonra Devlet Havayollarmm 
Y e§ilkoydeki tayyare meydanma gitmi1. 
!ngiltereden son defa getirtilen yolcu tay
yaresini tetkik etmittir. Vekil, aynca ha
va meydanmm modem bir hale getiril -
mesi i~in alakadarlardan izahat almtt ve 
yenilikler yapllmasml, meydamn oniinde 
geni1 bir asfalt saha viicude getirilmesmi 
istemi,tir. 

Halkm havad1ga kart• olan alakasm1 
arttlrmak maksadile hava meyd~m ya
mnda modem, biiyiik bir kazino tesiSI de 
dii1iin iilmektedir. 

H avayollarr umum miidiirii 
lzmire gitti 

fzmir • lstanbul hava seferlerine ya -
kmda batlanacakhr. Biitiin hamh~lar 
bitirilmek iizeredir. Havay.~Han umum 
miidiirii Sabri, idarenin 2 numarah ku1 
tayyaresile dun lzmiNO gitmi1tir. 

fazla talib var 

Maarif Miidiirii, hi~bir 
talebenin mektebsiz 

kaJmiyacagiDI soyJiiyor 
Evvelki giindenberi ilkmekteblere ta -

lebe kay1d ve kabuliine ba~lanm11hr. Bii
tiin ilk mekteblere hiicum halinde miira
caatler vardn. Bu sene ilkmekteblere 
930 tevelliidliiler ahnmaktad1r. Y er bu· 
lundugu takdirde 931 tevelliidliilerin 
giirbiiz olanlan da ahnacakbr. Bu sene 
kay1d i<;in miiracaat edeceklerin semt iti
barile hangi mekteblere gideceklerine 
clair Istanbul Maarif Miidiirliigiince ha· 
Zlrlanan bir plan biitiin ilkmekteb ba1 -
muallimlerine gonderilmi,hr. Her c;ocuk 
kendi semtine en yakm mektebe miiraca· 
at edecektir. Bu sene miiracaat edecek 
talebelerin miktan be$ bini miitecaviz o
lacagl zannedilmektedir. Istanbul Vila
yetine bagh ilkmekteblerin sayiS! 430 
dur. Bunlann 185 i 1ehirde, miitebakisi 
koylerdedir. Birbi;ine yakm baz• mek -
tebler birle~tirilerek yer kirasmdan isti • 
fade edilmi~tir . .Simdilik ~ehirde fazla 
mekteb a~1lmaS1 miiracaatlerin ~okluk 
veya azhgma baghdn. Y almz 6-7 koy 
mektebi a~1lacaktn. 

lstanbul ilkmekteblerindeki muallim 
mevcudii 1868 dir. Maarif Vekaleti 
ba,ka vilayetler muallimleriden 31 mu -
allimi lstanbul vilayetine vererek bunla
nn sayJSml 1898 e ~·karml§hr. 

.Sehrimizdeki ilkmekteb1erde okuyan 
tafebe mevcudii 71,435 tir. Bu miktar 
bu sene bir, iki bin kadar artacakt1r. 

llkmektebe talebe kaydi i~in ~ocugun 
niifus tezkeresile Slhhat raporunu, ~i~ek 
ve tifo a,,,. jehadetnamesile diirt aded 
fotoi{rafm• p;Otiirmek kifidir. 

Maarif Miidiirii T evfik bir muharri • 

italya ve Akdeniz 
a !!Vi~rede, Nyon'da toplanan Akde ,' 0 niz konferansmda, dokuz devlet, a~:~ 

sularda lngiliz ve FranSiz donanrna 
Ian ve kara sulannda da bunlann sah•lr 
leri tarafmdan denizaltl gemilerinin f~•; 
liyetine miimanaat edilerek beynelrn~< 
seyriseferi korumak ic;in veril~n mal~ 
karan imzalad1ktan sonra lng1ltere ll 
Fransa konferans namma, halyayl bO 
karara i1tirake dave! etmit1erdi. 

ltalya, 14 ey!Ulde verdigi cevabd4• 

Akdenizin biitiin ac;zk sulannda ltalya11 

lngiltere ve Fransanmkine muadil miir•• 
kabe hakk1 verilmem.~~. o.1d~gu~~an bl~ 
daveti kabul etmed1g1DI h•ldum1,h. lta 

d •• 
yanm bu cevab1 mutlak surette re man 
S\DI ifade ederek miizakere ve anla!!ll! 
kapiSIOI biisbiitiin kapallp lcapatm~dd; 
ve miisavattan maksadmm Akden1Z 

· · d k l ·1· ve miirakabeye l!tlrak e ece ngtiZ . . 
F ransiZ donanmalan bdar harb . gernd:~ 
~1karmak olup olmadti!t v~ ~~?d"me. de 
ledigi miisavat haklu venld1g1 takdll 
dahi Nyon konferaMl mukarrerahnl ka• 
bul etmege raZl olup olmad1g1 anla!•l ' 
maml§tl. 

Bu ruretle diplomasi noktasmdan g~· 
yet miiphem ve i~inden nastl ~·k•lacai' 
belli olrinyan bir vaziyet ha!ll o1miJ11°• 
Bu miiphem vaziyetin ltalya i1e lngilterl 
ve F ransa arasmda yeniden tiddeth btl 
gerginlik peyda ederek A vru~a. ~ulh.~n~ 
tehdid eylemesi ihtimali kendiSIRI gos 
termi,ti. Vaziyetin tavazzuhu ic;in bir f~r' 
sat bekleniyordu. Nyon'da, tahtelbahi': 
lerin faaliyetine kar11 dokuz devlet •·' 
smda verilen karara ilavoten, tayyarel~ ' 
rin ve deniziistii alelade harb gemilerint~ 
a~•k sularda beynelmilel ticarete, b•;o 
hukuku diivel ahkamma ve bahusus 19 
scnesinde Londra deniz konferan~~~~d~ 
kabul edilen yeni m•tkarrera~a . mun:~ 
Jekilde taarruz etmelenne mam olrn 
ic;in verilen yeni kararlann ltalyaya ale' 
lusul tebligi arzu edilen ve beklenilen ftr 

nm1ze: '"h temin etmiJtir. 
«- Miiracaat edecek bir talebenin Romadaki Ingiliz ve F ranstz masla : 

dahi mektebsiz kalmamaSI i~in ne yap - hatgiizarlan yeni kararlan lta1ya Ha 
mak laz1msa yan~yoruz.» demi1tir. riciye Nazm Kont Ciano'ya bildi.iri~j 

MUTEFERR/K halyanm bunlan kabul edecegini iirP' 
ettiklerini, eski ve yeni kararlann ~tl)l 
hakkmda ileri siirecegi miilahazJiann e' 

hemmiyet ve samimiyetle nazan itiba11 

altnacagmt da kaydetmitlerdi. • 

lkt11ad V ekaleti Daimi 
Miiatetari 

Almanya ile tic~re~ an)a§m~nv:r•.ii- KoJJt Ciano yapttg1 beyanatta, e<~ 
zVakke;le t~Den. h;yMe~umz reisi ve lk!Jsad cevabm miiphemiyetini hayli izale etJ!Iif' 

e a e 1 aum iiste~an Faik Kurdog- · H d 1 t 1 k d:sin' 
1 .. .,.. ·· ~'h" l: T"' '-f· 1 hr. er §ey en evve ta ya en • 
..,. ,,.lll)o~<""'l\ll:~n urn.v Istftme'!ltu I ~ .. . •· h kk · ~ d • takdi'd Nyoll" 
olmu~ ve ogleye do/tru Prapalasta Ba§ - musav• a I anm •gt r. e, a( 

vekil vekili ve ikbsad Vekili Ce!Al Ba- da dokuz devlet-~r.aSI?d~ v~r~len ka[•cr 
yara mii!Aki olmW/tur. faik Kurdoglu lan kabul edecegm; hll.~•_rm•~~r. D ~pi 
Vekilin nezdinde uzun miiddet kalml~· toraftan ltalyanm tstedtgt musavatm .. , 
hr. Daim! Miiste~arm muhtelif cari me- oldugunu da izah etmi§tir. lta!ya mur• 
seleler hakkmda Vekilinden talimat al- kabeye i1tirak edecek gemilerin miktJ~ 
dt/h anla~•lmaktad~r. iizerinde degil; hak ve salahiyet ve biP•' 

Ogrendigimize gore, Faik Kurdoglu enaleyh ,eref ve maneviyet nokta,.nd-' 
cuma gi.inii Ankaraya gidecektlr. lngiltere ve Fransa ile bir d:recede bll' 

$ehrimize gelen valiler lunmag1 dilemi~ oldugunu anlatm11hr. 
Bursa Valisi f,lefik, Mardin Valisi ftalyamn cevab1, Akdeniz kcnferafll' 

Fehmi ~ehrimize j!elmi~lerdir. kararlanna kar11 bilakaydii1art red ~ 
General Kaz1m Dirik muhalefet tavn almaYJp kendi t<reli~ 

vc biiyiik Akdeniz devleti vaziyetmin ~0 
runma51 tartile ademi miidlhale sisteJI\111' 
de oldugu gibi, diger alakadar biiyiik de'" 
tletlerle it birligi yapmak istedigine ,upll' 
buakm1yor. 

tehrimizde 
Trakva Umumi Miifet~i Kbtm Dirik 

diin ~ehrimize gelmi!;tir. Kaz•m Dirik 
§ehrimizde bir mUddet kalacakltr. 

Gelecek aeyyahlar 
Gelecek aym onunda limammtza ge

lecek !ngiliz bandllalt Arkadyiis vapu
rile 480 tngiliz seyyaht gelecektir. Bu 
kafile mevsimin ikinci en kalabahk sey
yah kafilesi olacakltr. 

Gazeteciler i~<in bir nizam-
name haz1rlamyor 

!§ dairesi, i~ kanunu hilkiimlerine gi· 
ren ve alelumum gazeteci namile ifade 
~dilen yazt i§leri mildiirlerile muhar • 
rir, muhabir ve idare adamlarmm da i§ 
vaziyetlerini tanzim ic;in bir nizamna -
me haztrlama~a ba~lamt~hr. 

Yeni nizamnamede bi!hassa gazeteci· 
lerin i~ saatleri tahdid edilmekte, faz· 
Ia mesal iqin aynen i§ kanununun koy
dugu fazla ilcretler konulmakta ve ge
ce mesaisi i~in ayr1 iicret verilmesi e
sas tutulmaktadtr. -···-Balkan Ticaret Odast kon

greai tehir edildi 
f,lehrimize gelen malumata gore, bu 

&YJn 27 sinde Biikre§!e toplanmast mu
karrer bulunan Ticaret Odalan konl(le· 
si tehir edilmistir. Bunun ic;in memle -
ketimizden gidecek heyetlerin hareketi 
de teahhur etmi§tir. 

0/trendigimize gore, kongrenin ruz -
namesi ~udur: 

Diger taraftan fng1ltere, AkdeP~ 
konferansmda Fransa ile beraber hare

1
: 

ketinin askeri bir ittifak m•hiyetinde 0 

mad•gml ihsas etmi§tir. Hatta fngtlil , 
Ba~vekilinin ltalya Batvekiline yeni ~~ 
mektub gonderip fngilterenin samilll1 • 

yetini tekrar temine hamland1g1 dahi h•, : 
her verilmektedir. ltalyanm miizakere j; ! 
anla~ma. k~plSim kapatmam11 olma~•n . 1 
ba1hca ami! Almanyanm yaphgt teSirda ' 
ltalya miizakere kapiSim arahk bua~ . 
olmakla beraber tekrar ;htiyati teclb:rl~ . 
a!ma~tad~r. Bu ciimleden T rablus81 , , 

ve Bmgazideki yirminci ko1ord~unu • 
lelacele takviye etmektedir. 

MrtlunrPm p,,,; roc4 
Adapazarmda odun, ko111ill' 

ihtikar1 ~ 

1 - Balkan Odalan nezdinde mii~te
rek esaslara milstenid servisler ihdast, 

ECNEBI MEHAFILDE 2- Balkan anla§masma dahil mem-

Umum miidiir, birka~ giine kadar ~eh
limize donecek, lzmir • ls.tanbul hava 
seferleri iizerindeki tetkiklerine aid ra -
porunu Naf1a VekilimiLe verecektir. 

Belediye Turizm $Ubesi, !stanbuldaki 
terciimanlarm kullananakta olduklart 
nal ~eklindeki rozetleri iyi gormedigi 
!~in degi~tirmi§tir. Yeni rozetlerde Ktz· 
kul!'sile bir seyyah vapuru resmi ve is
tanbul - Dilma~ kelimeleri vardtr. Diin- ' 
den itibaren bu rozetler talulmaga ba~-

Adapazart (Hususi} - Ye I ortl'' 
kanununun tatbikt burada da alakad~ 
!an me~gul etmektedir. Bilhassa lt.t;~P 
y~kla~mas• odun v_e kii~ur meseleS1~ ~· 
b~ran evvel halled•lmesmi inta~ etrnt., 
tedir. Her yerde oldugu gibi o<lun ;, 
komiir i§i burada da bir ihtik~ htl 19 
girmi§ hissini verdigi i~in KaymsiC', 
ve Belediye reisi bu mesele ile ysiC;~ 
dan alakadar olmaktad~rlar. Bu vsz!'·~ 
te nazaran odun, komlir meseleS10 , 

halledilecegi ve hic;bir ihtik!ra me1 
dan verilmiyecegi anlas•lmaktadtr. ,. 

Odun, komiir ka~akc;•hgt ihtikart ~~~ 
panlar ve yapmak istiyenler haJ<ICil' f• 
kanuni takibat yap•lmai(a ba~lanrn•~11 • 
Yakalanan ka~ak odunlar derhal !11° 

<;in maalahatgiizari gitti leketler arastnda E'mtia sipari~lerinin 
Ja.,1<hr. tetkiki ve inki§af1 imkanlannm ara§ -

Ibrahim bu halden ho<lanmadl. Cozle· 
rini deli deli a~arak hayknd•: 

d !spanya maslahatgiizarlt'"'na tayin e- t 1m Boraada vaziyet Y1ldizla Takaim arum a 5 ' m asJ. 
dilen <;inin Tiirkiye m.aslahatgiizart M. 3 - Bu memleketlerin diger mem -

<:t~rtt)rp PtiilmPktedir. ,..., 

- Mthlandtmz m1 be herifler. Cezse
nize, baksamza, armaganlanmz• b~raksa
ntzal 

flkin S•dnazam ko1t11, koynundan iri 
lajlt bir yiiziik c•kanp kafeslerden birinin 
oniine koydu. <;:eyiz seyrine gelenlerin 
brpsi onu teklid ettii{inden bir lahza icin 

Dun, Borsada, bir giin evvel 13,35 11- otobiia aeferleri Hsiao, diln yeni vazifesine gitmi§tir. leketlerle miibadela!t arasmda aynl ga-
rada kapanmt~ olan Tiirk borcu tahvil· y1Jdtzla Tak~im arasmda otobiis i§ · Hindiatana giden bir lngiliz ye ile mii~terek tezahiirler gosterilmesi. NUshan 5 ltumstur. 
leri 13.10 lirada ac;•lm1~ ve 13,40 lirada Ietmek iizere Beltdiyeye yap1lan mii - 4 - Balkan Ticaret Odalan arasmda 1 tr.rl' 
kapanm•§llr. racaat hakkmdaki tetkikat bitmi§tir. tayyareai milnasebattn takviyesi. 4bone ~eralfi \ n:;~ve lelll 

Frank, Londra borsasmda evvelki Bu mmtakada otobii~ seferlerinin a~tl- Bir !ngiliz yiizba<tslmn idaresinde bir 5 - Balkan memleketleri Iicari mii- _..., "'' 
• Senelllr HOO Kr. ••'"' " ak~am bir tngiliz Jiras1 mukabill 148,08 masmda bir mahzur goriilmediginden tayyare Hindistana gitmek iizere dun nasebabnm en zlyade mazhan miisaade Alb avhlr 

750 
• 

1450 
• 

frankla ol~i.ilmii<ken diin 146,50 de a- istenen mi.isaade verilmi§lir. Seferlere sabah Ye§ilkoye gelml§ ve 5gleden son· devlet esasma lstinaden inki§aft i~in fle avhk tOO • 800- • 
ClliDI , 146,37 de kananml t:U'"t....---'._ _ _l_,or.;aaJw~ol(tliola..,'ba.!•U.,lloil"U'U::~"OI..• L-k.t.Lt·••r:-------!...'ra.ah2.;raJc:et..catJnisfu..._ ______ _!._...._...._...L.__.""-"'-"-"' ,__...._..._....:_..._,._.;....~.o...:..-.;--.;.;;.. __ _..;;.;;....-_....;-..__. __ 
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I Hldiseler aras1nda 

SON HABER LER ikinci Tarih Kurultayi 
oniinde I talya Nyoil anla~masina li5> ug~ne kadar ~ua~t~ Turk-

~ (g) lerm, beynelnulel dun arll§-• t• k d k • ? ttrmalanna, hi~bir emekleri 
1~ If a e ece mi . ge~me~i,ti. Biz, kultur i§lerinde he-
~ men da1ma haztra konduk. Hep Av

FransiZ ve ingiliz rnaslahatgiizarlarmm italya· 
daki temaslar1 miisbet bir neticeye dogru gidiyor 

Londra 21 (Husus!) - Romadaki !n- im! konseyinin oniimiizdeki normal 1~
giliz ve FranslZ maslahatgiizarlan, bu- timat 1938 kanunusanisinde Ankarada 
gijn Kont Ciano ile gorii§mii§ler, !tal - yaptlacakhr .• 
}'anm Akdeniz anla§masma i§tiraki im· Romada ne~rolunan resmi teblig 
kanlanm araml§lardtr. Miizakereler, Roma 21 (A.A.) - Bugiin a§ag,.daki 
~ilsbet §ekilde nihayet bulmu§tur. Bir teblig ne§redilmi~tir: 
iki giine kadar !talyan - FranslZ ve !n- .tn.giltere ve Fransa maslahatgiizar
giljz deniz miitehasstslan, Pariste top- !an Kont Ciano ile g~enlerde yaphk
l~narak anla§maya !talyanm da i§tira- !art miilakat neticesi olarak bugiin Ha
kt i~in yaptlacak tadiHih kararla§bra - riciye Nazmm . tekrar ziyaret etmisler, 
CakJard!r. !§tirak, miisavat prensipi e- Franstz ve !ngiliz hiikilmetlerinin !tal-
llastna miistenid olacakttr. yayt biiyiik bir Akdeniz devleti olarak 

BalkanAntantt miimeuillerinin asia tammamazhk etmediklerini beyan-
tebligi dan sonra ii~ memleket deniz miite -

Cenevre 21 (A.A.) - Balkan Antanb hasst<lannm, yakm bir tarihte toplana
devletler miimessilleri bugiin Yugos - rak, !talyamn Nyon anlB§masma l~ti -
lav delegasyonu binasmda toplanmt§ - rakini temin icin bu anla§mada yaptla
lardtr. Toplantt sonunda Yunanistan, cak ameli tadilatt tesbit eylemelerini, 
Romanya, Tiirkiye ve Yugoslavya de - hiikilmetleri namma, teklif eylemi§ler
legeleri a§agtdaki tebligi ne§retmi§ - dir. 
letdir: Kont Ciano bu beyanab sened ittihaz 

•Delegeler, Balkan Antanh memle - etmi§, Londra ve Paris hiikumetlerinin 
ketierini alakadar eden beynelmilel bii- ileri siirdiikleri bu toplanb)'l kabul ey
tun meseleler ve hassaten Akdeniz va- lemi§tir. !talya hiikumeti, §imdiye ka -
~iyeti iizerinde fikir teatisinde bulun - dar yapmt§ olduO;u v~hile, meselenin 
l!\U§lar ve tam fikir birliklerini mii§a - bu safhasmdan da Alman hiikilmetini 
hede eylemi§lerdir. Balkan Antanb da- haberdar eylemi!jtir.> 

---·-·---""''m"'l''""'mnmnn,lnnlnnmmnmllmtnnlnnmmutlll'"'~~~--·-.. -·.- - .. -

rupa ~ahJtyor, buluyor, onumuze ko
yuyordu. Garb kultur agaclannm di
bine yatarak: «Armud pi§, agzuna 
du§.)) dedik, durduk 0 kadar ki 
bu armudlar i~inde bize gore zehirli 
olanlanm bile aytrmadan, hep ayni 
tercume ittabile yalaytp yut • 
tuk. Bunlarm i~inde en zehir -
lisi garbm, Turk tarihi ve mede
niyeti haklondaki yanh§, bozuk
duzen, siyasi iftiralarla odlu bil
gileri ve hukiimleri idi. Y alnn bir ta
rihe kadar, ecnebi muallimler, bir 
Turk mektebinde, .;ocuklanmtza 
Turklerin barbar olduklartm ogret
miye devam ediyorlardt. 

Sergerde 

Turk Tarih Kurumu tesis edilinci
ye kadar, tiirkolojiye aid bilgilerimiz 
de hep tercumeden ibaretti. Alman, 
Rus ilah... alimlerinin eserlerini evi
rip ~evirerek yiiksek tahsil gencligi
nin onune boca ediyorduk. Yuzlerce 
ecnebi alimlerinin Anadolu i~inde 
yaptt.klart tetkik seyahatlerine mu • 
kabil, bir tek Tiirk alimi, Turk pro
fesoru, memleket i<;inde ara§ttrmalar 
yapnuf degildi. Bu yiirekler actS! 
bo~lugu, ilk olarak, Tarih Kurumu 
delaletile bir kadm, e§siz, ~t§kan 
bir kadtn, profesor Sayan Afet dol
durdu. Ate§li ve taptazo bir ilim nes

((Temizlik)) yap1hyor li, at'a§brmalarmda ona yardtm edi • 
yordu. Bugiin Tarih Kurultaymda 
memleketin ve cihanm gozleri onune 
konan hayret verici neticeler halis 
Turk emeginin mahsulleridir. Orada 
Tiirk topraklartmn dibi kazdarak ele 
ge<;irilen vesikalar konu§uyor. Arttk, 
hi<; olmazsa kendi tarihimize aid bahis 
te Avrupa ilminin art1klarile ge<;in -
mek dilenciliginden lrurtuluyo:ruz. 
Bili.kis, diinya tarihinin koklerini 
aydmlatmast balnmmdan, garb ilmi
nin arft§ttrmalanm zenginle§lirmit 
ve kolaylll§bnruf oluyoruz. Arbk, 
insan kadar eski mazimizin karanh
g!nda ad1m atabilmek i~in, lnlavuzu
muz yabancdar degil, Ataturkiin i§a
retile uyanan kendi tecessiisiimiiz ve 
oz fUurumuzdur. 

l:>ehaletine kar1s1 Besinin 
tnani oldugunu soyledi 
:Elaziz 21 (Husus! muh"abirimizden)

bersim muhalefetinin son sergerdesi 
Seyid R1zamn isticvabt bitmi~tir. Tun
Celinin bazt kazalarmdan ~ok miihim 
lnalumat gelmi~tir . Bu malilmat, muha
lefet hareketinin mahiyetini aydmla -
ltct §ekildedir. Adliye, elde edilen bu 
lniitemmim ihbarlann miistacelen tes
bit ve tevsikine karar vermi~tir. 
Su~Ju Seyid R1za, Tuncelinde bulu -

~an haSJmlarmdan, hiila toprak iste -
lllektedir. Sorgusu esnasmda ~ok mii -
him itiraflarda bulunan Seyidin gizle -
lrtek istedigi baz1 noktalar da muhake· 
lll.e cereyan ederken meydana ~iltacak
ltr. 

Seyid R1za, daha harekatm ba~mda 
\eslirn olmak niyetinde bulundugunu, 
1akat buna kat§! kans1 Besinin mani ol
dugunu saylemi§tir. 

Gemlikte bir cinayet 
Gemlik 21 (Husus! muhabirimiz -

~en) - Buraya bag!t Kii~iik <;!iftlik 
toyiinden Asian oglu Ayvaz ktSkanc!tk 
l'iiziinden kartsl Meryemi ve kom§USU 
Ahmed oglu Ayeti tabanoa ve bt~akla 
hrahyarak oldiirmii~tiir. Katil yaka -
1•nml§, Adliyeye verilmi§tir. 

~aretal F evzi <;akmak Yu-
llan aularmdan ge~erken 

Atina 21 (Hususl) - Tiirkiye Gene! 
lturrnay Ba§kam Mare§al Fevzi <;!ak -
lnak, •Adatepe> muhribile Yunan sula
ftndan g~erken Yunan Umum Erkam
harbiye Reisi General Papagos'a telsiz· 
le selamlartm gondermi§tir. 

latanbulda da muhtac crift~i-
ye toprak verilecek 

Ankara 21 (Telefonla) - $ark 
lnllltakalannda muhtac ziirraa tevzi edi-
1ecelc arazi hakktnda 1505 savtlt kanun 
hijkmuniin 1stanbu1 Vilayetine de tatbikt 
\! •killer Heyetince kararla~tmldt. 
Zonguldakta yurdsever bir . zen gin 
Zonguldak 21 (A.A.) - Zonguldagm 

;.urdsever zenginlerinden Mehmed <;!e-
1~kel vilayete bir istida vererek 30 bin 
~ra ile bir lise binaSt yaptp teberru e
''!eegini bildirmi§ ve Kiiltiir Bakanh -
~~ll~a Zonguldakta bir lise a~Ilmasma 

1 
ela!et edilmesini rica etmi!j ve yapmak 
St~igi lise binast i~in proje istemi~tir. 

ltalvan denizcileri Tunusta 
bir hadise ~1kardilar 

,_, :Paris 21 (H ususi) - Bugiin, Tun usa 

1 arrnt§ olan Vespuci ve Kolom bo ad -
~t%'nda iki mekteb gemisine mensub 50 
b· ilik bir grup, italyan hukuku be§er 

1 'rli~ merkezine gitmi§ler, fB§ist a -
.~Yhtar, olan birligin umumi katibini 
~ diirrnii~ler, birligin E!§yasmt tama -
~en ktrmt§lardtr. t~e miidahale eden 
b· hsle miitearnzlar arasmda §iddetli 
~r kavga olmu§, ikisi zabit namzedi ol-

ak iizere sekiz ki§i yakalanmt§hr. 
,.llact isenin Fransa ile !talya arasmda 
ql_Yasi bir ihtilafa yo! a~acagt tahmin e
•hvor. 

lzrnirde tiitiin enstitiisii 
ac;dacak 

~ ,tltnir 21 (Husus! muhabirimizden)
l~~taat Vekaleti, Ege tiitiinlerinin tslaht 
lta n hmirde bir tiitiin enstitiisii a~mayt 

r ar lasttrnustrr. 

Rusvada bir ayda 183 
ki~i kursuna dizildi 

Moskova 21 (A.A.) - Havas ajanst 
bildiriyor: 

Mahall! gazetelerin ne§riyah hulasa 
edilirse, bu sene 4 agustostan 4 ey!UI 
tarihine kadar g~en bir ayhk miiddet 
zarfmda 183 ki§i ihanet, casusluk veya 
suikasd ciirmile kur§Una dizilmi§tir. 
Bunlarm 51 i Leningrad mmtakasmda 
vuku bulmu§tur. 

Diger taraftan federasyona dahil 
cumhuriyetlerden b~inin reisile onu
nun ba§vekili 1936 danberi azlolun -
mu§tur. 

OI~iiler nizamnamesinin .bir 
maddeai degittirildi 

Ankara 21 (T elefonla) - 6l~iiler 
nizamnamesin1n 44 iincii maddesi Ve -
killer Heyetince ~u ~ekilde degi~tirildi: 

«Miifetti!ler memurin kanunu hiikiim
lerine gore memur olabilmek vastflanm 

haiz miihendis ve diplom miihendisler a -
rasmda veya ali tahsil gormii~ fen erba -
bmdan ve bunlardan talib bulunmadtgt 

takdirde lise veya muadili derecede mek
teb mezunlanndan olup en az iki sene 
ayar fen memurlugunda ~alt~arak ehli -

yet gostermi~ bulunanlar meyanmda ol
~iiler ve ayarlar miidiirliigiiniin inhasile 
1kttsad Vekaletince tayin olunurlar. Ba~
miifetti,ler ktdemli ve i!in ohli ll)iifetti,
ler arasmclan veya miihendis, diplom mii
hendislerle ali tahsil gormii, fen erbabm

dan keza okiiler ve ayarlar miidiirliigii -
niin inhast iizerine 1kttsad Vekaletinin in
basile tayin olunurlar. 

Maarif Miidiirleri 
arasmda yeni tayinler 
Ankara 21 (Telefonla) - Manisa 

ve &yhan maarif miidiirleri orta tedrisat 
muallimlikler!ne tayin edilmi,lerdir. Ma

nisa maarif miidiirliigiine lzmir maarif 
miidiir muavini Rauf, Seyhana K~rk • 
lareli ortamekteb miidiirii Ekrem, Bitlis 
maarif miidiirliigiine de Hakkari maarif 
miidiirii Nureddin tayin olunmu~lard1r. 

Seyhan posta miidiirliigu 
Ankara 21 (Telefonla) - Seyhan 

posta ve telgraf miidiirliigiine umum mii
diirliik hukuk mii,aviri Hamid tayin e
dilmistir. 

Kay1b tayyareyi ar1yan 
ka§if sag 

Edmonton 21 (A.A.) - <<Alberta
Kanada» Levanesky'yi bulmak iizere a
ra,ttrmalara ~tkmts olan ka,if Wilkins • 
ten bir telsiz altnmt!tlr. Bu telsiz, iki 

giindenberi kendisinden hi<;bir haber a -
ltnmarnl! olan Wilkins hakkmdaki endi • 
<eleri izale ettni,tir. 
' Wilkins, sag ve salim olarak Kanada-
nm 1imali ~arbi hududunda yere inmistir. 

~irince Belediye reisi tevkif 
edildi 

!zmir 21 (Hususi muhabirimizden)
$irince Belediye reisi Nafiz suiistimal 
iddiasile bugiin tevkif edilmi~tir. 

Manevralar ic;in haztrhk 
!zmir 21 (Husus! muhabirimizden)

Manevra haztrhklart ilerlemektedir. 
G~id resmi i~in Germencik istasyonu
na iki millik mesafedeki !n ovasmda 
haztrhk yaptlmaktad!r. 

PEYAMI SAFA 

Emir Abdullahin 

gonderdigi hediye 
Hediyeleri Atatiirke 
Emirin Has Miisa viri • 

takdim edecek 
Maverai Erdiin Emiri Altes Abdulla

hm Biiyiik Onder AtatUrke giinderdigi 
bir ipek halt, bir altm tepsi ve bir giil
danltktan miirekkeb hediyesile Ba§ba
kan !smet !noniine gonderdigi iki halis 
kan Arab all ~ehrimize getirilmi!jtir. Bu 
meyanda kii~iik tllkiiyet de ku§lu bir 
alttn kutu getirilmi§tir. 

Hediyeleri, Ammandan §ehrimize E· 
mir Hazretlerinin has mii§aviri Esseyid 
Muhammed getirmi§tir. 

Emir Hazretlerinin miisaviri kabil o· 
!ursa, hediyeleri bugiin Reisicumhuru
muza takdim edecek ve Emir Abdulla
hm bir mektubunu da sunacaktlr. Kii -
9iik tllkiiniin hediyesi de Cumhur Re
isimizin huzurunda verilecektir. 

Mezun bulunan Ba~bakan !smet !no· 
niine getirilen atlar emaneten Sipahi 
Ocagma verilmi~tir. 

Esseyid Muhammed, Ba§bakantmtza 
da Emir Hazretlerinin bir mektubile 
beraber bu atlarm halisiiddem oldui'ju
na dair §ecere beratlarmt da takdim e
decektir. 

Maliyeci ~arl Rist 

Frans1z- Tiirk ~irketi 
reisi oldu 

Merkezi Pariste 
bulunan ve Fran
sa ile Tiirkiye ara
smdaki iktlsadi ve 
ticar! miinasebet -
ler iizerinde ~ah -
§an FranStz - Tiirk 
§irk.eti reisligine 
Franstz Devlet Ban 
kas1 muraktb!ann · 
dan maruf ekono
mi alimi ve miite
basstSI M. $arl Rist 
tayin olunmu~tur. M. $arl Rist bundan 
dart bC§ )'11 once baz1 tetkikler icraSt 
i~in geldigi memleketimizdeki ikameti 
miiddetince Tiirkiyeyi yakmdan dahi 
tammaga ftrsat bularak onu ~ok sev
mi§ bir zathr. Hem mesleginde ~ok 
miimtaz, hem de millet ve memleketi
mizin muhibb! bir zat olan M. $arl 
Rist'in Tiirkiyeyi alakadar eden bir te
§ekkiil .ba§ma g~i§i ~iiphesiz memleke
timizde memnuniyetle kar~tlanan ~ok 
mes'ud bir hadisedir, 

Filistin Muftusile mul8kat 
eminiz, Cenevre «Biz 

hakkimiZI verecektir » 
« Y a vermezse? » 
efendim » cevabini 

sua line Miiftii « Verecekler 
veriyor ve ilave ediyor: 

« Filistinin taksimine yalmz Tiirkiye itiraz etse 
bile bizim i~in dava kazamlm1' demektir » 

1\liiftii Esseyid Muhammed Emin Elhiiseyini makammda 
•Cumhuriyet• muharririle konu~urken 

Kudiis - Eyliil Miifti, yuthanesinin goziinden ~tkar-
Bana ;'>amda, iki ay evvel Kudiiste dtgt bir dosyadan aytrdtgl kagtdt bana u

miilakat i~in randevu veren Filistin yiik- zatarak: 
sek Arab komitesinin, yani biitiin Filis- - Evvela oz yurdlan olan Filistinde 
tin miisliimanlannm ruhani ve cismani Arablann tam istiklallerinin tanmmaSI, 
reisi MUfti Esseyid Mehmed lbniilbii _ saniyen milli Y ahudi vatam kunnak tec
seyni ile i~te nihayet ba,ba~aytz. T ekrar riibesinden vazgec;ilmesi, salisen manda
bulu'1fllaktan ve (Cumhuriyet) in Filis - mn kaldmlmaSI ve yerine Irakla ve Mt • 
tin davasm1 yakmdan tetkik etmek hu • mla lngilterenin, Suriye ile F ransamn 
susunda gosterdigi alakadan duydugu yapltgt gibi bir muahede ile Filistinde 
memnuniyeti giizel ve !leak ciimlelerle miistakbel bir devlet tesisi, rabian Filis • 
ifade eden muhatab1m ~u ku~iik habra tine akan Y ahudi muhaceretinin durdu
ile siize ba~lad1 : rulmaSI ve Yahudilerin burada arazi sa-

«- Umumi Harbde Osmanh ordu - hibi olmalanmn kat'i §ekilde oniine gec;il
sunda ihtiyat zabiti idim. Bir nekahet mest ... 
devresi gec;irmek iizere lstanbulda Ta • - Hepsi bu kadar m1? 
rabyadaki Siimer Pal as otelinde bulunu- - Bes 1 
yordum. Orada ihtiyar, Konyah bir bO- - Hulasa, diyorurn, dOrt ciimle i~in-
liik emini vardt. Bazan yamma gelir, 0 de miistakbel bir vatan. F akat bu olabile
~ok buhranh giinlerde derin bir hiizne cek mi? Bunun tahakkuku i~in ne yapa
biiriinen Bogaz sulanna dalan gijzleri • caksmJZ, neler yaptyorsunuz? 
min i~ine bakarak bana tath tath harb - 1ngiliz komisyonu karannm ilant 
hikayeleri anlahrdt. Bir ak1am saati gene Filistin Arablannca hayret ve deh,etle 
biiyle yamma sokulmu~ ve elimdeki ga- telakki edildi. F akat vazth ve tabii olan 
zeteyi gostererek: «N eler yaztyor, hele haklannm hi<;bir kararla miitezelzil ol -
bana Ja olu .. bal ... I,rn .. Pio .Jo.,.,:9 .;. On... mJVacaOm~ im.=.nt lrAmill,. mii.-.....,,.nrlir. 

rasgel& elimin allindaki bir par~aYI oku- ler. 
yuvermistim. Bu. dii~man gazetelerinden - Bu iman Cemiyeti Akvama bel 
terciime edilmi! bir par'<" idi ve onlann baglayt!lan m1 geliyor? Onlann nastl bir 
Tiirkiyeye kar11 besledikleri fena niyet· neticeye varacaklanm zannediyorsunuz? 
Jeri anlathktan sonra lstanbulu bile al _ - Cemiyeti Akvamda umumen mun-
mek istediklerini yaztyordu. srf akvam miimessillerinin ve bilhassa 

1htiyar biiliik emini beni sessiz sadaSiz Tiirkiye devleti fahimesi ve diger miislii
dinledikten sonra, hi<; unuhnam, bir anda man memleketleri miimessillerinin buna 
gencle~mi1 gibi dipdiri ayaga kalkmt§ muvafakat etmiyeceklerine kanaatimiz 
ve: «Hey gidi gafiller hey ... demi~ti. biz berkemaldir. 
olmedik daha yahu ... 61mege de niyeti- - Cemiyeti Akvam istediklerinizi 
miz yok... Hele, adama bir kan1 Tiirk vermez de taksim karan baki kalma ne 
topragt verecek Tiirk mii var !antyor yapacakSimz? 
bunlar .. » - Yerir ... 

Sinirli sinirli uzakla1an ihtiyar bO -
liik eiDininin arkasmdan bakarken ben de 
kendi kendime, fakat ~ok kuvvetli bir 
imanla «Bu millet asla olmez ve onun 
vatam ~ignenemez !» demistim.~ 

Miifti selis bir tiirk~e ile agtr ag1r bu 
hattraSim anlathktan sonra bir zenci u§a
gm getirdigi buzlu §eroeti dudaklanna 
gotiirerek: 

«- hte, dedi, bugiin Filistinde ya~a
makta oldugumuz ~ok buhranh giinlerde 
maruz kaldti~tmtz hadsiz hesabSiz mii~
kiilat kars"mda daima, bir yaz giinii T a
rabyadaki Konyah bOliik emininin agztn• 
dan dinledigim bu iki ciimleyi hattrhyo
rum.» 

Ye gozlerini kar,, pencereden ~evirdi, 
ktzgm bir giine1 altmda kavrulan me1hur 
Mescidi Aksa'mn ardtndaki c•plak mt
lara dald1. 

«- Emin olun, diye ilave etti, bugiin 
Filistinde hatta daha, daha otelerde, 
~ok otelerde kar§tla§acagm•z her Arab, 
her miisliiman, o T arabyadaki Konyah 
bOiiik emini gibi, ayni iman, ayni askla 
ve ltpkt onun gibi «biz oz yurdumuzu 
kimseye vermeyiz, daha olmedik.» diye
cektir. Biitiin kuvvetimiz de budur bi -
zun.» 

Ye Filistin buhramm alevlendiren bii
tiin mevzulara uzunuzadtya temu ettik • 
ten sonra: 

- Fa kat, dedi, bu <;ok nazik giinler· 
de biitiin bir samimiyetle ve dost~a soy
ledigim siizlerimin gazete siitunlanna 
gec;mesini bir ~ok sebeblerle muvaftk bul
muyorum. 1sterseniz bugiinkii gorii!ffie • 
mizi hususi bir hasbthal sayabm da astl 
miilakatt yanna btrakahm. 

••• 
Biiylece ertesi giin tekrar bul~1tugu • 

muz zaman sordum: 
- Filistin hakkmda fngiliz heyetinin 

ne§rettigi taksim raporundan sonra gorii
yorum ki ~tun Arablann gozleri Cemi· 
yeti Akvama ~evrilmistir. Oranm verece
l(i karar ise heniiz malum deii;il. Fa kat 
siz, Filistin Arabian, siz ne istiyorsunuz ~ 

- Ya vermezse? 

- Eminiz, verirler efendim .. 
- Olur a ... Y a vermezlerse efen • 

dim? 
- Nastl olur, 1iiphesiz verirler efen -

dim. 
- Fa kat bir an vermediklerini, ver • 

mek istemiyeceklerini dii1iinelim... Ne 
yaparsmtz o zaman? 

<;etin bir malin belah olmak ihtimali 
bulunan miiskiil cevabmdan kurtulmak 
istiyen muhatabtm hala siikunetle siiylii
yor: 

- Cemiyeti Akvam ve f ngiltere hii
kumetinin bOyle gayriadil bir kararda 
tsrarlanm hi~ iimid etmiyoruz. Akdeniz 
ktytlannda yeni bir Y ahudi devleti ih
daSinm miicavir devletlerce cayi kabul 
olamtyacagl ve vaziyeti siyasiye ve ikll
sadiyelerine ne dereceye kadar muz1r 
olacaib izahtan miistagnidir. Hilaft me
mul, §ayed eski kararda, yani taksimde 
ISrar edilecek olursa Filistin Arablannm 
biitiin turuku me,ruaya bittevessiil hakla
nna kamilen vast! olacaklannda zerre 
kadar ,iipheleri yoktur. 

- Biitiin turuku me§rua .. Lutfen bu
nu izah eder misiniz? Bence vatamnt ko
rumak ve istiklaline kavu§mak istiyen bir 
milletin oniindeki biitiin yollar me,rudur. 
0 halde bu yollan mesru ve gayrime,ru 
diye ay~rabilmek miimkiin' olamaz. Y ani 
biitiin yollara ... 

- Haytr efendim ... Ancak turuku 
me1ruaya ... 

- Mesela evvelce oldugu gtbi bir u
mumi grev ... bir ktyam, isyan ... 

Miifti Efendi zihnen ~ok me§gul ol -
dugunu hissettiren bir tavtrla manah ma
nah yiiziime baktyor ve bir lahza sonra 
aradtgiDI bulmus insanlann sevincile ba
na dogru igiliyor: 

- Biitiin turuku me1ruai diplomasiye
ye .. efendim. 

- Y a bu yollar bir ~tlcmaza vanr, si
zi emelinize ula1hrmazsa} 

Bizzat inanmadtgl siiziine kar§ISinda
kini inandtrmak istiyenlerin o garib hali-
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HEM NALINA 
MIHINA 

Kuliib hastahg1 ve 
kuliib sevgisi 

~ k1amct arkada§tmtz, diin, 
~ bir spor mesele:.ine temas etmi~. 

Bu ftkranm hulasaSI 1udur: 
Spor faaliyetini tatil ettiii;i soylenen G.i.
nes kuliibiinden bir sporcuya tesadiif et
mi,; ona bB§ka bir kuliibe girip girmiye
cegini sormu§. 

- Ben profesyonel degilim, cevabmt 

aim•!· 
Bu sporcuya, ba,ka bir kuliibe ginne

nin, mutlaka profesyonellik olmadtgmt 
pek hakb olarak soylemi, ve: 

- Bu, kapandt, obiiriinde spora de
vam edersiniz, demi§. Bu siizii de §U ce
vabla kar§tlanml§: 

- Ben miL Siz daha beni tamma • 
mt,SIOIZ... Ben, bir ideal idn <;ah~tyor • 
dwn ... Fa kat, arttk her§ey mahvoldu. 
Hi~bir kuliibe ginnem ... Ne spor, ne bir 
,ey!. .. 

Arkadastmll':, bu siizlere ~·~•yor, 
«Spor, spor i~in de gil midir? Spor, bir· 
beden terbiyesi, bir iflimai karakter ter• 
biyesi i~in de~il midir? F akat. i§le spor 
satle kuliib i~in oluveriyor ... Kuliib vc•ar; 
mtdrr? Kuliib mukaddesat mtdtr? Bunu, 
bizim harJsalamtz almtyor.» diyor. 

Ak~mct arkada§tmtz, bu sporcunun 
miifrit zihniyeti aleyhindedir. Fa kat, biz, 
son zamanlarda sporculann kuliiblerine 
olan baghhklannm pek g~,edigini giir • 
diigiimiiz i~in, bu miifrit GiinE!§li spor • 
cuyu, adeta, takdir etmek istiyoruz. Bi!• 
hassa, futbolculann biiyiik bir kiSmt arb· 
ramn iistiinde kalan b~ miizayede metal 
oldular. Bugiin bu kuliibde, yann ate : 
kinde ... Hele, bazt sporcular vardtr li 
i~inde yeti§tikleri, ytllarca rengini la§tdtk
lan kuliiblerini btraktp ba~ka bir kuliibe 
gidivermekten hi~ ~ekinmiyorlar. 

Kapandtgt takdirde GiinE!§len ba1ka 
kuliibe girmek istemiyen <porcu, ender bir 
ornektir; biraz daha fazla menfaat go • 
riince kuliibiinii hemen buaktverenler ek· 
seriyettir. Ak,amct arkada!untzm yazt!l, 
esas itibarile hakhd~r aroma. ekallikalil is
tisnalar hakkmdadtr. F utbolculanmt • 
zm ekseriyeti profesyonelle§mege dog· 
ru gittiginden, aSil onlar i~in bir ya • 
z: yazmak dogru olur. 

Arkada§tmtzm dedigi gibi bir beden 
terbiyesi, bir i<;timai karakter terbiyesi 
;y:- :.-~.--1.- o ;_ .J _ .:I!' ~ _.J:•·--·- L ~ I 

karakter, amatorce spor yapmag1, kulil
biine, renklerine, arkada,lanna bagh ol· 
mag1 emreder. 

Meslekta§tmtz, soruyor: «Kuliib vatan 
ve mukadd~sat m1d1r ?» Kuliib. elbette 
vatan ve mukaddesahn ta kendisi degil· 
dir; fakat, onlann kii~iik bir par<;aSidtr. 
Kuliibiinii sevmiyen, ona baglanmtyan, 
bu ~e1id sevgiler itibarile zaytf demektir. 
Amator spor kuliibleri, sohbet etmek, o
yun oynamak, eglenmek ve vakit ~dr
mek i9in a~tlmts olan oteki kuliiblere 
benzemez. Amator spor kuliibleri. ayni 
gaye i<;in yanyana ~ah1an, ugra§an, ter· 
liyen, omuz omza miicadele eden, mu • 
vaffak olunca ayni sevinci, maglubiyete 
ugraymca ayni aCJyt duyan insanlann, 
birbirini seven arkada§lann birlestigi mii
esseselerdir. Amator sporun yurumesi 
i~in, kuliibe, renge baghhk ve sevgi ~art· 

hr. Bu sevginin dogurdugu yiiksek heye
can, sporun yarallct kuvvetidir. 

Spor bir ordu, kuliibler bu ordunun a• 
laylandtr. Alaylardaki askerlerin hepsi 
vatanlan i~in dogii,Urler, fakat bu alay• 
lan vatan ugrunda can verirken kahra • 
manhkta birbirile rekabete sevkeden bir 
«esprit de corps» bir ktt' a ruhu ve 1erefi 
vardtr. 

Kuliib sevgisi, biiyiik yurd ~inde kii· 
~iik yurd sevgisidir. Cemiyet i~in feragat 
ve fedakarhgl, tesaniidii, i!birligini ogre
tir ve biiyiik vatan sevgisi i~in gene yii• 
reklere temrin yaptmr; manevi baghl.k· 
lara ktymet ve ehemmiyet verdiren seci• 
yeyi kuvvetlendirir. 

F akat bir nokta var. Kuliib sevgisi der· 
ken, kuliibiinii he~eyin fevkinde tutan, 
sporu. nezaheti, dogrulugu, merdligi, 
hulasa her fazileti ~igniyen ve her rezi· 
leti mubah goren ~irkin ve azgm kuliib 
taassubunu, asia, kasdetmiyorum. Ak • 
j8ffiCI arkada§tffiiO soyJemek istedigj 
hastaltk da elbette budur; yoksa temiz 
amatoriin temiz kuliib sevgisi degil. 0 
hastahk sporu iildiiriir; bu sevgi ise sporu 
Ya§ahr. 

---~ 

le: 

- Eminiz ula§hnr, ula§hracakttr e
fendim .• 

Diyor ve son siizii §U oluyor: 
- Bu taksime yalmz Tiirkiye Cum • 

huriyeti itiraz else bile bizim i~in dava 
kazamlmt! demektir.» 

Yolda, eski Kudiisiin o daractk, igri 
biigrii yollarmda golgeleri avhyarak iler
lerken dii~iiniiyorum ve ne yalan siiyliye
yim, bu davay1 hi~ de bu kadar basil 
goremiyorum. KANDEMIR 



CUMHURIYE't !1 Eyl(U 1937 

Milli gelir 
[ :,~\~~ Son aldant§ · ] 
~-===================:=!! Her sene arbyor ve balk 

«Alta zaviye51nin Siniisii, Teta zavi· di. Bir ayna arad1. Ve aneak o zaman 
ye5inin T anjantrna mii5aVi olacak olur· ~enelerdenberi farkma varmam1~ oldugu 
aa .•• » bir eksikligi mii~hcde etti. Evinde ayna 

lhtiyar alim bir saattir arbk bir kelime yoktu. Bunu ogrenmek, i~inde garib bir 
bile yazam1yor, ba,lami§ oldugu eiimleyi ~ iiziintiisii yaratll. Sonra insiyaki bir 
de bitiremiyordu. Sadan oksijer.le sarar• hareketle siyah §apkasiDI ve bastonunu 
lllmi§, inee burunlu, masum bakl§h, iri ald1. Sokaga ~1kt1. ' 
gozlii, kahn dudakh ve biiyiik ag1zlt ea· Yiiriiyordu. Hayatmda asia hissebne· 
zib bir yiiz, dimagmdaki biitiin Alfa, mi1 oldugu lath bir heyecan i~ini hpla
Teta zaviyelerini. biitiin Siniis ve Tan- ffil§h. s,k Slk vitrinlerin oniinde duruyor 
jantlan darmadagm ediyordu. Hiddetle ve vitrinin camma akseden ~eklini tetkik 
kalemini b1rakarak ayaga kalko. Ve o- ediyordu. Heybetli ve vakarh durutunu 
damn i<;inde dola§maga ba§ladi. begendi. Evet bu duru§u, tam manasile 

Ni~in, ni,in o k1z, gozlerinin o kadar ka11151ndakine hiirmet telkin ediyor ve 
ic;ine bakmi§ ve o kadar ic;ten, o kadar yiiksek bir mevki sahibi oldugunu if§a 
eanh bir sesle kahkahalarla giilmii§tii? ediyordu. 
Ni<;in, Ni~in? Ba,ka bir vitrinin oniinde kravahmn 

Bu muammay1 bir tiirlii halledemiyor· <;arp1k oldugunu farkederek diizeltti. Ve 
du. Anhyam1yordu.· nihayet biiyiik caddenin iizerindeki kn-

fhtiyar alim hie; evlenmemi§ti. A,k, mlZI boyah diikkan goriindii. 
kadm gibi mefhumlar onun kin tam rna· 0, diikkam goriince yeniden bir he
nasile X kadar mec;huldii. Oniversite yeeana kap1ldi. $imdi kalbi h1zh h1zh 
haricindeki hayatJ, ihtiyar bir kadmm ~arp1yordu. Gayriihtiyari bir hareketle 
bakmakta oldugu evinin ~imdi ic;inde bu- diikkamn kar11 tarafmdaki kaldmma gee;· 
lundugu kiitiibhanesinde ~h§mak ve u • ti. Ve yamnda yiiriiyenleri kendisine si • 
yumakla ge~iyordu. Evlenmemesinin, ha- per yaparak ilerledi. Diikkamn tam hi • 
yatma bir kadm kabnamasmm, a§kl ta· zasma vasi! olunea, siiratini siiratine uy· 
mmamasmm yegane sebebi de ~irkin, durdugu ihtiyar bir k.admm §apkasmm 
hem de adamakllh c;irkin olmaSiydi. $im· tiiyleri arasmdan hm1zlama bakll. Oh, 
di p;eni§ bir sakal '{!! biyigiD kapladigl ve gene kiZ oradayd1. Siiratini ar11rd1. Son· 
ba,ka gozlerden gizledii!;i yiizii meyda- ra kar§I kaldmma ge~erek geri dondii. 
na c;1ksa kendisine bakan kadm g<izlerin· KirmiZI diikkana bir diikkan kala 
de bugiin bile ho§nudsuzluk ve nefret durdu. BU,yiik bir kararSIZhk ic;indeydi. 
111klan yanard1. Nihayet iradesine gene hakim oldu. Ta-

Ne garib tecellidir; o hayatmda bir md1k bir c;ehreye rasgelmemege dikkat 
<lefa bile yiiziine bakarak tebessiim eden ederek birkac; ad1m daha atll. $imdi ic;in· 
hir gene k1z giirmemi~ti. Ba~kalanna bu de nitan at1lan: tombala c;ekilen kirmiZI 
harikulade saadeti ba~eden giizel ka • dukkamn yamba1mda bulunuyordu. Bir· 
<lmlar, gene k1zlar ona bakhklan zaman <;ok insanlar buraya ne~e i~inde giriyorlar 
derhal degi~irler, giizel yiizlerinde der· ve gene ne:te ic;inde c;IIuyorlanh. 
bal nefret ve antipatinin kahn ve soi!;uk 0, sanki birisini bekliyormu~ gibi ev • 
cizgileri belirir, gozlerini onun gozlerin- vela yolun iki tarafma, sonra eebinden 
den ka~nrlardJ. 0, giizel kadm ve gene c;Ikardigi saate uzun uzun baktt. Kulagi· 
kizlann insanm gozlerine bakarak nas1l na sac;lan oksijenle sararhlm1~ gene ve 
tebessiim ettiklerini ancak sinemalarda giizel k1zm sesi geliyor ve bu ses onu teh· 
gormii1tii, yic; ediyordu. 

~imdi, arhk epeyce <tgiizelle~mitti.» Ve diitiiniiyordu. Bir siirii karmakan-
1htiyarhgm yiizlere ~izdigi, gozlere ver· 11k projeler, planlar zihni~i kan§tmyor • 
digi manalar, senelerin gozlerine takt1g1 du. Herhalde fakir bir k1z olacakll. Ban· 
kahn camh gozliikler, bilhassa sakalmm kalarda biriken ve biiyiik bir yekilna va
lutufkar tiiyleri onu c;ok degi~tirmi~ ve ra'!l paralan ne giine duruyordu. Esasen 
inand1g1 gibi giizelle§tirmi~ti. Geriye, ilk iiniversite tatildi. Derhal uzun bir seya
baki§ta c;irkinligini belli eden sade iri ve hate c;Ikacaklardi. Nereye? Bunu dii • 
c;arp1k burnu kalmi~h. tiinmege liizum gormiiyordu. Y a tam -

Fa kat o k1z nic;in, nic;in giizlerinin o d1kl;;n? Onlar da VIZ gelirlerdi. Bu ka
kadar ic;ine bakrmt ve o kadar can!• bir dar sene papazlara rahmet okutacak in
sesle kahkahalarla Kiilmiistii? Nicin. ni· ziva havall kafi bir kefaret degil miy • 
<;in? d1? Hatta icab ederse iiniversiteden de 

hte bunu dii1i.iniirken biitiin hayab c;ekilirdi. Na11l olsa tekaiidliik miiddet!ib 
goziiniin oniinden akan bir 5'1 gibi gec;i - doldurmu§IU. ParaS!. da vardi. Mademki 
yor, tamamile ilme vakf-ttmi§ oldugu yiiziinde hic;bir nefret alaimi belirmiyen 
bahts1z hayahm diitiiniiyordu. Demek ki gene ve giizel bir k1z gozlerinin ta ic;ine 
aneak ve aneak hayabnm ellinci senesin- bakm1~ ve candan, ic;ten bir kahkaha ile 
de kendisine biiyiik bir muhabbetle ba • giilmii!tii. 
kan giizel ve ea~ib bir gene kiZin gozle- Tam bu mada oniinde aCI!d1 bir sah
rile kar§Ila§mall mukadokrmi§. Halbuki ne cereyan etti. 1ri yap1h bir gene, elbi • 
o, bu am oekadar biiyiik bir heyecanla sesinden k~rmiZl dlikkanda c;at.1t,ih an • 
beklemi~. la§Ilan on, on iki ya,lannda bir c;ocugu 

Kat'iyyen c;a!I~miyaeagmi anladl. d"an c;ekerek yava,, fakat ihtiyar alimin 
1\h nic;in bir lahza bile durmam!f, ve harfi harfine duydugu bir sesle sordu: 
kendisine o kadar ic;ten bakan o bir c;ift «- AI §U c;eyregi de bana eevab ver. 
giizel goziin sahibile tan!fmak vesileleri- $u tombala dolabmm yamndaki san1m 
ni aramami!h? k1zla tam1mak istiyorum. F akat iizerinde 

Ya onu bir daha yerinde bulamazsa? bir aeayiblik var. lnsana tuhaf tuhaf ba
Bu takdirde hayatmm en mes'ud ve en byor. Sebebi nedir?» 
biiyiik manevi f1rsahm da kac;Irml~ ola- «- Bakar kordiir de ondan I» 
eakti. Fa kat bun a pek ihtimal vermiyor- 1htiyar alim, sanki bir and a ac1 ve IS· 
du. Biiyiik bir cadde iizerinde kirmiZI tirab dolu elli y1l daha ya§am11 gibi ir • 
boyah bir diikkanda gelene gec;ene tom· kildi. Ve bastonuna dayana dayana yii
bala c;ektiren gene k1z nic;in yerinden ay- riidii gitti. 
nlsm? Yazan: 

refaha dogru gidiyor 
tkhsad Vekaleti 1935-1936 Yih mUll 

gelirimizi tesbite muvaffak olmu~tur. 
Var1lan neticede mill! gelirimiz 1933-

1934 ziral mahsul senesinde bir milyon 
150 bin, 1934-1935 zirai mahsul senesin
de 1,250,000,000, 1935-1936 zirai mahsul 
senesinde 1,330,000,000 Jiray:I bulmu§ -
tur. 

Bu rakamlara giire, mill! gelir!mizde, 
1933-1934 senesine nazaran 1934-1935 
senesinde yiizde 8,7, 1934-1935 senesine 
nazaran 193(;..1936 senesinde yiizde 6,4, 
1933-1934 senesine nazaran 1935-1936 
senesinde ise yiizde 17,5 nisbetinde bir 
arll' goze c;arpmaktad1r. 

Mill! gelirimizin adam ba§tna isabel 
eden hissesi ise 1933-1934 senesinde 73 
lira 65 kuru~. 1934-1935 senesinde 78 li
ra 55 kur~, 1935-1936 senesinde 82 lira 
I? kuru~ olarak tesbit olunmu§tur. 

Buna gore, niifus ba~ma mill! geli -
rimiz!n muhtelif senelerdeki artmas1 
1933-1934 senesinden 1934-1935 senesi
ne kadar yiizde 6,77, 1934-1935 senesin
den 1935-1936 senesine kadar %4,53, 
1933-1934 senesinden 1935-1936 senesi
ne kadar lse yiizde 12,61 nisbetindedir. 

Mill! gelirimlzin hakikl k1ymetin • 
dekl tezayiidii lse 1933-1934 senesine 
giire 1934-1935 senesinde yiizde 4,6, 
1934-1935 senesine gore 1935-1936 sene
sinde yiizde 1,8 ve 1933-1934 senesine 
gore 1935-1936 senesine kadar iki sene· 
lik tezayiid yiizde 6,5 tur. 

Mill! gelirimizin tesbitile elde edl • 
len bu rakamlar mill! zlraat, ticaret 
ve endiistrimizin giinden giine arttl~l

m, faaliyet ve istihsal sahasmt genl~ • 
Jetti)!ini a~1kc;a gostermektedlr. Bunun 
neticesi olarak da halkm refah seviye
si giinden giine yiikselmekte ve tediye 
kabiliyeti de o nisbette artmaktad1r. 

tkhsad Vek!leti, mUll gelirhni • 
zin 1936-1937 senesinde de g~en sene • 
Jerde oldugu gibi fazlala~an bir seyir ta
kib edece~inl iimid etmekte ve umumi 
netice iizerinde c;ok miiessir olan bell!
ba,h ziral maddelerin rekoltelerine da
ir §lmdiye kadar yap1lan tahmlnler na· 
zan itibara ahnarak bu neticeye vardt· 
gm1 beyan etmektedir. 

Bir lise talebesi kaYJb 
Adana Erkek li

sesi talebelerlnden 
15 ya~mda Sadred
din <;anka 9 
denberl kavh•>lrrm• 
tur. Alle~ 't::rrifnl~""· l 
dan keyfiyet zab1 • 
taya haber veri! • 
mi~ ve ~imdiye ka
dar yap1lan biitiln 
taharriyata rag • 
men c;ocuk buluna-
mami~hr. Sadreddin ~anka 

Sadreddin <;ankanm nerede oldugu
nu bilenlerin, Adana Erkek lisesi mii -
diirliigiine mal\unat vermes! rica edil
mektedir. 

Bir izah 
Uskiidar Tramvay ~irketinden ~u 

mektubu ald1k: 
c$irketimiz ldaresindeki degi§iklik 

hasebile, son giinlerde baz1 istanbul ga
zetelerinde ~1kan haberlerin, ~irketimi
zin salahiyettar ~hsiyetlerinden veril
medigini kaydeder ve gazetelerin kendi 
fikir ve miitalealanndan ibaret oldugu 
anla~Ilan bu yaz1larm, yanh~ telakki -
!ere yo! ac;mamas1 i~in tavzihini diie -
rlz. 

1937 • 1938 seneslnln en 
gozde slnema yJidJZJ 

ROBERT 
TAYLOR 

A~K- SAADET- iNCE
LiK ve GOZELLiK 

~AHESERi 

v.e 
Dedlkodulu a,k maceralart 
bUtUn dUnya gazetelerlnl 

dolduran eevglllsl 

NAMUS BORCU 
Frans1zca soziU 

Bu ak§am 
MEL E K. 

( 

Kralice Victorya ve Anna 
Giizel ingiliz artisti ~evirdigi filimle sinemaya, 
tarihe ve ingiliz milletine de hizmet etmi,tir 

Makyaj kuvveti insam nasli dcgi~tiriyor: Anna Neagle •Victoria the ._..,,.,. 
filminde Krali9enin genc!ik ve ya~hbk devrelerine aid rollerde 

Almanlarm yapt1klan «Vals Harbi» mi§ ve san' ahnm kuvvet ve kudreti saye· 
filminden sonra sinema ve tiyatro ale • sindedir ki en nihayet biitiin o mii1kiilleri 
minde bir «Krali~e Victoria» modas1 bertaraf ederek ortaya pek kuvvetli bir 
ba,ladi. lngiltere tarihi i~in ~ok mes'ud eser <;Ikarmi§, Krali~enin albn11 senelik 
bir devir yaratm11 olan bu yiiksek 1ah • hayahm seyircilerin nazannda gayet bii· 
siyetin hayab birc;ok senaryo muharrir • yiik bir meharetle eanlandirmi§Ilr. 
lerini ve piyes miielliflerini &lakadar et- Yapt1g1 kusursuz makiyajla Kralic;e 
mege ba.1ladi. Bir kiSim kordelalar ve ti- Vietoria'nm cismen nas1l hpkiSI olduysa, 
yatro parc;alan viicude getirildi. Son 0 • ruhan da o 1ahsiyete o kadar fazla yak· 
larak da Pariste Madelaine tiyatrosun • lalmllbr. Kadm hiikiimdann son devir • 
da Gaby Morley «Victoria Regina» pi· lerini idrak etmi! birc;ok ya§h adamlar 
yesinde bu §ahsiyeti ~ok alaka verici bir sinema artistinin en kii~iik hareketlere, yiiz 
tarzda temsil etti. Diger taraftan muhim buru~turutlara vannciya kadar Krali~e 

t Victoria'ya benzedigini itiraf etmi,ler, o 
bir ngiliz sinema kumpanyaSI «Victoria d evrin tarihini ineeden inceye tetkik ede-
the Great» isminde bir filim yapb. Gene rek Hindistan lmparatori~esinin hususi 
lngiliz artisti Anna Neagle bu kordelada hayatml en kiic;iik teferruatma kadar og-
biiyiik bir muvaffakiyet kazandi ve «Ve· renmi1 olanlar da bu itiraflann dogru ol
nedik Sergisi» nde bu filim «Milletler dugunu tasdik eylemi!lerdir. 
KupaSI» m ald1. H ele Kralic;enin son zam&nlanni tas· 

Anna Neagle bizim memleketimizde vir eden parc;alarda o giizel ve gene 11,. 

pek de tamnmami~Ilr. Ciinkii lngiliz fi • tistin naSI! olup da bu ya1h ve ihtiyar ka· 
limleri bizim_ piyasada pek tutmami!IIr. dmm k1hgma girdigine herkes 1a1m11, 
Fa kat gene Ingiliz &rtisti otedenberi ta • parmak ISifml§hr. 
rihi roller oynamakta biiyiik bir liihret Anna Neagle sinema ile birlikte tarihe 
sahibidir. Buna ragmen Krali<;e Vic• ve lngiliz milletine ettigi bu hizrnetle 
toria'y1 ya1abnakta epey mii,kiilat <;ek- dogrusu biiyiik iftiharlar duyabilir. 

1 
"" ~a"dm y~zunden ' ' j Samaunda btiyiik bir reaim 

1 };nfF.I-1\!>eece. 'ra.ksnnda ZamJ?ak..soka- sergiai .a~1hyor . . 
gmda Emine admda bir kadm yiiziin
den biiyiik bir kavga olmu~. iki otomo
biide bulunan dort ki§i birbirlerini dov
mii§lerdir. 

Kavga kanh bir §ekil almak ilzere 
iken devriyeler yetl~mi§ ve sb~!ulan 
yakalamt§lardir. 

Otomobillerde arama yapan polisler, 
otomobillerden birinde bir mavzer ta
bahcasl bulmu§lardrr. Tahkikata de • 
vam edilmektedir. 

Miistakil Ressamlar ve Heykelbrq • 
lar Birlij!i Samsunda zengln blr sergi 
a~acaklard1r. Bu serginin kii§ad mera
simi birka~ giine kadar Samsun Halke
vinde yapllacakllr. 

Sergi a~1k bulundugu mlarda bir!ik 
miimessili olarak Samsuna giden res -
sam $eref Akdih tarafmdan bir de kon
ferans verilecekt!r. 

Sergide yiizden fazla resim te~h!r e· 
dilecek ve bir hafta kadar devam ede • 
cektir. 

iSTANBULLULAR iSTEDiGiNiZ OLDU 
Kahramanbklarla do:u TURK eserini bir hafta daha gilsteriyoruz 

TRAKY A MANEVRALARI 
ve 

HALK KAHR AIV ANLARI TO rk~e soz 10 
Hakilri kangoterlere tat ~1karan biiyiik san'atkar (Chestere) In 

tahe eri ve 

AfK GiiNEfi 
'--- Me§hur tenor JAN KIPURANJN §aheseri __ _ 

Bugiin M i L L i ba§hyor _ .. 

Gedikpa§a AZAK SiNEMASI <;ar~1kap1 .. 
BugU~ matinelercen lllbaren yenl sezona ba,hyor 

lotanbulda Jilr defa: Herkesin bahaettiA-i biiyiik joopromye GRETA 
GARBO'nun aevditi ROBERT TAYLOR'uo aoo fi!imlnrinden 

KADINLIGIN SIR R I 
iUiveten: PAUL MUNI'nln son fllml 

YILMIYAN ADAM ve EKLER JURNAL 
dDnya haberlerl 

RADYO 
( Bu ak$amki program) 

IsTANBUL: 
12,30 pll!;kla Tilrk mu.slklol - 12,50 hava• 

dts • 13,05 muhtell tpU!.k ne~rlyatl - H son· 
ik!nel Tti.rk Tarlh Kurultaymm ne~rl <Jtu• 
rultaym miiteaklb toplantt gUn ve saat• 
Jeri her top!ant1 sonunda blldlrllecektir.l ' 
18,30 plakla dalll! mu.slklol - 19,30 konte • 
rans: Beyo~lu Halkevl namma • 20 Bllllen 
§en ve arkada.jlan tara!mdan Tti.rk mu· 
slkUII ve halk ~ark1larl - 20,30 Orner 1UJl 
tarat1ndan arabca s<iy!ev - 20,45 Nezlhe ve 
arkadafl&ri tarafmdan Tilrk mu.sUwl ve 
halk oarkllan. saat ayar1 ... 21,15 orkestt& .. 
22,15 ajans ve borsa haberlerl ve erteal IJU" 
nun program! - 22,30 tti.rkge ~n: lncl ta• 
rafmdan, plyano refakatlle • 23 son. 

vtYANA: 
18,05 ka.rl§lk yaym - 20,30 SENFONiJ' 

KONBER - 21,45 gramofon. eRlencell kO ' 
nu,ma - 22,45 MUBiKi • 23,15 haberie!, 
ha.va - 23,25 DANS MUsiKisi: - 24 habet' 
ler • 24,05 DANS MUSOOS!. 

BERLiN: 
18,05 MUSOO - 18,45 haberler, kar!fll 

yaym - 20,20 EQLENCELI MUSOO • 21,06 
ha.berler • 21,15 MUSiKI VE DANS HA ' 
VALA.Rl - 21,55 ply.., - 23,05 hava, babel" 
ler, spor - 23,35 kari§Ik yaym. 

PE§TE: 
18,35 Qi:NOENE ORKESTRABI • 19,.0 

&Tamofon • 20,15 §AN KONSERI • 20,50 sf• 
yasi haberler - 21,05 kari§Ik yaym, habet• 
ler • 22,15 KONSER - 22,51' gramoton • 
24,05 baberler • 24,15 CAZBAND TAKIMl' 
1,10 son h&berler. 

BUKRE§: 
19,05 gra.mofon, konferalll! • 20,45 OR • 

KESTRA KONSERi • 21,40 viYOLONS&i
KONBERi • 22,35 karl§lk yaym • 22,50 
AK§AM KONSERt • 23,50 haberler. 

BELORAD: 
18,25 KONSER ve ICEMAN KONS!lRf • 

19,55 hall< melodllerl, ulu.sal yaym babel' 
ler • 21,05 BENFONix KONSER • 22,05 mJ• 
zah, ha.berler • 21,25 PiYANO KONSERi• 
DANS MUSiK:t.sf. 

LONDRA: 
19,05 ORKESTRA KONSERI • 19 55 pi· 

YANO VE !;IAN • 20,35 kar~Ik yaym'. 21,o6 
ag1k haya kolll!erl - 22,45 rOportaj • 23.o6 
MUSIKI, DANS ORKESTRABI • 24,35 11a' 
va, haberler, gramofon 

PARiS [P.T.T.J; • 
18,05 gramoton, ~llrler, gramoton to • 

nuoma - 19,05 QARKILAR, p.ty ARo' gOlf" 
SERI • 1Q,35 gramofon, haberler, etlence!l 
yaym, halk ~arkiiari, ra.dyo tantez!ol • 22,sS 
ODA MUsiKist - 23,35 haberler, tcnUI • 
ma, hava ve safre. 

ROMA: 
18,20 MUSiK:trj HiKAYELER • 18 55 ta• 

ri§lk yaym ~ 21,45 KARIQIK MUSi!d • 
22,05 KLAsiK MUSixt • 23,15 KO~O 
KONSERI, sonra DANS MUStKi:st, Jstlr•· 
~atlerde hava.. haberler. 

Diizcede Uitiin mahaulii 
~ok iyi 

~~zc~ <.~~susi) - Adapazan, Hen ' 
~ek, ":?uzce, :Solu §Osesi, Tiirk!yenin ell 
l§lek ~kbsadi yollan arasmdad1r. Hergil' 
vasati olarak 1600 nakil vas1tas1, gelir ve 
g~er. Bo!u §Oses!, !zmit hududu son• 
er?ik~e~ sonr~ intizamm1 kaybediyot• 
Kah 1y1 ve kah giize! bir yolda DiiZ ' 
ceyi buluyorsunuz. Maahaza, yo! bO~ 
amelerle dolu .. Bu yolda Melen 1rms~1 

iizerinde biiyiik bir koprii lll§a edile • 
cektir. Kiipriiniin temelleri ahlmllj, W 
kat kereste olmad1gt i~in !ll§aat dur • 
mu~. Bo! kereste i~inde kerestesiz ]tal· 
mak insamn hayretini mucib oluyor• 

Dilzcenin goze ilk goriinii§ii iyi de
gil .. Tahta evler, harab binalar, y~k:I~ 
v: toprak Sivall bir §ehir ... t~inde geZ' 
d1kc;e, sokak!ar1m gordiik~e, lnhbain~' 
yav~ yav~. degi§iyor, (fena degil) dl ' 
yorsun'!". Fakat, yatacak bir otel, ye ' 
mek y1yecek ve lokanta bulamayin:• 
ve kasablarm a~1kta et sathklarml go· 
riince fikriniz tekrar degi§lyor. 

Kazamn eskiden fazla olan katil. 
cerh, hirSizhk ve klz ka91rmak gibi 
vak'alan pek azalmi§. Vali Salim Giln' 
dogan bu mmtakada demir gibi bir !dl' 
re kurmaga muvaffak olmu§tur. 

Saghk hayatmda s1tma miicadele te?' 
kilahmn biiyiik ve ehemmiyetli rolii ol· 
mu§. Biitiin koylere gidilerek hastallk 
az zaman i~inde iinlenm!§ ve hili dl 
hummah ve miitevali bir ~ah§ma vat· 

$ehrin ikhsadi hayatmda tiitUnii11 

c;ok miihim mevkii var. Bu seneki rnsll' 
sui pek nefis ve rekolte rand1man!Id1' -·-IRTlHAL 

Sab1k tiic~ardan ve Antalya es~i 
meb'usu Murad $erefli ($erializadt\ 
refikas1 ve Sibir yagt §irketl muhssib 
Vefa $erefli ve '$i§li Belediye tahsi11°l 
besi memuru Muhtar $erefli validt5 

d~ tabibi Mutahhar Soylu kay:Invsli : 
des! vefat etmi§tlr. Cenazesl bugiln ~~ 

BARBARA 
STANVIK Sinemas1n1n 

beyaz perdesine §eref 
verecektir. 

' S • • M E R at II de $i§lide Bomont! istasyonu cl: 
Bu hafta U Sinemasmda --••• varmda Samanyolu soka~mda 34 nu 

Gorlllmeml' bir muvaffalriyetle gosterilmekte olan bllyiilr Franoiz marah hanesinden kaldmlarak narn
8
;: 

F 

taraf1ndan nefis blr su
rette yarablan bUyUk 

Numarah biletler sablmaktadJr. Telefon: 40868 

Me§hur Rus muharriri P U f K i N'in olmez eseri 

MACA KIZI i P EK'te 
PiERRE BLANCHARD 

sinemasin 
MARiE BELL - HENRY ROLLAN ve JACQUE CATELAiN' in 

temsili ve ViCTOR MARGUERiTE' in me~hur romam ve senenin en bllyllk Frans1z filmi 

( LA GAR~ONNE ) 

, 

filimlerinin en mUhlmml, Pariallsl vc en lhtirashsl Te~vikiye camisinde k1hnacak ve 

V I• C D A N M •u• C A D E l E S 
1
• yiibde ailesi kabristamna defnedil~ek' 

~aheserini takdir nazarlarile oeyredivor ve eaodao alk,,lan•vor. 
Bat rollerde: RENEE St. CYR • JULES BERRY • SUZY PRIM 

E~~rarentiz bir hava i~lode bir &§k romam .... 
IIAveten: EKLER JURNAL oon diinva havadioleri ve 

MEAMER SANAYII IIOretlcl tlllm 

HA VIR I • 

<< BAY TEKiN AFRiKADA >> 

tir. Cenab1 Hak rahmet eyliye. -·-Te,ekkiir 
Sevgili babam1z sab1k istanbul r,i ' 

man reisi emekli albay Mahmud Go~· 
talaym irtihali miinasebetile gerelt c~ 
naze merasiminde bulunmak ve ger;1• 
telgraf veya mektubla bizleri taziye 11 
mek suretile kederimize i§tlrak e<Je t 
dostlarimiza ayr1 ayr1 te§ekkiire son5~, 
teessilriimiiz mani oldu"undan kendl 

6 i< , 
lerine kar§l duydugumuz minnet )I • 1, 
lerinin gazeteniz vas1taslle !bHi~n' d! 
leriz. Goktalay ~ 

ERTU<";RUL SAD! TEK 

Degil, Bir Hafta Daha ALKAZAR Sinemas~nda ERKEK KIZ 
t.,. · lk Sevglll halk•n arzusunu yerlne getlrdik. 
11m1nin i iraesidir. HaftaniD en buyiik muvaffakiyeti olacakbr. ------•• l•--------------~.;.;;.;.~~.;.;.;;~~;.. .. .1 

Bu gece (Bt)Ytl1{P.~ 
DA) da (Aman HB111 

Sus) ve (Kihbik) 
Cumartesi (BUYV'l'dl 

DERE) Aile tiyatrosUO 



21 Eyl(l] 1937 CUMHURIYE'r 

Y eni I~ kanununun tatbik1na Doktorlarimiz arasmda 
.d b. . . . b.ld" "ld" yeniden terfi edenler 

a1 lflDCI e l111f I lfl I Birer derece terfi eden 287 doktorun 

l§~i ve bek~ilerin haftaltk 
teshit saatlar1 ayr1 ayr1 

~ali§ rna 
edildi 

Ankara 21 (A.A.) - lkttsad Veka·j 1eklinin degi§tirilmesi, sii>lenmesi, salt~ 
letj h dairesi reisliginden resmi teblig: i~in haztrlanm~SI i~leri» ziimresine gi~en 

. . .. • 11ler arasmdakt ekmek ~.karan fmnl>r 
48 aaathk lf muddett lie ayni ftkrada yaz,h olm1yan ve 

l~ kanununun 35 inci mad~esinin «c» h kanununun 3 iincii maddesinin D. 
~~di_ mucibinc~, i~ miiddetlen hakkmcla G, l, I, J ve K bendlerinde saytlan sair 
lltnc1 gene! emtr ~udur · sanayi i~lerinde ve gene 1 numarah ben· 
1 - h kanununun 1iimuliine giren her din «B» ftkrasmda yaZllm•~ olan pera · 

lihlii i§lerden: kende ticaret i§lerile sanayiden saytlmt • 
a - Kanunun ii~iincii maddesi mu • yan diger her tiirlii vastftaki i§lere aid 

tibince sanayiden saytlan ve bu madde· haftahk i~ miiddetleri, aynca c;tkanlacak 
nin a b d e f h bendlerinde yazth o- «gene! emirlerde» tesbit edileceginden, 
I ' I t t I 

an «her tiirlii madenleri veya diger her bu i~lerde tatbik edilegelmekte olan i1 
hangi bir maddeyi topraktan ~tkarma ve miiddetleri ~imdilik muhafaza olunabilir. 
tal ocaklan i~lerinde», «ham. yan ve tam II saatlik if miiddeti 
lllamu\ maddelerin i§\e:1mesi, temizlen .' 6 - Gene sanayi i~leri arasmda 
lllesi, 1eklinin degi!tirilmesi, siislenmest, «ham, yan ve tam mamul maddelerin i~
'?tl'§ i~in hamlanmaSI i5\erinde»,. «her lenmesi, temizlenmesi, §eklinin degi~tiril
tur\ii kurma • montaj •• lamir, temde • mesi, siislenmesi, salt~ ic;in hamlanmaSI 
lite, s<ikiip dagttma i!lerindt», «hma ya· i1leri» ziimresine giren mevsimlik i1ler • 
PllrnaSI ve tamiri ve tadili ve bozulup den iiziim ve incir i~lemelerinde ihracat 
Y•k•lmast i1\eriy\e bunlara yardtmct her devresine miinham olmak iizere c;ah~h
tiir}ij smai ima\at i~lerinde», «elektrik nlan i,.;ilerin giinliik i1 miiddeti en ~ok 
Ve her tiirlii muharrik kuvvetler istihsah, 11 saattir. 
lalwi\i, nakli, tesisat ve t~vziatt i1lerinde», Binaena\eyh bu ;,Jerde c;ah,ttnlan i~ 
«111 ve gaz tesisall ve i1letmesi i1ler~~e», c;ilerin pazar giinii ile birlikte 7 giinliik 
tgernj ve vapur injaSl, tamiri, tadth ''e i~ miiddeti ancak cem'an 77 saat olabi-
b.;zup dag"ttma i§lerinde.» }' tr. 

b-- Bankacthk, sigortacthk i1lerinde 
Ve «ticari faaliyetlerin yardtmct hizmet
lerinden olan kumusyonculuk, acental•k 
V~ emsali i1ler dahi dahil olmak iizere>> 
hiikrni veya hakiki 1ahtslar tarafmdan 
~iirutiilmekte olan tiirlii vaSJflardaki top
tan ticaret i1\erinde, <;al:,tmlan i~<;ilere 
haftada ceman 48 saatlik i~ miiddeti 
\atbik olunur. 

2 - him haftada 48 saatlik i1 miid
~eti 35 inci maddenin «a» bendi muci
tnce 6 ;1 giiniine tevzi edilerek i1 ve!en 

trafmdan tesbit edilecek usul, i1yerinin 
-~gh bulundugu. h dairesi oolge amirli
&.ne, bu gene\ emrin meriyetinden itiba· 
ten 15 giin i~inde, yazt ile bildirilecektir. 

3 - Hafta tatili kanununun 3 uncii 
lnaddesi mucibince i~bu kanun hiikiimle
~nden miistesna olan i1l~rd~ ~h~ttnlan 
~ilerin tatil giiniine aid <;ah1ma miihleti, 
d,ger ;1 giinleri gibi 8 saattir. Bu suretle 
bunlarm 7 giinliik i1 miiddeti ceman 56 
~<~at olur. !?u kadar var ki amlan kanu· 
bun diger maddeleri hiikiimlerinden mii•
tefid olmak suretile tall! giiniinde dahi 
~elediyeden ruhsatname alarak i~liyebi· 
hen sair i1yerlerinde ~ahjtmlan i~~iler 1<;in 
aftada 48 saatlik i1 miiddeti esaSI mah· 

fuz olup bunlann miinavtbe suretile haf
lahk istirahat haklan temin edilir. 

4- Yukanki maddt!er mucibince 6 
Veya 7 giin\iik i1 haftalannda 48 veya 56 
•aatlik i1 miiddetmin tatbik edilecegi i1 
Y_erlerinden i1 kanununun 3/ nci madde
j'n~eki esaslara miisteniden, i1 miiddet -
<l1ni arllrmak ihtiyacmda bulunanlar 

h., maddede yazrlr 11enel 1artlar alfmJa 
gijnluk <;ah~-a miiddetlcrini arllrmak ii
Zere i§ dairesinin iJgj}j «oo\ge amir\igi» 
n~ miiracaat edebilirler. 

$imdilik deiiftirilmiyen if 
miiddetleri 

5 - hbu gene\ emrin 1 numarah ben
?inin «a» f1krasmda saytlm•~ olan sanayi 
t1leri ziimrelerinden: «Ham, yan ve tam 
lltamu\ maddelerin i,lemesi. temizlenmes: 

lf~i poatalart 
7 - Gene sanayi i1\erinden yukanda 

amlan ziimre dahilindeki «pancardan ~e
ker imali» i1lerinde, miinhaman kampan
ya devresinde, c;ah,tmlan i§<;ilere tatbik 
edi\ege\mekte olan i~ miiddeleri -bu y1\ 
kampanyasmda mahsus olarak- aynen 
muhafaza edilmi1tir. ,Su kadar ki kam • 
panya devresinden sonra bu i~lerde c;a • 
h~aya devam eden diger k!Snn i~<;ilere 
umumi esas olan haftada 48 saatlik i1 
miiddeti tatbik edilecektir. 

8 - T eknik veya ekonomik icabat 
dolaytsile giiniin hi<; bir devresinde dur • 
makSJzm birbiri ardmca i1c;i postalarile 
yiiriitiilen i1\erden i1bu gene\ emrin I nu
marah bendinde saytlan ziimreler d·ahi • 
Iinde olanlann en gee; 15 te~rinisani 1937 
pazartesi sabaht saal 6 dan '!hbaren giin
de 3 i§<;i postast <;ah~hrrnalan mecburi -
dir. 

Genel ernrin meriyete girrnesile 15 te1· 
rinisani 937 tarihi arasmdaki g~ecek za
man, ii<; i~<;i postaSI c;.ah,tmlmak ic;in bu 
gibi i~ yerlerine verilmi~ hamhk miihle
tidir. 

D<; i~<;i postasmdan herbir postaya se
kizer saatlik i1 miiddeti tatbik olunur. 
Bu miiddetin ortalama bir zamamnda i1· 
<;ilere yamn saatlik dinlenme verilmesi 
mecburidir. 

Bu bendin 1iimuliine giren i§lerde ii~ 
i~<;i postaSl <;ah1ttrrnak usuliiniin, yukan
da yazth haznhk miihleti dahilinde, han• 
gi tarihten itibaren ve hangi saatlerde 
postalar degi~tirilmek suretile latbik edi· 
lecegi i1 veren tarafmdan h dairesinin il
gili «Bolge amirligi>> ne yaz1 ile bildiri
lecektir. 
9- h kanununun 47 nci maddesinin 

<<A» bendi mucibince herhangi bir i1 ye
rinde gene\ olarak muayyen <;ah~a sa· 
atlerinden once veya sonra yaptlmaSl ge
rekli olan haztrlama veya tamamlama, 
yahud temizleme i~lerinde c;ah~tmlan i~ 
ciler, bu gene\ emirde tesbil edilen c;ah~ 

Edebi tefrika : 75 • ' 

~D-A_~_~_ ... __ ~_o_aa_:;.~ ~-~~ ~~ ~ 
b- Gene kaclm, fatma §iddetini kaybedip 
1laz uzaklajhktan sonra, kendt meta • 

~tini begeniyor, sinirlerinin saglamhgma 
l~!t,Yordu. Kendi kendimn ja§ttgt bit §eyi, 
b·a~ti olur da etrafma kuvvetle hissettire-
:hrdi} 

Melikenin mektub yazma.d•gmdan 1i· 
hYet eden $ekib, gene kadmm tutuldugu 
ac, Sltmay• bilmiyordu. 

$ekib, posta saatlerini beklemenin, ne 
oldugunu bilmiyordu I Postamn geciktigi 
riinler, karlarla ortiilii, ~amurlarla kapa-
1· Yagmurlarla perdelenen yo\lara bak -
lltanm ne oldugunu bilmiyordu I 

Uzaktan oten tren, vapur diidiiklerini. 
j'otiir hmlhlanm, korne seslenni din -
trneden, daha bu sesleri duymadan on• 
art duyacagt am beklemenin ne oldugu
~u bilmiyordu! 

I Melike, bunlan kocasma yaz1 ile an· 
•tamazd! ki ... Belki de, s<iy\iyemiye • 
t~kti. Bunu anlamak icin, ayni SIZtlan, a • 

Yn, act SltmaYJ ~ekmek laz•mdt. 
d $ekibin hastahgmm uzamaSI, gene ka-

101D kalbinde garib §iipheler uyandtr -
lllaga ba,larru!h: $ekib, acaba, sahiden 

hasta mtydt} 
Melike, sevgi\isinden ~phe edi~ine 

utanmakla beraber, kendini hakh bulu -
yordu. $iiphelenmek, seven insanm hak
k• idi. Melike, hududwz emniyeti, ka • 
ytdSlzhgm ~er~evesi i~inde goriiyordu. 
Melikenin, herkesten, her ~eyden §iiphe
lenmege de hakkt vardt. $ekibin yakmm· 
dakilerden emin degi\di ve kendisi de u
zak, uzaktaydt .. · 

Gene kadm, evvelce, kocasm1 naSI! 
sevdigini bilmiyordu. Hastahk, aynhk 
araya girdikten sonra, onu, biitiin canile 
sevdigini, ona biitiin canile bagland1gm• 
anlam~tt. 

KocaSI da onu, ayni derecede seviyor 
muydu? Mel ike, gelen mektublardan bu· 
nu ogrenebilecegini samyordu. Kocasm
dan gelen mektublar, onun tutundugu 
son destekti; sevgilisi de aramaml§ olsa, 
gene kadm i~in, ya~amanm tadr degil, 
manaSl kalmtyordu. 

Karlann yagmaSI, yol\ann kapanmast, 
amk Melikenin umurunda degildi; giin 
oluyor, havanm a<;th~ma, giine~in yeryii
ziine giilii1iine sinirleniyordu. 

ma miiddetine ilaveten ve bu miiddetin 
ba1lama ve bitme saatlerinden once ve • 
ya sonra olmak iizere, ve iki saati ge<;me
mek 1artile fazla <;ah~tmlabilir. 

T amamlama ve temizleme 
ihtiyaalart 

Ancak boyle hamlama, tamamlama 
veya temizleme i1lerinde <;ah§hnlacak i§· 
<;ilerin sayiSI: 

25 ki,iye kadar i~<;i <;ah,ttran i1 yerle· 
rinde en c;ok 2 i~<;i. 

26 • 50 ki~iye kadar i~<;i <;ah1ttran i1 
yerlerinde en c;ok 3 i~<;i. 

51 • 75 ki§iye kadar i~<;i c;ah§hran i1 
yerlerinde en c;ok 4 i~<;i. 

76 • I 00 ki1iye kadar i~<;i ~;ah~taan i1 
yetlerinde en c;ok 5 i~<;iden ve 100 den 
yukan i~<;i c;ah§ttran i1 yerlerinde ise i~c;i 
saytst yekunu en ~ok yiizde be1inden 
fazla olamaz. 

Bu suretle haztrlama, tamamlama ve
ya temizleme i~leri ic;in giinliik ~ah~ma 
saatlerinden once veya sonra <;ah~ttnlan 
i§c;ilerin, yukanda yazth §artlar dahilin
de, hangi saatlerde bu i}leri nekadar 
miiddetlerle ve ka~ar ki~i olarak yapa • 
caklan ve bu i~<;iler arasmda tatbik edi· 
len miinavebe usulleri i1 verenler tarafm
dan h dairesinin ilgili «Bolge amirli • 
gi» ne yazt ile bildirilecektir. 

Bek~i ve gece nobet~ileri 
Gene l1 kanununun 47 nci maddesi -

nin «b» bendinde yaZJh oldugu ve<;hile. 
vazifeleri aslmda biteviye siirrneyip 
vakit vakit ifa ed1lmek icab eden kon • 
trolcu. bek<;i. gece nobet<;isi gibi i§~ilere 
tatbik edilecek giinliik i~ miiddeti. en <;ok 
12 saattir. 

Bu gibi i~ileri bulunan i~ verenl-er, 
buniann hiiviyet, vazifelerini ifa tarz vo 
usullerini ve bunlarm i~i ne zaman ba1 • 
lay1p ne zaman bittigini, bunlar arasmda, 
gece veya giindiiz <;ah§anlan 1, Daire • 
sinin ilgili «b<ilge amirligi» ne yaZJ ile 
bildirmelidirler. 

11 - l~bu gene! emir 11 -t~riniev • 
vel 1937 pazartesi sabah1 saat aludan 
itibaren mer'idir. 

lhtar 
Bu gene\ emirde •yaz•h i1 miid • 

detlerile buna miiteferri usuller ve mua
meleler hakkmdaki hiikiimlere riayet et
medigi -yaptlacak tefti~ler neticesinde
tespit edilen i1 verenler aleyhine, 1~ ka -
nununun ceza hiikiimleri mucibince ka • 
nuni takibata giri§ilecektir. 

Bu gene! emirle tespit edilen i~ miid
detlerinin ve bunlara milteferri usul ve 
muamelelerin tatbikmt esas tutarak i§~i • 
lerin iicretlerinden eksiltmeler yaptlmaSI, 
h kanununun ceza miieyyidelerile ya -
sakttr. Giindelik, haftahk veya ayhk iic
retle ~ah§tmlan i~<;iler gibi saat hesabile 
c;ah,hnlmakta olan i~<;ilerin de i1 saatle
rinin, bu gene! emrin tatbikt dolayiSile a
zalmaSl, bunlarm giinliik kazanclannm 
eksilmesine sebeb olamaz. 

Ocretler meselesi 
Binaenaleyh yerlerinde 1imdiye ka

dar tatbik edilege\mekte olan i1 
miiddetlerile bu gene! emrin tesbit 
eyledigi i1 miiddetleri arasmdaki sa
at farklanna aid olan iicretler, ye • 

llk 1iiphenin ardtstra, kalbrne ikinci 
bir 1iiphe daha girrni§ti: Acaba, kocaSI, 
~ok hastayd1 da, grip, filan, diye hafif 
gosterip ondan sakhyorlar m1ydt? 

Doktor, bir kere ugram11. Sekibi gor· 
mii§IU. Doktor, yalan soylemezdi. Fa kat 
on dan sonra kocasmt gormemi§ti ki ... 

Gene kadmm kalbine saplanan iki 
§iiphe de birbirinden ac1, zehirliydi. 

Bu iki §iipheyi birden kopanp atmak 
i<;in tek <;are vardt; doktordan izin ahp 
eve gitmek. 

Buna, akh yatmt§ll; hemen i~i geni~
ledi, olurdu, klSaca kocasma yazdt: 

«Sevgilim, 

«Hem hastahgmt merak ediyorum, 
hem de seni c;ok gorecegim geldi. Hava• 
lara diyecek yok dogrusu. Doktordan 
izin ahp hafta ic;inde bir giin ge\ecegim. 

«Mektub yazmad1gtm i~in, iizii\iiyor 
musun? Ne yapaytm? Ben, mektub yaz
maSJm bilmiyorum ki... Sen, ne giizel 
yazryorsun. Sevgilim! Mektublannla, be
ni nekadar mes' ud ettigini bilemezsin. 

«Btrak ,Sekibcii!im, fazla yazmtyaca· 
gtm. Ciinkii yazd1klanm, yazacaklanm, 
dii,iindiiklerimin, hissettiklerimin yamn • 
da 0 kadar cthz, soniik, ruhsuz kahyor 
ki, ben, bOyle mi dii~iiniiyorum, bOyle 
hissediyorum, diye utamyorum, ve kt
ztyorum ..• 

«Kalbimi, sana anlatamazsam: sen, 

tam listesini ne~rediyoruz 
----

IB~tarat• I fnol sallf/etlel 

dan Hamid, Siileyman !?iikrii. Hasan 
Osman, verem dispanseri~den Mustafa, 
emrazt ziihreviye t"1kilat miidiirii Zihni 
Galib, miifetti~ Mehmed Rii~tii. emraz1 
ziihreviye hastanesinden Naci, Nured · 
din, Beyoglundan Osman Nuri, Ziya • 
eddin, Saim, Ibrahim Etem, ;levket 

T rabzondan Abdullah, Baltkesirden 
Hasan Raif, Mustafa Saban. Kami!, 
ihsan, lzmirden Halil, BUrhanettin, Hil 
seyin Hulki, Ismail Ziya, Esad, LUtfi 
Rahmi, Kocaeliden Nail, Feyzi, Kon· 
yadan Osman, Naili, K~r~ehirdtn !bra
him Etem, Malatyadan $efik, Manisa· 
dan ;levket, Ali F aiz, Enver, Rizeden 
Siireyya Salim, S•msundan Hasan F oh· 
mi. Alaeddin, Sabri, $evket, N ecmed -
dm, Ordudan Sttl<t, Kiitahyadan Alt • 
med Ferid, Abdurrahman, Kilisten Meh· 
med Emin, Giresundan Abciiilkad:r, 
Mersinden Kemal ;lakir, lspartadan Ib
rahim Etem, Kastamonudan Hayri Di· 
laver, Aydmdan Ahmed Necib, $evket, 
Boludan Hakkt, Arif Salim, Bursadan 
!?efik lbrahim, Osman Niyaz~ Mehmed 

T evfik, LUtfi, Cevad, <;:ankmdan lsa, 
Rasim, Diyarbeki~en Mustafa, Orban 
Bii~han, Edirneden lsmail Hakkt, Eski • 
1ehirden $iikrii, $emseddin Sami, s; • 
nobdan Bahir, Sttkt Eyiib, Adanadan 
Ziyaeddin, Re~ad, Beyogh:ndan Fikret 
T~hir, Necmeddin, Tank, Cerrah • 
pa~adan N e~et F ethi, lhsan, Arif, N az
mi, Ahmed ;liikrii. 

55 liraya terfi edenler 
Baltkesirden Ibrahim Ekrem, <;:anak

kaleden Kaztm, Hiisameddin, Adapa • 
zanndan Ruhi, Konyadan Naci, Besim, 
K~r~ehirden N aci, Manisadan Semi.!,, 
Mara§tan Sedad, Samsundan Agah, 
Mersinden Rii~tii. T arsustan Rtza, Kas
tamonudan Seyfeddin, Kayseriden Yeh, 
Kuklarelinden Avni, Antalyadan H1 • 
san, Aydtndan Nuri, B:Iecikten Tahir, 
Edirneden T ahsin, Cerrahpa§adan Me11-
med, Beyoglundan Kemal, Kad•kOyijn
d~n Hasan, Denizliden O,man, Yozgad
dan Ziya, Urfadan F uad, T rabzondan 

Marmaradaki me~hul tahtel
bahir hikayesi 

Erdek 21 (Hususi) - Denizaltt gemisi 
diin sabah Marmara adasmtn Saraylar 
koyiinden gijriilm~iir. Her giin bir 
tayyaremiz Marmara adast ve Kaptda~ 
etraft iizerinde daimi surette do!O§mak
tadtr. 

••• 
Diin Marmara adast ve Erdek civa -

rmda mec;hul bir denizalh gemJSmtn 
goriildiigii. hakkmda 1ehrimizdeki baZI 
mehafile haberler gelmi§tir. Bu meyan
da Marmarada bazt arO§tlrmalar ya -
ptldtgt da haber verilmektedir. ............................................................ 
ni tatbik edilecek i~ miiddetlerinin her 
bir saatine dii~en iicretler iizerine zam • 
medilmek suretile i~<;inin bir giinliik ka -
zanct iizerine zammedilmek suretile i~<;i· 
nin bir giinliik kazanct eski had ve mikta· 
nnda muhafaza olunur. 

Bu ihtann aksine hareket eden i~ ve • 
renler, i~ kanununun 53 iincii maddesi • 
nin «i~<;i iicretlerinden eksiltme yaptlmt
yacagl» hakkmdalci mutlak hiikmiine 
miisteniden, 140 met ceza maddesi mu -
cibince kanuni takibata ugrarlar. 

beni nas!l anhyabilirsin? Bu. benim en 
biiyiik suc;um. Affetmesen de hakhsm. 

«fa kat kanctgma o mektublan yazan 
sevgili kocaSJ, bunu ho1 goriir, degil mi? 

«Gozlerinden hasretle operim sevgi -
lim. - Melike.» 

Mellke, zarft kapadtktan sonra dii • 
~iindii: 

- Hafta ic;inde, ge\ecegim, ded:im. 
Gidecegim giinii kararla§hllp yazsayd1m 
daha mt iyi olurdu? 

F akat ned en? KocaSJ, evde, basta yat
m•yor muydu? Ne giin gitse, onu evde 
bulmtyacak m1ydt? Giiniinii 80ylemege 
ne liizum vard1? 

Neden bOyle dii,iindiigiine bir an 1a· 
1ar gibi oldu. Sonra, birden i~i karard.: 
Ya gider de, evde kimseyi bulamazsa?.. 

0 zaman, unulmaz bir yara ile kal -
binden vurulacakll. Zarf elinde, bir miid
det durdu. Mektubu, yeniden mi yaz • 
mahydt? 

Aldahlmtl oldugunu gozlerile gor -
mektense, §iiphe ic;inde ya1amag1 daha az 
act buluyordu. Hakikati, biitiin ~tplakh· 
gile gorrnek, onu, bird en y1kacakh; fakat 
~iiphe ile, yava§ yava1 ah§acagJ t<;m, 
IM.rhangi bir darbe, onu, fazla sarsmtya· 
caktt. 

Kapi hktrdamtj, hem~ire Sabahat, 
i<;eri girrni1ti: 

- Doktor bey, sizi riintgende bekli • 

T alai, Istanbul Belediyesinden F ehmi, 
Huliisi, Hahm. 

45 liraya terfi edenler 
U,aktan Kudrtt, Mersinden Mazlum, 

Bursadan $emsi, Erzincandan Ha ' id, 
Hasekiden Halis, Eminoniinden Kud -
ret, F atihten N asu, Beyog!undan Siiku· 
ti, Adalardan Yusuf, Sanyerden Suad, 
Baktrkoyden Hiiseyin, O skiid"dan Ek
rcm, Kad1koyden T evfik. Bey~glundan 
Cemal, Denizliden Ali, Muhidciin, Bar
tmdan Llmer, Urfadan Muzaffer, To 
kaddan Selim, T akirdagm:lan Liitfi. 

40 liraya terfi edenler 
lzmirden Celal, K~nyadan $evket, 

Malatyadan Hasan, Mugladao Musta • 
fa, Aksaraydan Cem"L Kutahyadan 
Ratib, U~aktan Osman, Elazizdcn 
Mecdettin, Andebden T ahsin, I sparta -
c!an F ahri, Giresundan Kemal, Karstan 
Esad, Afyondan Kadri, <;;:orurodan Ay
§e, Adanadan Kemal. Osmaniyeden 
Nevzad, Zeynebka.milden Fuar!, Darii· 
lacezeden Halid, Naci, Eyiibden Ali 
Rtza, Oskiidardan Siil•yman, istanbul
dan Ferid, Sad1k, Miinir, Cevad, Mu -
ammer, Sadeddin, Saframboludan Os • 
man, Y ozgaddan F aik, Altmed lhsan. 
Urfadan Miinir, Trabzondan lrfan, s;. 
irdden Yusuf, Mardinden Halil • 

35 llraya terli edenler 
lzmirden Ali, Bursadan Ekrtm, ls • 

tanbuldan Sadeddin, lhsan, Mehmed, 
Rtza, F aik, F atihten T ahsin, F ehmi. 
Hasan, Kemal, Abud, Necati, $iikrii, 
T evfik, Hicri, Hakk1, Mithat, Nazif, 
Adalardan §evket, Ibrahim, Sanyerden 
Memduh, Altmed, Bak.rki:iyden Sala • 
haddin, lrfan, $efik, O,kiidardan Sevki, 
Ha~an, Receb. Kad1koyden Ahmed, 
Hasib, Ali, Eyiibden Kemal, Agvadan 
Saffet, Samandtradan Hikmet, Llmerli • 
den Sadeddin, Mahmudbeyden Meh -
med, Silivriden ;liikrii, Biiyiik~ekmece -
den Hasan, Catalcadan Hasib, fstran -
cadan Avni, lstanbuldan Talia, Nebile, 
Fikret. 

25 liraya terfi eden 
lzmir memleket hastanesinden Mu • 

zaffer. 

Brest'te C-2 tahtelbahirini 
baaanlar 

Paris 21 (Hususi) - Brest'te C • 2 
tahtelbahirini basan !spanyol tahtelba
hiri kumandam Lasherras hakkmdaki 
isticvaba devam edilmi§tir. 

C - 2 tahtelbahirinin teslim olunmas1 
halinde miihim bir para teklifini vade
den mektubda !spanyol kumandanla -
rmdan Froncoso'nun da adt vardtr. 

Froncoso bugiin Hendaye polisine 
miiracaat ederek tahtelbahir hadisesi 
etrafmda izahat verece~ini, bu i!jin 
muharriki kendisi oldujl;unu soylemi§· 
tir. Kumandan 80yledikleri tahakkuk 
edinciye kadar Franstz adliyesinin em
rinde kalacakhr. 

Le Petite Gironde gazetesi, kuman
damn Brest'e gotiiriiltrek istintak M -
kimi tarafmdan dinlenecegini yazmak
tadtr. 

Yugoslav manevralarma 
haz1rhk 

Bel grad 21 (A.A.) - Diin Kupa 
mmtakasmda askeri kttaatm yaya ola • 
rak, otomobille veya hususi trenlerle oak
line ba~lamlmt§hr. 

Her tarafta balk, askerleri co§kunluk 
ic;inde alkl!lamt§ltr. 

yorlar. 
Dedi, gozii Melikenin elindeki zarfa 

ili§mi!ti: 
- Ben, kaptCiya veririm. 
Gene kadm, 1a~trrnt~ gibiydi, gayriih

tiyari mektubu uzath; hem~ire Saba hat, 
zarft alarak odadan ~lkmtjh; Mel ike, a
gtr agtr ayaga kalkh: 

- T alihe btrakahm arhk ... 
Yaziyeti, talihe terketmi~ olmakla be

raber, Me\ike, o giin, doktordan izin is
tiyemedi. 

Dakikalar, saatler ge~tikc;e, sinirleri 
geriliyordu. Neden kocasmdan 1iiphe 
ediyordu? Etmesi ic;in, ne sebeb vardt? 
Kimseleri gormiiyor, kimselerle konu1 · 
muyordu. Kocasmm aleyhinde tek soz 
de duymaml§lt. Peki, neden bu §iiphe 
kalbine girrni1ti? 

Kocastnm sevgisinden, samimiyetinden 
mi §iiphe ediyordu? 

Y atagm yanmdaki ~zlonga oturdu, 
mektublan karyolanm iizerine maladt; 
birbirlerile ka~tla§hrarak gozden gec;ir • 
mege ba,ladt. Bu. kimbilir, kac;mc1 goz
den gec;iri§i, kac;mc1 okuyu!U idi! Mek
tublarm her satmnda, her kelimesinde, 
kocasmm ruhunu okumak istiyordu. 

F akat bu mektublann her sahn, her 
kelimesi, Melikenin kalbini bir ni§ter gi· 
hi yanyor, kanahyor, ve birden canlandt
nyor, kanadlandmyordu. Okurken, Me-
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Bir sergi miinasebetile 
JE=I minonii Halkevinde Orhan U. 
~ ralm a~hgt karikatiir sergisini 

ancak diin gorebildim. Salonda 
karikatiirlerle ba!ba§a kaldtglm i~in gene 
san' atkann te!hire laytk gi:irdiigii eser\eri 
istedigim gibi ve istedigim kadar seyre 
muvaffak oldum. Bu lath tema~a masm• 
da, eski bir hattra zihnimde §ahlamp du
ruyor ve goziimii boyuna gerilere <;eki • 
yordu. 

Evet. Bugiiniin oniinde diinii dii!iinii· 
yordum. 0 diin ki ben heniiz bir idadi 
§akirdi idim. Hakkt Pa1a isminde ya~<;a 
gec;kin, ruh~a gene bir askerden resim 
dersi ahyordum, hocam bir ders suaSin• 
da karikatiiraen bahsetmi§ ve §U sozJeri 
s<iylemi!ti: 

- Bu kelime italyanca caricare' den 
ahnniadtr, ashnda hiicum etmek ve yiik· 
lenmek manasma gelirken sonra mizahi 
yazt ve re•im ifade eden bir liigat oldu. 
FranSIZ alimlerinden Champlleurry'nin 
kanaatine gore ilk karikatiirist Yunanh 
Pavson'dur. Romahlar bu san'att ilerlet· 
tiler, fakat yaz1dan resme gec;iremediler. 
Ancak Ronesans devrinde karikatiir bir 
san'at §ubesi halini aid!, oliimle, §eytanla 
eglenmekten, 1akala§maktan ileri gidemi· 
yen karikatiiristler ilhamlanm badiseler• 
den de almaga ba,ladl. Bu ilerleme 
hamlelerini tevsik eden eserlerin ba11nda 
Fransa Krah 12 nci Liii'nin ltalyanlarla 
harbetmesini ve Papa Altmct Aleksan• 
dr'la Lutherin miinaka~lanm tehzil e
den karikatiirler bulunmaktadtr. 

Rahmetli Hakk. Pa1a bu mukaddi• 
meden sonra karikatiiriin Onsekizinci, 
Ondokuzuncu amlarda kazand•i!J inki· 
1aft ktsaca anlatarak susmu1tu. Ben, bil· 
mem naSI I bir ciir' etle, dayanamad1m, 
sordum: 

- Biz de karikatiir yok mu efendim}. 
Hocam, gamh gamh yiiziime bakl!, 

i<;ini <;ekti, §U cevabt verdi: 
- Mizah, vakan bozar. Biz Osman• 

ltlar vekur bir kavmiz. Karikatiirle ugra• 
~amaytz. 

Ve galiba SJktlm11 olacak lci ilaveye 
liizum gordii: 

- Bununla beraber bizde de karika• 
tiir yapanlar ~·kml!hr. Diyojen, <;:tngt • 
rakh Tatar, <;:ay\ak, Hayal gazeteleri 
bir zamanlar onlarm eserlerile do\uydu. 

Orhan Uralm scrgisini dolat•rkcn i~te 

bu hallra da zihnimde canlamp duruyor• 
du. Sanata dii§man bir devirde, Abdul· 
hamid saltanabnm son giinlerinde resim 
dersi alan, mizahm milli vekara uymtya· 
cag1 yolunda telkinler goren bizler ~in 
bOyle bir sergiyi gorrnek oe biiyiik zevk· 
tir, ne biiyiik bahtiyarhkttr?.. Bunun 
takdirini gene okuyucularumn irfamna 
bnaktyorum. 

Sergi hakkmda san'at bak1mmdan 
tahlil yapmak bana dii~ez. Yalmz gene 
san'atkann eserlerinde biiyiik bir istidad 
ve bariz bir muvaffakiyet goriindiigiinii 
memnuniyetle kaydetmekten kendimi a• 
lamam. Franstzca Vu mecmuasmm iktt· 
bas ettigi maymun yiizlii koca, sokaga 
tiikiiren lstanbullu, E1refin mezarla§t, 
Dersim 11ibi karikatiirler gerc;ekten ne· 
fis. Fa kat portreler biraz zaytf. Bir~ok 
dostlanmt Orhan Uralm ftr<;ast altmda 
degi~i~ ve tamnmaz bi~ime girrni~ gijr• 
diim. Halbuki karikatiir, benim anlayt~t
ma gore, zarifin galiz, galizm zarif; gii· 
liinciin ac1kh, actkimm giiliinc tarafmi 
gosterirse de ne e1yayt, ne e!haSJ tag~i1 
ve tahrif etmez, bununla beraber sergi, 
muvaffak olmu§ bn eser saytlabilir. 

M. TURHAN TAN 

likenin gozlerinden sessiz ya!lar dokiilii· 
yordu. Hayn! Bu mektublar, yalan o • 
lamazdt! 

Sevmiyen bir insan, bunlan yazamaz, 
soyliyemez, dii,iinemezdi: 

«Seni c;ok ozledim Melikecii!im. Seni 
naSJI oluyor da goremiyorum, bunu ak· 
hm almtyor. Bazan talihe kiifrediyorum. 
Bazan boynumu egiyorum. Daha ya • 
taktay1m. On iki giindiir kahb gibi ya • 
hyorum. Krizler, sanctlar, ate§ler, neler 
neler. Cok Slk!hyorum arhk. Seni de 
~ok o1.ledim. Halim ne olacak bilmiyo • 
rum. Bildigim bir!ey var sa seni <;ok oz• 
ledim.» 

Bunlar, yalan ve yapmactk olamazdt. 
Eger bunlar yalan ve yapmac1k idiyse • 
ler, Sekib, diinyanm en korkunc mah • 
lukuvdu, demek! 

Melike, buna ihtimal veremezdi. Ko
casmdan, bo§una 1iiphe etmekteydi. Se
kib, evde, hasta yahyordu. 

Eve gidecek, kocasmt gorecek; onu, 
biriken biitiin hasretile kucaklayip ope • 
cekti. 

Ertesi sabah, Melike, doktordan rica 
etti: 

- lki giinliik izin istiyecegim, doktor· 
cu&um. 

Doktor, ne gii\iimsemi§, ne de ka,Ia· 
nm ~atmt§h, durgun bir sesle cevab ver· 
di: (.41'~.!1 lXI/') 



G 

~inde 'iddetli hava 
· harbleri oluyor 

Tiirk- Alman 
ticaret muahedesi 

Uzak§ark i§leri i~in bir 
konferans toplanacak 

Japonlar, umumi taar
Japonlar, aleyhlerine verilecek karardan kor- ruza ge~tiler. Nankin 
kuyorlar. Konferansa biitiin devletler ~grrdacak durmadan bolfahyor 

Almanya ile yap:dan 
anla,mamn esaslar1 

[Ba1tarat• 1 tnct &ahlJcdeJ J rinde matlub tesiri has1l etmi§tir. Bu 
Japonya aleyhine karar verilirae nutuk, Parisle Londra arasmd~ mevc~d 

Cenevre 21 (A.A.)- 23 ler isti~ari ko· olan ~ok tam ve ~ok sam1m1 tesanud 
mitesinin i~tima1 arifesinde yan resm! hissini bir kat daha arttlrmi§hr. 
Japon mu~ahidler, Milletler Cemiyeti - !leriye dogru buyuk bir ad1m ahlmi§ 
nin Tokyo aleyhine muteveccih tedbir- olup bundan biiyl~ Fr_ansa 1le t~gJ!te_
Jer almas1 takdirinde Japonyamn Ce - re, Avrupanm vaz1yehn1 te~evvu§e ug
nevredeki bir~ok mumessillerle yap - ratabilecek her hangi bir badise kar§I· 
makta oldugu te§riki mesaiye nihayet smda gafil avlanmiyacaklardir.> 
vermek mecburiyetinde kalacagm1 be- A•amble dun tekrar toplandt 
yan etmektedirler. Cenevre 21 (A.A.) - Milletler Ce -

Delbos, Edeni tebrik etti miyeti Asamblesi, bu sabah Milletler 
Cenevre 21 (A.A.) - M. Delbos, dun Cemiyetinin ge<;en sene zarfmdaki faa-

6~leden sonra M. Eden'le giiru~mu~tiir. liycti hakkmdaki umumi muzakcreleri-
M. Delbos, iki memleket arasmda, ne tekrar ba~JamJ~br. 

mevcud olmas1 her zamanda oldugun - M. Antonesco, Kii~iik !tilafm Millet
dan daha zaruri olan tam vifaln g6ste- Jer Cemiyeti idealine olan sadakatin -
ren dun sabahki nutkundan dolayt !n - den bahsetmistir. Mumaileyh, misalnn, 
giliz Hariciye Nazmm tebrik .etmi§tir. ~imdiki §eklind~. b.eynelmile~ ~amiam~ 

Fran•t:z matbuatt ne dryor? ihtiyacatma tekabiil etmek 1~m zarun 
Paris 21 (A.A.) - Gazeteler, M. E· olan elastikiyeti haiz olduitunu siiyle -

aen'1e M. Delbos'un diin 6gleden sonra mi~tlr. Cihan§iimulliik prensipinin ta -
Roma hiikOmetinin yalnnda !spanyaya hakkuk sahasma isal edilmesine intiza
yeniden miihim miktarda asker giinde- ren Milletler Cemiyetinde aza olm1yan 
recegi haberi hakkmda uzun miiddet devletlerle t~riki mesai temini maksa
gorii§rnu§ olduklarm1 yazmaktad1rlar. dile 1933 senesi sililhlan b1rakma kon -
1ki nazmn bu ihtimalin oniine gec;mek feransmda ilk okunmas1m miiteakib 
~in en muvaftk tedbirleri derpi~ et - kabul edilmi§ olan projed; miinde:.i~ 
mi§ olduklart rivayet edilmektedir. ve emniyete muteallik ahkamdan mul-

Diger taraftan gazeteler, M. Eden'in hem olmak miimkiindiir. M. Antonesco, 
hf<; ~iiphesiz pek fazla mahmul olan bundan sonra iptidal maddeler kom1te 
beynelmile1 gergfn havayt g6sterecek sile ikttsad komitesi rapor1armda va -
her hangi bir kelfme sarfetmemek malt- nlm1~ o1an neticeleri kabul etmekte ol
sadile diin Cenevrede c;ok ihtiyath bir dugunu siiy1emi§lir. 
nutuk siiylemi~ oldugunu yazmaktad1r- c;in, Japon ve Alman miime .. illeri 
lar. ~a~trtldrlar Gazeteler, M. Eden'in ne tehdid ve · 
ne de fedakarhk istememekte oldugu Cenevre 21 (Hususi) - 23 ler komi -
miitaleasmda bulunmaktadlr. tesi, bugiin toplanm~t1r. _<;:m: ~apon ve 

0 d. k'• Alman hukOmet mumessillermi telgraf-euvre, 1yor 1. K · u 
eM. Eden'in nutku, Asamble iizerin - Ia toplanhya 5a~rm1§ll~. om1syon, -

de ~ok iyi bir intiba baSil etmi§tir. z~k ihtilafmm hal.~il: ~e~gu~ ola-
<;:ok vahim olan bir anda beklenil - cakhr. !kinci toplanll onumiizdek1 haf

mekte olan bu nutuk, murahhaslar uze- ta yaptlacaktlf. 

Masaryk'in 
• • cenaze merastml 

Bir milyondan fazla 
ziyaret~i ~tirak etti 

Prag 21 (Hususi) - Reis Masa -
ryk'in cenaze merasimi, bu sabah ba~la
m•tllr. Cenaze, eslci Bohemya Krallan -
mn talosundan Wlson istasyonuna nak • 
ledilmi~tir. Oradan da hususi bir tren, 
tabutu Lany'ye goturecektir. Masaryk, 
orada muvakkaten Madam Garrigt•e 
Muaryk'in yamna defnedilecektir. Ce • 
naze merasiminde bulunmak iizere Pra
ga I milyondan fazla ziyare~i gelmi§tir. 
Butiin pencerelere siyah tiiller a!l!mtlltr. 
Meydanlarda, dOrtyol agtzlannda sii -
tunlar iizerinde me~leler yamnaktad!f. 
Halk daha saat 9 dan itibaren alaym ge
~ecegi 7 kilometroluk yolun iki tarafma 
malaruntjhr, ,Satonun demirparmakltkla -
n arkasmda birinci avluda ecnebi mu • 
rahhaslar heyeti, diplomatlar, hiikiimet 
erkan1 yer almttlardJr. 

Saat 10 da matem mar11 ~almaga ba1· 
lam~. generaller siitunlar salonuna gir
miller, <;:ekoslovak bayragma san!.' b.u • 
lunan tabutu, haztrlanan yere gehrm11 • 
lerdir. Bu esnada 160 tayyare havalan

lDI$, 1ehrin biitiin kiliseleri ~an ~almlthr. 
Biraz sonra M. Bene1 soz alarak se

lefinin hayahm, icraahm anlatmt§, onun 
vasiyetini yerine getirmek kin biitiin 
Cekleri dostluk ~erc;evesi i~inde ya§Oma
ga dave! etmittir. Benet'in nutku, opar
lorlerle halka bildirilmi1. milli mar~la 
alay yola ttkmtsltr. 

V enizelos i~in 

a yin yapthrken ... 

Hanvada komiinistler bir 
otele bomba atblar 

Atina 21 (Hususl) - Diin, Hany;ula 
Venizelosun istirahati ruhu !~in biiyiik 
merasimle bir !yin yapilmi~llr. Girid 
Umum Valisi bu merasimde hiikiimeti 
temsil etmi~tir. Adamn butun sivil ve 
askeri erkanile biiyuk bir kalabahk mii
teveffamn mezarma gitmi§lerdir. 

Bir klt'a askerle asker! mizika da me
rasime ~tfrak etmi§tir. Merasimde bii
yiik bir kalabahk toplanmasmdan isti
fade eden komun!stler oradak! Minos 
oteline bir dinamit bombast atmt~lar -
d1r. Bomba infilAk etmi~se de husule 
getirdijtf hasarat pek hafiftir. Yalmz o
telin ve eivarmdaki bazt evlerln cam
lar1 !nrilmi~llr. Zabtta, bomba alan ik! 
ki§iyi yakalamt~hr. Bunlarm ikisi de 
komiinisttir. ------

Giire§~ilerimiz bugiin 
geliyorlar 

lzmirde yaptlan b~inci Balkan giirej 
~ampiyonasma i!tirak edip yedi s1kletten 

altisJnt kazanmak suretile Balkan tam -
piyonu olan milli guret taktmJmiz Yunan 
ve yugoslav giirtKilerile birlikte bugiin 
Ankara vapurile ~ehrimize geleceklerd•;: 

Saat dortte gelecek olan vapurdu• 

1ampiyonlanmm merMimle karttlama.l: 
iizere bir program haztrlanmtl ve 1ehir 

bandosunun bu merastme i~tiraki temin 
edilmittir. 

[B<Iftarah 1 Inc! •ahlfedel 
Eski anla~mada ikl ay bir fas1la ile 

(Ba~tara!t 1 lncl •allltsdel fesih hakkl mevcud oldugu ve bunun 
J apon havai hiicumunun ba,lamaSI Ia- bilhassa ihracat mevsimimizde Alman· 

ztm gelen saat, siikiinetle ge~mi1tir. }a • !area tatbik edilmesinin tevlid edebiJ,._ 
ponlar, hi~bir hava taarruzunda bulun • cegi mahzuriar bu suretle 6nlenmi~ti. 
mamJjlardir. Nankinin ne zaman born - Almanyanm Turkiyeye yapebilece~i 
bardtman edilecegi belli deiildir. ihracat nisbetinde Tiirkiyeden Alman-

15 ki,i oldu, 50 ev yrktldt yava Turk malt ihrac olunacakllr. 
Sanghay 21 (A.A.) Central Tiirkiye ihracahnm mevsim fark ve 

karakteri ve ic;inde bulunulan aylarll' 
News ajans1, diin J apon tayyareleri Ia • Tiirk ihracat mevsimi ba§l&ngiCI olm2-
rafmdan Nankin iizerinde yaptlan ceve- 51 dolaytsile _ bu njsbetin daha eHistiki 
lamn on ~ kadar insamn olmesine ve olarak tatbiki i~in • Almanyanm Tiir -
yaralanmasma ve elli evin y1blmasma se- kiyeye anla~ma devresi zarfmda, ihrae 
bebiyet vermi1 oldugunu bildirmektedir. edebilecegi Alman mah ktymeti yekil· 

Alii J apon tayyaresi, dii!iirulmii!tiir. nun a miitenazir olarak, Tiirk!ye mal • 
Kanton ,ehri u:zerinde hava Ian i~in a§ag1daki kontenjanlar tesbit 

muharebesi olunmu~tur: 
Londra 2 I (Hususi) - Hong-Konk- Toparlak hesabla rakamlarm mark 

tan alman bir telgrafa gore Japon tay • olarak ifadesi ~oyledir: 
yareleri, bu sabah Canton 1ehri iizerinde Maddeleor Mark 
bir cevelan yapm11lardtr. Tu .. tu" n 11,000,000 

Cioliler, bir Japon tayyaresinin hasara tl'zum 8,500,000 
ld • d'' tncir 1,500,000 ugram11 o ugunu ve 1ger ii<; tayyare -

dii I k d l Fmd1k 12,500,000 
nin "1iiriildiigiinii say erne te ir er. Badem 106,000 

logiltere, askeri hedeflerden batka 5 000 000 
Pamuk , , 

noktalann bombardmran edilmesine mii- 1 200 000 Ceviz , , 
ni olmalr. i~in Tokyoda te~ebbiislerde bu- Yiin 3,600,000 
lunacakttr. Tiftik 4,800,000 
Japonlar umumi taarru:za ge~tiler Kendir 7,900 

Londra 21 (Hususi) - Sanghay Barsak 1,000.000 
cephesindeki }apon ktt'alan, bu aabah Balmumu 106,000 
Cinlilere kar!l umumi bir taarruza ge~ - Palamut 1,000,000 
mitlerdir. Cinlilerin ii~iincii ve son mii • Bugday 4,800,000 
d f h I I K · · . 'k Arpa 2,000,000 a a a at an o an ahnmanstang tsto a • 

Dart 286,000 metinde rekilmekte olduklan haber veri- 1 000 000 
• Purc;ak , • 

liyor. Ku~yemi 300,000 
50 bin C:inli kurtulamadt Yiin halt 541,000 

Londra 21 (Hususi) - Tokyodan Kiirklii deri 105,000 
gelen telgraflara gore, Pekin • Suiyan Pamuk kiisbesl 361,000 
demiryolile Shahubou' dan ilerlemekte o- Zeytinyagt 33,000 
Ian iki ]apon ciiziitam1, 50 bin ki§ilik Nohud 300,000 
Cin ordusunu tamamen ~evirmi§tir. Kuru kaytSt 91,000 

Kepek 700,000 /ngili:z ticaret gemilerinin kontrolu 
Manyazid 5,000 

Tokyo 2 I (A.A.) -<;:in denizi a- Antimuan 53,000 
~1klannda logiliz ticaret gemilerinin sicil Krom 2,000,000 
1ehadetnamelerinin ]apon donanmas1 Ia- Bu lisle haricinde kalan Tiirk malla· 
rafmdan tetkikini kabul etmek i~in ln • rt kontenjans1z olarak Almanyaya gi
gilterenin ileri siirmii§ oldugu §artlar, Ja- recektir. Listede goriilen nisbetleor Al
pon Hariciye Nezareti tarafmdan kabul man mukabil lhraca.tile miitenas!ben 
edilmittir. arttmhp eksflt!lebllecekt!r. 
Amerika biiyuk el~iai Nanf.itt'Jen ~ Almanya yenJ G. t. R. karanmanesl -

ayrrldr nin ikinci maddesi §iimulilne giren 
Londra 21 (Hususi) - Nankindel:i 'tn~trtl~ket\er arasmda bulundu)!undan 

Amerika biiyiik el~isi, sefarethane me _ her nevi Alman malt Tiirk!y~ye Iron ten· 
murlan, sefarethanede ikinci katibi btra• janSIZ girebilir. 
karak aynlmt§lard1r. Nankinde 16 A _ Yumurta 400,000 kental olarak kon -
merikah kalmtjhr. Sefirin binmil oldugu tenj·an 1istesfne ilave olunmU§lur . .$fm-

diye kadar Almanlar bir haftadan fazla 
gambol, her an harekete ham bir halde •bayat ytimurta te~bbilsiiniin yiizde 
N ankinden uzak bir mesafede beklemel<- 15 i gec;mesfni §art koyuyorlard1. Bu 
tedir. nisbet yiizde 40 a ~tkartlmt~ ve bir hat-

Nankin' de panik tadan blr aya kadar olan yumurta st -
Londra 2 I (Hususi) - ]apon Ami· mflan da !lAve ett!r!lm~tir. 

rah Hasegaga'nm NankiJiin bo,alhlmast Anla§manm df~er ktBtmlan sneak n· 
hakkmdaki tebligi, her tarafta genit bir Ukadar tiiccar tarafmdan o~en!leb!le -
korku uyandJrmtjhr. Amiralm son ihtan, eektir. 
dun aktam biitun N ankinlilere muhtelif 
vasJtalarla bildirilmit ve gece yamtndan 
itibaren geni1 mikyasta bir muhaceret ha
reketi batlamtjhr. N ankine gel en biitiio 
yollar, binlerce halkla doludur. 

lngiltere, Japonyaya nota verdi 
Londra 2 I ( H ususi) - T okyodaki 

Amerika sefiri, Japon hiikumetine bir no
ta vermi$, Nan kinin bombardimamndan 
miitevellid hertiirlii mes'uliyetin Japon -
yaya raci olacagm1 ve bu takdirde lngil
terenin J aponya ile diplomatik miinase -
betlerini hsecegini bildirmi§tir. 

Nankinden ~ekilmiyecegiz 
Pekin 21 (A.A.) - Nankinin lay -

yareler tarafmdan bombard1man edilece
gine dair ] apon makamalt tarafmdan 
kendisine yaptlan ihtara cevab veren ln 

~iltere rniimessili boyle bir taarruzdan 
dogacak insan ve malca zayiattan ] apon
yantn mes'ul tutulacagmt bildirmi1 ve de
mittir lo:i: 

«- Herhalde ben ve el~ilik erkant 
N ankioden kat'iyy10n ayrJlmiyacagtz. 
Diier taraftan 21 eyliilde bitecek olan 
miihlet alakadarlan haberdar etmege ka· 
fi degildir.» 

t;inde kolera salgrn halinde 
Nankin 21 (A.A.)- lmtiyazh mm· 

takalarda 1imdiye kadar bin kolera vak
ast tesbit edilmi1tir. Musablann ekserisi 
Cinlidir. Y alntz son 4 gun i~inde beynel
milel mmtakada 165 vak' a kaydolun • 
mu,tur. 

}apon kttaab ara&mda da !tolera vak
alan artmaktadtr. 

faydah bazt malOmat aldtlar ve muka • 

21 Eyl61 1937 

Antalya Harita Plan 
Birligi Ba~kanhg1ndan: 

Antalyaya bagh Akseki, Alanya, Serik, Korkuteli, Manavgat, Ka~, Finike, 
Elmah kazalarmda 420 - 480 hektarhk halihaz1r haritalarmm yaptmlm~sl 
l~i Bele<'.iyeler !mar Heyetf Fenniyesinee tanzim olunan §artname dafresm• 
de eksiltmiye ~Ikanlm~llr. 

1 - Y~p1lacak haritalarm muhammen bedel! meskiln arazinfn hektal'l 
yirm!, a~a~hk, ta~hk veya duz arazinin hektart on be~ lirad1r.. • 

2 - Miinakasa kapah zarf usulile 2490 sayill kanun mue1bmee !era olu 
nacakt1r. 

3 - Muvakkat temlnat ak~es! 540 liradtr. . • 
4 - Munakasa muddeti 45 gun olup ihale 21/10/1937 tar!h•ne musa 

dif per§embe gijnii saat on be&te Antalya Belediye dairesinde !era edil~ee : 
~inden tekliflerin ayni giinde saat on ikiye kadar Antalya Belediye da1re 
sinde Harita Birligi Rivasetine makbuz mukabili tevdi olunacaktlr. 

5 - Posta ile g6nderilen teklif mektublan iadeli taahhiidlii olmast IA· 
ztmdir. . d 1 b!lfr 

6 - "'artname paras!Z olarak Antalya Belediye Dalresm en a tna · 
y (6224) 

Cim tohumu 
Londrada me~hur R9ynes Park miiessesesinin ekstra ekstra marka 32 

librelik hakikl Raytkras ~fm tohumu Tiirkiyede yaln!Z muessesem namma 
11elmi~t!r. 

Bir defa ekildikten sonra senelerce dcvam eden bu c;im tohumunu 
bah~e sahiblerinin, Belediye ve muesseselerin teeriibesine amade bulun • 
duruyorum. 

Dordiincii Vak1f han, dordiincii kat 18 numarada 
Bab~e !\-timan Mevlud Baysal. Tel: 23426. 

istanbul P. T. T. Vilayet Miidiirliigiinden: 
!dare ihtiyact i~in 175 ton Marinllive einsinden maden komiiriinUn' ahmt 

a~tk eksiltmiye konulmu~tur. Eksillmjj .S/10/93'Z CULJ!la gunii saat 15,30 da Bii• 
yiikpostane binast blrinci katta !stanbul P. T. T. Vililyet Miidiir!Ugunde mii • 
te&ekk!l Ahm Satun Komlsyonund.a yapiiacakllr, muhammen bedel! 2450 lira 
munkkat teminat 183 lira 75 kuru~tur. Taliblerin ~artnamesini gormek ve 
muvakkat teminatlarmt yallrmak ilzere t;ah~ma gun~inde mezkur Miidurluk 
!dar! kalemine ve eksiltme giin ve saatinde de Tictrret Odast vesikasile bir -
likte Komisyona miiracaatleri. (6397) 

T. C. Ziraat Bankast istanbul ~ubesinden: 
Halkah Z!raat mektebile Ye~ilkoy Tohum Islah Enstitiisunde yaptmla• 

cag1 iliin edilen Hangarlarm adedi ii~ten be~e ~•kanlm1~ ve evsafmda da de• 
j!i~iklik yap!lm~ oldugundan in~aall almak lstiyenlerin vereceklerf teklif mek• 
tublan 27 ey!Ul 1937 pazartesi giinu saat 16 ya kacl.ar kabul edllecekt!r. 

Yeni plan ve ~artnamelerin Bankamtz Mildfr!yetinden lstenmes! ricS. 
olunur. (6326) 

Adana Pamuk Oretme 
<;iftligi Miidiirlii~iinden: 

Ahnaeak e~yanm Mlktart Muhammen 
nev'i bedeli 

BenziQ. 700 teneke 312.5 kuru~ Beber tenekesi 
Gaz 230 • 282.5 • • • 
Muut 3350 • 155 • • • 
Valval!n 50 • 450 • • • 
Vakum 4000 kilo 30 • • k!lo!U 
Gres 250 • 45 > • • 

Pamuk tl'retme <;iftli,i!inin ~ubat 938 sonuna kadar !htiyact olan ve yu• 
karida ems, miktar ve muhamen bedelleri hizasmda gosterilen yamct mad· 
deler kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

ihale 5/10/937 tarihine musadif sal! giinii saat 15 te Adana Pamuk tl' • 
retme <;:iftligi Miidurliigunde mute~ekkil Komisyon huzurunda yapilacak!lr. 
l!k temir.at 718 Jirad1r. Sartnameyi g6rmek ve almak istiyenlerin Adana Pa
muk tl'retme <;:iftligi Mildiirlugiine miiraeaatleri ve taliblerin muayyen gUO 
ve saatten Hiakal bir saat evvel teklit mektublartm Adanada Kopru civartn· 
da Pamuk Uretme <;iftligi Miid.iir!iigune vermeleri. - (6368) SEHER VAKTi I 

- Matmazel, bu kelime sizin giizel 
agztmza yak1prnyor... Gelin, bun a ca -
susluk demiyelim de, bazt kimseler naza
nnda k1ymetli bir taklm malumat teda -
rik etmek tabirini kullanahm.,. 0 bazt 
kimseler, itte size bahsettigim ayhgt ve
recek olanlardJr,, 

bilinde, mev'ud parayt bir tahtada say
dtktan maada, herbiri altt ktrathk iic; p~r-1-------------------------.--
lanta ile miizeyyen bir de bilezik verdi Ankara Yazan: Ceviren: 

Maurice Dekobra -25- Hamdl Varoglu tl 
• 

T abii gider, M. Fleischer! Bu 
kadar fazla ayltk istemem desem elbet 
inanmazsm1z ... Ancak, bu parayt kazan
mak i~in yapaeag1m i1 ned en ibarettir} 
Mesele burada!. .. 

- T abii •ilahmJzJ, yani giizelliiiinizi 
ve cazibenizi kullanmaktan batka bir~y 
yapacak degilsiniz. . 

- B u sozden kasdettiiiiniz mana, ka
zanacaii•m bu para mukabiliode, hotuna 
gittigim bir erkegin hevesatma bazi~e ol
mak mecburiyeti ise, buna 1imdiden «ha
ym> cevabm1 verebilirim! 

- Aldamyorsunuz, matmazel... Ger
~i. ben de sizden bu mukabeleyi bekliyor
durn. Fa kat, soziioiizii derhal reddedece
gim. Ben, Arnold Fleischer, bu paray1 
size o jartla teklif ediyorum ki, hi~bir er
kege herhan~i bir miisaadekarl1kta bulun
mak mecburiyetini yiiklenecek degilsi -
mz. 

- n.n. etm•k mecburiveti de olmt -

yacak mt} 

- Dans etmek mecburiyeti de olmJ
yacakl 

- 0 halde, anlam1yorum M. Fleis
cher ... 

- Anlamtyacak hi~bir 1ey yok, mat
mazell Mesele, mira1ay Von Pennwitz 
ile olan ahbabh8'IntZ1 nakde tahvil etmek
tir. Y ok, yok! ltiraz etmeyin I Malum, 
Von Pennwitz'i pek az tamdlg!DIZI say -
liyeceksiniz. Ben de cevaben derim ki: 
Daha fazla tantmamz kabildir! Hatta, 
dahas1 var. Onunla tesis edeceginiz mu
nasebat sayesinde, Avusturya erkamhar
biyesinin tasavvuratma dair, ~ok 1ayam 
dikkat malumat elde edebilirsiniz. 

*** 
Sybil, yerinde, s~~;rarcasma dogruldu 

ve hayhrdl! 

- Buna casusluk derler, M. Fleis
cher !.. . Ban a teldif edeceginiz 1ey ca -
<u•luk vaomAk m1vrhl 

- Bana bu teklifi ne diye yaptyor -
sunuz, M. Fleischer? 

- Ciillkii, A vusturya erkamharbiye
sinin tasavvurlan ve maksadlarile alika
dar olan o kimseleri burada temsil edi
yorum. 

- Y ani, bu i,in hulasaSl IU: Beni, 
ayda bet bin kuron mukabilinde, Avus • 
turya ile Almanyaya, dii,man devletler 
hesabma ihanete dave! ediyorsunuz de -
gil mi} 

- Siz Avusturyah degilsiniz ki, mat
maze! I 

- Deiilim, fakat, Avusturyamn miit
tefiki olan bir memleketin evladtytm, 
Mosyo! 

M. Flei•cher, bu sozii i1itmemezlikten 
geldi, ~i daha fazla ballandtrmaga ~ah
tarak devam etti: 

- Berliodeki dostlanm, ge~ende, he
men sizin kadar giizel bir kadmtn hizme
tin<l~n i<tif•de etmislerdi, Ondan stave! 

Jeri 

Sybil, birdenbire ayaga kalkll ve mi-
safirin !OZuoii fU cumJe iJe yar1da kesti: 

- Lutfen ~tktp gider misiniz, mosyo ~ 
- Batiistiine, matmazel. 

Ve Fleisoher, §apkasmt aid,, selam 
verdi ve ~ekildi. Sybil, onun arkastndan, 
salonun kaptSIDl h1zla kapadt. Derhal 
metrdoteli ~agtrmaih diitiindii, sonra vaz
gec;ti. On bet dakika olsun beklemek da· 
ha dogru olacaktt. 

••• 
M. Arnold Fleischer, Palas otelinden 

~·kar ~tkmaz, c;alak adtmlarla yiiriiyerek, 
Opemplat'tn ka111 tarafmdaki bir kah
veye girdi ve telefon l:uliibesine kapandt. 
Harbiye N ezaretini aradt, orad an, mira
lay Pennwitz'i istedi. Miralaym sesmt 
telefonda i1itir i1itmez: 

- Ben, 56 numara ... dedi. Emrinizi 
ifa ettim. 

- Kendisini giirdiiniiz mii? 
- Evet, efendim. Kat'i surette red -

detti. 

Cinsi 

Koyun etf 
Kuzu etf 
S1g1r eli 
Dana eli 
Koyun bobrek 
yag1 

Tavuk 
Hindi 

Okullar1 
Sabnalma Komisyonundan: 

Muham- Muhammen %7,5 
Miktan men fiatt bedeli tern! nab Miinakasa 

Kuru~ Lira K. Lira K. tarihi saati 
92500 kilo 45 41625 00 3121 87 
15200 > 45 6840 00 513 00 
13600 > 28 3808 00 285 60 8/10/937 15 CurnB 
7300 • 35 2555 00 191 63 

1300 > 40 520 00 39 00 
55348 00 4151 10 

3825 aded 60 2295 00 172 12 8/10/937 15,30 
2000 > 150 3000 00 225 00 Cum a 

5295 00 397 12 
1 - Komisyonumuza bagh yahh okullarm ihtiyact olan miktan, mu • 

hammen bedel ve ilk teminal! kar~1larmda yazl11 et ve tavuk partileri a)'T1 
ayn kapah zarf usulile munakasaya konulmu~tur. ihalesi 8/10/937 curns 
,qunii aaat 15,30 da Ankara M~ktebler Muhasebeeili,itinde yap!lacakttr. 

2 - Eksiltmiye girecekl•rin 937 yth Tiearet Odast ve 2490 saYih kanu • 
nun 2 ve 3 uncii maddeler!ne gore ellerlnde bulunan belgelerle Komisyona 
gelmeleri. 

3 - lsteklilerin teklif mektublanm 2490 saytlt kanun hukilmlerf dafre
sinde iha1e saatinden bir saat evvel Komisyona maJtbuz mukabilinde verme
ler! ve ~artnamesini gormek istiyenler Mekteb1er Muhasebeeiliginde Komia • 
yon Katibl!g!ne miiraeaatlerl !JAn olunur. (63601 
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ikinci •• •• gunu Kurultay1n1n Tarih 
CB(lftarctl 1 111c1 aall!ted•> 

Sehiyon, Dr. Hancar'm Kafkasyaya 
aid ilk tarih ara~ttrmalan t§tgt albnda kii· 
~iik A.yada eneolitik buluntular halekm· 
dalei tezini de dinliyerele diinleii mesaisi
ne nihayet verdi. 

Kurultay umumi toplant111 
Kurultay umumi heyeti, ogleden sonra 

Ia at I 5 te gene Atatiirleiin yiiksele hu • 
zurlarile toplandt. 

~ehrimizde bulunan biitiin Vekiller, 
sefirler, generaller, meb'uslar, tarih me
rakhlan, muallimler ve ecnebi misafir 
salonunu erkenden doldurmu§lardt. 

Atatiirk tam saat on be1te refakatinde 
lsmet lnonii, tkbsad Velcili ve Ba§veU.· 
let vekili Celal Bayar oldugu halde Ku
rultay salonunu te§rif ettiler. 

Kongre riyaset makammt Asbatkan 
J>rofe..Or Afet iiRal etti. Faile Re§idle St
dtlca da lcatiblili: mevkilerini aldtlar. 

Evvela, birinci miizakere celsesine aid 
zab1t okunarale kabul olundu. Sonra 
lnemleleet haricinden ve yurdun her tara· 
fmdan Kurultaya gelmi1 olan tebrik tel· 
Rraflan olcunaralc bunlara cevablar veril
lllesi kararla1hnld1. 

Prole1or Pittard'tn tezi 
Bundan sonra, lcongre reisi, profesor 

Pittard'a ..Oz verdi. Kl}'tnetli alim, Neo
litik devirde lc~iik Asya ile Avrupa a· 
rastnda antrepolojik miinasthetler mev· 
Zulu tezini franSJzea olarale izah etti ve 
~ok alletolandl. Bu tez, selereler Faile Re
eid tarafmdan da aynca tiirk~e olarak 
okundu. 

«- R. R. Schmidt, Olnet' de meso • 
litik bir saba i~inde yaphgt taharriyat s1 • 
rasmda bir takun kesilmi§ kalalann met· 
fun bulundugu me~ur makberleri ke1 · 
fedince o anda insanhgm veya h~ degil
se Avrupa ve Asya insanhgmm primitil 
tarihinin en ~ole heyecanh meselelerinden 
birile derhal karet:atmtt bulundu. Av • 
tupanm bu mmtakastnda ~titan o mezar • 
lar bir yandan yiiksek paleolitik ve diger 
Yandan cilah tat devirlerine da -
Yanan arkeolojik bir <;er~eve i~inde, bra· 
kiselal insanlara aid bir kafa grupunu 
antropolojist,lerin gozleri oniine koyu • 
Yordu. <;iinlcii meydana ~tkan §ey, iize • 
rinde miinaka1a yiiriitiilmek mii1kiil olan 
bir tek kala degil, bir ~ok kafalardan· 
llliite1ekkil bir gruptu. 

Bu brakisefaller kimlerdi, bu mezar • 
lum ic;inde ne i1leri vardt? 

Merkezi ve garbi Avrupaca o valete 
hdar tamnmtt bir morfoloji gosteren bu 
adamlar nereden gelmi§lerdi? Bunlann 
vatam neresi idn Bu adamlann kendi • 
lerile beraber ayni zamanda gomiilmiit 
olan diiier insanlara kar11 miihim bir rol 
oynadtklanna 1iiphe yoktu, acaba bu rol 
neydi? • 

Eserlel'imin birinde ve galiba «lrklar 
ve Tarih» adh kitabtmda ofnet' de mey· 
dana ~;tkanlan bu braleisefal'lerden bah· 
tederlten o mezarlarda metfun insanlann 
Yiizde ktr!tmt te~kil eden bu brakisefalleri 
Asyadan gelmi~ ve c;ok durmadan Av • 
l"Upa iizerine alon etmi~ be,er yagmmm 
bir alerndan olarale telakkt etmek mec • 
buriyetinde olduiiumuzu ..Oylemi~tim. Bu 
insanlar, -Vacher ve Laponge- tarafm · 
dan kuvvetle tavsif ve tarif edilen ve 
i~timai inktlablann en biiyiigiinii getir • 
mil olmak itibarile diinya tarihi baktmm
dan bizce ehemmiyeti biiyiik olan bir lr· 
ktn heyulasmt te1kil edecektir. Bunlara 
nk Jsttlahlar ilminde Homo Alpinus adt 
verilmi,tir. 

Ofnet mezarlan ke~folunmadan daha 
evvel, Avrupada prehistorik brakisefal 
tiplerin mevcud oldugu biliniyordu! Bun· 
ladan bir ktsnu Portekizin cenubunda 
kain Mugem tehrinde bulunmuttu. Bun· 
lar mezolitik devre aid mutfak depolan 
idi. Mezolitile devirden sonralei c;aglara 
aid olmak iizere gene brakiselal tipe 
lllensub diger bir taktm insan iskeletleri
ne, ezciimle neolitile devrin yeryiiziinde 
:Vap1lmt~ mezarlannda ve fsvic;renin Go! 
lntntakalannm ayni devirde in1a edilmi1 
binalannda tesadiif olunmu§lu. 

Ofnet mezarlan ke~edildigi tarihler· 
de kablettarih ya,amtl brakisefal tiplere 
aid bilgilerimizin bilanc;osu, a1aiit yukan, 
bundan ibarettir. I 

Hadiseleri bir par~a sadele,tirerek ve 
davamtz ~in en iyi bir misali zemin olan 
F ranstz sahasmda kalarak diyebiliriz lei 
tnezolitik devirde yerleri. medeniyetleri 
Ve ahtrete aid din telaklcileri baktmmdan 
ve daha sair sebeblerden dolayt birbir • 
lerinden aynlan ve cedleri gibi kendileri 
de avctltk ve bahk<;thk yapan Magda • 
lenyenlerin hafidleri cedlerinio binlerce 
senelik mevcudiyetlerine devam etmekte 
idiler. Bunlar ufak gruplar halinde yii • 
riiyiip giderken <;ok ba1ka gruplara tesa· 
diif ediyorlar ve bu gruplar onlann hayat 
tarzlanm ba1tana,ag1 dei!i,tiriyorlar. 

Mezolitile devrin sonlanna dogru klt· 
&mtzda ne goriiyoruz? Oteye beriye da
ihlmt~ bir taktm insan gruplan ki bun • 
lann ba,hcalan magaralarda ve mahluz 
Yerlerde, bir ktsmt da yer iistiine yaptlmtl 
kuliibelerde oturmaktadtr. l<;leriden ba· 
ztlan avcthk ve bilhassa geyik avcthgt ile 

Tarih Kurultaymm di.inki.i toplanbsmda soz alan hatibler 

diger baztlan ve ezciimle merkez ktytsm· yoruz- bu ara,hrmalaruntzda bize yar • nunla beraber bu iskeletlerde morfoloji 
da oturanlar sahillere mahsus kabuklu dun edebilir mi? Ktyaslar yapmak su • baktmmdan bir itaret vardtr ki bunun ii· 
hayvanlar avile i1tigal etmektedir. Bu retile belki. Bundan dort bin sene ve zerinde durmaga mecburuz. 0 da bu 
insanlar ziraat ne oldugunu bilmezlerdi. belki iki veya iic; bin sene evvel yani ilk iskelet sahiblerinin brakisefal insanlar ol· 
Onlar ic;in en biiyiik hadise kopegi ehli • neolitilelerin Avrupaya geldileleri farze • dugu keyfiyetidir. Kafatast bi<;imine ta· 
Ie,tirmek oldu ve yukartda ..Oyledigim dilebilen tarihten pelt uzak olmtYan bir alluk eden bu nokta iizerinde neden .srar 
ve<;hile Mugem mtntakasmm prehistorik devirde Hititlerin ~oban ve ~t.;i ha • ettiiiimizi timdi goreceksiniz. 
insanlan bunu da bilmiyorlardt. yatlannt tetkik edecek olursak burada Bugiin Anadoluda ve ona civar rna· 

Defterin 1ark yapragma gelince; Bu, davamtza yanyacak bazt i1aretler hula • hallerden baj]tyarak Hazer dcnizi ,arkt· 
biisbiitiin ba1ka bir manzara arzetmekte • biliriz? na ve orta Asyaya yakla,an bu havalide 
dir. Burada kiilliyetli ve toplu olarak Tarihi tepelerin en derin tabakalann· sakin insanlann morfoloji baktmmdan 
gi)riilen insanlar topragt ekiyorlar, ehli da neolitiklerin bakayastm buluyoruz. vasft miimeyyizleri nedir? 
hayvanlan mer'alara gotiiriiyorlar. Bun· Bir ~ok miiellillerden sonra Von Der Bu geni1 topraklarda oturanlann ek • 
lara gore avcthk c;erez kabilinden bir0cy, Osten Ali1ar hafriyahnda bu keyfiyeti serisi, ve hatta diyebilirim ki hemen hep· 
esast tamamltyan bir kesir, yahud bir mii1ahede etmi1tir. Bu neolitiklerin de bir 11, brakisefal bi~imde kafatasma malik 
miidalaa ;,idir. Bu insanlar vah~ nebat· selelleri bulunmak lazlllldu. Meseleyi insanlardtr. Hititlerin kafatast itibarile 
lar arasmda yenilebilecek yemi1 veren ve batka tiirlii dii1iinmege imk&n yoktur. bunlara benzemesi bir istisna telakki edi • 
bugday, arpa, dan gibi gozleri oniinde Bundan birka~; sene evvel «Adtyaman» a Jemez. Madam Dellenbach tarafmdan 
ilanihaye iiretilmesi miimkiin olanlan a• civar bir kii~iik vadide meydana ~;tkan • kongreye sunulan harita bunu kolayhkla 
y1rm1tlar, domuzu, okiizii, ke-,;iyi, koyu • lan Aurigmacien karakterinde ~akmak • gostermektedir. Bu keyfiyet muhitin an· 
nu ve bilahare ah disiplin alttna almaga ta1mdan mamul alat ve edevatm birbiri· tropolojik an'anesi icabtdtr. Binaenaleyh 
ve bunlan kendisine ilelebed baglt ktlma· ne yakm zamanlara aid teyler oldugu Anadolunun bugiinkii brakisefal insanla·' 
ga muvaffak olmu,lar. Bu insanlar bu nu kabul edince tevsian, ve fakat her iki rmt Asyamn bu ktt'asmm yerlileri, yani 
suretle ehli!e1tirdikleri hayvanlan bir ta· ktt'aya aid tarihleri thuvazi yiiriitmemek cedleriin i~al etmi1 olduklan ayni genii 

·· b d A k t ' "b" A sahada oturmakta olan t"nsanlar farz ve raftan koruyorlar, diger taraftan iireyip uzere, un an vrupa 1 a 51 gt 1 na • 
~ogalmalan esbabmt temin ediyorlar. dolu ktt'asmm da paleolitik de'Vrinde tasavvur edebiliriz. Bugiin bu kvimler 
Bunlar avcthgm muvakkat hayatma mu· meskun bir ktta' oldugu neticesine vara • ba1ka ba1ka isimler tattmaktadular: 
kabil aabit emniyetli hayatt ikame etmi1- biliriz. Her nekadar kiic;;iik Asyamn bu Tiirkistanda adlan Tiirkmendir, lranda 
ler. K1thk tehlikelerine kar~1 zahire id • .c • 1eolitile hayah hakkmdaki malumab • Perstir, Anadoluda da Tiirktiir. An calc 
dihan suretile ihtiyat tedbirleri aldtlclan mtz hemen hemen mefkut, ve hele neo· bunlann nk itibarile ayni men1eden c;;1k· 
· · "] 1 · 1 d • 1 b"l" 1 litik devre aid bilgilerimiz daha , 0 L ttklan, hepsinin ayni esasa mensub oldu· t(tn at e en e ra tnt c;o~a .ta t,tl::or ar. , ~ 

Kendi aralannda cemaatler viicude ge • lazla ise de bir giin ge]ip bunu merda- iiu pek giizel tasavvur olunabilir. 
tiriyorlar, sosyal baktmdan bugiinkii ha • na <;•karacagimiza tii!>he yoktur. Oyle Vaktile merkezi ve garbi Asyantn bir 
yata benzer bir hayat tesis edebiliyorlar. goriiniiyor ki beklenen bugiin, uzak de· ktsrmnda -daha ileriye gitmek istemedi • 

Bunun ~in, daha evvelce, iki 1ey iiildir. Ciinkii Alitar hafriyabm idare e- gimiz i~in hu hudud ic;inde kahyoruz· 
den Von Der Osten AdtYaman narabe- trk baktmmdan miitecanis bir insan gru
lerinin ke~folundugu 1928 y1ltnda ora • pu ya,amt§b, b!lnlann morfolojik diger 
lara bizzat giderek yeniden yeniye bazt evsaft arasmda bir vasft miimeyyizleri 
c;;akmakta!Ian toplam11 ve bunlan Sikago daha vardtr ki o da brakisefal olutlan • 
tark enstitiisilne gondenni1tir. Von Der dtr. f,te bu insanlann bir ktsmt ilkonce 
Osten 1934 te Londrada i~tima eden neolitik ~agt takib eden devirde, 'daha 
beynelmilel prchistorik ve protoistorik sonra prehistorik devirde -gene tekrar e· 
ilimler kongresine bu keyfiyeti bildirmi1· diyoriJID bu devir hakktnda biiyiik bir 
tir. malumata malik bulunmuyoruz .• protohi-

ismet inoni.i ve CelaJ Bayar 
istirahat anmda 

mak liizumile kar!tla§tYOruz. Biri ehli 
hayvanlan8 ve ekilmi1 hububatm men~e
lerini bulmak, digeri bu fevkalade hadi • 
senin amili olan be1er trkml meydana ~~
karmak. 

Elcilmi~ hububatm men§ei, bilhassa 
«Condole» denberi bir c;ok defalar mii • 
naka~a edilmittir. Bu hububata, ba~hca 
Mezopotamya kttast', yeryiiziiniin cen • 
neti adt verilen ve Dicle ve Ftrat nehirle· 
rinin sularile en <;ok mazhan miisaade O· 

!an topraklar men1ei gosteriliyordu. «A· 
ronsohn» un ke,fiyahna gore Fili•tin, 
hububahn vatam degilse bile herhalde 
bu vatamn bir parr;ast gibi idi. Filhakika 
bu Musevi nebat alimi, Filistinin muh· 
telif yerlerinde, hatta oranm miirtefi nok· 
talannda arpaya. bugdaya, yulafa, dan· 
ya, hir;bir sayii zerin dahi olmakstzm 
kendi kendiliginden yeti1en bir halde te
sadiif etmi1tir. Gene bu alimin ifadesi • 
ne gore o vah1i hububat, ehlile,tirilmit. 
cinslerinden hic;i)ir hususta a1ag1 degil • 
dir. Rus nebatat alimi «Vaviloff». son 
senelerde yaphgt tetkikat netic.sinde, hu. 
bubahn ve hi<; degilse i<;lerinden baztlan· 
mn muhtemel vatamm 1arkm daha ileri 
ktt'alarma, hatta Elganistana kadar go· 
tiirmektedir. Hulasa Hindistanm garbm
dan Akdenize uzanan biitiin bu muaz • 
zam topraklar bugdaym, arpamn, <;av • 
dann, danntn, yani A vrupanm neolitik 
halkt tarafmdan tanmmt~ hububatm va • 
tant gibi telakki olunabilir. Ehlile,tjri1en 
hayvanlar hakkmda da ayni hiiki.im ve· 
rilebilir. 

T arih dedigimiz ilim ·tabiidir ld bu 
soziimle kadim Asyanm tarihini kasdedi-

1931 tarihinde M. Kurt Bittel An • titlerin cedleri olmii1lerdir. Tarihen rna • 
kara gaz fabrikasmm garbmda kain bir !urn olan bu protohititler daha o zaman
ta¥JCai!mda <;akma!t latmdan yaptlmtl lar biiyiik bir medeniyete sahib bulunu • 
bir taletm alat ve edevat bulmuttur. De • yorlardt. Bunlar yalmz hububab ke1f ve 
laporte bunlan paleolitile devre aid te • zer etmekle, hayvanlan ehlile1tirip ye • 
lakki etmektedir. tirtirmekle kalmamtllar altm, giimii1 ba· 

Goriiliiyor ki her gun, mevcudu c;;o • lm gibi madenleri de kullanmt!lardtr. 
~altan yeni yeni teyler bulunmaktadtr. Diinya tarihi baktmmdan miihim bir ha· 
T ekrar ediyorum: Birkac; sene sonra, dise olaralc kaydedelim ki demirin kii1ifi 
Hitit devrinden evvelki zamanlarda A • de bu insanlar oldugu goriiliiyor. 
nadoluda yapmtt olan en eski medeni • Hititlerin cedleri olan Anadolunun bu 
yetlerin ciddi bir manzarasile karttlatm•t eski brakisefalleri sebebden neticeye var· 
bulunacagtz. mak yolu ile, Tiirklerin de cedleri telak· 

Davamtztn ispab ic;in zaruri olan ikin· ki olunabilirler. 
ci deli! de bu suretle elde edilmi1 bulunu· Tarihin seyri ilerledikc;e Anadolunun 
yor ki o da Anadolu ktt' astmn neolitik bu braleisefalleri muhtelif isimler almtt • 
devirlerde veya muhakkak olarak buna Jar, muhtelif tekillere tabi olm~lar, bun· 
tekaddiim eden ~;aglarda ya§amtl mede- lar, ihtimal, vakit vakit muhtelif diller 
niyetleri ve laalcal paleolitigin en eski konutmu,lardtr. Bizden dort bin sene 
medeniyet devirlerini idrak etmi1 olmast- evvelki zamana aid Hitit tabletlerinde 
dtr. biiyiik ve kiic;;iik bir taktm krallann isim· 

Simdi otedenberi hep ayni topraklan lerine, devlet adlanna tesadiif ediyoruz. 
i~al edegelmekte bulunan bir taktm 0 zaman Anadolu ktt' as:nm saleinleri 
gruplara mensub insanlar, Anadolulann haric dagtmk h.alde bir takun milletler • 
cedleri, timdi tayin ve tespiti bizce miim- den terekkiib ediyordu. Fa kat milletleri 
kiin olm•yan bir tarihte o belki de mezo· viicude getiren ayni trkm insanlan idi. 
litik devrin sonlannda kendi oturduklan Bazt devirlerde bu milletleri birbirinden 
yerlerde ve yahud buralara en yakm rna· aynlm11 goriiyoruz, o vakit zannederiz ki 
hallerde hububah kejfetmi1ler ve hay • bunlar ayn ayn trka mensub insanlardtr. 
vanlan ehlilettirmi1lerdir. ;liiphe yoktur Diger bazt zamanlar da bunlan kudretli 
lci bu insanlar hububat ve hayyanab gar· bir galibin tac ve tahh etrafmda toplan· 
ba giitiirmeden evvel uzun miiddet bun· m11 giiriiyoruz. 0 vakit de ayni milletten 
lardan bizzat kendileri istifade etmi1ler· olduklanna zahib oluyoruz. Neolitile • 
dir. !erie bizim aramtzda en son tahlile gi)re 

Simdi arathralun: Bu adamlar kim • Selc;ukiler ve Osmanhlar vardu, bugiin 
lerdir ~ Yani bunlan hangi trka baiihya· bun! ann adt Tiirktiir. 
biliriz? Zamammtzdan oort bin sene evvel 

Bu suretle iki yoldan cevab verilebi • yani Avrupada neolitik medeniyetin so
lir: Biri kablettarihte ve tarihin mazbut nuna vast! oldugu tarihten belki iki bin 
devirleri ic;inde bulunmut iskeletleri tet· sene sonra kiic;iik Asyada ne goriiyoruz? 
kik etmek, digeri bugiin ayni mahaller • Anadolunun gobeginde Hattilerin hiiku· 
de oturan canh insanlan tetkik etmek. meti ve Delaporte'un ifadesine giire 

0 iskeletlerle bu canhlar arasmda ya- «Halis nehrinin • timdiki K1Z1hrmagm· 
ratth1 baktmmdan bir rabtta var m1? dokiim noktastnda bu hiikumetin bir 

Anadoluda prehistorik devre aid is • merkezi» ileinci bin sene i~inde burasmt 
keletler heniiz elimize ge<,;memi1se de ba· ele ge-,;iren Asyai bir balk su1hperver in· 
Zl Hitit iskeletlerine malik bulunuyoruz. sanlardtr, ic;lerinden baZtlan inp olmu1 
Bu iskeletler B. Sevket Aziz taraftndan olduklan ayni mevlcide bin senedenberi 
etiid edilmi,tir. Bu islceletlerin anatomi duran kasabalan ve kiiyleri iistii ac;tk yer• 
baktmmdan gosterdigi miimeyyiz vast! • !ere ve tercihen ufale r;aytr kenarlarma 
!ann telerruabna giri~emiyecegim. Bu • kurulmU§tur. Etraflannda miidafaa ter· 

tibab yoktu, o zamanm ehli hayvanlan J zulu tezini okudu. Bu tez Kurultayila. 
at, merkeb, kabr, okiiz, domuz, ke-,;i, ko- biiyiik bir alaka uyandudt, 
yun ve kopektir. 

Bunlann at, merkeb ve kattrdan rna • 
adasma ilkonce 1svi~renin gel mmtaka • 
lannda sakin ahalinin ya,adtklan neoli • 
tik devirlere aid ke§fiyat arasmda tesa • 
diif edilmi,tir. 

Hititlcrin herhalde buiiday, arpa ve 
ehlile,tirilmi§ bazt yerli nebatah ektikleri
ni biliyoruz. 0 vakittenben bu nevi zi
raatn hi<; ardt kesilmemi1t.r. Her mun • 
tazam sosyal hayatta iki eleman olan zi· 
raat ve hayvan besleyicilik Delaporte'un 
ifadeaine gore, Anadolu yaylalarnda es· 
ki devirlerin ziraat~iliiiinin ve hayvan 
besleyicilii!inin tabii br devam1 idi. Bu 
iimid olunmtyan servetleri Hititlilerin 
cedleri ayni yerlerde, yahud daha 1arkta 
bulmu,lardt. Bunlar oyle servetlerdir ki 
bizim anladtgtmtz manaya gore bunlara 
malik olmadtk~ yiiksek bir medeniyet 
kurulamaz. lkinci bin senenin heyetleri 
eski bir nizaiTil ic;timamm aksetmi1 tasav
vurlandtr. 

Bunlann mevcudiyctleri, hakiki yerini 
heniiz bilmediiiimiz, ve fiiphesiz bir giin 
bulup meydana ~tkaracagtmtz bir mevki· 
de icad edilmi1 bir§Cyin onlara kadar u· 
zamp gelen bir aksisadastdtr. Bu mevki, 
garba dogru uzamlf kolu Anadolu ya • 
nmadasmt te1kil eden beyaz Asya top • 
raklannda olmak laztmdtr. Bu insanlan, 
bir ktsmt §arki Avrupa yolile Egee'ye 
yollanarak bize neolitik medeniyeti ge • 
tirmi1 olan medeni kavimlerin, yerlerinde 
btrakttklan mukaddes bir tebea gibi te· 
lakki etmek caizdir. 

Hububatla chli hayvanatm astllan 
Avrupada olmadtgt yukanda soylenmit· 
ti. Bunlann Avrupa ktt' asma, muhakkak 
ld tabii bir hadise eseri deiiildir. Gerek 
hububat, gerek hayvanat bize, insamn 
desti zapt ve tasarrufuna gec;mi! bir hal· 
de, gelmitlerdir. Cohan, ne de bahset· 
tigimiz cins hayvanat boijazlan leendi 
kendilerine ge<,;erek gelmi1 degillerdir. 
Bunlar agtr bir "muhaceret yolile Kara • 
denizin 1imalinden gec;mi1 olabilirler. 
Mezru hububat bizim mmtakalanmtzda 
iyi olutlan, tohumsuz ve kendiliginden 
husule gelen hale riicu etmiyorlar. Keza· 
lik Kii<;iik Asyada ehlile§tirilen hayvan· 
!ann biitiin Kafleasya, biitiin Rusya bo· 
yunca tek ba,lanna yiiriiyiip geldikleri, 
yalrud Marmara denizini a1ttklan goriil· 
mez. Bir tak1m insan gruplarmm gerek 
miiteaddid nesiller miiddetince devam e· 
den ufak yiiriiyii§lerle ve civardan civa· 
ra ge~mek suretile, gerek binnisbe siir • 
atli bir muhaceret fcklile bu hububat ve 

Prof. Pittard Bayan Afetle ~:orii~iiyor 

hayvanah Avrupa topraklanna ge~irmek 
olduklannt kabul etmek zaruriydi. 

Bu insan gruplan o servetlere uzun 
miiddettenberi malik olan kimselerden 
ba,kast olamaz. 

.$imdi bu muhacir ve ayni zamanda 
mucid insanlann mensub olduklan trkt 
meydana t;Jkarmalt ic;in yeni bir deli! ila· 
ve etmegi i.bat ve bu hayvan siiriilerini 
idare edenlerle o hububab getirenlerin 
o zaman Avrupa Jut' asmda mevcud Av· 
rupahlar olmaytp hususi tipte bir takun 
insanlar oldugunu gostermege imki.n vRr 
mtdtr} 

Bu yabanctlar nereden geliyorlardt? 
Tabiidir ki bunlar braki-<efal insanlaria 
meskun yerlerden, ya!li on A,yaya en 
yalcm mmtakalardan geimi§lerdi. Milid· 
dan iki bin sene evvel Hititler bu husu· 
styetleri kendilerine idame edegelmit ol
duklan gibi Anadolunun bugiinkii hal • 
ktnm ekseriyetinde de bunlar aleddevam 
gi)riilmelctedir. 

.$u halde, muhaltemelerimizin bir !tty· 
meti varsa bu muhakemelerden bizzaru • 
re ~tkacak netice de !U olm~>.lt icab eder: 
Neolitik medeniyet dediiiimiz sosyal in 
k1labt getirenler bugiin Anadoluda saktn 
olan cedleridir. Bu halihazndaki malu· 
mahmiZ bunun bOyle oldugunu goster • 
mektedir. Bu neticeden istintac; olundu • 
guna gore biitiin Avrupa, diger ktt'alnr 
Avrupa ile miitesanid olduiiuna nazaran 
biitiin medeni kiire Aanaduluyu ve ona 
miicavir memleketleri medeniyeti haz•ra
mtzm biitiin elemanlannt ve ba1hca trkla· 
nmtzdan birini kendisinden aldtgtmtz bir 
mukaddes toprale gibi telakki ic;in, on 
Asya bugiinkii Avrupanm anast gibidir. 

Tiirk karde,lerimden bu mii~&hede • 
ye bakarak liizumundan lazla gurura 
dii§memelerini talth ederim. 

Profesor Pittard' dan sonra profesor 
N ecmi Oilmen, Tiirk tarih tezinde Gii
ne~ • Dil teorisinin yeri ve degeri mev • 

Prole1or Necmi Dilmenin tezi 
«- T arihin bize uzak devirlerini ve 

hele prehistuar denilen tarihten onceki 
devirleri ara~hrma yolundaki c;ah,mala • 
rm kaynaklan arasmda dil dokiimanlart
nm ozel bir yeri vardtr. Ciinkii ieolojik, 
arkeolojik ve antropolojik kaynaklan 
bulmak ~in topraklann altlanna kadar 
inmek ge<,;mit zamanm snlanm adeta yer• 
yiiziiniin derinliklerinden sokiip ~tkar • 
malt lazlllldtr; halbuki gene bu mlari 
bugiinkii dillerin metodile analiziyle de 
elde etmek miimkiindiir. Y a~yan bir di· 
lin koynunda, onun ilk kurulu~undanberi 
ge-,;irdigi biitiin dei!i1melerin tarihi saklt• 
dtr. Bir dilin eldelci varhklannt derinle1 • 
tire derinle1tire onun en eski tekline ka • 
dar varabiliriz. Bu yoldaki ara1hrmala • 
nn bizi gotiirdiigii sonuc, ilk yiiksek kiil• 
tiiriin dayandtgt inanlar ve o inanlan an• 
latmaga yanyan sesler olur. 

«Bu seslerin tekamiil hatlanm takil) 
ederek ilkel kiiltiir dilini ve bunun yer• 
yiiziine yaythltnt bulabiliriz. Bu da ka • 
ranhklar i<;indeki prehistuan aydmlat " 
mak yolunda biiyiik bir adtm le!lcil eder, 

Bu hakikatin en iyi misaiini, Tiirk Ta. 
rih ve Dil ~ah1malanmn birbirine stktn• 
ktya bagh olan verimlerindc aiirebiliriz, 
Tiirk T arih tezinin ortaya koyduiiu yeni 
ve biiyiik 111k, Tiirle Dil teorisinin de il• 
ham kaynaih olmu§tur. Bilmukabele 
Tiirk Dil teorisi de Turk tarih teziniq 
delilleri arasmda miihim bir yer tutmak• 
tadtr. 

Tiirk Tarih tezini, en toplu olaralt. 
Tarih Kurumu Asba1kam saYln prole • 
sor Bayan Alet, 9 hirincikanun 1935 te 
Ankara Oniversitesi Tarih • Dil • Cog. 
rafya Fakiiltesinin a<;tlma toreninde ver• 
digi ilk tarih dersinde, §Oyle ifade etmi!l" 
tir: 

Diinyada yiiksek kiiltiiriin ilk beoiiii 
orta Asyadaki Tiirk anayurdlan ve o 
kiiltiirii kuranlar ve biitiin diinyaya ya • 
yanlar da Tiirklerdir.» 

Bir ~ok A vrupa ve Am erika bilginle
ri taralmdan yaptlmt~ ara~ttrmalann ve
rimlerinden toplanarale bir aentez tek.lin• 
de ortaya konmu1 olan bu Tiirk tezini, 
yalntz Tiirk bilginleri degil, bir ~olr. de
gerli yabanct bilginler de teyid etmelete
dirler. 

T arihin klasik olarak tamdtgt ilk 
medeniyetlerin daha ilerisine dogru yii -
riimek istiyen her ar&YJClntn oniinde, bu 
medeniyetlerin ilk kaynaih ve merkezi 
olarak kendini gosteren yer, Orta Asya• 
daki Tiirk anayurdlandtr. 

Bu hakikatin hOylece te"J)iti, gene! ta. 
rib konsepsiyonu baktmmdan olduiu ka· 
dar, dil arathrmalannm ve-,;he,ini lr.ur • 
malt yoniinden d: ~ok onemlidir. <;iinkii. 
neolitik devirde Orta Asyada kiiltiir lr.ur• 
mu1 ve bunu Avrupaya, Amerikaya vc 
diinyanm her taraftna yaymt§ olan bir 
ulus, elbette yarathgl kiihiir eserlerinin 
admt ve bu eserlere bagh fikir sisternleri• 
ni birlikte gotiirmii1 ve i~lerine girdigi 
uluslara da yaymt1hr. 

hte bu prensipten hareket eden dil 
~ah§lflalan da insanhgtn ilk kiiltiir dili • 
nin mekanizmastm ara§ltrmtya koyulmut 
ve bunun, sonra diinya kiiltiir dillerini 
kurmaktaki biiyiik ve esash roliinii bir 
teori halinde ortaya koymuttur. 

Gunef • Dil teorisi 
Giine1 • Dil teorisi adtm ta§tYaD bu 

lengiistik gorii1, iki ytldanberi Ankara. 
0 niversitesi T arih • Dil • Coiirafya fa • 
kiiltesinde Tiirk genderine okutulmakta 
ve Tiirk Oil Kurumu tarafmdan brotiir• 
ler ve belletenlerle yaytlmakta oldugu 
gibi, ge<,;en seneki ii~iincii Tiirk Oil Ku
ruhaymtn miizakerelerine de mihver ol• 
mu§tu. Bu ne§riyattan elde bulunanlan 
ve en •on olarak Biikrt~te toplanan 
«Congres lnternational d' Anthropo1o • 
gie et d' archeologie pr~historique» e ar• 
kada11m profesiir Hasan Re1id Tan • 
kutun yaphgt lcommiinikasyonun metnini 
de Kurultay iiyelerine sunmu1 bulunuyc>o 
ruz. Bu Tiirk Dil teorisinin ana hatlanru 
bir kere de Kurultayt §ereflendiren Ta • 
rib bi!Rinlerinin gozii oniine koyma)'l bir 
vazife saytyorum. 

«N eolitik devrin fecrinde bu medeni • 
yeti idrak eden insamn hayvani ihtiyac • 
lar ve istenkler fevkinde olaralt edindiiii 
ilk yiiksek duygu ve inan, «GiineJ» te 
varhibn en yiiksek kudretini bulmak ina· 
n111 oldugu pr~histuar'm verimlerinde!l 
biridir. 

Eski insanlann inanlan iizerine derin • 
le1en her tarih.;i, Mezopotamyada, Mt -
mda, Eski Hitte, Eski lranda, Eskt A· 
merikada, hasth diinyamn her yerinde ve 
her yurdunda giine1e, aya, yt!dtzlara ta• 
ptldtgtm goriir. Bunu tarth bilginlerile 
dolu olan §U Kurultayda izah ve ispata 
hacet bile yoktur. 

T eorinin birinci pren1ipi 
l1te Tiirlc Dil teorisinin birinci pr•nsi 

pi, bu hakikatten iiham almakta, ilk 1 iii· 
tiir dilinin «giine1» e aid olarale kullam~ 
!an bir ana kokten dogdugunu kabul et~ 

[L1lt/MI sahlfet/1 ~evfNIIf.l) 
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mektedir. 
«Giine§», biitiin varhgm kaynag1 alan 

bir yiiksek kudret §eklinde almmca, kiil
tiir diline esas olan kongre ve abstre bii
tiin gene! mefhumlann da bu kaynaktan 
do~mu1 olacag1 tabiidir. All! kategoride 
toplanan bu mefhumlar, elinizdeki bro -
•iirde yazilmijhr. 

Bu gene] mefhumlarla birlikte, giine1i 
biitiin varhklann kaynag1 tamyan insan, 
kendi varhgmi da onunla birlt~tirmi! ve 
benlik mefhumunu gene bu esasa bagla
IDI!I!r. 

Tiirk Dil teorisi, bir kere «giint~» i 
§uur ve idrake dayanan insan dilinin ana 
roefhumu olarak a]d,ktan ve biitiin ge -
nel mefhumlan buna baglad1ktan sonra, 
ilkin «giinep> e verilen ve sonra biitiin 
oteki mefhumlan da anlamiya yanyan il
kel adm fonetik kuru]ujunu arajhrmljl!r. 

1nsanhgm daha hayvanhktan ayud e
dilemedii!i devirlerde el ve yiiz i§aretleri
ne refakat eden kan11k ve miiphem hay
!.an,lar bir insan dili olarak ahnarmyaca -
gma gore, bu seslerin «giine§>> idraki dev
resinde ald1g1 ilk net §ekil, ( aii} fonemi 
olmak icab eder. 

Bu fonemin vokali olan (a) insan 
g~rtlagmm ~1karabildigi net seslerin en 
basiti ve en kolayidn. Sonradan zamanla 
bu vokalin semantik bymeti, kendisinden 
sonra gelen konsona g~i~. vokal ba,h
ca fonetik bir deger olarak ( u, 1, o, e, i, 
ii, o) gibi degi!ffielere de ugramJ§IIr. 

«Ana mefhumun ilk konsonu olarak 
aldigl1mz ve ( okunmaz g) adm1 verdi
f;imiz (i!) ilkin yalmz (a) vokalini uza
tan fonetik bir i1aret oldugu halde, son
radan vokalin la!Idlgi anlam bu konson 
iizerinde temerkiiz etmi1 ve bu da za -
mania bir <;ok degi$1Delere uirami01!r. 
Bu degi!ffielerin ilk safhaSJ (g) nin (y) 
ve (v) seslerini almasile goriiliir. Uzun 
zamanlar alan bu degi§roeler nihayet 
dort kategoride 2 I konson dogurmu§tur 
ki bu kategorileri de bro§iirde goriiyor -
sunuz. 

«Bu 2 I konsonun, 8 vokalle okunuj
lan, «giine1» te toplanan biitiin ana mef
humlann ifadesi i<;in geni1 bir saha a~
ffii§hr. Mana bilhassa kendilerinde top -
lanan bu konsonlar zamanla bir yandan 
ana kok mefhumlanm ifadeye yaramak
la beraber bir yandan da bu mefhumlar
da bir<;ok nuanslan gostermege hizmet 
etmi1lerdir. 

T eorinin ikinci prenaipi 
f1te Tiirk Di! teorisinin ikinci prensi -

pi, konsonlann bir vokal ile birlikte ek 
olarak Ia bir tak1m manalar almalandn. 
Bu ek manalar da yedi grupta toplan -
maktadn.» 

ibrahim N ecmi Dilmen burada tahta 
batma ge.;erek i<;~e daireler resmetmiJ 
ve konsonlann ek manalanm yedi grup
ta anlatarak demi1tir ki: 

«- Birinci grupta bulunan (m, b, v, 
p, f) konsonlan dogrudan dogruya 
(ego) yani (ben) mefhumunu temsil e
derek ana kok anlaminm taalluk ettigi 
siije veya objeyi gostennektedir. Bunu 
takib eden ii<; grup, psikolojinin fikirlerin 
birbirine baglanmasi hakkmdaki en yeni 
gorii1lerine uyarak, ana siije veya objeye 
yabn veya epeyce uzak, yahud pek uzak 
olan sahalan gosterir ki bunlar da masi
le (n, ~-<;. s-c, z-i. I) konsonland1r. 

Saha anlamma gelen biitiin bu kon -
sonlar, mefhumun yaygmhgmi anlatmak 
yolile miispet mefhumlan kurduklan gi
bi, manamn ana siije veya objeden u -
zakla,maSJm giistennek yolile de menfi 
anlamlar viicude getirirler. 

Bundan ba1ka biitiin bu saha gosteren 
komonlar <;ok defa bir (ii) yerine de ge
<;erler. 

(D) ve (t) konsonlan yapicihk, yap -
l!nCI!dt, yahud yapiim11 olmakhk anlam
larim; (R) konsonu, ifade edilen mef -
humun herhangi bir nokta veya sahada 
tekarriir ve temerkiiziinii ifade ederler. 
(K, g, y, g, h) konsonlan da ana kok 
anlammi iizerine alarak temsil etmek, 
yahud kelimenin manaSim tamamhyarak 
onu isimlendinnek, tayin ve ifade etmek 
rollerini yaparlar. 

l1te bu yedi grupta toplanan ek ma
nalan, her kelimenin ba1mdaki ana kok 
anlamile birle,tirerek yapilan etimolojik 
analizlerle kelimelerin manalan iizerine, 
bugiine kadar hi~bir suretle temin edile
memit yepyeni bir 111k verilebilmektedir. 
Simdiye kadar bir kelimenin neden dola
Yl IU veya bu manay1 ifade ettigini izah 
eden hi~ir analiz metodu ortaya kona -
mami!II .. Halbuki Giine1 - Dil teorisi bu 
noktay1 ~ok canl1 bir surette tenvir edi -
yor. Hatta tiirlii dil gruplannda ayni m~
naya, yahud birbirine yakm manalara 
gelen kellmelerin de bir kaynaktan doii -
dugunu ortaya ~Ikanyor. 

Bu neticeler teorimizin dogrulugunu 
her tiirlii nazari delilden daha biiyiik bir 
kuvvet ve canhhkla ispat etmektedir.» 

Ari kelimesi turkfedir 
lbrahim N ecmi Oilmen, bun dan sonra 

Giine0 - Dil analizlerinin tatbikah tarihi 
naSI! aydmlathgmi gostermek iizere bir 
ka<; misal verecegini siiy]iyerek yeniden 
tahta ba§ma g~i~. ilk olarak «ari» keli
mesini tahlil etmi$.•iz. 

Biitiin Avrupa wk ve dillerinin ana 
kokii dil'! gosterilen bu «ari» kelimesinin 
e<!t!$uiti ve zen! diller.indeki manalanm 

CUM.HURIY.t.'T 

Avrupa eserlerine dayanarak gosterdik -~ i~in vakit ge~mi1ti. Bu it.ibarla ruzname-1 
ten sonra biitiin bu manalann tilrk~e «ar, nin son maddelerini tehir zarureti haSII 
an, ank, er, ermek» kelimelerinden dog- oldu. 
ciugunu anlalrni!hr. Yalmz kongre reisi, Kurultaya gele -

Kelt kelimesinin aalr miyen ve T urova - Hisarhk hafriyah 
fkinci misal olarak keltleri alan fbra - hakkmda bir tez hamlay1p gonderen 

him Necmi Oilmen, bunlann Tiirk Ka - profesiir Dorpfeld'in tebliginden bahset
la<; kabilesinden geldigi Avrupahlarca ti. 
da bilindigini gostermi§, Orta Anadolu • Bir zamanlar Dr. Schlimann'la bera
daki Galat'lann da bunlar olduiiunu, her T urova hafriyatmda <;ah1an, daha 
Col ve Gal kelimelerinin de ayni anla - sonra da bu hafriyata devam vazifesini 
rna geldigini anlatroi§, sonra bunlan iizerine almi! bulunan profesiir Dorp -
tiirk<;e, eke, oge. ekemen, keletmek keli - feld'in tebligi, T urova kaZISI hakkmda bi1 
melerile kar§IIa,l!rarak Keldani'lerin de rapor mahiyetindeydi. Profesiir, T uro -
ayni ad1 ta!Idiklarnn meydana <;Ikannif" vanm mevkii hakkmda mevcud malumat 
tlr. ve tahminleri miinaka1a etmi1 ve daha 

Keltin Selt okunu1unu da aynca tahlil sonra hafriyatm tarih<;esini yapmi!IIr. 
eden hatib, bunu da bir <;ok Tiirk keli - Profesor bundan sonra Schilmann'm ken
melerile kar0Jia&hrdiktan sonra, bir giin di hafriyatma dayanarak verdigi hii -
evvel profesor Pittard'm da Selt ve Sel- kiimleri, kendisinin idare ettiiii hafriya • 
~uk birligine dair olan siiziinii hahrlata - hn neticelerine gore tashih elm~ ve mey
rak Sel<;uklann Selt kokiinden geldigi dana <;Ikanlmi! olan dokuz tabakamn 
dil analiziyle de anla,,}d,gmi izah et - zamanlanm kat'i olarak tayin miimkiin 
mi1tir. olmadigml, bununla beraber tabakalann 

Ankara kelimesinin aslr umumi bir kronolojisini takribi olarak 
fbrahim N ecmi Oilmen cografya yapmak kabil oldu,&unu ileri siirerek her 

isimlerini Giine1 - Dil teorisinin nas1l ay- tabaka i<;in bir zaman tayinine <;ah1m1§ ve 
dmlattJgmi gostermek iizere bir de «An- bu hususta profesiir Blegen'in baZI hii -
kara» kelimesini ele alarak bu ismin bu - kiimlerine i&tirak etmedij!ini de ilave et
giin Cumhuriyetimizin merkezi olan 1e - mi1tir. Profesiir en sonunda, T urovay1 
hirden ba,ka Baykal goliiniin sulanm muhasaraya gelen Greklerin karargah1 
Y enisey nehrine ula,llran nehrin ve bu - meselesini de miinaka1a ederek bu ka -
nun suladigi mmtakamn da ad1 olan eski rargahm yeri olmak iizere Be1iiie ko -
bir Tiirk kelimesi olduiiunu anlatmi§IIr. yunu gostermi§ ve bu yoldaki delillerini 

Son sozler saym•111r. 
lbrahim Necmi Oilmen, tezinin so- Bundan sonra, Kurultay miizakereleri 

nunda demi!tir ki: malannda, yurdun dort ko1esinden gel -
«- Bu birka<; ornek, Giine§ - Dil te- mi& olan tebrik ve muvaffakiyet telgraf • 

orisinin tarih ve cografya kelilnelerini a- lan tekrar okunarak celse bugiin saat 
naliz etmekle naSI! yeni hakikatler ortaya l 4 te tekrar toplamlmak iizere tatil edil
koydugunu gostermege kafidir, zanne - di. 
derim. 

Su izahlardan sonra, mesela Romamn 
kurulu,undan once ltalya yanmadasm -
da yerle&mi! olan Etriisklerin de Tiirk -
Jerden ibaret oldugu, bu yarunadamn 
garbmdaki deniz par~;asma verilen Tyr -
rhnien admm T urana nispet edildigi, 
Tiirk lskitlerin adlanm Scandinavya 
yarunadasma gotiirdiikleri, haSJh tarih 
ve cografya isimlerinin analizlerile kla
sik tarihin muamrnalan <;oziiliip ortaya 
konuldugu kolayhkla anla01hr. 

Tarih Kurultayt habrast 
olarak ~tkardan pullar 

Denizcilere ilan 
Tahlisiye Umum Miidiirliigiinden: 

Makine kiSimlarmd.a husule gelen anza dolaYJSile bir miiddettenberi 
faaliyeti durdurulmu~ olan Rumeli Fenerindeki Radyofar tesisatmm 22 ey· 
lul 937 ~ar$amba sabah1 saat sekizden itibaren mutad karakteri ve~hile ••
h~maga ba&hyacag, alaka!Jlara ilan olunur. {6357) 

Biiyiik pehlivan giire§i 
Karamiirselde Tiirk Hava ve Klzilay Kururnu rnenfaatine 10 birincite§rin 

937 pazar giinii tertib edilen giire$: 
1kramiyeler: 

Lird 
50 
30 
25 
15 
12 

Ba&a elli liramn on liras1 miisabaka ikincisine. 
Ba~altma 30 liranm yedi liras1 miisabakil ikincisine. 
Bilyiik orta 25 liranm be~ liras1 miisabaka ikincisine. 
Kii~iik orta 15 Jiranm iiG liras1 miisabaka ikincisine. 
Desteye 12 Jiranm iki Jiras1 miisabaka ikincisine. 

EKSiLTME iLANI 
Konya iii Kiiltiir Direktorliigunden: 

1 - Ek!iltmiye konulan i$: Konyada Bilyiikkaratay medresesi tamirldir. 
2 - K~~if bedeli c8503• lira 90 kuru~tur. 
3 - :Cksiltme kapah zarf usulile<l.ir. 
4 - Eksiltme miiddeti 4/9/1937 tarihinden itibaren 23/9/937 tanhine 

kadar yirmi giindilr. 
5 - Mu,·akkat teminat (638) llradtr. 
6 - 1ha!e 24/9/1937 tarihlne rashyan cuma giinii saat on be§te Konya 

HiikUmet da'resinde Kiiltiir Direktiirliii(ii makarnmda yapuacakt1r. 
7 - isteklilerin, teklif mektublarmt ve 2490 numarah kanun mucibince 

Ticaret Odtsl vesikasm1 ve Naf1a Vekaletinden 1937 yll1 i~in almmt$ ehllvetl 
fenniye ves kasmt ve bu gibl i$leri yapbgma dair rnuteber belgesile birlikte 
{638) liralik muvakkat teminat veya mektubunu a!tmc1 rnaddede yazrh gUn
de ihale saatinden en az bir saat evvel Kiiltilr Direktiirliii(iine rnakbuz mu • 
kabilinde verilrni$ olmalan $P.rttll'. Posta lle goncl.erllecek meklublarm niha
yet ih~le ~aatme kadar Killtiir Direktorliii(iine gelml$ olmasi ve d1~ zarfm mil
hiir rnumile iyice kapanml& bulunrnas1 lazund1r. Postada vakl olacak teahhiir 
kabul edilmez. 

8 - Ke~if evrak1 ve fennt ve eksiltme $artnarneleri ve mukavelenarne 
hergiin Konva Eski Eserler Milzesi Direktorliigunde goriilebilir. 

Haricde bulunanlara sarih adreslerile posta iicretini gonderdiklerinde 
kendilerine vollamr. {5965) 

istanbul Miiftiiliigiinden: 
Diyanet l~leri Reisligi tarafmdan hususi $artnamesine gore 5000 be§ bin 

aded muhtasar buhar1 hadisler terciimesinin bas1m vesair masraft kapah 
zarf usulile eksiltmiye konulrnu&tur. 

1 - Bu kitab iki yiiz forma ilibarile bas1m iicretinin muhammen bedell 
8000 sekiz bin lirad1r. Sartnamesi Istanbul Milftiililgunden bedelsiz verilir. 

2 - Eksiltme 11 te$rinievvel 937 pazartesi giinii saat 15 te lstanbul Miif
tiiliigu dairesinde olacakbr. 

3 - Muvakkat teminat 600 alii yiiz lirad1r. Teklif mektublan 11 te§-
rinievvel 937 giinii saat 14 te lstanbul Milftiiliigune verilecektir. {6358) 
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SATILIK 
Bir biife, bir kontrbiife, bir rna

sa ve 6 sandalyeden miirekkeb mii
kernmel bir yemek odas1 tak:uru, 
kelepir olarak satiliktlt. 

Pangal!Ida Zafer sokagmda 13 
No. h Manuel apartunanmm 4 
No. h dairesinde saat 10 dan 1 e 
kadar miiracaat. Telefon: 40535. 

Beyoglu Birinci S. H. bakimliginden: 
Mehmed Hayri, Cernile, Asun ve sa

irenin mii~ereken mutasarnf olduklart 
Galatada Per§embepazan Voyvada 
caddesinde eski maklub 13, 10, 54, 56, 58 
ve yeni 64 ila 70 ve 54/1, 7, 9 kap1 No. 11 
murakkam altmda 3 diikkan ve sokak 
i~inde ardiyeyi milijtemil ktrk be~ bin 
ii~ yiiz lira muhammen Joymetli Bere
ket hammn tamam1 ~tiyuun izalesi i~in 
a~1k art!Irmtya konuldugundan 25/10/ 
937 pazartesi giinil saat 14 ten 15 e ka• 
dar Beyoglu S. rnahkemesi ba~katibli • 
gince miizayede ile sa!Ilacak!Ir. Arttir• 
rna bedeli muhammen bedelinin %75 ~i· 
ni bulursa o giin ihale edilecektir. Bul· 
mad1g, takdirde on be~inci gilniine ge
len 9/11/937 salt giinii saat 14 ten 15 e 
kadar icra olunacak ve en ~ok arttrrana 
ihale edilecektir. 

1 - Gayrimenkuliln evsa£1 mahkeme 
ba~katibi nezdindeki 937/24 No. 11 
dosyada yaz1h oldugundan anlarnak is• 
tiyenler orada okuyabilirler. 2 - lhale
ye kadar birikmi.§ maliye, belediye ver· 
gileri, valof icaresi, tellaliye ve yirml 
senelik taviz bedeli rnilijteriye aiddir. 
3 - Arttrrm1ya girmek istiyenlerin mu· 
hammen bedelinin %7,5 nisbetinde te • 
minat ak~esi ve ulusal bir bankanm te• 
minat mektubunu getirmeleri §arttir. 
4 - Art!Irma bedeli ihaleden itibaren 
yedi giin i~inde rnr.hkeme kasasma ya• 
t1r1hr. Aksi halde ihale bozularak farla 
fiat, zarar ve ziyan ve faiz bilahiikiltn 
kendisinden ahnacaktrr. 5 - {2004) nu • 
mara!J icra ve iflas kanununun 126 net 
maddesine tevfikan gayrimenkul ilze
rindeki lpotek sahibi alacakhlarla diger 
alacakblar gayrimenkul ilzerindeki hak
larmi ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarmt ispat i~in ilan giiniin • 

Tiirk T arih ve Dil tezlerinin bu elele ' 
veri&inden <;Jkan ve 1;1kacak olan yiiksek 
giirii1ler iizerine saym kurultaym dikka • 
tini celbetmegi ilmi bir iidev sayd1m. 

Yeni pullardan ikisi den itibaren yirmi giln i~inde evrala 

Emnl.yet Umum Miidiirliig"' iinden: miisbitelerile birlikte sab§ mernurun• 

Biitiin bu historik, prehistorik ve len • 
gilistik hili& ve bulu§lanmiZ, bir yiiksek 
Dehanm, yalmz himayesi deiiil, daimi 
ilhami, daimi irtadi, daimi faaliyeti saye
sinde ortaya <;Ikabilmektedir, o da Tiirk 
T arih ve Dil Kurumlanm kuran ve koru· 
yan Ulu Onderimiz Atatiirktiir. Siizii • 
mii bitinneden bu kiirsiiden Onun yiice 
ilmi rehberligine sonsu2 1iikranlarmu tek· 
rarlarun.» 

lJn Asya kadim tarihi 
Ecnebi profesiirlerden Landslerger de 

On Asya kadiln tarihinin esas meseleleri 
mevzulu tebligini almanca olarak soyle-
di. . • 

Profesor tarih felsefesi ve metodoloji 
hakkmda uzunca bir giri1ten sonra tarih 
cereyanmm girift oldugunu, tek tarafh 
olan tekamiilciiliik veya devridaim na • 
zariyelerile tarihin seyrini izah etmenin 
imkanSiz bulunduiiunu siiyledikten sonra; 
tarih ilminin yardJmci vaSitalan olan ar
keoloji. antrepoloji ilimlerinin temin et -
tigi maddi kiiltiir e§yaSinm eski zaman • 
Jar tarihini tetkik i~;in kiymetli hirer un -
sur teskil ettiklerini kaydetmekle beraber, 
dil unsuru tetkik edilmedik<;e dil ve tarih 
alimleri elbirliiiile <;ahjmadik<;a. tarihi 
tamamen aydmlatmamn kabil olmiyaca -
gm1 i,aret etti. 

Profesiir bundan sonra iddiasmm tat
bikatma ge<;erek Gutium yahud Kut kav
minin bir Tiirk kavmi oldugunu, bu kav
min dilinden elimize ge<;en kral adlann
dan dart tanesinin a<;Ik<;a Tiirk isimleri 
oldugunu kayid ve Tiirk Sumer medeni
yetinin, muahhar devirlerde daimi ve 
kuvvetli bir surette miiessir oldugunu va
Zih bir surette ifade ederek ~ok alki§lan
di. 

Dr. Andrae'nin tezi 
Bundan sonra Berlin Miize direktor

lerinden Dr. Andrae Sumerlerin monu
mantal san'atlan hakkmda bir tez irad 
etti. Sumer san'ahmn ve bilhassa mabed
lerinin tekamiiliinii teknik izahat ve taf
silatla gosteren bu tezde, Sumer kiiltii -
riiniin umumiyetle yiiksekliiii bir mukad
deme olarak siiylendikten sonra Sumer 
din mimarisinin Sumer dii&iiniit ve duyu
tile mi.inasebeti ara1hnlmii ve Sumer 
mabedlerinin tekamiil safhalan gosteril
mi~tir. 

Program mucibince. bu hatibden son
ra masile Dr. Arif Miifid, profesor 
Dorpfeld'in ve Blegen'in tezleri vard1. 
Diger hatiblerin tezleri uzun siirdiigi.i 

fkinci Tiirk KurultaYJ hatiraSJ olarak miiracaat etmelidir. Aksi takdirde hak· 
muhtelif fiatlar iizerinden pullar ~Ikanl- 1/8/937 tarihinden itibaren mevkii meriyete giren 3201 sayili Emniyet lar1 tapu kiitiigile sabit olm1yanlar sa• 
mi~IIr. Bu pullar Darbhanede basum1~, te$kilat kanunu mucibince Umurn Miidiirliikle Polis Enstitiisii kadrolarmda II~ parasmm payla,.masmdan baric ka· 
bir iki giin evvel Istanbul posta miidiir- ihdas olunan muhtelif smlf muamelat memurluklart rnilnhalatJ tarnarnen ka- lular. 6 - f;lartname mahkeme divanha· 
liigiine teslim edilmi§tir. panmi§ oldugundan bundan boyle milracaat edilmemesi. •4589· {6373) nesinde herkesin giirebilecegi yerde a• 

lkinci Tiirk Tarih Kurultayi pull11n. , I silm~hr. Fazla rnallimat almak istiyen• 
diirt renk iizerine 3, 6, 7,5 ve 12,5 kuru~- istanbul Oniversitesi Artbrma ve Eksilbne lerin 937/24 Sa}'lsile B. k&.tiblige rniira• 
luk olarak yap1lm11 ve her birinden yiiz • caat etmeleri ilan olunur. {110) 
bin lane ba.,Im,~IIr. Pazarhk Komisyonu Danian 

3, 6 ve 7,5 kuru§luk pullarda bir ge- =---------~~---------~~~----- .. Cihan~iirnul bir §ohreti haiz 
yik resmi vardJr. lki yamnda «Tiirkiye Muvakkat teminat Ke$fi !$in Clzii Amerlkall Blr Fabrikator 

319 lira 4242.77 lira Fen Fakiiltesi Jeoloji ve Minera-
Cumhuriyeti postalan l 937» ve alt k1s- loji Enstitilsilnde yapilacak tadilat 
mmda fiatile «lkioci Turk T arih Kuru!· ve tamirat. 
tay1 hahraSI)> yazihdir. 1 - Yukanda yaz1h i$ tl'niversite Rektorlilgunde 30/9/937 per§ernbe gil-

12,5 kurU§Iuk pulda da Atatiirkiin bir nil saat 15 te ihale edilmek iizere a~Ik eksiltmiye konulmu~tur. 
biistii ve ayni yazilar bulunmaktadn. 2 - Taliblerin 2490 say1h kanunda yazilt belgelerle 3000 llrahk bu gibi 

i$ler yap!Ii(tna dair lstanbul BaymdtrWc Direktorliigunden vesika getirmesi 
Pullar tertib. renk ve bask! itibarile lazimdtr. 

giizeldir. 3 - Sartnarne hergiin Rektorliikte goriiliir. Teminat lhaleye kadar tl'ni-

ISPARTADA 
versite Muhasebesine yatU'llrni$ olrnahd1r. {6142) 

Sebat Kiitiibhanesi Yunus 
oglu Liltfi 

Curnhuriyet Gazetesinin ve bfitiln 
mekteb kitablan, lortasiye, gazete 

ve mecmualann tevzl veridlr. 

Ziimriid yiiziik 
Sekiz kuathk ~ok koyu ve lath renkli 

nadide bir tek ta~ ziimriid Sandalbe -
desteninde te~hir edilmektedir. 23 ey
lw 937 per§embe ,giinii saat on diirtte 
miizayede ile sahlacak!Ir. 

Zayi - 2661 sicil numarah §Ofor eh -
liyetimi, karnemi ve s1hhi muayene 
ciizdamm1, kazanc1m1 ve nilfus kilgidi -
mt zayi ettim. Yenisini ~Ikaracag1m -
dan eskilerin hiikmii yoktur. 

Beyoglu Tarlaba§I Triyeste sokak 10 
§Ofiir Kemal 

_ Gerede asliye hukuk hakimli~inden: 
Geredenin Hocalar kiiyiinden $iikrii 

oglu Halil ve riifekas1 taraflarmdan bu 
kiiyden $iikril oglu Zeliha aleyhine c:;:o
mez armudu nam tarla haklonda ikarne 
eyledikleri izalei §iiyu davasmm Gere
de sulh hukuk mahkemesinde cari mu
hakemede miiddeaaleyh Zeynebin ika
metgalu Iahti me~huliyette kald1gmdan 
davetiye teblig edilememi§ olmaSI ha
sebile tebligatm i!anen yap!lmasma ka
rar verilmi.§tir. Miiddeaaleyh Zeliha 
19/10/937 tarihinde rnahkemede bulun
maSI i'in davetiye makamma kaim ol -
mak ilzere ilanen teblig olunur. {118) 

I Anka~a ~b~ K~d~thk 
Zayi - Bulgaristamn f;liimnii Tiirk yeridir. Mekteb ktrtasiye <;e&idleri I 

Biitiin mekteb kitablarmm satJ~ 

muallim rnektebinden alm1~ oldugum en miisaid ~artlarla lemin edilir. 

§ahadetnameyi askeri vesikamla hera- ii.•••••••••lliiTiielil:llii33il7ii711i 
ber zayi ettim. Elimde suretleri mev -
cud oldugundan eskilerinin hiikmil kal
mami~hr. 

317 tevelliidlii Ahmed oglu Riistem 

DOKTOR ~iPRUT 
Cildiye ve 

Beyoglu 
kar§ISmda 
Meymenet 

Ziihreviye mUtehassJst 
Yerli Mallar Pazar1 
Posta sokag, ko§ede 

apartunam. Tel: 43353 

!stanbul altmc1 icra memurlugundan: 
Bir borcdan dolaYJ rnahcuz olup bu 

kere paraya ~evriimesine karar verilen 
hah, sandalye, kanape ve sair muhtelif 
ev e§yastmn 30/9/937 tarihine musadif 
per~embe giinil saat 16,30 da birinci a
<;Ik arthrma ile sablacagmdan talib o
lanlarm yevmi rnezkurda sal!§ mahalli 
bulunan Beyoglunda Cihangirde Silngii 
sokak 9 No. h Kasab apart1mammn 3 
nurnarah dairesinde haz1r bulunacak 
memurumuza rniiracaat etmeleri, rnah
cuza takdir edilen loymet birinci a~Ik 
artbrrnada %75 ini bulmadigi takdirde 
ikinci a<;Ik arthrrnasi 5/10/937 tarihine 
musadif sah giinii ayni saat ve ayni rna
halde icra edilece~i ilan olunur. {116) 

,.- Mav•• 1onunda hastalanan 

Dr. HAZIM PEKiN 
1 Birincite~rinden itibaren has· 

talariDI kabule ba,hyacakbr. 

Corum asliye hukuk rnahkemesin • 
den: 

c:;:orurnun c:;:ak:Ir mahallesinden terzi 
Oru~ogiu Hasan tarafmd.an o mahal -
!eden Karakoyunlu oglu Ahmed kariSI 
Melek ve oj!lu Nureddin haklarmda a~ 
h~ gaiblik davaSJnm icra k1hnmakta 
olan muhakemesinde: c:;:orumun <;:ak1r 
mahallesinde ikamet etmekte iken 35, 
40 sene evvel lstanbula giderek Balkan 
muharebesinde kaybolan Nureddlnle a
nasi Mele~in hayat ve mema!Indan ha
berdar olanlarm 13/10/937 tarihine ka
dar Gorum asliye hukuk mahkemesine 
ihbari keyfiyet eylemeleri liizumuna 
karar verilmi~ olduj!undan bermucibi 
karar keyfiyet ilan olunur. {119) 

Bi~ki ve Dikit 
Esash surette ogretib musaddak 

diploma veren 

Nektar K. Zarukyai\ 
talebe kaydma ba§lanmt§hr. Pa
zardan maada her giln 9 - 12 ve 
14 - 18 e kadar miiracaat kabul o
lunur. 

Adres: Beyoglu 
Ba bil caddesi sa 'VI 63. 

Al!Inbakkal 

17,5 liraya kirahk aparbman 
Cihangirde Havyar sokagmda 38 nu

marada 2 oda ve bir antreli §irin bir a
parbman 17,5 liraya kirahkbr. Ayni bi
nada dahill 2 numaraya milracaat. 

Radyolan, ev ve ticarethaneler 
i~in sokuk hava dolablan, hava 
sogutucu cihazlarile rnaz'.ltla oto
rnatik yanan kazanlanrun satl§l 
i~in ciddi bir §irket ar1yor. Te§ki· 
latlarmm hulasaSJm ve referans
larim giisteren tekliflerin {S.E.P.) 
rurnuzile lstanbul 176 No. It posta 
kutusu adresine giinderilmesi. 

Zayi - Istanbul 1thalat gilmriigu di• 
rektiirlii~ilne verrni.§ oldugurnuz 30861 
No. 6/1/1937 tarihli ithalat beyanna • 
mesinin ikinci nilshaSJm zayi etmi§ ve 
yenisini ~Ikaracag,mudan eskisinin 
hii!onii kalmad1g, ilan olunur. 

Mizrahi biraderler 

Merzlfon Amerlkan 

KIZ HAYAT OKULU 
Orta Derece 

Geceli ve giindiizliidiir. 
ilk okulu bitiren o§'r~ncil eri ahr. 
24 Eyllllden ltlbaren kaytd batlar, 

27 Eylillde den batlar. 

Ke§an asliye hukuk mahkemesindenl 
Dava olunan: K~arun Zaferiye rna • 

hallesinden Ali oglu Mehmed: 
Kanmz Ke§an kazaSJnm lncirlik ko• 

yiinden Siileyman lo.zt Fatma tarafiD • 
dan aleyhinize ikame olunan bo§anma 
davasmm carl muhakemesinde ikaroef>o 
gahm1z m~hul bulundugundan hakla' 
nuda ilanen teblil!at yap1ld1g, baldS 
gelmedlginizden hakkmuda g~yab kara• 
r1 verilrni.§ ve rnuhakeme de 15/10/937 
curna giinii saat 14 e talik edilrni.§ old\1' 
kundan yevmi mezkurda bizzat mah • 
kemede haZtr bulunmamz ve yahut ta• 
raf1mzdan musaddak bir vekil giinder• 
meniz ve aksi halinde muhakemenin gt• 
yabmtzda devam edecegine dair olaJl 
g~yab karan teblig makamma kaim ol• 
mak iizere hukuk usulii mahkemelerl 
kanununun 141 ve 142 nci rnaddelerl 
mucibince ilan olunur. {108) 

ink1baz1, hazlmSIZIIQI MAZON MEYVA TOZU giderir. 
Mide ve barsaklar1 alu;brmaz. i~ilmesi 

Iatif, tesiri kolay ve miiliyimdir. Yerini 
hi~bir mUmasil mUstahzar tutamaz. MA • 
ZON isim, Horoz markas1na dikkat 

Mi D E 
ek$ilik ve yanmalar1n1 Oeposu: Mazon ve Boton ecza deposu. Istanbul Yenl postane arkasmda N. 47 
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Son Clkan son derece muessir K E 5 K i N K A~ E L E R i u~Utme, grip, nezleye ve agnlara hire birdir. Baht,:ekapt 
SALIH NECATI 

c YATILI ) !?i~L'rTifRA"KKi CLiSE:si c 0 """""'") I 
ANA • ILK • ORTA • LISE KISIMLARI 

K1z ve erkek ogr•nieil•r i~in vaoyana ve g•ni, bab~e'i iki binada ayn Y ATI te,kilah vard1r. FranoJzca, Al
manca, ingilizce kurlarJna r okuz va~mdan ba,hvarak blitiln iiR-r•niciler iftirak ed•bilirl•r. Okul herqiin sa at 

- 10 • 17 aras1nda a~1kt11. Telefon : 42517 

oksiirenlere ve 
gogUs nezlelerlne KA TRAN HAKKI EKREM 

Arabkir ~arbayhgmdan: 
1 - Kasabaya alh kilometre mesafeden getirilecek !~me suyuna aid ke· 

~if ve pro]enin yapilmasi 13/9/937 giiniinden itibaren aradaki tatil giinlerl 
say1Imamak iizere yirmi giin miiddetle eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Yap1lacak pro_ie ve ke~if i~me sulan projelerinin ne suretle hazir
lrnac•jima dair alan talimatnamenin 6 nc1 maddesinin biitiin f1kralanna 
gore ihzar ve ikmal edilecektir. 

3 - Gene bu talimatname mucibince yapiimas1 icab eden diger hu -
susat dahi tamamlanacakhr. 

4 - Bu isi yaomak istiyenler tekliflerini birincitPsrin aymm altmc1 
~arsamba giinii saat 16 :va kad.ar Arabkir Belediyesine bildireceklerdir. 

5 - Edilen teklif Komisyonca muvaflk giiriildiigii takdirde istekliye 
mc!Omat verilecek ve icab eden teminat ahnd1ktan sonra kat'! ihalesi ya • 
Pllacakhr. Bu i~i yapacaklarm ehliyet kAgtdl ibraz etmeleri mecburidir. 

6 - Eksiltme kapah zarflad1r. Teklif mektublarmm ihale saatinden bir 
saat evvel yeti~mesi la7!mdJr. 

7 - Bu hususta fazla izahat almak istiyen!erin Belediyemize miiracaat 

1
:· ,,,; . ", ,, "'"'· '".::ll 

inhisarlar · Umum Miidiirlii1iiinden: 

1 - $artname ve niimunesi mucibince 71,5 X 100 eb'admda 10,000 ta
baka mumlu bevaz par~omen kag1d1 pazarhkla satm ahnacakltr. 

II - Pazarhk 7/X/937 tarihine rashyan persembc giinii saat 14 te Ka
batasta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunc!.1 yapllacakl!r. 

III - $artnameler paras!Z olarak hergiin sozii g~cn &ubeden alabilirler. 
IV - isteklilerin pazarhk i~in 'tayin edUen giin ve saatte % 7,5 giiven

me paralar;le birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri Han olunur. ·M .• (6377) -I - Sartname ve niimunesine tevfikan 12,000 paket 12 ve 9000 paket 
de 16 ~apmda o!mak Uzere ceman 21,000 paket siyah av kovam pazarhkla satm 
almacakl!r. 

II - Pazarhk, 11/X/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 14 te Ka
bata~ta Levaztm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yap!lacakl!r. 

III - Muhammen bcdeli 18,300 lira ve muvakkat teminat 1372.5 lirad.tr. 
IV - $artnameler paraSIZ olarak hergiin sozii ge~en ~ubeden almabilir. 
V - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 

Paralarile birlikte ad1 f(C~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. eM.• (6382) 

SUMER BANK 
Umumi Miidiirliigiinden: 

Bankamtz tarafmdan Avrupaya tnhsile gonderilecek lise mezun· 
lnnnm miisabaka imtihanma 28/9/937 sah giinii sabah saat (9) da ls • 

tanbulda ve Ank!lr~da ' lla~~acakbr £vv•!ca,':ffl!ja~ e~ taJj.\lle~ 
en ge~ 27/9/937 pnzartcsi glinli saat U e kadar t5tan\; da Bankaouz1n 

•"tc~l, ,..j t 

Kadikoy ikinci Sulh Hukuk Hakimliginden: 
2/4/936 tarihinde vefat eden Yorgi Kaloyaninin resen tanzim edllm!~ 

noter .senedine miistcnid borcundan tlolay1 miras~ISI ve alacakhs1 tara -
ftr.dan taleb edilmesine binaen terekesine mahkememizce. el konularak mi· 
ra~m tasfiyesine karar verilmi~tir. 

.Miiteveffaya aid Kad1koyiinde Caferaga mahallesinin ~1kmaz Zaharof so
kagmda eski 5 yeni 4 sayth iki tarafm Zaharof bah~esi bir taraf1 Hirsof zev
cesi hanesi, bir taraf1 tarikihas, bir taraf1 Rlhhm ile mahdud Kara Mustafa 
Pa~a vakfmcm alan evin 4/8 hissesi a~1k artl!rma ile paraya ~evrilecektir. 
Sahrs1: 720,375 metre murabba1 yalmz ev 163,75 metro murabbaidJr. 

Hususi vaziyeti: Birinci katta ondeki kap1dan arka bah~e kap1sma ka
d~r biiyiik bir ta§hil;I, saj:pnda ve solunda dart ada, bir hal~. bir kileri v~ bah
~eye kaptsi bulunan bir mutfag1 vardir. !kinci katta ta&hktan dart biiyiik 
Pencere ile aydmlahlml§ ah~ab ve genl~ bir merdivenle iist kata ~IkiiJr. Ta§
hgm iistiine gelen bu kiSlmda biiyiik bit sofa iki yamnda b~ ada, bir hala, 
btr kiler ve bir bijyiik kapah tara~ay1 havidir. Zemin katmda birinci kahn 
ada kiler mutfak halasmm alhna tesadiif eden iki yan • ktsrllm altmda rii • 
tubete mani olmak icin kargir duvarla ~evrili bodrumu, bah~ede ah~ab bir 
bek~i kuliibesi ve kargir bir sarm~, meyvah meyvas1z aga~Iar1 ve binada 
havagazi ve kumpanya suyu tesisal! mevcuddur. Bah~esi ii~ taraf1 duvar ve 
bir taral1 telle ~evrilmi~tir. 

Yeminli ehli vukuf tarafmdan arsasile beraber binanm heyeti umumi • 
.Yesine ·9023• lir~ 75 kuru~ k1ymet takdir olunmu~tur. Ev ah~ab ve tamire 
nmhta~dlf. NISlf hissenin k1vmeti (4511) lira 78,5 kuru~tur. Sal!~ bedeli pe
~indir. A~1lt artl!rm!Va i§tirak etmek istiyenlerin msfma takdir edilen luy
metin yiizde yedi bucu~u nisbetinde pey ak~esi vermelicirler. Tellaliye res
?'i, yirmi scnlik vak1f taviz bedeli mii~teriye, vergi vc riisumu saire, evkaf 
lcaresi terekeve aiddir. 

Sab~ 22/10/937 cnma £(iinii saat 14 ten 16 ya kadar Kad1koy lkinci Sulh 
ll'ukuk mahkemesinde yap1lacakbr. Takdir edilen k1ymetin yiizde yetm;$ 
be~ini bulmadli(I takdirde en ~ok arthranm taahhiidii baki kalmak ~artile 
artbrma on bes giin uzat1larak 6/11/937 cumartesi gunii saat 10 d~n 12 ye 
kadar devam ec'.;Jecek ve en ~ok arthrana kat'i ihalesi yap!lacakhr. !hale 
bedf.!inin anm! bir hafta zarfmda mahkeme veznesi,ne yatmlmas1 ~arthr. 
Aksi halde ihale bozulacak ve bundan tahassiil edecek zarar ve ziyan ve far
kt faiz ve,air masraflar miisebbibe bil<i hilkiim tazmin ettirilecektlr. Bu gay
rint~nkul iizerine gayrimiiseccel bir hak ' sahibi old.uklanm iddia edenler yir· 
mi giin zarfmda vesikalarile birlikte mahkemeye miiracaat etmedikleri tak· 
dirde sabs bedelinin paylastmlmasmdan hari~ tutulacaklard1r. Daha fazla 
m;;IOmat almak istivenler 936/24 numarah sat~ dosyasma ve tasviye me
muru avukat SJrn Cclale miiracaat ec!~bilirler. (6374) 

EKSiL TME iLANI 

Konya iii Kiiltiir Direktorlii~iinden: 
1- Eksiltmive konulan i~: Konya lnceminare medresesinin tamiridir. 
2 - Ke~if bedeli ·6923• liradir. 
3 - Ehsiltme kapah zarf usuliledir. 
4 - Zkf.'ltme miiddeti 4/9/1937 tarihinden itibaren 23/9/1937 tarihtn• 

kadar 20 .-;indiir. 
5 - Muvakkat teminat •519• lirad1r. 
6 - lhaJe 24/9/1937 tarihirie rashyan cuma giinii saat on be~te Kenya 

lfukumet cl.11resinde Kiiltiir Direktorliii(ii makammda yapJiacaktir. 
7 - !st~klilerin teklif mektublarm1 ve (2490) numarah kanun muc!bin

ce Ticaret Odas1 vesikasm1 ve Naf1a Velfaletinden 1937 y!l1 i~in ahnm1~ ehli· 
'Vet! ft>nniye '·esikas1m ve bu gibi islerl vaphA"tna dair muteber belgesile l:Jir
ltkte (519) hrahk muvakkat teminat makbuz veya mektubunu altmc1 mad -
dec',, yaZih giinde ihale saatinden en az bir saat evvel Kiiltiir Direk!Orliii\'Jne 
rakbuz muk&bilinde vermis'olmala~l sarthr. Posta tie gonderilecek mektub • 
arm nihav<t ihale saatine kadar Kiiltiir Direktorliigune gelmis olmaSl ve d!$ 

larftn miihiir mumile i'{ice kapanm1~ bulanmas1 U.z1mdrr. Pos!ada vakl ala· 
•ak teahhiir kab11l .o)unll'}az. 
h ~- - K<sil evrak1 ve fenn! ve eksiltme $artnamelerl ve mukavelensme 

1
.erl!un Konva Eski Escrler ,Miizesi Direktiirliij!Unde l(iiriilebillr. Haricde bu

I unanlara sarih adre\;lerile pasta iictetlerln! gonderdiklerlnde kendilerine vol· 
an~r. · (5964) 

Dr. IHSAN SAMI n 
BAKTERIYOLOJI 
LABORATUARI 

Umumi kan tahlilati, frengt nok-
tal nazarmdan Vasserman ve Kahn 
teamiillen, kan kiireyvat1 say11mast 
Tlfo ve 151tma hastahklan teshlst. 
ldrar, ba!l(am, cerahat, kazurat ve 
su tahlilati, iiltra mtkroskopi. hu· 
sus! a~1lar tstihzan. Kanda iire, 
~eker. Klorilr, Kollester!n mlktar· 
lanmn tayin!, Divanyolu No. 113 

Tel: 20981 

Kiiltiir Bakaniigindan: 
A - Finans Bakanhg1 hesahma Maliye ve lkhsad tahsili t~!n yabanc1 !llere 

gonderilecekler hakkmda: 
1 - Bu yii Finans Bakanh/(1 hesabma Maliye ve !ktJsad tahsili i~in ya • 

banr1 lllere gonderilecek 11 talebenin lise olgunluk mezunlan arasm
dan seGilmesi evvelce ilan edilmisti. Goriilen Iiizum iizerine bu tahsile 
gonderilecek talebeler Hukuk Fakiiltelerile Siyasal Bilgiler okulu me
zunlan arasmdan se~ilecektir. Binaenaleyh Mali ve ve !kttsad tahsill 
i~in lise olgunluk rnezunlarmm miiracaatleri kabul edilmiyecektir. 

2 - Smava gireceklerin yukar1da saydlj!tmlz miiesselerden lise tahsilin! 
bitirdjkten sonra mezun olmus bulunmalan sart!Jr. 

3 - Askerliklerin! bit!rmiyenlerin 25 yasmt ve bitirenlerin 30 ya~m1 g~
memi& olmalan Iazimdir. Askerlikierini yapmamts olanlar tecil bel· 
gesi gostereceklerdir. 

4 - Smavlara girmek !stiyenlerin kendi)erini aday se~tirmek iizere mezun 
olrluklan Fakiilte Dekanhgma veya Okul Direktorliigune ba§VUrma
la"' ve aday se~ilmeleri ~arttir. 

5 - Kenrlilerini Aday se~tirmek i~in yukanda adt ge~en Fakiilte veya oku
Ia en son miiracaat tarihi 6/10/1937 ~ar~amba olarak tesbit edilmi~tir. 
Aday se~ilecek isteklilerin 5 er tane vesika foto~rafl da gondermeleri 
litzrmdJr, 

6 - Smtvlara i§tirak etmek istiyenlerin ba~ka bir 10akam ve rniiesseseye 
kar~1 taahhiidle bagh bulunmamalan HIZ!mdir. . 

7 - Smavlar !stanbulda Hukuk Fakiiltesinde, Ankarac:!.a Hukuk Fakiiltes! 
ile Siyasal Bilgiler okulunda 14/10/1937 persembe giinii ba&hyacaktJr. 
Adaylar smava girecekleri Fakiilte ve:va Okul Direktorlii~ne smav 
giiniinden ii~ giin evvel ba~ vurarak saghk muayenesinden ge~ecek -
' d' • .~.er 1r. 

8 - Smav!ann yapiiaca~I dersler; !kbsad, Maliye ve Medeni Hukukla ya
banc! dil (almanca, frans1zca, lngilizce) dir. -B - P. T. T. Gene! Direktorlii~ hesabma P. T. T. Miihendisligi tahsiline 
gonderilecekler: 

1 - Aynca P. T. T. Genel Direktiirlii~il hesabma Pariste Yiiksek P. T. T. 
• Okulunda taps~ edrrek P. T. Miihendisi yetismek iizere Fen Fakiil

tesi Riyaziv~ vPya Rivaziye - izik ~ubesinden mezun oianlar arasm· 
dan iki ki~i seci!ecektir. 

" n )L • t. I 
2 ....:: ::>ecme smavma girmek istiyen Fen Fakiiltesl Riyaziye mezunlannm 

Fakiiltece smava ad.ay se~ilmeleri Hlz1mdJr. Bunun i~in son miiracaat 
tarih: 9 birincite~rin 1937 cumartesidir. Miirac.aat sahiblerinin aynca 
be&er tane vesika foto,graf1 da vermeleri laz1mdJr. 

3 - Aday se~ilenler 20 birincite~rin 1937 GBr~amba giinii Fen Fakiiltesin
de smava gireceklerdir. Smava girmek i~in smav giiniinden ii~ giin evvel 
Fen Fakiiltesinde teskil olunacak saghk heyetince s1hh! muayeneden 
ge~mek lazlmdJr. 

4 - Adaylarm askerliklerini yapm1~ olduklan takdirde ya§lari 30 dan fazla 
olmiYacak, yapmad1klanna gore d.e askerlikten tecil edildiklerine dair 
belgP gostereceklerdir. 

5 - Adaylarm hie bir makam ve rniiesseseye kar§I taahhiidle bagh bulun -
mamalan Iaz1mdir. • (6293) 

CiHAN ETiBBASININ • 
Neden? adet zamanlannda (FEMIL VE BAGLARINI) kullanman1z 

i~in ISrar ettikletini bir defa kullanmakla anhyacaksm!Z. Ayba~1 giinlerin· 
de kullanacagmiZ 

F E L M • 
I 

sizleri biktmCJ bir ~ok zahmetlerden kurtaracaj!1 gibi size hayatm biiyiik 
ne~e ve zevkini verecek ve biitiin omriiniizce sizleri rahim ve asabi has -
tahklardan koruyacaktJr. Biitiin kacmhk alemini ihya eden bu slhhi tu • 
valet bezleri her eczanede bulunur. Kutusu 65 kuru~tur. 

Kapah Zarf 

Uzunko9'\rii 
Usulile 

Beledive - • 
1 - Eksiltmive konulan i~: 

Eksiltme iiam 

Reisliainden: -
·Uzunkoprii kasabas1nm Naf1a Vekaletinc!.en musaddak elektrik projesi 
mucibince elektrik tesisab.• 
Tahmin edilen bedeli: 

A - Bedell kesfi: 13.300 lira alan Lokomobil ve teferriiab. 
B - BPr:leJ; kesfi: 19.486 lira 50 kurus alan alternator, tevzt tabiosu , !rtibat 

nakilleri, santral tenviratJ, be~ tonluk pan rulan seh!r ~ebekesi ve 
monlaj ki cem'an 32,786 lira 50 kuru~tur. 

2 - Bu ise aid ~artname ve evrak ~nlardJr: 
A - Fk•iltme ~artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Fenn! ~artname 
D - Kesif cetveli 
E - Projeler, • 

!stivenler bu ~artname ve evrak1 be~ lira bedel mukabi!inde Uzun -
koorii Beledive Muhasebesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme kapab zarf usulile olup 27/10/937 tar!h!ne tesadiif eden ~ar
samba giinii saat 16 da Uzunkoprii Belediye Dairesinde yap!lacakbr. 

4 - Eksiltmive girebilmek i~in isteklinin 2459 lira muvakkat teminat ver
mesi ve bundan baska asaJ!1dak! vesikalan haiz a! up gostermesi lazlmd~r: 
2490 say1h kanund.a yaz1h vesikalarla beraber Naf1a Vekaletinden a· 
hnm1s ehliyet vesikasm1 ibraz etmek ~artbr. 

5 - Tekllf mektub1an vukanda yaz1h saatten bir saat evveline kadar U
zunkbprti Belediye Dai.ml Enciimeni Reisligine rnakbuz mukabilinde 
verilfcektir. 
Posta ile gonderilecek mektublarm ii~iincii rnaddedc yazi11 saate kadar 
l(elmis olmas1 ve d1~ zarfm miihiir mumile iyice kapablrn~ bulunmas1 
~arttJr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (6267) 

Darbhane ve Damga Matbaas1 Miidiirliigiinden: 
60 ton yerl! kriple maden kiimiirii a~1k eksiltme ne satm almacaktJr. 
1 - 8ks!ltme 6/10/1937 ~ar!iamba giinii saat 14 te yapilacaktJr. 
2 - Bu lse aid sartname pazartesi, Gar~amba ve curna giinler! saat 14-16 

arasmda idaremiz muhasebesinden ahnabilir. 
3 - Taliblerin; yukanda yazi11 giin ve saatte 130,50 lira muvakkat temi-

nat ak~esile birlikt~ Miic!.iriyetimize miiracaatlerl ilan olunur. (6241) 

Ankara Devlet Konservatuarma bu yil 
abnacak talebe kayid ve kabul sartlari 

1937 • 1GSR o~retim VIh !~in Ankara Devlet Konservatuan cTiyatro VP 

opera• klSim l~rma kiZ ve erkek tale be ahnacakttr. Okul paras!Z yabhdJ.r. Ta
lebeye her ~v bir miktar da harchk verilecektir. 

1 - ArRmlan gene! vas1flar sunlard~r: 
A - Ma ve viicudii kusursuz olmak, 
B - S• sl giizel olmak. 
C - !yi kulaga malik bulunmak ·~itti~i seslerl tanunak ve yahud av -

nini tekrarh•ebilmek•, 
D - K1zlar i~in en asai(J va~ 16. erkekler !~In 18 dir. 
E - E·1 az ortaokuldan diplomah bulunmak cOpera losm1 lcin pek iyi 

sese malik eJenlardan bu sart aranmaz., 
F - ~ivvesl ve viicudii sahneve miisa!d bulunmak. 
2 - lstPkliler arasmda blr secme SlnaVl yap!lacakbr: 
A - 'Ih·atro kism1 i~in sunlar aramlacakbr: 
A - DiizRiin ve serbest konu~ma. gord.iij!U veya okudul!u teyl anlatma 

kudret!, 
B - Ol:udugu veya giirdiil!il bir t!yatro plyesi lcerlslnden secllecek bir 

rolii vapabilmek, 
C - Smav heyetince ver!lecek bir ro!il yapab!lmek, 
B - Ot,era k1sm1 !~in sunlar aramlacakttr: 
A - K rndi sc~ece,iti, bildij!i bir sarkivt soylemek. 
B - Se~lerl ve melodilerl tekrarhyabilmek, 
C - Ritmik duyma ve hissetme kudreti. 
3 - Smav!ar. 5/10/1937 sah giiniinden 9/10/1937 cumartesl gilnilne kadcr 

!stanbuldo Sehlr Tivatrosu Rejisorliij!Unde, Ankarada 11/10/1937 pazartesl 
giiniinden 15!10/937 cuma giiniine kadar hergiin saat 9,30 da Cebec!de Mu
zik 6):(retm~n Okulund.a bir heyet marifetile vap!lacaktJr. 

1stekliler. pullu dilekcelerile fstanbulda Sehlr Tiyatrosu Rejlsl5rinl!lne \'e 
Ankarad• MGzik 0Jtretmen Okulu Direktiirliil!iine ba$VU1111altdirlar. 

4 - Dllekcelere ~nlar bal!:h bulunmahd1r: 
A - Niifus tezkeresi veya bunun tasdikl! b!r suretl, 
B - O•tsokul diplomas! veya tasdikl! bir sureti, 
C - S1hhst raporu, 
D - Hii,niihal varakast. •3255• (60:ll\ 

Manisa ilbavhi11ndan: .. .,_ 
1 - Manisa - Turgudlu yolunun 1 + 074 - 17 =f 430 uncu kilometre· 

leri arasmda yap!lacak 92286 lira 49 kulWl ke~ifli ~se ve smal in§aat kapah 
zarf suretile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Bu insaata aid. kesif vesair evrak 461 kurus rnukabilinde Manisa 
Vilavet Naf1a Miidiirliiliiinden ahnabilir. 

3 - Eksiltme birincite~rinin yedinci per~embe giinii saat on birde Ma-
nisa Vilayeti Daimi Enciimeninde yapiiacaktir. 

4 - Eksiltme kapah zarf usu liledir. 
5 - Muvakkat teminat 6921 lira 49 kuru&tur. 
6 - Bu eksiltmiye gireceklerin Naf1a VekAletinden almrrut ehllyet 

vesikasile bu y1la aid Ticaret Odas1 vesikasrn1 ve muvakkat teminata aid 
makbuzlarm1 bir zarf ve teklif mektublarm1 da ayn bir zarfa koyarak bun
Ian 2490 say1h kanunun 32 nci maddesi dairesinde haz~r!Iyacaklan bir ka
pah zarfm !~ine kovarak 7/10//937 saat ana kadar Manisa Valiligine ver -
meleri ve pasta ile gondereceklerin mezkur kanunun 34 iincii maddesine ri
ayet etme!eri Iiizumu ilan olunur. (6359) 

Devlet Demiryollan i$1elme Umum Miidiirlii~iind;:) 
Muhammen bedeli 38788,21 lira alan 276 kalem muhtelif elektrik tesisat 

malzemesi 15/10/937 cuma giinii saat 15,30 da kapalt zarf usulile Ankarada 
!dare binasmda sabn almacaktJr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 2909,12 lira!Ik muvakkat teminatla kanunun 
tayln ettigi vesikalan ve Naf1a miiteahhidlik vesikas1 ve tekliflerin! ayni giin 
sast 14.30 a kadar Komisyon Reislfjtine venneler! lazrmdtr. 

$artnameler 194 kuru§a Ankara ve Haydarpa~a vezne!erinde sahlmak • 
tad~r. Niimuneler Haydarpa~a Teselliim ~efligind.e giiriilebilir. (6155) -1\fuhammen bedelleri, muvakkat teminatlar1 ve eksiltme saatl a$si!Jda ya· 
zi11 Jokomotif ve vagon banc:!.ajlan 3/11/937 ~~amba giinii kapah zarf usu • 
lile Ankarada !dare binasmda ayn ayr1 satm almacakbr. 

Bu ise girmek lstiyenlerin asa~1da yaz1h muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettigi vesikalan ve Naf1a miiteahhidlik vesikast !le tekliflerinl ayni giin 
saat 14,30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri Iazrmd1r. 

$artnameler 166 kurusa Ankara ve Haydarpa~a veznelerinde sablmak-
tadlr. (6213) 

1 s m I Muhammen bedell Muvakkat t-minat Saati 
1 - Loko bandaj1 33261,83 lira 2494,64 lira ) ' 
2 - Va)lon • 63175,42 • 4408,77 • ) 15.30 

Babkesir Vila yeti Daimi 
Enciimeninden: 

1 - Ba!Jkesirde miiceddeten yap!lacak degum evl in~aatmm projesl mu• 
cibince ve vahidi fiat cetvellerine gore 14500 lira!Ik lnsmtnm ~as1 23 eylOJ 937 
tarihine rashyan oer$embe giinii saat 15 te kapah zarf usulile ibalesi yap!lmak 
iizcre 15 giin miiddetle eksiltmiye konulmu$tur. 

2 - Bu lse aid evrak ~unl~rdJr: 
Hususi sartname 
Kesif cetveli 
Mesaha eetveli 
Vahidi fiat cetveli 
Projeler 
Eksiltme sartnamesi 
Mukavele projesi 
3 - Muvakkat tPminat ke~if bedelinin yiizc!.e yedl bu~ul!u alan •bin salt· 

sen yedi. lira elli kurustur. 
4 - !hdle Bahkesirde Vilityet makammda te~ekkiil edecek Enciimenl 

daimi huzurunda yapllacakbr. 
5 - !steklilerin 937 VIh t~in Nafta Vekaletinden almm1s miiteahhidlik 

vesikastm ve bu !~e girmege salahiyet veren resm! vesaiki lbraz etmelerl 
~art hr. 

6 - Teklif sahibleri ihale giinii ihale saattnden bir saat evvel deruniln
de teklif mektubu zarf1 ve besinci maddede vaz1h vestka ve tlcaret vesikasl 
ve teminat rr.akbuzu vevahud banka mektubu alan zarfm1 rnakbuz mukabi
Iinde Vi!Ayet makamma teslim edeceklerdir (5958) 

Mi.izeler Arthrma ve Eksiltme 
Komisyonu Riyasetinden: 

Cinsi 

Mangal 
komiirii 

Evsaf1 

Sinekl! veva 
Ceri<Pskoy 

mall 

Muvakkat 
Muhammen temimt 

Miktan bedeli miktan 
Kilo Lira K. Lira K 
20400 816 00 61 ?.0 

Eksiltmenin giin ve 
saati ve nerede 

yapiiaca~I 

2319/937 per§em be ~ • 
nii saat 14.30 da Miize
ler Gene! Direktiir • 
liii!U binasmda. 

!stanbul Miizelerinin mangal komiirii ihtiyaci ac1k eksiltmive konmu$1ttr 
lsteklilerin ~artnameyi gormek iizere hergiin ve eksiltmiye girecek olanlarm da 
eksiltme giiniinde Ticaret Odasmdan ald1klan vesika ve teminat makbuzla -
rile Miizeler Artttrma ''e Eksiltme Komisvonuna miiracaat etmeler!. (5972) 

istanbul Altmc1 Noterliginden: 
Ibrahim Onal, Sirkecide tramvay caddesinde 37/39 numarah !kbal ate! ve 

kn·atr.anesi i~inde mevcd emval ve e~yadaki niSif hissesini Seyfeddin o~lu 
Hasan Urmana sabp bedelini alm1~ ve alakasm1 katetmis olrnakla beraber sa· 
b~ tarihine kadar alan biitiin bar~ ve miikellefiyetlerdeki niSif hisse mesuli -
yetlerinin kendisine aidiyetini miiteahhid bulunmus bu cihet d.airemde musad
dak 18/9/937 tarih ve 11638 numarah sat"l senedinde tasrih edilmi~ oldul!un
dan mezkur seneddeki talebe !stinaden ve e&has! salisenin haberdar olmalan
ru teminen keyfiyet Cumhuriyet gazetesi!e ilan olunur. 
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ingiliz ve A vrupa 
Miithif ve 

Dort Bes 
' 

Ezici 
Misli 

Meyva Tuzlar1na 
Bir Rakib Olup 

Daha Ucuzdur. 

Hasan Meyva u 
Ek~ilik, §i§kinlik, agr1, h~Imsizhk, !~tahsiZhk gibi hallerde dolgun ve gazli 
midelere yemekten sonra, kii~iiklere 1, biiyiiklere 2 tath ka§Igi midevl ve 
haz1md1r. ink1baz ve barsaklarda atalet halinde sabah a~ karruna 1 • 2 lath 
k2§1g1 miileyyin ve ~orba k~1j!1 ile miishildir. Meyvalarm oziind.en yapli· 

nu~tir. ~ekersizdir. ~i§esi 40, biiyiik 60, dort misli 100 kuru§lur. 

HASAN GAZOZ ozU 
• 

:;lekerli ve meyvah olup en leziz bir gazoz ve en nefis bir §ampanya huiasast 
gibi insana zevk ve hayat veren bilhassa lngiltere ve ltalyada ~erbet ve 
i~ki yerine kullamlan en s1hhi bir mayia.ir. Hasan Gazozu midevf ve 
haz~md!r. Yemeklerden sonra 1 veya 2 ~orba ka§tg. i~ilebilir. Yazm stcakta 
dondurma ve §erbet yerine Hasan Gazoz ()zii ahmz. Cok ucuzdur: Kavanoz 

f~inde kii~iik 25, iki misli 35, di:irt misli 50, sekiz misli 90 kuru§tur. 

S1hhat ve i~timai 
Muavenet Vekaletinden: 

!stanbul nehari ve <;arum leyli Kii~iik SJ.hhat Memurlan mekteblerinin 
eyltll ba~mda bitecegi ilan edilmi§ olan kayid ve kabul miiddetleri birinci • 
te~rin ba§ma kadar uzatlinu~hr. (6301) 

NEOKALMiNA 
GRiP -NEZLE - NEVRALJI 

BA!? ve Di' agrtlar1 • ARTRiTiZM 

RADYOLiN iLE 

I 

Pi§ik, Ktzarh, Sivilce 

Bunlarm izalesinin 
en kat'i devas1d1r. 

BRONZ Di~ 
FIRf;ALARI 

Elyan tamamile hususi mahi
yette, doktorlarm tavsiye et· 
tikieri en stbhi, saglam ve ~ert 
fir~adtr. Memleketin her bii
yiik eczane ve tubafiye ma
gazasmda buluour. 

I 

KANZUK 1\ 
SAC BOYALARI 
JUVANTiN 

K umral • siyah 

Ter ve ylkanmakla kat'iyyen <;~k· 

maz; tabil renk veren larunmt§ 
yegaoe slhhi sa~ boyaland!r. 

Umumi deposu : Ahmed Etem lNG!Ltz KANZUK ECZANES! 
BuldanloA'lu, fzmir, 

Ba$ agr1s1, Di$ agr1s1 
NEVRALJI 

Biitiin Jsbrablan teskin eder, 

• 

G N R p • 
I 

• 
I 

Bilhassa bunlara kar§l mUessirdir. 

i~ ba~mda, seyahet1e, evde her zaman yammzda bir ka~e 

unaurmay1 unutmay1n1z. 
Kalbi bozmaz, mideyi ve bobrekleri yormaz. 

icab1nda g i.inde 3 ka,e ahnabilir. 

Istanbul .... , deposu : Mehmed BEYOGLU • iSTANBUL Yiiksek ikh sad ve Ticaret Mektebi 
l lpekei- Alyaoak han. - .. ___________ .Ill 

Direktorliigiinden: 

Erzincan Jandarma Okulu Kali:iriferlerde yakmak iizere mektebimiz i<;in 80 ton ylkaDml!j kriple ko· 
miirile 30 ~eki cdun almacaktir. Tahmin bedeli 1300 lirad!r. !hale 4 te§rini • 

SatJnalma Komisyonundan·. evvel pazartesi giinii saat 14 te Sultanahmeddeki Ticaret Mektebi binasmda 
, yapilacaktir. ~artnameler okulda verilmektea.ir. lsteklilerin yiizde yedi bu. • 

<;uk teminat ak~esini Yiiksek Mektebler muhasebeciligine yahrarak mezkill' 
ihale giinii mektebde bulunmalan. (6253) 

H a v ayollar1 D evlet I~Ietmesi 
Umum Miidiirliigiinden: 

1 - Eksiltmiye konulan i§: Ankara Tayyare Meydanmda Tayyare is· 
tasyonu binas1. 

2 - Ke~if bedeli: 87056 lira 47 kuru~tur. 
3 - Eksiltme kapah zarf usulile gi:itiiriidiir. 
4 - Muvakkat teminat 5602 lira 82 kuru§tur. 
5 - ihale 7/10/937 tarihinde per~embe giinii sa at 10,30 da Tayyare 

Meydanmdaki Umum Miidiirliik binasmda yapilacaktir. 
6 - Ke~if evrak1, §artname ve mukavelename projeleri Ankarada Posta 

Umum Miidiirliigii binasmdaki ve !stanbulda Karaki:iy Postanesindeki Hava 
yollan gi§esinden ve izmird.e Naf1a Miidiir!iigiinden 435 kuru§ mukabilinde 
almabilir. isteklilerin eksiltme §artnamesinde yazth belgelerle muvakkat te
minat ve teklif mektublarmt muhtevi kapah zarflanm nihayet eksiltme sa
atinden bir saat evveline kadar Umum Miidiirliige vermi~ olmalar1 laztmdir. 
Posta teahhuru kabul olunmaz. •3469• (6325) 

Veniis giizellik miistahzaratmdan 

VENUS Rlmeli 

VENUS AlhA• 

VENUS Ru)u 

VENUS Kreml 

VENUS Pudras1 

VENO Brlyantlnl 

Kullananlar muhakkak V E N b S kadar gilzelle§lr. ' 
VenUs miistahzarall §imdi biitiin kibar ve §Ik familyalann en Io:rnetlf 

ve itimada ~ayan yegane tuvalet miistahzarall olmu§hlr. 

Deposu: Nureddin Evliyazade. istanbul 

S1hhat Vekaletinden: 
1 - Orta :Anadoluda yaptlacak gi:i~men evleri ihtiyact !~in iki bin met• 

re mikab kereste satm almacaktir. 
2 - Bu kerestelerin cinsi ~am, veya ki:iknar olacaktir. 
3 - Bir metre mikab kerestenin Samsun • S1vas hath iizerinde her 

hangi bir istasyonda teslim edilmek iizere muhammen fiall (40) !irad!r. 
4 - Bu teahhiidiin muhammen bedeli (80) bin lira olup muvakkat te

minat miktart (6000) liradir. 

Sabah, ogle ve ak§am her yemekten Ordu Belediyesinden: 

sonra mutlaka di§lerinizi fir~alayJniz. Pa~~~~!~ s:~eb~~~e~~ab:~~!.~!~~~:fe~:~~~a 

5 - !stekliler kereste fennt §artnamesinl ve !dart §artnamey! ve eb'at 
listesini gormek iizere tatil giinlerinden ba§ka hergiin !skAn Umum Miidiir• 
liijtii Fen Heyetine, istanbul ve Samsun !skAn Miidiirliiklerine miiracaat 
edebilirler. 

Zira hir veya iki defa 
yaptlan her i§ mutlaka 
yanm demektir ve hu 
kadarile di§lerin s1hhatini 
tam temine imkan yoktur 

Yemeklerin kmn• 

tuan, oalyanm lfraz 
ettiti mikroblar, d1• 

,ar~dan ahnan mu • 
Zlr mevad karfll!nda 
di~ler ve dit etleri 
ejier mO.temadiyen te
mizlenmeue bozul· 

maA'a ve eiiriimeA'e 
mabkO.mdor. 

l;iiriik di,ler, mide ve barsak 
iht ilitlar~nd an zatiirruye kadar her 
ntri haatahta yol a~abilir. 

Ve muhakkak sabah, ogle ve ak§am ve her ye
mekten sonra, giinde 3 defa ftr~alamak §artile ... 

almmas1 bir ay miiddetle pazarhga kalml!Jtlr. 
1 - !~in mubammen bedeli 30284 lira 31 kuru~tur. 
2 - istekliler bu i~e aid ~artname, malzeme listesi vesair evrakl para

SIZ olarak Ankara, istanbul ve Ordu Belediyesinden alabilirler. 
3 - Pazarhk ihalesi 937 yu1 birincite~rinin 5 nci sah giinii saat 15 te 

Ordu Belediyesi Enciimeni huzurunda yapuacaktir. 
4 - Muvakkat teminat 2271 lira 32 kuru~tur. 
5 - ~artnamenin 13 iincii madd.esinde yazill ii~ ay teslim miiddeti dort 

bu~uk aya ~1kanhm~br. 
6 - Bu i~ hakkmda fazla tafsilat almak istiyenlerin Ordu Belediyesine 

miiracaat eylemeleri. 

6 - Pazarilk 30/9/1937 per§embe giinii saat 15 te SJ.hhat VekAletinde top~ 
lanacak Komisyonda yapuacakllr. •3362• (6211]... 

Cumhuriyet Halk Partisi 

Bursa llyonkurul Ba~kanbgindan: 
Bursa Halkevi kuragt miisabakasma giren sekiz projeden OND rumuzhl 

lstanbulda Mimar Abidin Morata~'a ve 1937 rumuzlu Bursada Mimar Baya!l 
Miinevver Belen'e aid projeler e~it §artlarla birinci saytlarak kazannu~lard!r. 

Birinci ve ikinciye aid miikafat tutan birle:J!irilerek yar1, yanya verile~ 
cektir. 

Modellerimizi kopya, bi~imi
mizi taklid ediyorlar. Birin
ci nevi lngiliz kuma~lann • 
dan KADIN, ERKEK ve 
<;OCUKLARA mahsus tren~
kotlar, mu§ambalar, kover· 
kotlar ve gabardin pardesii· 
Jerin zengin ~e§idlerini ucuz 
fiat ve §eraitle takdim edi • 
yoruz. 

Di- BAK Miiessesatmda Istanbul 0 R 0 
Bah~ekap1 

Pek ciizi kar buakan cidden ucuz fiatlarla en iyi maHan 
hulacaksmtz. l§te bazt mallanmtzm fiatleri : 

MOSA vt ClNSTE ISE ..• 
DAiMA 'OSTONOZ. 

Baker Magazalar1 

Dr. H 0 R H 0 R N i 
Eminonli Eczanesi yanmda her 

giin hastalanm kabul eder. 

Orolo!') ·Operator 

Or. OSMAN -S- ONER 

KADIN c;ORABLARI 42 1/2 kuru~tan OROZDl-BAK marka 
itibaren lPEKLl c;oRABLAR 

95 kuru~ 

170 " FANTAZlERKEK 
c;oRABLARI 
FlLDEKOS ERKEK 
FANlLALARI 
YONERKEK 
FANlLALARI 
KADIN FlLDEKOS 
KlLOTLARI 
KADIN KA~KORSELERl 

25 " 
70 ,. 

165 
" 

ERKEK SPOR 
GOMLEKLER 
c;IFT Y AKALI 
GOMLEKLER 
ERKEK POPLIN 
PlJAMALAR 
ERKEK F ANlLA 

225 

295 

350 

" 
" 
" 65 PlJAMALAR 

" lPEKLl KIRA VA TLAR 65 , 
40 , HAKlKI DERl EL 245 , 

YONLO KA~KORSELER 115 , c;ANT ALARI den ltibaren 
Kadm F antazi Bel Kemerlerin zen gin ve miintehap ~e§itleri 80 kuru~tan itibaren 
Krep Mongol 98 santim eninde Avrupa emrimesi metrosu 350 kuru§ 

ldrar Yollar•, Bel soguklugu 
Hastal1klar• MUtehass•s• 

MllliY(I'Ill' : F.minoinii Arp:u·llar t•nddt•&i 

..\r o;U~Jiar lla1; S.tat : 12 • 19 As. T1bhiye Okulundan: __;;;saM>= .... ~B1Jf711-U1Iarrtrl-,-ran ... -Na-dl 

umuml ne§Tf!latt fdara eden YCIII lrlm 
Macll/rll: Hikmet Miinil. 

Krep Maroken 100 santim eninde , , , 475 , 
Kad1n, erkek ve ~ocuklara mahsus 

PardusUier - Mu3ambalar - Tren~kontlar- Gabardinler v.s. v.s. Okulumuzun a~kert bakim ve muallim klstmlanna fakiiltelerin yiiksek 
smularmdan naklm okur ahnacagmdan evvelce mUracaat etmi~l~rle yen! mii
racaat edeceklerin muamele!Erini ikmal etmek iizere okulumuza ba§ vurma
larx ilan olunur. (6275), 


