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Dokuz mühim tez Başvekilimiz dün 
Ankaraya gitti bün Tarih Kongresinde dokuz Profesör tezle

rini okudu. Yunan Profesörü şöyle dedi: 

"Beşeriyyetin beşiği Asya, 
Kültürün beşiği Anadoludur,, 

1 • 
1kinci Türk Tarih Kongre inin ü· 

~üncü umumi toplantısı dün uat 
14. l :l de kon~rc ail ha~kam B. Ha,.an 
Cemil Caınhcl'in ha:.kanlrğmda top -
Jantf ı. S~krcterliklere Kemal ÜnaJ ile 
Sıdıka l nanknr seçilmişlerdi. 

Reisicumhur Atatürk diin de kon· 
greyi şnr.flendiriyorlardı. Büyük ön
der tezleri localarında alaka ile takip 
buyurdular. 

R. Hasan Cemil Çamhel celseyi aç
tıktan sonra Sıdıka İnankur geçen cel
senin zabıtlarmı okuyarak kabul edil· 
di. Bundan sonra başkan şunları söy
ledi: 

na.~rcl•il lwntlisini uğurlayanlar arasında .• t 

Başvekil İsmet İnönü, dün öğleden J 
evvel latan bula inmij bazı hususi işleri I 
le meşgul olduktan sonra Dolm.abahçe 1 
ıarayına giderek AtatıJrke veda etmiştir 

Öğleden aonra tekrar hususi işlcnle 
me§gul olmuı ve ak~m üzeri Boğazda 
kısa bir gezintiyi mUteakip Haydarpaşa 
ya çıkmı§tır. 

Başvekil Haydarpaşadan hususi bir 
trenle ailesi efrad ıile birlikte Ankaraya 
gitmiJtir. 

---J 

• \ 'Atatürk locasında. 

"- İkinci Tiirk Tarih Kongresi 
müna ehctiyle memleketin her tara· 
fmda kongre mesaisine kar~ı gösteri

( Sonu ""- 9 Sü. 2) 
General İsmet İnönrnü uğurlamak 

üzere, Atatürk namına baş yaver B. Ce 
lal, Riyaseti cumhur genel sekreteri B. 
Hasan Riza, iktisat vekili ve Başveka 
let vekili B. Celal Bayar, Nafia vekili B. 
Ali Çetinkaya, Dahiliye vekili B. Şükrü 
Kaya, Sıhhiye vekili :9. Refik Saydam, 

Adliye vekili B. Saracoğlu, Müdafaa ve 
kili general Kazım Özalp, Maliye vekili 
B. Fua.d Ağrah ve İnhisarlar vekili B. 
Rana Tarhan, Ziraat vekili B. Şakir Ke 
sebir, Hariciye vekil vekili B. Numm 
l\fenemencioğlu, Necip Ali Küg:ika ıeh 
rimizdeki saylavlar,. Büyük elçilerden 
Londra elçisi B. Fethi, Varşova elçıai 

B. Ferit, vali ve bcled:ye reisi B. Mu 
bittin 'Üstündağ, Emnivet direktörü B; 
Salih Kılıç, Korgeneral emil Cahit, İl 
tanbul merkez kummdaru Tuğ general 
İhsan,general Salih, general Halis ve 
diğer bir çok zevatlar gelmi§lerdi. 

....__, 1 

laŞ suyu 
~lkı imlzce umumi sıh · 
lıatı alakadar etliği 
ın su llzeı inden vaı 1-
dat aıamsk doğı u 

değ ildir 
il Geçen papr günü birkaç kiti 
~D~ıittik. Hem is-

e lun ~dj;ğ tenezzüh yerini 
'Atınek, hem ~~atdelen) suyu
~ ~~rinde içme1t~edik. Vaktile 
~ D~ğına atlı:ltabalar ile gİ· 
~ ~di. O"'zama~ Jlu\laya gidip gc!· 

i~ .~~ı-zuli· değil, faka~ a-
-·~,..,.., :,a~yahat demek ıdi. 

., . h u 
~ yünden, ya ut s-
) a cak dört saatte gidi-
)~\)ilirdi. Buradan dönmek için de 
11ıı '"'ı~ o kadar bir zaman sarfı lazım 
•eırd· • ı. 

l lialbuki timdi otomobil ile A· 
~~ dağı otuz beş. kll'k dakikalık 
•r Yerdir. Bu itibarla Ta,deleıı 
~un membaı İstanbullular içhı 
t~l ıünlerinde rağbet gören bir 
b eı\üh yeri olmuıtur. Pazar sa· 
le~hl~rı kadrköy ve Üsküdar iske· 

11 ~r~~de bekleyen otobüıler te· 
tızuhcüleri götürüp getiriyor. 

ASIM US 
~.C:onu:_:::_.4 Sii. 3) _ 

~ava harbi 
lvankin Üç defa 
bombardıman 

edildi 
tt~'1ılcin 22 (A. A.) - Fabrikaların. 
lo, 1~ttin düdüklerinin velvelesi, saa~ 
O-.ıa da Japonların hava hlicumu1un 
'1tr1t lllıt olduğunu uiMirmi§ ve hal~ 
tibi ~ . ~~omobil, araba kamyon ve sam 
''le titun nakliyat v~sıtalarını istimal 
~r. ~uretiyle tayyat~ hücumlarmaı 
I~ -,ı lıp 
~et. . er almağa ko~mu§tur. Sokıik 
ldiltr. ınaanlar, delicesine ko§uımakta ı

1 :. ~u ilk • 
"ittc:j b" ışaretten M>nra. aaat 10,30 dal 
ll:iittir ır tr.(i&tacel tehlike işareti veni 
tt,i h. 'l'aın bu sırada on üç Çin tayya 
ltııtlt~a~ıanarak Japon tayyareleri ile 

t Ye 1iri1mi1tn. 

( ..,onu: Sa. I Sü. 4) 

Kongr<'yc i§tirak eden profesörler ve dinleyiciler. -----

Musolini bugün Ber
Jj ne hareket ediyor 

Almanya ziya
ret için bir 

kanun çıkardı 
lcr ve miistalıctemler. miiesseselerin 
kapalı bulunmasına ra~men. bir mayıs 
milli bayramında oJdu~u gibi ücret ,·e 
giinlüklerini alaraklar<lır. 

General İsmet İnönünli götüren hu 
susi tren saat tam yedi buçukta kalic 
mııtır. 

Türk Ktzı 
Askere hazırlanıyor 

Maarif Vekaleti Vurd 
nıüdafaası için veni 

bir proğram hazırladı 

Ayrrca Almanya dahiliye nezareti Silalılı Tiirl. fazlan. 
«lt>, bu ziyaret miinasebetiyle, 25 ey· Ankara, 22 (Telefonla) - Ma· ı ortamektep birinci sınıftan iti};a. 
Hilılen 29 eylüle kadar, bütün Alman· arif Vekaleti yurt müdafaasına ha- ren lise, yüksek mektep ve üniver· 
ya «lahilinde hiitiin resmi bina ve mü- zırlanmalarmı temin maksadiyleı (Sonu Sa: 10 Sil: 1) 
cs5~elerin bayraklarla donatflma~nı ~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

/ ı,; dcı•leı r<'İsi gene el sıkışncak 

Homa, 22 (Hususi) - R. l\lusso

cınretıni~tir. Kabul rel!imlerini yapan " 
resmi müesseselere, Alman bayrakları 
yanmlla, İtalyan bayrakları da çekile· 
cektir. 

lini Almanya seyahati için yarın (bu· --------------
giin > hareket edecektir. B u g ü n 

Siya i ınahafilcfe ısrarla ~tiylencf i· 

ğine ı;iire, ~lus olini - Hitler görüş· lç sayfamızda 
mesinde hiç hir anla~ma imzalanacak 
değildir. Yalnız, iki Jc, Jetin hiiyiik 
garp ,Jedetlcrh·le olan münaı-Phetle- Cr.mil Siilcynıan. Refik Ahm~d Se
rinde tutar.akla~ı tal'.Zı hareket Uzeriin ı·engil. llikmet !tliinir, Mehmed Seli· 
<le giiriişülecektir. - min yazıları. 

AL:\IANYA KANUN ÇIKARDI 
Berlin, 22 ( A .. )- Durenin Al· 

ınanyayr ziyarPtİ miinasebetiyle aşağr 
ela ki kanun çıkarılmıetır: 

25 Eyliil 1937 günü Münih için ,.e 
~3 eylül 1937 günü Berlin için resmi 
bayram günü telakki edilecektir. İtçi· 

Sanat 
Okullarında 

Veni tayin ve na
klllerın tam llste
sı 10 ncu sahifede 

Ba§vekilinıi::e lıcdiy'' g(irıdcı ilcrı 
atlardan biri 

UrdUn emrinin bas 
müşaviri 

ihtisaslarını 
anlattı 

Maverayı Ürdiin Emirinin gönder
diği hediyeleri Atatürk'e takdim et • 
miş olan lıns mii)a\•ir R. l\Ielımed Ali 
gazetecilere demiştir ki: 

''Hükiimdarıın taraf mdan dünya • 
nın en hiiyük adamı Atatürk" e hediye 
giitünnek ' 'azif esiyle tavzif edildiğim· 
den çok mütelıassisim. Runu çok aziz 
lıatıra olarak saklıyacağıın.9 ' 

H. Melımcd Ali Ila§\'ekil İsmet lnö· 
- niiye getirdiği cins hediye atlan da 

dün teslim etmi~lcr. Atlar, Sipahi oca· 
ğlna götürülmü~lerdir. 
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Haf tadan lıaf taya: 

Ceziretül'ara b'ta 
geçirdiğim günler 

Bulgar manevraları Kralın 
kumandasında yapılacak · 

ızrnirde ilk karaya ayak bastığım 
vakit şunu düşünüyordum : 

Nyondan dönen Başvekil Harici siyaset 
hakkında beyanat verdi 

Bu uzu ı seneleri nastl yaşamış, 
dilimi konuşmayanlarla nasıl 

anlaşmışım? 
YAZAN: Dı. l'e111il Siileynuuı 

Tamam on sene oluyor .. Bir gü· ı lar; battığı ufukta hayat sönerdi. 
ne§li bahar aabahı, İstanbul surla Biitün Cczirclül'arab'La, geceleri~ 
rının :nünden geçer!ten, gö.zlcrim' ölü sükununa hayat veren b:r tek 
bir uzak rüyaya dalmı§lı.. baykuş ıesi işitmedim. Renksizlik-

mum kumandanlığını ifa edecek 
ve manevra devam ettiği müddet
çe ordunuu yanında bulunacaktr. 
Harbiye Nazırı General Lukof ile 
Genel Kurmay Başkanı Gcner21.l 
Pcyef manevraları idare edec~k
lerdir. Kırmızı taraf kumandanlı
ğını Şumnu garnizon kumandam 
General Nikola Markof, mavi ta· 
raf kumandanlığını da Rusçuk 
garnizon kumandanı Albay lık· 
fanof deruhte edeceklerdir. 

manevralardan sonra 1 ve 2 Tet• 
rinde büyük resmigeçide hazırla· 
mlacak. Ayın üçünde Kral Bori~~l1 1 
tahta çıkışı münasebetile büyul: 
bir resmigeçit yapılacaktır. Eski 
ba~vekiller, eski harbiye nazırları, 

eski erkanıharbiye reisleri, bü ' ' 
ata,emiliterler, üniversite rektöri.i, 
muharipler teşkilatları reisleri, 35' 

keri üniformaları ile davet edil· 
mi~lerdir. Resmigeçitte 50 kada• 
kıtaya bayrak veril~cektir. Gök yüzünde ince minarelerin ten batım yoruldu. Bir yeşil yap· Kral Uori ... ti<: Kö .. eirnnof 

mai çizgileri, uzaklaıa uzaklaşa rağın hayali gözlerimd ~ tütüyor; Sof ya, (Hususi muhabirimi~-! 
27, 28. 29 Eylül günlerindeki 

~--~~~~~~~~~~~-~~--:: 

dumanlara kanıırken, yer, gök, memleket hasreti, günden güne den) -Nyon konf ... . ansma iştink 
evler, kubbeler, her ıey, seçilmez acı bir dert gibi yüreğime çökü· eden Bulgar Batvekili Gospodin: 
bir hayal oluyor: Mazinin derinli· yordu.. Köseivanof Cenevreden Sofyaya.ı 
liği açılıyor; çehreler, hatıra1lar bi- • • • oöndü. Nazırlar meclisi binaaınJıı I 
rer birer onun içine gömü üyor; lskenderiye limanında ilk Türk gazetecileri ka~u} ~den .Köseiva- Krallçellk en 
sayfa1ar dönüyor; tarihin bir faslı bayrağını gördüğüm zaman, mem f B ı h t h kk 

l 
no , u gar arıcı ıı!ase ı a m- vaz neçen kız 

daha kapanıyordu.. ekete dönmek ihtiyacı, menfaat da şu beyanatı verdı: • 
Tahtından ve tac.n Zihnimden neler geçti, bilmiyo- ve hayat bağlarına galebe çaldı. "Nyon'da toplanan Akdeniz 

rum. Onlar o kadar çok, o kadar Yirmi yedi gurbet hayatı artık ye konferansı iki içtima yaptı ve a- elan vaz geçen kral 
karı!tk ki vekayii bir araya topla· terdi.. lınan kararlara bütün murahhas· ve kraliçelere yc:ıi 
yıp gördüklerimi duyduklarımı, Mısır sahillerini terk ettiğim lar umumiyetle reylerini verdiler. bir r.ümune mi~ Bel 
bir hadisat zinciri halinde birbir· gün, semada, ilk dünyaya geldi- Sulhü korumak azminde olan dev- ki. fakat Amerikad.t 
!erine ekleyebilmek için uzun bir ğim günün güneşi vardı. Bütün letler, beynelmilel hoınutnır.luk ~iizellik kraliçesi s~ 
tarihi kurcalamak lazım. Bunll, gece penceremin a)tmda su sesle· doğuran bir iı karıııında kalınca, çılmı~ olan bu geııç 
ne zamanım ve ne de bugünkü yor rini dinledim. Arkada kalan her nasıl müttehit olarak ve kolayca kır belki sadece ma 
gun dimağım müsait. Uzun bir rü- fey bir efaane olmuftU. Bu sesler, hal çareleri bulabileceklerini Nyon nevi bir taçtan v.ız 
ya gördüm. Onun bende bıraktığı benim konuttuğum güzel lisanın da göıtermiflerdir. Bazı Bulgar geçiyor: 
acılarla beynimin içi ağrıyor.. nağmelerine çok benziyordu.. mahalili.nin, Bulgar harici ıiyaıe· Seın yapılan gü 

On sene dile kolay.. Yalnrz o Fırtına ile geçen uzun geceler ti hakkında hariçte uyandırmak zellık müsabakasın 
kadar olsa .• Bunun dana uzun bir den sonra gözlerimizi günetli ye i.ıtedikleri yanlış §Üpheler diki§ da Amerika kraliçe;i t:l"çilen bu sevimii 
mukaddemesi var. Bu tarih, baba· neşeli bir aabaha açmıştık. Uzak· tutluramamt§tır. Bulgaristan §İm· kız, bu unvanı kazanm;.k için, muhtelif 
mm Arabistana sürüldüğü günden tan, sisler içinde mai bir çizgi gö· diye kadar olduğu gibi, hiç bir ta- §Chirlerdeki m:isabakalara gide gele ve 
hatlar: rünüyordu. Kumandan, köprü üze· rafa bağlanmamak Jartüe sulh- tertip edilen merasimlere gire çıka oy 

O zaman sekiz yatında bir ço':. rinden parmağile orasını işaret perver ıiyaıetini takip edecektir." le y.:ırulmuı. öyle yorulmuş ki. tam beJ 
cuktum. Yine böyle bir ayrılık gii· ederek bana müjdeleme~: istedi: Köseivanof Sof yaya döndükten kilo knybetmiş. · 
nü, Marmaraya açılırken, baba· - işte memleketin.. sonra büyük Bulgar manevraları- Bunun üterine babatı kızının muhte 
mın Ja trpkı bt:ı:ıim gibi, uzakta Bunu söylerken heyecanımı o nrn yapılacağı tarih, bütün gaze- lif vesilelerle daha ta~la y~rul~cağını 
kalan sevgili yurdun hayaline da- 'da hissediyordu. Çün!..J ayrılık telerle ilin edildi. Balkan harbin- düıünerek. onu gü.z-:~lıl: kralıçesı unv~ 
larak gözlerinin yaıal'dığını hatır· acısını, o da benim gibi uzun se· den bugüne kadar bu derece bü- nından vaz geçirmı,ttr 
luım. O esnada onun da zihnin· neler tatmııtı. Gözlerimde yaş bi· yük manevralar yapılmadığını Bul Tayyarentn muclllerlnden 
den neler geçmiıti?. Bilmiyorum. rikti. Sıcak bir damla taştı. Bu, gar gazeteleri yazmaktadır. Bul· b:rı "Dell Fransız,. 
Kırk üç sene oldu. O da maziye (Sonu Sa. 10 Sü. 3) gar Kralı Boriı, manevraların u- 20 eylülde Fran"Sızl ... r "Kuşların sey/ 
karışan her hadise gihl, meçhul ~~~-~~~~~~~------~~----~-~--~-- rini ilk ketf~en adam., ırt kırkın~ 
ve müphem kaldı. • En Sevi.len şeyın, ölümyıldönümünüc.ndilar. J 

Cok uzun seneler devam ~den Fransada fakir bir hayat geçirdikten 
me;fa hayatı, başımızı bir feli.k~t sonra Kahiredc sefil bir vaziyette ölc:ı 
gibi sarmıftr. Yarı ömrümüz, uzak h ,. ç sevı· ı m eyı· ş·ı ? ' (Lui Muyar) ismindek: bu adam sen: 
müstemlekelerde, sahralarda, ba· • • lerce, kuşların nasıl uçtuğunu tetkik ~t 
diyelerde geçti. Esaretten kurtul· miş ve ilk defa olarak tayyare yapmaj·ı 
'duk: bir aralık yurdumuza dön· dücırJnmiiştür. 
'd .. k T h ·ı y d t · • d Birinin en sevdig~ini, birinin hiç sevme'-·i~i. aralarındaki şu ve ~ u . a sı çagı, ıaa e ıçın ege· J " - Arabların "Meemınul fransevı .. (Je!i 

b . ·· f h d · ·d· bu noktadan, ,ı:u ve bu nisbettc alakaya engel midir, değil midir? İki çen ır gun ve re a evreaı ı ı. ::r Fransız) a.dını verdikleri bu kaşif. müs 
F k t k d . h d ti d ferd türlü sebeplerden biribiriyle ne kadar anla!lsalar, birinin sevmek a a ço • geçme ı; u u ar a ~ tak bel tayyarenin en tsaslı kısımları o 
'-' 1 b" "'k 1 I · te ı"dolleştirdigvi ııeye ötekinin lakayıd kalması, araya bir gölge düşü-oaf ayan uyu yangının a ev erı, ı.- }arak, tayyarenin muvazenesini temi.1c 
yu ı t H · • rür. Dudak bükmesi, bu gölgeyi koyula•tırır ve dii!lman kesilmesiyle va arımızı sarmıe ı. epımız o ::r ::r veya bir tarafa eğilme<ne yarayan müte 
tarafa ko~uıtuk. Ölümle tehlike beraber, fırtana kopar. Birleşik göklerinin zevk ayrılığı bulutlariyle harrik küçiik kanadları ve istikamet Jii 
ı'I 1 b y t k kaplanmasını müteakı'p inen nefret yıldırımı, üzefine isimlerini kaz· e sene erce oguı u . menini icat etmiştir. 

Yangın aöndü. Genit bir nefes dıkları ağacı yarıp devirir. Her ikisi de, biribirlcrinin devrilen şey; Fransız mucidi bu tC'atlarını (Rayt) 
al "' tt"k Y d altında kalıp ezilmesı'nı' ı"steyecek derecede ileri gitmeseler bile, birl,."'· acagız zanne ı . ur umuza ""3' kardeşlere gönderm:,, onlar da bunları 
dönecek, bu topraklarda ya§ama· me &embollendiren ağaç, bu devrilmiş haliyle ikisinin yaşayış saha- kendi icatlarıı ile birl"§tirerek, ilk taf 
ğa hakkı olan her fert her vatan· sını kesenkes ayıran bir hudud işareti oluverir! yareyi yapmı§lar ve ilk defa olarak 
daı gibi, biz de yuvamızı yeniden ''Dostluk" diye ayar damgası vurulmakta umumiyetle pek acele 1 d 
kuracak; yaralarımızı saracak; edilen yakınca tanışıklıkları, şöyle bir tarafa bırakalım. "Evlilik" c:~~~~~el devrinde .:..... ..... 
acılanmızı dindirecektik. Faknt diye resmen kayde geçen ve karşılıklı bir takım taahhüdler belirten 
kader denilen gizli bir el, yakam· daha iç içe yaklaşmalarda, karı, kocadan herhangi birinin ''en sev· ya,ıyoruz 
dan tuttu. diği"ne karşı diğerinin aldığı cephe, er, geç boşanmıya kadar varıyor! Ölen Çek Cumhurreisı hakkında anla~ı 

- Hayır .. dedi. Çilen dolmadı; Bunun en yakın misali, Budapeştede görülmesine yeni başlanan Jan bir fıkra var. Masaryk'in ne kadar 
mücadele bitmedi •. Önünde daha bir davadır. Nikolavs isminde bir başmuhasiple yeni evle:r.en Lavra Cumhuriyetçi olduğunu gösteriyor: 
aşılacak yüce dağlar, geçilecek çe· isimli bir kadın, 4 hafta içerisinde kocasının evinden ana, babasının Masaryk 1918 de Jırhurreisi intihap 
tin yollar var. Seni orada bekli· evine dönmüs ve derhal ayrılma davası açmıştır. Sebep'? Tarih me- · edildiği zaman. Prağda kendisine, b:r. 
yen, talih denilen büyük kuvvet· raklısı olan k~casınm, bu mevzudaki kitaplarını kendisine tercih et- mek için dört atlı bir araba hazırlıyor 
le boğu~acaksın.. mesi ! Kadının ortaya atışma göre, daha ilk gece Arşidük Rudolfle lar. 

Boğuşma çok uzun sürdü. Ve Bıwones Veçeranın "Mayerling faciası"na varan sevgi maceraları- Cumhurreisi anan,. itibarile krallara 
çok çetin oldu. Fakat hayatta her m kendisine ortalık ağarıcaya kadar bütün teferruatiyle okuyan ko- mahsus olan böyle ınu~teşem bir ara-;,a 
§ey unutuluyor; yalnız kalp ac1sı ca, ondan sonra da her gence bu yolda faaliyetine devnmla Avustur nın kendisi için hazırl;\ndığını anlaym 
dinmiyor. ya - Macaristan tarihinin muhtelif safhalarına, bilhassa F ransova 

Son günlerde heyecan geçiren Jozefe dair k\itüphanesinde mevcut eserleri dinletmiş! Kütüphanesi 
rnuhtelliışuur bir hasta gibiydim . de, yaşı hayli ilerlemiş ölen Fransova Jozefe dair seri halinde kitap· 
Uzak çöl ufuklarından memlekc· la doluymuş! Veliahdden çok daha fazla imparatorun bahsilc ku-
tin semasına bakıyor; ta orada lakları dolan kadın, bir gece feveran<'l kapılıp "Y n ben, ya lmpara-
binlerce mil uzakta yaşayan miip tor!" derneğe ciir'et edince, kocası hiç istifini bozmadan "Eibette 
hem insan çehreleri görüyordum.. Haşrnetmeap !,. der demez, kadın, hem çileden, hem de kapıdan çık· 
Bazı geceler derin sessizlikleri mış! 
dinlerdim. Kulağıma, konu1tui!umı Hangi taraf haklı, hangi taraf haksrz? Davaya bakan l\1acar 
Jisamn ahengi dolardı. Kayalara mahkemesi, bu husustaki kararını daha bildirmemiş! Ben, kendi he· 
çarpan dalgalara bakardım. Bana, ~abrma ...... Bir an için evlendiğimi farzettiğim kadın. "Ya kedi, ya 
maziyi sanki onlar naklederdi. b~n !'• derneğe kalkışırsa, "Elbette kedi!., demekte hiç mi hiç tereddüd 

Uzun seneler, cansız, duygusuz, , etmem. Bunun neticesi de kadın. ya knpının lınngi tarafta bulundu· 
hatırasız kalmıştım. Renksiz tabi· ı ğunu unutmayacak kadar az sinirlenip, ihtilafın hallini basit bir şe· 
alta ilham arardım. Bevnimin İci· 

1 
kilde kolayla~tırır, ... ya da kedileri kıskandıramk yerlerine geçmeği 

ne çöllerin ıssızlıi!ı cökerdi. Ne ı dcnemedense, bende aynı sempatiyi uyandırıcı bir dğişmeyle onların 
renk, ne hayat, ne şiir. ne musiki. ar.ısına katılır ..... Ye bu ~uretle evde kalır! 
Güne§ in doğduğu yerde gün bat· M ehmed Sel im 

ca: 
- Hayır, diyor. Biz cumhuriyet dev 

rinde yaşıyoruz. 
Sonra, orada duran ('Ski bir otomooi 

le doğru ilerliyor ve or.a binerek gıJi 

yor. 
Lokantalarda bıçakların 
bllenmesl yasak 

Viyana belediyesi gayet tuhaf bir ka 
rar vermi~tir: 

I.okantalarda, _ot:llerde müşterileı: 

verilen bıçakların bilı-r.mesi yJlsak coıl 

miştir. 

Bu kararın sebebini belediye şöyle 

iza!l ediyor: 
Son zamanlarda, ş-:hirde, fazla bilen 

mit ve ucu ısivriltilmit yemek bıçaklan 

ile cinayetler işlendiği görülmüşıilr• 
"Alatı cariha,, dan say:lacak bu gibi iıl 
~akların ta§ınması olduğu kadar lok•~ 
ta ve otellerde de m:lşterilerc verihnC51 

yasaktır . ., 

Yedi mllyon amele 
Almanyada neşrcdilcıı bir istatisti~' 

göre; Alman sanayiin.ie çalışan ameteıı~ 
miktarı son yıl zarfında yirmi bin kad'1 

artmıştır. Bu sureti~ ıenayide çaJıtil11 

umum amelenin say:sı ilk defa olar•~ 
yedi milyon kişiyi bulmuştur. 

Bu miktar dünya sanayi memlckctl~ 
ri arasın.da mühim bir rakam added" 
mektedir. 

Bakkalhktan Prensliğe 
Fransada 17 inci Lüinin ahfadınd•" 

olan ve bir g:in krallık kurulursa di~ 
tahta veraset iddia eder: Bourbon pre11

' 

Lcıuis, gayri meşru k;,zı Elizabeti ııı~f 
r!-1 olarak tammış ve hanedanının prc':I 
ses unvamnı vennİjtir. , ' 

Bugüne l<adar bakkallık c.den gcl'f 

)uz. bu suretle şimdi prenses olmuş t>ıl 
lunuyor. 

Dansöz 
Espana öldü 

Paristen bildirildiğine göre 111t: 
hur lspanyol dansözü Espana Rııs) 
da ölmiişti.ir. vf 

Bir miiddet evvel ölen meşh ~ 
dansöz Argentinanm arkadaşı 0 1p, 
ve on sene evvel onunla beraber 
ri~te büyiik şöhret kazanan f..c;pa;.f > 

28 yaşınöa öldü; ve Avrupanı~ e 
çok yerlerinde temsiller verdılcl 
sonra Rusynya gitmişti. ~1' 

Öliimünii haber veren kayoB ır 
rm ilave ettiğine göre, dansöı'1 
son zamanlarda Rusyada tevkif ov' 
nan ve kurşuna dizilen ecnebi ctı~~ 
lar arasında idam edilmiş olmak d 
mali vardır. Çiinkü şimdiye ktı 

111
1 

E.cıpananın ölümü hakkında faz}E' 

ltımat alınamamıştır. .../ 

Geçıniş lluı unla_!_!, 
l·· ı ı 91 23 Ey u 

Hasan "Saka,, iktisat 
Vekaletine tayin edlld1 , 

·ı 
A k B ·· · · den 1'

11 
n ara - ugun ıçtıma e v 

Meclisi Mahmut Esad Beyin istifa~e'' 
rine iktisat vekaletine intihap ecJı f '" 
zat hakkında müzakerede bulunrııll 1,sı' 
Halk Fırkası tarafından namzed ı) f' 
rilen Trabzon mebusu Hasan (Sıı1'' 
ekseriyetle intihap etmiştir. 
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'Tal kınla Salkım,, 

Bekir Sıtkı'nın küçük hikayeleri 
... ŞEHiR HABERLERi 

Yazan: 

l!-_R_eı_ık_A_h __ m __ e_ı_s_ev_e_n_u_ıı ___ ı 
v ~~ yıldan fazla oldu, bir gfüı eski 
tii KIT ınatoaasmda yazı müdürlü 
tıı odasının kapısından içerive. giren 
~ Cc Yapılı, temiz yüzlü, kitıa: ve 
,~tc~azı manalı bir genç t~kt.llüf • 

bır halle: 

11
'latil lcin memlekete gidiyorum. 
~dan size memleket yazıları yazar 

.gazetenize koyar mısınız~ 
Dıyc somıu§ tu. Kendisine ~ısaca: 
-..yazın, gönderin. 

tı~Dcnildi. Gazete idarehaneleri sık 
oı' bu cinsten miiracaatlere Nthne 
\ 

11~ .ve hemen hepsine ayni cevap 
~~lır, bu bir taahhüt değildir, sa~e 
ıı; .... }'a:z.ınızı görelim, okuyalmı, bege 
"atk koyarız!., demektir. 

Bekir Sıtlrı 

~~liba bir ay sonra idi, postanın 
~"'illlıın üstüne yığdığı bir çok gaze 
~ektup ve saire ara,ında Antak) 
~ cennet kötelerini yerinde gö 
~anlatan,· fakat basma kalıp aöz karıfhğımızı fark eder gibi oluyoruz. 
\ • beylik tasvirlerle değil, fevkala Sade bir dille konufur gibi anlatı 
t canlı, taze, dipdiri bir ifade ile gösterilen tiplerin tasvirindeki usta 
~ ~k_ar su gibi şırıl §ırıl. temiz, her Iık da bilhassa kaydedilmeğe layık 
~lıd ır uslup ile anlatan bir yazı tır. 

Pastır m actıar 
teıaşta 

Hangi pasl11 nıalaı ın 
yapılması menedildi 

Kayseri pastırması namile maruf ola ı 
pastırmaların sıhhi ıerait ile imal cdii 
memesi yüzünden Sıhhiye vekaleti t<ı 
rafından K.ıyıcride imalatın menedilı..li 
ği etrafında çıkan haberler şehrimizd:: 
pastırma tüccarları aruında l7:iyük bir 
endite ile kargılanmııtır. 

Bu münasebetle diin bir arkadaşınuı 
piyasada dolaımı§. alakadar pastırnıa 

tüccarları ile görüş .ııüştür. Aldığımız 

mali'tmata göre; 1st1nbulda bugünkii 
halde o kadar bol miktarda pastırma 

mevcuttur ki herhangi bir buhranın 
doğmaıına imkan yoktur. Kayseri ima 
llthanelerindc yılda aşağı yukarı ın 
bin çuval kadar pastırma yapılmaktadır 
Bunun be' altr bin çuvillı btanbula gel 
mekte diğer mütebaki lcıımı Ankara, h 

. ' mır, Adana, Samsun ve Eskiıehire gön 
derilmektedir. 

Kayseride pastırma !malatı ile meı 
gut olan yirmi kadar imalathane vardır. 
Bunun ancak sekizi fenni ıeraiti haiz 
bulunmakta ve diğ:rleri iptidai vesa~t 

kullanmaktadır .. İşte 11ıhhat vekaletinin 
imalatına müsaade ~~mediği bu fabri:•a 
lar bu ıekiz fabrik1ııın haricinde bulu 
nanlardır. 

ij .. urn; yazı müdürlerinin kalemle Köylü, küçük ~naf, kahvede otu 
~k0ıılerine serilen yazılar üstünde ran her türlü halk, dilenci kadın, kü 
)tti;efa amansızca iılemek ~ec~~~ çük memur, mahalle imamı, muhtar 
~ 1 duyar ve l!azet.~lerde ~ordugu ihtiyar mütekait, keneli halinde yqa 
' .~azılann çogu böylece ılk mu yan fakir koca karı, odacı, Ankarada Diğerleri sanattan kati surette mene 
ttirı • ld ... k da ·k· · b' d·1 · t' ~ nın o ugu .. a. r ı mcı ır aparhman İ11f88tında çalı,an civar köy ı mıı ır. 
c::ru.?~n da. ız~n~ tatı.r. .. lüler, Ankara- İstanbul treninin Ü Diğer taraftan ıon yıllarda pastırm3 

ç unıversıtelınm Bılan daglan cüncü mevki vagonlannı dolduran sarfiyatı geçen yıllaıa nazaran büyük 
~tılatan yazısı ise hiç bir tashih ~efit çeıit ahali Bekir Sıtkmın hika farklarla azalmı• buıı,ırımakta.dır. Haı t,i 
l'Cll'ıed . . . d . k. ~ s 

tn en ıntışar ettı, zanne. erım ı yelerinde daprenatür yapılmış portre Umumiden bugüne lcadar her yıl pc ·ı 
~rnleke~ mektubu, Bekir Sıtkı resimleri gibi sanatkarane ve canlı derpey azalmak surctile ıenclik sarfiyar 
~k~ılmış ılk yazısıdır. olarak duruyor, yürüyor, konutu yüzde elli derecesinde. düşmüş, bu yüz 
~ ır Sıtkı~m. gazeteye bö~.lec~ yor. r den fiyatlar da 200 kuruıtan 60 kuru~a 
bış olan ıntısabı, yıllarca surdu Kücük hikaye edebiyatımız Be • kadar inmi§tir. 

ıidd ulda üniversite tahsili yaptığı kir Sıtkı ile değerli bir aanatkir mu ~ -
İJi"'~tçe V A~IT ailesi içinde gaze harir kazanıyor, her sene bir hikaye Bayan Pl~arl'ın konlerası 

~ b!ın .~uhtelıf sah.al~rında çalı§an kitabı neşretmek yolundaki vadini Eminönü Halkevinden: 

t Yuzden hayat ıle pek yakın tutmak şartile.. İkinci Tilrk Tarih kongresi münaseb~ 
ernas h 1 ed h · ·· · ~.· ası en mu arnr, um --------------- tile •ehrimizde bulunan Cenevre Üniver 

"
1te . b" · d.k d Ok 11 t 1 r ' s lll'\ı Yı ıtır ı ten sonra evlet me U ar ayyar•• ç.n ıiteıi profeıörlerinden Bay PittarJın 

\~olarak muhte!if Anadolu kasa İstanbul okulları naornına alınacak u eıi Bayan Pittard tarafından yarın sa \ ~kt dolaştı, hala da dolaşıyor...... çak için hava kurumuna okullar namına at 18 de evimizin Cağ:ıloğlundaki mer 
~ r Sıtkınm 1933 de neşrettıgı her ay bir teberru 1--aprlmağa karar ve kez salonunda (Bevnelmilel yardım oır 

\ ~~leket hikayeleri,. isimli kitabın rilmiştir. Okullar teberrularını munta liği) hakkın.da bir konferans verilece!\ 
~~geçenlerde "T alkınla salkım,. zaman toplayı hava .._urumuna tevdi tir. 
·~~nda toplayıp bastırdığı küçük edeceklerdir. Herkes gelebilir. 
~~ erinde her şeyden önce göze 

Doçentlerin 
vaziyeti 

KtlltUr Bakanı meş
gul olacak 

Kültür bakanı Bay Saffet Arıkan 
Kurultay toplantılarından ıonra İstan 
bulda bir m:iddet daha kalarak §ehrimi 
zin tedrisat vaziyeti' ile- Üniversitedeki 
doçent itile yakından alakadar olaca~ 

tır. 

Yükıek tt.driaat direktörü Bay Cevat 
Üniversitede muhtelif tlniver11itc iılcrile 
mmeuul olmaya ba,ıamııtır. 

Hanll lllretmenler har-
cırah alacak 

Öğretmen okulun•J bitiren yeni öğret 
menler tayin edildikleri vilayet okulla 
rına gitmek üzere hem teçhizat hem d~ 
harcirah bedeli alma!tta idiler. B:itçede 
tahsisat olmadığı için yeni öğretmenler 
den ancak köye tayin edilenlere harci 
rah verilec7k diğerlerine verilmiyecektir 

Çift teıfrlaat yapacak 
mektepler 

Bina yokluğu dolayisile 2ehrimiz 
deki bir çok ilk okullaı çift tedrisat ya 
pacaklar.dır. Çirt tedriaa~ yapacak okul 
ların talebe vaziyetlerini kültür diıcic 
törlüğüne mıntaka maarif memurlan 
tesbit ederek bildireceklerdir. 

Okul yapllacak binalar 
İstanbul kültür direktörlerine ellerin 

de bulunan binalarr .Jkul yapmak üzere 
bir çok müracaatler voki olmaktadır. 

Müracaatler tetkik rdilmektedir. th 
tiyaç görülen ıemtlerde ' bu binalar ki 
ralanarak tutulacaktır. 

GUreşçllerlmlz geldl 
Evvelki gün Ankara vapuru ile İzmır 

den hareket eden Yugo11lav. Romen, 
Türk güreşçileri dün ~ehrimize gelmit 
terdir. 

Misafirlerle Türk g:ireşçileri nhtım 

da sporcular tarafın ian karplanmıJlar, 
kendilerine büketler vc.rilmiştir. 

Misafirler iki gün btirahat ettikten 
11onra cumartesi ve Pazar günleri Beşik 
taıta Şeref ıtadında inp edilen yeni 
güre§ sahasında m'..isabakalar yapacak 
tardır., 

Yeni fındık 
nizamnamesi 
Yarından itibaren 
merlyete giriyor 
Fındık mahıulümüz bu yıl çok 

bereketli olmu,tur. ihracat mevıi
mine tamamiyle girilmemit oldu
ğu halde muameleler hararetli bır 
tekilde devam etmektedir. Bu 
hafta geçen haftaya nazaran tam 
bir misli fazla ihracat yapılmıthr. 
Bu yıl mahıul ayni zamanda kali
te itibariyle de diğer yıllardan çok 
üıtün olduğundan ıimdiye kadar 
hiç bir ıuretle memleketimizden 
fındık almıyan memleketlerden 
talepler vaki olmıya baılamıtlır. 

Bu cümleden olarak Cenubi Afri.. 
kadan mühim bir firma bu hafta 
içinde memleketimizden tanınmıt 
bir fındık ihracat tüccarına doğru 
dan doğruya müracaat etmiıtir. 

Bu )-:1 iıtihıal mıntakaıına yeni 
katılan "Akçekoca,, fındıkları f e'l 
ni teıkilitı olmadığındrı iılene
memekte, ihraç edilmeden evvel 
burada tekrar iılemek mecburiye· 
ti haııl olmaktadır. 

Şimdiki halde en iyi ahcıları
mrz Çekoılovaky:ı, Franıa, lngi~
tere ve Romanyadır. 

Diğer taraftan lktiıat Vekile~i 
tarafından hazırlanmıı olan yeni 
f mdık nizamnameıi yarından iti. 
baren meriyet mevkiine girmiı bu
lunacaktır. Yeni nizamnamede f ın 
dık kontrolü doğrudan doğruya 

lktiıat Vekaletinin ko:ıtrolörlük 

dairesine bırakılmakta~.:. 
Yeni nizamnamede cezai hü

kümlere de çok ehemm:yet veril
cekte, nizamnameye aykırı teki' 
de ihracat yapmaia teıebbüs e.. 
denler tiddetlo cezalandırılmak
tadır. 

Almaoyadakl Bloke 
paralarımız 

Tilrk - Alman ticaret anlatması mü 
zakerelerinde memleıc~timizi temsil e 
den heyetimizin reisi ve iktisat vekaleti ~~, hayatı ve insanları yakından 

oııı, k ve pek canlı olarak göstere 
~~~k .k~dretinin kaynağını bence 
~~ ~rın yukarıda anl~ttığım yeti§ 
~~!inde aramalıyız: Bir zaman 

0~ ı, bir zaman da devlet memu 
~tak he_r sınıf h?lkla yakın._dan 
~"lt e.tmesı, bu zekı ve degerli 
~ltıı kı tnü§ahede kabiliyetinin kuv 

Kitapla birlikte hayvan 
takdim ediliyor~ .. 

müste§arı Faik Kurdoğlu dün ticaret 
terimizin igtirak ettiği bir t~plantıya ri 
yuet etmittir. 

Saat 16 dan 18 e kadar tam iki saat 
devam eden bu toplantıda Almanya ile 
yapılan yeni ticaret anlaıması üzerinde 
esaslı bir tekilde göril§iilmüı. Almanya 
da bloke olarak kalan 28 milyon liranın 
naaıl ita edileceği hakkında alikadarla tılllcsine mesud bir imkan hazır 

'~IJ'~ Sıtkının en büyük kabahati, 
~r:ti seyrek yazmasıdır, halbuki 
~ Perçinleyen, imzanın her za 
>.-t h<>rtada görünmesidir ve neşri • 
~tı ayatına fasılalar giren muhar 
~~. b~' .~e kadar değerli olt•J sa ol 
'~ llYuk okuyucu kütlesi arasın 
~~lcsef layık olduğu kadar ta • 
ba. tan mahrum kalır. 

~tıı t Ve takdirkarlarının ikazı ü • 

~t Bekir Sıtkı da muntazam ça 
ia Ve muntazam nefretmeğe 

~-"01 \re • 
~ l rmış olacak ki geçenlerde eli 
~li il dığ~mrz " T alkınla Salkım .. 
~c!irı~rı kapağında birinci kitap 
.'llt" h ta,ıyor, muharrir bundan 
\ ~i~ber sene bize bir küçiik hika 
~--· ~~ 1 Vermek ve böylece bu kita 
~ ,_. d~daki numarayı teselsül ettir 
" a •nd d. ''Ik e ır. 
~ <>knla salkım muh..ırriri, yazıla 
~ bo uyucuyu asla yormadan, u • 

\ttı ı>tilu düşünmeğe mecbur etme 
~itli .k.olay anlaşılır canlı bir ifa 

~ltı ~1 .ı~tiyar ediyor ve Bekir Sıt 
\ı~Qu tıgı mevzuları yazmak iÇin 
~~ n uslup da bu tcsrzdır. 

~. ~ J:!ar hakiki hayat sahneleri • 
~~l'r' 1

1tabın yaprakları orasında 
hit~ 1~ e birlikte köydcı kasabada 
lı~~ ?laşırken sağımızda solu -
tıı tlSr~·ilnlük hadiselerin olup bitti 
" l...,ı ;~~ ~ihi hu hadiselerin içine 1 

1 ....... . • 1 • • , .,, T""""-••••1 .,,y, 1,.1nrtr 

• Yazan: Hikmet Münir 
Arkadatımız Kenan Hulusi, evvel 

ki gün, gazetemizde çıkmıı olan bir 
fıkrasında garip bir romandan bahse 
diyordu ... Bu roman lngilterede ha 
admış. Adı: "Robert bilmem kimi 
kim öldürdü} .. nevinden bir teY· Fa 
kat mesele adında değil, manzaraaın 
dadır. 

Bu romanın içinde mektuptan mı 
bahaolunuyor? Hakikaten mektup 
kağıdı varmış... Mektubun üzerine 
göz yaşları damlayıp bazı yazılar si 
1inmif mi? Gerçekten bu kitabın 
içerisine konulan mektubun da bazı 
yerleri ailinmiı ve okunamaz bir hal 
de imif... Romanda iki kitinin yaptı 
ğı tren yolculuğu mu anlatılıyor? 
Kitabın bir yerinde, zarf içinde, bu 
hatırayı tesbit eden iki tane bilet 
bulunabiliyormuf ... 

Ayni surette, hiddetle yırtılmış 
bir fotoğrafın parçalsrını da. yalnrz 
yazıda tasvir suretiyle değil, kitap 
yapraklarının arasında zarf içinde 
maddeten bulmak mümkünmü~ .. 

Bu çeşit bir kitabı. şöyle gözümde 
canlandırdım. Hayli kalın bir ~yola 
cak ... Ya muharrirler iti azıtarak, 
bu sahada enikonu hakikat sevdası 
na kapılırlarsa ... 

Mf".tıela, kitapta y1u:ılmaın I.;7.nn Ş[e 
len her haditııeyi. hakikati ile biT.e tak 
dim etmeRe kalksalar; o ı.aman hal 
leri ve h~limiz nice olur? 

romanları hatırıma geldi. Zabıta ro 
manlarını, içerde adı geçen mühim 
ıeyler, cereyan eden bazı korkunç ha
diseleri, ke§folunmu§ vesikaları ile 
bize takdime kalksalar, romanın ar 
dından kamyon gelmek icabeder. 

Ismarladığınız kitapçının adamı 
kitabı bırakırken: 

- Buyurunuz kitabınızı, der. içer 
sinde adı geçen aletler de, katil ile 
birlikte arkadan araba ile geliyorlar .. 

Romanın bir aşk romanı olduğu 
nu tasavvur edelim. iki sevdalı bir 
lokantada yemek yediler. Hatırala . 
rm en azizi sayılabilecek kadar zevk 
h dakikalar geçti. Haydi sofra takımı 
ile lokantanın taraçasına yeşil gölge· 
lerini düşüren asma yapraklarından 
bir kaç tane sunarak, karie, o hadise 
nin bir parçasını duyurabilelim. Ya 
bütün muhit nasıl belirecek!?.. Bu 
111k1s1k vaziyette muharrir, belki de 
kitabiyle birlikte lokantanın adresini 
vermeğe te§ebbüs edecektir .. ihtimal 
paraya kıyarak, karilerini, maksadı 
na tamamen ısındırabilmek için, 
o likantada bir yemeğe davet edecek 
tir. Bu tAkdirde kitapla birlikte muh 
telif 7.111rflar, hir ıııofrA takımı, asma 
yaprakları. tabanea, bir aded kelepçe 
li katil VP. bir rı~ yemek davetiyesi si 
ze !unnlacak cfomektir. 

Artık o zaman bizim okuyacaRı 
mız kitapların nevi sık !ık değişebilir 
<1tnuJ11;;1ım117 ''"Trl(' ,ıtlcrlrltk mt. hİr 

seyahat romanı alıp, içerisinden haki ra malumat verilmi§. müste§ar tarafın 
ki yataklı vagon veya vapur biletle dan anlatmanın mah!ycti de izah olun 
rini cebimize indirerek, romanda muıtur. ı . 

mevzuu bahsolan seyahate çıkabili Yeni el arabaları 
riz. Ve roman bize adeta bir seyyah El arabalarının nümunelerinin gön 
rehberi vazifesini görür. derilmesi için verilen mühlet üç gün 

Kitap yazmak, bu hakiki şekli al sonra nihayete eriyor. Şimdiye kadar ge 
dığı vakit, en çok hayvan tetkikleri len nümunelik arabalar belediye leva 
ne hasredilen kitapların enteresan o zrm deposunda saklanrr.aktadır. 
lacağmı sanıyorum. Müellif, bahset · Bir heyet nümuneleri gözden geçir~ 
tiği hayvanların birer de nümunesini cek, en ucuz, kullaruı• en kolay ve hafif 
kitap içerisine aığdıramadığma göre olan arabalar ıeçilecektir. Bu ara 
kitabı ona sığdıracaktı. Ve bir sabah, ba sahibine yüz lira mükafat verilecek 
uykunuzdan, kapınızda müthit bir gü ve ara~aıı m~esses~ ve ticarethanelc 
rültü ile ne yapacaksınız. Pencereden re tavııye edılecektır. 
bakacaksınız, boynunda bir kitap a
sılı olan kocaman bir fil veya kerke 
dan ... Ve yanında kısa boylu, gözlük 
lü, sempatik bir zat. Bu zat, yazılan 
kitabın uslup ve telakkisine göre 
mesela ya Kenan Hulusi, ya Nu
rullah Ataç, ''eya Va - Nu'dur: 

- Günaydın Bayım, diyecek. Ye
ni bir eser yazdım Hayvanlarda cin 
si cazibe mevzuu üzerindedir. An 
cak, okuyacağın satırların boş bir 
takım safsatalardan ibaret olmadığı 
nı, nihayet hakikati okuduğunu an 
laman, duyman için, bir kaç da nü 
mune takdim ediyorum. 

Tabii siz, iirke ürke, hayvanın 
bovnundan kitabı alacaksınız .. 

.Müelif il~ nümune hakkında, el 
bette alakadar olacak bir makam bu 
hmur. 

• C. H . Partisi ocak ve nahiye 'kongreleri. 
nln ne günleri yapılacağına dair liste bazı:-. 

!anmaktadır. Ocak kongreleri gelecek ayııı 
onuna doğru bqlıyacaktıl'. 

• ÖnllmUzdekl pazartesi gllnU Milvak lıı. 
mindekl vapurla :500 Atman aeyyahı gelecek. 
tir. 
Bazı otomobillerin §ehfr dahilinde kl!kıon 

çaldıkları fıltilmlı. kendilerine ceza yazıtmı'J. 
tır. Vali ve Belediye Reisi bizzat b8yle btr 
ceza Y&Zm.l§lır. Allkadarlara bubusust& ye. 
nldcn emir verllmif, bu memnulyete rlay--t 
edilmesi bildlrllml§Ur. 

• Te§rlnlevvelin iptıdalarmda b!r Arjantl:J 
m~ktf'p gemlııl llmanrmıza gelPcek', be§ gflıı 
kalacaktır. 

• Tarih Kongresi mUna.sebcUylP şehrim ~e 
gel<'n Madam Pittar EmlnonU Halkevlnde blt 

konferPnıı vettcekUr . 
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1 1 - b . . . .1 1 Taşdelen suyu 
ucuz oto us servısıerı Nefaset it~~=~;~; ı.:::;~. su-

ları içinde birincilik mevknnı mu
hafaza eden Ta,delenin memba· 

iktisat Vekaleti 
Klering hesaplarını neşretti 

Taksimden Yıldıza 12,5 
Sirkeciden Topkapıya 

7 ,5 kuruşa gidecek 

ında Evkaf tdaresi tarafından bil· M k 
yük fedakarlıkla tesisat vücuda er ez 
getirilmiştir. Su daha. menbaıı~
da, çiniden yapılnıı§ hır mecra ı
çerisine giriyor, sonra üstü ca~ !le 
örtülü yine çiniden bir depo ıçın
de toplanıyor; bundan sonra su 
musluklara geçiyor. Gerek bu 
musluklar gerek suyun asıl men
bat ve de~osu ayrı birer bina içe
risine alınmıştır. Bu suretle su~ 
damacanalara dolduranlar harı
cinde temas ihtimalleri bertaraf 

bankasında 28~967~400 lira blokO 
para var 

Taksim - Beşikug - Yıldız ara&.ı:ı 
da otobüs i§letilmesinc bcledir::ce m;,:sa 
ade verilmiıtir. 

Bu hatta be§ araba tahsis edilmiştir. 
Fiyatlar Taksimden Yıldıza kadar 12,S 
kuruştur. Betiktaş ile Taksim arasın.Ji 
ki fiyat ise 10 kuruştur. 

Bundan başka altı kuruşluk bir bilet 
daha vardır. 

Tramvay şirketinin otobüsleri Tak 
simden Beşiktaga l:iirlar olan mesafe 
iç.in 14 kurug alıyorlardı. 

Yeni otobüsler altmış para nok.sa 
nile bir müşteriyi Taksimden Beşikta~n 
değil Yıldıza kadar göto:irecektir. 

Bu vaziyet karşısmc:!a tramvay ~irk~ 

tinin de otobüs ücrelerini ucuzlatmas~. 
yahut otobüs scferleriu: tatil etmesi la 

zım gelmektedir. 
Belediye bu batta ucuz otobüs işle• 

mekle Beşiktaşlıları cic!den memnun et 
miş olacaktır. Çünkü halk senelerdenbe 
ri tramvay şirketinin otobüs ücretler\-:ı 
den şikayet eiyoru. 

Bundan baıka Sirkec! - Topkapı ara 
smda da otobüs İ§letilmesine izin veril 
miştir. Sirkeciden Akııarayda Yusufpa 
şaya kadar altı, Topkapıya kadar 7 ,5 
kuruş azami fiyat kor. muştur. Otobüa 
ler her on beş dakikada bir kalkacaktır. 

Her iki hatta bug.inden itibaren se{er 
lere ba§lanacaktır. 

Ruzveltin diktatörlük 
aıeyhindeki nutku 

Seriinin vereceği ce
vap belli değil 

Amerika reisicumhuru "kanunu esasi/ 
günü,, i.ınde söylediği meşhur nut~un 
da, diktatörlüklerin medeniyet için blr 
tehlike teşkil ettiğine işaret etmitti. 

Bu nutkun Almanyııda gazetelerct
ne§ri menedilmiı vı: ~azete ba~muhar 
ıirleri propaganda m.zareti. tarafırulan 
çağmlarak bu nutku ne suretle karşıla 
mak lizımgeldiği hakkında kendilerin~ 
talimat verilmi§tir. 

Ru.ıveltin diktatörlük aleyhine olan 
nutkuna Almanyad:ı-ı ti.ddetli bir ce 
vap verilmesi muhtemrldir. 

Nutkun bir parçası, belki de Berlin 
gazetelerinde neşrolunacaktır. 

Esu itibarile Rµsyanmki müstc.na 
olmak üzere, diğer deı,let reislerinin nu 
tuklan Almanya.da intışar eder. 

Fakat nutkun orasına bura.sına bir 
takım taaccüp ve istifham işaretleri koy 
mak suretile, mefhuma kendilerince bi.
takım manalar verirler, ayni zamanda 
ekseriya alt tarafına nim resmi bi: 
izahta da bulunurlar. 

Geçen cuma günklj milli bayram mti 
nasebetile Amerika reisicumhuru aynen 
§U hücumda bulunmu!tu: 

Diktatörltikler dUny~ medeniyeti için 
bir tehlikedir. Bu yıeni hükumet şekille 
rile dünyanrr. vaziyeti öyle bir hale gel 
di ki medeniyet tehdit altındadır. 

Silihlar ve bütçe açıklan çoğalıyor. 
Ticaret maniaları artıyor, ticaret ıemile 
ri açık denizlerde tehdi.de uğruyor. B!i 
tiln dlinyaya korku dağılıyor. 

Taarruz istila, ihtila! ölüm korkusu 1 
Amerika halkı gittikçe büyümekte o 

lan bu tehlikeyi, Amet ika sahillerinden 
pek haklı surette uzak bulundurmağn 

armetmi§tir.,, - (The People) 

Fransada 
Yabancılar için sıkı 
tetblrleı alınıyor 

İngilizce The People gazetesinin yaz 
dığına göre, Fransada ecnebilerin ıui 
kast hareketlerinde bu!unmalanna o ka 
dar fazla ihtimal veriliyor ki, Franıız 

hükumeti, gimdiye kadar hiç bir Avlu 
pa memleketindeki ecnebiler hakkında 
alınmamış bir tedbiri almak üzeredir. 

Yabancı ziyaretçiler, üzerinde muta1 
fotoğraftan başka, ziyaretçinin parmak 
izleri de tesbit cilmi§ hı..ıusi bir hüviyet 
varakası göstermeğe mecbur tutulacak 
tardır. 

Fransada kaldıktan müddetçe eiyui 
hiç bir faaliyette bulunmayacaklarını 

temin edeceklerdir. 
Bugün, Fransada oturan ecnebilerin 

derhal bir "nüfus yar:ımı,, na baılan~ 

cak, yeni nizama uygun dütmeyenlerc 
derhal Fransadan çıkmaları teklif oluna 
ca~tır. Bu adamlar, dalıiliye vekalctinın 
tasvibine iktiran ctmeclikçe bir dah~ 

Fransaya giremiyeceklerdir. 
Fransanrn muhtelif yerlerinde vukua 

gelen suikast hareketleri, italyanlata 
atfedilmektedir. Şimdi':i halde en a§Cl~t 
üç milyon yabancı oturmaktadır Bu 
miktar, bütün nüfusun yüzde on tiçü 
demektir. 

Bunlarrn ekserisini İtalyanlar teıkıJ 

ediyor, ondan sonra Lehler, sonra lspan 
yollar gelmektedir. 

Z~bıta şüpheli ecnebileri toplamağa 
başlamı§tır. Bunun neticesi olarak önü 
müzdeki bir kaç haf~:\ :çinde y:iz binıc: 
ce hudud harici emirleri çrkacaktır. 

Nyon anlaşın ası Fransadan çıkması laz;m gelen eşhasm 
muayyen bir zaman icınde ait oldukla 

t ta 1 ğ rı memleketlere dönmc.lerine nezaret yan 1 n yapa c a 1 etmesi için polis kati emir almrıtır ... 
teklifler konferan .. ----------

sa bildirilecek Veklller Ankaraya 
Günün en mühim siyasi haberi İtal

yanm Akdeniz anlaşmaqına i§tirak ka- Ziraat vekili Şakir Kesebir bugiln An 
rarı vermi§ olma ıdır: hu karar bil- karaya gidecektir. Baher aldığımıza gö 
hassa fu !'olini'nin Hitler ile konuş· re şehrimizde bulunan difer vekiller de 
mak için Berline hareket etmek iizere bir iki güne kadar Ankaraya dönmüş 
hulunduğu hir sırada ,·erildi~i için e· bulunacaklardır. 
J1emmiyeti lıaiıdir. Birkııç l?Ün ı;onra --------------

Jlldlyor 

İngiliz. Fransız, İtalyan deni~ tekniı;· 
yenleri Pari~te toı>lnnarak halvanın 
Akdeniz kontroliine nac:ıl istirak f'ıle
ceğini tetkik ede<'ekler ,. ~ hu kontrol 
muamele· inin tathikntn aid tf"ferru -
atını te hit eylh·ecf"klerrlir. 

eneli f>!,.ri hir <lf"rerey~ karlnr zanfla· 
tır. Şu kadar 'ar ki İtalyanın Akde
niz nnlamıasın:ı L,tiraki ıne ~lesinde 
So.., ·et Hu yanııı vaziyeti heniiz helli 
'1t>i(il d i r. 

Londrt.t· 22 ( A. A.) - no, terin 
hilclirdifüne ıtiire, helvanın P~ri 'tc 
Uç nıemle!.tet deniz mütelıa sdarı kon 
f ernn ınn i~tirnk ,foHtini kabul etme· 
i Londrad~ cok ivi hir surette kar§ı
lanım-ı;Ur. Ful~nt Akden izde ,{evrive 

olunmuttur. · 
Suyun menbaına giden~er ıçın 

bu tesisatın dı§ında ayrı hır çeşme 
de yapılmıthr. 

Bütün bu çeşmelerden, musluk· 
lardan günün yirmi dört saatinde 
durmaksızın şakır şakır sular akt· 
yor. Sucular yalnız sabahları saat 
besten itibaren akşam saat altıya 
kadar damacanalarını dolduru· 
yorlarmıf. Bu müddet zarfında a· 
iman ve lstanbula şıötürülen su
wn miktarı ise 20 ile 25 ton ar~ 
sında bir şey imif. Bunun h8:rı
cinde bo~bo~una akan suların mık
tarı 50 tonu buluyormuş. 

Taıdelen gibi günde yetmi! to!l 
su veren bir menbaın yalnız rır.mı, 
yirmi be! tonu?~an halkın ıstıfa~ 
de etmesi, gerisının botbo§u~a da~ 
lara derelere doğru akıp gıtmesı 
hazin bir şey deği! midir? Eğer 
denildiği gibi Taşdelen suyunu 
Kadıköye, yahut Üaküdara ka?ar 
borular içerisinde ~etirmek ını· 
kansız ise mutlaka başka vasıta
larla bu suyu taşımak ve n~sbeten 
ucuz bir fiyat ile satmak bır bele-

d ~·1 "d' ? diye vazifesi egı mı ır · 
Buı;:ü:ı Taıdelen'in bir damaca

nası Kadıköyünde bir binaya, 14-

tanbulda yüz elli kuru~dır. Bunu 
holaylıkla bulmak mi:mkün olm.ı
yor. Onun içindir ki Taşdelen. su· 
yu latanbuldan başka .h:rçok !e~
lere kadar şiıeler içerısmde sııttl· 
ği halde g~ndelik sar!iyatı yekunu 
yirmi beş tonu geçmıyor. 

Sonra dikkat edilecek bir nokta 
var: Taıdelen ıuyu için kullanı· 
lan damacanaların ağızlarına tunç 
kapaklar konmuş. Ne ~ad9:r iti~a 
edilae bunların zaman 1le kırlemp 
paslanmamasına, arala~mdan s~ 
ile kar.ışık toz, toprak gırmell!est· 
ne imkan yoktur. Buna manı ol
mak için yapılacak şey tunç kfl· 
paklar yerine cam kapaklar koy· 
maktır. Şüphesiz böyle bir deği
ıiklik birkaç günde olamaz. Fak:ıt 
altı ay, hatta bir sene gibi uzun 
bir mühlet vererek suculara bu 
kapaklar değiıtirtilebilir. 

Damacanalara sular doldunıl-
duktan sonra çifte mühür vurulu· 
yor. Bu mühürlerden ~iri ~vkaf.a. 
ötekisi İstanbul Beledtyeıı~e aıt· 
tir. Bazı satıcıların bu müliürleri 
tutan telleri kol'ardıktan sonra a
lelade au ile 

0

doldurulmut damaca
nalara taktıklaTı, bu suretle sah
tekarlık yapttkları rivayeti. vardıt. 
Hatta Taşdelen suyu srafıyatının 
günde yirmi be~ tondan fazlay~ 
çıkmamasının bir sebebi de bunda 
görülmektedir. Fakat buna kartı 
alınacak tedbir sadece Taşdelen 
suyu alanların i~i hizmetçilere bı
rakmıyarak, doğrudan doğr~ya 
damacanaların milhürlerini kendi 
elleriyle kol'l:ırnıaları ve bunları 
aucuların elle;ine bırakmamaları 
olabilir. 

Fikrimizce ha.Ikın L:numi sıhha· 
tini alakadar ettiği için au üzerin· 
de Belediye varidatı düeünülmesi 
ıioğr;ı değildir. Ale,..., Da"mdr.n 
her gün boşubo~una akıp giden el· 
li tonluk Ta"cblen suyunun h:!r• 
hangi bir \~asıl::\ ile şehire indiril
meai ve kar maksadı düıünülm\. 
ycrek bundan haJkın azt-.i dere· 
ccde istifadesi çaresinin aranma· 
ıı lıh:ımdır. 

:\hı olininin Bı-riine ~itti~i hir ırada 
Akdeniz anla~rnn ma iEtire!i etmesi 
ancak Almanva He konustuktan son· 
ra , ·eriltni§ hir knrar olahiJir: hu tal·· 
dirde ftalva l u anla.maya Aln,Anva· 
nın da İ§tirakini temin ir.in Bitler 
nezdinde tc~ehbii atta bnlunacnk de
mektir. Akı1i tnk<1ircle Bnlin - Roma 

ASIM US 
si.:teınine i tirak için İtah-anın Pa· ________ ......._ _____ _ 

ri. "te ne gihi ınii het tekliflerde hu· 
hmnca~ını anlamak l azımdır. Pariste· 
ki nıJllln<'ak miizakerclt:rden ~onra 
hu. teklifler. Nyon konferansına tev

nıilıw~ri kırılacaktır. 
İtalvanın Akdeniz anlo~masma ilti

hakı beynelmilel sirasi vaziyetteki di olunacaktJr. 

isten bul - Çorlu yolu 
latanbul - Çorlu aı;falt yolu 27 c~· 

lül pazartesi günü btirü ~merasimle a 
çılacaktır. 

Ankara 22 (A. A.) İktisat vekaletin· 
den aldığımız malumata göre, Klering 
hesaplarımızın 15 -9 - 193 7 tarihın 
deki durumunu gösterı;; cetveller aşaı:ı 

dadır: 

Türkiye cumhuriyet Merkez ba'1Ki 
smdan alınan hesap hiılasalarına gôr! 
15 - 9 - 1937 tarihmdcki Kl~rıng 
hesapları bakiyeler ve kredi mübayaata 
ait taahhütler yekunici: ı: 

Cetvel 1 : 'l':irkiyc: Merkez bank'lSI:t 

daki blokajlar: 
Memleket Miktar T. L. 

Avusturya 2.i44 200 

Belçika 174.600 

Bulgaristan 2. 300 

Çekoslovakya 2.605.'JOO 

Es ton ya 13.500 

Fenlandiya 900.500 

Fransa 4 380 

Holanda ı.ı 22 .600 

Cetvel 3: Muhtelif memleketleden 
ait teahhütL:r yekimları: 
Memleketler Resmı daireler 

Almanya 
Avusturya 
Çekoslovakya 
Bel~ika 
Es ton ya 
Fenlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 

ispanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Macaristan 
Norveç 
Lehistan 
Yugoslavya 
Yunanistan 
Yekun 

T. L. 
24.637.894 

56.ıJOO 

()07.953 

187 
8.257 

144.206 
190.767 

19.146 
1.607.659 

61.U5 
399 

74t.9a7 
23.415 
22,208 

7.9l2 

3.491.531 

t - Sipariıi muka\ deye bağlanmış 

oldufu halde henüı ır.emlekete ithal e 
dilmemiş olan malho: bedelleri yukarı 

daki yeklı.nlarda dahil değildir. 
2 - Almanyaya ait yukarıdaki yekün 

da dahil bulunan altı aya kadar va.deli 
mübayaat. 

Resmi daireler 3.397 .64 7 Türk lirası, 
H usu~i şahıslar 5.471),31 O Türk lirası 
Yekun 8.875.957 T . Lirası. 
Bakiye daha uzu!1 veya başka va.1cli 

mübayaata ait tea.hhüt!er yekununu ifa 
de eder. 

3- Almanyadan gayri diğer memle 
ketlere ait yukandad umumi yekunda 

Hava 

Memleket 
İngiltere 
lsranya 
İsveç 

İsvi;re 
İtalya 
Lehistan 
Macar:stan 
Norveç 
Romanya 
Yugoslavya 
Yunanistan 
Yekun 

!ıtiktar r. ~ 
8.364 so~ 

387 jV 

1.688.J~ 
1.142.60' 
ı.929.20 

g)ıf. 
695 .;Oft 
51 z.4C 

2.oso.;c 

19 ı,oO 

53.ıc' 
28.967·•0' 

Cetvel 2: Muhtelif memleketleri' 
l(:l 

Merkez bankalarında°!(ı blokajları 

chsbank - Berlind!ki blokaj yekÜl1
111 

a he:abı T . L. 16.121·7oD 
b hesabr T. L. 1.11s.6 
c hesabı T. L. 3.260·3°' 
Almanyadaki umumi 2 7 .097.6C, 

blokaj yekunu T. L. 27.097·60 

kredili olarak yapılnuş olan mübayaat' 

Hususı tahıslar Yekôtı 

T. L. T. J.; 

ı 1.765.081 36.40Z·9' 

.343.185 399.ılis 
28.280 28.2s0 

466.662 ı.074,61 

24.35m 24.351 

32.532 3z.119 

1 ?7 .936 206.19j 

68.116 21 z.3z: 

397.3!8 sss.ı0' 
43.105 5z.2SI 

275 .933 ı.ss3.s9~ 
316.346 371.159 

281262 2s1.661 

167.662 909.649 

61.600 ss.oı5 
12.935 - 5 143 ~ . 
22.651 30.51: 

59.72 59 ;ıı 
2.799.634 6.291-16' 

dahil altı aya kadar v:ı.:leli mübay~at~ 
Resmi daireler 608.187 Türk lif~ a~ 
Hususi şahıslar 1.85ıi.983 Türk Jı! 
Yekun 2.465.170 T:irk lirası · ~' 
Bakiye daha uzun veya baıka "a ~J 

mübayaata ait teahhütler yekiınurııJ 

de eder. b~ 
4 - Her memle!<~tit · kredili tea11 ?ıt' 

terimiz de dahil olmak üzere hesa (, 
alacaklı bulunacağr m< blağ tesbit ; 
mek için 1 numaralı cetvelde o 111e~ıı 
ket için gösterilmiş olı.n blokaj yel< ~ 
na ayni memlekete aıt olarak i~btı 3 (
maralı cetvelde münderiç teahhütJer 
kunununun ilave edilmesi icabed~ 

harbi 
• 
~ 

(ÜstJam ı incide). ajansı, 50 Japon tayyaresinin bu .':1,sJ 
Kırk kadar Japon tayyaresi, şehrin Nankine karıı yapılan taarruza ıf ~ 

etmiı olduğunu bildirmektedir. p , ~ 
cenup tarafına bir '>.:ımba yağmuru yağ f' 

re ve dafi bataryalarır:ın barajını n 
drrmrıtır. Bu esnada d!ğer bir Japon fi bilmiştir. Tayyareler, on kadar pow 
losu, Yangtsenin öteki yakaımdaki Pu atmıılardır. Bu bombalar yangıı11aC, 
kovu bombardıman etmi~tir. 

masına ıebebiyet vermittir. / 
Çinliler. dört Jap">n tayyaresi düşür -------------....-/ 

müş olduklarını idılia etmektedirler. Misafir Alimler dil~ 
Japon bombardıman tayyareleri, u 

zaktan görünmüıler ve parlak bir ciine şehri gezdiler .; 
şin ziyası altında korkunç bir tekilde ikinci Türk Tarih Kongresine if~ 
irileımeğe baılamışlar<lır. ı; 

. .. . . . eden ecnebi alim ve profesörler . 
Bir kar dakıka suren şıddetlı bır sı ··,;l d 

1 
T ı. nı A~ .., . o• e en evve op;-.apı ıarayı • 

kıntıdan sonra kumandan tayyaresıntlen of>,,; 
dumanla bir ipret verilmi~. bunun Uz~ müzeyi, Sultanahmct v~ Aayasıceıı 
rine bütı:in tayyareler. hep birlikte şeh Yere batan sarayını gezmııler ve ,ı 

rin cenubuna bambalar y.ığdırmışlardır rine B. Cem Esad ile Tahain özbe1' 
Çinlilerin tayyare d3fi topları ise fasıta fından izahat verilmiştir. . ? 

b 1 ~· d •. vıı sız aurette muka e e ecıyor u. Ayaaofya müzesinde profesor 

Japonların bu ıabııh Şanghay fü.3\il da bu izahata iJtirak etmiştir. ' 
harekelerinden hareket etmiş olan tay f J1f~ 
yareleri. Nankine deığru yapmıı olduit EmlnUnU HalkeV 
lan uçuı esnasında Çirı avcı tayyareleri sa I o o u 
tarafından iz'aç edilmi,lerdir. 

1 
~ı~~ 

. • Eminönü Halkevinin Cağa oıı tıJı" 
Nankinin kal~.bal~'.< ~ahallelerıne bı: binasına yeni ve bliyük bir saıorı " 

çok bombalar duşmuıt"i.lr. için temel açıldığı yazılmıttı. il'' 
Tokyo 22 (A. A.) - Şanghaydan -~ir Beyazıttaki Univenite muh~tinD;e eJ 

Japon menbaınd3;° gel~n ~.:berlere gor:: 61 daha elveri§li olacağı ihtıııııl ~ 
Japon tayyarelerı bugun ogleden ıonr..ı müddettir inps.ı geri bırakıltnl!r-(1 
üçı:incü defa olarak ~anki~i bir kere da bu salonun burada yapılması • ıc, if~ 
ha bombardıman etmı~lerdır. mamile uygun görülmüş ve ınf ~ 

atıl' Şanghay 22 (A. A.) - "entre Nevs,, ne yakında ba§lanacağı haber 
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Baskın günü 
Türk donanmasının 
4000 mevcudundan 
34 76 sı mahvulmuştu 

Omıanlı doncmması oleulrr içinde .. • 

'I'c .. rinisaııinin otuzuncu günü. 
~iddctli bir kar tipi i sahilleri ol· 

dtıkşa kesif hir siı:e bürümii§ bulunu· 
)ordu. Bu. avma atılmak üzere ha
;ırlannn, bulunan Rus filo u için bu· 
11 nınaz lıir fırsattı. İstendiği kadar gii 

tij lınctlcıı rnkla..,mak mümkün ola· 
Caktı. , • 

.. Şiciclrtli lıir giin<loğuşu 'e poyraz 
tuzg<lrı r i'<ırdıı. Hıı. Amirali: 
l ' - Grıı;ilcr lıazırlanınız \'e Sinop 
1hl~nma dugrıı ) ol alınız .. 
Lıurini 'er,li, 
Bu emir. hir i ıırclli. Fakat birrok 

~· ıılarıla dola~aı; cmirlrr .. j,.Jj lı;nı 
içinde hiitiin ,.emicilere bir km' et 'e 
t" "' 1Yordu. 

I licr iki amiral iki fırkaya ayrılmı -
i\tılı. Top menziline yakla§ıyorlarclı. 
r Bütün ) clkcnJcr rüzgara \•erilıni§-
1. 

d ~\ıniral Nulıirnof"un içinıle buluıı
.lıı;u \ 1 ari g~ıııi i lıatt ı harbin ileri

~··~de lıulunan iki Türk fırkateyn'ine 
0rt, Jı,.ş yii7: metre nıf":;af eye kadar 

~ilkla~arnk ıif'ınirlcdi. Türk Amirali 
r,I' ıınu ta~ıyan gemi uzakta ı;iiziikii

)ordu. 

bi~t"r Htı R p;mıileri i,arct edilen 
;"rl<'ri nldılar 'c denıirlcıliler. f~te 
ı 111

11 lııı e•nalla df"rİn U) ku~una ılalmı' 
0111ı 1 .. 1 • • 

•narı ı oııan111aıı11z goz erını uçtı. 
, illıit lıataryalan ıl:ı t<'hlikc) i lıiitiin 
alı~eti ill' giirnıii~lenli. 

h \ni, iıhletli ,.c ılcnıııılı atr~ Sino
ıt" bir an İ~İnılc ıluınana ho~ıırn§llt .. 
\' tı·lar. zaten lıazırlannu~ lıulunu· 
l Otlardı. Onlar ıln clcrlıal nıukaheleye 
ıa~hıdılar. 

h'ı~oıı tanin. toplarının ıncsafe~i da
.'d•nde bulunan f1rkateyn1 i o kadar 
d~k~rtJi ate~ alıma alnıı-tı, ki birkaç 

ıltn onra fırkatcyn tutu~tu. 
tı.ı Pari ne diğer hir fırkateyn"i tutuş· 

rıııa;-;a nııl\·affak olımı~tn. 
tı l\on tantin kal~on11nun ate~ altı
tqa aldı~, Na\'iki Bahri kı a hir za -

1/
111da fena nı;r.İ\'Cte dii s ıııfütii. \te~ .. 

~'ltik . • . • 
•lı·· ı:e \'a\'ı l ınırdu. Buna ra!!m<'n l • • • n 

}\ •llınnn mııkalırln l'trııek lazımdı . 
"Jıtnıı \ 1 i n .. , : 
- () A urıııavın ... A tt'ır ··· le, .. 

di,l)~~c ha~ır;yorılu. Fnkat hir aıı ::d
lit. 1 kurtuluş ·olu kalmaılı. O n· 

- r. 1 1 V o 1 • • l· ·<'P ırııw •ı;ı ate; e\'ıııız .. 
•lıırini 'rnli. 

... l:ıı k k 1 . • _J . ( ' 1 ı · -.i -· • or 11111: ıır f''lllrtl' •• rp ı:ını· ı· 

,,.,"'"~ IPmrt. . krnıli krııılilf'rirıi ıııalı · 
11,f\, • 

ı-r,.ıı 
1 

~rr (l l'ıııı·k olıı) onlu. Thıllıııki 
ıı., 'l c rarpı 1Y11r. ,·nııı:ını Fiindiirmck 

l' ll•ü"aılC'!~ cıfü ordu. 

ıJ, :~ rnlıırrJan hiri kaplana alılınna· . "ı · 1 n~, ' tekrar hağm]ı: 

- Eıııreılİ) ornııı. Çalııık ı·cplıaııe· 
yi ateşle. Grmİ) i diişıııana yaktırnıam. 

- Dli~man yakar a ~c111iyi yakar .. 
Bizi yakacak değil.. 

Kapta11111 lıiıltlcti. ii?.lc dinecek ~ihi 
cleğilcli. Yerinılrıı f ırlayaral.: tayfanın 
iizerine aııldı \C hiı· yumrukla yere 
~,,rıJi. '.'oııra tııtu~ııı11~ lıir ıncı;alcyi e· 
1 inf' alarnk tı•pha111•J i~c clo~nı ko~ma
~a lıa:l:ıılı. Yı·rc ) rkıl.ııı la) fa ha~ııT 
yorılıı: 

- ı\r ·kııdil .. l:ır .. Bırakıııa\ınız .. Ilu 
t1eliliktir. Bizi ııı&ıh\'cılccck. : 

.ı\ 1 i Bey ceplıaıwl iğin iiniincle lltır· 
du. Elini lıa,aya kaldırarak ko~u~ -
ıııakta olan ta) f alarınn sc~lcıııli: 

- Çocnklal", ,ıeJi. Ycdala~ın .... 
Dii~rnana tc · liın olmadan, onun ~iil· 
lc~iıull•n iilınedPn keneli ,<'refimizle 
i>lece~iz. Biıinı için urtık kurtuln~ yo· 
hı kalmaım~tır. Ya tesl i111 olmak ,·eya 
hir ~ey ynpanıadan iilmek icap ediyor. 
Ben izi ~crt•fli hir iilfüne µ:ötiiriiyo· 
ruııı .• 

Kaptan son i.izlerini . ih·ler sÖ) le· 
ıııcz üratle c<·plıaneli~c ~nİtlmh. Hir· 
ka!; .saııİ) c sonra Na\ iki Bahri kap
kara hir dmuan ara~mda kayholnm~. 
her parça~ı hir tarafa uc;u)t;rdu. Di
ğer tııtıı~uıı gemiler zaten schat '«> 
metanetini hııznım oltlukların<lan hir 

:li 

fırkntcyn "iıı korkunç ıırcttc parta -
lannıa c:; ı iizcriııc lıiitün iinıidlerini 
kayh*:!ttilcr. 

Bir saat şoıını Tiirk kalyonlarının 
atc~lcri hi.-~f'clilir ılercrcdc fazlala§ml~ 
tı. Biri amiral gcnıi~i olıııak i!zere ü~ 
fırkate\'n ale\ lcr frindc idi. Jki nak
li)·e ge;ni i hatmı~~ı. 

Sinohıııı nıalıallclerindc ) iikşelen 
alevler. deniztleki facia ile )arı~ır ı;i
bi idi. 

Tiirk geınilcriııin ate;:leri taınamiy
lr dindikt,·n onra Huı:lar ) etleğe alr 
nııbilir ~mııilni toplaıııa~a ha~ladılar. 
Drnİzl' cliikiil111iiş ) aralı a~kerler, aem
ınaJaıı iilıliiriilii) ordu. 

Ü~lı'nl' doğru, lıir ~iiıı iince Srvac;· 
topolılım lınrrkct ctııı i~ lın 1 nnan Ode
sa, K ırırıı 'r He :;on<'oı• Sinop hurnu 
nçıklarıııa µ:clıııi~lerıli. Bir Tiirk ~e
ııri :o inin ıızakla~ıııakta olcluğunu gifr
cliilr:r. Hu. hirkaç ~i.in ÖnC'e llatumdan 
gclcr~k Sinop filo:-una ~onra<lan ilfr 
hak eden Taif idi. ~ii' ari-i Yahya 
Bey. lllll\ aff akiyctin yiiule yüz Hu~
lanl11 kıtlıll'a~ını ıalııııin etıni~: 

- Buruda ıııah' olnıııktan ·a ka!;· 
rııak rıı do~rııılıır ... ılİ) f'rl'k lıarp ~a
lıa"ırıclan kıırtıılııı:ı~a rıım affak olmn~ 
tıı . l · ıanhııla ~clivordn . Odesa vapu
rıı. ıliiın<'nİ kmırıık Taif in ÜTl'rine) Ü· 

rii<lii 'e atı·~ a~lı. 
( Arkn.5r ı:at) 

5- KURUN 23 EYLÜL 193"i 

Planör nasıl uçurulur ? 
motöı~süz kuşlaı1la Inönü Planör kampında 

pilotlaı, arasında geçiı1diğim bir saat 
Bulutlara karışmak isteyen planörler de var? 

(lnönü kampına hususi surette gi 
den arkadaşımızdan) - Planörü ha 
şıboş bırakmaya hiç gelmiyor .. O: 
müsait rüzgarı bir kere ele geçır dı "' 
mi. uzun zaman bağlı kalmı~ bir kar 
tal hasretile, asıl yurdu olan bulutla

, 
E 

41--
ra doğru süzülüp gidµror: Geçen . se 
ne. böyle bir planörün bır gece şıd -
detli bir rüzgarla tellerini koparıp 
kaçmaya teşebbüs ettiğini anlattılar. 

Ucmarnası için bağlanan planör, 
uçur~lmak istendiği zaman ne yapı 
lır? lnönü çalışmaları arasında en en 
teresam yerinde duran motörsüz ko 
ca kuşun iki ince lastik halat ile ha 
valandmlmasıdır. Bu iş ayni zaman 
da kamptaki talebenin ilk talim mev 
zuunu teşkil ediyor. 

Planör, arkasındaki bir halkadan 
yere çakılmış bir halkaya takılıyor. 
Sonra pilot. gelip ön tar:lftaki yerine 
oturuyor ve belinden bir kemerle pla 
nöre bağlanıyor. Artık motörsüz ko 
ca ku~ ile onu uçarken idare edecek 
olan bütün talilerini ya!lyana bağla 
ını~lardır. Planör, çok uslu ve sakin 
bir kuştur. Ne lüzumsuz havalanı~
ları ne de lüzumsuz inişleri vardır. 
Biiti.in alın yazısını kendisini idare 
edenin maharet ve bilgisine bırakmış 
tır. 

Pılot heline kemer taktıktan sonra 
l\yaklarım pedallara takıyor ve üstü
ne ayaklarını beline kadar örten bey 
zi bir tahta geçiriyorlar: Şimdi pilo 
tun yalnız başına ve göğsü pla 
nörün dışındadır. 

Kanadlar uçuşa göre ayarlandık • 
tan sonra, planörün önüne bağlı o 
lan iki lastik halatı. sağlı sollu beşer 
genç ~ekmeye başlıyor. Bu on bir ki 
şi bir .. posta,,dır. Her postanın başın 
da bir muallim muavini bulunuyor. 
Planör, uçuı vaziyete getirilmezden 
önce şef soruyor: 

- Pilot? 
- Hazır. 
- Kanad? 
- Hazır. 
- Amortisör> 
- Hazır. 
Kanad sualine cevap veren kana 

dm başında bulunan ve onu UÇU§a 
hazır vaziyete getiren gençtir. A 
mortisör, planöre uçmak imkanını 
verecek olan beter kişilik iki guru 
bun adıdır. Bunların hepsi, hazır ce 
vahım verdikten sonra öğretmen, u 
ÇUŞUn Vaziyetine göre amortisöre §U 
emri veriyor: 

- 65 adım çek. 
Gençler bütün kuvvetleri ile las 

tik halata asılarak onu iki taraflı 60 
adım sürüklüyor. Lastik adamakıllı 
gerilmiıtir. Planör arka tarafından 
yere bağlı olmasa uçacaktır. Tam 
verilen kumandanın sayısı kadar iler 
ledikten sonra duruyor ve bağırıyor: 

- Altmış bC§ ... 
Şimdi planör uçuş vaziyetindedir. 

arkasından onu bağlı tutacak çengel 
den kurtulacak ve gergin lastikler o 
nu havalandıracaktır. Bundan sonra 
pilotun meharetine kalmıştır. Posta 
şefi, planörü, kanadları ve pilotun 
vaziyetini tekrar gözden geçiriyor. 

Şimdi pilotun gözleri öğretmenin 
elindeki kırmızı bayraktadır. Bu kır 
mızı bayrak salanınca o, Önündeki 
bir kolu çekecek ve planör, yere ta 
kılı olduğu çengelden otomatik bir 
hareketle kurtularak havalanacaktır. 

KırmıZl bayrak çekildi, pilotun 
sağ eli kolu çekti ve planör bir ke 
re sarsıldıktan sonra birdenbire fırla 
dı. Gergin lastik halatla, onu bir on 
metre kadar yerde $Ürükledikten sem 

.. Planör uçurul duktan sonr0 

Planörü uçurmak için ilk 
hazırlıklar · 

Planör havada 12 metre siiz i.:l ·~iik 
ten sonra irtifaından bir mı•lre kay 
be tmektedir. Mesela, 40 rr,etre lHwa 
lanmış olan planör 480 m .. ~ı c u ":tuk 
tan sonra yere inecektir. 1-iav•.cla ya 
rım kilometrelik bir uçuşu pek İ:nsit 
sanmayınız. Planörle yanıl\ kik,•net 
re uçtuktan sonra, motörlü tıyyarc 
ile yi.iz kilometre uçmak is~idadını 
ve kudretini kendinizde ~örmekte 
haklı sayılırsınız. Havada uçu~ rı ı esa 
fesi planörlerin tiplerine göre değişi 
yor. Mesela, P . S. 2 tipinde olr.n pla 
n öreler havada 1 7 metre mesafe al 
dıktan sonra, irtifamdan bir metre 
kaybetmektedir. 

Pilot yere indikten sonr3, planör 
den çıkıyor. Şimdi artık i~. planörii 
eski uçuş yerine getirmekfiı. Bunu 
bir otomobilin arka tekerleklrrjnden 
mürekep olan seyyar bir araba ile 
yapıyorlar. Koca planör bu iki teker 
lek üzerine yerleştirildikten !onra 
kanadlarından tutularak di.i :ır.<'m~i 
temin ediliyor ve sonra tek"hr uçuf 
vaziyetine getiriliyor. 
Uçuş . sıra ile yapıldığı icin, pla 

n nr eski yerine getirilinceye kadar u 
cacak olan hazırlıklarını bitirmiştir: 
G özlüklerini takmış, tayyar~c.:i başlı 
ğını giymiştir. İnönü çocuklarının uç 
maya ne kadar hasret çektiklerini, 
bu bekleme sırasında hazırlıHann • 
dan anlayabilirsiniz. lki tekerl("k üze 
rine yerleştirilmiş olan planör, bir 
eksprese bağlanmış kadar ll1zla yeri 

Yazan: 

Cemal 
Kutay 

· ne gelmektedir. Çocuklar, bu gelişi 
·• daha fazla h'ızlandırmak için pratik' 

bir sürü çareler düşünmüşler ve bul 
muşlar ... Zaten fnönü k'ampm'.-:la her 
şeyi çabuk ve çabuk olduğu kadar 
zahmetsizce yapmak için o k"aClar gü 
zel tedbirler bulmuşlar ki, bunları 
gördükten sonra çalışmaların bütiin 
safhalarında birer .. Ko1ombun yu • 

' murtası,. na rastlayacaksınız. lnönü 
kampı, tek başına, gaye haline gelen 

bır arzunun gerçekleşmesi için bütün 
zorlukları yenen bir eser olaralt gidi 
lip görülmeye değer bir yerdir. 

ra birdenbire hav3landırmıştır. Kırk 
metre kadar havalandıktan sonra bir 
müddet düz uçuyor ve ~onra pilot o 
nu tath bir meyille yere indirmeye ----------------
başlıyor. Bu hareketin beyf"nilir bir Atatürk'e, Em irin 
halde olması için planörün uzun bir h e d iye 1 eri ta k d i m 
kavis resmederek inmesi lazımdır. 

Posta şefi, amortisöre, pilotun öğ- ed İ 1 d İ 
renmesi icabeden iniş vaziyetini he 
sap ederF.:k halatları çekin em,rini ver 
diğinden bu iniş hareketini tRı::p edi 
yor ve sonra pilottan hatalcmr.ı ve 
iyi hareketlerini soruyor. BöYldikle 
pilota kendi kendini kontrJl h~ssası 
da verilmiş oluyor. 

Bu uçuşun gayet garip lı!\ı;saları 
vardır: Mesela eğer halatın çekilişi 
cift sayı iizerine olursa plan<;r, bir 
denbire fırlamakta ve sert t!CUŞ yap 
maktadır. Bu tarz ekseriya tepe uçuş 
larında tercih ediliyor. Tek sayı ~i7.e 
rine çekilirse o zaman ruleler v e sıç 
rayışlar daha ağır oluyor. 

Maverayi Erdün Emiri Abdullahrn 
Büyük Önderimiz Atatürke ve Ba~ve 
kil general 1smct İnöniine sureti mahsu 
Eada gönderdiğ i hediyeler, evvelki gün 
takdim edilmiştir. 

... 
ineklere aşı 

Ziraat vekaleti tarafından yakında 

memleketin her tarafında ineklere tü 
berkülin aıısı yapılacaktır. Bu aşı yapı 

lınca hastalıklı hayvanlar derhal bcıli 

olmaktadır. Böyle inek bulunursa öldü 
rülecektir. 

' 

----------- _ _..__. __ ......, ....... _,_ ___ _ 
Bir plinö·r ve layare liavac!a 
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Onyedinci Lüi muamması nedir? 
• 

Kral çocukken ô"fdü mü? }'oksa 
kaçarak yaşadı f!Zl? 

Franıada timdiye kadar bakk'll 
1ık eden bir genç kızın mahkeme 
kararı ile prenses ol ~uğ:::ıu yazmı~ 
tık. 

(Elizal>et) ismindeki bu kızın 
(Burbon) prensesi unvanını al· 
ması ve Fransızların son kr<lh 
olan on yedinci (Lüi) nin ahfadın
dan olarak ilin edilmesi bütün 
memlekette büyük bir alaka uyan· 
dırmıf, nourbon'Jarın bugün yaşa· 
yan prenslerinden biri ol!ln baba
aı tarafından metru kızı olarak ta· 
nınması hadiseye daha fazla dik
kati çekmittir. 

Tarihin §İmdiye kada:· gizli kal
mı§ bir sayfuının açılması c: .. :ı 
hadise bugün biitün Fransayı i4· 
gal etmekte ve "on yedinci Lui 
muamması,, dedikleri mesele tek· 
rar mcvzuubahs edilmektedir. 

ON YEDiNCi LOI MUAMMASI 
NEDlR? 

Bugün on yedinci Lüi muamma 
sı bundan yüz seneden fazla bir 
zamandan baılar: 

26 mayıs 1832 günü Pariste köp 
rüden geçmek için para veremiye· 
cek derecede fakir bir yabanc-.? 
görülüyor. Memleketin lisanından 
anlamayan bu adama, köprü me
muru parmağı ile para ipreti ya· 
pınca, adam, üzerinde verecek pa· 
ra bulamadığı için, mendilini ve· 
riyor ve geçiyor. 

Ertesi gün, o gece bu yabancı 
serserinin bir mezarlıkta yattığı 
anlaşılıyor, hüviyeti teıbit olunu· 
yor: 

Fakat, MaundOrf ismini tafıyan 
bu adam içinde büyük bir sır sak· 
Jamaktadır. 

Resmt olarak, Berlinde 
doğmuf bir yahudi olduğu söyle· 
nen bu zat bir müddet sonra ,, on 
yedinci Lüinin hayatı hakkmda 
jf,aat,, isimli bir kitap ne,rediyor 

Fransız kralı ile ali.kası görülen 
bu meçhul ıahıı, ondan sonra, bü· 
yük bir alaka uyandırıyor ve ta· 
rihçiler onun hakkında arattırma
lara giritiyorlar. 

Yanlan netice fU: 
23 mayıs 1785 de on altıncı Lüi 

ile kraliçe (Mari Antuanet) in 
ikinci çocukları olan Lüi - Şarl do
ğuyor. 

2 haziran l 788 de, kralın büyük 
oğlu olan ve veliaht bulunan Lüi · 
Jozeö ölüyor ve küçük oğlu Lüi
Şarl ismini alarak veliaht oluyor. 

13 ağustos 1792 de kral, karısı 
ve çocuklarile betaber, ihtilalciler 
tarafından, (Tanpl) hapishanesi
ne kapatılıyor. 21 kanunusani 
1793 de de kral giyotinle idam 
ediliyor. 

KAYBOLAN VE TEKRAR BU· 
LUNAN KRAL ÇOCUK 

Veliaht on yedinci Lüi ismile 
kral olmuttur. 
3 temmuzda çocuk kral annesi· 
nin elinden alınıyor ve yetittiril· 
mek üzere Simona veriliyor. 19 
kanunusani 1794 de Simon hapis· 
haneden çıkıyor ve çocuk tek ba· 
şına bir odaya kapatılıyor. 

8 haziran 1790 da hapisha· 
nede bir çocuk ölüyor. Ertesi gfü1 
muayenesi yapılıp gömülüyor. Bu 
çocuk on yedinci Lüi değildir. F~
kat çocuk kral da ortada yoktu.-. 

O halde, on yedinci Lüi nere· 
de? 

Zannedildiğine göre, T emple· 
den kaçmıttır ve kendisini himaye 
edenlerin yanında bulunmaktadır. 

On yedinci Lüi 1797 de tutulu· 
yor .. Fakat Jozefinin tavassub, 
üzerine serbest bırakılıyor ve ita\ 
yaya geçıyor. 

1798 de Fran11z ordusu ltalysyı 
istila ediyor. Bunun üzerine, '>11 
yedinci Lni oradan da kaçıyor ve 
zannedildiğine göre Amerikaya gi· 

On yedinci Lui 
Ve ,ocakluğu 

derek Jozefinin annesinin yanına 
iltica ediyor. 

Fakat, Amerikada zencilerin 
bir isyanı üzerine, tekrar kaçıyor 
ve Avnıpaya geliyor.. 1803 de 
onu Cenevrede, bir saatçinin ya· 
nında çırak olarak buluyorlar. . 
geçıyor. 

Almanyada kendisine bir filo 
1804 de lıviçreden Almanyaya 

veriliyor. Fransız donanmaaile 
çarpİfbğı zaman esir dütüyor, fa
kat kaçarak tekrar Almanyaya ge· 
liyor. 

On yedinci Lüi Almanyaya bu 
son kaçıtında yolda Maundorf is· 
minde bir adamla tanıııyor. Bu 
Alman onun Berline girr.ıesine y~r 
dım ediyor. 

On yedinci Lüi Berlinde polis 
müdürüne asıl hüviyetini anlatı
yor. Polis müdürü ona Maundorf 
ismini hatırlatarak pasaport alma· 
ıma müsaade ediyor. 

1812 de yeni Maundorf Span· 
dan fehrinde saatçilik etmeğe bn~
lıyor. 

1818 de Jeanno Einert isminc!e· 
ki bir kadınla evlenen "Maun
dorf ,, Brande~urg Vt;_ Crosaen de 
oturuduktan sonra, nihayet 1832 
de Parise gelmeğe teıebbüs edi· 
yor. 

Pariıe nasıl geldiğini ve bir ge· 
ceyi mezarlıkta nasıl geçirdiğhi 
evvelce anlatmı,tık. 

Ertesi gün onu mezarhk~a 
aç biilıiç bulan bir adam, merha· 
met sahibi bir kadına götürüyor. 

BiR TAHTTA iKi KRAL 

Parisin kibar muhitine mensup 
bir kadın o!an bu himi, gence 
kim olduğunu, nereden gelJiğıni 
soruyor. O da, Almanca olarak. 
!Unları söyliyor: 

"Ben on altıncı Lüi ile kraliçe 
Mari Antuanetin oğlu on yedinci 
Lüiyim. Aynı zamanda Normandi· 
ya dukası bulunuyorum.,, 
Kadın bunları :.~itince aklır ı 

kaybedece!< gibi oluyor.. Çünk ·~ 
kendisi kraliçenin eski hizmetçi 
sidir. Kadının odasında bulunan 

kraliçenin resmine hakan genç 
adam: 

- A ! diyor. lıte a'llnem ! 
Diğer bir tarafta ufak bir ço· 

cuk elbisesi buluyor: 
- A ! Benim çocukluk elbisem 

diyor. 
Bu suretle kral kendisini kendi 

evinde bulmaktadır .. 
Hadise derhal muhitte duyulu· 

yor. Bazı kimseler o zaman kral 
olan (Lüi Filip) in yerini bu met· 
ru krala bırakması lazım geldiğini 
söyliyorlar. Diğer bir kısım onun 
hüviyetini ishal etmedikçe tahta 
hak kazanamayacağını ileri sürü· 

yor. d' . L"' ' f Fakat on ye ıncı uının tara · 
tarları gittikçe çoğalıyor. Kendisi
ne yardım edenlerin verdiği altın
lar milyonları buluyor. Yeni kra· 
lın o devirde resmen tahtta bulu· 
nan kral kadar büyük bir serveti 
arazisi, ve sarayı oluyor. Hatta 
kendisine nazırlar intihap ediyor. 
ve tam bir kral hayatı yaşamağa 
bathyor. Hatta "adalet,, isminde 
bir gazete bile çıkanyor. Fakat, 
kanunen lazım gelen depozito ak
çesini yatırmadığı için gazete ka· 
pat~ıyor ve mesul müdürü hapse 
atılıyor. 

BiR SUiKAST 
Bir gün on yedinci kral tek ha· 

,ına ve tebdili kıyafet sokağa çı· 
kıyor ve Parisin birçok caddelerin 
de dolatıyor. 

Fakat, kendisini tanımıt olan
lardan biri, kral bir dükkandan 
bir tey alırken, yanına yaklafıyor 
ve· kamasını çekerek üıtüate bir 
kaç bıçak vuruyor. 

Fakat kama on yedinci Lüinin 
göğsünde bulunan bir madalyanın 
üzerine geliyor, ve bu suretle ıui· 
kast teıebbüsü akim kalıyor. 

Muvaffak olamayan bu suikast 
teşebbüıü veliahtın itibarını daha 
ziyade artırıyor. Muhittekilerden 
kendisine taraftar daha f azlalaşr 
yor. 

Bir gün yanına bir kadın geli
yor: 

- Veliahtı küçüklüğünde gör 
müt olan tanıdığım var, diyor. O· 
nun anlattığına göre on yedinci 
Lüinin alt çenesindeki iki ön di,i 
tavşan diti gibi sivri İmif .. 

Bunun üzerine, on yedinci Lüi 
ağzını açıyor ve gösteriyor: 

Orada bulunanların hepsi görü
yor ki, prensin alt çenesinde, ön 
taraft=., iki tane sivri dit van:.ır ... 

Artık kimsede bunun on yedin· 
ci Lüi olduğuna dair tüphe kalmı· 
yor. 
Baıka bir gün diğer bir ihtiyar 

kadın prense, çocukken beraber 
oynadıklarını ve çocuğun o za· 
man kendisine bir isim verdiğini 
ıöyliyor. Prens evveli hatırlaya 
mıyor. Sonra k,dına çocukken 
verdiği isim aklına geliyor ve bir
denbire söyliyor: 

Bunun üzerine kadın, hiç bekle· 
mediği bu cevap karşısında, deh· 
ıetli heyecana kapılarak baydı 
yor. 

Etrafındakilerin kendisini kral 
tanıması, fak at bu 1 akkmı saray l 
tanıtamaması prens: ainiı :endiri· 
yor ve bazı harekata girifiyor. 

Prensin faaliyete giritmesi sa· 
ray tarafından endişe ile karııla· 
myor. Memlekette de bir hadise 
çıkacağından korkan birçok kim· 
seler artık onu hir:. .. ye etmiyorlar 
Biran geliyor ki on yedinci Lüi 
yatacak yer bulamıyor ve kaçıp 
ln~iltereye gidiyor. 

lnılillerede de kendisine bir 3':.:İ 
kast tertip ediliyor. Bunun üzerine 
memleket için bir tehlike tetkil 
~ttiği düsüncesile lngiliz hükiimc· 
ti taraf mdan da memleketten dı· 
tarı sürülüyor. 

(Sonu 10 uncutla) 

Karım Kleret 
o.-=======Fransızcadan:=========-

aerıa Selçuk 

Bu satırları kitli bir çekmenin 
dibinde kalacak olan defterin sayfa 
larma kendim için yazıyorum. Kim 
senin bilmemeleri lazım. Hele onun 
bilmesini hiç istemem. Benim için 
ıztırap çekecek, ve belki parlak 8aa 
deti üzerine bir gölge atmıf olacağım. 

O nİ§anlandı ve seviyor. ~efret 
etmekten kendimi mcnedemediğim 
bu adam üç ay sonra onu hayata gö 
türecek. 

Kler, benim Kleretim, çocukluk 
arkada§tn zavallı Kristiyanı demek u 
nnttun? .: 

Ayrıldığımız zaman on üç ya§m 
da idi. Ben de on bq t Zaten hu Yat 
ta anla§maya- bqlanıhr. Ona uzun 
uzun yazmalı idim. Fakat bütün ha 
yatımca onu benim zannediyordum. 

Hatıralannızm içine kadar dala· 
lım. ilk defa birbirimizi Viraflayda 
gördük. Henüz tanışmayan aileleri 
ıniz birbirlerinden 20 metre ara ile 
Pik - Nik yapıyorlardı. Ben çembe
rimin peşinde ter içinde ve o çok sa· 
kin, acaip bir bebeği uylturken bir 
birimize büyük bir meşenin dibinde 
ras~ladık. 

- Bunu alıyorum derdi. Bir lCoe:' 
karısını daima memnun etmeye ~· 
lııır. Sen de benim kocam değil ıııı· 
sin? 

- Tabii Kleret ! 1 
V c güzel bir bilyemi cebine kof: 

korkudan, yalnızlıktan bağıran çtJ' 
cuklannızm yanına dönerdik. it" 
böyle küçükken Kleret senin koe:Jli 
oldum .. 

On yaııncla, küçük ve k~ 
bir adamcıktım; sen de ince ao~ 
sekiz yqmda bir kız! Boyum aen<Jıııll 
büyüktü. Seni müdafaa ediyorcluO" 
Kuzenin Alberi hatırlıyor mUJllO' 
Bir gün oyunumuza kanşmıttJ• S
yemek yapml§tın; çikolatalı elma, fi" 
takal dilimleri, daha neler neler ~ 
dı Alber seninle alay etti ve bi~ 
ayağiyle masayı devirdi. Küçük !!'.., 
ra takımın kınldı. Sen ağlamaya ""' 
ladm. Ah Kleret o kadar hiddetleıf 
miştim ki ! Oğlanın üstüne hüc:! 
ettim, onu çimdikledim ısırclnn. ~ 
bana yardım ediyordun. Alçak J 
da vurmağa cesaret etti. Boğufr
mıza koştular ve bizi ayırdılar. ; 
züm kan içindeydi fakat sakın 
çünkü seni müdafaa etmiştim. 

- Bebeğiniz pek çirkin diye gül ~.ıt 
d" ,.. Tatilde sayfiyeye gittikleri za:"Tı 

um. Ki .ı k f b' h . bana resimli hatıralar gönderirdi .. · !Jk - er; ço enasmız; o ır azı· k CZ'" 
nedir ve ismi de Mari - Raz. Diye yaıma geldiği zaman beni .u Jt 
cevap verdi. koca diye çağırmaktan vazgec;tı:,~_.. 

gün babam: Eğer Klerin kann o~ 
· Beraber çember oynamayı teklif 1 d ()nur 

ettim; fakat reddetti. Çocuğuma sını isteyorsan ça lf ostum. # 
kim bakacak? ailesi zengin kendine iyi bir ıne • 

Se 
kazan!.. dedi. Çalıttım. Usa sıraıarııs ssizce yere oturdum \'e onu tet bak l -__ ,,ı da neş' esiz sürüklendim a oryrN •• 

kik etmiye başladım. Krvnk kirpikli verdim ve sonra elektrik mektep!~ 
iri kara gözleri ve küçücük ditleri var 1 d · f P-
dı. nbin ~rs erine cakevamki~lttiKlm. ..~:.-

u ne ı•e yaraya tı er gıtIP"',, 
-Eğer nazik olmak · isterseniz 7 

• "f 
ben pazara giderken Mari Razı kuca ti. Mektuplan kartları gitti~e ~ ti' 
ğmıza almtz dedi. Ne uzanabilen ne rekle,ti ve birden kesileli ... Bırg~~t' 

del nu elbet görürüm diye diifünUY"' 
de re etmek cesaretini göstereme 

11 • b be~ b ak dum.. · . .. -'• yen e erıme e gini rr tı. Bana Bir sabah nıtanlanclıgmı haber~ 
arkasını döndü ve zıplayarak gitti. dım. Bu satırları yazarken gözl~( 
Biraz ötede onu papatya ve gelincik b l ·· lanın ·· ~ 
toplarken gördüm. Ayaklanmı Mari u anıyor ve i<;>Z Yat .. mur kJldl 

bi1bozuyor. ÇOcukluk ruyam yı .J..a• 
Ra~ ç~vir~i~. Bana o kadar iğren~ benimle büyüyen ümidim ıneıı~ 
ve çırkın gorundü ki onu bir çalılığa metsizce kırıldı. Benimle isterleı .. -
bırakmayı dütündüm. Fakat bunu alay etsinler. ı - ı • 
yapamadım; çünkü annesi bana em- F k k b'l · k . . K a at imse ı mıyece ... c!\j" 
niyet etmıştı. orumak hissi damar- Kleret sen bir aile kuracaks.ın: -~dl 
larımda filizlendi ve böylece Mari çüklük arkadatm zavallı KnstıY-:.. 
Razun babası oldum. k • F ka -·•W asla dütünmiyece sın. a t n.-~ 

gü~~~:: ge~e~~~~i ~;~t~':~~ı ç:k ve saf puaelerini ilk defa tattJ1'3-
için giz. li bi.r sev .. in·ç· du .. yuyo. nıtn· .;JI 

iyi dedi. Büyüyünce sizin karınız o· çüklerın bıle duşunduklen bıı ~. 
lurum ve Mari Roz da çocuğunuz ocağını sen ilk defa benimle ~~ro";,. 
olur. , Çocuklarımız Mari • Raz ve PıtQ"J 

Rüya!.. Serap .... lıte o gün Kleret yuttuğumuz aile ocağı. • 
seni sevmiştim. Yedi yaşında nasıl Çünkü sen benim küçük kar; 
8evilirse! .. .. Kalbimin çok hızlı çarp- dın bunu unuttun mu Kleret ... 
tti!ını, ve ailelerimiz gelip te halime nim Kleretim ! ___......: 
ı;?iilünciye kadar bebeğimi kucağım- bof 
da sakhd•ğrmı hatırlıyorum. Konuş- Denize atlayan sar ~ 
tular, anhştılar ve bütün günü bera- Beykozda oturan Cemil iaminde ~ 
h:r .. geçir~iler. Sonra dostça tekrar evvelki gece fa.zla Earhoı ?tmuf. ~ 
go'"uşmeyı vadederek ayrıldılar. Kler sini Beykoz sandal iıkele.ınden de 
~iderken: Bize gel de annelik baba- atmıttır. ,1 
Irk oynıyalım diye fısıldadı. Mari Ra· Bu sırada iskele yarnndaki ı,abÇ ~ 
zu bir baba tefkatiyle kucakladım. kukla seyreden halk bunu gö~ ol 

yccana dütmüt, Cemil boğutmakt11' 
Biribirimizi tekrar gördük. Aile

mize büyük oğlu olan ayını Pituyu 
da soktum. Küçü~' bebek arabasında 
kardeşinin haliyle alay ediyor gibi o
turuyordu. Pitu cezalandırılan, nc§eli 
fakat yaramaz olmasına rağmen giz
liden sevilen bir çocuktu. Mari. Raz 
ise çok usluydu. Sıkılınca ona dilimi 
çıkarırdım. Kleret her defasında: Kı· 
zmı böyle §eylere alı§tırınaya utan· 
mıyor musun derdi. Evet utanırdım 
ve değitiklik yapmak için bilye oyna
mayı teklif ederdim. Kleret 1 O dakika 
oynar, sonra en parlak en büyük ve 
en güzelini seçerek: 

tanlrruıtır. ı ; 
BACAÖINDAN Y ARALANI:> ~ 

Ulelide Tafllanda oturan Dunu~ 
arkadatı ile p.kalaıırken araya ıJO 
isminde birisi girmit. çakı ile pu;,...
ıağ bacağından yaralamııtır. 

hastahaneye kaldınlrruttır. f)td'_,ı 
KADINA BAKMAK YOZ d,j' 

- Eyüpte oturan Yakup ile artc• WJ"' 
n evvelki gece Beyoğlunda rakı 
ten sonra sokağa çdunıtlardır. .,ıı _, 
Bunlar bir otomobile b;nerlerktl1 " 
dına bakmakyüzünden toför AÜ ~ :i 
Süleymanla kavıay.. tutuımu~' 
birlerini dövmüıterdir~ 



Gençlik 
ltalqa ve Almanqada 

nasıl getişiqor? 
YAZAN: PıofeslJı Joj 8. Londal 

Gentliğin formasyonu çok vasi bir 
b'ıtself"dir. Her menıl ,·.etin gençliğini 
•Yrr ayrı tetkik etmek gerekiyor;;a da. 
~Üyük Harptenheri ,·aziyetleri çok de 
gı ITıiş olan iki memleketle iktifa ede· 
Ceiim: A !manya ' 'e İtalya. 

E·."\·ela ~mıu hatrrlatacağm1: l 918 
5'ttf"~İ lf'~rini nnisinıJe. Almanya ve 1· 
'-lya son <lereı'e nıii>:kiil hir Yaziyet· 
te!ertli. Ilu iki nıemlek<'tin hugünkii 
gö,.; ıılıcı inki,.af rnr o zaman kimse sez· 
llıiyorılu. t";c~çli~in forme edilmesi 
?rıe~cle i A lmanv;u)u ı:oktanheri gü • 
illin ıııe:.ele::ıidir. Vaktile '·Yeti~tinnek 
ltti teı h \·"' etmek mi'' adlı. müellifi 
llıeç!ıuJ bir kitar• talılil etmi~tim. Mü
ellif. veti~t irmd~i terbi) e etınc>ğe ter
rilı rdh·or. terlıi,·e talıtım1a fikir nvn
lıkJarınrn ınahzt;rları üne Eiiriilii; n 
lrıürchhilere tam hir scrhc ti Hrild :~i 
tak,Jirdc o nıeııılf'1<etin znıf ılii~f'reii
lli. kenrlini toplıynmıy~rağmı iddia 
tdivorıhı. Hıı iddia ınt·~lmr Pnıı">ya 
J\ralr fkinri Fn•derikin babasrnrn şıa· 
t'trıa U\ ~uncln. Bu ~mr .,ııdur: Rurada 
~:ıntı\ iökmez. Bu lıi" Hitlcrle hna-
'r tf'\r:ır ı·anlan<l1: lıattii merkezi 

A, rııp :l\"a \ 'C Balkanlara rla sirayet et· 
bıektedir. 

Gcnrli~in tôlıi old11E11 a .. J~eri ,ı isip
lin rerr\"•nına parmak ı;;ırnıak ızrn 
tugiinkii \lmanyn tetkik edilemez: As 
erı·i l'nevan daha harpten e,·vel 

lı.~stı"i rneklf"plerde. jinınazlanla ~i;-ı 
liilrneğe haı1lan11~h. Yeni ne:-illeri eko
lıoınik fokişaff a muvazi bir surette 
}'eti§tİnnek hususunda Farf edilen ~ay· 
tet daha o zaman heni lıavrete düşür
~U§tü: A lnıanya. diinyanr~ bütün mü-
ırn pivasalarmda nziyet almak isti

~rdu. Bütün iinh·ereitelerde, miistem 
ke nıeseleleri tedris edilen kurler 

'çtlnu~; jimnalarla ekonomik c;oğ -
~fyaya, nakliyat me~ele1erine. liman
'l'rn inkii:af ma mlihim hir yer ayrıl· 
~i§h. O zaman bizim liselerin prof e· 
'Orleri bu meselelerle pek az me~ırul 
'~uyorlardı. Almanyada, 1850 denhe
ti, avnı zamanda teknik. sınai \'e tica
~tedrisat ta inki~af etmİfti. Ve mek
. "Plerde hiitün hocalar talebenin Ya· 
'4İı1>ım erlik hielerini ayaklandırmak 
~ıife•ini n~tlerine ahm~lardı. 1870· 

thi ilıtira:;ları kunet1endirmi~ti. İm 
Jl•ratorlnğun te+ini takip eden ilk 
~~eler bir ha diinmesi de,·ri olein. 

1
1'Çok te~ehhüsler, zaruri olan muk:H] 

<lem etüdler yapılmadan. metodsuz or
krıize edildi, adeta tesadüfe bırakıldı. 
1 Bisnuırk o ,·akit yapılan hatayı an
,'.Y•rak ticari politikasını (]eğiştirdi 
~ e onralarr f e' kalide hir ehemmiyet 
l Caheden ekC\nomik hamle~ i hazır
:lrıağa koyuldu. O zaman tesis edilen 
~at mektepleri hirı_:ok mimarlar. 
l. YagerJer, mühendisler )'Cli~tirdi ve 
d~lllar dünyanın her taraf rna yayıl
li' ar. XX n<'i a rrn başlangıcında, 
ıı:_•nsanın ınuhtac; nlıluğu hu yapıcı 
'1 ddeler •'Colerımts .. ın yüzde doksan 
~ ~ı Almanyadan geliyordu ticari 
~ektepferin de ';Ok hizmeti ve faydası 
t liildü. Binlerce Alman genri pro
~}'oncl tedrisata koştular. O \'akit 
d lt.'ofo;lamnız bar har hağırı)·or • 
:; tetik durahm; Almanların cihan 
~asalarını tutmak için sarf ettikleri 
dtı ret hizi hiraz daha fazla endişeye 

,Grse yeridir. 

)e l.hti11117 mekteplerinin rlr rhemmi
~h~"e.işaret etmrk lizmırlır. flk mek· 
~l 1 hıtiren gençlerin ı,:o~u prof t'.S) o
.._ lcttrlara de,·am ~di\'nrlarflı. İlk za· 
"

1•111 • 
da arda im lrnrJar patronl:ır tarafın-
~." ll<'ıln11ştı. Hu kurlar iimek itti· 
'• ı "dildi. Hu ihti..ns mektepleri va-

} ) il\ aR meclmri hir malıi\'et al,Jı .. 
~~. • J 

~ .. , ,., f'rhahı, çıraklarına. h11 k11rlara 
'-at~r'. ~ttıinler ıliyr.. haftada hirkaç 
dıı ·~·n Hrmck nıerh11rivetinde kal· 
it;~:· nu nıektcplrrin miiım1irh·eti ii
~'i/"''kinde olılu. Hamhnrg'ıla hu
ltı.t ır rornmi8 - \"ovaı:;eurs mektebi li,.'; f'.fil<ti. B11 mekterlercle birçok 
~ •r tedris rcliliyordu. \lınanyanın 

1 
)~•tını hUtün dünya piyasalarına 

nıda bu mekteplerin çok. t~iri 

olmuştur. Bu politikanın Almanları· 
ıım refahını arttırmakta bil) ük hir his 
sc-i vardır. Yarım asırdan daha az bir 
mfüldet zarfında Alınanyada refah 
dev aclnnlarla ilerledi. Orta sınıflarrn 
nıiyeti memn11niyeti mucip ol,!lcak 
derecede diizeldi. 

l 9 l 4 lıarhi bastırdı. Mağlubiyet hü· 
viik hir ıınkutu hayale sebebiyet ver 
~li. Gençlik Almanyanm yenilmez ol
cluğuna kanicli. Harp sonunda hir pa· 
niktir başladı: Ahlakın sukutu, maddi 
sefalr.t. nıh peri§anlığr. O ' 'akit, Al
ınanvavı hu ma~lubiyete süriikJiyenle
ri n;uı;nkcme etmek fikri revaçtaydı. 
nu. C(lk sürmedi. Almanyayı, FO!'ya· 
1 i:-t fikirlern ~ifre organize etıne~e ha· 
kılflı. ~onra almanyanın holşevik ola· 
cağı emli .. e:-İ 1n-amlı. Şaşkın ve hay· 
siveti rencide edilmİ§ bulunan Alman 
g~nı:I iği ne nıiine'"·crlere. ne hurju· 
\aziye. ne parlaınana, hiı~ birine iti· 
mat etmirnrchı. hepsinin a1eyhtan 
krı;ilnıi.-ti·. Talı~i) ve terhiye meseJele· 
ri artık• kentlisini alakadar etmi· 
yordu. Jlirrok ,\iman ~cnçleri ~öyle 
diişiiniiyorJ~nlr: A lnıarıva inkiraz r.t· 
miştir. yeni hir Almanva yaratmaktan 
ha~ka çare vaktur. Rin lncemiz harp 
ttaha~mrla iilii ,.r. hiı kalanlar aı;lık
tan iilırn•k te!ılikc"i İ<:indf'viz. Yeni 
hir n izarıım rnchcleleri olmamız Ji. 
zıınclır. 

Riiylere yeni nesiller hirçok remi
yetlrr. fırkalar te .. iıı ettiln, fakat hu 
gençlik o giinkii meseleleri anlamak· 
tan acizdi. O zaman birçok Alman 
gençleri ~unn itiraf ediyorlardı: Ba· 
şımız eksik. hir §efe muhtacız .. 

O vakit Almanyap tekik rden ha
r:ı Fransızlar Alman~·anm hir cunr 
lmrh·et olarağmı ıannettiler. 

Fakat hen. ()Jiinıiinden az en·el, 
Stre:sman'la demokrasiye ,lair ·raptı • 
ğmı miiliikatı unutmadım. Stresnıan'm 
siizlt"rİ hana Jli.-mark'm icldialarmı 
lıatırlatmı"tı: Ri mark ılh· onlu ki: Al· 

~ 

man,·a demokratla mamalı. Demokra-
si .\lmnnya için lıir zaaf sehı>hi olur. 

Hitlcr. rulılarılaki hıı peri-;anlıktan 
iı:tifade etti. ;\iman kefüli kı>nclini 
idare \"C "evketnıektrn arizrı:r. Hitler 
Alınan karakterini w: ruhunu ı;ok iyi 
anlaını,trr, gcn<,;li~in ~e,·k , .e iclare 
edilmek ilıth·amnda ol<l,.aunu ileri 
ıı.ürılii. Pmla:w11 şa~ırnıı~ Almanyanın 
kurtarıcısı olılu. 

General c;urin1?;. veni hir ,·iik!'elif. 
flivordu ı\Jnıan milletini. e~dadmm 
.. a~ii ıoeref ıfo~tanlarivle dolu tarihi 
~ 

pr.-infle kMtıırmaılılar: milleti hu ge,·· 
ıır.kliktrn "'' heıginliktl."n kı•rtarmrl.: 
iıotİ\'oruz. Weiınar sistemini itham edi· 
,·o~uz onu nıiic]af aa rden adamları 
ithnm eclivoruz. ·yeni bir millt"t yarat· 
ma't i.;tiyoruz. 

Giihhe1~ de Alınanlara iiınit Yt"r· 
mek. gunırlarmı u ·andırmak ve in· 
ki!iRf ettirmekten ır~ri kalmadı. Gcih-,.. 
hel::-•" l?İire nasvonal • ı;osvalizm teceı· 
zi kalml etme7. hir kaidr<lir. Onun rer
""' c ine j!;İnniven dışarı at1lmahchr .. 
AlmanYanm O\'namıYa memur ol<lu~u 
rnlii o,~nınııa ,·için hiitiin Almanlarda 
fikir ,~e idare hirli~i olmahclır. 

l ~ senedenhr.ri Almanlarm hütUn 
dii~iinrr. - i 'e H Versa · muahedesini 
yıkmak oldu. 

Vardıklı• rı nPticeJer ıı;ii~iiı:;lerini ka 
hartıvor. Şimdi ele. tekrar ilahlanma
ları icin kendilerine madclei İptidaiye 
tedarik rrlPcek olan mfütem lekeleri 
istivarlar. 

Bir mesele ,fe i gjzli~i azaltmak Ye 

~enç ı\lınanlara. hayatlarını kazan • 
111ak husu unda, yarc1ıın etmektir. Fa
kir cliiıı.nıii.:1 olan orta @mıflar. ~ocuk-

~ " 
Ja .. mı SPrhr t mesleklerc1en ~avri meı;· 
lek'eri hr.nİm!ieme~e t~~,·ik f'ttiler. f~ 
hn lma ofi.,Jeri ''r.ni haı:tan organize 
cıliMi. Bu ofiı;ler oldukça e~kidir: 
hugünkiiler <le gençlere meı;lek se~me 
hmusumla yol ,;österen komiteler de 
menuddnr. Bu komitelerin hizmeti 
hiiviiktiir. Sanayiciler taraf mclan tek
lif edilrn birçok yerler hn komitelerin 
taniye ettikleri adamlarla dolmuştur. 

(Arkaı var) 
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Bir bardak suda fırtına mı? 
• 

14 lisana çevrilen ve 30 memlekette sahneye 
konan Tovariç piyesiııin başından geçenler 

Fransız muharrirlerinden Jak Dö 
valin "ovariç,, isimli bir sahne eseri, 
etrafında en çok hadiseler geçen ve 
sansasyon yapan bir eserdir. Bu eser, 
şimdiycdeğin on dört lisana çevril 
miş, otuz memlekette sahney1... kon 
muş, hülasa tam manasile sükse yap 
mıştır. Ve eserin temsili ile alakalı 
bir çok enteresan hadisede hiribirini 
takip etmektedir. 

llk hadise Pariste başgöstermiştir. 
Bu eser sahnede temsil edilirken, baş 
rol için Romanydı Elvir Popesko ter 
cih edilmiştir. Bu bir çok Lişiyi teshir 
eden yıldız vaktile buraya da gelmiş, 
"Fransız Tiyatrosu,, nda temsiller 
vermi§tir. Bu arada en çok muvaffak 
olduğu "Var~ovalı yeğenim., isimli 
komediyi de kendisine has bir başarı 
ile oynamııtır. Diğer taraftan çevirdi 
filmler bura sinem~lannda da yer 
tutmu§tur. işte, Fransızlardan bir 
kısmı, bir Fransız muharririn eserin 
de bat rolün bir ecnebiye verilmesini 
mesele yaptılar! Halbuki başka bir 
çok F ransızın eserlerinde, hu yıldız, 
gerek tiyatroda, gerek filmde bat 
rolde görünmÜ§tÜ 1 

Her ne ise ... onra, gene bu eserin 
fransızca filmiçevrilirken baş rol, bu 
rada filmini gördüğümüz lren Zilahi 
ye verildiği için de, ayni esastan gürül 
tü, patırdı koptu. Gazetelerde de akis 
ler bırakan gürültü, patırdı, müzmin 
bir §ekil alınca, muharrir, öfkelendi, 
Parisi terketti ve Holivuda gitti. 

Orada, .. T ovariçin,, Amerikan 
stüdyosunda filme alınması işile ala 
kadar olurken, yeni bir yıldızla tanıt 
tr. 

Eliza "Argal ismindeki bu yıldızla, 
aıağı yukarı bir bakışta sevişiverdi 
ler. Ve hemencecik evlenmeyi karar 
Jaıtırdılar. Ancak herkesin kendileri 
le meşgul olmasını, dedikodu yapma 
sını istemiyorlardı. Dikkat uyandır 
madan evlenivennek üzere, dağlık 
arazide ücra bir yere çekildiler. Ni 
kah kıyılınca, Holivuda dönecekler 
di. Dönmeleri beklenirken, dönüş sı 
rasında bindikleri otomobilin devril 
diği, bu kazayı genç evlilerin nasılsa 
sağ ve salim atlattıklan haberi geldi. 
iki gün onlardan hiçbir haber alama 
yarak meraka düten Holivuttaki tanı 
dıklar, ölüm tehlikesi atlatanlar sağ 
ve salim geriye dönünce, geniş bir 
nefes aldılar. 

Sonra geçende yazdığımız bir va 
ka, sıraya girdi. Gerek sahnede, ge 
rek filmde, iyi bir rol elde etmek, et 
rafında rekabetlerin kaynaştığı ve 
bir çok kitinin biri birile uğraşmalan 
na sebcb olan bir husustur. Bu itibar 
la, eserdeki Grandiişes T anya rolü, 
muhtelif yıldızların arzusunu tahrik 
eden bir roldü. Amerikalı film şirke 
ti, bu rol irin Key F ransisi uygun gö 
rüyordu. Fakat, rejisör Anatol Lit 
vak, baıka türlü düşünüyordu. "Ese 
rin vakası, Pariste geçtiğine göre, 
baş rolü bir Fransız kadının oynama 
sı icaheder!., diyordu. Şirketi bu söz 
ler1e protesto edince, vaziyet yeni 
den tetkik olunarak, itirazı makbul 
aayıldı ve Key F ransisin yerine Klo 
det Kolhert geçirildi. 

Ancak bu suretle İş halledilmiş • ol 
madı. Key F ransis, -.ricat etmedi. 
Dostlannı, mensuplannr, hücuma 
tahrik ederek ıirket aleyhine bir 
dava açtı. "Sanat hayatında en fazla 
ehemmiyet verdiği bir rolu verdiği 
halde sonradan geri alarak aradaki 
konturat hükmünü bozduğu,, iddia 
sile şirket aleyhine açtığı bu dava et 
rafta akisler bıraktı; Holivudda 
ecnebi yıldızlara karşı bir nevi "Haç 
lılar seferi,, ne girişilmesi şeklinde 
neticeye vardı. 

Şimdi .. Holivud Amerikalıların 
dırı .. prensibi hararetle benimseni 
yor, bu prensip etrafında ekseriyet 
toplanıyor! Davaya gelince, henüz 
karara ba~lanmamıştır. Ancak Key 
F ransise "Sanat hayatında en fazla 
ehemmiyet verdiği., yeni bir rol veril 

Aliı Fey 

Miryam Hopkinı 

Key Fransls 
mek yolu ile İhtilafın tatlıya liağlana 
cağı, kuvvetle umuluyor 1 

'"T ovariç,. deki rol meselesinden 
dolayı Holivudda çıkan bu ihtilafla, 
eser etrafındaki vakalar serisi tekmil 
lenmi§ değildi. Bundan sonra, reji 
sör Anatol Litvak, ansızın çalışması 
na iki gün için ara vererek, bir ~y 
yareye biniyor, dostu rejisör F nta 
l...angı da yanına alarak, Arizanoya 
doğru uçuyor ve orada sakin bir yer 
de yere iniyorlar. indikleri yerde, yıl 
dız Miryan Hopkins bekliyordu. A 
natol Litvak, yıldızı koluna takıp, ki 
liseye götürüyor. Şahit F rist .Lang, 
rahip, nikah kıyıyor. Merasımden 
sonra, sıcağr sıcağına başka bir çift 
sökünediyor. Onlar da derhal nikah 
larmın kıyılması isteğindeler. Yeni 
gelenler, kendilerinden evvel gelen 
]erle kilisede karşılaııyorlar. Yıldız 
Alis F eyle aktör Toni Martin. Alis 
F ey, Cin Harlovun benzerlerinden 
sayılan ve yerini tutahi!eceği sanılan 
]ardan biridir. Onun da "T ovariç,. fil 
minde rolü bulunuyor. Rejisörün faa 
liyete iki gün için ara vermesinden 
istifade ederek, T oni Martinle evlen 
meği, kurmuştur. Onlann nikahlan 
da kıyılınca, yarnn saat sonra, Arizo 
nadan bir yerine, iki tayyare havala 
nıyor, yP-ni evliler, ertesi sabah gene 
stüdyoda buluşuyorlar. "'T ovariç,. 
fi1minin çevrilmesi devam ediyor. 

Şimdi muharrir Jak Döval. 6 kere 
eseri etrafında cereyan ve umumun 
merakını tahrik eden vakalardan 7 
nicisinin ne vakit vukua geleceğini 
kestirememekle beraber, beklediğini 
söylemekteymiş! 

Ne zaman ve ne tarzda? Orası 
beJli değil; fakat, herhalde serinin de 
vam edeceği, muhakkak görülüyor! 



8- KURUN 23 EYL(:I. 1937 

1 
Beyoğlu Halkevinin faaliyeti 

Köycü 1il°k .... ·ş-u··b0Si···k .. a·z·a ... Ci'a·hi1 indeki 
köyleri dolaşfl 

Tefrika numarası: 72 Yazan :Felk• Bavman 

Bir hayli tereddütten 
sonra qaralı,1Ja doktor 

qetirildi ! ? 

Hastalar muaye 
ne edildi; kendi
lerine ilaç, şeker 
gazete dağıtıldı 

lstanbuldaki halkevleri içinde 
çalışmalarile büyük bir varlık gÖs· 
teren Beyoğlu Halkevi kış mesai 
programını hazırlamaktadır. 

Spor, sosyal yardım, netriyat, 
muzik şubelerinin yakında büyük 
çalışmalarına şahit olacağız. Köv· 
cülük şubesi ilkbahar ve yaz dev
relerindeki çalıtmalarma ait olan 
iki raporu başkanlığa vermittir. 
Biryandan da kış mesai progranıı 

Çarlı Floyd, yaralı olarak, 
Şikagoda RoHinin evine Üti· 
ca ediyor. Daha /az.la gecik
meden, tedaviye elkoymak 
zarureti karıııında, pr ıakla
maıını bilir bir doktor la
zım! Fakat, Con Dillinger çe· 
teıinin humıi doktorları mev
kuf .. Hcutanın herhangi bir 
doktorun getirilmeıinde iıra
rına :rağmen, dotıları tered
düt içeriıindeler: 

Çarlı Floyd, dostlarının daha 
hi.la bir karar vermediklerini gö
rünce, onlara daha fazla çıkııtı: 

- Hey, öyle miıkin miıkin n'! 
duruyorsunuz orada? Gölgelerin· 
den korkan herifler gibiıiniz ! Hay 
di, gidip doktor getirin! Kendisine 
mükemmel bir masal anlatmakta 
ve bol vizite ücreti vadetmekte be· 
ceriksizlik göstermiyeceğinizi u
marım. Haydi, harekete geçin! Kı 
mıldanın ! Acıya daha fazla daya. 
namıyacağım ! 

Artık batka çare yoktu. Etra
fındakilerden Rişetti, doktor ara· 
mağa çıktı. Sokak boyunca hızlı 
hızlı yürüyordu. En yakındaki dok 
toru getirmeğe tetebbüa edecekti. 
Kapısında doktor tabeluı mıhlı 
ilk yere .girdi ve dQktorla karııla
şınca, yolda tasarladığı masalı an
lattı: 

- Acele gelmenizi rica eaerim, 
doktor.. Bir doıtumu vurdular ... 
Şimdi kendisi yaralı olarak ıura
da yatıyor. Hep beraber bir bar. 
daydık. Coni ile ..... dostumun kü
çük ismi Conidir; aile jımini ifşa 
etmek istemem; çünkü, kendisi 
zengin ve kibar bir ai1':nin oğlu
dur. Bu muhitte tanınmıf bir aile
nin ... Hadisenin duyulmamaıı, pii
rüzlü neticelere sebep olabilir. 
Takdir edersiniz, ki böyle aileler, 
isimlerinin dedikoduya karıımaiı
nı istemezler. 

- Yaka, nasıl oldu? 
- Ha, evet ... Şey, Coni, t;en ve 

dahi\ birkaç arkada§, hep beraber 
bir barda oturuyorduk. Coni, 
-!üphesiz içki tesiriyle- fazla 
huysuzlaıtr, kavga çıkardı... Gü· 
rültü, patırdı, boğuşma falan ... Bu 
gibi karfıhklı saldırmaların hazan 
ne neticeye varacağını tahmin e· 
·debilirsiniz. Hele zengin, şımar
tılmıt delikanlıların halini tasav
vur etmekte zorluk çekmezsin1z 
her halde! 

- Evet .. anlıyorum! 
- İtte böy Je, doktor! Çok rica 

ederim, derhal benimle beraber 
geliniz, tedavisini yapınız ve. hiç 
bir kimseye bundan bahsetm-:. '. 
niz. Siz, her manasiyle anlayıtlr 
bir adama benziyorsunuz: vaziye
tin nezaketinini idrak edersiniz! 

Ücret meselesine gelince, bu 
çapkının o kadar çok parası var. 
ki, ne kadar isteseı i~, emrinize ha
zırdır! 

Doktor, bu izahati kafi gördü. 
Fazla tereddüt etmeden, hastaya 
çağıran meçhul adamın peıine ta
kıldı. 

Hem tereddüde ne hacet?! Ta-
banca oyunu, Şikagoda her gün 
olağan bir ıeydi. Hayır, daha doğ
rusu her gece! O, ona kurıun sı· 
kar, öteki ona mukabeleye kalkt
ıırdı ; bu arada bir veya birkaç ki· 

tinin yaralandığı, seyrek vaki ol· 
mazdı. DoJayııiyle de ..... 

Doktor, çağıranla beraber, ya
ralının yattığı eve ayak bastı. Ya
rayı muayene etti, pansıman ya· 
parak, ıardı ve bugün için yapı\a. 
cak şeyin bundan ibaret olduğunu 
ıöyliyerek, iyileımek temennisin
de bulundu. 

Üyeler Kemerburgazda 

hazırlanmaktadır. 
30 u kadın, 55 i erkek olmak 

üzere 85 azası bulunan köycüliik 
şubesi geçen aylar zarfında Beyoğ 

Ayni gün, gazetelerin aktam lu kazası dahilinde Kemerburgaı, 
sayıları çıkınca, Rouinin evinde Odayeri, Petnehor köylerine git. 
barınanlar, oldukça asabilettiler. mişlerdir. Köylerde hastalar mu
Bu sayılarda basılı olan §eyler, ayene edilmiş, ilaç, şeker, gazete 
kendilerini kutkulandırdı. dağıtılmıştır. 
Ga=:~elerde, aranılan gangstel'· Otuz Ağustos Zafer bayramı 

lerin etkili uzun uzadıya tarif 0 • günü ~ube azalarından 25 kişi iki 
lunuyordu. Üıtelik, Çarlı Floy- otobüsle yine Kemerburgaz nahi-
dun resmi de baıılmıftı. Tam dok· yesine gitmitlerdir. llk it olarak Karfılayıcılar ve törene iftiralı 

k h 1. d · d k Üyeler C.ehitlikte edenler torun eve gelip kendilerini ve he- öyün met a ın e Jan arma ara· -s 
le yaralı Çarla Floydu gördüğü bir kolu bahçesinde bulunan i.bidey~ istiklal ve Onuncu Yıl martlarını Nutuklardan sonra ovaya naZ!r 
günün akıamı, bu tarifler ve re- varılmı~, burada yatan şehitlerin söylemişlerdir. Alanda, Atatürkün ::ırtta yemekbr yenmif, kadın ,.. 
sim, hiç de hoıa gidecek ıeyler sa· hatırası yadedilmİ!tir. hayatına, İstiklal l\lücadeleai'n' z:ı.lar köv evlerini dola~mıştır. So~ 
yılamazdı ! Sonra Cumhuriyet alanına gidi· c1air ·· · ·· · . söylenmiş, 90 ra Pctnehor köyüne de gidilert' 

Aralarında, büyük bir toplantı lerek orada lstanbuldan gidenler- da Sa'bri, itgal fecaatine ait ha· orada da nutuklar söylenmiş, haf' 
yaparak, vaziyeti ruznameye al- ]e b~tün köylüler hep bir ağızdan tıralarını nakletmittir. talara · - ~ ~ dağıtılmı,tır. 
dılar. Müzakere ıırasmda, Adam ~-------------------------------------...;_ ___ __ 

EKONOMi Rişetti, enditeli, ezgin bir halde, 
§öyle diyordu: 

- Siz ne derseniz, deyiniz! = 
Bence, Şikago, değitmittir. Bu te· 
hir, .eakidenki tehir olmakta~ çı· 
kıp, hatkalatmıttlr. Tabii bizim 
aleyhimize olarak! Şikago kaldı· 
nmları, biz gangsterler için emin 
zemin olmaktan çıkıp tehlikeli 
bir hale gelmittir ! Hen::n batımı· 
zın çaresine bakalım! Zaman kay
betmeden, kendimize daha emin 
bir yer bulup, orada saklanmalı

Königsberk panayırında 
1 ürk pavqonu çok bef enildi 

yız ! 
Ev sahibi Rossi de. korku içe

risinde, onları sıkı•hrıyordu: 
- Hemen buradan gidiniz .. Si· 

zin için de, benim için de hayırlı· 
sı budur! Batımızı beli.ya sokmı· 
yalım. Riıettinin yerd ı n gfüze ka
dar hakkı var bu husu:: ·.l: Şikago, 
emin bir zemin sayılamnz. Hel:.? 
gangsterlerin böyle sizin gibilerİ· 
ne! "1 Numaralı Halk Dütmanı,. 
Con Dillinger çetesi mensupları· 
na! 

Çarls Floyd, homurdandı: 
- "Kendi gitti, İsmi ka!dı Y8· 

digar,, ! Sanki sen "O,, na mensup 
değilmitsin gibi, söylüyorsun! 

(Arkrm t'flr) 

Almanyanın Königıberk ıehrin
de açılmıt olan Doğu panayırı b'J 
yıl çok alaka kazanmıı, serginin 
açılma töreninde bizzat Almanya 
Adliye Nazırı Gürtrer, propagan
da nezareti müsteşarı Funk ve da
ha birçok şahsiyetler bulunmu,. 
tur. 

Panayıra bizden başka, Polo:ı
ya, Litvanya, Danzig, Letonya, Ea
tonya, Finlandiya, İsveç, İtalya., 
Macaristan ve Manç::!co iştirak ct
mi! olduğundan sergi geçen yıl
lardan üstün olmu~tur. 

Königsbergde bizi:. ı pavyonu· 
muz 300 metre murt' bb; ·ndan da
ha geniş bir sahayı işgal etti~i gi
bi, muhteviyat ve tanzim bakı· 
mıntlan da mi.ikemmel olmustur. 
Başta hdılarımız ve tütünlerimiz 

Kubbealh civarında 
yapılan araşhrmalar 

Türk T ar' h Kııru,..,,u tarafından' 
T opkapı sarayında kubbe <' hının §ark 
cihetinde başlanan hafriyata dcvnm 1 

edilmektedir. 
Araştırma~<ır, eski Bizantiyum §eh 

ri Akropol topoğraf yasının tayjni , 
Bu vesile ile Türk - Bizans - Yu-

nan ve ona tekad<lüm eden kavimle 
ı in sernmiklcrinin tesbiti ve Bizanti 
y um şehri nden r,\·vel lstanbul kültü 
rünün tesbiti meseleleri üzerinde ya
µılmaktadır. Şimdiye kadar muhtelif 
mimari eserleri bulunmu~tur, 

. ~ 

Alman Çin ik-
tisadi münase.I 
batı bozuldu 
Alakadar mahafüden alınan ma 

lumata göre Japonya 
0

ile Çin arasın1 

da çrkan ihtil!ıf yüzünden, Alm.ın1 

• Çin iktisadi mi.lnasebetleri sar
1 

sılmağa yüz tutrr.uştur. İlk öner, 
yalnız Şanghayda 40 kadar büyük

1 

Alman müessesi çalıımakta iken1 

bunlardan bir kaçı birer iki§cr Ç'\ 

lı§ma sahasınddn çekilmeğe başh! 
mıştır. 

Ayrıca Çin gümrüklerinde tutal 
n 40 - 50 milyon olan Almanı 
malları yatmakta ve milyonlarca 
mark .değerinde Alman eşyası dı\ 
Çine gitmek azere yola çıktığı hal 

de bir tJrlü eidcmemektedir. Söy 
len.eliğine göre, Çine gitmek üzeıe 

1 yolda bulunan Alman mallarının 
geri dönmesi vt:!' a başka bir mcm ! 

lcket limanına çı1<arılması alaka . 
darlara emir verilmiştir. I ' 

Buna mukabil Almanyanın Çine [ 
vermiş olduğu oazı mühim sipari~I I 
ler yüzüstü kalmı~tır. 1 

Alman ticaret ricali bu vaziye 1 

tin önüne geçmek için esaslı td! 
birler almak iizcrc faaliyete gc~i , 

)'I 1 

miş bulunmaktadır. 1 

1 1 ı 

~~~~~~~!!!!I· 

olmak üzere tekmil ziraat ürünl& 
rimiz, mensucat ve ham maddele
rimiz, meyvalarımız çok güzel bir 
tekilde teıhir edilmi!tir. Ziyare:
çilere memleketimiz ürünleri hak
kında hazırlanmı' olan çok ,aya· 
nı dikkat brotürler de verilmif, 
tütiin, incir, ceviz, fındık, pamuk, 
zeytinyaiı ve saire hakkında ayrı 
ve eıaılı bir şekilde izahatta bulu
nulmuttur. Bu brotürlerde ayrıca 

Ti.irk tacirlerinin adresleri de e:r 
rı ayrı yazılmı,tır. •t 

Diğer taraftan Türkiye 'ye t-
1 

güzel ve kıymetli reıimlerlc nıeııt· 
leketimizin tabii manzaraları "~ 
bilhassa Yeni Türkiyenin sana1 
ıaha111ndaki terakkisini göıted~r. 
resimler ve grafikler teşh!r e 1 

mittir. Pavyonumuzun ortaı~~: 
konulan Büyük Önder Atatürk ıJ 
büstleri ve portreleri bütün ziY"' 
retçilerin alakasını celbetmiıtir: i 

Sergiye İ!tirakimizden çok ı)' 
neticeler alınmıf, Letonya, Eıt0~ 
ya, Finlandiya, laveç ve Nor"' .. 
memleketlerinden bazı mühinı f ~ 
malar Almanyada Türk Tica~edeı' 
damıza müracaat ederek bı:ı '12' 
bazı maddelerimi~ üzerine müh• 
taleplerde bulunmu,lardır. 

Bulgar Üzümcülüğü ~ 
Bulgaristan birkaç yıldan~' 

mühim miktarda taze üzüm .ihr~ 
etmeğe başlamıştır. Bulgarıtl" ,,. 
dan üzüm alan memleketler ar, 
sında basta olmak üzere Almnrı1 
ve sıra iİe İngiltere, Skandina"f' 
memleketleri gelmektedir. . r'' 

Bulgaristanm taze üzüm 1h 
0 

catı 1924 de batlamıf, ilk defa ,. 
larak muhtelif memleketlere ~ÔO 
ça parça olmak üzere ancak 
vagon ihraç edilmittir. d it' 

Bulgarlar bundan sonra ~tjd 
fazla çalıtmışlar, üzüm ihrac8)c~ 
bir yıl sonra 8 bin vagona çz 
mıtlardır. Daha sonra 193 ıost-
6.533 ton, 1933 de 10.505 '991 
1934 de 19.281 ton, 1935 de 33~ il' 
ton, 1936 da 23. 159 ton ohrı8 ., .. .. ,..,... 
zere muntazam adımlarla " 
ihracatım artırmıtlardır. ·tıtff 

Bulg;uiıtanın istihsal ve ~,.(fi 
ettiği taz::? üzümlr.r bilhassa ·J,il 
Ali . Damyat ve Çavu' cinsle!~ 
Bu isimlerden anlatıldığı il ~ 
Bulgarların ihracat aahasırıd: ~· 
yük muvaffakıyetler kazarıfii>'Jıı• 
ze üzümlerin hakiki vatanı , 
yedir. . 

, 



tarih 
... 

kongresinın 
'"ıı h" ··k 1.k d. k a· \ . uyu· a a a tema ı etme ·te ır .. 
~alı terden, belcdi)·e rci11lerindcn, C. 
I · Parti i rci liğinden, Ticaret Oda
~•n<laıı, Ham Kurumlarınc1an, Es
ij~f tc,ckkiillerinden. Halke\'lerinden, 
l~tıı ''e kiiltür, ~ençlik \'C e.por le~ek-
~ıllcrinden , e lıirçok zevattan her 
~ıı ) üzlerce telgraf gelmektedir. 
lıııların okımma::ı kongreyi fazla i~
~!.edecrği iı,:in yalnız telgrafların ~el
ı1"' 'crlPrİn li lesinin okumakla ikti-
a ..... " 

"'ti' onun. 
A• Ra .kan hunıfaıı ımnra Rusya ilim 
, adl'nıi,.,i ha.,,k:mlı~ından ~elen teh

tı 
~~ te'p;·oıfmı okııclıı. ,,\lkı~larla kar~r 

1 ilan telı:;rafa :ılkıı:lar ara ında ce\'ap 
Ptilı11eı:i kalın! cdihli. 
T:ıındarı onra rrofc·iir Yusuf Zi-

h }', k'' .. J L •ı,;;: ke· 
1 \n:er ur~uyc p;r Ptr"' .... on ar 
~ "k l rJJı ırnznrİ\ e ''C Suharlar" me,·zu-
~ leı:ini ok,ıdu. 

deniyetin orada vücut bulması 
mümkün olmayıp yine Orta Asya. 
dan yayılmıı bir medeniyet olaca. 
ğı ve lranda aryani anasır ancak 
Miladın ikinci bin yıbnda "'Örün
mektc olup bundan evvel lranda 
bulunan halkın ne semitik ne de ln 
do • Avrupai bir liıan konuşan 
halk olmadığı ıchadatı aliye ite 
sabit olmasına nazaran süs ve Sü· 
mer med~niyetine eıaa tututlmak 
istenilen 1t!lndaki neolitik medr 
niyetin Orta Asya mahsulü ve 
Tiirk medeniyeti olduğu zahirdir. 

Subarlara gelince, büyüklerin 
cenazesinde insan kurban edilme· 
si adeti itibariyle bunları iskitler
den ziyade muahhar devirlere ka
dar Orta Aıyada Türkler nezdin· 
de bu adetin devam etmit olm&.ıı· 
na nazarl\n Türk kavmine raptet

Yaziyetlerini 'c yeni Yahurlili~i. di~n 
taraftan ~arhi Anaclolmlaki Yunan 
şehirleri ile Li<I) a Krallı~mı İran irn
paratorlu~unun nıuhLelif tip \'e ~:-as
larını - Kavimler, krallıklar. pazıır 
sit<':leri \e ıniihcd ~itclcrini - LcLkik 
elli. 

Profesör M)res \'e hunlardan lıa~
ka İhrani tcokta"<İ ini. rahip lıiildiııı-

. dar ' 'e cemaat miina~ehctlcrini. bun
lardaki kehanetin malıh·etini \'e \'eni 
Y ~hndili~in karakterlr;ini. ıli~cr. ta
raftan ela Yunan site devletlerini YC 

hura<laki mü~a' at, hak \'e hüriyct 
mefhumlarını. lıiiriyct ,.c inılİ) azın 
çarpı~mamu, İran ın iıntiya:r.h P.arti~ c 
muzaheret ini H' hım elan ılo~an netice
leri uzun uzadrya izah etti. 

AbdUlkadtr 
tezi 

inanın 

~tkeolojlk yeni ted
ktkıer ve Subarlar 

mek daha doirudur ve etnik itiba- Profe ör l\Iyres'den ııonra Türk Dil 
riyle Subarlar hakikaten Türkl--- Kurumu baş uzmanı \C Ankara Ta
rin Suar kavmidirler. Çünkü türk· rih, Dil ,.e Co~rafya Fakülteı;i Türko

l .\ayanın her taraf mda elde edi- çede ıu lafzı suv ıub tekline de loji prof esörii B. Ahdiilkadir İnan 
dtrı ~rkeolojik eserler neolitik m~· girer, binaen suar . ı~bar ayni '· 
ttııyetin membaı Orta Aıya oldu- kelimedir ve ıu kabılesı manası• , 
rrıu göstermekte ve Pompelli'ni:a dır. 
11..ıı~ hafriyatile Hezofel~'in ~en~· Bunlar Mili.ddan evvel üçüncü 
~ıa haf riyalı bu nazarıyeyı teyıt bin yıl ortalarında yukarı Mezopo 1 

t'(l]ekte iken Urdo Laga9ta lran tamyayı Rsülayna kadar iıgal et• 
U-l'la.ıında ıon y~p~l~n hafriyat n~ mişlerdir. Aıur 9ehri dahi br ... Jar 
tel eri bazı yem f ıkırler ve yenı tarafından tesis edilmittir. Son· 
~~riyelerin ortaya çıkmasına se- raları {rkta9ları olan Hori • Mitan• 

1> olmuştur. lar ile karııarak kaybolmuşlard!r. 

•• •• •• uçuncu 

Ataıiirl.- Profesör i1/ct'frı Kurultaya 

9 - KURUN !?3 EYI..t)ı; 1937 , 

•• •• gunu 

ai<l 11laulu'gu bir t<':.T~'creyi dinlcyor •• 

sinin de aygır oln~unun ancak Tiirk Profc iir, AnaJolunmı bir kültiir 
Tarihi \'e Etnoğrarya .. ı ile izah oluna· lıe~i~i 11ld11~ı11111 anlattı. 
hilerrğini, hu cihetin, buwine kaJar Anaılnlıınıın, Yunan 1'ontinanı Ye 
yazılan ctiidlcrde tamamiyle ihmal e· cli~n adalardan ziyade Girid ile irti· 
dilmi~ bulunmasına lıinaen. bittahi lıatı olılıı~ıınu ileri siirılii. Profe ör, 
öliiniin de hangi ırka nıen~up olcluğn Giricllilı>rirı ikinci hin yıl içinde Ana· 
keyfiyetinin clo~ru olarak anla~ılına· ılolıı alıillcrinde koloniler kıırdukla· 
mış \'e yanlı~ adlar' erilnıi§ bulum.hı- nıır. yalıut zelzeleler <ıola ·ısile harahi 

1 ğnnu ı-öylmııiştir. • ye diinıııiiş olan adayı hırakarak Anado 
R. Ahrliilknılir f nan 'ılan ısonra sna luya J;'1çıııi hıılıınılnklarını kayıt ,.e bir 

profesör doktor ~dıt'de'ye ~f"lmekte i· taraftan ıla kaların kontinanda kur· 
ıli. Fakat profe ör alılıgı bir emir iizc- ınu~ olclnklarr medeniyetin Anadolu 
rine 1\Jınanyaya lıareket etmi~ olclu- ilfl kar~hrıine i§aret l'tli H !Öziinü §Öy 
ğundan kongre başkanlığına hir m<>k- Jc hiıirdi: 
tup giinılermi~ .. Rn }iiztlen ".Anaıloiu· "Bc~eriyctin hr~iği A~yadrr. fakat 

1 
claki Yunan \'C Roma harahelerini a- kiiltiiriin ht>~İ~i Anadoludur." c1eınif9 
raştırma metodu" tezi okunamadı. ı ir. 

~ Voley Urda şimdiye kadar ta- Fakat Miladdan evvel dört binin· 
~~.ve arkeolojinin bize bildirme- ci yılda ve belki de daha evvel bun 
~ g, Pek eski bir saltanat haneda- lann bir ,ubesi Sümerlerle birlik· 
{t1ın rnezc.rlarını bulmuttur ki bu le gelerek Sipyar 9ehrini tesis ct
\\'irde kral ve kral ailesinin ve- mi~lerdir. Yine bunlardan bir kol ı 

4tında saray kadınlarından ve ha belki de Akai konfederuyonu i· ı 

ı.e..-ProfesUr Ostan'ın tezi Profesör Blttel'ln tezi 

~ rtıe ve muhafızll'lrmdan bir kıs. çinde bulunarak sekizinci veya do 
ld~ın da bunlarla beraber kurban kuzuncu aaırlarda İtalyanın Sıt.· -
tldiği ve ölünün kullandığı bü- rant körfezinde Subar 9ehrini te· Profesör ~1bdiilkadir inan 
~ cır.ı ve mücevheratla kurban- ıis etmiıler -fe orada mühim bir 
~t'ın kendi zenginlerinin de bir- medeniyet merkezi kurmuılardır. 
~le defnedildiği görülmüttür. S.i Dördüncü asırda Hun konfederas· 
~ tlerde böyle bir adeti ne tarih, yonu içinde bulunan bir ıubesi 
\ arkeoloji kaydetmediğine na - Hunlann inhili.linden ıonra Şim:ı· 
~an Sümer tarihini daha kıdeme li Kafkaıta müstakilen yatamıı V'9 

~itu götürmek lizımgelmit. ve daha ıonra Avar konfederaıyo
.lllara Preıümeriyen namı veril- nuna dahil olmu9lardır. Onuncll 
'Jtir. asırda bunların bir ıubeıi Volga 
~ ~ekküenem'in lran yaylasında timalinde bulunuyorlardı ve Rus• 
-iltılığı hafriyatta da eski 1 süs de- lar Sibiryayı iıtiliya bqladıkları 
·~~il sınaatın bütün İran yayld· vakit Ural öteainde ilk rutgeldik .. s;' mevcut olduğu görüldüğün- leri kavim Subarlar olacaktır ki 
S •Ua 1 medeniyetinin bu lran bugünkü Siber iımi bunlara iza· 
~~'niyetini inki,af ettirmek su- fetle · cri!mit ve sonradan i.:tila 
~o )le vücuda geldiği ve Mösyb Ş?enitledikçe tümulü de geni~lem'.~ 
d\ ~n::ıun t'ilıavcnt hafriyatın· tir. 
Qjt "' ıüs 1 ve 2 medeniyeti yek- Binnenaleyh Presümeriyen me· 
ıı~ t"İne mahlut olarak bulunma- deniyeti Subarların getirdiği ta
~~ tıaza:-an 2 nci süs müddetin- hakkuk edene yine neolitik medc· 
~~ '.ayrı bir medeniyet olmayıp n~eti Türklerin ezeli vatanların
~ıı.,tıc, süsün tekamülü ve ancak dan yani Orta Aıyadan a-etirmit 
~~-doludan lran yaylasına kadar oldukları tahakkuk edecektir. Bu 
~1 11an bir halkın tesirine maruz yol hakikat ve bedahetin ıaımaz 
l\t~ak suretiyle birinci süsten yoludur. Son günlerde Rey civa· 

11 r·' bir medeniyet ~ibi göründü- rında Hisar tepede hafriyat ede.ı 

1 ~kri dermeyan edilmiştir. Doktor Erich F. Schmidt Pompel-
.) 1~ci elam ve en eski ur mede- linin vuzuhla iıbat edemediği bir· 
~:.t•ni vücuda 1retiren ve Presü- cok vakıl\h mukni surette i \bat e .. 
~iı'l'en denilen bu kavim arkeo- decek deliil elde etmiıtir. Atatürk 
~lr Subaru namı vermekte ve asri bu hdkikatin tamamiyle te
~d il kurban edilmesi adetinin vü 'barüz ettiğine ,ahit olacaktır. 
\~~lla nazaran bunları iskitlere Profesör Myres'lo 
\ ~ttnek suretiyle lndo Avrupa· 
\~t bağlamak meylanı gösteri;. tezi 
lı tdir. B. Yusuf Zindan sonra Okı-ford 

l 'l')b k• 1 . . .. d . t' • f. 11.1 ·'\11 U ı ıncı sus me enıye ı ünn·ersiteei pro esörlerindcn ı' yres 
~i ~aylasında görülen medeni· kür~iiye geldi "'e '·İran, Yunanistan ,.e 
\~1 ınk!tafın?an ibaret olduğa heni İısrail ili'' adlı tezini ok.udu. :ro-ı 
~d· edı!se bıle İran yaylası cu- f eııör söze türkçe haı:ladı. Şıcldetlı al
,l~eler devrinde buz tabakala-ı . kışlanan ilk sözlerinden sonra tezini 

llda bulunduğundan bu me· ingilizcc okumağa de\'am etti. 

1',.o• • .. 
ıc~nr Yusuf Ziya U:.cr 

-. M vrcs t ran 'e Yunanistan araı;ıu-
daki .nıünaııehetleri ilmi bir g(irüşle 
tahlil ,.e izalı ederek İran imparator
luğunun kun1lu§unun o zamanın mil-

• Jetlerinden ikiııin in, Yahudilerle Yu
nanlrlnrm tarihinde yeni bir devir aç
tığını, fakat hunların üzr.rindeki tesi
rin nıakıis iı;tikamette oldu~unu, Beni 
l~ra il in t ran İmparatorluğuna kar~1 
~ad1k kalma~ma mukabil, Yunanlıla
rın açılan münı]clc dolayısiyl,., aynr 
imparatorluğa kar~ı korku 'e ic;tinap 
frincle hulunduklarmı ~ii\'leclikten Eon 
r~: t rnn f mparatorlu~u~un. c:-ki im
raratorl ıı k larclan fark it malı h fC'tin i. 
İran ılini "e alılakmı. Zerdii~t ılinin
ılf"ki ikili~i \f! f ran mUnasehatını an
lath. Prof eşör hundan 11onra Beni İs
rail in !IÜrıı;iinden enelki \'e sonraki 

Prof csör Myrc! 

Pro/csör Ostcn 

kiir~üyc ~eldi \ 'C ''Altayda Raznık 
hafriYatında çıkarılan atların \'aziyeti 
ni Türkler defni merasimi bakımın
dan İzahı" tezini okudu. 

Ray İnan Altaplaki Pazirik hafri
latında Milacldan iince liçiincii '\"~ya 
clörcliinc-ii asra aicl birçok şeyler bulun 
duğunu siiyledikten sonra, bu meyan· 
da ~iiınü"1iiğü ~iindenberi buz taba
kası altında ~apa sağlam kalmış on at 
ce ecli menlana çıkarıldı~mr, bunla· 
rın hepı-inin aygır. kuyrukları kesik 
\'e kulaklarında ha~ka ha,ka nişanlar 
huhındıiğunu iiylr.mi:;tir. 

Prof t-.. iir hundan sonra hu kazı~ a 
ılair yaztlan "' iicllrrin hu mnarı 
"Tiirk olnm an" hir kaYtııl' aicl ~ihi 
p;i)slerdiklPrİni. lıa 1 lıııki tarihi nıalıi· 
mat11 µ;iir~ iiçiiıwii a. ırılaıılırri lıııra· 
!arda TiirklP.rİn ) a~urlı~mı '~ mezar 
elan çıkarılan atların t-ayrşmın, ni~an
larının, ı;;~yik kuyruklarının \'C lı cp-

Profesiir çok uzun olan tezini Al
manca söyledi. Bu te~in bir hula. a ı
nı 'erıyoruz: 

Anadoluda Miladdan evvel ü
çüncü bin yılda iki büyük kültür 
çevreıi görüyoruz. Bunlardan bi
risi Trova il ve ona yakın iatasyon 
larla temsil olunan garp tarafı kül. 
türü, diğeri de Orta Anadolu kül
türüdür. Her ikisinin kökünün ay· 
ni olm:ıaı muhtemeldir. Garpl:l· 
ki kültür hariçten ehemmiyetli te
sirler almaksızın kendi çevresi i
çinde inkiıaf etmiı; Orta Ana do· 
lu kültürü İıe Şarktan gayet kuv
vetli tesirler almııtır. Orta Ana· 
dolu bakır devri adını verdiğimiz 
bu kültür Şarki Anadolunun zen· 
gin madenleri sayesinde doğmuf 
ve böylece çok yüksek bir maden 
kültürü inkişaf etmi§tir. Garba 
'doğru da yayılmış olan bu kültü
rün izlerini Ali,ar, Alacahöyü~. 
Ahlatlıbel ve Etiyokusta görüyo
ruz. Aliıar hafriyatı bu kültürün 
başlangıcına dair takribi bir tarih 
kab\11 etmeği mümkün kılmıştır. 
Zira burada tarihi tesbit edilebi
len bir mühür bulunmuıtur. Bu dev 
rin ba9langıcı takribi olarak 3200 
yıldır. 

Ahlatlıbel ve Etiyokuşu bulun
tuları, Trova il ile bu kültürün a· 
§ağı yukarı muasır olduklarını gös 
tennittir. 

Türk Tarih Kurumunun yaptır
makta olduğu Alacahöyük hafri
yatı halka ait olan bu kültürle be
raber yüksek bir dinaatik kültürün 
inki!af etmit olduğunu bize öğret· 
miştir. Bu kültürün hamilleri Or· 
ta As yadan gelen brakisefal innn 
lardır. Alacahöyük hafriyatı ay
ni zamanda Ur, Mari, Mısır proto
dimstik ve Maykop gibi yüksek 
kültürlerin araaındaki münasebet· 
leri ve binaenaleyh bunların müş
terek mentelerini meydana çıkar· 
mı•tır. 

Orta Anadolu yüksek kültürü
nün Garbi Anadoluda hakim oldu
RU Trova il deki hazinenin mey
dana çıkarılması .ile isbat edilmiş 
oluyor; çünkü burada bulunan eş
ya pek mühim birkısmı Alacada
ki e!yanın tamamen aynidir. 

Martnatos'on tezi 
Profe ör O ten'in tezinden sonra 

ha)kan on dakika rel~c)·c ara Yerdi. 
Cf"l!1.c açıldığr \'akıt kiit!1.iiye Kan

ıliyc miize i Ye Girid arkf"oloji i~leri 
miicliirü prore ilr Marinatoııı geldi ,.c 
.. ikinci hin )'tl<la Giriclaıla"ı \'e Girid ı 
Anarlolu <liinya8ı" mevzulu tezini o· 
kudu. 

Profo iir Kurt Ritt!'l, prelıistorili 
ıle\Tinde Anaıloluda 4ilii ~fünme adet· 
]eri ıııevzulu tehli~ini yaptı. Prof esiir 
iilü gfünıııe fiıletleriııi tetkik suretiyle 
Etilerin elini \'e (ikri \'aziyetlerini izali 
~aye::.ini gifrınii§tÜ. Tebliğ salıibi, Ro
i;azkiiy lıafri ·atında elde edilen çh·i 
yazılı hir tahlf"ttİn Etilerde ölii ~(im
mc fııleıi hakkında dikkate ~ayan ina· 
lıiınat ''crcliğini izahla Anadoluda 
lıa~lıca (Wrt rınılıtclif ölii gfünme tarzı 
hulıınıluğunn ,.e in ttlara topraktan 
ınczar. yumurta •ek 1 in ele mezar. ı::nn· 
dık mc:r:arı \'e ku;·u mezarı adı ,·erile
}Jiler.e~ini söyledi. 

Profesör netir.c olaralt ölii ı.:öınııte 
adetinin, keraınik vesair i~·ar ~ihi a
det ... ahiulerinin fikri \'azh-etleri lıak
kmda hi.zr: malfımat 'erm~k itihariyle 
kıyınf'tini anlatım~tır. 

Runılan <:onra sıra prof eı:ör Giiter· 
lınrk'c ~eldi. 

Prof. GUlerbock'ın 
tezi 

Prorl"•İİr \riiterhock Etilerde Tarih' 
) aw·ılı~ı 111f'\7.ulu hir tez irat etmiş· 
tir. Etilerllcki tarilı yazıcıhğmm ehem 
mi ·f' t dererc ini ilnıi hir tarzda \'e \'e· 
sikalarn •lavanarak hah eden profe· 
siir tarilıin ~lıc111111İ\ etini \'P. milli ~n
urun tarihi ~mır ıl;.mek olduğunu \'C 

hn kon"'rl"nİn, Tiirkiwvi idare edenle
rin hu hakikate' uknflarının en iyi de 
1 ili hn hınclu~nnn kı,.aca anlattıktan 
F-onra, Etill'rcl<> tarilı rnzmlığrnm Sii
mer w Bıılıillilt"rdeki yapı \'eya vakıf 
kit.ıhdcrirnle ~fü:e ~arptı~ı p;ihi clai· 
nıa din ile ·alakalı olrnadı~mı. Etiler· 
deki tarih ta!'' irlerincle ekseriyetle 
ele' lı>t fikri ~iiriindü~iinii, hu nevi ta
rilırilik iirneklrrinin lıiyeroğlif yazı· 
hl ile vazılmt§ huhınına .... ına giirc lnı
nnıı Etilere mahms ,·e Mezopotamya 
ta .. \'irindC'n azade hir zihniyetin mali-. . 
suW lnılımılnğunn <;~ lemi~tir. Pro • 
f e:;iir ılaha sonra Etilerde tarih yazı
rıh~rnın ne' ilerine geçcrC'k hunun 
nllık - anaJi .. tik - akıleclilt"n mu
;lıedelerc meclhal. duaların hn§lanı::ı
cında p;iinalıları itiraf \'e nihayet lıii· 
kiinıdar r erıııan larmda maziye aid iza
hat ~ek illerinde gifrüldü~ünii 'e hu 
tarih ) azmlığının Etileri diğer ka· 
vimJerclcn temayüz ettirdi~ini izah et· 
miştir . . 

Müfit Mansel'ln tezi 
Hundan sonra Dr. ri( Miifit Man· 

sel, Ep:e tarihinde Akalar rneııeleı;i 
me' :rnln tezinde şimdiye kadar idd~ 
erlilıli~i p;ihi \kalarm Ynnani~tana 
şimalclen ı:;rlıni~ -1ndo - Cermen
lcr olmayıp Ort~ Asyaclan naılolu ii· 
7.Princl~n ~elmi hir kavim olılu~ıınu 
tehariiz ettirdi. Yuıumi tanclaki ar· 

(Lıitf cıı S<ıyfayı çcvir,:iniz.). 
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Türk kızı asker Haftadan 
haftaya 

(Ü~tyam 1 incide) • 
ıitede kız talebe'ere asker!ik ccrs 
leri verilmeıini kararlo.~trrmıt v-; 
dün teıkilatrna bildirmiştir. 

Emir, bu ders yılbz.;ı olan bir 
llkte~rinden itibaren tatbik edile 
cek ve bu mektep:erin muadili olan 
meslek, sanat ve hususi mekteple. 
re de §amil olacaktır. 

Devam, sınıf geçme ve mektep· 
ten me:un olma hususlarında er· 
kek tale~elere tahmil edilmiş o
lan mecbur:yetler kızlar için de 
tatbik edilecektir. Ancak asker
lik dersleri yalnız Türkiye cumhu· 
riyeti vatanda91 olanlara verile· 
ceklir. 

Ders saatleri, yalnız bu seneye 
mahsus olmak üzere tekmil sınıf· 
larda kız t:ı~eheler için bir :aatl1r. 
Bu ders yılı.--!;. kız talebe için ter
tip edilen ve orta ehliyetname ted
risatını ihtiva eden huıuıi bir pros 
ram tatbik edilecektir. Birinci 
proıram, yalnız yedinci 11nıfta bir 
ve ikinci programlar sekizinci it· 

nıftan it:b:.ren yukarıya doğru bü
tün sınıflarda üniversite ve yük
aek tahsilin her sınıf ınd:ı. oh."'U~.:' 3. 

caktır. 

keolojik ara§hrmalar 1900 sene ine 
doğru buradaki iskan mrntakalarınm 
ekserisinin tahrih edilmi~ ''C az bir 
müddet sonra yeniden in~a edilmi~ ol· 
duğunu ~ö tennektedir. Bilhassa bu 
de,;rde hiç hir evveliyatı olmadan 
J\linyas mat boyalı keramitlerin mey· 
dana çıkışı Yunanistana yeni bir kav
min 1telmi olduğunu göstermektedir. 
Külrenginde iki minyas kerarniğini, 
Ege adaları. 'e Mezopotamya üzerin
den Orta Asyaya kadar takibetmf'k 
kabildir. i\f at boyalı keramit dahi Ön 
, .e Ortaasya ile Karahetler ı:;östermek· 
tedir. 

B. Müfit izahlarına devam ederek 
demİ§lİr ki: 

itte bu arkeolojik devirler, bil· 
hassa 41Minyu,, keramijinin ya. 
yılı9 sahası, kökleri Orta Aıyada 
olan bir muhaceret dalgasının A· 
nadoludan geçerek Adalar ve Yu· 
naniıtanı itsal etmit olduğunu 
göstermektedirler. Eaki Hellas 
devrine ait birtakım kültür asarı 
ve keramitlerin ikinci devrinde 
dahi baki kalmı9 olmaları yeni ge
len inıanların eski ahaliyi imha 
etmemiı, bili.kiı bunlarla karıtnıı! 
olduklarını göstermektedirler. Ay
ni zamanda bazı topononik arat· 
tırmalar bilha11a aka ve aka.ili i
aimlerinin yayılıt •ahaaı böyle bir 
Şark, Garp muhaceretini teyit e· 
debilecek mahiyettedir. 

Dok.lor Brantlenıtein'in Tezi 

Bu sene için bu programların 
hassaten geri hizmete ait olan 
kısmları üniversite ve yüksek mek 
teplerle liselerin son sınıflarındn. 
geni§ bir surette okutulacaktır. Bu 
suretle yalnız bir sene içinde bi.' 
rinci ve ikinci programları bir a· 
rada okuyan bütün sınıflar kız h.· 
lebeıine orLıt. ehliyetname veri!e
cektir. Bu dersler için ihtiyaç ıö· 
rüle~ek m\ıallim subaylar, erkek
ler için olduğu gibi mahalli komu
tanlık tarafından seçilecek ve u· 
sul dairesinde tayin edilecektir. 

Üniversite va yüksek mektep· 
lerde kız talebeye ait olan tedr;. 
sata bu ıeneye mahsus olmak Ü· 
zere talim taburlannda yap .... ~.,,,, 
mekteplerde tedrisat yapmak Ü'lc
re okutulacak derslerde ihtisaslr 
subaylar tayin edilecektir. 

7 ncl sınıf askerlik 
proğramı dersleri 

ORDU TEŞKlLA Ti 
Harp nedir, harp neden zaruri 

ve hazeri ordusunun lüzumu, har· 
bin icaplarına aöre ne cins aske· 
re ve saflara ihtiyaç vardır. Muha
rip ve yardımcı sınıf hangileridir? 
Genel surette ödevleri. 
ASKERLiK KANUNU 

( Üsttarafı 2 incide) 
duyduğum acının zehiri idi. lztı· 
rabım dindi. 

• • • 
b~-nirde ilk defa memleket top· 

rağına ayak baaıyoı-um. Herkes 
dllimi kcnu§uyor. Söylenenleri dii· 
9ünmeden anlıyorum. Anlamak 
anla~ılmak ne iyi §ey yarabbi .. in· 
san kendini hayatta hissediyor. 
Bu uzun seneleri nasıl yafamışım? 
Dilimi konu~mayanlarla nasıl art· 
1 ?? AfIDlfim .. •• 

Her taraftan aanki kulağıma 
bülbül nağmeleri geliyor; kızh:-, 
çocuklar kut gibi cıvıldafıyor. Dik 
kat edi:•orum, onlar da ben!m nağ 
melerimi terennüm ediyorlar •• 

Tabiat, teklini mi ceği9tirdi?. 
Yoksa benim varlığımda mı bir 
istihale o!uyor? Bakıyorum, her 
ıeyde beni""l hatıram, her şeyin ha 
lirası bende yafıyor. 

• • • 
Gece açıldı; bdutlar sıyrıldı. 

On sene evvel bir ayrıl,:c gün;i, 
bu ui uklarda rüya ob.n uzun ma· 
::i, hala orada canlı oir sahne gibi 
ya!ıyordu. Uzak sahilleri mai b:r 
duman bürümüttü. Gemi ağır ağır 
ıislere sokuluyor; kur9uni bulut· 
ların arasında minarelerin çizgiler 
ri seçiliyor; Sultanahmc.t, Ayasof· 

Askerlik kanunu nedir. Orduya. Ya yük:ek ve azam~:Ji görünüyor· 
aıker toplamak usulleri. Türk or· du. Her dakika biraz daha bu lP.v· 
dusuun eaaıı ne zaman kurulmuf haya yaklaıtık. Derin bir uğultu 
ve ne gibi deği9iklikler geçirmit· ile kaynatan hayat dalgaları ara· 
tir? sın da, ıüzel ve muhteıem lstan· 

Askerlik kanunundan iştisnalar bulu ıördük .. 
var mı, bedeli nakdi nedir? Sanki aünler ıeçmemiı; dünya· 
ASKERi TERBiYE nın hareketi tersine dönmüt; ma· 

Dahili hizmette itaat, disiplin, zi tekrar yqamafa ba9l.i:....rh. 
arkadaılıkta üste kar!ı saygı ve AynaC:.ı çehremi görmesem, sene· 
selamlama, bayrak ve sancak. lerin bıraktıiı izlerin farkında ol· 
SiLAH BiLGiSi masam diyecektim ki bütün ge· 

Silahların taksimatı, çetidi ve çenler, bir uzun rüya idi. Gözümü 
aletli silahlar, ağır ve hafif silih· açbm. Kendi yurdumda, kendi yu" 
lar, hafif makineli tüf ekler hak· vamdayı:n. Y orrun çehrem de de· 
kında malUınat, atı§ bilgileri, atıf rin izlerini bırakan o hazin ve hic· 
için ilk bilgiler, beden azalan, tü- ranh gurbet gecelerini hiç yata· 
feğin tarifi ve parçaları, piyade mam19 gibiyim .• 
mermileri, fitekleri, hedefler ve Dr. Cemil Süleyman 
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cinsleri, nİ!an almanın tarifi ve 
dikkat edilecek hususlar, attıiını ______ "T_eo_nı_0o_ıy_e_va_pııru __ " __ 

vurmak için bilinecek hususlar. 
Kopoğrafya, harita neye derler. 
coğrafya ve topoğrafya haritaları, 
mikyas nedir, nasıl kullnılır? Ci
het tayini (muhtelif vasıtalar· 
la), seferberlik, ordu seferberliği 
ve milli seferberliğin ehemmiyeti: 
yurttatların seferberlik ödevleri, 
yurt müdaf aaaında kadınlara dü· 
ıecek ödevler. 

A. Mahalli havadan korunma 
itleri ( aktif, pasif). 

B. Sıhiye hizmetleri. 
C. Muhaberecilik ve istihbarat. 
D. Levazım. 
Bu hizmetlere ait umcmi bilgi· 

ler. 
HARP TARiHi 

Jstikli.I harbi, Koava, Nikbolu, 
(milli duyguyu tarif edecek te· 
kilde). 
YAYA HAREKETLER 

Esaı vaziyeti, selamlar, münfe. 
rit yürüyü§, dönü,ler, manganın 
teıkili ve yana,ık düz:en hareket. 
leri. 

17 inci Lüi 
(6 ınct aayı/a4an deoom) 

ÖLDÜKTEN SONRA KRAL 
1845 de lngiltereden çıkan prens 

Holandaya ıeliyor ve orada yata· 
mağa ha.ılıyor. Fakat, ömrü daha 
fazla vefa etmiyor ve aynı sene· 
nin 10 ağustosunda ölüyor. 
Öldüğü zaman, kendisine, ha· 

yatta verilmiyen unvanı veriyor
lar ve cenaze evrakına ismi "on 
yedinci Lüi,, olarak geçiyor .• 

14 haziran 1904 de de mezarına 
dikilen tatta da §Öyle Yazılmakta· 
dır: 

"Suratla Franaa ve Navar lıra· 
lı, NormanJiya dukası Şarl - Lüi 
on yedinci Lüi yatar. Dolumu 21 
mart 1185 Versay - ölümü 10 ağuı 
toa 1845 Delil.,, 

En sonra Doktor Brandenstein 
"Etrusk meselesinin ıimdiki duru· 
mu,. mevzulu tezini irat etmiıtir. 
Etrüsklerin men9ei ve dili hakkın· 
da dikkate değer mütaleaları ihlİ· 
va eden tezde tebliğ sahibi, i.liır.
Jerce etrüsklerin dili ve tarihi hak· 
kında ileri sürülen mütaleaları zik 
rettık~en ve bazı ltalyan alimler;. 
nin etriiıkieri ltalyanın yerli hal
kı olarak aöstermek için sarf ettik· 
lori gayretin kolayca anlaıılabile · 
c~~ini kaydettikten sonra, kendi- Sekizinci sınıf asker-
•ının bu noktai nazara ve etrüsk I I I d tt 

Buıün, mazisi böyle esrarengiz 
bir surette geçmit olan Maundorf 
veya on yedinci Lüi ailesinden ol· 
dutu ilin edilerek kendisine pren· 
ses unvanı verilen eski bakkal kız 
da belki tarihin böyle esrarengiz 
bir ıayfa~ını teşkil edecek .. dilinin menıei Hindo - Cerman\k < ers proJ't r~mı 

olduğu iddiaya iıtirak etmedi~ini ORDU TEŞKiLATI 
ili.ve ederek delilJerini ortaya koy Birlikler ne suretle tetkil edilir, Vl\zİyetleri, üç kö§e ni!an, nııan 
muıtur. muhtelif birliklerin harp ve hiz· almak ve tetik düşürmek, tüfeğe 

Bundan sonra Pr. etrüsk dilin\n metleri, ordudaki rütbeler hangi· yapılacak ml!amele. · 
Eti dili ile münasebetini görmek· leri~ir, rüt e alametleri ( erha,lart TOPOGRAFY A , 
le beraber, onun ile ayni olmadı- d hıl) , c:rduya er nasıl alınır, 'lr· Topoğrafya haritalarındaki i9:ı· 
ğı iddia ve farktan muhaceı·etle, duya subav nasıl yeti~tirilir, (mu- retler. arazideki ıun'i ve tabii arı-
ri Miladdan önce iki bin yıla k 3 • vazzaf ''e bedelli). zalar haritada nasıl gösterilir? 
dar çıkarılmak 187.ımgc.!en bu kav. ASKERY.11 f(.ANUNU Haritayı cihete koymak. 
min o sıralarda Karı civarında ya. Muhtelif !ınıfhırın askerl~k müd· MUHAREBE BiLGiSi 
§amıt olduğu Ermiyan ve Tete- dc~'-;ri, m•ıva:ı::::aflık ve ihtiyatlık Sığnak, bunun çabuk olma~mın 
mizm yolu ile yaptı!lı ar:.r.tırmah- r:d'r? ' ehemmiyeti, sefer, h~rp. muhare· 
ra dayanarak etrüsklerin ~ m-entei ASXERI TERBiYE be, mütareke nedir? Yürüyüf, mo· 
Orta Asya olmak ilzere kah· 1 et- (Dahili hizmetler) la, muharebe hakkında kısa bilgi, 
mek İcap etti~ini izah etmistir. t'amuı, feref, doğruluk, cesaret, taarru::, müdafaa, çekilme haklan· 

Pr. Dr. Brandensh'!:n'in t•zi bil- soğukkanlılık, mahrumiyete kat· da kısa bilgi. 
tikten sonra başhan Rornn Üniver- hı.nma. SEFERBERLiK 
ıitesi rektörlüğünden gel<>n nıektu· 5lLAH B1LG1S1 · Sulh zamanında ıeferberlik ha· 
bu okuttu. Konnre bu mektubu al- Agwır makineli tu"fek hakkında J y zır ığı. urttaıların seferberlik 
kıtlarla karııladı. bilgi. bombalar hakkında bilgi ve ödevlerini yapmamalarının zarar-

Baıkan yarın 14 de toplanmak bombalardan korunma. ları, yurt müdafaasında kadınlara 
üzere ıaat 18,40 da celseye nihPl· ATIŞ BİLGiSi . dütecek ödevlerden: 
yet verdi. Birinci programın tekrarı, nipn A. - Mahallt havadan korunma 

Sanat okullarında 
Oqretmenler anasında 
Yapılan nakil ve tayinlerin 

tam listesi 
Sanat okulları öğretmenleri ara· 

sında bu yıl yapılan nakillerin bir 
kısmı Ankara muhabirimiz tara· 
f ından verilen bir liste ile ıazete
mizde neıredilmitti. 

Bugün verdiğimiz tam liste KUl
tür Direktörlüğüne dün ıönderil
miıtir: 

Eski Çatalca orta okulu tabiiye 
öğretmeni Kemal Kastamonu liae· 
si kimya öğretmenliiine, Selçuk 
sanat okulu biçki, diki9, çama91r 
öğretmeni Şaziye akıam sanat o
kulu biçki, diki9 ve çamqır öiret
menliğine, Beyoğlu aktam sanat 
okulu türkçe öğretmeni Nezahat 
Selçuk sanat okulu tarih coğrafya 
öğretmenliğine, ak9am sanat oku
lu yardirektörlüiüne Mualla, ay, 
ni okd moda öğretmenliiine, Be· 
yoğlu akıam sanat okulu yardirek 
törü Hayriye lstanbul akıam kı.ı 
aanat okulu direktörlüğüne, İs
tanbul erkek terzilik okulu yardi
rektörü Ragıp Kadıköy ~ız enstİ· 
lüsü yarclirektörlüğüne, Üıküdar 
kız enstitüsü biçki, dikit ö::etme
ni Fahriye Kadıköy kız enıtitüıl.i 
fransız:.a öğretmeni Cemile Kadı· 
köy kız enstitüaü franıızca öğı .!· 
menlijine, Beyoğlu aktam kız sa· 
nat okulu direktörü Ane maaf 
zammile ayni okul direktörlüi~· 
ne, Ankara lsmetpa'8 kız enstitü· 
sü dikit öğretmeni Nimet Kadıköy 
enstitüsü biçki dikit öiretmenliii· 
ne, lsmetpaıa kız enstitüsü nakıt 
öğretmeni Dürdane Selçuk ıanat 
okuluna, lsmetpafa enstitüsü re • 
sim öğretmeni Sabri Selçuk sanat 
okuluna, Ankara kız ıanat okulu 
mezunu Zekavet Kadıköy emtitü· 
sü ev idaresi öiretmenliiine, Ka
dıköy enstitüsü mesleki resim öi· 
retmenliğine Hikmet, İstanbul ak
ıam aa:ı::.t okulu fransızca öjret
meni Umran lsmetpa9a kız ensti· 
tüsü fransızca öğretmenlifine, lı-
tanbul aktam ıanat okulu biçk; 
dikit öğrelı::-._:ti Hikmet Eliziz kız 
enıtitüsüne, Kadıköy kız enstitit· 
aü biçki diki9 öğretmeni Hikmet 
Y olsayar El aziz kız enstitüsüne, 
Selçuk sanat okulu riyaziye öğret· 
rneni Fatma Elaziz orta okulu ri
yaziye öğretmenliğine, Beyoğlu 
akfam sanat okulu çamatır ıtaji. 
yeri Mihrinnisa Elaziz sanat ens
titüsüne, Be)'oğlu akşam sanat O· 

kulu ev idaresi öğretmeni Muaı· 
zez Eli.ziz sanat okuluna. ak,am 
sanat okulu moda ve çiçek öğ~t· 

meni Münevver Ellz.iz sanat akı' 
luna, lstanbul akıam okulu çaıoJ' 
tır stajiyeri Müzeyyen Trab~ 
ak9am kız sanat okuluna, latan . 
akıam sanat okulu nakıt staji~ 
Semiha Trabzon aktam kız aaa' 
okuluna, lstanbul SeJ.suk sanat O' 
kulu nakıt öğretmeni Tevhide J.'1 
kara 1smetpaıa sanat okuluna,.'!;. 
yoğlu alqam sanat okulu biçkı 
kit öğretmeni Semiha Trabzon~ 
nat okuluna, Üsküdar kız sa~t O' 

kulu riyaziye öiretmeni Afife l~ 
mir Cuır..h".lriyet kız enstitüsü d~, 
ter tutma ve riyaziye öğretın• " 
ğine, Kadıköy kız ıanat okulu ~· 
k19 öiretmenliiine Semiha Güre" 
lstanbul akşam sanat okulu n.tıı' 
öfretmeni ıtajiyerliiine Na.fi:: 
Beyo(lu ak9am sanat okulu bıç; 
dikiş ıtajiyerliiine Saime. lat•ır 
bul erkek terzilik okulu ötre~ 
ni Ze!:i ::;.~·:ıi okul yardirektör!ü.:.~ 
ne ilaveten, Selçuk kız enstı~ 
türkçe öirctmeni Kazım lstaıı~~ 
bölge aanat okuluna, İstanbul ı;;ff 
ıe sanat okulu yardirektörü .,.,ı 
türk.çe öğretmeni Cevdet lstaJI l' 
erkek terzilik okulu türkçe aıre 
menliğine, Kadıköy üçüncü o~ 
okul musiki öfretmeni Medı 
Selçuk ıanat okuluna, Kadıkö1 ~ 
entitüsü biçki diki9 stajiyerliJifo 
İclal, lstanbul akp.m ıanat o~.1' 
türkçe öğretmeni Mebrure SeJF.. 
kız enstitüsü yazı ve türkçe öl" t 
menllğir.e, Kachk<Sy ak9am ı::'o
okulu biçki dikit öiretmeni l"fl1 

kibet Eliziz aktam kız sanat ~ 
luna, lıtanbul akf&ID sanat 01'1' O' 
direktörü Halidi Selçuk sanat 
kulu direktörlüfüne, Selçuk .,. 
nat okulu direktörü ve ya~~ 
dil öjretmeni Asım Bursa !>Of 
sanat okulu fransızca öğretmeıt1~ ğine, lstanbul ak§&lll sanat ~ f• 
biçki diki9 öğretmeni Şaziye /. t 
yon alqam sanat okuluna, Bere' el' 
lu akıam sanat okulu heaap öl1 , 
meni Fehamet lstanbul Selçulc -', 
nal enstitüsüne, latanbul ak,alll ~ 
nat okulu moda çiçek öir~e 1, 
Saadet Kadıköy kız enstitüsU., t 
Selçuk kız sanat okulu biçki 6 iY 
retmenliği stajiyeri F eaahat O•".,. 
dar kız aanat okuluna, Selçu~ r 
nat okulu resim öğretmeni Ah 0~ 
küdar sanat okuluna, lıtanbul f, 
~am aanat okulu yardirektörÜ d~ 
hamet Selçuk sanat okulu y•!t, 
rektörlüğüne tayin edilmi9I~ 

Dört Ortaokul daha açıhyor 
~~~~~~~~--~ 

Ankara 22 (Telefonla) - Kültür ba Z d 9'1 
k~nlrğı en ıon verdiği bir kararla Bur &bfre bOf888J0 8 
ıa,. Adana, Sama un. A!lkarada olmak :i d 0 0 k 8 m U 8 m e 1 e) e f 
zere dört orta okul açılmasını muvıfık 
bulmuıtur. Ankarada açılacak olan or 
ta okul Hamamönü;ıde kömür depolan 
nın bulunduğu yerde inıa edilecektir. 

Bu sene ilk okullardan mezun olanla 
rın sayısı pek fazla olduğu isin mevcut 
lise ve orta okullar kUi gelmemiıtir .. 

Itunu nazarı itibau ;ılan bakanlık vi 
l:\yetlerde de her türlü haıırlıklaruu ik 
mal etmek üzeredir. :Su dört okulla be 
raber bu sene ilAveten açılan orta okul 
!arın sayısı 18 i bulmuıtur. 

itleri, (Aktif ve Pasif). 
B. - Sıhhiye hizmetleri. 
D. - Muhaberecilik ve iıtihbcı· 

rat. 
C. - Levazım. 
Bu hizmetlerin te,kilit ve 

vazifele&i daha teferrüatlı olarak 
okutulacaktır. 

HARP TARiHİ 
Timürün Ankara muharebesi, Is· 
tanbulun zaptı (milli duyguyu 
takviye edecek tekilde). 

YAYA HAREKETLER 
Birinci programın tekrarı ve çe· 

viklik talimleri. 
Bu prograıu bu yıl birinci ile be

raber bütün sınıflarda okutulacak· 
tır. 

ls:.J.n~ul ticaret ve zahire bo:::;. 
:ına dün muhtelif mc_lck~ 
den 355 ton bui:!;:,.y, 90 ton to' 
2 ton tiftik 121 ton yapak, 37 ,; 
içfındık, 21 ton mercimek, 88 ~ 
un, 73 ton mısır, 5 ton nohut, t~ 
ton bulgur olmak iizere 822 ~ 
mahsul gelmif, 49 ton ya~~ 
ton :çfındık harice sc-;kedı 
tir. . tJI' 

Muhtelif mallar da ıu fır• 
üzerinden aablmıttır: _.. A.10, 
Yumuıak buidaylar 5.~,11 

sert buiday 5.10-5.25, arpa ~ 
--4.15, bakla 4.2--4.3, çavd~ 
mısır aan 4--4.5, kutyemi .;,"'J 
7.30, keten tohumu 9.27 ~ 
siıam 17.10-17.20, içfındık ~ 
44, tiftik mal 135.20-138, 1~ 
Trakya 71 kurut üzerindell 
mıfbr. 

Almcrn~Gn T alepl.r ; 

Memleketimizden mal ~~1'· 
zere son ıünler içinde Aı;iddl.': 
dan mühim talepler vaki ~" 
nu yazmıttık. Son defa~ _!5 
Ticaret Odamıza kuru m•1 ~ .. t 
ğıruk, zeytinyalı. sünıer u,;'t 
için muhtelif firmalar 111 
etmi9lerdir. 



DC?vlet Demırgolları ve Limanları iş/,.tme 
. .. .. , · ." Umum idaresi · ilanları · · . ~ ... ' 

Muhammen bcdcllerile miktar ve v:ı.sıfları aşağıda yazılı 4 gurup malzeme 
her gurup ayrı ayrı ihale edilmek şarti le 4 - 10 - 937 pazartesi günü saat 10 
da liaydarpaşada gar binası dahilindeki satmalma komisyonu tarafından açık 
~ksıltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ve ka. 
rıunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme ~ünü saatine kadar komisyona 
lrıUracnalları lazımdır. Bu işe ait şarLıı.1meler komisyondan parasız olarak dağı· 
tıltnaktadır. 

1 - 1000 metre kırmızı ve yeşil renklerde işaret bayrağı imali için §ali 
kuınas muhammen bedeli 680 llra mun. kkat teminatı 51 liradır. 

2 - 5 adet 1000 I\:g. ve 5 adette 2000 Kg. kuvvetinde muzaaf sür'atlı 
laınburlu çıkrık muhammen bedeli 1175 lira muvakkat teminatı 38 lira 13 k;ı
l'lJştur. 

:; ·- 500 metre muhtelif cb'attn pirinç kafes leli 5000 ınclre murabbaı 
hağdadilik kafes teli muhammen bcddi 3810 lira muvakkat teminatı 288 lira· 
dır. 

4 - 1215 Kg . muhtelif cins \'e eb' atta salmastra, 100 Kı; . mastik man a. 
llez, 2000 Kg, dökümhane İ!;İn grafit n ıu hammen bedeli 205:~ lira 75 kuruş nıu-
'nkkat teminatı 154 lira 3 kunıştur. <6270) 

Muhammen bede~i 20.000 lira olan bir adet dar hat kar küreri 5 / 1O/ 937 
'<!lı günü saat 15,30 det Arıkarada id.ıre binasında pazarlıkla satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1500 liralık muvakkat teminat ile kanum;n 
tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikasını hamilen yukarda yazılı 
t:in ve saatte komisyon Reisliğine mUra caatları lazımdır. 

Şartname Ankara da malzeme dair~ &inde, • Haydar paşada tesellüm ve s..:vk 
lcfliğinde görülebilir. ( 6280) 

Qenlz Levazı.m satınalma· komisyonu 113nları 
Marmara Ossü Bahri Satınalma Komisyonundan: 

Cıı~i Kilosu Tahmhıi ili: teminatı Ebiltme 
Tutarı Lira sa(Ttlcri 

Lira 
Saınan 
tulaf 
[{uru ot 

50.000 500 33 11 de 
100.000 4000 300 14 " 

60,000 1350 102 16 da 
Komutanlık teşekkülündeki kara birliklerind:? mevcut hayvanlar için yu

karıda cins ve mıktarları yazılı üç kalem yem maddeleri ayrı ayrı kapalı zarf 
llsuliylc satın alınacaktır. Eksiltmeleri 27 Eylül 937 pazartesi gUnü hizaların
da Yazılı saatlerde İzmit Tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 
llu işe aid şartnameler İstanbul I\nsım pa~a Deniz Levazım Satınalma Koınis
~·onundan ve Komisyonumuzdan bedelsiz olarak alınabilir. !stckli!crin ayrı ay
tı ilk teminatlariyle birlikte kanuni vesikaları havi teklif mektuplarını muay. 
~en saatlerden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. (6042) 

l - Tahmin edilen bedeli 55900 lira 
olan 65000 kilo sade yağı 24 l<;ylül 937 
tarihine rastlayan cuma günü saat 14 

de kapalı .zarf usuliyle alınmak üzere 
tnUnakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 4015 lira o. 
lup, şartnamesi 280 kuruş mukabilin· 
~komisyondan her gün alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 

tarifntı dahilindo tc1nzim edecekleri 

kapalı teklif mektuplarım en seç belli 

gün ve saatten bir saat evveline ka. 

dar Kasımpaşada bulunan komisyon 

başkanlığına makbuz mukabilinde ver. 

meleri. (5957) 

Zongu1dak Valiliğinden: 
~ Zonguldak Vilayeti i~inde Ereğli - Devrek yolunun 1 500 - 27 + 000 
~metreleri arasında yapıl~cak 23956 Era 48 kuruş keşif bt:dc-lli şose esaslı ta· 

i işi kapalı zarf ususilyle eksiltmeye konulmuştur. 
llıj Eksiltmesi 13 - 1 O - 937 çarşamba günü saat 15 de Zonguldak Vilayeti Dai· 

E:ncümeninde yaprlacaktır. 
~ Eksiltme ~artnamesi ve buna mütd trri diğer evrak 120 !<uruş mukabilindt' 

0nguldak Nafia MüdürKiğünden alma.:c.ktır. 
Muvakkat teminat 1797 liradır. Eı;: siltmeye girmek isteyenlerin resmi gc1.

~Ctcnin 3297 sayılı nüshasında çıkan taliır.atnameye tevfikan Na'ia Vekalctinde.ı 
tlınrnış mütcahhidlik ehliyet vesikasiyle Ticaret Odasından 937 yılında alınmış 
'cılka ve muvakkat ttminatları ile bir!it: te teklif mektuplarını yukarıdaki gün
de ihale saatinden bir s:ıat evveline kadar Vilayet Daimi Encümen Reisliğin:: 
"crrneleri ilan olunur. ~ (6313) 

• 
. 11 - KURTTl\.· C') T:" •tü u 1, .. 3 r,)' L 1937 

Tttrklye Cumhuriyet Merkez Bankası 

18/9/ 1937 vaziyeti 
--'KTIF PASiF lira -.ı 

Altnt 11&1'1 !dl ..... 19 616 ~ ,L.27.592.605.04 
Baalalot. • • • " I ~,S.:l9.439. -
Ufaklık. • • • ,, 901.5~.23 4~.043.639.2i ı 

3erma7e, • 1 

lhUyat akçesi: 

AdJ VI fevkaJAdL • 

• • • l 
1 ı J 

• • • 2.105.172.4( 
4.516.007.7( 

1 j.000.000-

l>a.lill4eJd 11111aalıtr19 1 

Till'k ıtruı: • L. 893.~24.83 893.424.83 
Husus! , • • • • ü.621.180.10 

ll&rl~t.e.kJ ana.Ulıtrier: 

A.ltm ıan kilo,...aı 6 482 909 

Altma ta.JıYW kaba Mrıı..t 
9.118. 729.56 

fedavüldekJ Banknotlar: 
Deruhte edilen e vrakı caktJye 
Kanunun 6 Ye 8 lnd madd• 
ıertııı teYllkan bazine tarafın. 
dan vaıcı te<ii.,rat. 

L 158.N~.56.J-
döYiııler. 4 t .393.64 
Dlfer döYiıler •• borçlu 

k!Jrtııc bAldyel•ı1 • • • • 31. 164.104.13 40.324.227.33 
Deruhte e~en ınalu nakU)"I' 

bakiye.ı, 

L. ı.~.400.827-

Bubi• ~f'lllert: L 145.251.736-
Karşılıfı t&mamen &Jtm olarak Deruhte ldllın ı.....ıa aakttyı 

"&rfllıfl. L 158.748.56.l- tedavUlı lll•eten nzedllen L. 19.000.000-
Kanunun • YI • md mad. 
delerine tn1'1Jtaa Ruine t.are
tmdu •akı tedlyat. " 13.496.827- 145.251.736-

Reeskont mukabtU Ubıten ted..,. 9.000.000- 173.2..11.736. -
•aud. 

8"1flllat ek .... t t 2.493.ö69.55 
Ra2fnı bonoları, • • • 
Tieaı1 ffDeUır , • , • , 

Eellam •ı Ta.lı.Ult .,..._,: 

ı 0.nıhtı ldfleıı •Tt'&la .. k, 

(L 3.000.000.-
f. .. 39.634.281.95 42.63-l.281.95 

Ttirk Llra11 &leYdaatJ 

Oöv1• t'aallllOdatı: 

, Altına tabvJll kabil dövlzler 
Diğer dövizler va &Jacaklı 

[
1
L 727.565.93 

rL.30.632.958.68 JJ.360.524.61 
l 04.928.288. 43 ıl l ttyenm karfdıfı ılham Yt!L.J8.06 l .B44,30 

JtahYfllt ltfbal'I laymetlt 

ı Serbeıt elham Yt t&.hYfltt L. 3.796.()3.q.85 
Aftaalar: 

4l.857.88t15 

kllrlllıı: baklyeler1 • • • , • 

UubteW t e 1 1 1 

Altın •e dt.'1z OMrtıal 
Tüw11lt Ozerlaı 

L 80.572.9'1 
L. 8.710.226.03 8. 790. 798.95 

1 
Levazım amiı /iği 

ilanlaı·ı 

Maltepe askeri lisesinde mevcut olan 
2500 boş teneke 24-9-937 cuma günü sa 
at 14 de Tophanede İstanbul Levazım 
amirliği satınalma Komisyonunda pa
zarlıkla satılacaktır. Tahmin bedeli 37 
buçuk liradır. Teminatı 5 lira 7 5 kuruı
tur. Tenekeler okulda görülebilir. İstek· 
!ilerin belli saatte Komisyona gelmeleri. 

.. 142'' (6393) 

• • • 
Köpükle işliyen ve küçük ebadda ol · 

mak üzere yat gın ıöndürme makinesi 
28/ 9/ 937 salı günü saat 15 de Topha
nede İstanbul Levazım amirliği satın· 
alma komisyonunda pazarlıkla alıııa· 

caktır. İsteklilerin nümuneleri ile be· 
raber komisyona gelmeleri ( 136) 

(6339) 

• • • 
Beylerbeyinde Sıhhiye deposunun ta

miratı 4 • 1 O - 93 7 pazartesi günü saat 
15 de Tophanede İstanbul Levazım iİ· 
mir.liği Satınalma Komisyonunda açı~ 
eksıltmesi yapılacaktır. Keşif bedeli 
3503 lira 6 kuruJtur. İlk teminatı 26?. 
lira 73 kuru§tur. Şartname ve keşfi Ko
misyonda görülebilir. lateklilerin prt
namesinde istenilen vesaikle beraber 
belli saatte Komisyona gelmeleri. 

(149) (6425) 

• • • 

4.500.000. -
15.359.606.21 

3:_43. 6a:'J.59M .t;U 

lllloet.9 Ucldf )'Om• 6 1-2 - A.1tlr. Osertllt an.na Jtbd• ' ı-s 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Eıki Alipaşada Hobyaı sokağında 107 
NO. 1ı dükkan. 
Bc§ikta.§ta Şenlikdere mahallesinin De 
re sokağında hazne vekili Hacı Osmar..ı
ğa mektebi. 

Senelik muharnıncn 
kira11 

36.00 
96 

llk temi· 
natı 

2.70 
7.20 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazrlr olan mahaller teılim tari
hinden itibaren 38, 39, 40 seneleri mayısı sonuna kadar ayrı ayrı kiraya verilmek 
üzere açık arttırmaya konulmuılardır. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde 

görülebilir. İstekliler hizalarında gösteri len ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 4 - 10 - 937 paıartesi günü sacl~ 14 de Daimi Encü ende tlulunmalıdrrlaı:. 

(İ.} (629ı) 

Senelik muhammen kirası 150 lira olan Hasekide Haseki caddesinde 61 nu· 
maralı Bayrampaşa mektebi 938 veya 939 ve 940 seneleri mayıs sonuna kadar 
kiraya verilmek üzere açık arttırma ga nünde isteklisi bulunmadığından pazarlı
ğa çevrilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekli olanlar lt 
lıra 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubiyJe beraber 24 - 9 • 937 cuma 
günü saat 14 de Daimi Encümende (i.) (6192) 

Hepsine 42200 lira bedel tahmin olu nan eski Unkapanı köpd:sünün hurda ak-
!amının satılması kapalı zarfla arttırmaya konulmuıtur. Keşif evrakile şart 

namesi Levazım Mü.fürlüğünde göı.(ilebi lir. 
Eksiltme 24 - 9 - 937 cuma günü sa cıt 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. 

istekliler 2490 NO. lı kanunda yazılı v~ f>ika ve 3165 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber teklif mektupla:ı nı havi kapalı zarflarını yukarda yazılı 

&ünde saat 14 de kadıtr Daimi Encüm~ ne vermelidirler. Bu saatten sonra verile-
cek zarflar kabul olunmaz. (B.) (5986) 

Yeni Adliye sarayının inşası ıçın umumi menfaatlar namına Divanyolu 
caddesinde kain 43, 45, 37, 39, 41, 33, ?5, 21, 23, 25, 13; 13, 7, 9 ve Sultanah
med parkı sokağında 1, 3, 5, 7, 11, 15 kapı NO. lu emlakin ist:miaki kararla~lı· 
rılarak buhusustaki istimlak haritası ile cetvelinin biri Firuzağa camii duvarına 

Zonguldak Valilı•g ... • ınden ·. Maltepe Piyade Atı§ Okulundaki mu- diğeri Eminön:.i Kaymakam ve Beled;ye Şubesi Müdürlüğü kapısına sekizer gün 
havvele merkezine aid demir kapıl•r müddetle talik edilmiştir. Emlak sahiplerine ilanen bildirilir. 

7 c bo 11-10-Y37~zart~i~nüuul5&--------------~-----------------
lı:' <-onguldak Vilayeti içinde Bartın -Saran lu yol~nun o+ ooo - 18 + 000 ld k V ı·ı· • d 1~0ınetreleri arasınd:ı yapılacak 4i799l:ra 08 kuru~ keşif bı.! .iclli şose esaslı ta· Tophar"'de İstanbul Levazım ~mirliği z Ongu 3 3 1 ) ğJ n en: 
~lri işi kapah zarf usuliyle eksiltmeye ;c cnulmuştur. Eksiltme 13 _ 10 - 937 çar- satınalma Komisyonunda açık eksiltme 
tatrıba günü saat 15 .:le Zonguldak Vilayeti Daimi Encümcnind~ yapılacaktır. ile alınacaktır. Tahmin bedeli 652 lira· 
~ltaiıt f · ·~ ·ı· dır. ilk teminatı 97 'lira 80 kuru .. tur. mc şartnamesi ve buna müte errı <iıger evrak 214 kuruş mukabı ınde Zon " 
!.1.ıldak Nafia Müdürlüğünden alınacaktt: . Muvakkat teminat 3210 liradır. E~· Şartname ve keıfi Kor.ıisyonda gör:ilc-
1ltın · k · 1 · • · 7 d bilir. İsteklilerin kanun; vesikalarilc be 

t • eye gırme ıstryen erın resmı ga .. etenın 329 sayılı nushasın a çıkan 

Zonguldak vilayeti içinde Beycuma . - Çaycuma yolunun O + 000 - 13 
+ 7 32 kilometreleri arasında yapılacak 52296 lira 05 kuruş ke~if bedelli şose ın
şaatı. İşi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltır.es; 13 -10-937 
çarşamba günü saat l 5 de Zonguldak v ilaycti Daimi Encümel'inde yapılacak

tır. 
~'lıınatnamcyc tevfikan Nafia Vekalctiııaen alınmış müteahhidlik ehliyet vesi- raber belli saatte Komisyona gelmeleri. 

l~•iyle Ticaret Odasından 937 yılında alır.mış vesika ve muvakkat teminatları ile (141) (6407) de 
k lrJikte teklif mektuplarını yukarıdaki ~Gnde ihale saatinden bir saat evveline "° * :r. 

Eksiltme şartnames: ve buna m:ite ferri diğer evrak 262 kuru mukabilin
Zonguldak Nafrı Müdürlüğünden alınacaktır. 

·~:iar Vilayet Daimi Encümen Reisliğin-: vermeleri ilan olunur. İstanbul Levazım amirliii için 67 

~ (6314) ton aade yağı 11 - 10 • 937 pazartesi 

l
llııa:::ı::::::::m&1::umu:ımınamma:n:mm w •••H••::::::m:::::::::ı::m:m:::::::aa: günü saat on be~ otuzda Tophanede 

oı, Doktoru n H DOKTOR n Levazım amirliği ısatınf\lma Komisyo-

Muvakkat teminat 3923 liradır. Eksiltmeye girmek ist~yenlerin resmi ga 
zetenin 3297 sayılı nushasmda çıkan talimatnameye tevfikan Nafia Vekaletin
den alınmış müteahhidlilc ehliyet vesika siyle Ticaret Odasından 937 vılın 
da alınmış vesika ve muvakkat teminatları ile birlikte teklif. mektuplarmı y~ka
rıdaki günde ihale sa:ıtinden bir saat evveline kadar Vilayet Daimi Encümen Re-
isliğine vermeleri ilan olunur. ( 6311) 

1 
Necati Pakşi :

1
:11 •• il nunda kapalı zarfla eksiltmesi yapıla· 

liast l h u .. b h 10 d ı !I Kemal ozsan : caktır. Tahmin bedeli elli ıekiz bin iki 
s a arını erg n ı .. a an ı r ·· d k · İ · Z Jd k V ı·ı·"" • d ı: altşarn 19 k d K k6 T.. 1 ii '· Orol ı.. Operatör :: yuz 0 san lıradır. lk temınat dört bit' Ongu 3 a 1 JgJn en.• 
~ l'tıcyd za 8 ar. ara Y . u_:.c d nİ B 

1
. og • h H üç yüz yetmiş bir lira yetmiş be§ ku-

~ lı anı Mahmudıye caddeaı no. İ 1 . 8'!. iye mUt~ aSSl~I ~i ruştur. Zonguldak Vilayeti içinde Safranb::ı lu - Araç yolunun o + 000 - 7 :+ 804 
f: 2 de kabul eder. 1! Karakoy - Ekselsıyor magazası :i Ş t . 291 k . . l:ilometreleri arasında yapılacak 16280 lira 02 kuruş keşif becelli şose incı:ııtı. 
ı: s 

1 
.. n • •• ar namesı uruş mukabılınd.. :c-

ı: 
1 

a ı ve cuma gunleri saat 14 den .. ıı Yl!Ilinda. Her gün öğleden sonra :; Ko · 0 d .1. İ kl'l . - l~i kapalr zarf usuliyle eksiltmeye l:.onulmuıı.tur. Eksiltmesi 13 _ 10 _ 93 7 i: R ıe k d :: ı 
2 

d ı: mısy n an verı ır. stc ı erın kanuni >" 
·~:::-:ı· adar parasız ır. :: iİ en 8 e kadar: 'le!: 41235 İ belgeleri teklif kt 1 'h 1 çarşamba günJ saat 15 de Zonguldak Vilayeti Daimi Encümeninde vapılacaktır 
'- ..... :::::::::::::::::::::::::::::n:ı:::ır.:::a::::: ............ - ........................... ::·r:--... me up arını ı a e ı.ı· Eks'lt rt • b .. f . d' "' k • . . .......____ .......... -..... -.......... -............. --=== atinden bir saat evveline kadar Ko- ı me ş~ narnesı ve una mute crrı ıger evrak 82 uruş mukabılind:: 

Dr Hafız Cemal misyona vermeleri. Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden alınıtc.aktır. 
Dr. Ihsan Sam • LOUIAN HEKiM ( 139) (6362) Muvakkat teminat 1221 liradır. Eıcı.iltmeye girmek isteyenlerin resmi gaze-

İ F Q A Ş ( S ( Dahiliye Mütehauın tenin 3297 sayılı nüıthasında çıkan taiiı:natnameye tevfikan Nafia Vekaletinden 
1' Pauırdan ba~ka günlerde öğledec ıonra SAFO "lrnmış m:.iteahhidlik ehl!yet vesikasiyle Ticaret Odasından 937 yılmda alınmış 

tut ıfo ve paratifo hastalıklarına eaat 12,5 tan 6 ya> kadar letanbulda Dtva:ı vesika ve muvakkat t~minatlan ile birlikte teklif mektuplarını yukarıdaki günde 
ar Ulrnaınak için tesiri kat't, mu- yolunda· uoo oumaralı busuat kablneatndt A. Dode • H. Rifat il:ale saatin.den bir sa:ıt evveline kadar Daimi Encümen Reisliğine vermeleri 
e~eti pek emin tv..e a§ıdır. Her baataıannı kabul e er. Salı, cumartesi ınıı Sayfiyede olrun&cak güz.el ilin olunur. (6310)' 

l.lıede bulun K t Alt ten a&b&b .. 9.~12" eaaUer1 bakJkJ fukaraya bır· rom"" ur. u usu: .. .._, a.u Kadıkst K E tltn U Dl ktö IU ~ U d • kuru•tur. mahluıtur. lıfuayenebaııı •ı n t.lefoD' uy JZ 08 U8 re r CI 0 en• 
"' ı239S. Kıılık telefon: 210«. V AKIT Kitabevi • 100 kuruş . . p; Enstıtıi ve Akşam Okulu talebe kaydına devam edilmektedir. (6258). 
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12 - KURUN 23 EYL'OC 1937 -
nasıl 

Muvaffak oldum? 
Güzelliğim asri zamanın 

bir mucizesile 0/o 50 
nisbetinde artmıştır 

Cildim, hemen ya 
rı ölmüş bir halde 
t:ii. Buruşmuş, sol 
muş ve ihtiyarla • 
mıştı. Maamafih 
karakterim henüz 
gençti. Danın se· 
viyordum, fakat 
hiç kimse beni dan 
sa davet etmiyor· 
du. Bugünün er. 
kekleri, gençliği 

arıyorlar. 

Nihayet bir cilt mütehassısı 
ile istişare ettim. Dedi ki: Cildi. 
min "Biocel,,i cildi terü taze tu· 
tan kıymetli cevheri • azra]mıı • 

ur. Fen, son zamanlarda .. Bio
cel,.i genç hayvanlarda gizlen. 

miş cilt hüceyrelerindcn istihsal 
çaresini bulmağa muvaffak ol· 
muştur. Tıpkı cildinizin "Biocel,. 

1 gibidir •• Bu cevher; §İmdi cil
dinizi beslemek ve gençleştirmek 
ıçin matlup nisbet dairesinde To 

kalon kreminin terkibirıde mev. 
cuttur. Vakit kaybetmeden bunu 
tecrübe ettim ve resim!erdc gÖ· 

rüldüğü gibi memnur.:yctbah~ 
neticeler elde ettim. S:lnra, bir 

miknatisin çeliği cezbettiği gibi 

cilde son derece yapışma hassa
sını veren hususi ve lcıymetli 

maddeleri ihtiva eden yeni ve 
gayet ince bir pudra ku?landım. 
Hemen hemen gayrimer'i olup 
ıudan, yağmurdan ve tagayyü. 
ratı havaiyeden kat'iyyen mütc· 
essir olmadığı için banyonuzu a. 
lırkcn veya sıcak bir salonda 
dansederken terlesenb: bite yü. 
zUnüzde sabit kalır. Bu yeni 
pudranın şayanı hayret ve ori· 
jinal renkleri vardır. Bu cazip 
keşif pek büyük ve maıi fedakar
lıklarla Tokalon müe>scsesi ta. 
rafından temin edilmı~tir. V c 
Tokalon pudrasına karıştırılmış· 
tır. Her yerde Tokalan krem ve 
pudrasını arayınız. 

Binlerce Tokalon müıteriıinden müesıcsemize mektup 
yazanların müıahedeleri, kendiliğinden gelen ve kıy· 

metli delillerdir: 

( Krem ve pudralarımzr kullanmak ıuretile yüzümü. 
zün düz ve pürü~üz hale geldiğini gördüm. Bu hal ar 
kadaılanmın bile nazan dikkatini celbet ti.) 

_..,.. M. F. S. M. Buraa 

(Tokalon kreminin yÜzdeki kabar cıklar için çok illİ· 
fadesini ıördüm. Bu krem ve eşsiz pudralarınız ıayeıin. 
de düzıün ve beyaz bir cilde malik oldum.) 

Z. B. M. H. O. . .Fatsa 

Mektuplann asıltan dosyalarımızda saklıdır. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

6. ıncı keşide 17 Birinciteşrin 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Bundan baş~<a : 40.CüO, 25.000, 20.000, 15.000 
10.COO liraiıi< ikramiyelerle ( ~OD.COO ve 50.000) 

liralık iki adet mükafat vardır. 

üiHkat: 

Bilet alan herkes 7 -birinciteşrin-937 günü akşamına kadar biletini değiş
tirmi~ bulunmalıdır. 

Bu tarihten aonıa bilet üzerindeki hakkı sakıt olur .. 

Viş 

KURUN 
ilan 

tarifesi 
İlin sayfaJarmda santimi 40 gr, 
Resmt ilanlar 30 ,, 
Dördüncü sayfada 100 ,, 
Üç ve ikinci sayfalarda 200 ,, 
Birinci sayfada 400 ., 
Başlık ili.nlar 500 •• 

Ticarl mahiyeti haiz olmıyaD 
küçük ilanlar 20 kelimelik beş de
fası 120 kuruştur. Eskiden mu· 
kavelesi olan müşterilerimizio 
mukaveleleri müddetince fark a
lınmaz. Uzun müddet devamlı 
ilanlar tenzilata tabidir. 118.n ver. 
mek hususunda yalnız ve münha· 
sıran V AKIT Ylı "RDU altındaki 
Kemalettin !ren itan bürosuna 
müracaat cdiimelidir. 

Telefon: İstanbul • 24370 

Birinci smıf Operatör 
l>r. CAFERTAYYAH 

Umumi cerrahi v~ sinir, dimağ 
CP.rrahisi mütehassısı 

Pari. T rp Fakültesi S. A.iıtan.ı 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 
estetik - "Yüz, meme, karm bu· 
nışuklukları., Nisaiye ve doğuJD 

mütehassısı ~ 

Muayene: Sabahlan M e c c 1 ne o 
8 den 10 a kadar U 

öğleden sonra Ucretlidir 

Beyoğlu, Parma.kkapı, Rumeli Ha.o 
- No. 1 Telefon: 44086 -
~~~~~~~~~~~~~--::::...--

i ~~=;;~~~ he~:=:~:nJ 
~Seyahatten avdet ederek hastalarını 
i:ı::m::nı kabule başlamıştır ::aa:ı 

.................................................... 
Istiı,ıaı Lisesi 

Direktörlüğünden • • 
1 - tik, Orta ve Lise kısrmlarına gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Henüz müracaat etmiyen eski talebenin kayıtları kapanmıştır. Bundan sonra yapılacak müracaat 

kabul edilmiyecektir. 

3 - lstiyenlcre mektebin kayıt §artlarını bildiren tarüname parasız gönderilir. 
Adres: Şehzadebaşı polis karakolu arkası. Telefon: 22534. 

Beyoğlunda İstiklal caddesinden 103 
ve büyük Parmakkapı sokağından 1 - 1 
numaralarla mura!<kam dükkanda ve 
Büyük Parmakkapı sokağında 7 numa
ralı depoda mevcud bulu'in ve müfre
datı bugllnkü tarihle Beyoğlu 3 üncü 
Noterinden tanzim edilen satı1 sene
dinde yazılı eşya ve edevat ve bakkali· 
yeye aid bilcümle emtaayı tüccariycyi 
makbuzum olan bedeli mallım mukaL>i· 
lindc Konstantin Harokoposa bey ve 
temlik ve teslim eylediğim cihetle, mez
kür eşya ve emtaayi tüccariyede bir gö· 
na hak ve alakam kalmadığını usulen 

ilan eylerim. 
Ali Tahsin Oz<'!n: {Beyoğlunda 

Aynahçcşmede Sururi sokağın

da 1 ngiliz apartnnanında - 4 -

NO. da Demiryollar müteahhid1 
Ali oğlu Tahsin Ozan,) 

(23225) 

Satlllk Arsa 
Feneryolu Göztepe arasındaki beton 

şimendifer köprür.ü ittisalinde ve de;uz 

tarafında nezareti fevkaladesi olan tak 

riba 2.5 dönümlük arsa satılıktır. Hay

darpaşa gar lokantası sahibi Bay İsma· 

il Erkut'a müracaa~. 

iLAN 
Üsküdar Asliye Hnkuk Hakimtiğiıl-

15 - 9 - 937 günü kapalı zarfla iha
lesi yapılacak 26400 kilo sade yağms 
talip çıkrr.adığından yeniden kapalJ 
zarfla eksiltmeye konmuştur. Tahmin 
bedeli 25760 lira ilk teminatı 17s2 ti. 
radır. Eksiltme 7 Eirinciteşrin 937 
perşenbe günü saat 16 da Erzincand:-ı. 
Tümen karargahındaki Askeri Satın 
alma Komisyonunda yapılacaktır. Şart 
nameyi görmek isteyenler hergün Er
zincan Askeri Satınalma Komisyonun· 
dan parasız alıp görebilirler. istekli. 
ler ihale günü Tecim Odasında kayıt!l 
bulunduklarına dair vesika ibraz ede· 
ceklerdir. J{anunun 32, 33, 31 mad
delerine uygun olarak verecekleri te!<
lif mektupları 7 - 10 - 937 günü saat 
15 c kadar Erzincan Tümen Kararga
hındaki Askeri Satınalma Komisyo
nuna verilmesi. (424) (6272) 

• • • 
Afyon Merkez Kıt'aları için 225 bin 

kilo un kapalı zarfla satın alınacaktrr. 
Unun kilosu 10 kuruş 75 santim tab. 
min edilmiştir. Şartnamesi Ankara ve 
tstanbulda Levazım amirliği satınal
ma komisyonunda görülebilir. Eksilt-ı 
me 18 • 10 • 937 günü saat 16 da Ar. 

yon Kor Satınalma Komisyonunda ys• 
pıtacaktır. Teklif mektupları ihaled'!

11 

bir saa~ • 1Vel Komisyona Yerilmiş 01" 

caktır. ll!t teminatı 1814 lira 6 kuru:
tur. (423) (6273) 

• • • 
808 bin kilo una teklif edilen fiY';! 

gali görüldüğünden yeniden ka~: 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 1'fı~ 
min edilen bedel 117160 liradır. .,

5 
teminatı 7108 liradır. Eksiltme " 
Eylül 1937 günü saat 16 da Erziııcsı~ 
dn tiimen karargahındaki askeri ~tı t 
alma Komisyonunda yapılacaktır. ~< 1 
nameyi görmek isteyenler bir acıed r~ 
586 kuruş mukabilinde Komisyoııdll 
alabilirler. 1stek1iler ihale günü teci~ 
Ye endüstri odasında kayıtlı bultl r· 
duklarına dair vesika ibrn edecel<~:ı· 
dir. Arttırma ve eksiltme ·e ihale 

1'· 
nurıunun 32, 33, 34 cü maddelerinde t• 
esasata uygun olarak isteklilerin ,,e~ 

19"' cekleri teklü mektupları 28 - 9 • e" 
saat 15 buçuğa kadar Erzincan tiltl'1,. 
askeri satmalma komisyonu b~şl<~n· 
ğına verilmiş veya posta ile gond 
miş bulunacaktır. {405) {6150.2----" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

'fUrkfyedekl Hataylılara IU\o 

de;:ver tarafından üsJrüdar Bülbülder~ Da~~liy~ ~ekaletinden : . . iliı1ae 
caddesinde bir No: •ia sakin İsmail HaK Sancak araı:ısı ıdahilınde dogmuı olan tarla, babaları Sancak arazm dah arİ' 
k 1 h

• t - f kk" h · d doğmuş olup da, Sancak statüsünün mer'iyete ~ireceği 29 Teşriniaani 1937 tı.ııtl 
.ı a ey ıne aç ıgı ~ ı acız avası . )ı1c• 

.. • 
1 

hk'k' . . d hinden 21 den aşağı yaşta bulunan kimae'er, bu statünün 12 inci macidcsı a _1,r-
Jzerıne yapı an ta ı at netıcesı;ı e "b" S k da 1ı- :ı. . b" k . h · otırv . . . mucı ınce, an::a vatan § gını 1.Atısap ede ılece lerdır. Bu ~rtlar: au: d'l'I 
24 - 8 - 937 tarihınde haczın kaldırılma- dan Sancak vatanıdaılığını iktisap etmek istiyenlcrin 29 Teşrinisani 1937 

sına karar verilmiş ve itam sureti İsma itibaren Sancağa gidebilecekleri ilan olunur. {3486) (6329) o-
il Hakkıya gönderilmiş ise de ikamet· ZAYİ d k" · · h"k •. kal dıö-ı i1Jtı an es ısının u mu ma • 
gahınm mcçhuliyeti seoebiyle iade euil- 15 - 3. 937 tarihinde İzmir nüfus me· lunur. ~ti 
diğinden ilam sureti divanhaneye ilaa~: murluğundan aınu; olduğum nüfus cüz- 1334 doğumlu suıe 
suretiyle tebliğ edildiği ve gazete ile de darumı zayi ettim. Yenisini çıkaracağım· oğlu Murad 1'0~ 
ilanen keyfiyet olunur. Sahibi Aarm Uı Neıriyat ıenel cllrektörüR. A. 5e 


