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Bütün ilimlerin ittifak ettikleri tek nokta: 

}' erqüzü medeniqetinin kaqnağı 
Anadolu ve Orta Asqadir 

Dün Profesör Pittard'ın Başkanlığında toplanan 
kongrede F. Köprülü çok enteresan tezini okudu 

AtaHlrl, lıo,..,enln •a eel aenntle Mili Mütlal""' V clıili ue Baıuelıil Vekili ile ıBrlfüyor 

Ngon kararları 
:bozuluyor mu? 

Uoncı 1 un. Tcu ıh Kungresı \lu.. IA~ Uı-.eeki kHltürlennı anlam, 
saat 14, 15 de fahri ba,kan pro Sümer kültürünü tahlil etti. Anado 
f eaör Pittardın batkanbğmda umu luda dördüncü bin yıla ait kültü 
mi toplantısını yapmıştır. rün bulunmaml§ olduiunu i,aret et 

' Sekreterlik mevkilerinde Jsmail tikten sonra Eğe havalisindeki duru 
Müştak Mayakon (Snrt) ile Fakihe mu neolojik kültürü anlatarak sözle 
Öymen (lstanbul) bulunuyorlardı. rini §Öyle bitirdi: 

Atatürk beraberlerinde dahiliye T unanm idol plaatiki de Anadolu 
ve milli müdafaa vekilleri olduğu teairle;rin tahmin ettirmektedir. Şi 
halde Kongreyi şereflendirdiler. mal memleketlerinin harp baltan me 

Evelki zabıt okunup kabul edil selesinde de menıeen Eğe mmtakaaı 
ıirecejini L-- ld ... dikten sonra ~kan sözü profesör o ugunu kabul ebnekteyim • 

. . Menghjne verdi. Anadolunun neolotik devre verdi 

Borsa oyunu 
Tiirkigede devalüasgoıı olamaz 

Slrlyede 4000 lş~I frangın dOşmesl yDzlln• 
den grev yapıyor 

Bqvekil lnönünün istirahat için 
bir buçuk ay mezuniyet alarak yeri 
ne Jktisat vekili Celal Bayarın başve 
kil vekili tayin edilmesi bir takım 
mehafilde borsa oyuncularını hareke 
te getirmit gibi görünüyor. Zira iki 
gi.indenberi bazı ağızlarda Türk 

parasında develüaayon olacakmq de 
dikodusu dolaııyor. Hatta bu türlü 
dcdikodu1ann bir kıaım borsa fiyatla 
rma bile tesir ett::-ini, meseli üç gün 
evvel l OcıO etrafında dolatan altmm 
1060 r geçtiği söyleniyor. 

(Sonu: St1.6 sa.u 

Şark antanll toplandı 
Irak ve Iran Hariciye nazırları 

Ankaraya geliyorlar 
Cenevre, 23 (A.A.) - Tebliğ: 1 

Şark antantı konseyi, Cenevrede 
21 Eylülde lran hariciye nazırının 1 
riyuetinde toplanmıtbr. Saadabad 
pakb devletlerinin -Afıaniıtan, 
Irak, lran, Türkiye- müme11ille
ri, memleketlerinin müıterek men 
faatleri ile alakadar olan bütün 
beynelmilel meseleleri, tam bir sa
mimiyet havası içinde, gözden ge
çirmiıler ve her hususta tam bir 
fikir beraberliği mevcut bulundu
ğunu mü,.Jıede eylemitlerdir. 

lran hariciye nazın, T etrinin• 
dönmezden evvel, huıuıi olaru 
Ankarayı ziyaret edecektir. 

lran hariiiye nazın, T eırinin· 
ve) ayı zarfında, reımen Ankar~ 
yr ziyaret edecektir. Teırinievvel 
ıonlarına doinı da Bağdada rea· 
mi bir ziyaret yapacaktır. 
Şark antantı konseyinin önü· 

müzdeki toplantıır, önümüzdeki 
ilkbahar ıonlarına doğru Kabilde 
yapılacaktır. 

Moskofun kizı Virjini 
Dün gece Kumkapıda 9 gerinden 
yaralanarak hastaneye kaldırıldı 

Dün U:ıam ıaat 8,5 de Kumkapıda 
deni zgazinoıu önünde bir cinayet İ§
lenmit miş bütün semt korku ve heye· 
cana düınıüıtür. 

Wdiee §Öyle cereyan etmiıtir: 
Bir bankada kapıcılık yapan Şüli· 

rü ilminde bir gen~., bundan bir ay; 
(Bonu: Ba. 6 8f1. !) 

iş kanunu tatbikatı 
etrahnda 

u hidııe Nyon anlatmasını ı- Me;aahinin tezi ği armapnlar az degı"'"ldir. A--br 
cap eden ahval ve ıeraiti esulı bir Pr fesör Me h' A d 1 M" ..--WC1f il E B hl 
·~~e~~~~~hlr m~b~i~~o~~~g~m~_n_a_o_u_n_un~-ı~~~~~-(8_~_u_:_S_t1._!_B_L~~~ ~ ~hdlm~~ D~ 6 Ç 
haizdir. Zira ltalya hükümeti ru· ( ı h ı h kk d 
hi temayülit itibarile Nyon anlat· An aşılmayan usus ar a ın a 
llıurna muhalif bulunuyordu. Fa· 
icat bu tarzdaki hiaaiyatını mey· izahat verdi 
dana vurmak iıtemiyordu. Sovyel 
Ruıyanrn Akdeniz koraanlıkların· 
elan ltalyayı mesul eder tekilde 
not veritini veıile tuttu. ltalya 
konferans· masasına muhakemeye 
çekilmit bir ıuçlu gibi oturmak İ· 
çin gelemez, diye cevap verdi. 
Bundan sonradır ki lnsriltere ile 
F ranıa Sovyet Rusyayı Kara denize 
lta)yayr Adiryatik denizine bıra-
karak kendileri bütün Akdenizin . J 

ltontrolü vazifeıini aldı; Balkan 7 • • kk fl•ı 
a?tantına .dahil dev ... letler de ken- ur uşu l osu 
dı kara ıularını dosırudan doğru- I ı 
Ya kontrol etmekle beraber lngil-

~-=ı:!e {.:ı~:Ye~!':ı:rd~~zif ede Sabiha Gökçenin iştirakile 2 bin 
ııeı~::ıı!ı;~;;a:J~~nbr;rt!:rıt~ kilometrelik bir uçuşa çıkıyor 

ASIM US Ankara, 23 (Hususi) - Türkku~u ı . • • 
komutam önyüzha§ı Zeki Külsiinün Başvekıl Vekılı ......___ (Son: Sa. 6 Sii. 5 ) L.. 

B-İ r ka d I n ,.umandası altında altı tayyarelik hır An karaya gı·ttı· motörlii filo 25 eylül cumartesi giinü 
Diyarbekir iııtikametinde yeni bir 
memleket turnesine çıkacaktır. Bu se· Başvekalet vekili Celal Bayar bu 

Dok UZ .roc U k yalıata i§tirak edecek ekip, Türkktı§u akşam saat 19.15 de ekspre e bağla· 
y nun başöğretmeni Bn. Sabiha Gökçe- nan hususi ngonla Ankaraya luırcket 

doğurdu 
t l<artejana 23 ( A. A.) - Askeri 
craane memurlanndan birinin kan 
•ı 1 eylülden 14 eylüle kadar yedi 
~o_cuk doğurmuş ve nihayet dün de 
S 1 Çocuk daha diinyaya getirmittir. 
~- çocuklardan . ilk ikisi Yatamakta 

nin de iltihakiyle şu suretle te§ekkiil etmiştir. 
edecektir: Celal Bayar, Doluıabah!ı:P-den motör 
/ raciye Toros, Yıldız Uc;nıan, ö~ret· le Haydarpaşa rıhtunma geçmi~tir .. 
men Tevfik Ayten, l\luammer Öniz, İstasyonda reisicumhur namına uuıu
Said Bayav, Hilmi Orbay ve Musa mi katip Hasan Rıza ve Başyaver Ce· 
Giirsel, ba§makinist Ferid. makinist lil, bütün vekiller, ıehrimizde halu
Enver ve Suat. nan mebuslar, İstanbul nli Ye beledi· 

Filo giderken Ankara_ Konya- ye reisi, Emniyet direktörü, İktieadi 
ve mali mÜCNC8eler direktörleri tarr 

{Sonu Bt1. 6 Bil. &) fmdan uğurlanmııtır. 

Ekonomi bakan 1 
lığı lı dairesi müdü 
rü Enis Behiç Kor 
yürük dün Ankara 
dan ıehrimize gel 
mittir. 

Enis Behiç ıehri 
mizde bir kaç gün 
kaldıktan sonra lz 
mire gidecek bilaha 
re lzmirden döne 

Enis Be~ rek Karadenize bir 
'leyahate çıkacakır. 

Bu gezintilerden maksat yeni iş 
dairelerinin tctkilltmr k-:>ntrol etmek 
ve çalıımalan gözden geçirmek için 
dir. 

Enis Behiç dün kendisile görilfen 
bir muharririmize ıunlan aöylemit 
tir: 

•• - it Kanununun 315 inci ınad 
desi it hayatında genel olarak her bir 
iıçi için haftada 48 saat çalqmayı 
esas tutmuıtur. Ayni maddenin B 
fıkrası bu esasın muhtelif mahiyet 
lerdeki iş sahalarına tatbikini üç 
sene içerisinde çıkanlacak nizamna 
melere bırakmııtrr. Ancak bu ni 
zamnamelerin hazırlanıp çıkman 

için geçecek zamanı it nizamı bala 
mmdan tahdit edilmemiş çalqma 
müddeleri ile mÜfeVVCf bir halde bı 

'(Sonu: Sa. 7 Sü. 1) 

Yarınki ilavemiz 

Büyük tarih kurulta
yına tahsis edilmiştir 
Kurultayda okunan tezler, ecneöi 
allmlerın tarih tezimiz etrafındaki 
mütalaaları ve tarih sergisine 
alt yazı ve resimlerle beraber 



, 
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Tarih kurultayında dördüncü gün Ortazaman Türk hu
kuki müesseseleri (Üst wu 1 incide) 

maların ilerlemesinin üçüncü bin yıl 
da Anadolunun Tuna ve Balkan 
memleketleri üze. ine tesirini büsbü 
tün meydana çıkaracağına eminim. 

Profesör Şemseddinin tezi 
Bundan sonra kürs\.iye gelen pro 

fesör Şemseddin "lslfım dünyasının 
inhitatı c:ebebi Selçuk istilası · mı 
dır?,, mevzulu tezini okudu. 

Profesör Şemseddin müslüman 
şarkta büyük bir hızla yüriiyen ilmin 
miiteakip asırlarda duruşunun Sel 
çuk istilasının neticesi oldu~u hak 
kındski iddialan uzun mi;;allerle cer 
hetti. 

lslam devletini kuran ve islam 
hiikOmetlerinin bacıında bulunan bir 
çok isimlerin Türk old~ıklarmı vesi 
kalarla isbat eden profesör Şemsed 
din bunların ilmi ne suretle himnye 
ettiklerini anlattı. Daha bir çok ilim 
hareketlerin uzun uzadıya izah et 
tikten sonra Türk istilasının isla.m 

• dünyasını inhitata 8Ürüklemediği 
ni, aksi iddiada bulunanların garaz 
karana mütalcalar ileri sürmü§ ol 
duklarmı işaret ederek Selçuk devle 
tinin kuruluşundan iki sene evvel 
1038 de ölen Abdülkahir Bağdadi 
nin ifadesi ile birbirini tekfir eden 
72 mezhep bulunduğunu söyledi, 
tezini §Öyle bitirdi: 

lranı istila ettikten sonra lraka 
inen Toğrul bey taç dilenmek ıçm 
değil, tahtını kaybetmiş olan halife 
Kaimbeiemrillaha hürriyet ve devlet 
bahşetmek için Bağdada gitmiıti. iş 
te bu şerait içinde kurulmuş olan 
Selçuk devletinin islam dünya.!ına 
hakimiyetinin hakiki neticeleri §U 

oldu: 

1 - Yakın şarki sarsmakta olan 

anarşik de'Yir nihayet buldu. Efganis 

tandan Akdneiz kıyılarına, Mısır hu 
dudlarına kadar uzayan aahalarda 
tek 'bir idareye bağlı, disiplinli bir 
imparatorluk kurulclu. 

2 - Geni§ imparatorluk dahilin 
d,. herk.esi malından, canından etnil'l 

olarak yaşatan kanunlar, llükümler 
cari olmağa başladı. 

3 - Vergiler tanzim edildi. Halkı 
"-· • haksızlıklar, usuller kaldırıldı. 

4 - Türkistandan Akdenize ka 
dar uzayan geni§ sahada asayışın 
tekarrürü, ticaretin inkişafına yol 
açtı. Şarkla garp arasındaki kadim 
ipek ticareti yolu yeniden açılmış 
oldu. 

5 - Melazgird zaferi, anartik de 
virden istifade ederek bir taraftan Er 
zurum~ diğer taraftan Urfa ya, T rab 
lusşama, Hamay.:ı kadar ilerlemiş o 
lan Şarki Roma imparatorluğunun 
eski vaziyetini iade etmek yolundaki 
hülyalarına hitam verdi. 

6 - Bütün din ve mezheplere 
karşı bitarafane hareket etmek seci 
yesile mütehalli olan Türkler biri eli 
ğerini boğmak isteyen ve devlet 
için devlet rolünü oynamağa yelte 
nen mezhep grevlerine devlet otori 
tesini tamttırdı. Büyük şehirleri bi 
rer harp sahasına çeviren mezhep 
kavgal~rına, ayyarlar çapulculuğu, 
na katı bir nihayet verdi. Bu suret 
le vicdan ve kanaat hürriyeti temin 
edilmi§ oldu. 

7 - Selçuk sultanlarının İslam 
dünyasına kazandırdıkları huzur ve 
asayif Saman oğulları ülkesi müstes 
na olmak üzere bir zamandanberi 
durmuş olan ilim hareketine yeni bir 
inki§af hızı verdi. Reyd~. lsfehanda 
Bağdadda, Nişaburda yeni üniversi 
tclcr açıldı. Hastahaneler yanmda 
tıp fakülteleri kuruldu. Bu üniversi 
telerde Hayyam gibi riyaziyat ve fel 
sef ede temayz eden bir alim, Elmug 
ni Fıttıp müellifi Ebülhasan Said 
lbni Heybetullah gibi bir filosof ta 
bib, Takvimülebdan fi Tedbirülin 
san müellifi lbni Celze gibi bir 
tabiyat \'e fizyoloji mütehassısı, ni 
ha yet Ebiilferec bin T ayyıb ayarın 
da bir tabiiyat alimi yetişti. 

8 - Selçuk Tiirkleri miisliiman 
lığın On Asyada boğmak ve çıktığı 
çöle .5okmak hırsı ile sarka p,trlan 
haçlılara. kar~ı koyarak Suriye. Mısır 
ve i\lezopotamya araplıeını kurtar 
dılar. 

9 - Türklerin centilmenlikleri 

haçlılarda papaz tahrikatmm uyan 
dırdığı huşuneti iı.ale etti. Bu sayede 
şark medeniyeti ile uzun müddet ya 
kından temas imkanını buldular. 

Bu temas ve tetkik nihayet garp 
te rönessansı doğuracak bir zemin 
hazırlamış oldu. 

Türk tarihi düne ka:.lar bizzat 
Tiirkler tarafından yazılıp müdafaa 
edilmediğinden yalnı7. müslüman 
dünyası için değil biitün beşeriyet i 
r.in bir yiiksclme hızı olan Selçuk is 
tilası, yr-ıbancılar tnrafından bir fela 
ket amili gibi gösterilmiş \'C bazıhm 
nı saydığım hakiki neticeler ihmal e 
dilmiştir. 

Von Asterin tezi 
Profe Ör Şemsedrtinden sonra 

kürsiiye ~elen Von Astcr '"Felsefe 
tarihinde Tiirkler.. mevzulu tezin 
de Tiirk milletinin, benliğine has bir 
~illi ki.iltüri.in yaratılmasında ne gi 
bı merhalelerin geçtiğini ve cihan 
k iiltüriine ne gibi yardrmlarda bulun 
duğunu kendi kendine sorduğu şu 
anda. Türkler felsefe tarihindeki pa 

1 yını araştırmağa çalı§acağmı mukad 
deme olarak söyledikten sonra, garp 
f clRefcsinin başlangıçlarının ilk defa 
k~çük Asya sahillerinde göründüğü ... 
n,u. bu.nunl? ber~~r bu sahillere Su ~ 
mcrlcrın mırası ıntıkal etmemis 0 1 ı . 
saydı astronomik tasavvurlar;n ku 

~~lmasma imkan bulunmayacağım 
ılave etmiştir. Müteakiben · ort~ağ 
felsefesinin yeni bir zaviyeden tetkik 
le girişeceğini söyleyen Von Aster 
Farabi ile lbni Sinayı tahlil, islam ve 

hi~istiyan felsefelerile mukayese et 
mı~. Türk felsefesinin müstakil, te 
fekkür karakteri ta~ıdığını ve Efla 
tu~ .ile_ A~istoya ait tesirleri inkişaf 
ettırıp ılerı götürdüğünü ileri sür 
müş, en son da: Garp ~abiat üzerin 
de ilmi ve teknik hakimiyetini tesis 
etti, halbuki, §ark, ruhun enginlerine 
karşı garptan daha kıyIT)etli ve daha 
derin bir anlayıı gösterdi. Bugün bu . ._.lllıllllıiılllrı. 
iki tarafı birleştirmek icap eder. Bu ' · 
hususta ehemmiyetli bir rol oynama 
sr mukadder olan bir ı:nillet vaua o 
d.a Tüı k mılleudir.,, aemiştir. 

Bayan Marguerite'in tezi 
Bundan sonra Bayan Margucrite 

Dellcnbach "Türklerin antrepolo 

jik tarihlerine dair vesikalar., mevzu 
lu bir tez irat etmiştir. 

Tebliğ sahibi bu kıymetli tezinde 

Ön Asya ve Balkanlar hakkmda 

şimdiye kadar intişar etmiş olan an 

trepolojik ve antropometrik tetkikle 
re dayanarak- bir harita yaptığını 

söyledikten sonra muhtelif On Asya 
ve Balkan memleketlerinin ırkları 
hakkında braksefal veya dolikosefa 
!olmaları bakımından İ7.ahat vermiş, 
neticede Orta As:;ada T unaya kadar 
olan sahada uzun veya orta boylu 
brekscfallerin galib ve hakim bulun 
duğu memleketlerle, uzun boylu de 
liko~efallerle meskün :nemleketleri 
-az çok takribi olarak - ayırrnı§ 
tır. Bu tetkike göre Bulgarlar, Arap 
lar ve Efganlılar delik-:>sefaldır. Bu 

nunla beraber tebliğ sahibi en sonra 
daha kati hükümler verebilmek için 
ara~tırmaların daha ziyade ilerlemesi 

ve bilhassa tetkik edilen fertlerin sa 

yısının muayyen ve çok miktarda ol 
ması icabettiğini ilave etmiştir. 

İkinci celse 
Başkan on dakika teneffüs edil 

mek üzere celseyi tatil etti. 
ikinci celse maarif vekili Saffet 

r\rıkanın başkanlı~mda acxldı. Sekre 
terlik yerlerinde Fakihe Öymen (İs 
tan bul) ve Re.,at v~rdı. 

Ba~kan sözü profesör Fuat Köprii · 
liiye verdi. 

Fuat Köprüliidcn sonra Profesör 
Rossi kürsüye gelerek ltalya kütüp 
hane ve arsivlerinde Ti.irk tarihine 
ait türkçe ,;e İtalyanca mehazlar hak 
kındaki dikkate değer beyanatını 
tiirkçe olarak yapmış ve kongrenin 
~idde!l; a11<·!!1arr ile kar ılanmıştır. 

Profesör Bosser!İn tezi 
Bundan sonra ba~kan, profesör 

Boschun maalesef ha~ta olduğunu 
ve kongerede bulunamadığını ıöyle 
miş ve !IÖZÜ profesör Bosserte ver 
mis tir. 

Profesör Dossert .. taSı sanatının 
ke~fi .. mevzulu tezinde tabı sanatı 

Pro/c:cör V mı ~1ster 

nm prensibi ve tabi olduğu şartları 
gösterJ'ikten sonra Çinlileri ve Uy 
gurlarm tabı hakkındaki bulutlarını 
izah etmiş, Phaiston diski Üzerinde 
incelemeleri anlatmıştır. profesör, 
bu diskin şekil ve vaziyetini, üzerin 
deki yazının karakterini ve ait oldu 
ğu devre. bunun bir ilk matbaa örne 
ği bulunduğu, diş üzerindeki yazımn 
kafiyeli bir manzume olduğunu an 
latmış. bu vesikanıp ait bulunduğu 

kavmi de arnştırarak vesikanın ve 
hinaenaleyh ilk tabı sanatının eski 
Likyayn göti.iriilebileceği neticesine 
\'armıştır. Tez sahibi. bundan başka 
bu tabı sistemi ile Uygur m3tbaacılı 
ğı arasında bir münasebet araştırma 
ifa li.iznm ~Örmüş ve bunun için bazı 
ihtimaller ileri ~iiamüştiir. 

Profesör Bossertin tezi bittikten 
~onra başkan, yarın saat 14 de top 
lanılmak iizere ~aat 17,30 da toplan 
hy:l nihayet verildi. 

A ve B seksiyenların· 
da ok unan tezler 

Tarih Kongres;nin (A) ıeksiyon 
nu bu sabah saat 9,30 da Hikmet 
nByurun başkanlığında toplanmış 
t1r. 

Evvela, profesör Hasan Reıid 

1 ez sahibi: O. Prof. Dr. /1uat llöprül/İ 
LDc~crll bilginiertmPLdt'.n o. Prof Dr. 

l"und KoprWii dllnJrÜ tari.la kon&"reısinde col, 
milhlnı t.c:tlnl okudu. Sık ı.ık alluşlanan \'C 

bU3ul• bir nlı\ka u~a.ndıran bu orijinal U-z, 
Jt'Pl ~rıl bir meuuda ve ba,tanbll'a ilmi eA". 
ıara btlnıü ederek TUrk tarihinin mühim 
bir rihetlni ilim i•h•mine aıtlabl~·etle suıımal•. 
tııdır. 

Fuad Köprlilli'n\in bu mühJın tel.inin, 
a~ ıwn, ı•ıı miıblm \..ı!!ıml.l\nnı n~""4Jyonl7. .1 

ı . M eselenin bugUnkU hall 
ı - On uırdan !azla bir zamandanbe. 

ri, Türkler, fııllm Alemi dedl~imlz dini 'e 
kUllUrel camla (Communaute) nin içinde, 
onun tn mühlın unsurıanndan biri olarıüt. 
buluııuyorıar. Xl inci aııırda Büyti'k Sclc:tık 
imparatorluğunun kurulueundan ııonra bu 
l\lcmin siyasi hegemonyuını ellerinde tutan 
Türkllerin tarıhl. ~imdiye kadar, yalnız ask\°?. 
rl ve .ciyıist bakıındl\n tetkik oluoduğ'u için, 
onların bu husm:tııki ha.kim rolleri az <:o~t 
tebl\rllıı; etml~ bulunuyor. Fakat. kültür ta.. 
rlbl bakımından, Türklerin

1 
l11JAm med~nivoı. 

tinin teşekkUIUndckl rollerinin mahiyeti da. 
ha anlqılmamıf, yahut yeni ytnl an18.§ılmı. 
ya başlamıştır. MUesııeselcr tarihi ve b!I. 
haua asıl mevzuıımuzu teşklt eden hukıı\d 
müesseseler tarihine ı:ellnce. bu hususta or. 
tazaman mUıı!Uman hukukc;ularmm dar V.:! 

ııemaUk nazariye!erlnden dışan çıkılmamı:, 
yA.nl, Türkler de dahil oımak üzere musıu. 
man kavimlerde müşterek ve -menıelnl din. 
den aldığı clhcUc- değieeme:ı bir lsllm hu.. 
kuku telAkkiıılnden ileri gidilememiştir. Bu 
doğmatık tel~kkl c;erçeveıiodcn çıkamıyan. 
ıar Jçln. lsll\m hukuku dairesinde. fakat on. 
d&n ayrı bir orta7.aman Türk hukukundan 
bahsetmeğe Tilrk hukuki vicdanının dogıır. 
duğu hukukt mllesseselerln mevcudiyetini 
kabul etmeğe lmkAn yoktur. lııte hukukçu.. 
Janmız arıuıındlı. şu ııon senelere kadar hL 
kim olan kanaat, bundan ibaretti. 

2 - lsllm hukuku hakkında tetklkatta 
bulunan nadrr bazı ırarp hukukçuları ve mUı 
teşrlklerle, lııll\m ve Türk tarihi Uz:erlnde c;&. 
lışırken s!y9J!1 müesseseler CyAnt amme hu. 
kuku) hakkında da tc-tklklerde bulunmağa 
mecbur olan bazı tarihc:llerln bu husustaki 
kıınaatlerl de. netice ttıbariyle. bundan be.. 

başkanlığında toplanmıf 
hakkındaki uzun tezini okumuş, dil 
ile ırk arasında bir ilgi olduğuna inan 
mayan nazariyeleri reddetmiştir. 

Profesör sözünü şöyle bitirmiş 
t: ... 

•'Türk dili tezi Türk Tarih tezile 
yanyana ve ayni esaslara tabi olarak 
mazinin derinliklerine doğru nüfuz 
ettikçe Türk asıllı ırkların olduğu gi 
1
..,\ Tiirk asıllı dillerile bu Substratum 
ela birleştiklerini meydana çıkaracak 
tır. Çi.inkü bu iki kardeş kurum ela 
nmı ve fenini yüksek milli jenini 
yüksek tecelli merkezinden, Atatür 
kün dehasından almaktadır. 

Bundan sonra söz alan profesör 
Persson, tarihten önceki Yunanistan 
ile Küçük Asya arasındaki münase 
betlere dair olan tezini okumu§tur. 

Daha sonra profesör Rohde, Fi 
rikyanm büyük ilahesi olan Kibelin 
Romaya nasıl ve ne suretle götüriil 
di.iğünii ve ona mahsus mabet yapıl 
dığmı ve Romalıların bu ilaheye 
(Ene) nin validesi lda dağının anası 
nazarile baktıklarım ve kendilerinin 
Anadolu ile karabctleri hakkındaki 
telakkilerini izah etmiştir. 

Bundan sonra profesör Huben 
miladd:m bin sene evvel Asya içle 
rinden muhaceret eden Hindistan 
demircileri hakkındaki tebliğini yap 
mıştır. 

En sonra profesör Kerim, Sumer 
riyaziyesinini nesas ve mahiyetine 
ait raporunu okumuştur. 

Seksiyon ve rapordan sonra işle 
rine nihayet vermiştir. 

Tarih Kongresir.in "B" ~eksiyo 
nu da bu sabah 9.30 da profesör Fu 
at Köpri.ilünün başkanlığında top 
lanmıştır. 

Evvela B. Ceza F eher, Türko -
Rnl,..,ar - Macar ve bunlara akraba 

" olan milletlerin kültürü ve Türk. kiil 
· .. _ ·:., /\ "rupava tesiri mevzulu 

te7.ini tebliğ etmiştir. 
Rundan ~onra profesör F ettich, 

Seket"te bulunan bir prens mezarı 
hakkındaki projeksiyonlu tebliğini 
yanmıştır. 

Profesör Reşit Rahmeti Arat, 
Türklerde tarih zaptı hakkmdaki le 

zini anlatmış ve profe~Ör Hakkı (iz. 
mirli) Türk kültürünün İslamdan ön 
ce Arabistandaki izleri mevzulu teb 
!iğini yapmıştır. 

Bu tebliğler, dinlendikten sonra 
toplantıya nihayet verilmi~tir. 

men hemen farkaıs gibidir. Türk huku1'U 
hakkınd& Avrupa Jllm Aleminde yerJqıııl' 
olan bu menfi tellkklyl, meaelA. en yeni bit 
hukuk ansiklopedisinde TUrk hukuku maddC• 
sini ynmıt olan P. Blsoukidell'in bu hUIASS
sında açıkça görebıllrlz: Ona gtire Türk nılJ.. 
le-tinin hayatmdan ve TUrk ur! ve A.deUer!J:l.. 
den doğmuş bir TUrk hukuku yoktur; ısıAııı 
kadrosu içinde yl\§ıyan Türklerin hu811ııt bU• 

kuku (drolt prlve), ls!Anı hukukundan lb"' 
rettir; amme hukukuna ( droit publlc) ge. 
lince, bu hususta mUelllf Uç bUytlk devre ş.. 
yırıyor: VIII inci uırdan XIX ncu asır or~ 
lannıı ylnl Tanzimat& kadar gelen birinci 
de\irlerde, İstanbul fethine kadar, Türkler, 
iıı!Am huh-ukunun Sllnnl - Hanen mezhebi 
ahklmrna tl\bl olmuşlardır; 1stanbulun fet. 

hlylle TUrklerln Blzanstan birtakım anttı18 

ınueneselerl aldıkları görülUr; ve nihaytt 

Kanuni Süleyman devrinde, ha.yatı zarure~· 

!er 21ebeblyle, dini hukuktan -nazarı değil118 

bile hiç olma.zaa. filli olarak- biraz aynınıa1' 
lca.p etmı,, yeni birtakım kanunlar orta>" 
çıkmıttır ki, bunlar, daha fazla., amme bU. 
kulcu sahıwndadır. Ancak bu devrede yıol 
SWeymanm tesisatı devresindedir ki, osuıa!I 
lı Türklerine hu bir hukuktan baluıedltetıl
Ur (1). lfte P. BilloukJdes'in, krl!men pıısl 
dll§Uncelerlnln mahaulü olmakla. beraber, dS

ha ziyade, bu mesele hakkındaki mll§tert1' 

lca.naatlerln bir iCadeııJ olarak vardıfı neti

ce, bundan ibarettir. 

3 - Makll&dımız burada bu veya §U ıııU. 
cllllln yanlı§lıklarını düzeltmek veya ıeter• 
rUat meselelerinin tenkidine girl§mek değU.. 
dir. Eaa.aen burada P. Bl10ukldea'in maka.I•• 
ilinden bah!ctmemlz, onun ortazaman Tflri' 
hukuku hakkındaki mll§terek fikirlere ter• 
cüman blmuından dolayıdır. YokM, dalı' 
birçok müıtte§rlk, hukukçu ve tarlhçUeri0 

caerlerlnde ayni cest fikirlere teaadut ede
riz: Mel!elA. Osmanlı 1mpara.torlufwıun !,. 
t&nbul fethinden sonra Blzan!m birçok ı:ııU. 
eueaelertnl aynen aldığı, uzun .zamanıardJll 
beri birçok garp -hattA mu&hhar Türk..,.. 
mUelUflerl tarafından tekrar edilip durnıUl
tur; bunun clbi, yalnız husust hukuk salı'• 
•eında defli, amme hukukunda da. Türkler\ll 
hiçbir hwıualyet göatermiyerek yalnız t.a1<Jlt 
ve ikUbu ile 1kUfa ettikleri da.ima iddia edi
lp durmuotur. lstanbul fethinden 110nra 01-
manlr mUeaaeaelerine Blzana mUea.ııueJertıılll 
tesiri lddlaaını tetkik için vakUle netretnıl.1 
olduğıımuz eserde, ilml tahlillere depu. r.rAr 
juge11ere vP evnlce edlnllml, fiklrJJreb dc'I:ir>' 
p~conçuesı ıatınat eaen ou gıbı ~.ıUı 
naatıert uzun uzun izah ve tenkit ctınl,_ 
tik (2). Burada ayni ııeylerl tekrarıaına:Yl 
Z&lt görüyoruz. Ancak, Türklerin killtUr ta
rihine alt birçok meseleler gibi, bu meglcd' 
de garp Allmlcrinl yaruıt ,.e menfi neUeeıı:re 
scvkeden ba§lıca sebepleri kısaca izah ede. 
hillrlz:: 

A. Türkler bakkmdakt menfi telA.kkilCI'• 
M&aleııet birçok lllm adamlarmm bile -l'• 
temlycrek- esiri olduktan bu prcjuge'lert' 
göre, Türkler her türlü medeni teııkllA.ttııll 
mahrum ve göçebe an'anelcrlnden kurtu1ıı
:ınamı' basit ukerlerdlr; ldar1 ve aiya.sl teŞ• 
kllMlarını bile başkalanndu alınt1lar, '1l! 
mağltlp eWklerl kavimlere mensup fertl~r 
sayesinde bu teıkllA.tı tatbik edebilmişlerdi!'· 
(Nöldı-kc, Houtsma, Rambaud ve sair1erırı'JI 
noktainazarlan). Bu noktadan hareket cdrıı 
bir tarihçi veya hukukçu fçln, islAm ıcuıtoı-0 
dairesinde husuııt bir Türk hukuku ararnıl'3 
imkan yoktur (3). Esaııen biltUn bu S"fbl f.· 
llmler, Türl:.lerln daha isltmlyet datresiJ18 

girmeden evvel hususi bir kliltUr sahibi 01• 
duklarını dıı., t&biaUylc, hatırlarından geçi!• 
memlşlerdfr (4). 

B. Tarlht ve sosyolojik kültürden ınall· 
rumlyet. Şimdiye kadar Türk hukuku ts-i· 
hiyle, doğrudan doğruya veya dolayıslyle, ti~ 
çok uğrqmı§ olanlar, ya metinlerin cııoıoJI 
tenklt ve izahından ileri gec;emlyen mahd'lt 
s;"ÖrüşlU tııologlar, yahut, bilhassa islArn h•J• 

kuk ıılsteminln tetklklle uğ~&n hukukr 1: 

!ardır. Genlt manaslyle tarlht ve eosyoıofı' 
kUltUrden mahrum olan bu gibi &r&Ştırıcıl!if• 
ort1t1.:am&n lslAm hukuku çerçevel!indc bi' 
T1.lrk hukukunun me,·cut olup olmadı~1 

(Arkası rnr) 
(t) --F-·-rı-t:r.-S-.t-ler • Somlo und ,\Je~ll 

der EllU.r, Hııdwörterbıı<'h d<'r lte<'hl5\\ 1" 
ıen!Whıaft, B:uıd \'I, Berlln 1928. S, JOO. 

(2) M. Fuad Köprülü, Blı:an" müetı"..r 
!erinin Osmanlı mli~lerlne toorl ftakllfl'I 
da bazı mWAhaz.alar,,TUrk Hukuk ,.e tı.-11,ıŞ 
Tarihi ~IN'mua .. ı, C. ı. 1031. 

(3) A31ıl eM"r, S. 1 i7 • 1 '78. 
(4) Ayni flfler, S. 181. 

Geçıniş Kuıunlaı: 
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Şehir ltfa"yeslnln siifl" 
dUr dUOU ilk yangın 

• JJ.-1. 
Vali Ha,·<lar flf'vin I tanhul hıt ,, ... ,r-

na karı 'aki taahiıüdiine hin:ır.11 J:• 
hir itfaiy«'!:-İ nrtık cliinclen itihare•1 1ı;ıı· 
tımbulun hr.rhangi bir tarafında ç• • .,e 
nk yangınlarm mr.s"uliyetini iiıerı 
almı,tır. 11ıı 

Diin öğledPn ~onra Galatada Ç~·ıı' 
hir yangm ~ehir itfaiyesinin il" 8" 

diirdüğü yangındır. 



Bolu da 

Belediye işleri 
E:hem 11 igetli bit in ki· 

şa/ gö11teı igoı 
Bolu, (Hususi) - Bolu, son yıl

lar ve bilhassa son aylar içinde gö
:te çarpan bir imar faaliyetine ka
\'\ıtmuıtur. Belediye Reisi Reıi\t 
4kerhı geçen ıenelerde tamamİI\· 
dığı ve bu defa yapmağa bu1:.dı-
" il itler tehrin mü!ı:m ihtiyaclaı-ı· 
l)a c::vap vermit olmak bakımın· 
dan cidden birer himmet olarak 
kabul edilir. Me~leketine ıt1!< 
hediye eden urbay, bu defa da 
~ereyar.ı mütenaıip hale getirnıe
le teşebbüı etmit ve bunun için 
~l~di?'e mecl::i tahsiıat kabul ey
ernıthr. 

Şehrin asri mezarlığı, fidanlı:ı 
\'e yansrın söndürme cihazı mo
dern ıekildedir. Bu ıene ıehrin 
llluhtelif yerlerinde 12 bin metre 
llıurabbaı kaldırım intaat ve ta
lbiratı yapılmıf, bu ıuretle cadde
lerin çehresi değiıtirilmittir. 
Vakıflara ait bazı binalar bel .. 

diyenin gösterdiği tekil üzerine 
Yapılmakta idi. Bunlar t:ımamlan
!"lf ve Evkafın Tabaklar hamamı 
ıle Orta hamamın ııhhi ıekilde 
t•ınirat ve inıaatına da yeniden 
1-ılanmıtlır. 

Belediye reiıinin muvaffakıyet· 
li itlerinden biri olarak mezar'•"· 
ları da göstermeliyim. BU41ün teh
l'İrı içinde gönüllere kaıvet veren 
ltıezarhklar yoktur. Ölü aömülen 
}erlerde timdi aiaç ve ıu bulun~
l'or. 

Belediyenin bundan sonra ya.
l>acağı itler arasında su meıeletti 
telmektedir. Bu meıele etrafın
dlJa fikirlerini ıordum, kıymet~i 

rbay, bana tunlan söyledi: 
"- Bayramiç1er denilen ıuyu 

tehire akıtmak üzere belediyem'?. 
1111 seneki bütçeıine altı bin lirıı 
tahsisat koydu. F er,yatı tama
~en asri halde yapmak için esaslı 

:,! .. ,.,,,.. f _........,tl- -"'•-•"'W>l•vt.. ..... J ... vwl~•••:•-

JtÖre istikraza muhtacız. Ve be
:~diyeler bankaıından altmı' bin 
•ralık bir iıtikraz yapac·,ğız ... 

l Bolu §Chrinin bütün bu İ!lerden 
1J&9ka iki büyük ihtiyacına da el 
konulmuttur: Atatürk heykeli Ve? 

~alkevi alanının park haline geti. 
'ilmeai. 
. Parti alanındaki bahçenin tan
~lhline baılanmıttır. 
k··Burası tehrin en hakim bir mev· 

11 olduğu için yaz günleri kadın, 
arkek Bolulular buraya toplanır. 
lhçenin tamamlanmasından ıon

İ' ortasına büyük bir havuz yapı
'cak ve 1receleri elektrikle fiski
>'eler renklendirilecektir. 

1
• İtatürk heykelinin yap11ına ge. 
~ilce: Buna Vali ve Belediye 
.eisi çok ehemmiyet 'yerdikleri i

Sı~ rnuhasebei huıuıiyenin yardı
~•Yle en kısa bir zamanda tamann 
k'nmıt olacağı şüphesizdir. Hey. 
el, Cumhuriyet alanına kurulai'lc ve meydan battan &!ağı güzel
tttirilecektir. 
~ 1Şehrin müstakbel plim da ya-

1 hlaktadır. 
~· 45 bin lira gibi ehemmiyetsiz 
~ bütçe ile büyük itler bataran 
~ lediyeyi yeni tqebbüslerinde 
t" muvaffak olmuf göreceğimize 1 
~l>he etmiyoruz. 

•nda dekovil arabasını 
dev:rdl 

~ Ba.Jıkesirle İzmir timendifer 
ltttt~ arasında bir kaza olmuf, bu 
~~a neticesinde bir amele ağır ıu 

e yaralanmıttır. 
~, lilttın Balıkesir kısmında hat 
İd ""•u buluna:ı Abdullah kendi 
~.::e ettiği bir dekoville gelirk~rı 
ıtr ne ans:zın bir manda çıkmıı · 
I\~· ~bdullah hayvanın yol üzeri
b\k. ani çıkıtı üzerine dümene 
d, •rtı olamamıt ve o ıuretle man-n' Çarpmıftır. . 
\•iı h Çarpııma neticeıinde dekr . 
1\h &~tan dıtarıya çıkmıf, Abdui· 
~,k~• müvazenesini kayb~derek 
~l. 'net".in altına düsmüstür. Htıt 
'ıı;ı•u muhtelif verlerinden aiır 
~, ktte Y•ralandıiı ıibi iki ayağı 

ırı!3.lıttır 
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ŞEHiR HABERLERi 
Bir tetkik 

gezisi 
Liman 

Direktörü 
Yaman bir 

Eroinci 
Belediye işleı i - Oı

ınanlar- Sılıııa 
mücadelesi 

Bir günde 3 
mühim vak'a 

Vezir Hanında 
bulunan eeset 

Ankaıaya gitti, ora• KUçUk Ali dUn zabıta 
dan Tıabzona geçecek tarafından yakalandı 

ı ı Çeınberlitaşta Vezirhanmda 19 İstanbul liman işletme direktörü 
zmit, (Hususi) - zmitten Ka-

K 
numaralı odada yalnız başına otu Raufi Manyas dün Ankaraya hare 

rasuya gidiyoruz. andıraya ka- 50 ı 
d d b

. ld ran yaş armda Hilminin dün sa ket etmİ•tİr. 
ar üz ve düzgün ır yo a.n ku~ d d l ~ 'b . K bah o asın an çıkmadığı görü müş, Raufi Many·as Ankarada iktisat 

gı i uçan otomobilimız efken kı-
l l zabıtaya haber verilmiştir. ··eka" letı" 1"\c temas ederek Trabzon li 

yı arında sık ve gö gesiz bir or- • 
k 

Kapı kırılarak içeri girilmiş, Hilmi manı etrafında malmmat verecek, 
mana girdi. Bir an endimi, 
d 

. d K nin yatağında ölü olarak yattığı gö bundan sonra Samsun yolu ile 
ünya cennetideyım san ım; a· 
d k 

. .. l ri.ilmiiştür. Sol kulağı parçalanmı' Trabzona giderek, limanın devir ve 
ra eniz köpüre opure, çağ ayor. 
K h ki 

ve başı ucunda bir bıçak görülmC8i teslı·m muameles"ınde hazır buluna 
uşların cıvıltısı a en enip gi· evvela bir şüphe uyandırmış ise de caktır. 

diyordu. Fakat, bu cennetin ne-
dense yolu yoktu. Vakit vakit te, ceset be1ediye doktoru tarafından Diğer taraftan da liman ikinci 

·· ·· ·· 11 l ka l muayene edilince cok rakı içen müdürü Hamid Saracog-lu pazartesi 
yuzumuz ça ı ar a mçı anıyor, H 'l · · k ·. "'1 .. -··· 
b .. - .. ti l · ku•burnul d' 1 mının alp · sektesınd~n o dugu an gu"'nü Trahzona hareket ederek ogur en erın, T arın ı- 1 1 ' 
kenleri ellerimizi kanatıyordu. Bu aşı .mış:ır. . ·-· . . ayni suretle devir ve teslim muame 
dekor içinde, birdenbire Sakarya- Kulagını farelerm yedıgı de tesbıt lesinde bulunacaktır. Trabzon lima 
yı görmek pek heyecanlı oldu. Sa- olunmuştur. nrnın çalışma programı etrafında 
karya, kızıl bir kan gibi, Türkün ·~~· şimdi~·e kadar yapılmı! tetkikler so 
kanı gibi akıyordu. Karşıya geç· Ün 1 Vt.1 r site li 8 d ro- na ermi§. ve genit bir rapor hazırlan 
mek için köprü yoktu. "Pot,, var- d d JVI 1k11 k mı~tır. 
dı. Otomobili Pota koyduk. Potun SU n 8 tt ~ Ş 1 T eşrinievvelden itibaren Trab 
gi~i§i, medeniyet arabasının ma:ı- mi var? zon limanı yeni kadrosu ile çalışma 
zun mahzun bakışı görülecek bir ğa başlayacaktır. 
manzara idi. Şehrimizde bulunan yüksek tedri =====-=== 

Karasuyu, kararmış evleri ile, sat direktörü Bay Cevad dün sabah Ad/iye Sarayı 
ismine uygun bulduk. Ve ilk evvei Üniversiteye giderek Üniversite işle 
aklımıza, bu. 400 evlik kaza meı·- ri etrafında rektör Cemil Bilselle gö Projesi tasdikten 
kezinin belediyesi var mı? suali rüsmüştür. Bay Cevad dünkü çalıı dl 
geldi. Dostlar: malarında Üniversitenin yeni kadro ge 1 

_ Var! su ve inşaat işlerile de meşgul ol Nerede yaptırılacağı uzun müddet 
Dediler. muştur. tenberi , kararlaştırılamayan yeni 
Gözümüz, tehir ortasında bir ry eni kadroda bir hayli değişmeler adliye sarayının Sultan:.ıhmette ya 

gübre!iğe takılır, sokaklar pislik yapılması muhtemeldir. Doçent vazi pılması kati surette kararlaştırılmış 
içinde yüzerken, çocuklar çam:ır yeti yeniden tetkik edilecektiri. tır. 

oyunu oynayor, delikanlılar, tavla 
oyna.yorlardı. 

itin daha acm da var. Bu mm· 
taka bütün Türk nma, türkçe biJ
miyor ve konuşmayorlar? ... 

Veni Jıeçlt yerleri 
Belediye tarafından dün Kara 

köydc üç yere ve Galatasaray kö~e 
sindeki ge; it yerine çiviler çakılmıt 
tır. 

Halk buralardan geç,nektedir. 
Yalnız bir çok kimsc1er henüz bu 

rnhmnı bilmediklerinden ~ka yer 
!erden geçmfiktcdirler. 

Karasu'nun kaymakamı Bay Ni
zamettini ziyarete gittik Güler· 
yiizlü, tatlı ve çah!kan bir zat ... 
J(•T• --.. lraTfTIP. P'~!P.Jj hıP1"1İİ7 'P.
nesİ olmadan iyi ve güzel itler yc.ıp 
tırmıf. Büyük, geniş bir cadde aç· 
tırmıf. Lükı lambalarla tehire bo! Travers mUnakasası 
ı,ık temin etmİf. Küçük bir park 
yaptırr.::~. Atatürkün büıtünü dik
tirerek tehire geniş bir kıymet ver
mıf. 

Sakarya üzerinde büyük bir köp 
rünün intaıına batlanmak üzere 
imif. Ne yazık ki, bu enerjik gen
cin çalıımaıı kafa ve gönülleri 
batka hülya ve eme) pefinde olan 
birtakım insanları memnun ede· 
memif. Batlamıtlar, genç adamı 
tiki.yet etmeğe ... 

Melen ırmağından, Kozlu kö
yüne geçtik. Karadeniz upkları 
hunların ıerazat sultanı. hini bi
lir bir hoca efendiye rastladık. On 
paruız gelmiı. On bin lira aahil,,i 
olmuf. Y etile çalan gözlerinde ze
ki denilen feyin olanca aleti par
layordu. Burada bol bir orman se
fahati vardı. O kadar ki yalnız ev
ler ta!1tadan, ağaçtan değil. Tar
laların hudutları bile filiz boylu 
fidanlardan çevri\mi,ti. Karad ;. 
nizli hoca: 

-.- Rı:ıhıatiyesini vermişiz da ... 
Dedi. 
Ve ili ve etti: 
- Bunları Zonguldağa, ma:leıı 

ocakiarına satıyoruz. 

lzmitte bir araba odun 5 lira
dır. Bir kilo kömür de 8 kuru, ... 

K-rasu, fındık. cdun, kereste, 
mısır, Cd.vdar. istihsal etmektedi;·. 
Halk ~cn~indir. Köylünün yüzij 
daima ~ülmüstür. 

Mısır, devlet demir yollarını döşe 
mek iizere bir travers münakaauı 
açmış, dün buna ait şartnameyi Ti 
caret odası ve Türk ofis İstanbul ıu 
besine göndermiıtir. 

Bu şartnameye göre, münakasa 
30 eylül günii ol&Caktır. Bu itibarla 
bugüne kadar isteklilerin odaya mü 
racaat etmeleri icabetmetedir. 

B~r adam karısını Uç 
yerinden bıçakladı 

Dün sabah Beyoğlunda bir yarala 
ma vakası olmuştur. 

Tütün amelesinden Hayriye is 
mindc bir kadın on sekiz senedenbe 
ri yaşadığı kocasından altı ay evvel 
ayrılmış, Veli isminde birisi ile yaşa 
mağa başlamıttır. 

Dün sabah Hayriye adliyeye gel 
miş, kocası ile duruşması yapıldık 
tan sonra evine gitmek ii'zere yola 
çıkmıştır. 

Hayriye Galatada Perşembe paza 
rmda Çeşme sokağından ge-crken 
peşini takip etmekte olan kocası 
Mahmut ansızın üzerine atılmıf, bı 
çağını üç yerine sokarak karısını 
yere di.işürmüştür. Kadma bir kaç 
tekme savuran Mahmut sonra kaç 
mava baş1amıştrr. Yakayı gören 
halk "tutun! .. diye bağırışmış, fer 
yadlara bankalar mevkii üçüncü ko 
miseri R. Adil yetişmiş, Kürekcilere 
do~ru kaçan carih elinde brçağile ya 
kalanmıştrr. 

Hayriye hastahaneye yatırılmış 
tır. 

Burada dikkati üzeri~= topla.. 
yan bir sağlık havası var. F.ski K•. 
"t\S't artmadan münkariz olmuş. O 
ktı.dar biiyük hir mezarlığı var· ki.. --------------
Biz, Kocaali'de sıtma müca. 
delesinin bir doktoruna tesadiif 
ettik. Ve mera.klll durduk. Camii.ı 
önü h;-: ka1abalık değildi, yalnız 
çor.•tklar vardı. 

Doktor anlattı: 
"- Bugün 4 köy dolatbm. 3 ta

ne sıtmlllı buldum. Halhuki evvel
ki senelerde bir kövle hasta mua· 
yene etmekle alqam olurdu. Am-1 
pul, Kinin, Kinoplozmin, Y~ dik-

katli bir mücadele hutalığı önle. 
mittir. Bakın fU halkın kan danı
layan yüzüne .. Yalnız büyük bir 
kusurları var. Çocuklarına hiç 
bakmayorlar. Daima piılik içinde 
büyütüyorlar. T emizlitin manası 
nı bilmiyorlar. Bu da olmua .. " 

Türk doktorunu, mübarek bir 
insan telakki ederek uzaklatıyo
ruz. 

Cevtlet Y cılnıb Bcıyltcıl 

Sarayın Projesi mimar Asım tara 
fmdan yapılmı§ ve geçenlerde tas 
dik edilmek üzere Nafia Vekaletine 
gönderilmişti. 

Vekalete yollanan bu proje beğe 
nilmiş ve tasdik .edilerek inşaata baş 
lanılması için evvelki gün Nafia mü 
dürlüğüne tebliğ yapılmıştır. 

Bunun üzerine Hırayın y,apılacağı 
sahadaki evlerin istimlaleine 

1

karar 
verilmiş ve plan üzerine düşen evler 
tesbit edilerek kıymetleri konmuş 
tur. 

Bu ev ve dükkanların hepsine be 
lediye fen heyetince takdir edilen 
kıymet 39.866 liradır. 

Söylenildiğine göre istimlak iti 
önümüzdeki ay içinde bitirilerek. sa 
ha üzerindeki evler yıkılacak ve he 
men inşaata başlanacaktır. 

Sarayın temelatma merasımıne 
Başvekil İsmet lnönü ve bütün ve 
killer davet edilecektir. Kuvvetle u 
muldu~una göre sarayın temelini de 
ismet lnönü atacaktır. 

Sanat okullarında yeni 
bir tube 

Şehrimiz sanat okullarında bu 
yıl terzilik ve kunduracılık şubelerin 
den baıka bir de mensucat şubesi 
kurulmaktadır. 

Bunun için bütün sanat okulları 
ticaret odasına bir mektupla müra 
caat etmişler, yün, pamuk, keten, 
kenevir, tiftik, deve yünü, keçi kr 
it gibi mensucatta kullanılan madde ' 
lerden bir kol1eksiyon temin edilme 
s; hususunda tavassut edilmesi rica 
smcla bulunmuşlardır. Oda bu müra 
caati memnuniyetle karşrlamış, tica 
ret ve zahire borsasına vaziyeti bildi 
rerek nümunelerin hazırlanmasına 
geçilmiştir. 

Hollanda ·an hububat 
taleplerl yapıhyor 

Hol1andanın bazı tanınmış mü 
him ithalat firmalarından dün Türk 
ofis lstanbul şubesine bir mektup 
gelmiş, memleketimizden mühim 
mikyasta hububat almak isteğinde 
olduklannı bildirmişlerdir. 

Ticaret odası ve Türk ofis keyfi 
yelten alakadarları haberdar etmiş 
tir. 

E•••JYd Menmttt All 
Büyük Önderimiz Atatürke \'e 

başvekil general ismet lnönüne Ma 
verai Ürdün Emiri Abdullahın hedi 
yelerini getiren has müşavir Esseyit 
Mehmet Ali, pazartesi günü memle 
kctine dönecektir. 

Zabıta kaçakçılık şu~esi ve güm 
rük istihbarat memurları dün lstanbu 

lun en şık ve kurnaz eroin kaçakçı 
sınr yakalamışlardır. 

Piç Ali b3zan da Küçük Ali adile 
tanılan bu kaçakçı günlerdenberi ta 
kip ediliyor, fakat bir türlü curmu 
meşmut yapılamıyordu. 

Piç Ali dün Mehmet isminde biri 
sine b~ gram eroini yedi liraya sat 
maya razı olmuştur . 

Kaçakçı parayı almasına rağmen 
bir türlü eroini vermemiş. dört defa 
yer değşitirmiştir. 

Sonuncu olarak Beyoğlunda Misk 
sokağında Arap Cemalin kahv~i ya 
nında bir numaralı evin penceresine 
beş gram eroini koymuş. sabahtan 
beri hiç inmediği otomobiline tek 
rar atlayarak kaçmak istemiştir. 

l\lemurlar daha evvel tertibat al 
drklarından bu yaman eroinciyi he 
men yakalamışlardır. 

Zabıta memurları bundan başka 
Arap Selim, lsmail, lstavri isminde 
üç eroinci satıcısını da T ahtakalede 
eroin satarlarken yakalamışlardır. 

Çeşmeler erken 
kapanıyor 

Beyoğlu cihetindeki HamİQİye 
çeşmelerinin ak§amları saat be§te ka 
panmasr halkın şikayetini mucip ol 
muştur. Çeşmelerin bir kaç saat da 
ha sonra kapanması etrafında tetki 
kat yapılmaktadır. 

Tayyar mttörU bir kaza 
yap:ı 

Diin sabah on bir buçukta Köprü 
altından geçerek Halice girmekte o 

lan tayyare ismindeki motör Yemiş 
ten Galataya geçen bir sandala çar 
parak batmıştır. 

Denize dü§cn sandalcı Emrullah 
ile iki yolcu kurtarılmışlardır. Bun 
lardan sandalcı kulağından ağu yara 
lı olduğundan Cerrahpaşa hastahane 
sine kaldırılmış, motör yoluna git 
mekten alıkonulmuştur. 

• önUmUzdekl pazar gUnll yapılacak olan 
bUytık dil bayramı için hazırlıklar ikmal edil. 
mek Uzeredir. 

• nkteırinln birinci gUnU Arjantlnln mek.. 
tep gcmlat olan Preııident Sarmeııto llınanı. 
uuza ,eıecekUr. 

• SUleymanlye kütUphaneainden Uç k.-y. 
metil kitabm kaybolduğu ve muratlar da 
buı yolsuzluklar yapıldığı ihbarı Uurln9 
tahkikata başlanmııtır, 

• Onivereitedc tedrisata ayın yedisinde 
konferans ıalonunda yapılacak bUytlk mera. 
ılmle ba§lanacaktır. 

• Geyvenln Akhisar nahlyeainln ismi Ds... 
hlliye \'ek!letl kararile Pamukova olmuıtur. 

• Bu yıl Gazı Terbiye EnstitUsUne mUra. 
caat eden MO den !azla ilk mektep muaıu. 
mlnden ancak 82 tanesi imtihanı kazanmış. 
tır. 

• İki aydanberl mezunen şehrimizde bulu. 
nan Londra bUytlk elçimJz Fethi Okyar ı ilk 
teorin akf&IDI Londraya harekcl edecektir. 

• Muallim mekteplerine bu sene yeniden 
35!5 talebe kabul olunmu~tur. 

• İtalyanın garip huylu §8lri Gabriel d'An. 
nunzlo, mUteve.fta Gulllaume Marconlnin :,·c~ 

rinl' İtalya Akademisi reiııllğine tayin edil. 
mlştlr. 

• İktisat \·ekll.ll'tl ipekli mensucat tetkik 
heyetinden bir mU!etUş, aldığı bir emir üz,._ 
rlne 'ehrinıizdekl ipek mensucat fabrlkala. 
rını gezmeğe ba§lamışlır. 

İktisat. \'eUleti mUfettı,ı bUtUn ima!AthL 
neleri ayrı &)Ti gezdikten sonra. lmalAtuı 

standardlzcyc uygun olup olmadığı ctra!mdıı 
esa.ıılı bir rapor hazırlıyarak Vckllete \'e?"?

ce.ktir. 
• Beyoğlu Belediye hastahane"<! önDmllz.. 

deki ıene 14aha genlşletllecekUr. Bunun lc:ln 
938 aen~ı bütçesine tabsi5at konacaktır. 

• Saııa;>i Birliği İdare Heyeti bugün öğle. 
elen sonra toplanarak, ser~I heubatmı tcL 
kik edecek ve yeni ısergi binasının ncred<S 
lnırulmaıı lr.ap ettig-i etrafında gôrüşülccckJ 

tir. 
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Bugünün gençliği nasıl 
şerait altında yetişiyor? 
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Hhalaruıda yıJclnı teattuı ulıuı..tıu ııu 

".ta doktor, polise ha- 1 

l'Ulde wwunde J0""11~rdlı, uaboıw 
aa.ıı ·~ dı: ıutpıuı ....... "' rı,y•Uart UJ', ----
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ı • ~terltı:ı •0oıu 

p AR AL AR 

Çccuklarm tahiatmr, zekıilarrnm de
recegini. iı-tidadlarmr, çalı~ma istekle· 
rini tetkik etmek gaye:;ini güden gis· 
tı>mler tekamül ettirildi. Doktorlar 
biiyük hir rol oynamaktadrrlar. Al • 
man anayic:ilı>rİ uzun miiddettenheri 
fabrikalarına bir miktar genç alnuya. 
bilhas~a kimya ı.anayiinde, razı olmuş
lardı. Bu gençleri laboratuvarlarına 
Eokuyor, tecriibeler yapmalarını ko
layla~tmyor. kendilr:rine az 1niktarcla 
bir iicret verh·orlar, fakat hu ~ençlf':r 
mUhiınc:e bir keşif yaptıkları takdirde 
hemen vüksek bir ücretle angaje edil
mektedirler. 

h t ?I er verırse . . ,, I •Frank 
• Llret 

630-
127 5~ 

ö:i-

Peut.a -
• lıılark 31 -
• Zlotı :.?3 -

ç,,,/s l lo)'d, Şikııgoda Viyr·\ 
lıor11 ~oh11ğında Ro.~sinin evin
de yaralı olarcıf~ yııtıyor. Bir 1 
lıayli tcrrtlıliittcn sonra, cit'<tr· 1 

dan getirilen doktor yarayı _ça· ı 
rtp gidiyrır. Gı1:etelr•ri11 ol\~mn ı 
"aytlartnda Çar[,., Floydun re.~-,· 
mini ı·e tliğcrl<'rinin e.~hôl ta
rif in; [i.Örcn ı-e olmyan t;P.tcl 
mnsupları, doktorun gn=cte
lcrle iho= olmıarnh poli,.,e ilı-1 
barda btılnmo~ırıtlmı endi~em 
lo:apılıynrlor. A ra'.ırmda ~ bll
~·iil: l>ir toplantı yo J>l yorlor .. 
Adam Ri§etti. dcrlınl oradan 
gitmcğc taraf tar. Eıı sahihi 
Rossi de onları ~ıkı.~trrıvor. 
Ru arrıda Şikngonun Con Dil-
1 ingPr çetesi 111<'11.<;uplarmn ar
'"' mnin bir ;;;cmiu .~rıyılmryara 
prm il<>.ri siiriince. Çarls Floyd 
"Kendi gitti, i.smi haldı yadi
t;cir ! Sanhi sen muz mensup 
değilmi(sin gibi. söyliiyor • 
sıın!'' diye homurdanıyor. 

- Söylediğin doğru... doğru, 
ama ne de olsa. arada bir fark 
mevcut gene! Ben sizin gibi ciy
menlerce bellenmİf ve "Merhamet 
sizce Av,, listesine sokulup, kıya
sıya imha maksadile peşine düşül
müş bir adam olmadığıma göre, 
pek öyle tehlikeye maruz değilim 
elbette! Ve ... 

Oradakilerde "'Kızıl Saçlı,, Lo-
vel sözünü kesti: ... 

- İyi ya, iıte ! Bu evi aramak 
akıllarına esmez •. ihtimal! 

- Evet ve ben de sizi şim.diye 
kadar misafir etmekte tereddüt 
etmedim. Lakin, bu aktam gazete
lerde Floydun resminin baıılma!ı 
ve hepinizin eşkalinin tarif olun
ması, işi bozdu. Ya doktorun 
bunlar gözüne ilişirse, ne olacak? 
Olacak şey malfun ! Zabıta me· 
murlarr, bu eve üşüf ecekler ! Dok
torun yüzünden hepimiz birden 
hapı yutacağız! iyisi mi, siz vakit 
geçirmeden buradan tüyün! Be
nim başımı da ateşe yakmayın! 

- Kendini n~ 1'."ldar da fazla 
düşünüyorsun, .• egoist! 

- Öyle deme! Sade kendimi 
değil, sizi de düşünüyorum ben! 
Doktor haber verse bile, siz buta
da bulunmazsanız, ben inkar ede
bilirim. Halbuki sizin burada bu
lunduğunuzu f arzedelim ! O za· 
man seyreyleyin gümbürtüyü! E
ğer seyretmeğe vakit bulursanız!. 

- Kendini de bahse kat! 

1 
•• - Öyle, ya! Seyreyliyelim, va· 

hulursak, demek daha yerin· 
de! 

Adam Rişetti, bir kurtuluş çare
si gösterdi: 

- Kast Liverpul civarına yolla
nalım. Yani Ohayo semtine! Ora
da, çiftlik sahibi bir dostum hi'Zi 
korur. Çiftlik, daima gizle~mek 
icin en müsait yerdir. Ne dersi
niz? 

Ne denilebilirdi, ki! Teklif, it
tifakla kabul edildi. Ve yol ha:ııı-
hğına baslanıldr. Yaralı Çarls Floy 
clun, kabil olduğu l..\~"r az sar~:n. 
lıya uğrama!: gözetiliyordu. V c 
gr..ngsterleı·, b1r an evvel çiftlik İ.s· 
tikar.~etinde Sikagodan ı•zaklaıa
rak, ev sahibi Rossiye rah:ıt bir ne
fes aldırm:ık fü~ere, harıl harıl ha
zırlık vaı,;ırlarken ...... 

Çarls Floydün yarasını saran 
doktor, önünde sc~·ili bir gazete Ü· 

zerine eğilmi~, bir resmi gözden 
gedriyordu. 

Bu resim .. ba resimdeki &dam .. 
onun hiç le yabnncrnı değildi. Ger-J 
çi daha yeni tanı~mışlardı. ama 
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kolay k< lay unutulamaz bı'r . • ~ıc;ıka Fr 
t4- • Lej 145.) 
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.SJ Yen -
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lerını hır türHi re5İmden ayıramı· • Flortn 
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mı§ delikanlı,, diye anlatılan, bır 
gangster! Hem de en azılılarından 
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yordu. Şimdi ne yapmalıydı? Mut • Prag ~2.:.091i'.i ~ Stnkbotııı s Oı:fü 
laka bir şey yapması lazım mıydı? •----------------• 
Kendisi, bir bakıma "laalettayin,, E S H A M 
bir hastaya çağırılmış, doktor sıfa 
tile "pek tabii olarak, gitmiş, te
daviye elkoymuştu. Sonra vizite· 
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Doktor, düşüncelere dalarken, •Ergeni tsuk 
birden tekrar gazete üzerine eği- 1
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lerek, resmi bir daha tetkik etti. s. Emını.ro 
Yazılan ıeyleri daha dikkatli oku- ::=============! 
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1 
- Evet, :cleCti, tıpkı tıpkısına hu 8 Vlm CUMA Cumartesi 

ad m ! ArlCadatlan Cla, buradaki ======l19Rcccp 120Reçep 
tariflere uygun! Gerçi burada ken GUo dotl111~ 5 49 5 ~O 
disinden bahıedilmiyen başka bı- Glln belıfJ ! 8.o4 18 O.~ 
riıini de orada gördüm, ama .•• o- ~:'o= ı~g~ ı~g~ 
la bilir, ya! UUndJ o&Ul&J:I 9,26 9 '26 

Fakat bütün bu mutabakatlara Akfam namım 12,00 1200 
rağmen, ya yanılıyorsam? Olabı- fataı oamaz:ı 1.31 ı 31 
lir, ki bu ... neydi ismi? .. haa, Çarlı lm.ııaJı 10.05 10 07 

Floyd ! Evet, ya bu Floydun bir :~': :::; ==~ ~~~ 2~~ 
benzeri var ~a ben aldanıyorsam? ;:-==============f 
İnsan insana benzer, a ! Ya ötekı· 
ler mi? Ötekileri de benzetmiş ol
mam, imkansız sayılamaz! Hem 
ben ne "zengin ve tımartılmış de
likanlı,, nın, ne de ötekilerin "ıek
lü ıemail,. ini hafızamda iyice teı
bit et.'llif bulunuyorum! Alıcı göz
le bakmadım, ki onlara! 

Doktor, bir yandan, gangster 
olsa bile, bir hastasını ele vermek 
doğru olup olmadığını kendince 
karara bağlamakta güçlük çeki~ 
yor, bir yandan da benzetitle ha. 
ta itlemenin bir rezalete yol aç· 
ma!ı ihti:nalinden endişe ediyor
du. Sonra gazetelerin diline düşüp 
te adı çıkarsa .... "Acaba hastalık· 
ları da bövle mi teşhis ediyor?,, 
falan diye! 

Neye saklamalı? Doktor, bol vi
zitenin tadını almıfh. Bunu da he
saba katıyordu! 

Uzun uzadıya dütündükten son
ra, ne olursa olsun pek öyle acele 
etmemeği menfaatine daha uygun 
bulan doktor, ertesi gün haıtasım 

Zahire Borsası 
23, 9, 937 

I3uğdııy yumu§&k 
Buğday urt 
Arpa Anadol 
Ku§YCml 
Keten tohumu 
Nohut kalburlu 
TU'tık mal 
Peynir beyaz 
Peynir kn§ıır 

Buğday 

Arpa 
C::a\'dar 
TifUk 
Yııpıtlt 

Kepek 
:Mercimek 
Fa.ııulye 

1~ tmdık 
Pamuk 

Su:ıam 

tç fındık 
TiCUk 

GELEN 

GIDEtJ 

K. P. K. P. 
5 35 6 7 

l'i 30 -
• 12.~ 4 l!S 
7 20 7 26 
9 3~ 10 -
8 20 --

130 - --
31 25 32 -
40 - '1 -

kendiliğinden ziyarete gidip, omu\ Kuşyemi 
ve etrafındakilerin yüzüne, çak •·-----.. -=I!!:"!:"'™•™™"' _____ , 

ynpak 

tırmadan şöyle dikkatlice bakma
ğa karar verdi. RADYO 

Burada i~ ~ervisinden de bahsetmek 
lazımJ?r. Almanyada hu ı-en+•e !;Ok 

dlf'mmİ\"et verilivor. 1928 de. iş .. iz· 
lik had hir deneye ı:ı;eldi~i zaman, 
Ba~\'ekil Brüninp: ihtirnri hir !:alı -
ma . en·i~i ihcJa;; etti. Bu sen·i;; ~ittik· 
çe inki .. af «>:tmekte bulundu. 1935 ı-e· 
nc,..j ~3 haziranmclanheri hu çalr~ınaı 
yalmz delikanlılar için tle~iJ. genç kız· 
lar için de mecburi olnıu~h1r~ her 
iki cinse mensup ::?O milyon genr;. Al
man milleti için bir ~eref i, i gihi 
p;ö .. tP.;:ilcn hu hizmete tabi tutuluyor
br. U"tclik. bu :;en·i,:. ~ençliği nns· 
yonal - sosyalizmin akiclt•lerine uy~n 
hir o:o.urette yetic.tire<'ek hir ~ekilde 
organİ7.e edilmio:;tir. Mecburi ralı;;ma 
6 ay ıı.iirt-r (l n::-~n - l te~rini;,w;l): 
~ok miitenen:idir. l\lakı:at, i~sizliği a
zaltmak ve tenbellik itiyadlarının ö
niine ~eçıııektir. 

Fran. acla. j~şizlerin talim ve terbi
yesiyle me~gul olanlarm nctireden 
memnun olmadıkları malumdur. An
cak yiizde he~inin. tenhellik itiyadla
rını hırakrp, ivi hir i~r:i vasıflarım tek
rar iktiı:ap eclebilcli~i s()yle!lİyor. Al· 
manyada hunun önüne v;eçilmek iste· 
nildi. Ve hu işleri idare için muallim
ler ycti~tirilcli. Bu delikanlılar kamp· 
lcuit )Cllcglia'1i,ro.J .. ,, ulı !J:elılı ..,;. .. 

rmda çalışanlar ailelerinin nezdin<le 
kalabiliyorlar~ bir diğer kısnn ela köy
lerin yanma verleştiriliyor. 

Menc:up oldukları İ<;timai sınıf ne 
olur:'a ol un. hep mü~avi ,·aziyelte 
<lirler. Men~eleri biribirinden ayrı o· 
lan gençler arasmda arkadaşlık hiı-si 
kun·etlenclirilmek i;;teniyor. Buna 
clair çıkan hiitiin makalelerde, hu teş· 
kiliit yeni lınanyanm temellerinden 
biri olarak gUsterilmektedir ve gayesi 
de iş a~kım ra~hette tutmaktır. 

Entellektüel tedri.;;ata gelince~ lm 
ol<lukra ihmal cclilme\:teflir. Riraz tn
rih okutuluyor~ bi1has--a. on1nlar. 
kon~erler. teımiller. konforan:'lar ter
tip edilrnekte·lir. Sinema ,·e rach-oclan 
da nzaıni istifadP.lr.r edildiğini #-.iivle· 
m~e ne lıaı·et. Fakat ,·iik:-ek kiiltiir 
PYİ\ eJ clü~ınt>ktNlir. E<:a<ı: ak~ıvnnclur. 

TT er. ,.eyılı> 11 rn·e1 miiracldPY~ hazır
lannıa lr. ı\<lam o~lu miicaclele ve kav· 
ı:;n ir:n varrhlı"ı"tr. i'\liiraclele her .;;e· 
vin ha l:'°'•clrr rlrnilivor. 

GPnç kı1nr h;ra~ farkh hir rc-ii
nıe tahi tutu 1 ınaktmlır; orı larn dıı ha 
ziyatlc diki~ ,·e ·anıa ·apmak ö~retili· 
yor. 

Tlitlcr, yiilc~AI· kültüı·lü w·11r1ikte.,, 
hirkac kerre i~tihkara yakm hir "da 
il,. hrılı~ett:. ;\fanıafih can\hinde ,·ük
.. p1( kiiltiirlii kimselerin hulunm;cıın
cla., pf'ı . ele mPınnunİYebizlik ı::;iiı:tf'r
mh·or. Mc.·r1a cloktor Schac·h(ın kiil· 
tli-ii ''"' yr•lidir. 

11:11 .. r Nnrcnher~'cle ~öyle konu~
ltı: l~ ki,.i•ıclPn t:ırıt~PlH•n farklr hir 
":""r' il i:-th·onız .. f ~t,.,]ii';imi1 -.P\'. mii" 
1 iil "anıa,..lnrcln fcla!cc-•lere hir. a:-1·er 
,., hi karcı ko' nıa:;ım hil~n atletlndir. 

Ertesi gün öğleden evvel Diyr- ögıe neıriyatı : Saat 12,30 Pili.ki& Tilrlc f --tc Yaratmak ist«>:di;!imiz yeni anam. 
horn sokağına yollanan doktora mu5iklsl. 12,60 Havadis. ı::.o~ Muhtelif plc\1{ f ~te hunun icindir ki ~enÇli~i kendi 
kapıyı açan Rossi, şöyle dedi: ne~r:yatı. H Son elim;zlr vet ;stirr•1f"k i-.ti"oruz. 

- Haltanl'Z artık bul.ada de. 
Ak;;ınm ne;ırıyatı: S:ı.at ıs İkinci Türk Tartı \kra,la,,. tanllt'•1

· "·l. h;r "OCtlw k 1 
ı , ....... • ., gu nı e · 

w•l d k , B J{urultaymın negrl. leh~ verle~tirilmek vazifo::-inclen a~la 
gı • o tor. arda olan ,hadiseyi, (Kurultayın mUtcakıp toplantı gUn ve • 
ana, ve babasından gizli tutuyor- naııtlcri her toplantı sonunda bildirilecektir ı berri kalamazlar. On ·a";;tna kadarki 
duk ama, nasılsa ku!aklarına ak-1 lS,30 PIA.kla dans musı. çocuklar j<:in mektepler Yardır: .. on· 
setmİ§. İzini buldula,., gelip aldı- kisi. 19,30 Feriha Tevfik tarafından Türk<;'! ra di~er iki tin mektep vardır ki hun· 

l 
... r evle ı"n ••t•• d' 1 F k tangolar piyano rclakatllP. 22 lbrahlm ve lar ..ın taleb"'• · ı·. , · at•ınm ht'ı",·u··k1ı·ı·;;u··nu··. 
.... , r .e go ur u er. a at siz u ' " ' !"' 

k 
arkadııoıarı tara!ından Türk muıılklııl ve k ·ı w k gene ıü utu bozmayınız ı. Ela· lem uts• igi{li miiclr" · "atamlaJar '. ·eti~· halk f&rkı!an. 20,30 Ömer Rıza taralmdc1.n ~ ~ 

duymasın! Şunu da buraya kadar e.rapça 11öylev. 20.•:1 Semiha ve arkadll§lan tirmck YaT.if p.:ivle mükelleftirler. 
:r.ahm~tinize k!lr~ılık olm:ık üzere tarafından TUrk m1111tklııl ve halk şarkıları. Gcnç1ik kendisine ~(}::;terilen yl)lda 
"lutfcn kabul,, buyurunuz! <Saat ayan). 21,1:1 Orkestra. 21.ı:s Ajans ve mırm kırın r.tmed~n Yiirüvecel.:tir. 

borııa haberleri ve erteııi gtlnün programı. Hitlı-r, Yazi resini ıniid rik. dost ıııc-
( A rka.sı rnr) 22,ao Armonik ile tangolar. 23 Son. . murlara da malik olmak İ!tiyor. Bu 

~aye için çok mühim mektepler açıl• 
dr. Le fonctionnarisme = meınurjyel' 
çilik umn müddettenheri Almanya ta' 

rihinde mühim bir yer tutmaktadır: 
bugiin çok inki~af etmi§ bulunuyor• 
Bütiin memurlardan istenen ilk ce5 
Nasyonal ·Sosyalizme sadakat ,·eıniıtİ' 
<lir. Her hangi bir sadakatsizİik ağır 
cezaları müstelzimdir. Halka Nasyo• 
nal - Sosyalizmin güzelJiğini anlatıJ11' 
lr. ona mf'deniyı>ti kabul etmek zartı' 
retini hissetmi~ti. 

Hitler söyJiiyor: ''Daha küçük ya~t• 
ha~lıvan hir terhiye sietemini tatbik~ 
,;irİ§tik. Kafaları genç ya~tan işlem~.~ 
Almanyanrn mulıtaç oldu~ teraoıı.~ 
Ye hirliğin tahakkuku ir.in zaruridir· 

f~te Almanyaıla v;e~çliğin yeri~tİ' 
rilmc~i vohıncla revada olan fikirW· 
,\iman ~cnr,li~i tekni.k zilınivetincJt.11 

mııhrum olduğu için. Bitler bu ~eııV 
li~i hih·üleyecck delili buldu: Irkç< 
lık, ırkların mü..,aYat ·ızh~ı tezi. geçtll 
a$rm onlarmda veti,..mi ... bir Fran~tı • ~ "' de 
<liplonıatınrlan alınmıştır: Arthur 
Gohineau 'ılan. 

Bitler ırka htinat ederek birliği ,-U~ 
ele getirmek i tirnr. Onca mülıi mo1•11 

şey, Cermen rrkmm ibtünlü~iidür. ~l 
ınan. viiksek hir ırk temı::il eder, çii~' 
kii· fe-lakarhk H~ kahramanlık kab1

' 

1iyctleri 'ardır. Bütün imanları ee'" 
me~i eınreclf"n f ncili bir tarafa hırslı:' 
nıah. Salih kalbi yumu~atır, SaJipttfl 
ayrılmak Hizm1, ve höylece H ıristiy~ıı: 
hk yerine ku"vet İncili ikame cdıl 
mektedir. 

f talyn ·agel ince: harp bitti~i zaıtı•~ 
İtalya da yolunu ~aşırmı~ hir ,.,ıı 
yelle 'e her cihetçe bitkin bir halde 
idi. Harpte r;ok çekmi~ olan halk t•' 
hakaları l10lşe,·izme doğru gidiyord~· 
Fabrikalar ,.e mağazalar yağma edıl• 
diği zanıanki İtalyanın deh,et Jtlııı>' 
zarası hula ı:ı:özlerimin önündedir. ·~ 

1talyada bütiin halkm kateh 
u1Jw~u..u." ••..U."41., :1.1.Lt.ıt.a.w. "41w•...ı.t .. .., .. " 

Jikliği f a,istliğinde eritmeğe ç.aJrtU•' 
Papanın yeni rejime karşı hüsnü lı:•' 
hu 1 giistennesi !lebeplerinden biri ·dt 
budur. 

İtalyada muhteli( içtimai sınıffıır! 
mensup kimselerden Muı~olini h•~ 
km<la üç ha§lıca fikir şudur: 

1 - Duçe bizi boleevizmden kt~~ 
tardt. ona minnettar olmamak eliıt11r: 
den gelmez. . , 

2 - Katoli~iz, o dinsizlik aleyh•~. 
cleki fikirlerinden dolayı da muh8 

hetimizi knzanmıştır. . 
3 -Mu ~olini kuvvetli bir dieiP1

111 

isti ·or. Tazyik belki biraz ~iddettidil''. 
fakat bu tazyik sayesindedir ki ftalY' 
ya ha"·:;iYetini iade etti. , 

J • ''tı• 
Gc-nç f tal yanlar küçük ya:. tan ·~ 

lilas'' larn girerler. Onlara di!!İpl~~ 
ith·adı a§ılamr. Bu. altı milyon kiW1~ 
a~ker demektir. Bu çocuklar ailel.~e' 
elinden alınmaz. fakat ekeeriya sı , 
ııin ~ocuklnrla uğraşmağa ,·akti ohıt~ 
clığr ve onları matluba mm•afık b 1 
surette y~ti~tiremedi~i nazım itib•re 
alınarak. de\'let ailenin yerine ik•"'1' 
"'liliyor. l\fn:,~olini birçok dP-falat ~, 
:.özleri t("krarlamıştrr: Gençliğe h 11~, 
r:i hir terhyie ,·ermek İı-tcyoruz: .... ·t 
harp yapmak isti ·oruz demek degı( 
dir. Sadece gençliğin kunetli oln

181J 
m, smıf kavgaı:mı kaldırmak, .,6~1' 
kavgasının mana ·u: bir şey oldugtl 
genç kafalara yerle~tirmek istiyorıı•·( 

Framrzlar. ya hüriyeti ne yaP'f:ı~ 
unuz? diyeceklerdir. İtalyada 1'0 ' fi' 

lıir sual irae edilmez. Birçok ftah'~ti' 
!ardan şunu <luydum: Mussolinh·e 

1 
t• 

madıımz vardır. daha bir müdde~;,,, 
8un Mnssoliniyi harekatında !er 
bırakın ak menfaatimiz icabıdır· r0' 

Esasen Mussolini çıraklıkla ,·e ~ 01 
fc 'onel melek tedrisatiyle rrıe;~1 ;l~ 
maktadır. 192:5 ~enesinc1.euberı.1Ji 
mekteplerin on sınıflarına n1e50( 

hazırlık der leri koydurmu§tur· -Jl'e 
ra. mektepten çıkanlara meslek eeÇ,-01 
husmunda ·ardım edecek, onlııt• 
giistr.recek büro tesis etti. ıl'tf 

Ru bürolarda çocuklarm f!tid• 1,r' 
tetkik edilir, okuvacak1arr kit•P rıt' 
1 . k .1"1 . . 1 .. ·1· ıııı• ., < aır ·ennr erıne yo go~terı ır, jtl 

yi H hususi mcuf atleri de na~~-,ıı' 
hare nlmak ic;in aileleriue fikır dif• 
§ıhr, doktorun da müsaadesi etı:eıı' 
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SIV ASTOPOL _,. 
önünde ... ~-.......:~~ 

Tefrika Numaraı : tc Yazan: Niyazi Ahmed 
.,Terc:ome ve lkt:lba• hakkı mahttuzdur,, 

Müttefik donanma istanbula geldi 

lngiltere ile Fransada 
harbe iştirak ettiler 

" 
/ -

Mali vaziyeti of dü
zeltmek için 

Eski Kral 
Parise geliyor 

ya gideceklerdir. 

Paris , 23 ( Hu 
susi) - Vindsör 
Dükası ile düşesi 
nin Parise gel 
mek üzere yarın 

(bugün) Viyana 
dan ayrılacakları ha 
beri veriLnektedir . 

Evvelce de bildi 
rildiği gibi, Düka ile 
düşes kışı F ransada 
geçirecekler, bahar 
da yine Avusturya 

Diğer taraf tan eski kralın Parise 
gelmesinde mühim bir sebeb görülü 
yor. Bunlardan biri Pariste mali 
müşaviri ile görüşeceğidir. 

Duka mali bir vaziyetten yana bi 
raz müşkülatta olduğu ve gelirlerini 
idare eden zatla bu hususta görüşece 
ği söyleniyor. 

Burada şampiyon atleti, hakem he 
hususi katipliğini yapan düşesin de 
bulunacağı ilave edilmektedir. 

Baba katili 
genç kız 

· Aff edl lecek mt? Parls 
yeniden bu dava ile 

Müttefik donan mrulnn bir grnp 

Y.ıhya ney: 
- Ne 'apny:ım, dedi. Çarpı~ak

tan korkına\'orum. fakat karşıma da
lma Çlk ü~tiİn km \'etler ~ıkıyor. Kar· 
§r durmak akıl karı değiltlir. 

Taif, Odesndan daha tıeri idi. .Gü
tiüı' süratini ' 'ererek uzakl~ştr. 

Sinopta bulunan Tiirk donanma:-r 
b.tn dört hin rne\·cudundan 3476 Bını 
mahveden Sinop facia ı haberini İs
tanhula ulaştıran Yalıya Bey oldu .. 

,,J!~.l1l\rnte nu lar 34 ölü 230 yaralı 
·~şlcr.di. 

. Riyale zade Hü eyin Pa~a da nnı
~arehede b:ı:,.ma hir gülle rastlayarak 
0hnüştü. Harpten onra ce~edi deniz
de hulunarnk Seyid Bilal tiirbe ine 
Söınüldii. 

Fe)·zi Mnbııd gemi inden kurtulan 
Gire onlu Abdullah l\Tclımed, n7'ır va
l'alı İslnnhu]n ı;etirilnıi;ti. Harhin . ııc 
\adnr feci f cruit altında y:ıpıl<lığını 
~lattr: 
) - Harbe tuhaf bir korku il~ ha~
.adık ... Kendimizi toplaclr~mıız 'uk:t 
!ş i~terı p;eı;ıni :.; ti. Hu:ı lnr yap:wakları
bı yııpmı)nrdı. Donarııııanıız ate§lcr i
tinde yanarken Hu a kcrleri amiral ? ma~ Pa§ayı ynralı olarak esir Ptti-
?r· Bır~-ok ynralılnr. acınrnaılan (ildii

l'liJüyorlardr. Kulaklarıımzda bir tek 
~es varclı: 

- Hurrraa ... Jlurraa .. 
li' Sinop fnrinı-r. tarilıin çok arıklı 
ır safha ıJır. Bir tek ~cıııinin kurtul

~aı;ı ile biten hu drniz lıarlıi. Tlirkle
l'ın denizdeki cc·arctini \ ' P. kabiliyeti
bi ilk <lefa gijbten·nıİ}or<lu. 

Bu harpten daha aı. :.ı:ararla çıka
~aı nu jdik? Veynlıutf höyle bir has
iıJ7,dan kaçınmak mümkün de~il mi ... 
] Y c:ıpılan lctkikler, lımıun miiıııkün 
~~llğ•ınu gi.hterıııi~tir. Hata. ba~ta a
~ ıral O ıırnn Pa .. ada idi. fstanhul <la 

es'uJ hıtulnhilirdi. 
()}O r11ao Pa'"a nıc~·ulılii· çiinkü hiç 
g tııaz a limnıım n~T.mdn hir taras-;.ml 
i erııi i hulundurabilirdi. Gemilerini 
t:111> eder e ılii~nıana kar~ı clurac·ak va-
l}'cte sokahilirdi. 
~ n11s Amirali ~ahinıof. Tiirk donan
ll a~ının Sinop liınanı"'la hulunduğu
,.u ke fettikten tnm 9 ~iin sonra Sı
~ astopoldan km, et alahilıııi~ti . Gcr(i 
, k~kit SıYa topol ile ~inop arası kırk .. :t; antta kntedil('hilirdi. Faknt a
tU ~.tı dokuz giiıı ı:;c~irilmi olına--ı dü
hı.ı~tıliirı:<'. bu miid<let zarfında İetan· 

1d:ın hile km' et vc>ti~ehilircli. 
litıı ııtanhul <la mc~·ulılii. Çiinkii .'inop 
~n :rıınm hatan al arı ancak yelkenli 
ı, tuk f:Pmif Prin lıiirmmınu ,fef<'dchi-
t'~k d t-rer r•le tahkim ~di'nıişti. 

do arad<-nİ?e rı!:ftrı 1an filo. (lih;maıı 
~ llaııınn!I ile ölçii!cmivecek derecede 

}'ıf lı. • 

Batumdan döndükten Ye Sinop 
donanmasına iltihak ettikten sonra 
harp cle,·am ederken kaçınağa mu\'af
fak olan Taif ,·apunı SÜ\'ari"i Yahya 
Rey, lstanhula kara haLcri getirclık • 
ten sonra, kurtulduğu için mükafat
lanacağmı umuyordu. Halbuki, hiç de 
böyle olmadı. :Mahkemeye \'erildi. 

Yalıxa Bey: 
- Olüınclen korknıarlm1, diyordu. 

Fakat hiç bir faydam olnıayacaktr. 
Faydasız ölmcktcnı:-e kurtulmanın doğ 
ru olar.ağım dü,iindiiıq. 

-Siz. arkacla;larmıza hiyanet et -
tiniz. Onları ölümün pençesinde hıra-

Malwmd Pa~a 

karak kaçtınız. 
Yahya Bey huna ela ce,·ap 'erdi: 
- Onlan Uliimiin pençc:ı:ııe Anıi

ı:al atım!>tr. Kac:ıııak miiınkün olsa da 
hep:-i kaç~alar "e bugünkü akihet ol
ma8a idi. 

- Harp saha mı hırakan ceza.ız 
kalmaz .. 

Yah)a Reyin öylediklf"rİ <loğru i
<li. F'akut mc ·uf tutulmak icap edcr
<li. Hiç hir ,ey yapama a ela ölmesi 
liiırnudı. Hunun için askerlikten t.ml 
ediltJi. 

Baball ve halk 
Taif \'apnru ile ~cl<'n ilk lıaherden 

~onra iiı; kaymaka;n. bir binbaşı, üç 
kolıığnsı, yirmi yiizhaı;ı. <liirt mülaziın, 
iki nıiihencli A'nullahtan altı. 'ecıni 
Ef ~anclan iiç. ~ecıııi T:ızardan beş· 
Fnzlullalıtan iki, ~izamiyeden yedi. 
Feyıi ~f abuddan hir, Dimyattan bir, 
Kaidi Zaferd~n hir ki!>i yaralı olarak 
f ::.tanhula ~eldiler. 

Hunlardan \'ayılan ha\'adis. f lan
bulda hü)ük bir ht:yccan uyandırdı: 

( Arka.n ı·ar) 

meşgul 
Üç aene evvel 

Fransada, b ü t ü n 
memleketi heyeca -
na veren bir cinayet 
işlenmişti: 

Violette Noziere 
isminde bir genç 
kız, birkaç kere tek
rar ettiği ve muvaf
fak olamadığı teıeb
büslerden sonra, ba· 
basını ve anasıru ze

hirl emlş ve babası bu cinayet netice
sinde ölm~tü. 

Tahkikatı aylarca devam eden bu 
cinayetin muhakemesi de pek uzun aiir· 
müş, neticede katil kadın, Cumhurrei
sinin, idam cezalan hakkındaki tahvil 
salahiyetini kullanması üzerine, 20 se
ne ağır hapse mahkum edilmişti. 

Muhakeme e&nasında. müddeiumu
mı katilin idama mahkum edilmesini 
istemiş ve halkda bu canavar kadının 
böyle bir cezaya çarpılmasına karşı pek 
fazla hassas olmayacağını göstermi,ti, 

Violette, kendisinin idamı istenildi 
ği zaman, dehşetli !>ir heyecan içinde 
yerinden fırlamış ve: 

- Başımı koparmasınlar! diye avaz 
avaz bağırmış, inlemişti. 

Genç kızın cinayeti, hariçten birinin 
tesirile işlediği, zehiri başkasından te
darik etmesinin sabit olması ile anla
şılmış, fakat Violetta bu meçhul kimse
nin ismini asla söylememiştir. 

Cinayetin böyle esrarengiz bir perd~ 
arkasında ve esrarengiz sebepler altın
da işlenmiş olması, genç kızın nedameti 
ve ölümden kurtulan ananın kızmı af
fetmesi, cezaaının tahvili hususunda bü
yük bir rol oynamış ve mahkemenin ver 
diği idam kararı, Cumhurreisi tarafın-
dan 20 sene ağır hapse çevrilmişti. 

Bugün bu ceza müddetinin ancak üç 
senesi geçmiş bulunuyor. Fakat, hadise 
unutulmuş olmadıktan başka, genç kı· 
zm eflcarıumumiyede tevlit ettiği mer
hamet hissi de gittik~e artmaktadır. 
Hatta, Paris adliyesi mahafilinde, Vio
Iettcnin tamamile af"edilmesi ve hapis 
ten çıkarılmasr hususunda bir d:.işüncc 
dolaşmaktadır. 

Diğer taraftan, genç kızın sevgilisi 
olan Jean Dabin ismindeki genç hasta 
bulunmakta ve kati] sevgilisini hala 
unutmadığını söylemektedir. 

En güzel 
Erkek 

F ransada son defa yapılan bir 
miisabakada, resmini gördüğünüz 
genç, "Fransanm en güzel atleti,, 
unvanını kazanmıştır. 

Burada ampiyo atleti, hakem he 
yetinde bulunan meşhur ressam 
Van Dongen tarafından tebrik edilir 
ken görüyorsunuz. 
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Korsanları tutmak 
için ne yapmalı? 

Akdenizi kurutmah? 
AkJ eniz.in z.amanımızJ aki na-ı 

z.ik vaziyeti Cenevrede diplomat. 
ları bir mcua bQ§ına toplayıp kv
nuştururhen, bazı mizah muhar
rirlerine de eğlenceli bir mevzu .:>· 

luyor. Bir Fransız gazete•inJe gör 
düğümüz. fU fıkrayı aynen alıyo. 
ruz.: 

Ac:ıba bundan bir çeyrek asır. 
hatta daha fazla bir zaman evvel, 
iyi tanınmamış bir alim Alphonse 
Allais tarafından yapılan teklifi 
tatbik etseler mi dersiniz? Hakı. 
katen, Akdenizi kurutmanın tam 
sırası değil mi? Alphonse Allaisin 
teklifine göre, Akdenizi kurutmak 
için ya, o zamanlar ıiyui karışık
lıkların yuvası olan Balkanları de· 
nize dölanek, yahut ta Akdenizi 
Büyük Sahranın kumlarına doğru 
bolşaltmak icap ediyordu. Bu su
retle çöl de münbitleşmi§ olacak
tı. 

fikri son zamanlarda tamamiyle 
ciddi ve alaya tahammülü olmıyan 
bir D . r tekrar ele aldı. Bunun bir 
Alman doktoı-u olduğunu söyle
mek kafidir. 

Doktor Zergel'in üzerinde epey
ce tetkikat yaptığı ve inceden in· 
ceye hazırladığı bir planı var: 

Cehelüttarıkla Canakkale Bo
ğazına büvük sedler yapılaack; 
büyük makinelerle de Akdenizin 
suyunun tabahhur etme-· n~ ( !) 

yardım edilecek. Akdenizin tabii 
tabahhuru bile (yine Zergel'in söy 
lediğine nazaran), nisheten kısa 
bir zaman zarfrnda Akdenizin en 
derin dibini bile kurutmağa kafi 
gelecektir: Be§ sene kadar bir za-
man zarfında bu neticeye varıla
caktır. Şark ve garp boğazlarında 
Akdenize akmasına mani olunan 
sulara gelince; bu suları Alman 
Profesörü de, Allais gibi, Sahra• 
nın sulanmasına kullanrY.or. 

Bu söylenileiıler derhal yapıl
sa, ele geçecek olan fey nedir? 

Korıanlar! 
Leon Treich' 

Son senelerde ltalyanın Afrika
da büyük menfaatler elde ettiği 
düşünülürse bu suretle bu kardeş 
memleket te bize yaklaşacak ve 
o da bilvaııta veya bilavaaıta kar.
deş katili olmak dütüncesinden 
bir müddet için uzaklaıt1Tılacak- -B-lr_l_r_a_k_p_r_e_n_s_ı_,_e_h_r_l_m_l_z_d_a 
br. 

Bazı ağır hqlı kimseler böyle Irak prensealerinden prenses Ab 
feylerle ,aka etmiyelim, derler dül llaz dün beraberinde lngiliz ba 
belki. Affedersiniz! Alphonse Al- yanı Miss Lee olduğu halde şehrimi 
lais belki alay ediyordu ... Belki... ze gelerek T arabyadaki T okatliyan 
Kimbilir? Fakat onun ileri attığı otelin inmiştir. 

~----------------------~~~~----------~------------
işaretler: 

Agelli ve maşlahlı 
Faşizm 

Yazan 1 SADRI ERTEM 

Bir lial>er, lü1:inanda ve Suriye. emtiasrndan ailihlar, jestler bir 
de 250 kiıiden fazla fatiıt tahr~· ıürü insanı klüplere bkar, ıokak
ki.tÇnının yikalan~ığiiü bildir· Iara •c&lıvc:rlr. lSağırtır, çagırtır .• 
mektedir. Denizlerde tahtelbahir·- Adam övdürür, insanlara sövdü· 
ler, havalarda tayyareler, ve kara- rür. Kısacaıı: Kabadayılık ıaha 
larda tahrikatçıların faaliyeti san· kalkar. 
ki bir elden idare edilir gibi. Falan veya filin memlekette çı-

Birdenbire hücum hareketine kan mecmualar ve gazeteler zaten 
geçtiler. Lübnanda, Şamda, Tu- kabadayılığın ilmihalidir. Farzım, 
nusta, Fransada yapılan münferit vacibini oradan öğrenir. 
tetebbüsler anaraık faaliyetli ol- - Cam kırmak, sokak kesmek gi-
makla beraber büyük manalar İ· bi sünnetleri yerine getirir ... 
fade edecek mahiyettedir. Her 
biri, ayrı. ayn tetkiklere mevzu 
olabilecek birer mesele olan hü
cum hareketlerinden biz, ancak 
Suriye ve Lübnandaki tahrikleri 
enteresan bulduk. Çünkü, Akdeni. 
zin tarkında oynanmak istenen o
yunun mahiyetini bunun kadar ti
pik surette gösterecek baıka vaka 
bulmak epey mütküldür. 

Suriyede ve Lübnanda fqist tah· 
rikatının göze çarpan iki cephesi 
vardır: 

1 - Yerlilere göre. 
2 - Tahrikçilere göre. 
Suriye ve Lübnanda, piyasac1a 

dola§an türlü, türlü fikirler var
dır: Arap nasyonalizmi, Arap ırk 
birliği, büyük Arap imparatorlu .. 
ğu! 

Hariçten bir ithalat emteası gi
bi nakledilen fikirlerin üstünde 
bir agel, bir cübbe, bir hançer ta
kılıdır. Dışından bakıldığı zaman 
bu, çocukları, hayalpereıtleri, ma
ceracıları, iısiz politikacıları, ide
al arayan aç ruhları avlıyabilecek 
bir mahiyettedir: 

T oroslardan Necde kadar tek 
devlet, Akdenizle Hint denizi ara.~ 
11nda tek, irade, hoı bir hülyadır. 
Hele Arap soyundan olmıyanle.
rın tasfiyesi, bu işin Arap çocu
ğuna en cazip gözüken tarafıdır. 
Babasının bindiği atın yedi ceddi 
ve şeceresi malfun iken, iki ayak
lı ve konuşan Arabm kanı neden 
malumolmasın? insanın, doğrusu 
aklı almaz. 

Bu ökse böylece genci, çocuğu, 
romantizm arkasında koşan aç ru
hu, issiz politikacıyı cezbeder. 

ithalat emtiMı gömlekler böy .. 
lece ıırtlara geçer, yine ithalat 

Perdeyi ka1dınnız; ardında bu• 
günkü dünyanın halinden mem· 
nun olmıyan bir psikoloji yatar. 
Bu psikoloji yalnız bir mizaç me
selesi değildir. Bir menfaat dava
sının neticesidir. ,. 

Menfaat ıudur: 
Dünya karışmalıdır. Çöldeki a

damın kulağına: 
''- Bakınız, bakınız. Babaları· 

nızın hintiği atlann ıeceresi ma· 
IUın iken siz Arap kanı tanmııyan· 
larla nasıl beraber yaşanmız? 

Diye f11ıldayan adam, bu sözü 
nafile yere söylemiyor. 

"- Arap imparatorluğunu ku
runuz. Biz, sizin tabii müttefikini
ziz, diyen ve elindeki portföy'u 
gösteren insan, boşuna fedakarlık 
etmiyor. 

Bunun sebepleri basittir: 
Suriye ve Lübnanda mevcut 

Avrupa devletlerinin vaziyetlerini 
sarsmak, Suriye veyahut batka 
bir yere yerle§mektir. 

Bu kadar açık, bu kadar rıarih 
bir hareketin harbi körüklemek 
olduğunu şu son seneler içinde Ha 
tay meselesinde kaç kere gördük. 
Suriyede harp tahriklerinin çoğu 
bu perdeli vatanperverliğin perde 
arkasından idare ediliyordu. 

Hatta o kad~rını biliriz ki; bir 
tarafı kanşıkhğa ve harbe teşci e
derken bir başka tarafı da tahrih: 
etmek, ara kızıştırmak için elden 
geleni yapardı. Suriyede ve Lüb
nanda yakalanan teşkilat i§le böy· 
lece vatansız bir vatanperverlik
tir. 

Vatansız vatanperverliğin içini 
ve dışı~ı tnnımak iyi insanlar için 
vazifedir. 

Sadri Ertem 
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Jclponlar meydan mu .. 
harebesine başladılar 

2 Beyaz Rus 
Generah kay

boldu 

Bombardımanda binlerce insan 
Paris 23 (A.A.) -General MH. 

ler'in kaybubetinden ıonra diğer 
bir Beyaz Rus generalinin, Gene
ral Skobline'nin de ortadan kay
bubet etmit olduğu zabitei adliye· 
ye haber verilmiştir. Taharriyata 
batlanılmıt ve bütün hudut nok· 
taları ile vilayet zabıtalarına mü· 
teyakkız davranmaları için tali· 
mat verilmi~tir. 

öldü, evler yıkıldı 
Pekin, 23 (A . .A.) - Japonlar. ge

Cf"leyin yapılan şiddetli muharebeler
den onra Paotifudaki müdafaa hattr Akdenizden 
nm merkezini ezmiş ,.e hu noktanın on 
kilometre ilerisine varını§ olduklarnu 
bildirmektedirler. · 

Paotingfu 'iliiyeti dahilinde kiin 
Tsininz \'e Y cnchav'ı diin bombardı
man etmi' oldukları haber \'eritmek
tedir. 

Bir lspanyol gemisi 
tecavUze uğramadan 

geleblldl 
Paris 23 (A.A) -Eski Ruı mu· 

hariplerinin reisliğinde General 
Koutiepow'a halef olmuş olan 
General Miller'in dostları, zabrt.a· 
ya müracaat ederek Generalin dün 
akşamdan beri ikametgahından 
kaybolmuş olduğunu haber ver. 
mitlerdir. 

Toliyo, 23 (A. A.) - "Tebliğ'' 
Japon tanareleri. 22 eyliilde saat 

2 de \ 'C 6 da iki defa Canton'a taar
ruz etınişlerclir. Bu tayyarcler, tayya
re mevdanmı ve a keri binayı bom
hard~an etmişler ' 'e Çinlilere karıı 
bir lıava nıulıarehesine girişmişlerdir. 

Bn hombardnnanlar ,.e lm hava mu 
11artbf".ııİ e. nn mda Çinlilerin 35 tay· 
yare8İ tahrih edilınİ$tir. Bir japon tay 
yaresi zayi olmu tur. 

RINLERCF.: ÖTJ) VE Yı\ RALI 
Kanton. 23 ( A. A.) - Kantonun 
son 48 saat :r.arfm<la Japonlar tarafın
dan yapılan lıava hücuınlariyle lıarap 
olınu~ olan mıntakalarnu :r.iyaret e
den Reutcr ııi:m-ı rmılıahiri. fakir ma
ha11elerdeki \ıinaların atılan homha
larla parça pırn;a olnnı~ olıluğumı giir
miiştür, yerde ayısız cesetler yatmak
tadır. 

Reuter ııııılıahiri, i.ilf'nlerin ,.e ııa· 
k°atlananlarm miktarının binlere ba
liğ olc1uğumı tahmin ctınektcclir. 

ntR EV TAHRİP EDİLDi 
Şanglıay. 23 (A. A.)- .. Central 

'1t'w11" €in Ajıınııu. Taponlarm Nanki
ne ka~ı yapnn~ olduklarrhir h~va ta
arruzu c•naııında 70 ev tahrip etmit 
olduklarını bildinnf'!:tedir. 

K uoıniııgtanır;. merkez binasının bir 
cenahı lıarap olmu~tur. 

Va>ington, 23 (A. A.)· - Hariciye 
ne:r:arf"lİ. Tokyo lıükfımetine bir nota 
,·ererek Amerika teheası ile ~ivil aha
Jinin tehlikeye maruz bırakılmasını 
tas' ip etmemekte oldu~ınu bildire.-ek 

\'e ankinde tebeanın oradan çıkarılma 
sına da kail olmadı~mı hilclireeektir. 

Amc>rika sefarethane11i binalarından 
birine hir hoınha dUşm'Ü~tUr. 

Pekin, 24 (A. A.) - Paotin~ru
nun zaptı için çok şiddetli bir meydan 
mulıarehesi yapılmaktadır. 

Nnrus kfttllğOne 
kaydedlleceklere 
Ankara 23 (Telefonla) iç 

bakanlık her ne şekil ve surette olur 
sa olsun nüfus kütüklerine kayit ve 
tescil edilmek üzere müracaat ede 
ceklere ait evrakın etraflı bir tekilde 
tetkik edilmek üzere bakanlığa gön 
derjlmesini bütün tefkilatlanna bil 
dirmittir. 

Tunctallnde Ziraat 
· Bankasının şubesi 

Ankara 23 (Telefonla) -Ziraat 
bankası T uncelinin Çapakçur kaza 
ıında bir şube açmağa karar vermit 
tir. T uncelinde ziraatin inki,afı için 
alman tedbirlerde banka şubesinin 
çok faydası olacağı muhakkak gö 
rülmektedir. 

Trakya telklklerl 
Ankara 23 (Telefonla) - Trak 

yadaki kalkınma hareketlerini tetkik 
etmekte olan iç bakanlık köycülük 
§Ubcsi direktörü. B. Baha !ehrimize 
dönmüştür. Direktör tetkiklerini u 
zun bir rapor halinde hazırlamakta 
dır. 

Halk opereti ı 
İzmir Enternasyonal fuar turne 

1 

!inden diin Ankara vapuru ile geldi. 
kıt sezonu için büyük hazırlıklara 
başlayac,ktır. 

Dün "Kapo Santa Ogusta isimli 
bir ~panyol hükumeti vapuru içeri 
sinde bir kaç yü= kadın ve çocuk la 
panyol mültecisi ulduğu halde lima 
nımıza gelmiş, Haliçteki Magella 
nes lspanyol vapurunun tayfasını da 
alarak Sovyet Rusyay gitmİ§tir. 

Bu, vapur, Akdenizde bcynelmi 
lcl harp gemileri kontrolu batladığın 
danbcri hiç bir hasara uğramadan ge 
çen gemiler arasındadır. 

Moskof un kızı 
rO~tyam 1 İncide) 

kadar e'' e) uygun uz takımından l\Tos 
kofun kızı Virjini isminde •ıO )'afla
rında hir kadın]a tanışmış sevi~mcğe 
başlanıı~tır. 

Bu iki sevgilinin biribiriyle sık sık 
giiriişmeğc haşladıklarmı ~i)rcnJer: 

''- Virjini yine yağlı bir kuyruk 
aYladı. <liyP- dedikodulara ha~1anu~lar. 
Diğer taraftan Şükrünün dostları <la 
kendisine lm kadınla konu~mama!'\ı i
çin nasilıatlarda hulunnıu~lar, fakat 
Şiikrü kulak a~uıaınış Virjini i)e mü
na@ehetini deYam ettirmittir. 

Kaymakamlar ara
sır;da 

\nkara. !!'.\ ('l'elcfonla} - Aı;ık 
hulıman Kon\'a iılare l1eycti azalığına 
Scyluın idare lıry.-ti azam1daıı Feyzul-
1ah. ~f'yhan azah~ına r.~ki mülkiye 
miifetti~leri11<lcn hınail Hakkı. f psala 
kayıııakaıııh~ıırn Edirne maiyet nıe· 

• M .. 

mu nt B"hç"t Giimii~, H ıırıkiiy kay· 
makaııılığınıı Kıwacli mektupçusu F.-h 
ıni la) in f'l!ilıni~lf'rılir. 

Hariciye tayinleri 
\nkımı . 2:\ (Telefonla) -Yeni ilı

.Ia_ olııııan lskrnılı•rıın konso1osluğu· 
na nıcrkcz<len Nrcati Menemencioğ
ln. Kançılarlı~a Ha~ılar t kender, Rer 
lin elçiliği katipliğine merkezden Ha
liıl \.cııınl. Bıı~ılat elçili~i kitipli~ine, 
nır.rk<'zılı•n Sai11 tayin edilmişlerdir. 
Jla~<lat f'lçili~i kıtİilıi Eılımı ~a\"zif 
.:\ferkezc naklolunmu~lur. 

Bu müddet zarfında Şükrü elimle K l 1 
u•cuuda bulunan paraları Virjini uğ- adas ro memur arı 
runda &arfetmiş ve nihayet hankatlan 
da çıkarılmıştır. 

Ankarıt, 23 (Trlefonla) - Tapu 
kıla-tro ıııc11111rlnrı hıı yıl tapu nwkte
hinclç talıı:ile çağrılnıay:ıcakl:mlır. ŞUkriinUn i~inden çıkarılmaı;ı üze· 

rine Virjini yiiz çevirmeie ha~lamış. 

milna ehetini kesmiştir. İ§tC bundan r· .. kk t•ı 
iOnradır ki Şükrü kendine ~eJmi~tiı. ur uşu 1 osu 

Hem işinden hem ee\·~ilisinden mah 
rum kalan Şükrü nihayet dün ak~am ro~ıwrnı 1 inridr.) . 
Virjini ile konuımak istemiş Kumka· Karaman _ Silifke _ l\ler~in .
pı gazinosuna ~iderek Se\·~ilisi Virji· Mcr:ıin _ Tar 118 _ Adana _ Os
niyi beklemeğe başlaınışt1r. 

Aradan hir müddet ~eı;tikten son· 
ra Virjini eüslemni, h:r lıalde e\ inden 
çıkmı~ gazinoya do~ru ya\'a~ ya\'8~ yü· 
rümeğe ha,lamı;tır. 

ŞUkrü Virjinin ~ddi~ · ni güriiuct> 
yanına yaklaşarak : 

- Biraz ~el seninle lrnnıı,nıak iııtc>· 
yonrın. <lemi tir. 

Yirjini Şükrii~ ii ı;iiriince. , iiziiııii 

ıııan iye - Fc, zipuşa - Gaziantep 
- Bilcı·ik - Urfa - Diyarhekir. yer 
1111111 tııkip ('dt-n·k. [)j, ıırlıekir - Kay 
sni yolilc \nkara~a diiııcccktir. Gitlit 
ı;cli ~ ııu't·ııımı ııı('~af c: 2.000 kiloıntt· 
re. 

Filo, itirırr iizeriııılrki lıiitiin ;ehir 
''e ka:ıııhıılarııııııı:a lul\ 11 kıırııııııınıu· 
7.Un ;;:iikraıı lıc>yaıınnnwlerini atıU'ak
lır. 

ek~itmiş
0

: • 

- Seninle konu acak hir ee>i"' IMTIJI \N VEHE;\" GE'lÇLEHf~ttz 
yok, •;ekil iiııiiııulen. heni rahat bırak 
diyf' ter leıni::tir. 

Ru kaılm İ<;İn yaptı~ı fetlakarlıkla
rmm ~onunun hu tt-.kilıll" hir nnıanıı•
leye maruz kalması Şükrünün zalf'll 
p:er~in hir lıalıle huhman ııinirlt•rini i 
kam~ılamı~. 'e hirclcnh'r.- elini helinf' 
alarak hu;a~mı çekıııi~, Virji,.in iiTf'" 
rine atılarak rastgele saplaıııa~a ha~la
ınıiittr. 

fki ,·erin<len ,·ara alan Virjini 110-
1 ka~nı İçinP. ııarmııı:. e\ İnf" clo~nı kııfıı" 

rak iı·cri ,ı:irınek i"tt'nı İi<lİr. 1 

Fakat rılg•n hir lıaldt' lmlunan Şiik
rii ıle arka mdaıı yeti':nıiq Virjiniye 
lıirkaı; lrn;ak dalıa -.aı>hwarak ''ere ~rr- ı 
mi>l 'e ~oımı bı~ak rlinde kac;ıııa~a 
ha;;Junıış tır. 1 

Bıı ko,alaına e-nl'~ında Virii•ıi hir-
1 

ka~ defa haı:;ır1111~ fakııt ;;;f'.-ini duyııra- 1 
ınaınış ola .. ak Şükrünün ~!inden kur·ı 
tulamanu tır. • 

Siikrü se\ ~ili ini ,Jokuz ,·eri111lrıt 'a 
rala~ara~ 'ere erc)iktPn oııra kanlı j 
hıça~ı f'lıncle kaçırıain haı:lanıı'. fak at 
h 1 

'
" .. . 1 w 1 1 1 u esna< a ırJının !ll·~·rı .. arı ıer t:ı · ı 

rarıan duyıılımı olılııh'ltmlırn etraftan 1 

koşu~anlar Sükrii\'Ü hıça~ı elimle \'a
kalanu~larclır. 

\!!ır \'aralı ı•lan \'iriini l!e .. fıııl llıt- 1 
ıeki haııtahancsine ka!Jırılıuı~. Şükriil 
tevkif edilmiotir. 

ıı'. nr:ı. !.!:~ ( 11 ıı l'~i) - TUrkku,u 
ınotiirlii lan nrr katıl'\!11111 "ı n .. ~f'nri 
iıııtilııııılıırmı 11111\ ~ıff a•;int1r ,·ererek 
20 c' fiil ı:ar aıııt.n ~iiııii T11riz111 - Pi
lot hrii\ ı' 1 rr'ni ıı•ıııı l1:1nlır. Bu gf'nı;
lerin i:-imlt>ri ıınlarılır: 

·u,~i,e Toro .... Yıldız l 'çnıan. ı\lı
ııu'cl (;ii! ı·ıı. İ\'f', rıı;,. Er~iik. ı\hlullah 
Karucaoi(lu . \lınlf'tl ,\ rıkaıı. llnr.,ıın 
f\·lik. 1\lıı·r.lıar Dııruıııım. Şinaııi Ka,
JJ\k. \hılııllalı Ertıırı Ahdullalı Eftf'n. 
Talıir Yalı·ııı. Korkut Ra\'iilkrn. Ni
' n~i () "!! 0İı~iil, \lusa Giirıocl. lhralıim 
\lt,ıy. ~t>c·ip Tııl~ar. Yılmaz Can. 

-;-ı:m PÇl'~ 

lniiııii. 2:~ ( \. \.) - Türk Hıı, a 
Kıırrnııu vıırhıı,.,k :ıoıı Ft'ridun Diriıııl<•-. ' 
kin lı e rah<'rirılı· llarn nıiUc~arı Albay 
Cr>liil Yııkal. Mırnrif ıııii:-tr~arı Rid\'an 
Nafiz olduğu lıaldr diiıı :; ahalı tan arc 
if,. hııravn ~r'lıııi ~lrr 'P kaıııpm ~on 

faııli~ e•ini ••iııleıı ı:;eı;irıni~1 Prılir. 
nıı c:ın·dıı Tiirl"kıı .. nnıın lıa~ii~r··t· 

ı•u·ni Hn. Sıtlıilıa (;iikı;en ıle kPntli 
tı" ynrc~ivlr f ,.,ıanbulılan ,;elerf"k hü
~· iik hir '""' i ıç 'P !f'' ıti ile kar ılanıuış· 
tır. lniiniiııdP lıngüne kaflar 61 ki§İ C. 
1~2 ki~i ,ıl'" R hrii'e i almaya mu\'af
fak cılnıtı~larrlır. 

18 tcmıııu:r. akfaıııına kadar yapılan 
uçuşların sayısı 7138 i bulmaktadır. 

Borsa oyunu 
(Üııyrmı 1 incide) 

Bu türlü dedikoduların hiç bir kry 
meti olmadığını göstermek için bi 
raz izahat verelim: 

Amerikada dolar üzerinde devalü 
asyon olmuştur; çünkü dolar fiyatı 
altın karşılığına istinat eden bir na 
kitti; çünkü Amerika devlet bütçe 
ıı inde vergi ile kapatılamayan büyiik 
bir açık vardı; çünkü Amerika fahri 
kalan depolarında dolu olan mamu 
'!atını ve zirai istihsalatım hariçte sa 
tabilmek diğer memleketlere karşı 
fiyatı dütiirerek rekabet etmek mec 
buriyetinde idi. 

Jngilterede, ve F ransada ve diğer 
memleketlerde yapılan para devalü 
asyon1arının sebcbleri tetkik edile 
cek olursa hep ayni amiller~ veya 
hut bu amillerin bir kısmına tesadüf 
edilir. 

Halbuki Türkiyedc bu amillerden 
hiç biri bugün mevcut deRildir. Bir 
kere Türk parasının karşılığı altın ol 
mayıp tamamen memleketin yüksek 
olan mali itibarına istinat etmekte 
dir: sonra devletimizin bütçesinde a 
çık olmak şöyle dursun masarife nis 
betle varidat fazlalığı vardır. Nasıl 
ki ge-;cn !ene 1936 bütçesi yirmi 
milyona yakın bi~· varidat fazlası 
RÖstermi,ti. Nihayet Türkiyede ne 
f~brikalarımrzm mamulatından, ne 
de zirai istihsalatımızdan depolarda 
satılamayarak kalan bir ton mal 
voktur ki bunları ucuz fiyatla sata 
bilmek ve bu yüzden develüasyona 
gitmek ihtiyacı bulunsun. 

Bu, itin teknik cihetidir: hükume 
tin siyasetim~ gelince bunda da deva 
lüasyonu hatıra getirebilecek bir ihti 
mnl ··oktur. Zira başvekil ismet lnö 
r.ii Türk parasının kıy'.lletini ne ka 
rlar muhafazaya taraftar ise ona 
şimdi vekalet eden Celal Bayar da 
o kadar taraftardır. ismet lnönü ile 
Celal Bayar arasında Türk parasının 
kıymetini korumak nok~asında en 
küçiik bir fikir ayrılığı olabilir mi. 

Bütün bu delillerden sonra mü 
him bir noktaya daha işaret edelim; 
Türkiyede gerek devalüasyon, ge 
rcl' enflasyon maksadile kağıt para 
çıkarabilmek için mutlaka Büyük 
Millet Meclisinin toplanarak bir ka 
nun kabul etmesi şarttır. Bu iş öyle 
bir vekiller heyeti kara:-ile olamaz. 
Demek ki kanuni mera!im baknnm 
dan da bu dedikoduların yeri olmadı 
ğı açıktır. 

Hülaaa devalüasyon "Tlevzuu etra 
fında ortada dönüp dolatan piyasa 
dedikodusu sadece borsa oyunculan 
n m manevralannclan başka bir teY 
değildir. 

Frank niçin düttü ? 
F ranıız franpun ton ıünlerdeki 

düfllleıinin aebebini tahlil eden 8. 
A. L. Jeune lntramiceant ıuetesin 
de bunu fU tekilde hüliaa ediyor: 

Bunun için ha!tikaten fevkalade 
bir aebeb yoktu. Yalnız iki üç hadi 
~e: Et o ile caddesindeki auikaıtler; 
bu hadise dahili vaziye~imiz hakkın 
da bazı tayialara yol açml§tır. ltalya 
nın Nyon anlatmasına girmemesi: 
bu ela harici siyasetimizi nazik bir 
safhaya ıokmuıtur. Nihayet, güm 
rük istatistiklerinin netredilmcai; bu 
da, Fransız mallannm fiyatlarının 
artması yüzünden ticari sahadaki 
büyük açığımızı göstermiştir. 

Hariçteki fiyatlarla dahildeki fiyat 
lan bir seviyesine getirmek ıçın, 
kendiliğinden düşer. 

Grevler 
Beyrut 23 (A. A.) - Liman ame 

lesi ile kunduracılar ve 4000 mensu 
cat işçisi ücretlerinin arttırılmasını 

Ngon kararları 
bozuluyor mu? 

(Ü$lJrını 1 incide)• ~ 
tesiri yaptı. lnriltere ile Franta• 
nın bütün Akdenizi mütterek kol!" 
trolleri altına alarak ltalyaya bır 
hiaae vermemit olmaları ltalyan• 
lara çok ağır geldi. Bunun üze~i~• 
Musolini siyui tetebbüslere gı"t' 
ti. ltalya için Akdenizde İngiltere 
ile Franıanın aldıkları kontrol ha!' 
kına müsavi bir salahiyet iıtedı. 
İtalyanın ancak bu terait dahilin• 
de Nyon konferansının kararlar!• 
na ittirak edebileceğini söyledı. 
Fakat Muıolini bir taraftan böylct 
ıiyasi te19bbüıler yaparken, dii~r 
taraftan da Berlin ıeyahati içıll 
hazırlıklar yapıyordu. Bu hazl1'" 
)ıklar İtalya ile Almanyanın A~· 
deniz anlaımaıına kal'fı ayn b~t 
cephe alacakları manuına teftır 
olunuyordu. . 

Halbuki ıon haberler vaziyetti\ 
bu manzarasını birdenbire detit• 
tirmiıtir. İtalya Akdeniz anlat~•· 
sına -lnıiliz ve Franıız tekıı•~ 
yenlerinin kabul edebileceği bıt 
tarzda- ittirak edecejini ·reını•ll 
bildirmiıtir; buıünlerde Pariıt9 
toplanacak bir lnıiliz .. Franaı~ • 
ltalyan teknisyen heyetinin iıtirak 
tarzını teıbit etmeıi de kararlar 
tırı lmıtlır. 

Acaba Nyon konferansının ka• 
rarlanna k&111 ltalya böyle bir yr 
ni vaziyet alırken, Almanyaıııll 
muvafakatini temin etmit midir1 

Bu satırları yazdığımız dakik•• 
ya kadar bu noktayı aydınlata~ 
bir haber gelmemiştir. Mevcııt 
haberlerin ifade ettiği mana iıe f .. 
talyanın Akdeniz kontrolü hakın: 
da Jngiltere ile F ransaya verdij• 
cevapta Almanyanın henüz ittir~· 
ki olmadıiı merkezindedir. Mır 
ıolini'nin Berlin seyahati esnası11" 
da Hitler ile hiç bir mukavele UO
za edilmiyeceği, bu mülakat et
naaında ltalya ve Almanyanın il?" 
giltere ve Franıa ile tetrikimeta1" 

ıi imkanları arattll'ılacaiı yoluJı• 
daki ajanı telgraflan bun~ .. ,öıtr 
rir. n ~ 

O halde ltalyanın Akdenız kon• 
trolü meselesinde lqiltere 11• 
Frama ile uyufmaıı Berlin - Rolll~ 
mihverinin kınlmaama kadar 11" 

decek bir hidiıe mi demek ohı• 
yor? Yoksa bu arada HabeıiıtJlO 
meaeleıi üzerinde yine lnıilte~ 
ve Fransa ile ltalya arasında yeo• 
bir anlaıma yapılacağı hakkınd ... 
ki rivayetlere 1röre Muıolini'nin Ör' 
tedenberi iıtediii ıibi Avrupad• 
lnıiltere - Franıa ·İtalya· Alma~ 
yadan mürekkep bir dörtler dikta; 
törlüiü plim mı hazırlanıy_or • 
Akdenizi lnıiliz • Franıız, Kar•• 
denizi Sovyet, Adriyatiği ltalyaO 
kontrolüne veren Nyon konferaJI• 
ıının ltalyaya ait kısmında bir dr 
ğitiklik olursa Sovyet Ruıyanıll 
vaziyeti ne oluyor? Nihayet NyoJ1 
konferansının müh.im bir unıurd 
olan Balkan antanb devletleri ~~ 
deği9iklikler kaJ'fııında neler dır 
tünüyor? 

Şimdiği halde hatıra gelen bd 
mühim ıualleri aydınlatacak dıu· 
rette elimizde malUınat yoktur, •· 
ha dojruıu ltalyanın mı AlmanY• 
ile olan anlatma rabıtalannı ge\f• 
ıetti(i, yoksa İqiltere ile Fran.s•· 
nın mı Nvon' da imza edilen anl![. 
mayı sadece kendi kararları 1 

rte~istirmek istedikleri henüz aıı• 
latılamıyor. 

ASIM U,!_. 
istiyerek grev ilan etmi~lerdir. Dev vurulan ad•"' 
let memurları da keza maatlarının OllteUnden 
artırılmasını istiyorlar. Grev hareke Kadıköyünde talimhane nıeYdıa 
ti bütiin Surive ve Lübnanda baş nında göğsünün iki yerinden kan~r 
ı;l0stenniştir. Buna sebeb F ranııın akan ya,lı bir adam görülmü§. H•) 
düşmesi üzerine hayatın pahalılaş darpaşa Nümune hastahanesine k• 
mı~ olmasıdır. dırılmıştır. • . 

11 
ilk dakikalarda ifade verenı•Ye 

1 
bu adam sonra açılmış, Balatta ~',1 
icinde demircilik yaptığını, adının 

ae,ıktefl• koneer 
Be4iktq Halke,•I bölg-esinde bulunan Ş• • 

hlr Bandoeu aanatklrları tarafından yarm 
akfam aaat 20,30 da Evimizde bir konnr 
verilecektir. tlyelerlmlzin ve istekli halkımı. 
zm davetiyelerini her ırfin öğleden aonrll 
İdare memurluğundan aımalan llzımdır. 

Toplantıya davet 
F'f'nf'rbah('-e Spor KlübU Batkanlıfmdan: 
MUeuiıı'er heyeU 26- 9- 937 fla.z&r rUnli 

aaat 10 da klUp merkezinde toptanacatmd.ın 
mUeaair arkadaıların hazır bulwımalarmı 

rica ederiz. 

li olduğunu söylemiştir. .. ftİ 
Kendisini vuranın da kömürcll İf 

zeli Muataf a olduğunu ilave ·etı" 
tir. Zabıta tahkikata el koymu§tıJf· 

MUeamere ıP 
Yann ıaat 20 den itibaren ieııilC~~ 

Sandıkbumunda (Mim) ı:a::inosund• ",p• 
muatatapap Bemtocaıı taratıııd&D bit 
•amere venı~cekUr. 
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J~k . ı--~~--~--------------1, • 1 s~~~~d u~~ ~hH~~ ş anununun talı Levazım alniıliği Mahkemesinden: 

b k d 1 
//an /ar I Recep ve İsmet ve Şerife ve CemOe 

l atı etraf ln Q iı----··----·•-llli ve Avni ve Azmi ve Tahir ve Masume ve Osman Nuri ve Ayşe ve Havva ve 

k 

0

(Üstyan1 1 incide) Askeri okullar için on dört bin al. Mürşide ve Fatma ve Gülsüm ve Ali ve 
ta ·mak dogwru olmayacagı-ndan yine 600 ton :;üperisman'a ai.d 24 - 9 - 937 de yapılaca.le eksiltme göı(ilen lüzuma '"vHor. on adet yün fanila 30 9 937 35 ı.ı .T- • - Hüseyin ve Kamil ve Fatma ve Hacer "l'C 

inci maddenin C fıkrası hükmü binaen 30 - 9 - 937 de saat 15 e tehircdilmittir. (6455) perşenbe günü saat 15,30 da TophaM· Emine ve İsmail ve Şefika ve Nudiye've 
35 inci maddenin C fıkrası hükmün Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatlarile isimleri a~ağıda yuılı üç de İstanbul Levazım !mirliği Satına}- Nahide ve thsan ve Muhlise ve Reşat ve 
te ara yerdeki intikal devresine mah kalem malzeme 1 ı . 10 - 937 pazartesi lünü saat 15 te kapalı zarf uıul:.i ile An- ma Komisyonunda kapalı zarfla eksilt. Cevat ve Pakize ve Mustafa ve Sabrinin 

:~sd oanlm~ıkkaiır'zılearcae kikt(isgaetnve)ekaelemt~r tlea;a) kara.da idare binasında satın alınacaktır. mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli otuz şayian ve m:.iştereken mutasarrıf oldulda 
l ;ı Bu işe girmek isteyenlerin her kalem hizasında yazılı muvakkat teminat iki bin sekiz yüz yetmiş iki buçuk lira- rı İstanbulda Bayazitte Tavtantaşı ma-
c iş müddetleri teabit edilmek la ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhidlik vesikası ve teklifle- dır. Şartname ve nümunesi Komisyon. hallesinde eski Tavşantaşı ve yeni Mit· 
~ırn gelmektedir. rini aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. da görUlebilir. İsteklilerin kanuni ve. hat Paşa sokağında eski 8 mükerrer 

l~te bu hükme müsteniden iktisat Şartnameler parasız olarak Ankara<la Malzeme Dairesinden, Haydarpa~ada sikala.riyle teklif mektuplarını ihale kapı ve ı 10 pafta ve 678 ada ve 9 par· 
Vekaleti birinci genel emrini resmen Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. saatinden bir saat evvel KomisyonH sel numaralı ve Cavus başı Salih ağa 
tebli<Y etmiııı. bulunmaktadır. (6454) vermeleri. (126) (608.)) ~ ~ bb d ,.. ... vakfına icareli 49 metre mura aın a 

lş Kanunu yalnız sanayie değil Jami. Muhammen Muvükat • • • bir kıt'a arsanın izalei şuyuu zımnında 
her türli.i iş sahalarına tatbik edilen bedeli teminat Askeri okullar için 54980 çüt pamuı< furuhtu tekarrür ederek müzayedeye 
bir kanundur. Bu kanunun şümulü Lira. K. Lira. K. çorap 30-9-937 pcrşenbe günü saat 15 vazolunmuştur. Heyeti umumiyesinin 
haricinde yalnız deniz.ve hava işleri Muhtelif siviler. 3012,70 225,95 de Tophanede İstanbul Levazım imir. kıymeti muhammencsi (450) dört yüz: 
.CYarü denizde ve havada seyri sefer perçinler 32414,65 2431,10 liği Satınalma Komisyonunda kapalı elli liradır. Birinci açık arttırması 
1tleri), çiftçilik işleri ve bir ailenin ef Rakamlı işaret çivisi. 3750,00 281,25 zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 27 _ 10 - 937 tarihine müsadif çarşam-
tadr tarafından dışarıdan aralarına bedeli on sekiz bin yUz kırk üç lira ba günü saat 14 den 16 ya kadar icra 
~abancı işçi katılmaksızın ev içinde Teknik okulu giriş imtihanı kırk kuruştur. İlk teminatı bin ÜÇ yüz olunacaktır kıymeti muhammenesinin 
Yapılan i§ler bırakılmıştır. altmış lira yetmişaltı kuruştur. Şartmı- 5(: 7 s yüzde yetmiş beşini bulduğu tak-

Bu ii-; katagori İf sahasından maa Teknik o" u 1 u mil dil r ltiğllndeo: me ve numunesi Komisyonda görille. dirde o gün ihaleyi katiyesi yapılctcak· 
da sınai olsun ticari veya mali olsun Giriş imtihanı 4 teşri:ıevvel _ 93- pazartesi günü Üniversite fen fakültesi bilir. İsteklilerin kanuni belgelerilc tır bulmadığı takdir.de en son arttıranın 
her türlü iş sahaları kanunun şümü konferans salonunda yııpılacaktır. Kay:lolunanların fotoğraflı koırneleriyle o gün teklif mektuplarını ihale saatinden bir teahhı:.idü baki kalmak ilzere 15 gün 
lü dahilindedir. saat 8.30 da Fen fakültesi bahçesinde bulunmaları ve riayete mecbur oldukları saat evvel Komisyona vermeleri. müddetle temdit edilerek ikinci açık 
. Ve bu işlerin hususi sermayelerle imtihan talimatını öğrenmek için her gün mektebe ır.:.iracaatları ilan olunur. (128) (608:i) arttırması ıı _ ıı - 937 tarihine müsa· 
1'letilenleri değil ayni znmanda dev (6456) • • • 
let ve vilayet ve belediyelerin ilgili 
olarak resmi bir mahiyete göre yü 1 
tütülenleri dahi ayni şekilde ve ayni 
ferait altında iş kanunu hükümlerine 
tabidir. 

Beyoğlu Va'kıflarDirektörlüğü ilanları 

Kiralık EmlA.k 

Askeri okullar için yirmi yedi bin 
altı yüz kırk çift yün çorap 30 - 9 - 937 
pcr§enbe günü saat 16 da Tophane.ie 
İstanbul Levazım amirliği Satmalmn 
Komi~yonunda kapalı zarfla eksiltme
si yapılacaktır. Tahmin bedeli on beş 
bin iki yüz iki liradır. İlk teminatı 
bin yüz kırk lira on beş kuruştur. Şart. 
name ve nümunesi Komisyonda göı·U. 
Jebilir. İsteklilerin kanun! belgelerle 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel Komisyona vermeleri. 

dif perşembe günü saat 14 den 16 ya 

kadar icra olunacak ve o gün en çok 
arttırana ihale edilecektir. İpotek sahi
bi alacaklılarla diğer alakadarların işbu 

gayri menkul üzerindeki haklarını hu
susiyle faiz ve masrafa dair olan ide" a1a· 
rını evrakı müsbitelerile yirmi gün için
de bildirmeleri lazımdır. Aksi halde 

hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından hariç_ ka 
lacaklardır. Müterakim vergiler borç· 
larr nisbetinde hissedarlara ve dellaliye 
ve vakıflar kanunu mucibince verilmesi 
15.zımgelen 20 senelik taviz: bedeli ve 
ihale pulu ve · tapu masrafları m:.işteri· 
ye aiddir. Arttırma şartnamesi i'bu ilin 
tarihinden itibaren mahakeıne divanha· 
nesine talik k:lınmıştır. Talip olanlann 

Kanunun üçüncü maddesinde bu 
kanuna göre sanayiden sayılan işler 
~llılıdır. Bundan maksad, sanayi İ§ 
leriJe sanayiden olmRyan i,Ieri ka 
llun hükümleri tatbik edilirken bu 
İtlerden her birinin mahiyetleri itiba 
tile aynlıklar gösteten şartlannm va 
\'l\~İyetlerinin icabettireceği usulle· 

Semti 

Reşiktaı 

Betikta§ 
Fındıklı 

Mahallesi Sokaiı Numarası 

Dikilitaş Cami altında 
Sinanpaşa Vapur iskelesi 
Perizathatun Perizat hatun cami 

avlusunda meıruta 
arsası. 

4 
33/3S 

Cinsi 

Dükkan 
Arsa 

(125) (6082) 

tin dercedilmesini temin içindir. Bu Galata Arapcami Kalafat Seyid Ali 
Camii mer.diven yeri. 

1/88 Arsa . . ,,,, 

İstanbul Denizyollama mudürlii;tı 
Sarım Romorkörünün temizleme ve ta· 
miratı 29 - 9 - 937 çar~amba günü saat 
14 de Tophanede Le\."azım imirlifi sa· 
tınalma komisyonunda pazarlıkh yapıla 
caktır. Keıif bedeli 250 liradır. Temina· 
tı 37 buçuk liradır. Ke~if ve şartname.si 
Komisyon.da ıörülebilir. İsteklilerin ka 
nunf vesikalariyle birlikte belli saatte 

tıu size bilhassa söj•lemekliğimizin 
~cbebi bir çok kimselerin bu Ü<;Üncü 
ll1addeye bakarak İş kanununu miin 
haaıran sanayie mahsus bir nevi fab 
likalar kanunu mahiyetinde göster 
dikleri yanlış telakkileri tashih et 
tılcktir. 
k Şimdi bu birinci genel emirde yu 
arıda söylediğim İ§ kanununun ü 

ç) Üncü maddesinde sayılan sanayi iı 
eridir:. Bunların bir kısmı ele alm 

l'llı§ ve genel emrin bir numaralı 
~ndinin A fıkraınnda ne olduğu gös 
tcrilmiştir. 

Ayni bendin B fıkrasında ise 
~nkacılık ve sigortacılık itlerile di 
~er her türlü vasıftaki toptan ticaret 
~1 "'ri tasrih edilmiştir. 
1 !şte; A fıkrasında yazılı sanayi iş 
Ctile B fıkrasında yazılı sanayiden 
~lınayan işlerde 48 saatlik iş müdde 
1 tatbik edilecektir. 

. Gene ~anayiden olan üzüm ve in 
~ır işlerine gelince bunlar için günde 
d'I saatlik çalışma müddeti tesbit e 

1 lrtıiştir. 
d Seker İ§leri bu senenin kampanya 
d~"resine mahsus olmak üzere §İm 
~~c kadar tatbik etmekte olduğu iş 
b Uddetlerini muhafaza için serbest 
1takılmıştır. 

eli -:- Genel emrin bir numaralı ben 
1 l'lın A ve B fıkraları haricinde ka 
an i,ler ne olacaktır? 
l\ ··- işte bunları genel emrin 5 
b llrtıaralı bendinde yazdığımız gibi 
b~\ıtıdan sonra peyderpey çıkaraca 
~ 2 nci, 3 üncü genel ilah. emirlerle 

llsu]e bağlayacağız. 

ti Bu meyanda bazı gclzetelerin ter 
~ ha~ası olara~ B ~ıkrasmda yazılı 
~c ? dıyc tabettıklerı perakende tica 
l'tı tı~ ~Yazılmamı§) olarak tasrih edil 
'lltesını rica ederim. Çünkü B fıkra 
~ da yazılmı§ olan toptan ticaridir 
~ 48 Matlik İ§ r •. i.iddetine tabi tutul 
b\ıl.tt.~ur. Halbuki perakende ticaret 
b,.~un için iş müddeti itibarile ser 
'"(ittir. 

ka_~Unlnr ~ibi otelJer, lokantalar, 
~"Veler, berberler sair buna benzer 

·•a "d ~ .. Yı en olmayan ve doğrudan 
~,.t~~1tıya mal alım satım suretile tica 
lı\aı1 

e de iştigal etmeyen çalış 
t.~·~ra gelince: bundan sonra gelen 

: err:le tatb.ik edilecel:tir. 
~~l-' Cazctecıler hakkında ne dü~ii 1 

orsunuz? 

~itl:{ 21 tarihli Cumhuriyet ~azete 
't ~ e. ~l'!.?cteciler icin iktisat vekaleti 
~c ~ır._; tl!rafınclan bir nizamna 
~i, ~~~ırlandı~ı h3kkında bir hava 

~0rdüm. llkönce fU ciheti teba 

Dükkan Beyoğlu Asmalımescit istiklal caddesi 324/1 
Yuakrda yazılı vakıf mallar 31 - 5 - 938 sonurıa kadar kiraya verilmek 

Üzere açık arttırmaya konulmuştur. 
1ateklilerin 27 - 9 - 937 pazartesi günü saat - 14.30 - da Beyoğlu - Va-

kıflar direktörlüğü Akarat kalemine gel mcleri. (6134) 

Çorum Nafıa DlrektUrlUğUnden: 
7 _ 10 • 937 perşembe günü saat 16 da Çorum Nafia Eksiltme Komisyo

nun.da ihalesi yapılmak üzere 30381.3 7 lira keşif bedelli cezaevi in patı eksilt· 
mesi 20 gün uzatılmı tır. Şartname, plan, keşif ve buna müteôair diğer evrak 
Nafia Dairesinde görülebilir. Muvakkat teminat 2278.60 liradır. İsteklilerin tek
lif mektuplarile müteahhidlik vesikalarr nı ihale günü saat ıs e kadar ihale Ko-
misyonuna vermeleri lazımdır. (6448) 

\ Sultanahmed Birinci Sulh Hukuk .. . ı· . k" l l 4 h ruz ettırme ıyım ı a e umum mu ar Mahkemesinden: 
rirlerle yazı işleri müdürleri gibi lshak ve Tahsin ve Kazım ve Nazı--
münhasıran masa başında ve yalnız. 
fikri surette kalem işletir vaziyette 
çalışmakta olan kısım iş kanununun 

1 
şumulü haricindedir. j 

mm }ayian ve müştereken mutasarrıf 

oldukları İstanbul Bü}"°jkçarşıda S"iha!
lar sokağında eski ve yeni 27 • 29 - 3! 
kap1 ve ve 27 59 ada ve iki parsel nu
maralı kagir dü.kk!nın izalei şüyui 

zımnında furuhti tekarrür e.derek mü· 

Çünkii bunlar yalnız fikren çalı 
şan yurddaşlardır. lş kanunu ise 
bedeni ile cahşan veyahut hem bede 

J zayr~deye vazolunmuıtur. Krymeti mu· 
ni ile hem fikri ile çalışan işçileri 
cevresine almaktadır. Binaenaleyh 
yalnız muharrir hakkını taşıyanlar i 
çin bir niumnam~ yapılması bugün 
için mevzuu bahis değildir. 

Gazetecilik işlerinde hem bedeni 
ile hem fikri ile yorulanlara gelince; 
bunların ne gibi usullere tabi tutul 
ması keyfiyeti alelıtlak dif!er bütün 
beden ve fikir işçileri hakkındaki 
mukarrerat ile birlikte tesbit edile 
cektir. 

- Beden ve fikir hududunu gaze 
teciler için tayin etmek pek kolay ol 
masa gerek; bunu nasıl bir kanuna 
tabi tutacaksınız~ 

-Evet dediRinizde haklısınız; 
yalnız. fikir işlerini hem bedenen 
hem de fikren ayırdetmek çok güç 
tür. 

Bu Rebebledirki devlet mü 
nasıp gördiiğii zamanda yal 
nız fikir işçisi mahiyetinde bu 
lunanları veyahu· çalışma tarzları 
nm mahiyetleri itibarile böyle mün 
hasıran fikir işçisi sayılmaları iktiza 
eden kimseler mesela bazcte muhar 
rirlerini ele alarak belki de bir ka 
nun çıkarabilir .. 

hammenesi üç bin liradır, birinci açık 

arttırması 27 • 10 - 937 tarihine mü~a-

dif çarpmba günü saat on dörtten eın 

altıya kadar icra olunacaktır. Kıym•t; 

muhammene,inin yUzde yetmit beş:ui 
bulduğu takdirde o go~ ihalei kat'iyesi 

yapılacaktır, Bulmadığı takdirde en o,·:.n 
arttıranın taahhhüdü baki kalmak üı~· 

re on beş gün müddetle temdit edile· 

rek ikinci açık arttmnaaı 11 - 11 - 937 
tarihine müsa.dif perıembe günü saat en 
dörtten on altıya kadar icra olunacak 
ve o gün ep çok arttırana ihale edile
cektir. 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer ala· 
kadarların iıbu gayri menkul üz:erin :1e 
ki haklarım hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını evrakı m:.isbitele
rile yirmi gün içinde bildirmeleri li.zın:
dır, aksi halde haklan tapu sicillerile 
sabit olmadikça satıı bedelinin payla~
masından hariç kalacaktır, müterakim 
vergiler ve mahkeme masrafları borçla· 
rr nisbetinde hissedarlara ve dellSliye ve 
vakıflar kanunu mucibince verilmesi ll
zımgelen yirmi ıene1ik taviz bedeli ve 
ihale pulu ve tapu maaraflan müıteriye 
aiddir. 

Komisyona gelmeleri. 
(140) (6394). 

• 
Askeri Baytar Tatbikat okulunun ka

nape, koltuk ve sandalyalarının tamiratı 
28. 9 - 937 ıalı g-:.inü saat 14 de Top 
hanede İstanbul Le"lazım amirliği aa 
tınalma Komisyonunda pazarlıkla yap
tınlaca.ktır. Tahmin bedeli 125 liradir. 
Teminatı 18 lira 7 S kuruıtur. İsteklile· 
rin belli saatte Komi::ı;yona gelmeleri. 

(143) (6392). 

1(. • ,,,, 

Maltepe Piyade atı~ okulu ocakları 

tamir ettirileceğinden pazarlığı 28-9-937 
salı günü saat 14.30 da Tophanede İı· 
tanbul Lev.ızım amirliği aatınalma i{o. 
misyonunda yapılacaktır. Ketif bedeli 
780 lira 83 kuruıtur. tık teminatı 58 • 
lira 60 kuruıtur. Şartname ve keşfi Ko· 
misyonda ~örülebilir. Aranılan ev!lafı 

haiz: olan isteklilerin belli saatte Ko· 
misyona gelmeleri. 

(144) (6391) 

"' . :{. 

kıymeti muhammenesinin yüzde yedi 
buçufu niıbetinde pey akçesini hami
len o gün ve saatta İstanbul Divanyo-

lunda daireyi mahsusasında Sultanah· 
med 3 üncü Sulh Hukuk Mahkemesi ba~ 
kitabetine 937 / 3\ numara ile müra· 

caatları ve hissedarlardan ikametgahln
rr meçhul bulunan Havva ve Mürşide 
ve Fatma ve Gülsüm ve Ali ve Hüseyin 
ve Kamil ve Fatma ve Hacer ve Emine 
ve İsmail ve Şefika ve Nudiye ve Wahi
de ve Muhlise ve İhsan ve Reşad ve Ce 
vat ve Pakize ve Mustafa ve Sabrinin 
o go:.in ve saatta gelmedikleri veya tanf
ların.dan musaddak bir vekil gönderme
dikleri takdirde gıyaplannda muamele 
ifa kılınacağı tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilan olunur. 

lslanbul Komutan-ı 
lığı ilanları 

Çcrkesköyilnde gösterilecek nıa. 

halde bir pavyon kapalı zarfla ihalesi 
8 birinciteşrin 937 cuma günü saat ltı 
da yapılacaktır. Muhammen keşü be .. 
deli 30424 lira 64 kuruştur. Şarlna.. 

mcsi herg{in öğleden evvel Komisyon-
da görülebilir. İsteklilerinin 2282 !l. 

İki numaralı dikimevi için 65000 adet rahk ilk teminat makbuz veya mektu~ 
15 x 5.5 perçin çivi'li 65000 adet yarım ları ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ün. 
yuvarlak halka 29 - 9 - 937 çarşamba cU maddelerinde yazılı vesikaları ile 
günü saat ıs de Tophanede İ~ul beraber ihale saatinden en az bir saat 
Levazım amirliği aatınalma Komisyo- evveline kadar teklif mektuplarını 
nunda pazarlıkla alınacaktır. Tahmin Fındıklıda Komutanlık Satmalma Ko. 
bedeli 266S liradır. İlk teminatı 199 lira misyonuna vermeleri. (6201) 
88 kuruştur. Şartname ve nümuneleri --------'--------
Komisyonda görülebilir. İsteklilerin bel· 
li saatte Komisyona gelmeleri. 

(14S) (6390) 

• • • 
Dikimcvi için 6500G adet san kesme 

kanca 65000 adet köprülü sürgü 6SOOO 

adet köprüısüz ıür~ü 29 - 9 - 93 7 çaı 
ıamba eünü saat 14.30 da Tophanede 
İstanbul Levazım amirliği satmalma 

komisyonunda pazarlıkla ahnacakt;r. 

Dr. Ihsan Sami _ 

Gonokok Aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtilatlarına k~ı 

lu Sultan Mahmut türb~si. No. 113. 

iLAN 

Bu kanun fikir işçileri kanunu o 
lur. Bu bir devlet meselesidir ki şah 
sen daha fazla izahat verecek salahi 
yeti haiz dc~ilim. Ancak ı1imdilik g-a 
7ct~ ve matbaa iş!erindz olduğu gibi 
diğer iş sahalarında dahi yalnız be 
clenle çalrşan kimseleri ve bir de be 
den yorgunluklarına fikir <,:.alışma 
l'H katan kimseleri de alarak nizam 
nameler. talimatnameler yapmakla 
mükellefiz . ., 

Arttırma şartnamesi işbu ilan tarihin Tahmin bedeli 4745 liıadır. İlk temina· 
den itibaren mahkeme divanhanesine tı 3S5 lira 88 kuruştur. Şartname ve nü· 
talik k;lınmı§tır. Talip olanların kıy- muneleri Komisyonda görülebilir. İste~. 

Şehremini Saraymeydanı caddesinde 
47 NO. 1ı kurukahve ve tütüncü dük'<a· 
nı acele devren satılacağından taliplerin 
mezkur dükkan.da Mustafa'ya müracaat 
larr. 

meti muhammenesinin yüzde yedi bu- lilerin belli saatte Komisyona gelmeleri. ( 23244 ) 

çuğu niıbetinde pey akçeıini hamilen o (146) (6389} !!ll••••••••ı•••••--
gün ve o saatte İstanbul Divanyolunıia --------------- Göz Hekim l 
dairei mahsusunda Sultanahmed Birinciıı===== Diş hekimi ::::::::::::::::,. Dı. Şükrü Ertan 

Sulh Hukuk mahkemesi başkatibh:.e • ff FERiT RAM ıZ • Cafalotlu Nunıc-amaniye cad. No. 3( 
93 7 / 29 numarayla müracaattan ilin O·· al 
lunur. ı Seyahatten avdet ederek hastaların1 ·n· ·, (Cıf'alnflu Eczanesi yanında) 

k Telefon. 22SM 
(23243) n.wııw abule başlamıştır ftlllnlllll • -•••••••••---•• 
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. ;.' ... , . , '~... .-1# GECEL-GDNSEL--------· 

Kız-Erkek VUCA CLKCJ LİSELERİ Orta-Lise 

(Eski : i N K 1 L A B) 

Kuranı, Direktörü: Ne(b)ft<e>~Du Haım<dln l\JDkttlımen 
Hesmi Okull=:.ra muadeleti tasdiklidir. Kayıt için hergün müracaat olunabilir. isteyenlere 

mufassal tarHname gönderilir. Çarşıkapı, Tiyatro caddesi. Telefon: 20019 
.. . . . 

E S K i F E V Z i V E ·--------•ı'ı• 
Koz '9'e IŞIK 
lEırkel!< LiSELERi Geceın GlYıınHdlüzOü 

Usta ını lb> lYI O • iN ftşarrııieaışo 
Memleketimizin en eski hususi lisesidir. Ana, İlk, Orta ve Lise kısımları Fen ve Edebiyat kollan vardır. htan
bulun en havadar ve sakin muhitinde Teşvikiyc karakolu karşısında ve Tepik'.ye camii ittiaalinldedir. Kayit 
için hergün ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. isteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon 44039 

Bu yıl Ankara Yük!ek Ziraat EruıtitüsünUn ziraat, Baytu fakUltesine 
kız ve erkek ve Orman Fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, paralı yatı
lı ve yatısız talebe alınacaktır. EnsUtUye yazılabilmek için aşağıdaki §8.I'tlara 
uymak gereklidir. 

1 - Türk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihanını vererek 
Bakaloryasını yapmış veya. lise olgunluk diplomasını almı~ bulunmak lazımdır. 
bakaloryasını yapmamış veya olgunluk diplomasını almamı~ olanlar Ensti. 
tllye alınamaz.) 

2 - İstanbul Üniversitesinin Fen Fakültesinden naklen gelecek olanlar 
orada okudukları sömestirlerden muvaffak olmuşlarsa, ikisi kabul edilerek 
Baytar, Ziraat Ye orman Fakültesinin üçüncü sömestirlerine alınırlar. Ancak 
Baytar fakültesine girenlerin bu fakültenin birinci ve ikinci sömestirlerin<le 

okunan Anatomi dersine de ayrıca.devam etmeleri ve Ziraat fakliltesıne 

girenlerin Ziraat stajmı yapmaları gereklidir. 
3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı ve, 25 den yukarı ol-

maz. Nihart talebe yüksek yaş kaydnıa bağlı değildir. 
4 - Parasız yatılı talebeden ertiklerlnin lUzum gösterdiği beden kabili-

yeti ve sağlamlıkları hakkmda tam teşekküllü bir hasta evi kurulunun raporu 
lazımdır. Bu raporlarda talebenin her türlü askeri hizmete kabiliyetli olduğu 

nyrıca tasrih edilecektir. 
5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, ymı.iden sağlık ve sağlamlık 

muayenesinden geçirilerek ertiklerinin !Uzum. gösterdiği beden kabiliyetini 
göstermiyenlerin Enstitüden ili§iği kesilir. 

6 - Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankara'da Orman çiftliğin'de 10 
ay staj görmeğe mecburdurlar. Bu staj . mUddetince talebeye 30 lira aylık ve
rilir. Yatacak Çiftlik'te parasız sağlanır. (Stajyer talebenin yemesi ve içmesi 
de Enstitüce sağlandığı takdirde kendilerine bu 30 lira verilmez.) 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde her ne se
beple olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bırakanlardan veya ce· 
zaen çıkarılanlardan hükfımetçe yapılan masrafları ödiyecekleri hakkında veri· 
lecek nümuneye göre noterlikten tastikli bir kefaletname alınır. 

8 - Enstitüye girmek isteyenler yukarıda yazılı rapordan başka nufus 
kağıdını, aşı kağıdını, polis veya uraylardan alacaktan özgidim kağıdını, orta v: 
liselerde görmüş oldukları sliel dersler h akkmdaki ehliyetnamelerl iliştirilerek ci 
yazılariyle yazacakları pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafiyle birlikte 
doğruca Ankara' da Yüksek Ziraat Ens titU.sU Rektörlüğüne başvururlar. Talip 
ler dilekçelerinde hangi fakülteye kayıt olunmak istediklerini bildirmelidirler. 
Aksi takdirde dilekçeler hakkmda bir muamele yapılmaz. 

9 - Pulsuz veya usulll dairesinde p ullanmamış olan ve 8 inci maddede yazılı 
kağıtların ilişik olmadığı dilekçeler gelmemiş sayılır. Ve bunlar hakkında 
hiçbir muamele yapılmaz. 

10 - Birinci ve sekizinci maddede yazılı vesikalarla vaktinde başvuran· 
lar arasından pek iyi ve iyi dereceli ola nlar tercih edilir. 

Kabul edilecek talebe diploma dere cesine ve başvurma tarihlerine göre se

çilirler. Kadro dolmadığı takdirde orta dereceliler ve başvurma sırasına göre 
aJınabilirlcr. Aynı şerait altında liseden fen lasmmdan çıkacaklar tercih olu. 
nur. 

11 - Cevap isteyeni~ a)Tica pul göndermelidirler. 
12 - Başvurma zamanı ağustosun birinci gününden eylülün 30 uncu gü. 

nü akşamma kadardır. Bundan sonraki başvurmalar kabul edilmez. 
(2298) ( 4643) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Bir kilosuna Uç buçuk kuruş tahmin bedelli otuz bin kilodan elli bin 

kiloya kadar kuru otla bir kilosuna altmış para fiat tahmin edilmiş saman a
çık eksiltmeden pazarlığa tahvilen 6 B. Teş. 1937 çarşamba günü saat onda sa
tın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız olarak Komisyondan alınabilecek olan bu pazar
lığa girmek isteyenler:n yüz seksen ye di buçuk liralık teminat makbuzu ile 
belli gün ve saatte Komisyona baş vurmaları. (3436) (6281) 

IO O KT O R 

lstanbulVakıflarDirektörJüğü ilanları 

Kıymeti 

Lira K. 
268 80 

417 1 o 

Pey paraaı 
Lıra K. 

18 20 Kırkçeımc'de So ıbanba.§ı ibrahUrıai~ 
mahallesinde Kırkçeşme caddesinde eski 
- 31 yeni - S5 numaralı 134.40 metre 
murabbaındaki aru. 1229. 

31 28 Bayazid mahallesinde Çadırcılar cadde" 
sinde 141 numaralı halen 5 lira 50 kıJ• 
:'UJ kira getiren dükkanın tamanu. 5954 

Yukarda yazılı mallar satılmak üzere 15 gün müddetle açık arttırmaya çık•· 
nlmıştır. İhalesi 11 - 10 • 937 pazartesi günü saat 15 - te yapılacaktır. fsteklile--
rin MahlUlat kalemine gelmeleri. (6440) . 

" 

" 
Silvan 
Silvan 
Merkez 

.. 

Seyhan 

Köyü 
Karabaş 

Satı 

Merkezi 
Harbeto 
An bar 
Merkez 
Aslo 
R!bi 
Yeniköy 

llbaylığından: 

1450 oo 

Bir evin 
Tipi Adedi Bedeli Yek11n 

3 50 476.14 23807.00 
3 50 465.10 23255.00 

2 15 630.21 952815 
3 35 520.21 18207.35 
3 80 583.21 46656.80 
2 15 590.90 8863.50 
3 35 491.63 17207.05 
3 12 456.52 5478.2, 
3 6 456.52 2739.lZ __.. 


