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~
b~t düne kadar bir Türk Profe. ': .. ~----= 
ır Türk bilgini idi, bugün ar. 

11~el_rnilel bir ilim otoritesi. bey. 
:ı bır şöhret olmuştur; bu sene. 
reş arkeolojik, antropolojik • 

1 lonk kongresinde kazandığı mu.. 
a.;c'Yet kendi şahsı için oldu
d da: rncmlcket ve '!'ürk milleti 
e iftihar edilecek bir hadisedir. 
Un için genç Türk alimi ile Bük. 
ngresindeki faaliyeti hakkında 
b·a.}ı <lüşiinüyordum. Dün çok 

in' 1 ır lesadUf beni Bayan Afet ile 
·a r~ırdı. Hem de kongr<',de büyük 

er kazanan konferansını teyid 
ı;~ tıUl!andığı tarihi vesikalar kollek. 

!)Yanında olduğu halde karşılaş. 

1~ erhal bu fm-1attan istifade ede. 
,0~tire mf"vr.uuna temas ettım. 
lııı"e konf eransmm b.r suretini 

ııt için ltıtfetmesini rica ettim. 
b eransın a.qJını kongre başkanlı. 
ırakmış. Yanında bu asla tama. 
ll'ıuvafık bir suret yokmuş. Fa. 

' ~ngreyc götürdüğü tarihi eşya. 
0lleksiyonu yanında bulundu. 

ti~_hu çok değerli eşyanın tetkiki. 
~adc ettiler. Bununla beraber 
ettiğim izahatı da verdiler. 
~0rüşten ve konuşmadan aldığım 

tı efkarı umumiye için ger. 
alaka uyandıracak mahiyette 
lll için burada hulasa ediyo. 

duran tarihi 

kolleksiyonu hakkında izahat \•er:me7.
dcn C\'vel konf eran~ının mc,·zuunu an· 
latarak dedi ki: 

- Türkiye tarihi varlığımızın çok 
değerli ve zengin eserleri ile doludur; 
bu itibarla memleketimiz kültürel be.. 
şeriyetin en ileri ülkelerinden biridir. 
Bu zengin medeniyet ve kültilr eserle. 
rini ç~itli olarak koj'Ilunda saklıyan 

ASIM US 
(Sonu: Sa. 10 Sii. 1) 

li ve Belediye reisinin beyanatı 

Şehirde 
a b a h p a z a i~ 1 a r ı 

kuruluyor 

I'a:.arycrforind~n bir göriinii~ .. 
(Ya.::m 10 unru sm-{ndn) 

••• • •• 
Telgraf aclre.sI: Kunm • fsfanJ;ul 
Telef. 21413 (Ya.zı), 24370 (idare) 

Bugün 12 Sayı( a 

Sayısı heryerde 
100 para 

Akdeniz konferansı 
yarın toplanıyor 

Sovyet Rusya Italyaya ikinci 
bir nota daha verdi 

it alga konferansa iştirak etmigecek 

Vekiller 
heyeti 

toplanıyor 

Türkiyeyi Hariciye 
vekilinıiz temsil 

edecek 
1\filano, 8 (A'. A·. )' - Popolo d'İtal. • 

ya gazetesi, hiiyiik lıarrıerıc, 1talyanın F ı ansız, lngllız notası 
Sovyet notası do1ayısiyle ı\kdeniz ile veı diğimiz cevabın 

İzmir, 8 ( Iln_n i) - Başvekil İs- konf eramma i~tirak etmiyeceğini bil- l. I . 
ınet lniinü saat ıo da lmı:.uei trenle dinnekteclir. me ın er l 
)laniı;aya lıarr.ket etti. fsnıet İnönü Rerlin, 8 (A. A. )'- Korrcsponclas Ankara 8 (A. A .) - Akdeniz 
1\funi .. a la hüyiik hir tezahüratla kar- diplomatik Akdeniz konferansı hak· konferansına Türkiy~ Cumhuriyeti· 
~ılandı. kmda şunları yazıyor: nin davet edildiği hakkında Ankara-

1\fani.;a, 8 (Hu mi)" - Ba~vekil Konferanı;, Almanyacla ,.e ltalyada daki Fran~.ız büyük elçisi ile lı:g~liz 
f ~mct İni>nü i:;ta~yonda binlerce hal· umumiyet itibariyle miiı;aid bir hi.iı-nü maslahatguz.arı tarafından hancıye 
kın alkışları arasında karşılanclr. t~met kabul gönnü~tü. }'akat Sovyet notası, vekaletine ayni . ı:nealde ?larak 
fn(inii Halke.,· ı'nı·. roc1ık hahr<>sini, hu··. b b v 1 v 6 9 937 t h nd d •dı olu ' • :."' u iyi Yati"eti a•tan 3113 .... ı t cıristir- - - arı ' e eıı -
yiik ha~tahane ,.e mimar Sinanm ese· · · J :ı :> ... 

0 
:. nan nota ile verilen cevab asağıya 

mıştır. ~ 
ri olan Mura<live camiini, a!ari atika 1 dercohınınuştur 
mii7.c~ini ve ı-ı;or sahasını gezdi, tel· RUSYANIN 1KlNCl NOTASI Ayni mealdeki notanın sureti: 
kiklcrde hulnnclu. Mo.ko,·a, 8 (A. A.) - Tas ajansı Hükumetimin emrile ve "fngiliz,, 

Ankara, 8 (Tcl<>fonla )' - Manisa- bildiriyor: 'Fransız,, meslekdaşrmla mutabık ola 
elan lınreket eden Bnş,·ekil İsmet İnö- '(Sonu: Sa. '4 Sii. J) ( onu: Sa. 4 Sii. 3) 
ııii yarın akşam Ankaraya gclerektir. 
Ra~vf'kilin gelifini miiteakip ,·ekifü:r 
heyeti toplanacaktır. Toplantıda Akde 
niz emniyeti me:o:cleı:ıinin görüşiilece· Göğüs Göğüse Harp 
ği anln~ılmakta<lır. 

Dil ve tarih neşriyatı Çinliler bir muhrip batırdılar, .Tapon
Istanhul 8 (A. 'A.)' -:-v!ürk Dil )ar 3 tayyare diJşÜrdiiler. bir crenıİ 

Kurumu genel sekreterlıgınden: ı b 
Türk dili kurumu ve Ankara üni- b t ~d l b" ' t . b b 1 d l .. 

versitesi tarih - dil - \'.oğrafya fa- a 1 ı 1 ar, il ren 1 om a a 1 a J 
kiiltesi adlarına basılmı§ ve basıla • 
cak olan dil araştırmaları kitapların
dan başka olarak dil sorumlarmn ve 
güneş - dil teorisine dair çıkarılan 
kitap1arm kurumla bir :li~iği olmadı 
ğı görülen lüzum üzerine ilan olu -
nur. 

Sekizinci Balkan 
oyunlara 

Dünkü müsaba
kalarda 2 nci ve 
3 ncülüğü aldık 

(Ynz1s1 .J ncii .~ayıfn<la.) 

Orta tedrisat 
kadrosu 

Yeni kadronun ilk kıs
mını UçUncU sayfamızda 

: I okuyacaksınız 

Nankin: 8 A.A - Ccntral ncvs ajan 
smdan: 

Vhangpoodaki Japon harp gemileri 
ile pootungdaki Çin batal"yalan arasm 
daki mütemadi topçu düellosu, muhare 
beyi yeniden Şanghay civarına naklet 
miş olup orada topların ateşleri Bund 
dan görülmektedir. Japon harp gemileri 
ateşlerini Pootungdaki Çin mevzilerine 
tevcih etmişlerdir. 

Çinliler mukabele etmişler ve 16 nu 
maralı Japon muhribi ile bir nakliye ge 
misini batırmışlardır. 

BiR lNGILIZ VAPURU TEVKiF 
EDiLDi 

Hongkong 8: A.A. - Taishan adın 
daki İngiliz vapuru bu sabah Macao ya 
kınında İngiliz kara suları haricinde 
tevkif edilmiştir. 

SOVYETLERIN ZAPETTlKLERl 
GEMiLER 28 E BALIC OLUYOR 

Sheishin: 8 A.A. - Kore domei ajan 
sın dan: 

Sovyetlcr 7 eylül sabahı, açık deniz 
körfezinde sekiz Japon balıkçı gemisini 
zapetmişlerdir, Sovyetler tarafından 

zapedilmiş olan gemilerin mikdarı 28 c 
baliğ olmuştur. 

(Sonu: Sa. 4 Sii. 3) 

•• •• 

Bugün lzmfrin 
kurtuluş günü 

İ:r.ınir. 8 (IJ11,ıı-i) - 9 r.yliil lıa~
raıııına gelenler 30.000 kişiden fazla· 
ılır. Bayrunı muazzam hir şekilde kut· 
Janacnktır. 1zmirin her tarafı hııgiin· 
drn r1onanmağa ha~lanııu~ı ıı·. 

SIVASTOPOL . ONUNDE 
Yazan: 

~enenin en büyük 
tarihi tefrikası 

Niyazi Ahmet 
Cumartesi günü 

11 Eylül sayfa~rı~d~ ~~unuz 



Z - KURUN 9 E1'LÜL 1937 

- () lıulık tabloyu hir ~c~ lcr yap 
tınız. Zira çerçeH~, U) nı ~cr~e\'e de
ğildir. 

- .:\lil}oııer. <_;l'rı;eve a) 111~1 dt'~il. 
L~cr, hir parça llalıa naıik olıııuş 
ols ay~rnız. Siu hu lıtt"ll"ta özür bile 
clilc}'t'l'l"ktinı. Zira. tahin kaza ile ye
re clii;;UL 

- Eliıııdcıı clii'iıii. Dikkabi1.lik 
<''eriılir. Knlllll <'ılerim. ı\ıırn kaydı 
lıir kere .. 

.. ııeyt. hiitiiıı lıir :?iiz \-:f',jJıni::. 
Lunı!Pye !ınkı) ordu, Nilıa~ ,., kendini 
z:ıpıcleıııeıli 'c patladı: 

- Rırak im herzeleri yalın! .. A~ıl 
ınnk<:aıla ~el.. Çcn;eve ııcrı>dı> onıı :,,i;y 
le he herif!. 

- Bnr:Hla· dedi~im µ:ihi . r<'ı'İııı 
eliıı1tlen knvarnk vere dii<:tü \e çerçc
\ cnin bir ;1cu ze~lelemli,' çatladı. 0-
ınm iiznine veniden çcrçc\'elettim. 
l :c:ki ini <le .-aklaclmı. 

Sncyt, f eralılanu~ gihi ark asma 
yaJanJı ve alnında biriken terleri 
silerek: 

- Yalm ! .. Bunu ~imdiye kadar 
ııedcn :-:öy:cmrdin.. Öteki' çerçeveyi 
de alal'agmı .. diye mırıldandı. 

Lumley tekrar kasayı açU ve ol
dukça kaba bir ta,·ırla: 

- İşte. buyunınnz, dedi.. Ümit 
t"OPrim ki. hunun da salıte old11ğnnu 
iddia etmezsiniz .. 

Sncyt r;erçeveyi aldı. İnceden in
ceye muayene etti. Sonra tersine çc
' irdi, haktı. Bir miiddet lıareketsiz 
kaldı. Ve hirclen çerçeveyi masanın 
füerine fırlatarnk. Ayağa kalktr. Hid
det \ ' C hayal inki!!armdan yüzü bem
beyaz ke<:ilete'k ulur gibi: 

- Hırsız! ... diye kükredi. Eğer on 
saniyeye kadar. doğruyu söylemezsen 
yakarım seni .. Ve zRvalh 1Comisyoncu 
Lumleye nercclcn çıkard1ğı belli ol
mayan otomatik bir tabancayı doğ
rulttu. 

Tam hu sırada, yumu~ali ''e tatlı 
bir ses i~itilc1i: ! 

- Yapma cannıı. Mit.ter Vilyam 
Cengins ... Yapma! .. Elindeki oyunca
~' ~·ere koy. Daha iyisi. adam gihi 
hana ver .. Para ile değil. nöbet ile 
'değil mi aslanım .. 
Yılclırımla vurulmu1a ıWnen. Sneyt 

ha~mt çevirin<l komiserle müfetti~in 
etraf ınr nldıklannr Ye tabancalarını 
ii-tiine çevirmi~ olduklarını görclü. 
Di~lerini sıktı. Biran, rni.icadeleye ka
rar '\'erir ı?:İhi olclu. Sonra. parmakları 
gev~edi ~ ve tabanca maeanm üzeri
ne dii~tii. 

Nihlob - Eli .. Artık oyuncakları-
mızı bir Kmara hrrakrr, ahbapça 

, konuşabiliriz .. derken. haydudun ta
bancasını cebine yerle~tirdi ,.e ellerini 
'de k'elep!;elccli. 

Sneyt ~uurunu ICayhetınİ§ gibi idi. 
~ptal aptal etrafına bakmıyordu. O 
kaclar ki, elleri kelepçelenirken hile, 
hiçbir Jıarekette hulunmamı~tr. 

Niblok, bu sefer Lumleye dönerek: 
engin bir nezaketle: 

- Sizi <le zalımete soktuğumuzdan 
<lolayı affınızı rica ederim.. Fakat, 
maksadımız sizin lıuzurnnuzda, ve 
~ahitler yamnda, Sneytin resmi değil 
çerçeveyi elde etmek istediğini meyda
na çıkarmamız, teshil eylememiz li -
zmıgeliyor, icap ediyordu. 

Sayenizde, lıaydud hu niyetini açık
ca meydana ''Urdu, dedi. Sonra Sney
te lıitap ederek: 

- Siiyleyecek olsan <ledi; aleyhine 
bir delil teşkil edeceğini ihtar ederim 
Bununla beraber biraz evvel verecek 
bir ifaden var5a. avnen yazacağnrı. 

Hır~ız, şa~kmlığından, ağzını bile 
açamacJr. 

Nihlok", aya~a kalktr ... Ve 
- O halıJe. bize müsaade l\füter 

Lumley. <leıli. Rt>,..imle çerc:eveyi de 
götürelim .. Sonra gelir, size icap eclen 
izalintı vererek merakınızı gideririz .. 
Ôcdi. 

İki !!İİn ~onra LumJı>,-. müfrttiı;: " . .. 
Niblok'dan aldı~t bir mektupla pofü 
müdüriyetine gitti Polis memurlarile. 
miiclürlerinin ve hir de Lord .\rtüriin 
hnhmdnb'11 oılaya girdi. 

Lord Artiir. onun göri.ir görmez 
kollarmr açarak: i1erledi: 

~ l;:te ~iikrmı borçlu ol<lu~um zat; 
diye lıağırtlı ~ 'c ınfü<aadc <'diniz de cf
al 'e lıan•katmı?.clan dolayı .:.ize en ele
r in ~i.ikran ve minnetlerimi takdim e
ı)p,·iın ... 

İ,orıl cenapları. Lıınıley'in elini bir 
tıılmıılııı g:lıi ~a\larl"f'n, neşesinden 
ıl ıını ! 111ay11rılu. 

L111ıılry. lıfılii ~uı:!,ın hir ta' ırla: 
- Tıı!ıaf ı;ı~,, di, ,, ,(i lmıli. Dalıa 

lıiilJ ':ı:r.i"·ti ka' raıııı': clP~iliııı. Yap· 
tı~ıııı i,_iıı ılı· ne• olılu~ıııııı hilıııt·~ o -
rııı ıı .. 

-Ş·ııııli. lı ı·p,iııi ii~ıf'ru·ı·ck..,iniz .. , 
Ba~~ ıı.ıiif."~~i~. , ;z mr,ı•l"vİ ll<'nıkn ıla
lıa n ı lıı 1 n or. unuz Liilfı·ıı anlatınız 
ıla Bav Komi,-, 011!'11nım merakı zail 
ol ~ ıın ... 

ı'\ ilı lok. iiııP ılıı~nı i~i 1 i ıı• parmak la· 
riyle nıao:ayu nırarak: 

- l\li,.ıcr Luınlc}. di) e "i;;r.e ha~la
clı; arkaıla~mız Dohh-:. hıı rc::omc •10 
fngiliı lira ı kıyıııet lıi!'ıııi.~; Sneyt ya
hııcl ıla Cmkins ıle 2000 İnp;iliz lira
sı vernıi.,ti. Her iki,.j de yanılmı~lar
clr zira hakiki talılonıın. hakiki dPğeri 
4'.i hin İngiliz lira.;1111lan fazla iıli. 

Lm•lı>y'in ~ıı~kmlıktan. a~zı açık 
kaldı. 

Nib1ok, yaı·atarngı hcyccanr ta<lıyor 
muş gihi siiziinP. a~1r. ağır rleva metti: 

- Bn tahloyu <ll'~erlrndiren şeyin 
ne oldıı~unn iiğrcnrnck ister misiniz?. 

l\f aı;a~nun ıı;iiziinii ac;:tı; içinden ~t"' 
JCnrdıgı kfü:Uk hir kutuyu ila a~arak 
içindekileri mal'anın iizerine giiınil~ 
hir ~ellfıle lıalinıle ho~alttt. 

'(Arl;n.(ı rnr) 

Ege 
manevralarında 
Sef eı beı liğin bütün 

icaplaı ı tatbik edilecek . . 
Garbi Anadoluda, Aydın hava· 

Hainde yapılacak oPan manevra
larda Başbakan lımet İnönü ile 
beraber hakanlar da bulunacak
tır. 

Garbi Anadolu manevraları 
Trakya manevralo.rmda:ı daha ge· 
nİ! olacak ve ayrı bir hususiyeti 
bulunacaktır. Çiinkü bu manev
ralarda ordu hareket halindeyken 
cephe gerisinde de seferberliğin 
bütün icapları tatlıik edilecek, 
halkrn, nakliye kollarının, yarc!ım 
teşkilatının, malzeme bulma teş· 
kilitının hareketi kontrol edile
cektir. 

Caddeler Jşğa 1 
edllmlyecek 

Cadde ve soi.:akların her hangi 
bir suretle işgali yasak olmasına 
rağmen resmi tatil günlerinde ba
zı dükkancıların güya kapalı tut
tukları dükkanlarının önüne sabit 
camekan koyarak tütün ve çıko1a
ta ıatt:Lları, bu ıı•retle gelio ge
çenleri işgal ettikleri ve ayni za. 
manda ki"ihiz b•ltı•kları dükkan 
methallerinden icerive gizlice gİ· 
rerek nıü:\terilere ba1ka mevad sat 
tıkları anla§ılmı,tır. 

Belediye çube!ere gönd~ .. -t\ği 
hj .. t.-ı:mde ,.~kaklarm C;lntekan
larla İıgal edil"'ler'!csini, b'!.lrları 
r"'lrr"'!{ :st""er.J"'-;"' P"'Z"r ruhfta
tiycsi ... ~~r:ık ,ı·:1<k:> ... 1-.rcla sah§ 
yap.....,:ılarmı bild:rnir.tir. 

Halkeyinde spor 
salonu 

Eminönü Halkevinin yanında 
yapılacak olan spor salonu ıçm 
yeniden Pa·rti tarafından 60 bin 
lira veril:nistir. Evvelce belediye
den alınan 45 bin lira istimlake 
harcanmış~ır. 

Şimdiye kadar on ev istimlak e
dilmiştir. Bir ev kalmıştır. Bunun 
ıahibi de 18 bin lira istemekte, be
lediye de nn hin lira vermektedir. 
Yakında bu da istimlak kanu

nundan. İstifade edilerek satrn a· 
hnacak ve sonra derhal inşaata 
batlanac"' ktır. 

- serlin rillliveri yerine 
-Londra mihveri mi~ 

Bütün Avrupayı - ve Avrupa ile be 
raber herkesten fazla İngiltereyi - Ak
deniz meselesi işgal ederken Hitler'in 
bir gazete müdürüne yazarak İngiliz 
efkarıumumiyesine gönderdiği mektup
da bütün gözleri kendine çeviriyor. 

Fransızca L'lr.trangigeant gazctes!n
de Gal1us diyor ki: 

''Hitler'in Daily Mail gazetesi müdü
rüne gönderdiği bu mektup garip bir 
şey. Garip: çünkü, evvela, bir devlet 
reisinin diğer devletlerle matbuat va -
sıtasiyle temasa geçmesi adet değildir. 
Bir yakınlaşma, bir anlaşma isteyorsa 
elçisi vasıtasiyle zemin hazırlar ve dost 
luk muamelelerini sıklaştırır. Fakat, 
Londradaki nüfuzunu en manasız b'.r şe 
kilde kaybetmiş olan B. Ribbentrop'~a 

galiba araya hiç girmedi. Dostluk mua
melelerine gelince, arasak bulamayız. 

Fakat mektubu bir cihetten daha ga· 
rip; çünkii Alman başvekilinin B. Mu 
oolini ile görüşeceği günler yakla~ır 

ken neşrolunmuştur. Bu mektupta İngi
liz - Alman anlaşmasının l 20 milyon
luk mağlup edilemez, sulhü isteyen ve 
kuvvetli olduğu için sulhu temin edecek 
bir kitle teşkil edeceğini okuduğumuz 
zaman Berlin - Roma mihveri nerede 
kaldı diye kendi kendimize soruyoruz. 

Bu suali kendi kendine her halde İtal
ya da soruyordur. Bu mihver yerine bir 
Berlin - Londra mihveri mi konma!< 
jsteniyor? Yoksa İngiltere sevmiyor 
diye İtalyanın ismini zikretmeğe mi ce
saret edilemedi?. 

Daha basit olarak şöyle düşünelim: 
Hitler, bir gazete vasıtasiyle efkanu

mnmiyeye hitap ederek, ona şunu de -
rnek isteyor: Bu kadar pahalıya mal o • 
]an !ngiliz silahlanmasının artık lüzu
mu kalmamıştır. İyi bir anlaşma bu gay 
retin yerine kaim olabilir, hem de hiç 
bir rrıasrafa lüzum göstermeden. Ve dü
şünün bir kerre: Bu öyle bir anlaıma 
olacak ki sulhu koruyacak .. Binaenaleyh 
böyle bir fikir sulhçü bir milleti teshir 
eder. Amet'İkalrlar da bu anlaşmaya gi
rerlerse daha iyi olacak. 

Hitler, bu suretle rahibleri ve yaşb 
rnadmaze11erin sevgisini kazanmak iste
yÔr: Hakikaten, çok şakacı bir İngiliz 
devlet adamının dediğine inanmak la
zımgelirse bu iki sınıf efkanumumiye
nin en canlı unsurunu teşkil eder. 

Kurnazca bir hareket. Fakat kurnaz 
olduğunu belli edecek şekilde çok fazla 
kurnaz." 

Fransada mlllf şlmen
dlferler şirketi 

F ranaada bütün şimendifer hat
ları senelerdenberi iktisadi bir 
buhran icinde idi. Huıuıi serma
yeler ile inşa ed!lmiş olan bu tir
ketler nihayet iflasa mahkum gö
rünüyordu. Bu defa Fransız hü
kumeti memlekette olan şimendi
fer hatlarını yeniden organize et
mek ve isletme harekibnı ahenk
leştirmek. için bu hatlann sahibi 
olan şirketler ile bir mukavele ak· 
tetmigtir. • 

Mukavele mucibince Franıada· 
ki bütün timendiferler ( (Mi1li fİ· 
mendifer şirketi) adı altında yeni 
bir tetkilatın ida.resi altına geçe
cektir. Hi.ikıimet b11 mukavele 
mucibine-:? e:ıki ~irketlere ait obli
r.a ~von!arcl"' n alınan birtakım re
~; m lcri kıl d ıraca!<trr. 

Ok ve yay koleksiyonları 
Ok Spor Kurumu Genel Sekre

terliğinden: 

• 1 - Kurumumuz, merkezinde 
mevcut y3y ve ok kolleksiyonları
m görmek istiyen birçok müraca
atlar karşısında kalmı§tır. 9 - 9 • 
937 perşembeden itibaren 16 • 9 -
937 oerşemhe akşaıTma kadar sa
at 15 den 18 arasında Kurum mer
kezi halka açık bulundurulacak
tır. 

2 - Kurumumuz amatör ve ü
ye yazımına baş!amıttır. Her gün 
saat 15 den 18 e kadar bu milli 
sporumuzu öğrenmek istiyenlerin 
müracaatları. 

3 - Kurumun merkezi Beyoğ
lunda istiklal caddesinde Nuruzi· 
ya sokağında C. H. P. Beyoğlu 
merkezindedir. 

Univcrsitcde 
ecnebi diller 

1,alinıalname hazır

ı an&rak tebllğ edlldl 
Şimdiye kadar teamüL göre idare 

~dilen üniversite f'cnebi diJIN ok ulu 
P.a ait t:ı1imatname Kiilthr Bakanlı -

1 ~·ı1ca tasdik edilerek ok;ı}a iade olun 
muştur. Bundan sonra r nebi diller 

·okulu valnız bu talimatn~ı-neye göre 
idare ~dilecek ve tedrisc'll dahi tali -
matname ahkamına gör,. yapılacak-
tır. 

Yeni talimatnamenin üı:iinc\.i mad 
desine l!(ire ecnebi diller okıılu, kla 
sik diller ve yaşayan diller olm·l'< ü
ze-.. 1ki ecı""lı subeye ayrılmı~ttr. 

Klasik dillerde: Arahca, F aı ı:ca, 
Yunanca ve Latince dilleri öğretile
cektir. 

Yabancı dillere gelince Almnnca 
Fransızca. lncrilizce, hal . .; ınca. Rus
ca ve Türkçe bilmeyen takbeye de 
Tiirkçe öğretilecektir. 
delerine göre, on kişide·1 ibaret og-

T alimatnamenin 6 ve 7 inci mad 
delerine göre, on kişiden ibard öğ -
retim meclisi her yıl tedr; ~ metodları 
nın tahlillerini ders ve ir ıtihan pro -
gramlarını imtihan sekillerini tedris 
ve imtihane ait biit\in •ı·numi mese 
leleri her ders yılı başın:!~ tesbit ede
rek rektörliiğ,.. hi1rlirccl"klir. 

KURLAR 
Talimatnamenin onunr.u maddesi 

ne gör~ her dilin tedrisi ;çin birbirini 
tC\kip etmı-k i.izere A, R. C' kurlan 
olacaktır. Bu kurlara k:ı'ml dilecek 
talebe 40 ı geçmive"rktir. Ve miim 
ki.in olursa ayni faki.iltcn::ı C\Vnİ sınıf 
ta lc'.,e.cıirıden tPcık il er1il~ ·ek tir. 

Her kur höft;-da dört saat ders 
yapacaktır. Mecburiyet hastl oh•rsa 
B ve C kurlan öğretim k1rul11 k<tra 
rilc haftalık ders saatleri üçe indiri -
lebilecek tir. · 

Tedrisatın faki.iltclerin der~e za -
manların<t tekabiil Ptme;·1esi icin sa
bal-lan dokuza kadar ::.kc:am beşten 
yediye kadar devam ele-: ~ktir. 

F akiiltelerin birinci ve ikinci sö -
mestrelerinde olan!ar A kurundan 
i;riinci.i ••r dördii-:ıcii sö-;v•strell"rirıde 
nlcınlar B kurundan başlayacakl~ıdır. 
F akiiltenin !.,eı:ıinci VI': ;:\ltıncı sÖml"s -
trdnirıc,. o!anlar da C kuruna gire
celderdir. 

T rp faki.iJt,..ııinin birin:i ve ikinci 
sömestrleri B kuruna ü-:iincü. dör -
ciiincii sömestrleri C kur

0

•ma tekabül 
eder. 

Tiirk talebed .. n olun •fa Galatasa -
·ay ve diğer vabancı dili !rle tedrisat 
yapar. liselerden mezun olanlar ec
Tlt=!.l; riill"'r kuruna devanıa mecbur 
de~illcrrlir. 

Bu dillerle tedrisat yapan ecnebi 
yüksek okullarda üç söır,f"str bulu • 
nup Oniversiteye O'elenl'!k. dil kurla -
nna devama mecbur de~ildirler. Ya
bancı talebeden olupta va Tiirk lise
lerini ikmal etmiş ve yahut Türkiye 
de olgunluk imtihanmı vermiş olan 
tall"!be en AııaV.ı üç sömes~r bir Türk 
yüksek mektebine devaın etmislerııe 
dil kurlarına devama mecbur değildir 
ler. 

DEVAM MECBURiYETi 

Bunlardan ba11ka bütün Üniversiı. 
te talebesi dil kurlanna devam etmek 
mecburiyetindedir. Derslerin ür:te i
kisine her yıl içinde devam etmeyen 
talbe sınıfta kalır. Yokl3ma yapıl -
dıktan sonra ve ders bitmerlen çıkan 
hr d<"vam etmemiş ad olunurl.ır. 
mecburi devam mi.iddetini doldurma 
yanlar ecnebi diller imtil ·arıma k:ıbul 
edilmedi~i gibi fakülte irr.t:hanlarına 
da kabul edilmezler. 

NOTLAR VE iMTiHANLAR 

Biri yazılı diğeri sözlü olmak üze 
re iki imtihan yapılacaktır. T r.lhriri 
de muvaffak olamay<m s3zlüye gire 
miyecektir. Tanı r.ot ondur. Talebe 
yazılı ve sözlü imtihanları neticesin 
de aldığı numaraların yek"1nu 1 2 o
lursa sınıf geçebilir. Umumi imtihan 
da yazılı imtihanı bqaran ve sözlü· 

Tarih Kurultayına 
J{elecek Profesnrıer. 

20 eyliilde acılacak tarih sersd'.!' 1 
• • ır l hazıl'lıklarına devam edilmekte l 1 

Sergiye İştirak eden bü. ün de":~ 
müesseselerinin hazırladıkları ~r3de1 
ve tabloları sergi komitesine gon . 
mişlerdir. Bunların tanziınine haf 
lanmıstır. 

Di~er taraftan geçen yıl Dil Kur?h 
tayında olduğu gibi bu yıl da t~t1. 
kurultayına tanınmış pr0fesörler 1~ 
tirak etm edir. 

Tarih sergisine AlmaPy<ldan D~ 
feld. Andrea, Hartman, Kühnel. ;J"' 

re, Schacder, Schcel, Avusturya~ 
Branddein. Flor, Hajar, Menh111

' 

Koppers, Bulgaristandan Filov, t 
koslovakyadan Ripha, Fransa . , 
Breuil, Delaporte, Massiı!na, \fallı 
ois, lr.giltereden Childe, Garstal~ 
l\fayers, lsveçten Arnc, Persson. ~ 
viçreden Dellenbah, Demına, Bitt• 
f talyadan Possi, Lehista·1dan Piıfe' 
vvopski, Macaristandan A!földi. r 
her, Zoltan, Romanyadan Nist0~ 
Y orp.a Yugoslavyadan Bayraktare 
viç, Yunanistandan Marintos adı1" 
da profesörler gelmekte<l;r. 

Profesörler bu haftadan itibaft~ 
rrelme~e başlayacaklardır. 
~~~~~-~~~~-'----_-/ 

Mahhenıeleı de: 

Ruhsatsız toprak 
ta~ımak cürilm 

t .' l D k . k . . ' ·r.Jld' tallll)C<C o · §lr ctının ar.ıı- ~· 

Pren"r." K aılrip·•n in arazi~indr.ıı '°1"' 
ı"-ııtııı:ıı: kırmızı toprak ~ıkaran Ah11 ,1 
Niizlıctl<'n 2!> lira riİ!;\Ct alın~~\ 
ıııar.nnn Yenikiiy nahiye müıliirı~le' 
lal'ılılinin, a. liye ikinri r<"zada gi.irıı ıi 
dnnı~ma-.ma ıliin de clcYanı olunıt1 

tur. tef 
D11ru~ma e;<'\Cll <l<'f a. rnh~aı:ı11z 

)"ak çıkarmanın kaı;akı:ılrk ... ayılıp' 
nlmadı~ı n nalıive nıiidüriiniin Jıtl 
;nen'c ı-aHilıiyeti ;)lup olınaılr~ınll1 \ 

h'h-et nıakaınımhm .;ornlrna'T İC'İrı 1'' 
m;~tı. Oiin hina n arazi miidii;ınfi .c 

• ~v 
den ~elrn cevap okunmuş. rulı~11 

1 19' toprak ta~ımanrn ya:-ak olduğu :ırı 

1111-.t ır. ·ıı 

D d ' I 1 '\ .. Jırt• uru~ıııa ün t-ı rnıeı ur. 
1 

,ı 

kaçak toprak çıkarclığmclan ı1° ~ıı' 
lıakkınıla zahıt veraka~r tanzirı1 '\,r 

J 1 w l 1 ·ı . . . ,., nnp o unmac ı~ınm ta ı cı o ı~ır1 . 
ta1i?• f'ılilıni~tir. _/ 

Makln!eHer cemlyetınd' 
• ti' 

K:ıptan Yf" nıakini~tler ı·enıi)<'11 
( 

• 1 . d .. .. ~ 1 d .. ıııf 
munıı a·~ ı>tı un oµ: ı> en ... oıır.. ~r· 

kez Hıhtım lıanınılaki r.ı>nıiyrt ııırr rtİ 
zinılf" İl'tiıııa etıııiş. v<'nİ iclare Jıc'1 ı( . . , . . "d ı . c 1111 1 ı><'r;rııı~tır. ı enı ı are ıeyclıne ,ı .. 11• 
riyet ,·aımru süvarisi Siireyya Gıır1 if 
N ., (·~ '( • KA G"" veıı • aı 11.çı tçı. azım une)". 1 
yolları makin,. f'Spektiirii Ethen•·, 11~· 
kini~t Nermi. kav i lf'tme ~efj ~~~l 
lıi. EgP ha~makinisti Ralıaeıl<lin. :;ıı r~ 
tihaniyeden kaptan Hayrı. Cuıı1~~afl 
nt ikinri makini11ti Hfüleyin. Ak•} jıİ 
JJ r .. ,.ar 

uı;r""'. '.elrhi. Tari npunı su. Ee' 
~eyfi. Gülreınal süurisi Fuad Pır 
r;ilnıişlerılir. kkil 

İdarP lu~yf!tİ. 9 ua<lan mütt~e .,ıi 
iken 12 n rıkarılmı~tır. İdare ht;tf 
toplantılarınıla hazı k:mtanJarJT1 s~Jıtİ' 
df' hulunmaları hiiyle bir lüzunıa 1 

yaç giistenniştir.. ____..,,, 
k•' 

de k;.lanlar ikmal imtih·111~rJT18 111ıJ• J, .• ı ~ ·';lirler; tahriri imtih3llda11 

aftırlar. 
EN MÜHiM MADDE et 

'• JııC • 
Barem kanununa göre · 1ır . ek ı· 

yüksek memuriyete tayi;ı e~:;t el' 

c,in bir ecnebi dil bildiğini 15 \ıe · 
mek ınaksadile ecnebi d~ller ~~9111' 
binden diploma veyahut tasdı tiril' 
isteyenlerin arzuları yerine ge 
meyecektir. trı1e~ 

Bir ecnebi dil bildiğini i~b11 t e 11ıfl 11 

kıtl fl 
isteyenler ancak yine bMenı f rı~ 
muci'.,ince Heyeti Vekile tar:'> \1rı~ 
kurulacak bir komi~yon huıı.ırhıJ'" 
imtihan edileceklerdir. F :ıkat lrı1~~ 
kurulmu~ böyle bir komisyof ~ii)ıt51 
ğı içir. bu vazife Edebiy"'t adal1 }~ 
Romanoloji Enstitüsü tarafın 
pılacaktır. 



Usolini~ Hitlerle ~e-konuşaCak?/ · ŞEH•R HABERLER• 
t\Jmanya ıle Italya / . 1 1 , 
l'asında gizli askeri Urıa tı·drısat. Piyasada can- 15 bın o-o~·ıııeıı 

r itt•r k ? kadrosıı lllık başladı daha gelect'k 
I ) 8 V8rmJ • Yeni kadronun ilk Birçok Alman lir- Yeniden 14 hin ev 
taıYan lideri için Berllode bOtUn nflma- k ısını dün geldi maıarı iş yapmak yapıhyo:-
Ylşlerl gUlaede bırakan tezaburat Kiilıiir Bakanlı~• ol'tu tcılrisuı kml-ffçln müracaat ettiler 

"' ro~unu lıazırlıııııı~ 'c diiıı alfıkndarla· 1 
. ılılınt \ C'knlrıi i l.füı 1111111111 ı ımlıı· 

rii ıloktor CcHIC't \ta .ıı;orı ıliiıı !\nl a
ra Jnıı ~C'!ıriıııize gl'lcrrk 1 tuıılıııl ı -
küıı d.ıire iıw ıı~raıııı i-k:iıı ıııiiılu u 
doktor Jfo ,1111 Tun ·rri ilr ~iiçıııı ıı ı 
J"ri clrnfınıln ~;;,.ii~crcl .. i:ıılıaı nlıııı • 

yapılacakmış. 

~!erfinden yazılıyor) 1 man Almanyada timdiye kadar ya-
~İıı Aİ"ın sonunda ~talyan b·ı~·ıekili pılmış olan nümayitleri gölgede bıra 
~Yar .rnanyaya vakı ohcak resmi -~-k tezahürat :·apılac.ıktır .. 
1tlertt~. hakkında bütün Alman gaze ı Musolini Alman toprakl~rm.d~ bu 
4r }'a su tunlar dolusu ha;aretli yazı- [ lunduğu sırada, §ahsi e~nı~etını ~e-

ra tt•hli~ l'lrııt·~·· ba~larm~trr. Bu pi Tiirk - Alman anlaşmasının İm· 
ort.ı ı"ılr: .ıt kıııll'o uıııla yenİdPn tı!;•· zalanması memleketin her yanında 
lan orı:10kul 'c liselere ,;) iıılcrlc fc- olduğu gibi lstanbul piyasasında dn 
lıir i~iııılcki ortaokul ii~rı•ırrıcnlcri a· büyiik bir memnuniyet ve al.ika ile 
r<Nnıla lırra) i~ler yapılıııı:.lır. karşla:ımıştır. 

Yeni kaılronuıı ilk kı mı diin Kiil·ı Alman miiesseselerinden şehrimiz 
tır. 

1 kfın uıııııııı miidiirii ~clrriıııi7.ılc 
bir lıafın kıulnr kalarak bazı ıc-tkıl 1 ı AI ~IYorlar. min etmek üzere büyük •htıyat te • 

f tllan h · · · · b' I · d 

Liir Oirektiirlii~iiııc ~"lıııi-ıir. Gelen ihracatçılarına bazı talepier vaki ol • 
kanırııuıııede ) erlC'ri de~fücn iiğrf'tnıcn mağa ba§lamıştır. Bu ciimleden ola
ler şunlıırılır: '; diin de deri, tiftik, yapak ve za. 

yaptı! tarı oıırn \ ııkura) n dtilll'I' kııı. 
o:vıe;·~. . arıcıyesının ")U meYzuda ır erı alınmakta ır. d 
. "ı\1 '&ı ı!k. ~öz tudur: "The ()bserver,, en 

~Csi,H~lının.in .Berlini ;ivareti ha • 
~Al ıtler ıktıdara geldiğindenbe
ljii e:b~ ~.arici siyasetiııi-1 idrak et

f tanlıııl kız iiğrf'lrııeıı okulu fizik hire ithal eden Alman mi.iessesele -
kiııı) a iiğrf'tıııcn i Alırli Kahaıaş 1 İı;e· rindeıı tacirlerimize bazı telgraflar 
~ine. :\Jı•r İn ortaokulu tarih iiğrctıııc· ..... clmistir. Alman firmaları gönder • 
ni Saıııi Gclenbc\ i tarilı üğrrtıııenliği- mis oldukları bu tr.lgraflarda iş yap-
11<'; Beyoğlu ·18 inci okul i.iğrdıııcı~i mak imkanları hasıl olduğunu mem~11 l~Yuk zaferdir.,, 

~ so ı . ·ı H 1 il bir nı ı e it erin konuşacak _ 
A,ıd çok meseleler ml':vcuttur 

\' eni ka pırla yapı-
1 a ca k 1 i ı narı 

~ en· · • 'cl~j l ız meselesi, Avusturya me-
t' 'tlea·1' 

8Panya ihtilafı, Uz ... kşark me 

Proje uygun bulunmadı 
Yeni kapıda yeni bir Ji:nan yepı) • 

lh. Ve 'h ~ _ 1nı ayet H~b~i>tanda AJ • 
~~tat" talyan teşrıkımesaisi, iki 
~~ 11 or arasında miizalcere edilebile 

. . p feso··r Vagııer tarafın • 
ması ıcın ro . I 
dan teklif edilmis olan proıe m~t u-

~ evıular arasındadır. 
li'· ftıso}j . • J 
~: i:Ünd nınbın.. talyaJnm b:ışma geç
~ ıa ol en erı mem eket dışına ilk 
~ttc d arak seyahate çıkışını ve seya 
~ kencİ· Almanyayı seçişin.i Alm::m 
4kk: 1 ?esaplarma büyi,)r biı şeref 
B ' edıyorlar. 

L. il ~j,, 
'ijtlerin Jaret - resmi ba~ımdan _ 
~; .1?34 senesi haziranında Ve 
•ıı.· ~e gıdıp M ı· . . -
·'llıı i d . uso ınıyı ?:r}"r::!et etm~ 
. ~ a esı mahiyetinded;r 

liııi ~eteler, Roma - Berlin mihve 
~arıevzuu bahsederek M~~olinin 
~ 'll'~aya gelişini, bir rl~ n zaviye 
'· Utalea ediyorlar 
Ve d' • 

b f k ··r·l·ılmediainden lımt-1· a muva ı go e·. 1 
. · d"J"k oerıve bırakı • 

nın ınşaatı şım ı ' ': v 

mıştır. Profesör vermış c ~dugu pro • 
jede 7 milyon lira ile bu hmanı yapa 

b ·ı •.. b'Jd' ekte 'ıdi Dioer ta • ı ecegını ı ırm · ~ 

raftan sehircilik müteha~o;ısı M. pros 
tun fst~nbul limanı için hükumete 
teklif c-tmiş olduşiıı projenin redde • 
dildiği hakkında bir gaz~~tedc çjkan 
bir yazının a9ılsız oldugll anla~ı mış 
tır. 

Bu haberin y enikapı !imanı hak -
kında teklif edilen proj:min muvafık 
görülmemi§ olmasından ~<:.!at olduğu 
alakadarlar tarafından s::ylcnmekte
dir. M. Prost lstanbuJ limanı hakkm 
daki tetkikatını henüz bi;irmediği g-i 
bi hükumete yeni liman e!rafında da 
hiç bir teklifte bulunma mştrr. 

.1\nkara G:ızi Li~e,.i tarih coğrafya ög· nuniyetle bildirmektedirler 
retıııcnliğiıır; 1\ılapazarı ortaokulu 
liirl .. ı·e ii;;rctıncni Hikmet 'l'nrlınn Ca· • r. 

~aloğlu okıılııııa; f-parta ortaokul hiç 
ki diki~ (i~rı·tıııcni !:\C'nİYC llc~ikta~ oı
taokulıınn · K:ıdıkiiv hirinci orlankul 
ıiirkçc ı,~·:-t'lnıen i sa1ıa1ıaı r hkiiılar 
biriıwi orlaokııluııa. lla} clarpn:-a li c İ 
t:ıhiiH~ ii~reııııeıı j Nizaıııcılılin Eıııinii· 
nii kl7. orL;na. f taııl11ıl rrkek li"'" i 
f cnhil::il!!i ii~rı·trııerı 1 i~inc Kemal; 1 -
tanlıııl kız li:-f';::i ıahii' e iiğrrtııırrıi \}
,.c iil .. , ıııanİ\ c orıaokıı!uııa: K alıaıa~ 
li•cı:;İ ft•ııhil~i i iiğrcııııeni Salfilıadtlin 
Gaıo:i O ııımı pa~ara: lf ayıl:ırpa,a 1 i esi 
tahiiyc ii~retrıırııi \deııı Kıılıaıa~ 1 İse· 
:F.İnc, f ,.,tıınhıı 1 kız li Cl"İ lıırilı coğrafya 
tİ~rclıırcni Fatııırı Kıııııkapı ortaokulu· 
na; II:n ri:ırpa a li,.,c•İ tarih ro~raf\ll . ) . 
(i~rctıııeııi Ekrı•ııı fsıunhııl erkC'k li c-
in": Ka<l ıkii\' ikiiııl'ii orlnokn lu mu

siki iiğrcıııreni i\fedilıa 1 tanlrnl kız 
ortaokulıına: Kn~ııırp:ı)a orıaokıı lıı 
fran ızca riğrclrneni Hiikzan Tak im 
nrlaokulıın:ı: Kıırııkapı rırla<ılm -

Bununla beraber anlaşmanın met 
ni heniiz layikile belli olmadığı için 
ihracat tacirlerimizin bir kısmı dün 
Tiirk Ofis lstanbul şubesine miiraca 
at ederek bu hususta mah·ımat geJip 
gelmediğini sormu§lardır. Bu husus
ta resmi bir malumat gelmediği ci
hetle tiiccar1ara bir şey söyleneme -
mi~tir. 

Dl rlnl ısırdı . 

i''ııh ersitecle çalı~:ın I\Tclımed, kü· 
tiiphane pcnı:erclcrini lakııı:ık için 

hinıliği mcrılinıulrn diişmii~ çene in· 

den yaralanınışlil'. Dilini (le ~ok fena 
hir ~rl..ilılc ı ırılığııufon Ccrrnlıpn~a 

lıa~tnlıaııc;::İııc kaldırıl ııır~tır. 

ınıı iki öğrı•tııır.ııi ~Tc7.alınt Kıırlıkii} 
iiı·iinrii urınokulıııın: C:ııi O~m.ınııa· 
~ 

~a ortııokıılıı fr.nlıilı;' i ü~rl'lnıcni l\Jc· 

Öğrendiğimize giirc: Bu ) ıJ iıııılı
,.,. kaıl.tr Homnnva 'e lhılgari-ı, ndı 11 

~lımık fü:crr 14000 c )akın gıi~ııırrı 
~elnıi~tir. Bıııılnrdım 'i300 i l rln i -
kfırı kmııpmdaıı J:ge mıntıka ııın, 
5100 ki~i Tuzla knıııpından \ıuıdolu
nun muhtelif 'ilil) etlerine. 'Mnı 11 .ıra 
Ert'ğf i-i kmııpındaıı dn 3500 kii iir 
giiçınen 'l'rıık) a 'e rİrnrıııa i kıiıı rdil
ınck iizcrc sed;;edilıni !erdir. Bıı ıl 
memlf'keıiıııizc 15 hin güçmC'ıı d ılın 
gclecf'ktir. 

Diğer taraftan. grı;cn ,.c onılnn c,
' dki ,·ıllnrda meıııleketiıııizc gclıııi~ 
giiçıııeı;ler kendileri için :ıpılnıı~ ,o 
hin giiçıııcn C\ i içiııdr. hnmııııı-lnı 
kcndilr.rinc D) nlnn tarlalarda dn zirn· 
nt yaparak ) 8\ as ) :t\ n İ) i lıir ınii ınlı-
il olınıığa ha.Jıııımlıırdır. Hu 'ıızi) ı

te ]ıcrgiin hirnr. d:ılıa refaha kn' u nn 
göçmen ki;) liilai 40 lıin ki .. İ\ i lıul -
maktadır. 

~~ Miilrsrıar k!, "Itcılya ha§vekili • 
~· • hll) osyalıst Almanyasma ge
'ıı let Yan - Alman teyrikimesaisi 
~ evvü .. h' tıı Utıda cu ma ıyeti:1<ledir.,, Çöp kamyonlarına binmek 

ya•akl 

in f cnhilgi i t:ıji, rri Julı in o· JMıaı fı0taııh11I kız ii~rı~ııncıı okulu kim 
ya ö~rct•ı•c:1li~'nl': G"1C'nhc' i orta· 
ol..ıılıı ı:ır;;, ı·ıı~raf) :ı ü~rc~meııi fu-
7.aff er i\T,ııııi füıkırkti) ıırlı:okulıııı:ı; 

Gcleııhc\ i cırlaok ulıı fraıı,.,ızcn üğr t· 
meni Jla\ reddin nul.:ırkÜ\' orlaokıılıı
na; f tımlml kız li c i tarih iiğrcırneni 
izzet J~rııiniirıii okıılıı ıarilı iiğrctııwıı
liğine: Vefa li e i fraıı 11.1~n i.iğrclııırııi 
Suplıi Br~ oğlu ortnokııhnıa la) in cılil· 
ııı işf crıl İr. 

Göçmen 'atanda larııım: için tan· 
ziın f'dilmi program dnlıilimlı ki i • 
k:inda. i, i ncıicclcr ahııclı~ıııı go7. • 
iiniinde ıııtıııı sılılınl '<' içtiııı ıi ıırmı· 
'enci 'rk.'ilcti i kan i~lrrinr rlnlırı lııı· 
yiik bir dıl'mıni) et 'cnııi , Tr. I ' ı la 
H nadolunun mulıtclif '<'rlrı iıı lr 
14 hin güı;nıcn C\ i) npıııak İİl".l'rc l1111ıı
malı lıir fo:ılhrtc gcçıııi,.tir. Bıı "' lcr 
pek ) :ıkmdn biııni) hıı lııııncnkı ır. 

~ aı aist n sonra Nazi ve F a§İst icti 
ı l)ıC"-JernJerini gözden g::cirerek, ~ j. 
ı:ıır L " 1 ek t' · 1 • d ~tı e ın sı~~em eri arasında 
r .. ta•· ~erlik buluyor ve "her ikimiz 
."'l.J 1(1 rn .. 
la "ele cd' Ustemle~ec~ dev~etlerle mü 

\ 'Yoruz,. fıkrıni ileri siiriiyor 

J, ,~tGn :: 
tı' l!)j gazete • ' 
a·ııı, ti;a.n Jideri
~·~a.sct dı harici 

Cöo kamyonlarında çalrtan a-
1"'1t-ledcn bazıları kamyonlar dol
dukte n sonra üz:rlerine biniyor· 
lardı. 

Beled:ye amcl~nin bmalıua o
turmalarını yasak etmiıtir. Lüzum 
lu hallercle ameleler ıoförlerin 
yanların-:la oturncııklardır. 

kulun m ın rJrrs) ımlıııın iiğreırncıı· 
li~iııı:_: Knılrkiiy ikiıwi ol .. ııl larilı ı·nğ· 
r:tf ra i:~rrlıııcni Hıılı ar Tak im orta· 
okı~/ıı ü~rrlııwııli~iııe; i"-kiiılar hirin
ri orlaokıı lıı t iirkçc ii~rrı ıııeıı 1 iğin" 
fı'ıraıl: ~elı:ıık k1z final ol..ulıı çocuk 
lıakııııı ii~rctıııeııl"ğiııe Zekin~ Ali. 
f ııi' "r:-iır ııırıuıııi kiım a ~si ... tııııı 
M"li/ıa l ... ııırıfıul kız li (' i kiıııya !ita· 
ji) rrliği-ı": 1titmılıııl kız ortaokulu 

E :ı "n 'Mf'ı•l' in im ıll'HI"' İılİ ı • 
ımla lıiiıiin göçmenleri )akııı 1. ıı .1.ı 
kadar t'ıleıı 1oprak knııııııııııuıı <·ık ı.· ı 
çok km HL le tnlıınin cdildiğiııılrn ıı:• ı -
meııfer pek ) nkınclıı ıırııtlak hir rrf lı.ı 
J.:'m u tııııcı lııılııııarııklardır. 

GfJmrDk muayene 
memurları 

tc0~c~i( Nazi vcı 
~ ~1 kab aleyhtarı 
ıı ~'}-<>t uı ettiğini 
~itt.c~t}:e bu mü 
4ı~'htil· f t~pan • 
~· 'llları a ında da 
~ allıl'l }fa ile ita! • 

Biraz da gülelim 
Gümrük ve inhisarlar vckal<'li 1 

tün giimriiklcrde c-alışnn mu ) n 
m~murlarmın bilgilerini ıutıırm k \<' 

muameleye daha ziyade vukuf! r. ı 
tf'min maksadile geniş •cıkikl<'r y r· 
tırmağa bnşlamıştır. 

-----------------~ * Bugün gümriiklerimizdC' 350 mu
ayene memuru vardır. 

/tı hat ?lıiiştere • 
~'lldcrı ,;ket etme • 1 

P~k znrurt~tf; dü~mi.iş lllon bir "k -
tör. i~ rııdı.1,,!: üzere biiyi.ik ıiyr.tro 
kumpanya!.ırrıı".ian birine 6İtmı~. rlı· 
rektörii görnı iiştii. 

Cahit anıı"··İııc şu tcwsiycde bıı • 
luııdu: 

cımrlllOln taheserl 
- Anne ... Mordohay ba• a rr•,ıni

ni verdi. 

Diğer taraftan lise mczunlc rı , ı • 
smcL.1 müracaat edenlerden 200 ki i 
vek:ılctin gösterdiği ycrlcrd~ hılfııl 
c;alıştırılnrnk yetiştiriJccc-k tı) n , 
bunlara Ankarada mevcut kur lnrd'.l 
muayene memurluğuna nid d r lcr 
gösterilecektir. 

llfa">- tchI'k 1· 1 bıJ ~ et 1 e ı an arda .. rnlhu mu-
~te elcfe ~:k .~~bi faydalı bir netice 
~ e ıldıgıni tebariiz eıtiriyor-

~tlc Ctlitı jJ 
~ Ctj n,· c Roma arasm:la gizli bir 
\. llt~tıJ ısak r.-ıevcut •1lduğundan 
ttdi~i ara kar§ı Alman rııatbuatrnın 
" cev 

~ ~\ltrı ap şudur: 

~~ll 'i!İ~aı·tıYa ile ltalya arasında giz-
'\lt • ıye .. k 

. te~ h· rnuıa ere diJm~ği icap 
f:';Jt ı ç bir §ey yoktur > fl<:ık ·ı~ 'il 

ltcı· •ıca Mu ı · . . B 1· . ~ 'lli ' so ınınm f':r ın zı-
~)}· Cfldi,. ' I k ı 
~k 1 teselli ... e 1 e .. arşııavan1ar için 
~t,. tcdir l3 bahş cumle!e.· sarfediJ -

"il ·u Jb 1 ai\ tcnJcj nun .a era!:>e; en mk 
t tı~ilt"" d edılmektec!ıı. 

- I~ isti·. o:-um, dedi. " 
Dirı-ktör deı hal c:cvap vcr,.rck: 
- Şimdi a:ı.in için al ık bir y~r 

yok", dedi. iaknt iki ay kadar so "" 
müracaat e,:cr&eniz, belki bir imkan 
buluruz. 

Aktör te?~da: 
- Lakin hı .. ni hemen §İmdi anga· 

je ediniz, .y;irkii bir çok diğer kum • 
panyalar p.:şi.T.den kofuyor. 

- Hangi kumpanyalarmıf on • 
lar? 

-HavajZ'<ızı kumpanyası. su kum 
panya!ilr, elrakt,·ik kumpan.vası .. 

Asrı kız 

- Onların ikisini de çnC:ırınağa li.i 
7.tım yok aın ~· lki~i de ~irbirine ben 
zer zaten. Bir tı.ııçsi yetişir. 

ikisinin ortası 
- Ray ~e' .ıriyi görr-bilir miyim? 
- Hayır bayan. Kcn•lisi nşağı • 

dadır. Göre nezsiniz. 

- Tuhaf şey. Dün gel.:lim. Bay 
Necati yukardadır, göre: •czsiniz de
dinİ7.. Şimdi de aşağıda olduğu için 
g-öremiycceğimi söylüyorsunuz. Bu 
adam ne zaman ortada bulunacak -
trr?. Söyleyin de o zaman geleyim. 

A'lret olsun 

Karı koca her ikisi d~ mektup yl'l
zıyorlarch. Bir aralık erkP.'< yerinden 
hı-la kalk P le· 

- Nasıl çıknu§. 
- Bilmem daha banyn cttfrme -

dim. Çiinkii camını verdi. 

Bu ne sUr'at 
Kasaba itfaiyesinden biri çarşı kalı 

vesinde iskambil oynayan arkadaş • 

!arına: 
- Haydi oyununuzu çrıbuk biti • 

rin, dedi. yanımızdaki k-,yde yangın 
varmış. 

- Nereden biliyorsun. 
- Bu sabah bir mck 1 ıp nldım, O 

rada yazıyorlar. 

Bir ders almı, ki •.• 

,,,·==== 
11•&&&1.&& 

lf. Ch·ıırın manzarllfilllt bozduğu ı in J.tod 
,npur Jsckclc nln Ustu yılulacnl trr. 

,,. F.mnll et unıunı mUdUr ı ŞUkrll 

mcnııUrr dUn akı.anı Anknra;>n h k t 
rnı,tır. 

11- Azapkapıdıı. AtatUrk köprll nUn t 
)Hnına gdcn mimar J{ocn Slnanın e r , • 

Ayyaşın biri ile, önır:uıde 11ğzınn kullu Mehmet paşa camllnln tamirine tı: ı n 
hir rakr koymamış fakat cl:ıima uka· mı~tır. 
!alık eden bir adam yanvlna gidiyor lf. Cumhuriyet ı rkcz banka r g ~thc,, }'re, ~ncak "Bolş~vik alehtar 

ıtrıtrıd e gırınekten imtina etmesi 

~ fl,,Jllsoı·a? ınevzuu bahsoluyor. 

Genç kız - Haha .. Gelir.lik "'
1

'.1i
S<' almak içiq h:ma para 't rmek la -
zım. 

l lay Allah cezanı v .. rsin. de • 
.:1: Dilımin ucunda idi gi:ti. d kadar Almanyaya ihraç mııllnr h d 1 n u . 

\yyaş köpek meraklm idi. nı!'ktcdlr. Almanya ile yeni yapılan prot 

e>b ının Al 
t-ıı "'t~n, b' manyayı 7ıyaretinin 
e~,.A t ır ırıüdd t • . ·ı· d'J tq l.~ek e ıcın ı an e ı . 

Baba- AJı.r şastım işte .. K•ztm. 
brn senin nişaı· landığm ~:ın bile ha
berim vok. 
Kız·_ Tuh.ıfsın baba .. Gazeteleri 

•ıft se de b ~ 
( 

cliaeler b u progr,i nda bnşlıca de m: nkumuvorsıın ~ '1 ~ ulunacaktır. Bir rane•I ro'lfJr 
t~ı tıakc~olini, Almanyanın sonba- Kiiciik Caı,;, 1•n annesi. C..ahidin ar 
~· 1 nıaııe 1 kadaşlarrna hir zi'-·afct vermt.'yİ dii-' vra arına iştirak ede , J 

<ı a şünüyordu: 
~k. erlin resm . Cahid~ d:!di ki:: J) . en zıy .t~ct edile • _ ~rkarfo~lı..rrn;n i::imlcrini hirer 

~t Hıtle · 1 birer soyle ~~ l::ır lıste yapalrm. Ona 
ı J tın sayf . _J b' d ' ı · f o a<'.ekı ıyesın'].: ır top • güre avet ,., t• ım. 
~!}' . · Cahit bir hıç isim söyldi. Sıra 

arı lıd · ' 1 · · erı Berlinc geldiği za • ikiz Münire kardetlere ge mıştı . 

• 

Kamır, telJ:; etmeksiz~n şu tavsiye 
~e buhındu: 

- Diişiin canını ... T ::'·rcır ak ima 
selir. 

- Diişünn1ekle p.elcc!k şev d~;m. 
Dilimin ucunda p::ıstn pul 1 ıslatıyor
c], m onn yuttum. 

Bayat kliçUk yumurlala~ 
1' ;,;"teri - Dün gönc!erdiğiniz yu 

ınurtalnrı hiç bcğrnmedi'11 doğrusu. 
Bak knl - "lesi vardı b.1yan? 
Müşteri - Yaşlarına n;sbetle ba

na pek küçük goriindi.iler. 

lcki içme)·en adam §ll ,ni.italeayı İ· lar tasdik olununca, banka Almany dıı kal. 
mış dlger bloke paralara nlt t dlyntn d ı 

leri .süriiyordu. la;>ncnktzr. 
- Rakı, köpeklerin biiyümesinc "' Türk ku§u fllo.w tzmlrdcn. dflıi, Dur a 

mani olur. g ımıv 'e bugün Ankaraya har krt ctm ur. 
Ayya~ cevap verdi: • Zongııldakta madenlere ı:avuş '" ba 11 

_ Evet. biliyorum. Ben tecrübe \Uf Y<'UoUrmck Uzenı bir mad ne! m kt bf 
. aı:ılmqıtzr .. 

ettım. 1 .y. \'ruı gölUndc Erek adlı rnot r odun ' 
-· Ne o1du? • tuz yilklll olduğu halde bntmı tır. 
- Köpek öldü. ,,. ! . ıusollnl Almnnyada rı Un ı 1 
_ Ee, bu size bir der~ olmadı mı? trr. Bunun iki buçuk g{lnUnll Münlht 

gUnilnU Il<'rllndc, bir gtlnUnO d mıı.n 'ralu 
- Oldu. Rundtm sonra canım ra- da geç ckUr. 

kıyı köpeklere içirip te ziyan etme ı • 1 umın torun bir mlldd tt n rl 
meğe, hep kendim içmeğe karar ver rıcn mcmlckotlnd bulunan Ankar El 
dim. Ho!acl dOn ochrlmlzc &'clml§Ur. 
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I Akdeniz konferansı Notaya cevap Sekizinci Balkan ovunları 
(Üstyanı 1 ncide.) 

rak size aşağıdaki hususatı arzetmek ou·· nku·· mu·· sabakalarda bı· r ı·kir1' (ilstyanı lincide) 
Sovyet lıükfımcti, notasına İtalya 

tarafından \·erilen ceYahı gayri kcifi 
bu1duğunun Ye hütiin itham1armın 
olduğu gibi muhafaza ettiğinin İtalya 
lıiikiımetine Lebli~e Roma\l::ıki hüyiik 
elçiliğini memur etnıi:.tir. 

Roma, 8 ( A. A.) - SO\·~·et masla· 
batgüzarı, hu sabah ikinci bir nota 
daha 'erıni~tir. Bu notada So\ı·et 
Rusya'nm İtalyan cevahrnt meıımuni
yete iayan hulmadı~ı. ithamlarında 
israr 'e noktainazarlarnn muhafaza 
etmekte bulundıı~u beyan edilmekte· 
dir. 

Rom::ı. 8 ( ı\. A. )- Ha'. ::ı:: ::jans1 
mulı::ıhir"nden : 

So• yellerin bu sab'.lh te' eli Pdjl111iş 
olan i1'inci nota~ı. halihazıda İt2lyan 
hükiımeti tar2f mdan tetkik edilrne!,te
dir. 

Siya~i m'.llıaCil. hu t•otanm rı>' abı:;ız 
brrakılacağmr f'Ürıkü n•-ıi h :r bir un

suru ihtiva etmemekte olchı~unu be
yan etmektecl ir. 

P::ırig. 8 ( Hum•İ) - 10 cvliilde 
toplanacak olan ı\kflen'z konfpı·a,sm· 
da icap eclcn tedbirler n'rr:aı:-aktrr. 

RUSYAı'IIN f NGlLiZ Fit \NSIZ 
~OT.ASINA CEVABC 

Mosko,·a, 3 ( A. A.) - So\ ~yet lıü· 
kfuneti, Fram<'z H İngiliz lıüh.iımet1e
rinin 6 eylülde te\ di ettikleri Akdeniz 
konf eransma daYct notasına a~:ıığıuaki 
cevabı vem1i ~tir: . 

Son-etler Bir:i~i lıiikilmeıi. bazı 
harp ğemileri ,-e e~ ha~ta i talyan ge· 
mileri laraf rndan muhtelif milli bay
raklar altmda E-e} risef er etlen ticaret 
gemilerine karşı yapılan teca,·üzlerin 
tamanıiyle tahammül edilmez bir key
fiyet olarak tanmnıası lazıır:geltliği 'e 
bu tecavüzlerin beynelmilel hukuk 
kaideleriyle ins:ınh~ f'sas prensipleri· 
nin en iptidai formlan iJe tezat halin· 
de huhındu~n f ikrindeclir. Açık ele -
niz yo!lann<la sullıperrer devletlerin 
gemilerine kar~ı yapılan bu tcca,·üz 
hareketlerin in do~mdan doğruya A \·
rupa cnmiret:ne umumi sulhe teh
<lidler yaratınah!;ı,-nldu~u muhakkak· 
trr. Bu sebepten il r•l:ıyı Soneller Riı
Jiği hiiküıneti. arık dı>niz }·olJarmrlr 
ı;eyrisef erin sulh tr.ınellerinclPn biri· 
ni te~kil eden e.mnh etini leminr. ma
tuf tedbirleri miizakere i~in Fransız 
,.e İnı:ı;i] iz lıükiımc:lerinin tcsehhiisii 
ile 10 Pyliildf' tunl:mtrya dawt cdi!crı 
konferansa İ§lirake hazırclır. 

Bu konforan:;a Alall"n 5.z lıa , zası ilr 
doğrudan do~m) a alakadar ıJP, leıle· 
rin iştirak clınf'si lazııngeldi~ini na· 
zarı dil<l:a:~ alan S')Y)etler birliği hü· 
kümeti, f nız;iliıı ,.e Framrz lıüküınet1c· 
rin<len, Akdı>niz konf eramr miiteııeh· 
hi~IP.rİ sıfativle. hu konf eran~a., bir 
Akr1eniz ıiP\'lf'fi olma<lı~ı nıaliını oları 
Almanyanm da rlaYet edilmi~ hulun
nıa~rnm seheplerini kendisine izah et· 
nı"'lerini talep eder. 
Aynı zamanda SoYyPtler Birli~i hü

kiımeti. 10 eylü1 konfcranama İspan
ya cwnhnriyeti hükıimetinin <le şim
diden davet edilmesi lfızımgel<liği mii
taJea~mdadır. Zira, İspanya, hir Ak
deniz dedetidir ve fazla olarak ela İs
panya cunıluırivPtinin menf a~tlan. 
kor;an harh gP~ilcrinin tr ra\'iizkar 
l1areketleri ilP. hilhaıı"a ri<ldi hir ım· 
retle ihlal edilmiş hulunmaktarhr. 

ltalya Ve Almany~nın Akılları 
Baılarına Gelecek 

Paris 8 (A.A.) -Akdeniz kon· 
feransından bah:ıeden ".Hümani
te,, gazetesi diyor ki: 

Eğer F ranaa ve İngiltere azim
le hareket edecek olurlana Alman 
ya ve ltalyanın harhalde akılları 
ha,Iarına gelecektir. · 

Sovyet Cevabı Bomba Tesiri 
Yapmtf 

Londra, 8 (A.A.) - Sovyetler 
Birliğinin Akdeniz konferansına 
daveti h3.kkındaki notaya verdiği 
cevaptan bahseden Daily Expreo 
ı:?iyor ki: ı 

Bu cevap, burat..· .ı bir bomba te-
• . t B .. •. ' , ıırı ;,Ta~mış ır. ug1.._ -:.yanın ---:.ı 

k::>nfernnı:ı. iıtiraki şüpl-. --· bir ha
le r;irciştir. İngiltere hükun::cti, 
bu konferansın topla:ımasrna ve 
muvaf L!uyetle çabuk ıurette ni
hayetlenmesine azmetn::l bt:'··n· 
makta"clr,.. 

-'1ra. 8 <::ususi) - 5· -- ~j 
mah'afilin kanaatine göre Soy-yet 

Rusyc.::._ı ltal_, _ya verdiiğ r;. _ : .::, le şerefyabım. 
bu ı.:~vle•in Akdeniz konf.::an:ına ı k •k • •• •• •• • t t iş~ink etmc:.ic~ mani C=-~"' --=:- ihtarda bulunmaksızın ve hüviyet cı· ı· ı ı uçuncuıu· k aldık. Dike: 

]erini bildirmeksizin hareket eden ' i .., 
~u. Ror --I" şu c.:lıet malumdur ki 
İngiltere konferansa p:ek az dev denizaltı gemileri ve tayyareler tara- Veysı· beşine,· o'abi~dn 

fmdan seyriseiaine karşı hukuku dü , ~ ı 1 U 
let : ~İr:::; et-=, oh: l:ik yine mut- t 
laka muvaffal;ıyet temi::ıi az-:zin- vele mugayir olarak yapılan son te- Romanya umumi tasnifde yine ba$ 
d:::..:ir. Zannolunduğ:ma göre ftaJ. cavüzler Akde~~zdhd 0 

derece .vahi~ Bükreş 8 (Hususi muhabirimiz - 2 - Mançalı (Yuaosla,') 

ya konfe:ansta obstriiluiyon :· .- ~~a~=i~=tİ~z::?~lizi ~sü~~:!:i:rini~ den, telefonla) - Sekizinci Balkan 3 - Faik (Türk) 
P-=:L~- . Bunun k::.ı resmi kny- - J d "tal .. t k n t h m oyunlartn'n ikinci gi.ini.i L an i.in vu·· KC::.l:'K ATLA" 1 \ 
11al+•rdan bildirildigwine göre fn- mu easına ~ore oraya çı a a a ı -.::. l\ : 

~ "" ··ı d'l · b" b l kral Karol stadmcb kalabalık bir 1 "- ( l 87) ·ı l f mu e ı mez va?ıyete ır çare u • - ı unan . . 
gı t:re -t-n en.nr.ın prograz::I:u h Jk k ı · · ·· d b k 1 d mak l'ı'zere Akdenı"z d~vlcllerı'nı·n ve a iit esı onun e müsa a a ar e Tu··ı·k Pulat ( 1 84) 
r..ı:i.rr- • -~::ı ol~::~:ı !~a.!:.r basiti esti- - - · 
r~'.;c!<tir ve konfe~·:ı:::ta cL:ıizaltı cliğer bazı devletlerin noktai nazar vam etti. 3 _Yunan 

::) teatisine tev~,:si.11 etmeleri ve ittihaz Dlinkü müsabaknlrda yüksek atla 4 - Yugoslav 
- --- · : · - ~n,.. c:ı b:ı.ç!::a b:r me:;e1c 1 ı , h k h 1 1 1 b" n, .... _...ı ... il-.1"nci, 400 rr:c•lrcd"' u" r.u··ncu·· gel R , • • . o unaca.:. 11.ı~':ı are et a~tanua ır "'"' · "" ıj - umen. 
ı-:c::;;;u:mıya~ai<~tr. ,.1 

Rcma, 7 (Hus1.!si) _Siyasi ma· karar vermei~ri za.ruret kesbetn~İşi:ir· aı.~. 200 METRE SEÇME 
B. I i.. F I ·ı· L.. Umumi tasnif~e yine dördüncü • ı L"t ı. (R ) h-Jilin k?.naatine p,-Öre Sovyet ınaena ey:ı, ransız ve ngı ız rıu - 1 es-:o umen 

Ru~vanın te-ehbüıü ile Akdeniz kumetleri Akı.!"nizdeki emniyetsizli- yüz. 2 - Sokelariya (Yunc-rı) 
- ğ b' nihayet"" r k · · ] k Dün alman der~celer sırasile §ÖY· 3 P'I 'd" (Y ) ~--nfcra:ıısı akamete mahkômdur. e ır ~ me ıçın amaca !edir: - ı ov• ıs tın~n 

Esa.:'.'!n •tal ya· _1 bu t:.irlü kc.- ~ .!· tedbirleri tetkik ve seyrisefain hak - 4 - Lis <Rumen) 
rans!a.ra 0 kadar itimadı yoktur. kında hukuku cüvel nizamatmı tak - 1500 l\1ETRE 5 Bauer CYugoslav) 
B··- •-.)a herah::r ltal•·:l bazı ihti- viye eylemek Üz<;re 1 O eylülde bir 1 - He:-ı:ek (Yu!7or]av) ÇEKiÇ ATMA , 
reı.zi kayıtlar deımeyar. etmi~ ol konferansın !.oplanmasım teklif ec!er 2- Velkcnu!cs (Yunan) 1- Demetreoulos (Yunanı 
sa bile yine konferansa iştirak e· ler. 3- Kosmik (Yurrns!av) 2 - l' oviç (Yugoslav) 

~-:::ldir. ~:;vy~t llı::zyc;nın yap- Fransız ve İngiliz hükumetleri -~ - Tis (R11!1'en) 3 _ Prepitnik (Yugoslav) 
•• v. ;t}:'-.,..,l~r :tr-rşısınd:ı. ihtimal Türk hi.ikumetinin bu konferc.nsta 10,000 Mt:'.TRE 4 _ Vetreoulos Yunan) 
ki Sovye~ Rusyanın vaziyetini ye kendisini temsil ettirmek isteyeceği - 1 - Kiristiyan (Ru11ıen) Ba.~kar. ; _ Biro (Rumen) , V 
ni yeni bir zaviyeden tetkik ede. ni ;:-i• ve r•ade··~ki alal:.,.rlar hi1ki'1- rek..,ru. BALKAN BAYRAK KOŞlJS 
cektir. Bundan 'başka şu cihet a· n·etlerden bir çoğunun mümessHleri 2 - Kiriyakidis (Yumm). 1 ·-Romanya, 
çıktır: Savyetle~in vaziyeti Garp vnkmcla Ce!ıc.>vıe:le bul•macakiardır. 3 - Vartakis (YUT!an), 2 _Yunanistan, 
Ye Akdeniz: devletleri arasında bir Konferansın m~zkur şehrin civarm • 4 - Lami (Rumen), 3 _Türkiye, 
nnlaşnıa vulruuna mani olmaktan da toplanmas:Nn elverişli olacağım SERB~ST DlSK ATMA 4 _ Yuı;!oslavya, 
i~"'ratfir. telkin eylerler. 1 - Silas (Yunan) 5 _ Bul ... aristan. 

I.ondra. s (Hususi) -Arnavuthk da Bu devletin gönderildiği Akdeniz 2 - Hovalls (Rumen), UMUMi TAS~lF 
rc:;men konferansa davet edilmi§tir devletleri: . 3 - Floros (Yun~n) 1 - Romanya (73 puvanJ. 

Konferansa iştrak edecek olan İngifü ft3lya, Yur.toslavyu, Arnavudluk Yuna 4 - Manoylo·-1iç (Yugoslav) )J -Yunanistan (56 puvan) 
heyeti B. Eden ve Vansitard ile amiral nistan. Türk: ye ve Mısır. Karadf'.niz 5 - Vevsi <Türki ve) III - Yugc~lavya 
Satfiel'den mürekkeptir. devletleri: Sovyetler Birliği, Roman· 400 METRE MANiALI iV - Türkiye 

Berlin, 8 (Hususi} - Berlin konfe ya ve Bulgaristan ile Almanyadrr. 1 - Mantikos (Yunan) V - Bulgaristan. ~ 
ransa iştirak edip etmiyeceğini yarın Koiferansın bu müzakerelere ileri ____________________ ;:__ _____ _ 

bildirecekt:r. de diğer devletlerin de iştirake da ve- T u· · r k k u ş u f 1• ı 0 s u 
Faris, 8 (Hususi) - Reisicumhur B. tinin muvafık olup olmayacağını tet 

Lebrun başvekil B. Chautcmps ile u%un kik edilebilec~~i tabiidir. 

bir görüşmede bulunmu§tur. Ponsot: F ramıa. büyük ~lc;i~i. Mor • A n k a r a ya d o' 1 n d u'' 
Londra 8 A.A. - Pogasus adındaki gan: P.üyük Britanya Maslahatgü • 

İngiliz petrol gemisi kapta111 tarafından zarı. ( 
Londraya gönderilmiş olan bir telğraf Bu notaya verilen cevabın sureti: Ankara, 7 (Telefonla) - Ha- kavrayarak uçuşu, icap ettiği J 
ta bu gem '.nin Midilli adasının Siga bur Hariciye vekaleti vekili. "ekse15ns vacılık haftasını kutlulamak ve kilde ve en güzel vaziyette '.1 
nu açıkların.da bir denizaltına tesadüf Fransa büyük elçisi "Büyük Britan- halkımızın sevincine iştirak elmek tıklarım söyleyerek beyanı ~~ 
etmi§ olduğu bildirilmiştir. ya maslahatgüzarı,, tarafından ••F ran üzere 1 eylül s3.bahı yü:a=başı Ze· nuniyet etmektedirler. Ta~I 

Bu telğrafa göre İspanyol asileri bav srz., mes1ekdaşile mutabık olarak, kinin lrnmandasındaki altı tayya· bu turnede ıeyriıefere ve gı~ 
rağım taşıyan bu denizaltı vapurun ö 1 O eyli.ilde Cenevre civarında bir relik bir f pa ile Ankara - Eıkitehir çuşuna da alrşmı,lardrr. bJf 
nünde denizden çıkarak vapuru teftiş et konferansın akdi hakkında kendisine ve İstanbul • Bursa . lzmire giden yeni tayvareciler haritaY•.~~· 
miş ve sonra suratle dalarak uzaklaş yapılan teblip:atı aldığını beyan et - Türkkuşu tayy~redleri bu aabah vurmadan Eıki,ehire kadar gı ~ 
mıştır. mekle şeref duyar. saat 11,.45 de Ankaraya döndüler. lerini, Eski,ehirde tayyarel~,~ 

Lôndra, 8 A.A. -Kabine bugün öğ Bu tebligata cevaben Bav Mene. Meyd::ınrla bulunan Türk hava b . d ld d l ı• t 
1 ·· · 'd kuruntu esba•kanı Ferı"dun, hava enzın ° ur u ftan sonra t'' e uzerı yen. en to;ıJanmıı ve içtima mencioğlu, Cumhuriyet hükumeti • o: "h • ' 1 nı 1 

t 15 30 k d ·· ·· ·· B • • b h kurumunun dı"gWer erka~nı ve ga"'e· ta.ya mı rengı ncl{tf'\ e.rı ~ $' Eaa · a a ar surmuştur. u ıçti nın mevzuu a is konferansa istirak .. b'k d k y "Ik" B "" 
.. k" B B Ch tecı"ler tarafından kar!;;ıl:ındılar. ı e ere e§ı oy, ursıı ~e' maı mutea ıp · · amberlain ve E etmeye karar verdiğini ve şimdi Ce. ~ ııı 

.:ı ·ı .:ı h b" k Bu •eyah .. tı' b"tar ... n tayyarec·ı- mir üzerinde nasıl uçtukları uen ı e -..ıa a ır aç nazır bir müddet nevrede bulunmakta olan hariciye .. ... ... • "" 
daha konferans salonunda müzakereye ve~ili Doktor Tevfik Rüştü Arası ler Ergazi kampında ders ıören yecanla anlatmaktadırlar. b1)'. 

devam etmi~lerdir. Konfernnsta Tiirkivevi temsile me • ve yalnız uçr.ağa baılayan tale· Sekiz Eylülde lnönündet ~ 
l~onferansın mevzuu hakkında ta.f5i mur ettiğini "Ekııela~s bay Ponsot., belerdir. Bunların ikisi bayandır. lunan filo bu ıabah bir s.ıı.5 rJ 

lat alınamamrştır. l\fa:naafih b:Idiril<li Bay Morgan,, a bildirmekle mübahi Muallimleri bütün talebenin na- dakika yolculuktan sonra b\J 
ğ:ne göre kabine, umumi surette beynel dir. zari denleri mükemmel ıurette gelmittir. ~' 
milele vaziyeti tetkik etmiş ve bilhassa MenemencioiHu El ı "'k ı'gl 
Akdeniz meselesiyle Ja?onyanın İngiiiz -G-

0 
•• -g .... -U •• -

5
- - .-. -..., .-. - ektrikten a ınan istihta verg 

protesto notasına cevabı meselesini gö goguse 1 
rüşmüştür. Vek 1 ller heyeti teozlU\t olsbellerlo 

11

a \' i n e eh 1 en nı ü 1-
k iye mezunları 

Ankara, 8 (Telefonla) - Bu 
yıl mülkiyeden çıkan 59 gençten 
Fikri Erzurum maiyet memurlu -
ğuna, Talat, Mustafa hariciyeye, 
Fahri, B~di, Hır.lit, Hastın, Nihat, 
Aziz, Salahattin, Sabıhattin. En
ver, Akif, Mvhıin, Fehmi. Şerif, 
Kemal, İsmail, Ekrem. Sadri, Sev. 
ket, Nazif, Şahap, H~seyin, Ke
mal, Maliyeye, Namık, Ra•İt, Muş 
tafa, Hilmi. Ba~vekilete, Namık, 
Cemil, Jbrahim. Dııhilive31e 1 Mu· 
ammer, Ziya, Fahri, Emniyet u
fl'U'l'l müdürlüğüne, Salih. Demir
yolıarına tayin edildiler, iki kız me 
zun henilz i• almadılar. Diğer 24 
mezun aı.kc;:ik hizmetlerjni ifaya 
gittiler. 

Hata v ı n m i1 J ki 
1stiklalı 

Paril'. 8 ( A. A.) - Re~mi gazf'te, 
H:ıtay'm miilki isLiklali hakkındaki 
ınuaherle ile Türk - Suriye hudut
Jarınm ~aranti" ; ne miiteallik muka\'e· 
IP.yi ne~retın"ı-·ir. 

Polis ceza 
nizamnamesi 

Ankara. 8 (T elefor.la) - E :n
niyet umum müdürlüğü tarııf ın
dan hazırlanan polis mesleğine gİ·ı 
rİ§ ve polis ceza nizamnameleri 

rihtwmı 1 nrirl~). teshil elti ~'~ 
BiR ÇtN GEMISt BATIRILDI ıı~ 

Nankin: s A.A. - Cenral nevs ajan Ankara, 8 (Telefonla) - Ve-ı Maliye Vekaleti kanunu~ elP 
ısından: killer Heyeti sanayide muharrik tarihinde sınai müesHseierı .~r 

Soochov koyu ile Cheiana gitmekte ku-~vet' olarak kullanılan elektrik· trik saatlerindeki kilovat .ş'~jtll 
olan Çinli mültec1lerle a~zrna kadar <lo ten alınan istihlak vergisinin in- larını tesbit ettirmiştir. . e tllf 

1 

lu İlki Çin gemisi, Japon tayyarelerinin dirilmesi ha.kkındaki kanuna tev- Heyetinin tesbit t>ttiği nısb~,,,ıa' 
taarruzuna uğramıştır. Bu gemilerden fikan İ3tihlak etlilen elektriğin be· den fa:r:la. alınan iatihlak re9tııt1' 
biri hemen batmıştır. hcı· kilovntından dokuz kuruta ri sınai müesseselere iade 0 .,,11e1 

40 ki~i boğuımıı•, 60 ki~i yaralanıru~ kadar istihlak re~mi alman yer· caktırr. Maliye Veklleti "~ete 
trr. mitralyöz ate~ine tutulmuş ola:ı ikin ~erde yapılacak tenzilatlı resim bugünlerde teıkilitına biJdır 
d gemide de ölenler ve yaralananlar var teşebbüslerini tefrik etmi~tir. Bu tir. ~ 
dır. niabetler şudurr: Yün meıııuca· Devler şurasınJfl 

YENi TAARRUZ tı fabrikalarından kilovat batına 
Şanghay: s A-A -Japonlar bu !abah 80 santim, İpek ır.enıucat fabrika- bir kararı ol 

· · ı: b d Jarından kilovat baııına 69 santim, Ankara, 8 (Telefonla) _.. ••-' Çinlilerin m:vzilerını ·:>m ar ıman et ~ r .. jf 
mek suretiyle taarruzlarına tekrar ba~ pamuklu mensucat fabrikaların • let Şuraıı verdiği bir ~şrş )(o-". 
1amrşJardrr. Mitralyöz düelloları ve gö elan kilovat başına 38 ıantim, tri • rine bundan sonra inz~bat teıııf'' 
ğüs göğü:;e muharcb~ler. bütün gece kotaj fabrikalarından kilovat ba • yonları kzı.rarları aleybı~e ııı• ~ 
devam etmiştir. ~ma 42 santim, oksijen fabrika - den tetkik için Devlet şur•: dl ri 

3~0 öLO, 400 YARALI lanndan 18 santim, değirmen • ki olan müracaatlar ıdar irı lı' 
Şangh3y: s A.A. - Central ııevs ajan lcrden 61 santim, nişasta, dikstrin sayılarak alakalılardan petve il~ 

sı Şan~haydan gelen ve Mülteciler ile ve glikoz fabrikalarından 86. ıan.. ile kaydiye, tebliğ, tezkere • 
dolu olan bir trenin ScunJ;'n istasyo tim, bira ve rr.alt fabrikaların· harcı alınacaktır. ,lf lf'' 
nunda Japon tayyareıeri tararmd"" bom clan sJ aantir.ı. harp sanayiinden Veni buğday re~ ıi'~'. 
b3r.iıman edi!m:ş olduğunu haber ver 13 santim, Çimento ve betondan Ankara, 8 (Telefon}ıL) dsf re~,. 
m!!ktedirler. 3QO kişi ölmüş, 400 kişi mnmul e~ya !:aoaviinden 83 · san· at Vekaleti bugünkü bui rtf'ift(ı'ı• 
yara!'lnmrstrr. tim. cam ve fişe sanayi inden 57 • • d .. • • ... k ar 91t ..... 

1 T YARE"I DOŞTO b b mını egıştırmege ar eJı~1J' 
3 Ç N AY ., santim, oru ve sanayii fa rika- Malfun olduiu üzere b~ le ~f -'' 

Şanglıay; 8 A.A. - Japon tayyare larından 62 santim, akümulatör yat tahavvülleri dobıyıııY ıı,.~.p 
leri rlün sab::ıh Soochov yakınında on Çin f b "k l d 70 t" w k k · · z· t P ıv a .-ı a arın an san ım, agaç, yü oruma ıçın ıraa 116 •" 
tayyaresiyle muharebeye g"rişmiş. üç kundura, kalıpçı fabrikalarından vasıtasiyle buğday alı:n~ tr'"ii• 
Çin tayyar~si diişürmüşlerdir. Bir tane 57 sant;m, kqrşun kalem fahri- ettiği takdirde bunla~ı r~tti~· ,t~ 
si de karaya inmcğe mecbur edilmiştir. kalarından 80 santim, kağıt ve kar arzederek satmaktan 1be. 1c il- e~ 

---•..,.._Şurasınca kabul edilmittir. ton fabrikalarından 17 ıantim İs· raat Veklleti tetkik et.1.'1ja1'-~' 
Vekiller Heyetinin t2l3dikini mü- Lihlak resmi alınacaktır. Teıtzili.t oldu~.ı yeni rejimle k~~ 0d' 
teakip meriyet mevkiine girecek- kanununun ne§rİ tarihi olan 24 ha- faydalı olacşk t!'J!li ~' 1 

Cr. zirandan itibaren mer'i olacaktır. tir . 
• 



-~-

Fı·ı •::.i Çfllmıah 11.-.mmy Jın;fl~/lıtlıı. 

3 senesini 111ay111unlar arasında g·eçiren bir adan1 
tekrar medeni hayata döndüğü zaman bu 

hayata tahammül edemiyerek öldü ! 
Afrikav e Hindistanda 'ahşi hay

van! :ıı ıla ya<ıaynn, onL,.·ın lıinıayesin 
d~ biiyiiyen cocl!klnra Pt-k sık rMtla 
nır, . 

<>33 senesinde Hindistan:ia da bir kü 
çük yavru teşhir e:iiliy1rdu ki kc--: • 
disine "kurd çocuk .. ndr \·erilmisti. 
bu çm uk erkekti. Ormanların içeri • 
sinde bulıınmu1ttı. Nasıl bulunduğu 
mı anlatalım: 

Bir f ngiliz subayr ava cıkmış1<en, 
bir kurd sijrüsiine rastladı. Kurdla • 
rın esmer yırhnr ara!!ında bir de be -
yaz rocuk, d<>rt ayak iizerine koşu • 
yordu. 

Ep::v miiAkül.1ttan sonra. ln~iliz 
subayı cocuğu elde edebildi Ba•ilac\ 

Ayni sene 1e, Yugoslav' anın Zla
Ve medeni d ünyaya ge•irdi. 

Cocuk, kurdlmla birlikte ya.şamrş-

1 Hiluiyelerde okursunuz: 
Ormanlar içinde kurtlarla 
vaıayan çocuklar vardır Fa· 
kat bu vak' al arın hep•İnin 
birer masaldan ibaret olma
d&ğını aşağıki §ayanı hayret 
makaleyi okut/ur.unuz za
man göreceksiniz. 

" 

kendisine Lukas ndı verı lmiııti , Luka 
sı 1.ir cifı l°';t" !:oydular (ı, ,ı , ı~ 

sadık bir ı~çi h<ıline geldi ki. D•ğn ,. 
mede ni insanda bıı adAr:at gorule • 
ınezdi 

Bundan başka. dehşetl i koşuyordu . 
-J\lıwmunluk zamanınd m knlmn 
bir meziyet ulacak !... - he~ on Jcilo 
metrelik v llu lıiç ftrıt ve,nıeden yu -
riivordu. 

Buraya kadar yazdıkbnmız, Hlh · 
ı: i hayvanlarla birlikte y.sşamış fa • 
1 rı t nihayrt beşeriyetini J aybetme ~ 
mi ş olan bir t ~ kım ins:ınlcırr!ır. La • 
kin, geçen asrın sonuna doğru, bir 
insan Af. ikadA doğnıd.m doğn•ya 
mavmun olmuştur. 

1 tr. Bu suretle tnmCtmcn hayvanların 
rr~al. \ince helrtli~ c cfair<'"-İrıe gcllrrek itiyadını edinmiııti. 
1 ık 1 lıalk ı pfanıl:ııııı~. ıatır 

n 7ı:ı ~ =rn f- .. ,,..,,ahat Rı " l.ıı ile idi. 
!'t yyahıardan biri yol· i ~ir rı.üd • 

dr:• nmbadan inerek, ayaklarının u
y u uk!uğu gitmesi için yayAn yürü -
mek, sonra ilerde arabaya iltihak et 
mek İstedi. la · onı an . 

~orıııu;;tur: ornıları kaymakaııılrk ılaı· 
• ~ . 1•1 ·~ ırcı·e'i \k .. :ır:ntlagc· 

r<'~IDC j:H 1 Jlll~, n • • . 
. r I K ıırııın,· Ba kaıı ı ı-rte~ı 

çı ren ı,cne • . . 

tibor dağlarındaki sık ornıanlrkhır 
içinde yedi yaııında bir vahşi cocuk 
bulunmuştur. Bir seen evvel. annesi. 
bu çocuğu olduğu gibi ormana brrr k 

Derken yolunu kaybetti. Kendini 
bir ormanda buldu ; yürüdii, yüru • 
diikce daha mecalsiz dü§tÜ. 

1 1 ~· 1 . • fıuı•nJ..eı ctıııı~tır. "alil ı nr\;r ıır e "' ~ Nihayet arlık ve yorgunluktan yı 
kıldı kaldı, ölecekti. 

Meşhur 
Bursa da 

su şehri 
susuzluk 

mıştr. 

Ve bu yüzden hapsedilmişti. FA -
kat ormana bırakılan cocuk, öldii 
7.annedilmiıse de kılına bile zarar gel 
ıneden yaşamıştır. Kurdlar ve diğer 
hay ,·anlarla iilfet ediyordu. 

tiğini anlttı . Ayni maymun, on:. or
manda mevcut her türlü yiyecekten 
getiriyormu§. 

l\faymunlar geldiler. Onu kaldıra 
rak kendisine yiyecek verdiler. ve 
bu adam, tam üç sene maymunlarla 
beraber yaşadı, onların yemeğini yi
yor, onların yerinde yatıyordu. 

~1 l Bursa (f lususi) Bol suyu ile/ Eskiden şarıl §arı! her e\'de bir kaç 
~1/ ardanberi tanınmış olan tarihi çeşmesi aktığı halde 'imdi su sıkıntı 
tık taada halkın çekmekte vlduğu su sı çeken Bursa, yine eskisi gibi bol 
Ctk

1b!81 artık tahammül edilemiye- suyuna ancak Ş. R. Soyerin g.üzel 
ır hale gelmişti . 1 bulu§ları ve yorulmadan yerlerınde 

Sebze, meyve bilhassa fındık yi -
yip br.sleniyordu. Bazan, hayvanla • 
nn :vaptrı?ı gibi, civar köylere baskın 
verilıyordu . 

Daha garibi var. Ormanlarda may 
munlarfo beraber yaşayan çocuklara, 
hatta biiyük adamlara tesadüf edil
miştir. 

Vahşi çocuk, bir sene kadar bir ~i 
fahanede tutulduğu sıralarda cok 
garip haller göstermiştir. Mesela, hep 
meyve ve sebzeye biiyük bir iştiha 
ile atılıyor, pişmi§ ye nekleri hiç 
sevmiyordu. Bununla bera~r. ken • 
disini dik tutup yalnız ayakları üze
rindı:: yiirütmek de mümkün alamı. 
yordu . insanlara karşı da hiç emniye 
ti yoktu. 

Hatta kendi dilini bile unutarak 
maymunların bir ~ürültü ve dil pk • 
!atmadan ibaret olan lisanı ile konuı 
mağa baılamı§tı. 

Nihayet 1895 senesinde ayni saha 
ya gelmif olan diğer iki ıeyyllh, bir 
sürü maymun gördü. 81.1nlar, arasın 
da beyaz bir adam göze çarpıyordu. 
Bu beyaz adamı yakaladılar; ve be
raberlerinde getirdiler. 

rvJ incelemeleri ile kavuşacak, (Bursa 
>'trl ahaHefrrdc nöbetle akıtılan bazr su şehridir) vasfı yine canlanacak • 

ıJa/erılen su, halkın ihtiyacını kar- D.N. 
leti ere .giindüz, bazı yerlere de' gece/ tır. 

letin anı!yordu, her gün ıutan şikayet ------------..,..---

Otuz beş sene kadar önce, Cenubi 
Afrikada seyahat etmekte olan iki 
seyyah bir çok maymunlar görmüş 
ve ateı edince, maymunlar kaçmıı -

istihale etmi~ beyaz Adam, bir 

hi a_rkası kesilmiyordu . I 
b~ıın~ıze ilk geldiği giindenberi, her 
:lltqtı an bütiin gerekleri gözöniinde 
"-<liy' :l-'alnrz idare işlerinde değil. be 
~tq ~·1 tıafia, imar, kiilıi: r, sosyal du 

Cezair 
:>-ı .... 1

1> erind d ·ı · ·· · ... ,~ Ş e e ı gı gosteren ılba -
Sık,l\t efik Soydan, bu asırlık su 
v •sın b" ere,. 1 a ır çar(" hulmağa karar 
l)ı e< b' · ı lı~.., 17-7.at ınce,emeler~ koyul -
tıı de ~ bir !rn ~ R lin ev\'e E!macuku
s~ltı ;1~~n yere· kadar gid("rek 6~1 bol 
?ıı ar;e ırdeki susu :duğ:ın sebebleri-

Surive cribi ., o bir 
istik lal isti vor 

.; 

Fransaya g6re son 
ayaklanmada blrec

nebl teş\.·lkl ver 

tır. 

Yalnız bir tanesi yar:ılanmış gibi 
görülüyordu. Kaçan maymunların 
ardından süriinerek ~idiyordu, sey • 
yahlar, yakla tılar. Bird~ ne görsiin
ler. Bir yerli çocuktu bu 1 Elleri ve 
ayakları iizerinde yürüyordu. 

Seyyah!ar, dört ayak üzerine vürii 
ven inıumı, bin mü§kül5tln ya!,~Jadı
lar. ve beraberlerine aldılar. 

Gerçi şefkatle, gayet iyi muamele 
ile bir miiddet sonra ona in!lan ta -
biatini asrlayabilmişlerdir Bununla 
beraber, Maymunların itiyadlarrndan 
bir k.:ıçı, hal.l kendisinde '1Örülüyor
du. 

Hastal1anede bulunduğu sırada 

GöıUp düşOndDkre 
ıı111n11ıı11ııı111nı11ııı1111ııtHH1ınııııt11tı11nılf'•"ı11111ııt• 

maymuna benziyordu. Maymun gİ· 
bi ses ~ıkanyordu . insana benzer hiç 
bir tarafı yoktu. 

fnsan dili konuşmuyordu. 
Hatta o kadar k: ins<ın medeniye

tine bile tahammül edemedi. Oc se
ne sonra Omi<fbumunda öldü. 

S §tırrnıstır 
r.ıJd lJ l'lıevk:d : · be • 1 tıktı h 1 e.-:ı şe kenın suyu bol 
Ctı & I alde ve oraya kadar mebzu 

yl\ ... e ın • .... 
·\ ttık take.:ıne rngmen oradan ba~la-

Pari .... 7 - :\fekne~·.ıe (Cezair'dc) 
yerliler Fran~11: lıiiklırııetine kar~ı a
' aklanrnı,.Jardrr. . ~ 

ÔğrenilJiğine göre bu çocuk, da • 
ha küçiikken, maymunlar tarafından 
çalınmrf. Ve sonra mayr.ıu bir süt 
annı• fıtrafınrJ.<ın yt'tİştiriJmişti. 

Çocuk, bilahare lisan öğrendiği za 
man, kocaman bir mavmunun soğuk 
gecel~rde: ~endisini sıkı ve vumuşak 
otlar ıçerısınde yatırarak himaye et-

Bıçak kemiğe dayandı 

Fena saatler ya§adığımıza, galiba ar· 
tık inanmayan kalmadı. Su altı korsan
larından sonra bir torpitonun da cina. 
yete ortak olu§u ve bu bayraksız mas· 
kt"ilnin tanınması ortalığı allak bul 

Yazan: S. G•za-ı n 
Fakat itin iç yüzüne dikkatle bak.ıua
nız bu ıonun bir türlü relmedicini, ka
nın dinmedifini, muharebenin bitmedi· 

k 1 "ı ı 1 \f .sım borularında ziyan oldu 
Ctıirı herındc gören ilhanmız şebe • 

b~e~İnj emen tamiri ile Gökdere fil
ır an 

11 
de temizleme l'\meliyesinin 

:1tı ç0~tıvel yapılarak zayi olan sula 
•tı Yan~ lılnıasr iç in g er.::ken tamira • 

llleaİtıj 1
f ll"ıası ve apre filtrenin isletil-

~~lar bYdalr ve hatta elzem bul -
Rıtişl'l'l.' . clediye de hemen icraata 
~ ıetır. 

sllb~~~a~ başka su mütehP'lsısı Suohi 
~af Ye/ ~le ~irlikt,. Pınru!ı .. :'l!ncfa Cm 
1 c tC\ A .enılen mevki cı ... incclenmi~ 
t~~i b· nıny.,ı 'levrine kfl:.1<..r uzan.w 
/"' itÇıkırdvarlrğı olnn bu entere~an ye 

ı\rııpl:ırla polis ara~ında 'ukua ge· 
fen çarpr:rırnlarıla lıirkaç kiı:i iilıııii~. 
lıirçokları ) :ınılarııııı;:lır. 

~on gelen lıahf'rlere giire sükunet 
tec1'1'İİ~ ctnı j,.. , t' krrnııı hareketi <hır-

~ . 
d ıırn l ııııı ~hır. 

nıı luidierclt•n h.ılı f'(len Jntraıııoi· 
geanı ~azeıe ... iııin tıİ) a~i ıııırharriri di· 
yor ki: 

MEVLIDJ NEBEVi 

f~tnnlııılda aıııcli)at nı•tict'ı;İrulc ii· 
lf'n kt) lllt'tli halıarım: Ankara Sark 
f'll7:arı alı iblerirıılerı F, crt•k 1; 'na,· 

BDl IJ.;\H KÖKÇf ' f r\~ ruhun~ 
it

1
•1tf olunmak iizert- 12 E,·fiil nı11.1ır 

;!;.;.,ii ii~lr rıaııı :>z:ru ıııiiıe.ıf,j 11 BEY.\· 
7.ID ı-.ı·ııii •r•·i(iıull' lllC\ !idi IJehe\İ 
l,r:ıaı olım:ırr~rmlmı akr::ha , ,. ı) 11,ı-
1.ırııırn 'e ~f'Jlff: ini Fi'\ rrı , ,. f:tnl\ :ııı
ları11 lf'•riflrri riı~a olııııı•r. 

K11Hrı ı •tıf dı• i : (ı ·\"" hızı: f'nilıwı ilt &~! urnıası hasebile oravA kı=ı • 1,., "'rı b 
t ""ta b l or suvnn or:ıda ziyan ol • 
ilV ıı , d f 
t'-°fa ş:şe. l-~nı~srn nn sark!ndrı'7ar hı· 

'·M,.kııe .. "ılı•ki karı .. ıklrklarm hii
' ük hir c>lıeııınıi\·eti '~rtlır. Çünkii, 
;,~ır hir fıa ... talıih p:ij•term,.ktl"ılir .. Bi
zim "imal Afrikaııı. burada fnınclan 
{'\, c•f lıir~ok dt>(alar .. j;, lrdi~İııı~z g·hi. 
tı7.ıın zamamlanheri telılikdı lıır pro

p:ı~:ın<l:ı ill" Menıııektr,dir. Hu P~."f>'~: 
gandayı ıe!ılil.:eli huhıyor111. nınku ---------------
<;ok ıııalıir hir pronap:anıla. Halk ~ra· Al'm Ordu idman 

ı er ~ nsmı . t ~<ı '"e ·ır ,-k "ibi 
tt ~ atıf,ll d 1 . · ı ı l'tır'I o)..J ".:"' o ayısı .. a z cok tr • 

1l> " bıı ugu ve ornva kadıu trmİ7 
rt ~1" un r>; l e n<liği de nnl;ı~rl-

rn<laki h'l7.811 dı•rin olan nıeııınıını)Cl Yurdund3n 
izlikleri Met rdin',or. rrı ufak kın

~:ılıırı ıl'lıirlc•\ ur. ı·ı~ ufak lıir tahriki 
hih ii1, hir galr,·aıı lıal'nf" ,:etirİ) or. 

lak etti. 

Moskova - Roma gazeteleri biribi
rine ~irdi. Antenler yıl.dırım yağdırıyor. 
Tıpkı eski zaman §Üvalyeleri gibi çar
pışmağa başlamadan önce dille dciğüşü· 
yorlar. 

Avrupa. ılk defa olarak. bu hadise
den sonradır, ki işin korkunçlua:unu 
kavramış gciriın..ıyor. Etekleri tutu§ • 
muş. devlet adamları, makine başların· 

da sabahlara kadar kalıyorlar. Scfaretlc 
rin telefonları durmadan i'leyor. 
Doğrusunu isterseniz, yangının büyii· 

ğini görüniıniız. 

1gı8 de inunık bilyıik bir ameliyata 
uğramıı, haritalar dofranmıı. ırnırlar 11 

nırlara. ırklar ırklara yamanmıı. iıtık· 

laller kazanılmıJ. istiklillcr kaybedıl • 
mişti. Fakat dunyanın hlli ıteıi inme
diğine bakılırsa, bu ameliyatta bozuk 
bir taraf vır dıtnektir. Kuvvetlerde mi 
denklik yok? Dlvlet manıumclerini ku· 
racak diplomasi mimarlın mı vetiıme 
yor? Süriıp giden muharebeler, ıilAh -
lanmalar mı arzın yarasını dikit tutma· 
yacak bir hael koydu, bilmem Fakat 
apaçık gciriılen ıey, "mukadderat'' yula 
rrnın hiç kimsenin elinde olmadığıdır. 

Ama, artık bıçak kemiğe dayandı ~a-
liba. Düne kadar "aman, biz sebep olma· 
yalım 1.... ", ''diıtmanı ezeriz ama, biz de 
zedelenir bir:nciligimizi kaybederiz!'' di 
yenler de timdi kılıçlarını yarıyarrya çek 
miş bulunuyorlar: ~.1rı 

~ı " ı~ ~ ~".rşı tc-dhi,. ,f rnnı fl "' f :izu
ı h l;t:. il d T "nr-n ilb VIT'I 7000 kıİ • 
l.""l ' " ~arf ·ı h r '1, -.. n .. ' 1 c •ıradrı 6 cnm kub · 

""'' rtu " "" 1 k b 'h" · ', " k J ara uta:-ı ı yerın 
,.., .._., r s urı-~t• h f • , "<ıı J e mu n n7a rıltın;ı <'· 

' )ll <ıtı~.,,.,_J ı- -· k 1 
"'l -:J ı ""~ • ı n rar c r 

l ıı "nk ı · ' J l'lr ""~ ., f' '""1mivft .ı;dir. 
•fı '" "lıt?'Tn Jı • t k'I . • J ' ı. '~ı J..:.t.J 1• rt • .;ının :ı:n <>t> 'rl 
""ı-.. t , . t" "tı~u7!· · '<tc. n K crbelıh'<' 

r\ •t d 
,\\'\"ı • ı ı ,."m 1.,.,., ,, ı . :~ olrın 

lıt • ıhya e ı -· .. · c..:ccegın• §uphe yok· 

93(; vr ~31 ~enelerinde soor h.:ı· 
reketlerine İ§lİraJ, t-f'!dnlerden bas· 
lca umum azanın 937 senesi ~ylül 
ayı nihav•tine kadıt.r kayıtlarını 
t;ı-.elemedikl .. ri halde ldüple olan 
alakala.rmın kesi!eceği ve konpre
,,..... •·tirak ede:r. iyecekleri ilan 
olunur. 

verek böyle bütün dünyayı tutuştura· 

~ak bir hal almasından, Avrupa suçlu· 
dur. Kiiçlık menfaatler kayr.ısı. kal:n 
bir sargı eibi gözleri kapamıştı. Onun 
altında bakıslar, kendi içine çevrildiği 

icin dışarıda olup bitenlerden haber alırı 
mayordu. Kimi uzakta. kimi yakındı 

bazı devletler, bu dalgınlığı fırEat bildi· 
Jcr. Kendi kılıçlarını bilediler ve bu kan 
Jı satırların keskinliğini suçsuz;, güçsüz 
zavallı boyunlar üstünde denediler . 

l\Je!rnr 'in hir'-'o" H•rlrrjnılr lıalk 
ı-ıı nıe•r•,.~;ıulen lıii• iik hir "ıkıntı ÇI'" 

L:i, ordu. Hn , azh rt tııhrikçilf"r tara· 
(ını':ı, kii ·iiklenıni ıir. Bu talırikı·ill"r 
ilııi'Hl ı·ıkarrııak. Frun8&H \(rikaclaki 
lopr·•klarınılan aumıak. hu tıtırf'lle 

fi k 1 ""lmek i ... ır.'or • -----------------:r.ını :ı•nı:ı ,,. rna l'•- Uzak şarktaki mezbaha, Orogvayda
ki petrol kavgası. milyonlarca adam yi
yen İspanyol mezhep canavarı, 191<4 de 
kopan kıyameti zamanımıza kadar retir 
di. 

Bu kımıldanıt belki biraz geçti. Fa 
kat yine vaktını büsbütün geçirmi§ u· 
y1lamaz. Ortalıgı tututturmıktan zevic 
alan canavarlarla, insanlar b"rıbirind~" 
keskin ıiınğiı parmaklıklariylc ayrılsın 

ve amansız ablokalar kurulsun. Ve butı 11 

bunların yalnız insanlığı kurtarmak gıbi 
yüksek bir ül~Uıü olsun. Elli asırlık 

emeklerimizin yarattığı medeni vaf1yış· 
tan tekrar mağara lcovuklarınıı duıımelc 
istemi}orsak bundan ba§ka tutul1tak 
yol yoktur. 

J.ır.'" 
~untYF (;f nf HfH f:'TIKL \L 

L TEYORLAH 
Pari . 7 - Cf'1.airdl' kıyam har,.k.-

ri ha .. tırılmı~ , .,. im hareketin ba§ın<la 
lrnlıınan :\rar halk oart: i lirJrri i\frc-

ı:ali '"' l.:if rılil11ıi~tir. 
]\fo ı-ali. i~ıic•\ ahı <'. na ıııd:ı, Fran· 

n ltiikıimf"Iİ alr!\'lılurı olıırnılığıııı, (a· 

kat Cr;ı:air \r:ıplarnuı (l,ı . ııri r ,;ihi 
hir iı:;tiklnl 'erilnıe ini i~tediğinj Ö)" 

frmi~ıir. 
Afızlard.ı "harpten sonra", (harp 110-

nu) diye birtakım sözler dolaşır, durur. 
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Diinyanın en güzel 
MATA HARi 
Kurşuna Dizilirken 

Neler Söyledi ? 
11ııııırııı11ıtllll"11111ıııınııı111ıııııııı 111ıııııııı11111ıııı11111111ııı1111111 

Şimdiye kadar 
bilinmeyen 

meraklı safhaları 
hapishane 

doktoru Bizart 
anlatıyor: 

tıı11111ııınııuu11ıııııı111111ı11ııı111111ıııııı11111ııııııı111111ıııııı1u111ır• 

Büyük harbin ka.dm casusu Mata Harri 
hakkında 20 yıldanberi bir çok şeyler ya 
.z.ılmıştır. Fakat güzel casus kadının kurşu 
na dizilirken neler söylediği ve ne suretle 
öldüğüne dair tam ve sahih olarak kati bir 
mallımat yoktu. 

l 917yılında Fransarun Sen La.zar hapis 
hanesi doktoru Bizart, bir kaç önce ölmüı 
ve bıraktığı hatıraları arasında Mata Hari 
ye dail' bazı kayıtlar bulunmuştur. Kurşu 
na dizildiği sabah bizzat casusun yanında 
hazır bulunan doktor, hadisenin sureti ce 
reyanını şu suretle hikaye etmektedir: 

" H2.kiki adı Gurtruda Tsel olan Mata 
Harinin kurşuna dizileceği sabah, idam 
hükmünü infaz edecek manganın kuman 
danı beni buldu. Onunla birlikte on iki nu 
maralı höcereye doğru yollandık. Zabit 
mahkum kadım tatlı uykusundan uyan 
dırdı. Kadın, yerinden sıçrayarak uyandı 
ve telaşla gözlerini uğuşdurmağa başladı. 
Yatağın üzerinde ellerini iki tarafa dayayıı 
rak başını yukarı kaldırdı; rabitin okudu 
ğu hükmil dinledi. 

Bundan sonra, zabit mahkQma hitaben: 
- Mata Hari cesaretli olunuz, reisicum 

hur affedilmeniz hakkında verdiğiniz istir 
hamnameyi İsar. etmemiştir. Bunun için 
idam hükmünün icra edileceği saat gelmiş 
bulunuyor. Hazır olunuz. Dedi. 

Güzel casus dik bakışlarla, orada hazır 
olanları birer birer süzdükten sonra, hem 
şire Leonida döndü ve: 

- '' Hemşire ben hiç bir zaaf ese:-i gös 
termeden öleceğim. Siz, biraz sonra gfizel 
bir ölümün şahidi olacaksınız '' dedi ve a 
yağa kalktı. 

Hemşireler mahkumun elbiselerini üze 
rine giydirmeğe başladılar: Üzerinde lpek 
lı bir gecelik vardı, ganihtiyari bir hareket 
Mata Harinin üzerindeki ipekli geceliğin 
önünün açtr. Çok güzel olan çıplak bacak 
lar açılmıştı, ben bu esnada onun y;ınıba 
şında duruyordum. Mevzun çıplak vücu 
<ıunun erkeklere görünmesi, güzel casu 
sun nazarı dikkatini bile celbetmiy.'.mlu. 
Hemşirelerden birisi, ipek geceliği ::iyle 
tutarak bu çıplak göğüsü ve bacakları er 
keklerin gözünden gizlemek istediyse de, 
Casus: 

- Bırakınız, hemşire arar yok ~örün 
~ün, çünkü gizlenecek zaman değildir." 

Diye mırıl:landı. 

Fakat gözleri oyuklarından fırlamı~ gi 
bi çepçevre morlaşmıya başlıyan c.1su!I, 
Fransa cumuhuriyetine karşı bir takım kü \ 
, •. 1 
.ur er savurmıy~ ~aşladı. Bir kaç 'la!<ika 
sonra Mata Hannın sırtına uzun bir ::eket 
ve çok güzel bir eteklik geçirilmişti. Be 
yaz ipek oymalarla işlenmiş olan bu .-:eket, 
casusa çok yakışmıştı. Kendi elivle yavaş 
:yavaş şapkasını başına koy.du. Elleı ıne e: 
divenlerini geçirdikten sonra amiran~ bir 
tavurla: 

- Buyrunuz. ben hazırım, diyerek iler 
lcdi. 

Zabit kadına doğru v;ıklasarak kamı 
nun icabatına uymak ic:ln so~ dafa bir iti 
rafı olup olmadığını ve son arzusunun ne 
olduğunu söylemes'ni iste<li. 

Ca!:us., kati ve kesik olarak: 
- Hayır, dedi. Esasc;ı söylenec=k bir 

şey olmuş olsa bile, bunu söyliyecrk mi 
yim zannediyorsunuz? 

Sıra bana gelmişti. Kanun İcabi i ı:!am e 
dilecek bir kadının gebe olup olma ·Iığıııı 
ı:ormak da doktorun vazifesiydi. 

Kulağına doğru iğilerek, yavaşça; gebe 
olup olmadığı hakkında bir tereddüdü var 
ı;a söylemesini istedim. Mata Hari gülüm 
sedi ve başı ile menfi cevap verdi. 

12 numaralı höcerenin kapısından çı!t 

mıştık, bir alay halinde ve Mata Hari ile 
zabit önde olarak koridorlardan iletliyor 
duk. Bu alay, ya gelin alayı yahut bir ce 
naze alayına benziyordu. 

Siyaset meydanına götürecek arabaya 
binerken, casus, herkesle helallaştı ve Le 
onida ile Arbunun ortalarına oturdu. Ara 
ha hareket etmişti. 

Tanyeri ağarırken siyaset meydanına 
geldik. Askerler üç sıra teşkil ederek dizil 
mişlerdi. Mahkumun geldiği anlaşılınca • 
hir boru acı acı öttil, bundan sonra etrafı 
hlr mezar sükutu kapladı. 

i\rabadan inerken, Mata Hari bir elini 
hemşire Lconidaya uzattı ve yardım•nı is 
tedi. He1111irenin koluna giren güzel casus 
jandarmaların ortasından kurşuna dizile 
ceği yere doğru ilerledi. Direğin yanına 

vardıkları zaman, Hemşireyi, bir ka~ kere 
öptü ve: 

- Beni, son defa olarak iyice öpünüz, 
ve derhal uzaklaşarak, sağ tarafta bir yer 
de nasıl öleceğimi seyrediniz, göz!erim 
doğrudan doğruya sizin gözlerinize Laka 
rak yumulacaktır. Dedi. 

İnce bir iple belinden direğe bağlanır 

ken, z~bit tekrar Mata Harinin yanına S'> 

kuldu ve idam hükmünü bir kere rlAha o 

kumağa başladı. Casus gözlerinin bağlan 

masına razı olmadı. 

12 asker, 4 küçük zabit ve 4 ba~ıavuş 

tan ibaret silah cndazlar,20 metre uzakta 

" hazır ol " vaziyetinde duruyorlar.it. C.ı 

sus kadın gözleriyle hemşireye bak ıyor ve 

acı bir gülümseyişle elini yukarı •J.,ğru 

kaldırarak: " Allaha ısmarladık " der gi 

bi işaretler yapıyordu. 

Zabit kılıcını sert bir hareketle kının 

dan çıkardı, bütün silahlar bir anda boşal 

tıldr. 

Meşhur aşifte, tanınmış dansöz, 'llf' çok 
güzelMataHari casusluğunun cezasını bir t.....ı......._.;;;;,.,. • ....:...~---------"--~---

topaç gibi yere yığılarak gördü. 

Mata Hari 1917 yılının 1 S teşrini tvvc:I 

sabahı saat 6,30 da ölmüştü. 

Yeni eserler 

Dldaktlka 
Birkaç yrlılanhcri prdago.iik c-clclıi

yatrmıza kıymetli C':5erlcr lıedİ)f" "' -
nıektc olan Gn7.İ Terhiye Enııtitii .. u 
pccl('goji 'c tc<iri,, mu lii ciğretınmi 

Ha .. ip ı\. A) tun:ı'nın ( ilk 'c ortao· 
kullarda nazari ve ameli clidaktika) 
aclırnla hir e,cri inti~ar ctıni~tir: ii~
rctmcn oknllnrr ıll' ili.: •. ,. "~tnokul (i~
rr '-•rn l!'rİnc ta' : ve cılcriz. 
Balkan ve cir4a A"rupa 

gUmrUklerl nde 
Ball.;an \'C Orta \, nıpa µ:iiıııriiklc

riııclc vap1lını~ ıııii alıctlc ve tı•tkiklere 
i~t1naıl ederek R. l\J"lıııı"ıl E,at tımı
f ınclan vazılıp T11'3 reclil<>n hu kitahı o· 
ktn ıwularıı,.-- · ı tııv .. iH· Pılcriı. 

l Mata H:n:yi kur~una di::-:n mnn~~ ;.·.· i ve c:aauaun jt,j pozu , 
················································ 1······· 

'" İH:İ !...iil:ii•·iiıır çılı:;a l hıı 22 ) ıllık 
Tii rk C • f'l'İ n 'n <ı -;ıı-.!o,, n ii:-lıu~ı ı·rkıııı ~-n > • 

tır. 

f rinılf": ( İ·rİ lun trl 111:1 "' rğ ; t iııı İ~f". 
ı;ı•rııi ıw:·, ;·ıı"'"ri. ratlyo <' 1 ckır:k. o~ıı
ıııohil. Y"!ıİ ilıtiralar, ufak atrlyc i~lc
ri. i~çinin uzvi hilµ:i i) ~ihi lıcr "'anat· 
kara liizmıı1u ,·c faydalı yazılar var 
drr. 

Varhk 

1 Eyliil ini tarihli "" 100 nııına· 
rnlı 'A) ı:-.ı Burhan Rclg<', f lkii Vardn· 
r(i .... Hii~tU Şanla~. Fazıl lliiı<nii. Cc
ıııil Sena. i\ldıııw,) ,\li Serin nı:ıkalc, 
lıika)e ,.e ._iirl<'riylc çıkıııı-:tır. Ayrwa 
garp dillerinden hin:ok lerdiıııclcrlc 

Yf'dacl ~,.ıliııı Tiir'iin ''Üı: Ki~i ı\ra· 
· EndUs"rl qııııla'' ııcllı pİH·İ hu nıı lı:ının miin-

~lcıulckcttc fcıı re an'at ü.lkül'!Ünc <lcrccatı arasın<la<lır. 

kadın· casusu 

Can çıkar huy çıkmaı 
Bekardı ve kimseyi bcslemcğe 

mecbur değildi. Muntazam bir a· 
llam olaydı, ayda aldığı dok~an 
lira ile oldukça temiz ve rahat ya
şayabilirdi. Fakc.t eli bol ve key
fine dü~kündü. 
Ayın ilk giinlcrindc onu hep eğ

lence yerlerinde görürlerdi. Y C· 

meklerini en temiz ve iyi lokanta· 
)arda yiyor; rastl~ dığı ark:ıdaşla
ra ikram ediyor; kolunda kadın 
bulunduruyordu. 

Ayın haftasından sonra masrn· 
fı kısmaya başlardı. 

işten tam saa~inde cıkmnk i
çin acele etmediği gibi akşamları 
da gazinoya değil, kahveye gider
di. 

On beşinden sonra meteliksizdi 
ve arkadaşlardan birer ikişer lira 
alarak ay başını güçlükle bulur
du. 

O, ayın günlerini gösteren bir 
takvim gibiydi. · Şen ve hovarda 
görüldüğü ilk haftanın içinde bu
lunduğumuzu derhal anlar; so· 
murtgan ve düşünceli olunca yir
minci güne geldiğimize hükme
derdik. 

Ona söylerdik: 
- Canım. §U kazandığın para

yı ölçü ile harca! Hiç olmazsa 
dört kısma ayır da her kısmını bir 
haftaya tahsis et! 

- Yapamam. Yapamıyorum! 
Cebimde para varken elbet dile
diğimi almalı, dilediğim yere git
meliyim. Kabahat hesapta falan 
değil, para az! .. Doksan liranın 
ne değeri var? f nsan gibi yaşıya· 
bilmek için en aşağı hesapla bu
nun bir mislini daha kazanmak 
lazım. O da, beniın gibi bekar ol
mak şartile ... Ev!i olursan üç yüz
den atağı idare etmez! 

Bazımız ona hak verir; bazımız 
vermezdik. 

O, anlatırdı: 
- Bu sıcakta bir şerbetçinin ö

nünden geçerken bir bardak limo
natayı içmek için, bütçesini düşü· 
nenlere acınmaz mı? Bu en büyük 
bir ihtiyaçtır işte! Ben ihtiyaçtan 
kumayı manasız bulurum. Ama, 
param yokmuı ! O zaman ister İs· 
temez katlanırım. 

- Bu kafayla gidersen sen de 
ayın on beşinden sonra piyaz ve 
peynir ekmek yemekten, eve yaya 
gitmekten kurtulamazsın! 

- Bütün ay vatamaktansa ya
rısında ya~arım hjç olmazsa! ... 

Aradan çok geçmedi. 
Bir .gün !ervisin içine bir çocuk 

sevinciyle girdi. 
Ayın son günleriydi ve böyle za 

manlarda onu böyle sevinçli gör· 
mek. hepimizi şaşırttı. 
Sormamıza vakit bırakmadan 

müjdeledi: 
- istifa ediyorum. Tam iki yüz 

lir:-lık bir is buldum. Şu, benim 
be~enmediğiniz ingilizcem yok 
mu. i~te onun sayesinde ... 

R;r lrr:iliz ,irketine girmi~. 
I:h lr her doğru çıktı ve ayın bi

rinci aünii onu serviste göreme· 
elik. Bununla beraber akşam üstü 
!tanıda bulduk. En samimi görüş· 
tüC{ii,.,..üz üç arkadaşı ziyafete çağı
rıyordu. 

O akşam doğrusu pek iyi içtik. 
Pek güzel bir yemek yedik; çok 
eğlenceli bir yere gittik ve hayatın 
en tatlı gecelerinden birini geçir
dik. 

- Eh, artık ayın son yarısın
da zü~ürt yll~amaktan da kurtul· 
dun. Görelim seni... Darısı bizim 
başımıza!... 

Ayın yirminci günü akşam üstü 
servise geldi: 

- Çok şükür hatnlndın ! 5,-ni 
hangi rüzgar attı böyle? 

Boynunu bükerek kaşlarını ka1'-

YAZAN! 

f(adiı l'an Kaflı 

dırdı ve kulağıma fı:nldadı: 
- Züğürtlük! 
- Züğürtlük mü? 
- Evet! 
- Fahat... J 
- Sorma! Anla~ılan ilk sY !-' 

dıığu için hcsabrm şa~ı: d:_rrı· b' 
basına kadar on lira verırs1rı Jıııı' 
na? Gelecek ay her ~ey yo 
uirecck. 

- /\c::.ba? 
- Hiç şüphe etme! ... 
T cşekkür edip gitti. fi(' 
Beş altı gün sonra ben trar11 ·tti' 

dayken onun işbaşına yaya I' 
ğini gördüm. . I~ 

Bu öyle bir karakterdi kı e (, 
bu paranın <?n misli de ge~se; 
ne ayın ikinci yarısını aynı f ,ıır 
de geçirecekti. Çünkü böyle 
mı~ı~ ~ 

Nitekim hep böyle oldu ve 
tür~.ü bu adetinde~ ku!tula01ad~ 

Uç dört ay gcçlt. Bır aktafll ~ 
lahalık kaldmmda burun bıJ,.,,. 
geldik: 

- Bune dalgınlık yahu!.. 1' 
Canının çok sıkıldığı yüzüıs" 

hemen belli oluyordu: 
- Sorma! Hastayım! 
- Neden? 
- Şirketten kovacaklar gibi 
- Yok canım! 
- Doğru söylüyorum. 
- Sebep? ı' 
- Peynir ekmek yerken Y~ 

landım. Hem de direktörün 
disi gördü. 

- E ! ... Bundan ne çıkar 1 \-1 ( 
- Bizce çıkmaz amma, on 

çin böyle değilmiş! 
Anlat:1: ,t· 
- Biliyorsunki iki yüz li~;ptı 

mama ragmen $lene eski ide ti · 1 
h k dım Du"'n o'"g~le t• :t r ıra ama . il" 
linde masamın kenarında ~~ 
ekmek yiyordum. Serviste htÇ ,d' \ 
se yoktu. Tam bu sırada. k•Pıı~ t 

direktör göründi1. Gözlerı bt ~· 1 
gözlerimle bir an knrtılat• ef. t 

"Siz niçin bcrada~ınız? Ye~~ 
çıkmıyor musunuz?,, dedi. "rd'J' 
zame.nda ne yediğimi de go,,~j· 
Kaı;!arı çatıldı. Sert bir sesle~ dt 
çin? Niçin böyle yiyorsunuz ''dı! 
di. "Sev ... PP.ram lcalmaını§tı 
diyebildim. 

- Sonra?... ., rdt' 
- Öj?leden sonra beni ça~,. 

Bekar oldu~rnu. kimseye ba ıdr 
ğa mecbur bulunmadığımı. ;,e11 
iTım paranın bana bol bol ye. tıı' 
J;izım s:?e1diğini, zaten sirke.~ıtl ,1 
ciheti bilhassa düşündüğünU il• ef 
latll. Neticede bana adam;ak~~ 
kıştı: "Biz size insan gibı Y P"r' 
insan gibi yaşamak içi~ bll ar'~ 
yı veriyoruz. Verdiğimız ~-~ ~tı 
yerinde ve faydalı tekild~ 1~ }~ 
madığınıza göre, ~irketiınıı~di"jl ~i 
yık olamazsımz ! Şimdilik gı be)' ~ 
ve idare meclisinin knrarl111 tq1 
ı . . ' d d' eyınız .,, e ı. I 

- Başka? bıJ ~~ 
- Bundan iki sene evvel ıısı•f 

bir memurun daha başıns ı:;; 
.. 1 k ı'n .. e ve uç ay ı maaşını peş , 

çıkarmışlar! 
1
,f 

- Vay canına ... Şimdi rıe 
caksın ! . ııi1··· 

- Hiç!... Ne yapabilirı111 e ,el· 
Birdenbire aklıma bir ç•r 

di: ~i' 
Beni dinle! Doktordjd.,r" 

rapor al! Midenden hasta 0 et.~ 
için bir müddet peynir ek~11r 
bi :md~ ~eyler yemeğe IllcG;ı. 5). 

(Sonu. Sa. 10. S 



1 Sine~a· aıe~~n~~e] 'Erkek düşü, d-n;nEYLdie 
erkek onuyor Sinemadan 

Yeni 

ıyı ve ılcri hamleleri 
yavılnıaktadtr . . 

lki kerre ölüp 
dirilen adam ! 
Amerikalı hii~ iik bir milyonerin 

o~lunun sun'i çelik ri~er1er1r yafa· 
dı~ını yazmı~ H başına gelen fcli-
krı i an' atıı11-:l •'•: 
c:~"rlrrine f rl~ ı;elrne~i iiıerinr 

Frecl Snite i,,.nıiıııl <'ki hu ~cnı;. krncli
.. inc cloktorlnrın yaptığı sun'i ciğerler 
- yani rlektrikle i~lryen ,-e ciğer gi· 
hi lıa' a alıp ,·erf'n makineler - ic:in
df' 'a :n or. llu nıakiru•\t'r adamın hii
liİ!; 'iknchınıı kaplı>clığı iı;in· hu ağır 
\rk a'tnııla. a~akta duramıyor. ~·atııır' 
bir 'ııziyt>tle. araha ile giitiirülüp ge· 

tirilh·or. 
Rı~ garip ~artlar içinde ya§ayan 

"encin hın·atı hakikaten çok acıklı 
" . 
'e merakhclır. 

Fred Snitf''nin ilk hastahğmdanlw 
ri hmusi hastahakıcılığmı yapan Mi 
divor ki: 

."Fred iki kerre ölmil~ ve dirilmi§-
tir! İlk clef a olarak, Pekin'de bir tay· 
yare kazasında haıma hu felaket gel· 
mi~. ri~er1eri. kaıa neticesinde. felce 
uğra • -:trr. Hayatını kurtarmak için 
ker.cJ:ı1inc sıın'i teneffii yartımnılar 
dı. Fakat, biraz nefes alan za,allr 
grnç, az sonra tekrar 'e tamamiyle 
ölüyor(lu.. ihayet kemfüine sun 'i 
dğerler yapıldı ,·e bu 11uretle tekrar 
hayata çıkarıldı. 

''Fred'in ikinci defa ölmesi Şang-
hav'da oldu: 

''Şanghaydan vapura konulup A -
merikaya naklolunacaktı Biliyorsu -
nuz ki, Pekin'deki kazadan 11onra ken 
tlisine takılan sun 'i cjğerler, vücudu
mıo etrafında büyük bir cendere te.ş· 
kil ediyordu: değiJ ayakta yürümesi, 
araba ile nakledilmeti bile milfkill • 

dü. 
''Vapura yillcletilir\en mıddneyi 

muvakkat bir zaman için 'ikudiindf'n 
çıkarmak lazımgeliyordu. 1şte, Fredin 
o zaman ikinci defa ol•rak öldüğünü 
gördüm: 

•'Ciğerleri çıkarılan adamca~ızm, 
birdenbire nef e!İ kesildi ,.e ölü gi· 
hi - belki gihitıi fazla, tarnamiyle ö
lü olarak - uzandı. Bu ııuretleı ken· 
ditıini sedye ile ,·apura götürdük. Ora· 
da telrar ' 'Ücudüne makinesi takıldı 
tre ha.-tamız derhal canlandı, yaıama· 

ıaı... h 1 d n 
Vi~ a~ 8 ı .. 

~iı SARAY SINEMAal 
Kfenl •37·••• mevsimini 

YARIN AKŞAM AÇIYOR 

1 
1 

horoz Horoz tavuk, tavuk da 
ya p!la bilecek 

sizce istenilen -:errahi a:neliyeıi 
yr. pılır. Operateur horozun yan ta· 
nf andan açtığı biı ceriha ile hay· 
v~nın etin; yarar, horozun böb
rekleri ile erkeklik guddelerini 
meydana çıkarr. Bunlar sürat ile 
kesilir. Sterilize edilmit bir saat 
camı altına konur. 

! Bir numaralı ruim: Bir ta· 
5 IJflk ameliyatan euuel. (Z) A

meliyatan ıonra horos olJu· 
fa zaman. (3) ArnJiyotan 
eu11el bir tavulı bacalı. ( 4) 
Ameliyattan ıonra ayafan al· 
Jığı erlıelı te/ıil... İ . • ___ __... .. _.. .................................... . 

' 

H\)roz bu suretle açıkta kalır. 
Bundan •onra tavuğa sıra gelir. 
Bunun da yan tarafı horozda ya• 
paldığı gibi açılır. Tavujun yumur
talığı çıkanlır. Çıkarılan yumur
talıklar horoza tatbik edilir. Diier 
taraf tan horoz dar• çıkarılmıt olan 
erkeklik guddeleri de tavuğa ya~ 
pıştırılır. Ondan sonra iine ile 
güzelce hu uzuvlar dikilir. 

Bundan sonra yapılan ameliya• 
tın neticesi bek:enir: Aradan on 
be, gün geçince horozun ötme1' 
adeti kesilir. Otuz gün sonra hay• 
vnnın tabiatinde görülen değitik· 
lik daha bariz bir tekil alır. Ya· 
vaı yavat horozun tepeliği ıevter, 

ı düır-r, bozulur. Tepelikte ıörülen 
bu deiisiklik hayvanın tabiatin· 
deki deği,ikliii takip etmek için 
çok canlı bir miyar tetkil eder. 
Sonra yine horozun tüyleri daire• 
vi bir şekil almaia haılar. Nihayef 
horoz, tavuk olur. 
Tavuğun horoz olmasına .ıelin• 

ce: Bu horozda görülen tezahür&• 
tın aksinedir. Ameliyattan birkaç 
hafta sonra tavuk ötmeğe hatlar. 
Tüylerindeki dairevi tekil kaybo· 
)ur. Tepeliği daha sert olur, daha 
ziyade büyür. Daha sonra ta· 
vuğun bacaklarında horozun mah· 
muzları Rörünur. Tüylerin renıi 
değişir. Nihavet e3ki tavuk ttıma• 
men yeni bir horoz olur. 

Tavuklar ile horozlar üzerinde 
y3pılan hu ameliye göstermittir 
ki erkeıli difİ, di!İYİ erkek yap· 
mak kabildir. Acaba henüz yeni 

' bir inkisaf devresinde bl'lunan bu 
tecrübeler neticesinde bir "ün bu 
ameliyat insanlara da tahik olu• 
narak bir kadın erkek, bir erkek: 
t~ kadın yapılabilecek midir? bte 
Pariı serıisini g~ezrken bu daire• 
yi arörenlerin sordukları mühim 
sual budur. 

Lehistan da 
köylü hareketi 
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M&mlek-et reportaJları : 

Erenler köyünde çeri 
başının mezarı 

' 
lnsan yabancı bir yere uitti mi: 
- Buranın sezilecek yer:leri vt-t 

mı/ 
Diye soı::ı.• Ben Anııdolu se)'llh

3 

timde hep böyle yaptım. 
Fnk~t Adnpazarmda bu suah s~r ıı:ıu 

mndmı. Çünkü her taraf ye~illik 1 t Cb 
bezr.nmiş bu l!İrın kazanın dört b dır 
tmafı da sezilecek yerdi. Yalnız: . 

reis olacak ? Lester 
aile reisi! 

- •1\daprı.zarının meşhur ycrkrl 
Dive sordum, saydılar: Erenler~ 

yu. Sakarya köpriisii ve k<;ylert 
Çark... tın 

Kararımı verdim. Erenler köyiiııı )11 

görecektim. ı 
rnbacı yolda köy hakmda iıah' 

Çeteye kim 
Gillis; 

yacaktı. Fakat, 17 Ağustos 1931 ver_di:Ah b;:y••r. Siz bımwa bıf 1932 ıene.i Temmuzunun 
22 aincle Con Dillinger, A
ğustosunun 23 ünde de Ho· 
mer van Meler vuruluyorlar. 
Bu va:z.İyete göre, bundan 
sonra ne olacak?! 

Con DiJlingerden sonra Homer 
Van meler de öldü. Fakat, daha 
her fey bitmedi; bilik is! 

Çetenin en mühim uzuvlarından 
ve çete reisinin en iyi dostların
(ian ikisi, daha sağ: Lester Gillis-ı 
~e Con Çeys! 

Bunlar, çetenin en haıin, en 
aert, en kurnaz ve en atılgan men· 
aupla'i-ının baılıcalarıdır. Con Dil
linger, Homer van Meler, Lester 
Gilliı, Con Çeys ! Bunlar, daima 
tam bir anlatma ile hareket eder
ler, karakterleri, mizaçları biribi· 
rininkilere tam bir uygunluk orta· 
ya koyar, hep dördü bir arada ha
tırlanır, dördü birden dehıet bes
telerler, dehıet ahengi ile iç titre
tir, tüyler ürpertirlerdi ! 

Şimdi bunlar ne yapacaklardı? 
Dillingerin ölümünden sonra van 
Met er, bu ikisini aramıf, fakat i
yice saklanan iki hareket ortağını 
bulmasına vakit kalmamı§, ona 
da reisin pef i sıra öteki dünya yol 
ıörünmüttü. Dolayniyle, eğer ü· 
çü buluşsalardı ne yapacakları yo· 
lundaki sual, timdi geri kalanla
rİn ne yapacaklan ıekline çevril· 
'bıek gerek ! 

Üçüz kalmıt olsalardı içlerinden 
lianr.iıi çeteye reis olacaktı? Yok
sa hiç biri Con Dillingerin yerini 
futamıyacaktı da, üçüzler, · vaktile 
Romada Juliyus Sezarın öldürül
mesinden sonra Antoniyus, Okta· 
'Viyus ve Lepi dusun tetkil ettikle· 
ri gibi, bir ''Triyum Vira,, mı kura 
caklardı? ! 

Bu ihtimaller yerine, -arad~n 
biri daha çekildiğine söre- bq· 
kn ne türlü ihtimaller bahis mev
Z\1U olabilir? Ya Gillisle Çeys, bir
leşik faaliyete geçecekler, yahut 
ta bu ikisinden biri, reis sıfatını 
edinerek çeteyi idare edecek! 

Acaba böyle olabilecek mi, yok
sa? .• Bunu zaman gösterecek! Şim 
di Leater Gilliı ve Con Çeyı, nere
de? Yahut ta nerelerde? Zabıta 
memurları !Öyle dursun, en yakın 
faaliyet ortakları Homer van Me
terin bile bir hayli aradığı Vilyem 
Grey ve Frank Kervin deliletleri
le yerlerini tesbite uğrattığı halde 
muvaffak olamadığı bu iki gangs
ter, -ayn ayrı olsun, birlikte ol
aun- ıal·..!,.~ nmaınnı iyice bilmiı
ler, izler• Ji tamamiyle silmitler· 
di, her halde! 

Çete reisinin böyle hiç umulma
dık bir zamanda öldürülmesi, bun 
ların sinirlerini fena halde boz
muştu. 

Polisin, eskisi gibi itidal, teen
illi göstermediği hiç müsamaha 
etmeden saldırıılar yaptığı ve bo
yuna araştırma yapan ciymenlerin 
''merhametsizce av,, koıusunda 
ayak bastıkları yere, kendileriyle 
beraber ölümü uğrattıkları bes
belli bir ıeydi, artık! 

Her iki gangster de, çete reisi
nin öldürülmesinden sonra aradan 
çok geçmeden, van Meterin öldü
rülmesinin de ne şekil ve ne ıart· 
lar dahilirıdc vukua gelcliğini öğ
renince, her iki vaka arasındaki 
yakın benzerliii ıözönünde tuta· 

'' I ~Vumaralı ]fol/; Dii§manı·• Cmı 

D.'llingcr çNesiııin en nıiihim uzuv· 
/arından Lr.Jtrr Gillis, :! ~·oc11/; lmbn.w 
dır. Kcndi.~i re ·eı·erch eı lcudiği lrn· 
n r. 

rak, kısaca mukayeseyle, zabıta 
letkilitımn takip ve imha siste
mi hakkında gayet sarih bir fikir 
edinmiılerdi. Ne olup bittiğini bu 
iki misalle apaçık görünce de, ne 
olup bitmesi istenildiğini kestir -
mek hususunda artık daha fazla 
ibham içinde kılmak, -en hafif 
tabirle- anlayıtsızlık, demekti. 
Ve hafif tabire hacet görülmeden 
de, ahma.hlık ! Ve her iki gangster 
hiç te ahmak olmadıklarından, va
ziyetin vehametini idrak etmiı bu
lunuyorlardı! 

Ölün, orakıla ense köklerinde 
kendilerini tehdit ederek, üzerle· 
rine gölgesini s_alıyordu. Böyle 
tehlikeli vaziyetteyken, eskisi Ribi 
soğukkanlıca bir cüretle suç diye 
anlatılan hareketlere devam et
mek, _ıöze aldırılamazdı. Bir hü
k\imet arazisinden diğer bir hü
kumet arazisine kolayca kapağı 
atmak; herhangi bir yerde sıkıtlı· 
rılınca kurtunu veryansın ederek 
çenberden sıyrılmak; bunlar müm 
kün olmaz da hapishaneye misa
fir edil::ıck vaziye~inde kalınırsa, 
hariçteki dostların yardımına gü
venerek, kısa bir müddette kafes
ten uçmak ve bu dostların elinden 
bir ıey gelmediği takdirde de, te

de, tllinoisde Viyton •ehrine gÖ· 1 l d t • .,. kaç sene rvvc gf" sey iniz, iğne 3 
türüldü. Ora mahkemesine ikinci s ... n yeri'! cHişmezdi. 
bir banka soygununun hesabını ve 
recekti. Ve muhakemeden dönüt - Ne olurdu i 
sırasında, kendisini muhafazaya -Ne olacak ziyarete gelinirdi. 

Çeri/Ja~ımn mc.:,,rı.. ,.. d 
memur olanların ellerinden kur • ' - ;-im i L 

------------- 1 dı' tuldu ! _ Simdi hrorkes yaşamanın tıt ı,r 
E{ier Amerika birleıik hükUnıet· koydu. nı buldu, derekenarlarma gidiyo~. 

l::ri sınırları içe:-isinde, ağır suç· Fakat, bu şehircik, onun yaşa- Erenler köyünün önünde a~a. ·~ 
luların ya nakil esnasında, ya da yışında rol oynamakta bu kadarla dan inerek tepeye yürüdi.ik: ~~~ ~ 
alıkonuldukları yerlerden muhte· kalmadı. Orada birçok "iyi,, dost karşılayan dört metre genışlıS?l'J. 
lif kaçıf vakalarmın topluca bir edindi, bunların baıka "iyi,, dost- on metre uzunluğundi'I bir kulübe 
. t t• t" w• yap l ak 1 k'"' u ları vardı, tanışı!dı, görüs.üldü, ve s k b b .. b . ıs a ıs ıgı ı ac o sa, ye un du. a ·arya a anın tur e!ı.. rı' 

gösterecek olan rakam kartısında, çok sürmeden Lester Gillis, genit U7..un efsanesi var: Sakcırya k.0., 

· B k d k f sahada alkol karakçılıgwı yapan bi· k ·· 191
" msan §atırır. u a ar ıı ve az "' ri.isi.inden geçerken öpru parası . , 

1 k aka k d d b·ı · ı· rı"ncı· sınıf kaçakçılar halkasında, km · .... ış a açıf v sı ay e e ı mesın , mişler, parası yo uş, geçırmc••· ~ 

havsala bir türlü almaz. Avrupa ehemmiyet verilecek bir dereceye ler .. O da ellerini kaldırıp dua etfl"tsf1 
polis memurlarından her biri, eli- yükselerek, bol ka~ançla da nete· ve derhal Sakarya nehrinin Y1'. 
ni ıakağına koyup, dütünceye da- si arttıkça arttı. Ustelik, bu te· kunımuş. nehir yolunu değiştirf1'1~~ 
lar ve kendi kendine sorar: "Nasıl bircik, kendisinin Con Dillinger MetİlrlıO.ı bir saat kadar dol&J~ 
olur da teşkilatı fevkalade mü- çetesiyle ilk temasına ıahne le!· tan ııonra döni1vordum. Bekçi: .. ~ 
kemmel olan, organizasyon müs· kil etti! _ Bav dedi bu mezarları gorıır 
tesnalığı ile tamnmıt bulunan A· Renoda evveli Con Çeyıle ta- den gitm'e~iniz. 
merikada, böyle bir fey, daha doğ- mtmıfh. Onunla çarçabuk anlat· işaret edilen tarafa baktım. Mll,r 
ru
1
. su ~eyHler mü:Ukün ve vaki olabi- tılar. artık aralarından su sızmaz, zam kiblbe!İ ile mermerden ett' 
ıyor · ayret ~" İçtikleri su ayrı gitmez oluverdi. pRrmaklık <'evrilmi§ güzel hir m~ 

Müebbet küreğe mahkUın olan "Biraderi can beraber,. ler ! Kalp lef 
Lester Gillis, firarını müteakip, - Bu mezar 1200 liray11 yapı 

ve ruh birliği! Ve o zaman Cimmi d b. k~ 
uf ak, •irin bir tehir olan Renoya B Kitabe yazuımm üs ti.in e ır 

:r örnet iğreti adıyla dolatan Les-
aıgw ınmıfh. Nevadadaki bu 1ehir- c·ıı· k l l pak reemi vardı. ter ı ıs, al ol kaçakçı ığiy e o 
cik. bütün dünyaca bir cihetten kadar fazla para k.-~andı, ki kısa Mezar bekçisi izahatına devam 
pek meıhurdur. Aile hayatından bir müddet sonra, Şikagoda kcn- ti: ~ 
bık;p usanan kimseler, bu ıehirde disini bekleyen karısını oraya al· _Bu mezar, son çingene çeri 
hemencecik boıanabilirler. Evlen· dırıp, aile, bu şehirciğe yerle,ti. 8ının mezarıdır. 
meyi tahip eden safhadaki dağda- ~,__ ... uz on. I ı, L Mezar ta~ını okumağa batladıJ11' ).ı 
j!alı ömür tüketİf, kesel getirdi mi, l vermezdik. ".l.S ,... .... - -- --• - t:. .! ••• .Hundan ne çıKar ! t·' ( l 
burada hiç bir engele takılmak•~ ~~~~·~~----------~~~~~~~~~~~-~~~ 
zın, hürriyete kavuıulur. O safha· 
da kendilerini mesut hissetmiyen· 
ler, kurtuluıta zerre kadar güçlük 
çekmezler! 

Nevadadaki Reno ıehri, Lester 
Gillis için de, bir "cennet,, oldu. 
Fakat, orada bo!anmak suretiyle 
değil, bilakis evlenmek suretiyle! 
Sevdi ve mesut bir cvlenitle iki 
çocuk babası olarak, o tchirde mu 
tadın aksine bir vaziyet ortaya 

cilden ve tacilen aftan faydalanış --------------
ümidine bel bağlamak. .. Biitün bu 
imkanlar, son safhada maziye ka
rıtmııtı. O zamanlar geçmişti ar· 
bk! 

Artık yapılacak şey, -hic de· 
iilıe f ıraat kollıyarak- tedafii 
vaziyeti tercih etmekti. Tecavüzi 
vaziyete geçmekten ihtirazla, ciy
menlerin tabancalarından kaçın
mak, onların kurtunlarına hedef 
teıkil etınekten ıakmmakh ! 

Ct>n Dillingerin kaybedilmesi, 
hHhassa Lester Gillise tesir etmiş
ti. Bu gangster, kendisini son dere· 
cede harap halde hissediyordu. 
Her an bir kurtun ye:resi muhte· 
mel olduğunu bildiğinden, raha•ı, 
huzuru kaçmıştr. O, "Litl Bohem· 
ye Loc,, otelinden kn-:ış macera
sını miiteakıp, polis Bavmu yere 
sermiıti. Yalnız bu vaka bile hiç 
bir merhamet veva müsamRha um
mamasına kafi bir sebe!'lti ! 

Ve sade bu kadarla <la kalmı· 
yordu ki! Karanlık rrıızisine -ıöy- 1 
le bir gö~ attı mı, orada da p~k ho 1 
şa "irl~cek ırahivettc oldu;;u :ddh 1 
ve isbat olunabilecek vakalar ~ör· I 
müyordu. 1931 senesinde bir ban· 
kayı basıp soyma1<ı~n JT';:n\~eti 
küreğe mahkum olmu~t·ı. 9 Tem- ı 
muz 1931 de. kendisini Yoliet·'~ki 
devlet hapi11!n.n,..~ine kan"'.t""'lı~'...,r
dı. Beteri ölr .. '"" ,. ... fa .. ,• .... J., .. Jı ... 
pishanenin kapısı. kendisini ııalı
Termek üzer~ bir daha hiç açılmı· 

Şehir tiyatr 
senenelerı 

J:u -.c111• bir tı•!if t>.<wriııi giirel'eğimi: 
t•ciıı fı'tı:ıl ıa· 

<:: 1 · · l · · · lln· .. c ıır tl\nlro,uıımı ı.r l«'~rııııc"e, 

de nçı!unı1• trıı s"llc:e lı:ı:;lıı) 11<·ağııı ~
~ .ızmı .:ı' •. iL zı ~':Zl'leln o;>t•ret kal·C• 
ılırı!tlı' luıı onra ) alnız Tcpchaı.111.,.ıı 

cl ıı t <'ı ı il \('ri'r..-l' 'tini ~ :ızıııı~lar<lır . .le 
B11 lın'ırr do~··ıı .•,.·:ıt'ir. ı-

Fran.:!Z ti atro unda lıalkın nc§'e
1
• 

'c ~ataret ilıti) :tl·ını temin edici hafif 



• 
1 

Dük ve Düşes 
ikisi de mesut 

L EK6NpMi 1 

incir sanayiimiz 
"' hakkında hazırlanan 

? ·· mufassal rapor 

Düşes ken<dlnsn nne lkcırnlY· arao..ıı.ıı ... ,,.,~ 
şan (b)Dır katdloli"'D ga:e.te

cnve şöyne (§]eda: 

r· llı Utkiyenin . : .. 1 lıfaas 1 • ınc .r sanyıı hakhında ren çikolata senayii hakkında etra!1ı tct 
&Öre ina. hır rapor hazırlanmıştır. Buna kikler yapılmıştır. Menıleketiıniıde hep 
dır: cır mıntakaları ü~c ayrılmakta İstanbulda olmak üzere çikolata imal 

1 - a·· .. eden dokuz fab~ika mevcuttur. Bunla 
~ _ l(~y~k Menderes havzası, rm biri yalnız kakao ve çikolat. biri de 
3 _ E ~cu~ Men.deres havzası , yalnız Bisküi imal etmektedir. Di~erle 

''Bahtiyarım, 
ikimiz de çok 
bahtiyarız.,, , 

lıtiyük genın sahıl mmtakasr. ri şekerleme ve çikolata yapmaktadır 
ıJııı ~· Menderes s<!hası İzmir - Av lar 

ı.ı ~·ttıend .. . . Nııcie:ı b ıtcr hattı üzerinde ortaklar kö Bu fabrikalarda 300 kadar ame~e ça 

31 

llır \>c h 3şlıyarak Snray köye kadar uza lışmakta ve vasat olarak iki m;ı 
balta g:ı~rmmiyct itiba::yle bu m .ntak:ı yon beş yü bin kilogram it elde edılmeh 

1ı ~ l(iiç~k ı: tedir. 
, tıanuı ,~•nd.'.':' ~av·za" yenidfr. En Bu imalit mil«lur 1931 yrhnda bi' 

';':ti,, n m" lnm "hhsal me<k"i ö milyon 45520 kilog,aD' 1935 ydrnda 

t ~ahiı rn , 333680 kilogramdı. tıı.ıt " ınta.ı:ası Bodrum, Havran. Ed İlk çikolata fabrikası J 927 yıhnıla ku 
lJ e Ayvalıktır. 1935 1 n k lllıırn· rulmuştur. Bu zamandan yı 1 

a a 
~t}iL • 1 harpten evvelki ve so • d • ~ ınc· . n on ı;c dar yapılan imalat ıu ur · 

, ltıi§t'r: ır ıstfüsalatı şöyle tesbit edil 1927 yılında 50, 1928 de 231, 1929 da 
a 1911 y 487 1930 da 906 1931 de 1046, 1932dt 
2000, 19;~nda 30000, 1913 yılrndıı 9oz: 1933de 949, 1934 de 679, 1935 de 

~ ~ ı2000 ydmda 32000, 1928 ydrn 334ton. kakao da 1933 de 34, 1934de 
ı., ı2000• 19 Z yılında 330 00, 19 30 ydm zo ve 19 35 de 8 ton ;1tihsal edilnllıtir. 

da 
320

• l 931 yılında 30000, 1932 yı ' Çikolat imaline batianması üzerin~ 
hltıı.cla 3400, 1933 yılında 28000, 1934 şeker süt tozu. fındık ve üzlim gibi yerU 
~1lınc1a 

3 
OOO, 1935 yılın.da 38000, 1936 mahsulümüzün de istihlaki ba71amt§ • 

k 4000 ton ·· ··ı ·· t'" ~ \lırı.ı . . . · ve bunun çok faydaları goru m~ş ur. 
' racatı ıncır ıhra~at •m·z, kuru meyve Ecnebi fabrikalarına rekabet edebi,ecek 

Ilı·~ mızın ·· d tc.'.}j yuz e 18.5unu teşkil et derecede iyi çikolat çıkarıJmaıı d-:ılayt 
'ltı Son o r. siyle 1929 yılından itibaren ihracat da 

le tc nb.senelik incir ihracatımız şu su ba.,lamıctır 
l s ıt cd · ı · · Y ;$ • \,, 9fı ıl 1 mı§tır. Son senelerde çikolat ihracatı mnhtc 
~ biny ında 599000. 19 l 3de beş yü:? lif sebeblerden dolayr aıalmııtır. Rüku 

~~o11 ~81927dc 4324000, 1928dc dört metin çikolatacıiığı himaye ederek inki 
as its

800 
8000. l 929da 5353000. 1930 şafı için tedbirler alacağı umulmakta 

ı1 10oo0 O, l931 de 535000. 193:: de dır. 

10 
9too

0
' ! 933 de 3 717000, ı 934 de Çikolatacrlığıınııın himayesi hariçtrn 

29000' r 93 5 de 4458000, 19.;5 da çikolata idhal edilmemesiyle temin wil 
l'urlti ı ralrk ihracat yapılmıştır. mektedir. 1931 yılından itibaren ecnebi 

t l' ·· Yeden ba .. ka . . . "h f b . .. . . Utki y ıncrr ıstı sal eden a rıkalar Turkıyeye çıkolata sokama 
~ laPan Yeyle rekabet eden memleket mışlardrr. Bunun sebebi mamul çik.:ılata 
t C:czayra, . talya Yunanistan, Portekiz nın beher kilosundan 150 kuruş güm 
Sol\ rdır. "'k ' 1 60 k · "h • · · ~ ıen 

1 

ru resmıy e uru§ ıstı lak vrrgııı 

1ı. 11lııtı1ııro c erde baılryan ve az ı;ımarı alınmasıdır •. 
ı,, , ,,,::an derecede inkişar ~öste - ------ --

~ .. ıi·a·ıay ..... k'öYie·rın·cie· ......... 
lı ı ·] . . J . " . . \ ~.n ola hını ıı ı y ı ve ılerı ha ın lele rı 

ı 40 
gıınd c ıı gİİn c ya vılırnıktadtr 

re· taı v • 
r,ı ~detı J~a1 aha
,ı_ • 1u · usta-
"q b· tse) ' 
\,.

1 
ır ho acmr 

• ~ n-·· ca ev-,, ... 1.ın 
Ji ;: .. gel ~ehri· 

ilta;- '11ıs ve 
t .. ll-ı. t . 
~r· ·~·etj rgınlik 

ır o) ne mi-
~' 1 !o;: llıttstur. 
~~t,,.; l'vtiirsel 
;·~tıı ti s ~ <ltd on za-

Avusturyalı bir kadın muharrir 
sabık İngiliz Kralı ve bugünkü 
Vindsor Dükünün karısı Dütcs 
Vindsor ile yaptığı bir mülakatı 
bir Viyana gazetesinde nefretti. 
Kadın muharrir t<Jyle diyor: 

''Aıkları ile bütün diinyanın 
meıgul olduğu ve asırlarca da ha
yatlarından bahsedilecek olan 
Dük ve Düşes Vindıur Edvnrd ile 
bir müddet beraber kalmağa; kcn. 
dilerini görüp konutmağa muvaf

fak oldum. ~~ıı h<ltf ~- Yapı
~ l'lro c ~ap
L · "lt1 Pat' an -~lld ~tr f Kurintia"nrn çok fairane bir ha-

t.. isi),. a 1_ı_1da i,'.'.' k' Rorii· valisi olan Vorte'de bulunmak ta· 

rulwrula: nm. 
n · [)iises cl'icmliJ.· 
leli giin. l'anda: 

,......_ l>ii~c~ bir :.i ya/ <'tlc 
ı '<' hnrı koca A 1·11s· 

t11ryada •• 

~racayan kahramanlar da burada 

i eliler. 
Vindsor Dükünün çifti ile kar-

şılatmam ''Tolf., otelinin biiyük 
bahçesinde oldu. Dük ile Düşes 
yüzmedikleri zamanlar daima bu· 
rada oynamaktadırlar. 

Bu çift burada yerleşmittir. 
Dostlarını burada kabul ediyor
lar; fakat bu dost arasında muhar 
rirler tabii olarak teveccühe maz
har bulunmayorlar .. 

Eski kral ile sevgilisinin otelden 
çıkıp yolda en sade insanlar gibi 
sandviç yiyerek "plaj,, a gittikle· 

rini görüyorsunuz. 
Kendilerini orada buldum; yal· 

nız değillerdi. Bir hayli dostlarını 
misafir etıniılerdi. Birkaç gün ev
vel burada Dük ve Dütes Kent'i de 
misafir bulunuyordu. Keza Yu· 
goslavyanın ana kraliçesi ile kral 
naibi de gelmi1'1erdi. Dünyanın 
en maruf bir kadını olan Düşe§ dö 
Vindıor'un yanında bulunduğum 
zaman duyduğum memnuniyetin 
clerecesini tasavvur P.debilirsiniz 
Ban'.J düşiindükçe r.ıuharrirlil{ ve 
kadınlık benliğim beni boğac:ık 
gibi oluyordu: 

Düşes saçlarının üzerinde çok 
güzel bir ipe!di beyaz kurdela gi· 
yiniyordu. O dakikada pe?c mun· 
taz:ı:n cJ •ruyordu .. 

Tabii ipekten mavi renkte sc· 
vimli ve sade bir fistan giyinmiş
ti. Bu giyinit in bütiin tef errüatın<' 
1',ktı~ınız vakit h "lkiki v-: f evka· 
iade bir hiisnüanİn derhal GÖ· 
zünüze prpmaması knbil değildi . 

Ben, yanların" girdiğim daki
kada çayını içmel<teydi. Oii < v~ 
Düşesin pamimi dc~tları b lunoT' 
Kont Munster beni takdim ctmeği 
deruhte etmitti. Yanın' yak!aşlı· ~"·~'kada- lih ine mazhar olmırıtum. Amla· 

,,,İıt;~~Yle söy rın en heyecanlı aık maceralarını 

~t~ l3i~j 1 d ~h?;1~ ~:h;Y••indeki küyım1c Şirnel _ ~u!b~n '!. ,!<ışlayanla! 
~~~a haı_rv~ ş~pka inkılapları hak- . ~~;~l~~:f~":~~.::~:::·:::i: Hayat Kutupta tahmin edildi-

lar ve bankizin enteresan sa rp sahil· 

t Y da.n k b anın butıın dünya ta· k d h • • ı • ~.~~~k ol~u~l edilmiş medeni bir gıı,J ı· o den ço a a guze geçıyor 
~ıy tı N~1f gunu anlattık. Hatta 

~ti · ında · ı . 

ğım sırada hemen maksadımı an· 
ladı; Kont dah:ı beni takdim ede· 

memitti. 

Bana: 
"Bilirsiniz ki gazete sütunları· 

na dökülmeğe fazla bir sempati 
duymayonım. Benim ve kocamın 
isimlerimiz etrafında koparılan 
eürültülerden hala kulaklarım lr· 
Jcanıyor. Bana ne soracağınızı bi
liyorum ve size zııhmet vermiye· 
rek cevaolarını veriyorum: Bahfr 
yarım. Kocamın yanında çok me
sudum ... Keza o da bahtiyardır ..• 
Burada belki bir müddet daha ka
lacağız. Sonra nereye gideceğimi· 
zi ben bile bilmeyorum. Tanzim e· 
dilmiş programımız yoktur. Tesa· 
düf bizi nereye sevkederse oraya 

gideceğiz .. ,. 
- Alte11e, acaba lngiltereye 

mi gideceksiniz? 

" - Size söyledim. Tesadüf bizi 
'evketmcktedir. Eğer tesadüf bi· 
zi sevkederse neden gitmiyelim? 
Bahusus lngiltercye tapınırım ... ,, 

1 
Bundan sonra Düteı ıustu. 
Vindsor Dükü ve çifti vakitle .. 

,.ini daima böyle dola,mak]a gc· 
ç;rmckt.,.dirler. Nerede gü~cl bir 
kör:e bulurl~rsa şimdi orcd:ı yaşı· 
_>orla r. 

A yni otc'd ~ birl<ftÇ gün sonı:a 
misafir edilen ct:ki ispanya Kralc 
Alf ons" l"'h~ : s edilen datireyi de 
p:c- dim. Snd". cok sade, h iç bir 
fa ~:o:la eşyası bulunmayan bir dai· 

re! 
V1 nd or O~ 1 'i nrtılc mesut mu· 

dır rh··t c' ~· il ır. idir? Ed,·ardı 
göı·m --din . Fn'·nt om n saadetini 
k rı sının r,özlc-rimJcn pek le • 

ıniz olcrnk f ar!c .. uim. 

-
Günlük 

RADYO 
1" :ıo rı ı ı n ·ru < 
ı o., ·1 u1ıt ııc r' k 

A ı. ırıı nı "rh atı : 8..ınl 
ınu~i'u ı 10 '30 Spor mll nhııhC'lrıi. 
8cfık t ıra!ınd ın 20 ~ndı ' rl ııd 1 rı t a.. 

ı dınd n Türk mu lkıııı \ C hnlk rl ıl n. 
~0.30 Bny öm r Rıza tarnrınd n nr pc'l Y• 

h v. 20,45 Bal nn F.mel 'c ıırl edn!lları tara. 

rmd n TUr < mu i kisi H l halk ıırkıları. ( , ıı.
n nynrı). :!1,15 Ork<'!!lra 2".l u Aj ns Hı 
lıor.ısıı haberleri ' c rrte.ısl gllnlln pro nımı. 
22,ııo pl tıkla oıoınr. opera \c operet P n; ~a. · ~· tıı had· Vi\ız ar verdık, nıC§· 

dı~ 1~ bir ıslerle tesbit ettik. 
~ ~t •- taraf ta bö· 1 

t ~~tafta b Y e cahşırken 

Şimal kutbunda sbih buz parçası 
üzerinde kurlu Sovyet iııtasyonunda 
kışlayan heyet bildiriyor: 

lerinin fotoğraflarını aldılar. 
Üç defa, biiyiik bir memnuniyetle 

biiyiik deniz foklarının söziiküşHnü 
miişa 1ede ettik. Evvelce de dii~ün -
di.iğiimiiz gibi. bu husustaki biitiin 
na7.atiyclerin aksine ola rak, kutuba 
yakm şimal mmtakalrırındE\ Bankiz • 
lC'r ha\·ali11indeki hayat, < nk müte -
nevvi ve faaliyetl i hir ı:: ıırctte teı c Ji, 

yı ldızı yakaladık. Etrafımızda çok de 
'8 martıların uı;uştuklarını göriiyo -
ruz. Şurasını da bilhassa kaydetmek ı da f k 

rı 23 Son. 

isteriz ki son zaman ar u a yav 
~~ t clıntar n azı geri kafalı adam· 

1 1tııtı~k'-'ik c: §aokka giymenin aleyhi-
~ tne t.. k . k tı~ Ocasrnd -· §ap a gıyen a· 
d tle h"'tzeler an boş diişccei!i yo-
"t ,tı da"'} savurmakta id"l lı.. .. ~ b gardaki b·· .. ı er. 

~rıı, ha llnun ut • ., köylt"re ı;ıi-
t \o lkın ~an~ış olduğunu anlat
~ ~Yett çdo~u ınkılahı hazmetmiş 

N:· a1°?J\ e ı r. 
ıtısı~ gene H 
::t ı: 9u 

1
• • k ataya harekf't t"de-

ı;.... Ot~ Si d' ~ "flzif b" en ıme en ınukad-
~tceği~ .• :lerck çalışmama de· 

Son on ~§ giin içinde, üze~!.nde 
bulunduğumuz buz parçası, orıJınal 
bir devir yaptı. Bugün halen, on beş 
gün evvel yani 30 temmuzda bulun-

duğumuz noktaya döndük. 
Buz parçasının bir tarafı, buraya 

:rerleştiğimiz giindenberi açıktır. Ba 
zı yerlerde burasının geniş~iği 5? 
metreyi geçmektedir. Papanın ve Şır 
§OV, kauçuktan mamul sandalımızla 
bu açıklıkta uun bir gezinti yaptı • 

e ~mi~ bu!unma 1

d d 
1
11. S. n zaına rhr· 

da. denizin d<>rinliklerinde b ioloJ•K 

j1kbaharın başlangıc·nt kaydett"k . iı ç j 
bin metre derinlikte ufak bir deniz 

rulan ile bizim bulunduğumuz buz 
parçası iizerine gelen bir dişi ayının 1 GÖZ he~lm 1 
ziyaretini kabul ettik. Biitün bunlar· R "A d 
dan da anlaşıldığı veçhi le, merkezi D I • M ll I a I 8m1 g 1 n 
/\rktik, hayat bakımından oldukça Muayenehanesini 'faksını.T lımanc 
enteresandır v~ hiç tc tamamiylc ha 'l'arlaba J Cad, URJl'A Apt nına 
Ji ve ıssız .~~~ildir. lstasy~n şef:i, !~k 1 nakletmıştir. Tel : 41553 

bahkları r:orup ıraknlayabılmek ıçın p d d 1 ·· O J d 
s<'otl,.rce buz ortasında açtığımız aza r an 

1118~ ~ 1
ergun : g e en 

f 
· b .. L b kl kt d' sonra saat ıkıdcn altıyn kadur 

men ezın ı:ı~ına.ı c eme c ır. - ----------··--• " Tass,, 
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Profesör Bayan Afetle mülakat 
( Üstii 1 incide) 

topraklarımızı bira.= tetkik edince her. 
kes g: zleriyle onları görebilir. Bütün 
tarihi kültür devirleri Türkiye için, 
orada bugün dahi sahih olarak ya~a
mak~a bulunan Tilrkler i~in yabancı 
de~ilfür. EusUnkü Sahibli ve Atah 
Tür!dye tarihte yeni bir hndi3e değil. 
d!r. O, preh:s~crik devirlerdenberi de. 
vam edip ge:en esaslı ve müstakil bir 
\'arlıktır. Protoeti ve eti sözleri, işte 
bu adlar Küçük Asy:ının ilk kudretli, 
kuvvetli. yüksek kültürlü Türklerinin 
t3ril~e yazdırdıkları isimlerdir. Proto 
eti ve eti, türk~e bilenlerce bellidir ki, 
TUrk büyJğü, Türk ceddi demektir.,, 

"Yalnız Küçük Asyayı gözümüzden 
ayırmamak üzere konuşmağa devam 
edersek şunu da ilave etmeliyim ki bu 
günkü Türkiye her vakit Türk vatanı 
olmuştur; bu cetler:n:n yetiştirdiği 
yeni çocuklar tarafından zaman za
man takviye olunmuştur; bu kültürel 
insanlık beşiğinden her tarafa, bilhas
sa Garba \-Ukubulmuş olan gidi5ler ve 
bu gidişlerin cihanda yarattığı insan
lık muhitlerini burada zikredecek de
ğilim. Bu söylediklcr!m Anadolud& ve 
Trakyada yapılmış ve yapılmakta olan 
en son arkeolojik araştırmalar netice
.sinin dünya ilim gözü önüne koymuş 
olduğu büyük hakikatlardır. Bu haki
katları sinesinden çıkaran ülke Tür
kiye en zengin sahası olduğu görül
müçtür. Bu eserler yalnız çanak ve 
c-ö:nleklerin ve onlar üzerindeki en 
Yuksek sanatkarane resimlerin yapıl
mış olmasiyle kalmıyarak altın, gü
müş, bronz, demir sanatlerile kıymet
lenmiştir.,. 

"Osmanlı İmparatorluğu Asya, Av
rupa, Afrika alemşümul bir devlet 
kurdu. Bu devleti kuranlar mazinin ve 
maziecki Türk cedlerinin yüksek vasıf. 
l:ırınr, kuvvetlerini ve bilhassa kültür. 
lerini kullandı, ve faka.t ne kadar ya
zık ki. on altıncı asırda, zannettiğimL 
~ göre. geçmişten kalan kıymetli ve 
kuvvetli verasetlue dayanarak inkişaf 
eden gen'ş sahaların yüksek ufukları 
ve cedlerinin ne olduğunu unuttu. Ve 
onların kültürel sahadaki muvaffakr. 
yet sırlarını unutarak mağrur oldu·; 
o kadar ki hayatlarının, kuvvetlerinin 
ve istikballerinin menba ve menşeleri. 
ni unutacak kadar gaflete düştü. Bu. 
nun neticesi ise 1914 de görüldü. Fa· 
lrnt şunu söylemeliyim ki bu akıbete 
layık olan Türk milleti değildi. Onlar 
kendilerinin Türk milletinden olduğu. 
nu unutarak idareye savaşan, birtakım 
dejenere ve cahil kalmış, artık kendi. 
lerini ve menfaatlerini korumaktan 
başka bir şey düşünemiyecek mevkie 
düşmüş olan insanlardı. 

Gerçi bunların da adı ve sanı Türk. 
tü. Fakat tarih bakımından bu insan.. 
larda Tlirklüğü.n hiçbir mayası ve şe. 
refi kalmamıştr. Asıl Türküm diyen 
unsur bunları tanımamı§h ,.e tanımı. 
yordu. Netekim Biiyük Harb badiresi 
sonunda Türkiye denilen camia ikiye 
a~Tıldı. Bir tarafta !stanbulda oturan 
bir adam, bin bir vasıflı bir adam ve 
onun etrafında.. ne olduğu belirsiz 
adamlar, diğer tarafta bütün Türkiye 
ve Türk mılleti kaldı ... 

Bu denksiz vaziyette Türkiyenin ha
kiki sahiplerinin kimler olabileceğini 
tahmin etmek güç değildi: Türkler. !ş. 
te onlar öz cetlerinden, Etilerden ken
dine meşru miras kalan topraklar üı..e. 
rinde . varlıklarını korudular. ve artrk 
bu Türk yarlığma mesela Selçuk. me. 
sela Osmanlı s1fatla mı karıştırnıaksı. 
z:m doğrudan doğruya Türk devleti de
diler. Bu Türk devletinin de rejimini 
Cumhuriyet esası üzerine kurdular. !ş.. 
te bu Türkiye Cumhuriyetidir ki, her 
sahada ileri gidişi ideal olarak lqıbul 
etti. Hem historik, hem prehistorik 
sahada kendi varlığını aydınlatmak 

lüzumunu duydu. Bunun için en çok 
arkeolojiye, antropolojiye ehemmiyet 
verdi. 1930 da kurulan Türk Tarih 
Kur.umu bu i~i üzerine aldı. Kurum 
bir taraftan bütün dünya alimlerinin 
tarih, arkeoloji, antropoloji üzerind2 
yazdıklarmı dikkatle tetkik etmeye 
koyuldu.,, 

"Bununla da kanaat etmrıdi. O, doğ
rudan doğruya kendisi, kendi memle. 
ketinin bir bistorik ve prehistorik ha. 
zines! ve beşer kültürünün çıkış yerle.. 
ri oldufu kanaatiyle bizzat toprakları
nın üstünde ve içinde araştırmalara 

başladı. İtiraf etmeye mecburuz ki bu 
çalışmalar çok yenidir. Fakat aldığı. 

mız neticeler bütün beşeriyet, kültür 
tarihi için çok değerli ve şümullüdür . ., 

Ben size görülmemiş, ve görüldük
ten sonra his ve duygu vermemiş bir 
takım hayaller üzerinde konuşsaydım 
birçok itlrazlarınıza haklı olarak ma
ruz kalabilirdim. Ancak ben size söz. 
den evvel Türkiye toprakları altından 
çıkarılmış ve Türk eseri olduğu inkar 
kabul etmez birtakım vesika.lan, elini
zi temas ettirerek, gösteriyorum. Bu 
gördüğünüz §eyler hep Türk eserleri. 
dir, hep Türk medeniyetinin eserleri... 
Bunlara dikkat ederseniz eserlerin 
yüksek kıymetini derhal takdir eder. 
siniz.,, 

Burada Profesör A.fet'in bana işa. 
ret ettiği tarlht eşyaya dikkat ettim: 
bunların bir kısmı çanak çömlek par. 
çaları, bir krsmı sileks'den yontulmuş 
iptidai aletler, nihayet bir kısmı altın. 
dan, gümüşten tunçtan, ve sair 
kıymetli taşlardan yaptlmı~ ve, 
yahut tezyinat eşyasıydı. Bütiln bu eş. 
ya Türk arkeologlarının eli ile daha 
dün denecek kadar yakın bir mazide 
memleket toprakları altından çıka.nl
m ış, kimisi Trakyadan, kimisi Ankara 
civarından, Alacahöyükten, Pazarlıdan 
getirilmiş şeylerdi. 

Bunlann arasında benim en çok dik· 
katime çarpan Alacahöyük'ün bakır 

devri kısmındaki mezarlarda bulunmuş 
şeyler oldu. En aşağr altı bin yıllık bir 
maziye ait olan bu mezarlardaki ölü. 
ler vaktiyle giyimli ve tezyinatlı ola. 
rak Kült eşyası ile birlikte gömillmüş. 
Bu eşya. arasında altından sorguçlu 
tac, küpeler, altın ve akik taşından 

yapılmış haç biçimindeki pantantifler, 
ölünün elinin hizasında ü~ tane altın.. 
dan safiha halinde kru va game ( çen. 
gelli haç) bulunmuştur. 

Profesör Af et bu eşya hakkında ba... 
na izahat vererek dedi ki: 

- Görüyorsunuz. bu kruva. ga.me 
tıpkı bugün Almanyada. nasyonal sos.. 
yalist partisinin kullandığı işaretin 
aynidir~ halbuki işte Anadolu toprak. 
ları içinden çıkan bu altından yapıl. 
mış kruva gameler gösteriyor ki bun. 
lar ötedenberi Türklerin ve Türk 
ecdadlarıınızın kullandıkları bi • 
rer sc:nbolden ibarettir . Eski 
Türklerce bu sembolün manası 

Avrupa alimlerinin şimdi zannettikle. 
rinden tamamiyle başkadır. Amerikalı 
Mu eserlerinin sahibi olan Çörçword 
bu kruva gameyi şarkta yaptığı tet.. 
kiltlerde t:ı.b!etler üıerinde görmüş. 
Türk Tarih Kurumu ise bunun aslını 
altın olarak bulmuştur. Çörçword 
bu iı,ıarete arz küresinin ve bütün kaL 
natın dört es3.S kuvvetten mürekkep 
olduğu ve mihveri üzerinde hareket ha. 
linde bulunduğu manasını vermiştir. 

Halbuki benim tetkiklerimin verdiği 

netice şudur: Eski Türkler indinde 
bilhassa Stimerler nezdinde (Rüzgar 
nahı) idi. Alaca.höyükte çıkarılan bir 

güneş kursunun her tarafı kruva ga. 
me işaretiyle süslenmiştir. Kruva ga_ 
me güneş killi.ünün hareket ifade eden 

sembolüdür. Bundan anla~ılır ki. Türk.. 
lerde ilk defa. ehemmiyet atfolunan 
Jne\·cudiyet güneştir. "Kruva game'' 
ile "haç,, biribirine yakın ve bi
rlbirinden deği~e şekiller gibi teliı.k. 
ki olunur. Amerikalı muharrir de da. 
bil olduğu halde bazı alimler haçı 
kainatta dört esas kuvvetin sembolü di 
ye bir fikir ileriye Ş1ÜrmÜl'llerdir. Bu da 
doğru değildir. Haç dahi güneşin 

ve yıldızların ilk ve bugünkü insanla. 
rm gözüne görünmüş ve görünebilmek. 
te olan bir tabii şeklinden başka birşey 
değildir. Bunda şüphesi olanlar karan
lık gecede herhangi bir yıldıuı. bakm_ 
<'a ayni şekli görebilirler. Ne hacet her 
hangi uz:ıkta bir ışığa bakılınca görü-
len şcldl bund::ı.n başka bir 
şey değildir. Görüyorsunuz. ki. 
Haç dediğimiz işaret İsa'nın 
carmiha. çekilmiş olmasının bir timsa
li ıısla deS:ildir. Daha çok eskidir ve 
bir Türk telakkisinin sembolü ve Türk. 
Ier için altından ve her tiirlü zikıymet 
madenlerden yapılmış sak1-e bir süs.. 
tür. Şurad~ gördüğünüz çanak 
ve çömlek kırıklarına gelince. bünla. 
rm cl.a pr~historik bakımdan ayrı ayn 
kıymetleri vardır.,. 

"Garb tarihçileri bugünkü Avrupa 
medeniyetini iptida Adalardenizi mu. 

hitinde doğmu§ • diye iddia ederler. 
Halbuki bizim Anadoludaki kazılarla 
elde ettiğimiz bu yeraltı vesikaları bu 
günkü medeniyetin de Şarktan Garba 
doğru geldiğini gösteriyor; ayni mede. 
niyetin eseri olan e§ya parçalarım An. 
kara civarında, Alacahöyükte, Truva. 
da, sonra Trakyada buluyoruz. Bu iti
barla bu vesikalar tarih sahasında 
medeniyet hareketinin doğuşu ve inti. 
şarı hakkındaki bizim tezimizi inkar 
edilemez bir surette teyid ediyor.,, 

Bayan Af et tarihi eşya kolleksiyo. 
nq hakkında bu izahatı verdikten son. 
ra son bir mütalea olarak şu sözleri 
ilave etti: 

- Ne yazık! 1937 senesinde yaşı. 
yan insanlarız. Ne yazık, 1937 senesin. 
de yaşıyan insanlar olmanuza rağmen 
hila bütün dünyadaki be~erin ilk in. 
sanhğt, sosyal medeniyeti bugUne ka. 
dar gelebilmiş olan kültürel varlığı ta.. 
nımaktan aciz bulunuyoruz. Bugünün 
bazı ilimleri tneden!yet başlangıcını 
Avrupada bulnıak ve oradan yüre yü
re (1) yaymak için yapmadıkları ilmi 
inat ve ısrar kalmadı. Fakat 
onları mazur görme1i. Çünkü bu, 
Avrupa. çocukları en nihayet 
birkaç asırlık nesillerin son to
runlarıdır. Bu çocuklarla geni§ ve 
derin historik ve prehistorik devir ara
smda bir çetin barikad vardır. O ba
rikad bugünkü Avrupa çocuklarının 
birkaç asırlık cedleridir. O cedler ca
hil miydi? Tarihin söylediklerini dik
katle dinler ve ona. göre hükmümüzü 
verirsek, itiraf ederiz ki, hakikati gör. 
mtiş ve ifade etıniı olanlar enderdir. 
Fa.kat kütle olarak insanları düşündil
ğümüz zaman onların unutkanlığını 
ve gafletini ve bilhassa bazı politika
cılar ve 'dinciler tarfmdan kendi yaşa. 
dıklan zamanla onlann geldiği zaman 
arasına bir aşılmaz sed çekmiş olduk.. 
larmı görmemek kabil değildir. Bu sed.. 
din temel t&elannı akıl, §uur, insan.. 
ltk ve medeniyetle telif etmenin asla 
imkanı yoktur . Şimdi biz, ye
ni Türkiye Cumhuriyeti insan
ları biribirinden ayıran, insa.nlan bl. 
riblrine nefretle bakmıya alı§tıran, in.. 
aanlan bu nefretle biribiriyle boğaz.. 
laşmıya sevkeden duygulan ortadan 
kaldırmak ve küçücük dünya yüzünde 
mes'ud olmak, müreffeh olmak, şen ve 
şatır olmak için yaradılm.ış bulunan 
insanların biribiriyle kardeş olduğunu 
anlatmak ve bu lüzum üzerinde ısrar. 
la durmak için çalışmıya koyulmuş bu. 
lunuyonu:.,. 

"Gerçi ben bütün bu duygulanmı 
BUkreşteki internasyonal arkeolojik. 
antropolojik - prehistorik kongrede 
söylemiye tam fırsat bulamadım. Fa
kat orada söylediklerim işte bu duy. 
gularımdan mUlhem olduğunu Türk 
matbuatı ile beyan etmek isterim.,, 

Bilmiyontm, Profesör Afet'in bu eon 
sözlerini dikkatle dinleyip de rnüte.. 
hassis olmıyacak bir kimse var mıdır? 
Şimdiye kadar insanlar arasında yük. 
sek ahlak ve medeni kanun mefhumla. 
rını yaymak için çalış:mlar hep gökten 
yere hitap etmişlerdir; Bayan Afet 
bir kısmı siyaset, bir kısmı din namı. 

na gökten yere hitap ederek insanları 
biribirine sevdirmektPn ziyade biribir. 
terine dilşliren rehberlerin hat~larını 
yer altınc'lan çıkarılmııı vesikalarlR. is. 
pat ediyor ve onların aksine olarak yer 
altından yer yüzüne hitap ederek ha. 
la eski hurafeler içinde yaşadı~ını 

farketmiyen in~anhk aleminden gözJe. 
rini açıp geçmişin hakikatlerine ibreL 
le bakarak geleceği aydınlık görmesini 
istiyor. 

Yeni b~şeriyet insanlık hitabını 

gökten beklemem~lidir. Bilakis yeryü. 
zünün ilim Ye teknikle yetişmekte o
lan insanları ~öklerin fevkına cıkarak 
kainatm kendine bu suali sormalıdır: 

- Sen nesin? 
(1) ( yüre yer) arz 1.-iircsi demektir. 

Asım Us 

Dr. Hafız Cemal 
U>KMA.N ltERDt 

Dahiliye Mütehaıaın 
Pazıı.rd&JJ başka g1lnlerde O~ledeı:ı aonra 

ıı&&t ( 2,5 tarı 6 ya) kadar İ!!tanbulda Olva:ı 
yolunda (104) uumarab bum.ıs! kablnesinde 
bast&lannı kabul eder. saıı. cumartesi gün 

lerl sabah "9,5-12" saatleri haldld fukaraya 
mahsustur. Muayenehane ve n telefon• 
22398. Kışlık telefon: 210'"-

Vali ve Belediye reisinin beyanatı 

Şehirde 
sabah pazarları 

kuruluyor 
Y~li \'e BP.lediye Reisi Bay Muhid·ı hilinde sabah pazarlarr l<nrnıaf1 

din Ustündağ dün akşam bir arkada- nasip gördüm. 
~muza hammalhk meselesi hakkında Bu pazarları müessis çar~ılara ~ 
§11 beyanatta bulunmuştur: heten uzak ve muhtelif semt "e 

- Bir te~rinievvelden itibaren haUelerin biribirine bağlandığı yt'.ı 
Beyoğlu, EminönU. Fatih, Beşiktaş <l~ ve pazar saatinden sonra koM 
belediye şubelerinde sırtta, başta, o· la temizlenmeye elverişli sokak! 
muzda g1da maddeleri ta~mması men- ac;mak muvafık olacaktır. b 
edilecektir. Kavmakamlarm başkanlığmd8 .( 

1kinciteşrinden itibaren de bu ya· heki~, ha~mü1ıendis .. temizlik aıuı 
sak diğer belediye mmtakalarmda tat- rinden mürekkep birer heret r' 
bik edilecektir. Bu karardan sonra kaza haşkanlarmm nrdnnı ile P 
seyyar t:atıcılık pek tahii olarak mnh- teşkilatmdan da istifade edilerek~ 
telif şekiller alacaktır. Esasen yasak ta pazar yerlerini on gün içinde ttF 
rihi gelmediği halde arabalarla gıda edecektir. 

1 
maddeleri satılmaya başlanmıştır. Bu· Beledivenin moto~ikletli meJ1111~~f 
nunla beraber senelerdenberi cari o~ her sabah erkenden hal için'de teıo 
lan bu usnliin yeni şekle inkilabmı rür eden toptan fiyatları pazs:eo 
kolayla~tırmak belediyenin \'azifesi· hallerine yeti~tirecek1erdir. Btı ıı 
dir. ler halkın görebileceği yerlere a 

Halkrmrz yıllardanheri ya§ sebze caktır. . 
ve mt:yvayr kapısı önünde almaya ah§- Bu tedbirler müstahsil mıntak• 
mJ§lır. Yeni karar seyyar satıcıh~ı ]an fzmit "ilavetine hildiri1diği · 
menetmemekle beraber ı.ıhhi Ye irn;ani aynra İ5tanbul:ı yapılan sebıe1 i dü§Üncelerle bu ne,·i ticaret medeni meyva sevkiyatmm kiiçük' arrıb8 '~ 
bir şekle konmn~tur. farla yapr1ması ve kofoyhkla ~:ı 

İlk zamanlar ııeyyar eatrcılar eııki se~·k hir halde -rola c:;ıkanlmast} J~ 
gört:neklere uymayan hu yeni tarzı ya- menfo~tleri iktizasmdan olacagııt~ 
drrgamaları ve tamamen buna alışmak miistahcıillerin nazarı dikkatleri çe 
istememeleri yfü:ünden belki eskisi ıniştir." ~ 
kadar seyyar satıcı evlerin önünden Haber aldığımıza göre, heJecVr

1 

ge~emiyecektir. iyi el arabası nümunesini hazır~ 
Bu ihtimal aynı zamanda istihsa· bu aynı yirmi l'ekizine kadar be1~ 

Jitı azaltarak müetahsili de mütazar- ye gP.tirecek olanlardan arabası b~ 
rır edecektir. Bunun için garbın her liği kazanana 100 lira mükafat j 
medeni şehrinde olduğu gibi şehir da- lecektir. 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---_,/ 
Şikayetler: Fındık piyasası ıyl ~· 
E_v_k_a_f-ın--ln~lrlerl Fzndık piyaaasmda Avrupa6' 

gören tüccarların faaliyete fJ 
Şehremininde Uzun Yusuf ma· siyle büyük bir can1rlık gör,. .. 

hallesi Çarkhane sokağında otu- bqlanmıştır. ./.. 
ran Bay Ali matbaamıza gelerek Şimdiki halde en hararetli ııJ ~~ 
Evkafla olan bir ihtilaftan ıikayet leler tombul fmdık ile kabukstıı ,f 
etmit, gördüğü zaran anlatmı,tır. denilen tombul fındık üzerine r'I. 
Bay Ali ıunları söylemiıtir: maktadır. Sivri ve badem fmd1" /, 

- Evimin bitişiğinde Evkafm 1erini daha ziyade Rusya ve Mrsıt'J 
hali bir arsası vardı. Burada bu- mekte olduğundan buralardan b J 

f ~ 
lunan incirlerin çocuklar tara m- ta lehler gelmemi;tir. t~tanhul r'· .ı•~ 
dan top)anmau ve arsada çocuk· smda iç fmdıklar 40 _ 41 kıırıt: i' 
ların top oynamalan yiizünden bi- k)st•"' 
zar olmaktaydım. Evkafa müra- s;ı.tıln1aktadrr. Kabuklu fmdı Jeb (j 

ca.at ederek isticar etmek istedim. se kilosuna 19'20 kuru~tan u 1 

Müracaatım nazarı dikkate alına· mı§tır. 
rak keıif yapıldı. Bana da burayı TİFTİK PİYASASI rfı11Jı 
muhafaza etmem söylendi. Ana. Di!er taraftan son lıafta ıB 8:' 

ya duvar yaptırarak bir bekçi koy- İ,!lgiltereye 130 - 135 ku1?1Ş. stfi 

d da olmak üzere 850 balva tıftılc ·~~ef um. · · 11 .. 

Birkaç gün incirden de istifade mıstır. Rus,·a da memJeke~f1tl1' ,ı~ 
142 - 145 kunış arasında tı ,~ 

[ 
lcı. 

bağı 
!>aza 
ilaha 
~at 
arnir 
~.arlı 

lli in 
163 
ı:n.sj 
ııny1 
ı· ınrı. 

lllte 

l ı;-
15 t,, 
8::tat 
ll\ı !), 

caki 
t ı~ t 
ilam 
bi 'ir 
ll:ı, n 

t 

edecekken Evkaf henüz ihale e· ak.. 1 ... . . •W• balıe' m uzer~ pazar ıga gırı~Lııt• 
dilmemiı diyerek bekçiyi incir top· ·ı -'- di ~ ı n me&te r. ·e • ~~c 
larken yakalattı ve bahçeyi bir Bu hafta 9000 kilo Ananol~ 'r,ııt 
b~kasın& saltı. Yaptığım müraca· bin kilo da Trakya malı yap3 t!1 titri' 
atlar Evkaf doayalarmda mevcut· nuştır. Anadolu mallarmı So'·~·e 

11 
~ 

tur. Bu kadar da masraf yapmıt Framrzlar kilo~un~ı !)8 kurıı~,'91t 
bulunuyonım.,, Çekoıdo,·akya da 60 kunı;tan hııt 

Bay Ali hakkını aramak üzere kilo tiftik mal almr~lardır. eti' 
müracailt ettiii memurlardan da Piyasamızda j,;tekler J,.,·anl el' b;,. 

it 

dürüşt muamele görmediğini iddia l ıle ~ takdirde tam bir canlılık 111 ~1 1 etrnistir. . , 
k cektir. / ( .Parti ongrelerl ___.-r ':ı ıı 

----------- ~uıı-
Parti1 oc.ak ve nahiye kongre le- ~ ı. ,, 

rinin hazırlıkları haılamıttır. Ocak • il 8"' l tı 
kongreleri bir teşrinievvelde ha~- Deniz Levazıtrl S ıq trı 
lıyacak, on beş gün sürecektir. flnalma komisuofl ~~ 
Sonra nahiye kongreleri toplana· 
caktır. ilanları 

Bu sene kaza kongreleri ile vi
layet kongresi yapılmıyacaktır. 

Hikaye 
(Ba~tarafı 6 ıncı sayı/ada.) 

ğunu isbat et! Dün birdenbire §&§· 

kınhktan bunu söyliyemedim, der 
ıin. 

Bunu yaptı ve kurtuldu. 
Fakat o gene ayxn on be§inden 

sonra peynir ekmek yiyor. 
Yalmz, bunun için pek gizli ve 

hele şirketten uzak bir köte bulu
yor ... 

Can çıkar, huy çıkmaz. .. .-

1~ 
. 559oO 51 

1 - Tahmin edilen ~dell -e;rıiil 9
1
, ı,~ 

olan 65000 kilo sade yagı ~~ a 5g1t ~ ı. 
tarihine rastlayan cuma. gID1 ~ ~ l~'> 
de kapalı zarf usuliyle alifllil ~ ·• 
münakasaya konulmuştur. ()45 ıil" il'' ~"tt 

2 - Muvakkat teminatı 4 ult91'11 
lup, şartnamesi 280 kUruş ın biJit• ~ 
de komisyondan her gün al~ Jt111~ e,ıi 

3 - İsteklilerin 2190. sa.Yl ~ece~ 
tarifatı dahilinde tanziD'l geY JO' 
kapalı teklif mektupta.mır eıı·elJll~~ 
gün ve saatten bir saat e~ ıco#':f'ı 
dar Kasrmpaşada bulunan bUiJl.dO 
başkanlığına. makbuz ınuk3 

meleri. {5951) 



lel1aı ını amirliği 
ilanları 

ldareı · 1 htığ!ı ın·~rı stanbul LV. amirliğine 
l>aıarJık~esses~t içi~ 125 ton soğanm 
Paha1ı •. .. eksıltmcsıııde verilen fiyat 
llıa "u" ~.oruldiiğünden 10 - 9 1937 cu a t> nu s t . • 
llıirli~i aa H .30 da Tophanede L v. 

~.arlıkıa satına.,ıma komisyonunda pa. 
ltıiıı beu e~siltmcsi yapılacaktır. Tah-
163 lira~~ 6250 liradır. ilk teminatı 
tııısJ'onda' .~~.ruştur. Şartnamesi ko. 
~ Yılı k gorulcbilir. İsteklilerin 2490 
"ıııcıe Y~nunun :ı! ve :; üncü maddele. 
lllte ko .ılı ''csaıkle beraber belli sa. 

nıısyona gelmeleri. 

017) (5978) 
lst ~ ,. • 

l5 to~n~ul .. ~oliamn Müdürlüğü için 
8aat ll'i 3~torın 21 - 9 - 937 sah günü 
llııs~·vn dn Tophanede satınalma ko 
eaktır. u;da ~çık eksiltme ile alına-
tık •- ahm.n bcdC'!i 1050 ı· d 

~nıı J~ " 

ıı~ltıe ve :a~ı 78 li:a 75 kuruştur. Şart~ 
bı ır lst '· ~u?csı komisyonda görük
ııa Scln.. C' ,lılcrın b~ lli santt.~ komi Yo 

" 1clcri ~ · . (112) (587~)). 

~ . . . 
~· 0Pc;u atış p· llo be . · ıyndc :ı tı~ için 11200 
~6 da ~ın 21 - !) - 19:37 sair günü Eaat 
Ilı..: r>hancdc Satınalma k . 
~a açık . omısyo -
'itlll'lıin ~ksı:tmc ile alınacaktır. 
lt 2ıı.. .bedcJı 35o0 liradır. İlk t · 
~ ~ lıra 25 ku emına-

llıısy0n .. .. ruştur. Şartnamesi 
efııı tVI da gorulebilir. fstcklilerin t • 
a.. ""'asr vcs·k ı . e ""'ltte k . 1 a arıylc beraber bcili 

onıısyona gelmeleri. 

~ (110) (5880J ... -SAFO 
c:- A. Do<le · H. Rifat 
Qayr· , 

ıyede okunacak güzel I 

iş Bankası a~gari 25 lira mvd.~atı bulunan bütün kumbara sahiplerine 
senede 1<ura ıle 20,000 lira mukafat daQıtmaktadır. 

~~rrn.abe · 
1937 son.una kadar keşide tarihleri : Birinci Teşrin ve Birinci Kanun 
aylarının ılk günleri. 

\1 bir roman ı 
~ vı • 100 kur•ıı•s--

Şi R KE Ti HA-=--=-y=R=-i-=-Y-=-=E==D::-:E;:;;--;-N----:------=T=-ur-=k-=-ıy_e_C::-u-m_h_u-rl-ye_t_M_e-rk_e_z _B_a_n_k_as_ı _ 
41911937 vaziyeti 

de lı~ - Cumartesi ve Pazar günü ak~amları Yenimahalledcn saat 24 
l:fradı~~e Sarıyer, Büyükdere, Tarabya. Beykoz, Yeniköy ve Üsküdara 
l'lı>ıJını ~nra saat 1,25 de Köprüye yapılan poıstanın bundan böyle 

Yacagı. 
l' 2-Ye .k .. · Ut ltiha . nı oy ılc Beykoz arasındaki araba vapuru seferlerinin de Ey· 

Yetınc kadar yalnız Pazar günleri yapılacağı ilin olunur. 
(1076) 

.._, AKTiF d Lira ' t-A51R 
A.ltm .an ldlopam 19616 281 27.591 
Buıkaot. • • • " 15.892.95ti. - ..,_,. ' ı ı ı t ı ) 
Ulaklık. • • • ~.~72 44.389.890.25 llaUJat ..-: •' •ı M J 

Da.laUMld .. ~ 1 .ut ....... il.. . . . .; 
HIUUI! • • • t ı ı ı 

l'llrk Uram: • • 
.....,.... _lt•Wrler: 

I 
Lira 

1 15.000.000-

2.106.11t.4Cı 4.518.007.7C 6.621.180.IO 
948.76'.99 L. 

TedariUdeJd llulmotlar: 

Altın• talıYUJ kabtJ ....... 
.1..1tm ..n ldlcwraı e m 909

1 

9.1 ıs. 1.n 14 

~ ~ -~ ~ [)fler dG91&1er ,.. lııof'Cla 

DeruJıte edUea etnla D&lı:U19 
K&DUllUD 1 ft 1 bıd madc» 
ıertae teTftku .._, tarata. 
du nld tedİJ'9t. tl58.7.f8.MD-

13.48U27-
l' l kllrtnr baldyeıen ••• , 32.J 16.543.75 41.275.558.82 

eıtı ....._ Da· • E .. Bula Denılıte ec!11en ..nla .UU,. 
.l3eı lı ite Be 1~1 ncumenin 10 - 8 _ 937 tarihli kararile Eminönü, Fatih, Be. • ...,Yllleı1: bakıya(. • • • • tl45.251.738-
flı,. eıtl'e"' şık~§ Belediye Şubeleri mıntakalannda 1 Birinciteşrin ve dig·er Derubte edf'lea nrala aüu,.J ICaıfdCI tam- ana cürU 
")~ o:;ıubeler t k llarfllıtı. lil 158.748.563-Ed·ı"l.la \· 1 mm a alarmda 1 İkin,•iteşrin tarihJerinden itibaren sırtta o- Kanunun 1 ,.. 8 lnet mıd. &eda.al• lllftten "uedUelı L. 19.000.000-
1 llıi~ti~. başta her nevi eşya ve gıda maddeleri taşınmıun ve satılması y~k c1eıertne teYfllraıı Hum• tar.. Reeelroet muJcablU UIYetea ted. •• 9.000.000- 173.251.736. -

~h .2' 13 tmdan W'&kl tedlyaL ' IJ.496.827- 145.25f.7J8- j YUld. 

~t1ı "'lere k u yasak dolayısiyle Belediye sırf seyyar satıcılıkla meşhur hem- ae.e11aı ..._,ı ftrk

0 

ı.ar. ...,... .. 
baıı eeek eJ ullanışh ve kolay bir vasıta te.min ettirmek ve bu işe en elverişli Buln• bonol&n. • • • L 3.000.000.- DIYbı ~ ..... : 

12.24 l.ti03.21 

~l'a la.ıtııa ' arabalarım araştırmak mak sadiyle gerek şimdiden kullanılmala nearf leDtUer , • • • • '37,497. 132.2.i 40.497.132.23 Altma talıTIU lr&lıü dO'Vtsler 

lııı.ı ~ltı~- nb've gerek alakadarlarca yeniden vücude getirilecek olan el arabaları, r.aum,.. TaılYlltt ......,1 ı oı,., dfMz.ler " alacülı ''lll "ll ır ·· b JDenılıte edllea nra1a aak- lrllrtnı tıaltf~... • • • • . 29 488.518 37 
orta nnısa aka yaım::ıağa ve en muvafık ve kullanışlı el arabası örnek .... 1 ttyelllıı .. l ................. 1 1 , 1 1 ._ ... _. .... İıİııİİİİiiil 1-·..- ••ı.· ... 

'l Ya k 1 .. . • Y• - a•rtılıtı ..ııam Yt L 38 lt9 084 30 - ..-v•r~ .,., 
u _Bu oyan ar~ ~uze: lı~a. m~kaf~t ve~cgı .kararlılştırmııtır. JtaltTtJlt ıtıtı.rf 1rrymetı• • • • • 

.\. - u arn?~lnr J<;ın şımdıhk Uç -;ıp tercıh edılecektir. 8 lerbat eabam " taJı1'Ult L... 3.796.Ml.OO 41.905.415.90 
ı~, ll. _ (;n.~mı~ etle. yaş s~b,:ZC ve me~ ,.e sa~~ına mahsus ara.balar. AY&M.lar: I 

l'lıahs zum ve kıraz gıbı ambalaJ lan içınde satılması lizımgelen meyve. Altm "dC.Tta ıı..rta• b'2.?53.~ 
tı~ C. _ ~ arabalar. 1'aJn'11At llftrfn• L. 8.~.87tf. 8.fU6. IJ0.44 

a liladde ah~, yoğurt ve bunlara bcn1eyUp başta \'e omuzda satılan muhtelif 
tl'ı/ _ }\ lcrıne mahsus arabalnr. llleeedarıu 4.50().000.- ı 
11q 1 ~anı Ullanışlı ve ucuz olmakla be ı u ber yukarda işaret olunan ibtiy3çlan llalııt.eUI 15.29'.960.60 1 

"1ilra t a?~a karşılayan arabalar ter <:ih olunacak ve seçi'en örnekler alaka- Tekb 3f2. 1 .589.23 , Y...._ 
bıı· G _ ~\sıyc edilecektir. 2 Mart ıtu tarthlad• ltfb&rea: ı.u.co u-ıca - e u - Altlr bert. anu ylldl • ı• 

111de l3eı~~1der 26 Eylül ?.3~. t~~~~ine ka~ar hazırlanacak ve makbuz muka. 
ı~ ~e!e . Ye Levazım :Mudurlugune teslım edilmi§ olacaktır. (B.) (6026) 

ı f!ksiıt!ıye nakil v~sıtc!::rma Jüı:umu olan muhtelif cins malzeme kapalı zarf 
~ tı ~dilnı:y~ konulmuştur. Bunların hepsine 14300 rra 34 kuruş bedel tah
b lll~llde ıştır. Eksiltme 22 • 9 • 937 rarşamba günü saat 15 de Daimi En

Vskildar icra. Jtemurluğıından: 'ı ı• • -
Mahcuz ve satılmasına karar veri- s·R·Nc· BUR4ııı:A L' t"' ı· 

len yazıhane, koltuk portmanto masa, 1 J 1 ~ ı· es 1 va 1 
gardırop, komedin hah vesair e§ya J g •• d f k •• 
13. 9. 937 tarihine mil8adif pazartesi un evam e me uzere 

~~· fst ~a~ılncaktır. Listesiyle şart .lamesi levazım müdürlüğUnde göriile-
lıı 1ııat ne hlcr 2490 N. lı kanunda ya zıh vesika ve 1072 lira 53 kW'U§luk ilk 
'l'lıı.-.ard~akbuz vc .. me!ctubile beraber leklif mektuplarını havi kapalı zarfları. 

l'a Veril Yazılı gunde saat 14 de Dai :ni Encümene vermelidirler. Bu saatten 

günü saat 12 den 15 e kadar Kadıköy JO E J ""11937 Cu a •• •• b J Rıhtım caddesinde Nemliznde sokak y ll ma ~UDU 3Ş ıyor 
52 No. lu hanede bilmUzaycde satıla- 10 EYLÜL 1937 CUMA DAC G'ONO 

(~k zarflar kabul olunmaz. t B.) (5984) 

ttrıbuJ L'munı Sahll Sıhhiye Merkezi 
ı ı _ ıı. Satına ima Komlsronuİıdan: 

1 
~ sı ftistahdcmin için 1G6 takım ':ı~hk ;'bise ve 166 takım yazlık elbise 

l 1 ., •et \'C J 66 .. Ü 1 k ')? <;rtrr k . adet kışlık kaput için 7 Eylill 1937 salı gun yapı an a-
, en1ı C' •• 5;1ltmcde verilen fiat uygun görillmecli<Pinden: Eksiltme 14 Eylül 

:? gunu s • . 
0 

~rı., - l'a.h : aa. on. beşte aynı şera ıt altında yapılacaktır. . 
t 14 

1
. mın bcdeh kıc:ıJık elb'sc'e rin maa kuket takımı 15 lıra 25 kuruş. 

·~ ıra -5 ., . 
qll'ı' -lstc~ .' kur~ş \'C yazlık elbise er 7 lira 25 kuruştur. .. . 

l~l'itıi lıler elbıselcriıı niimunele rini merkezimiz levazımında goriip şart. 
~ i - E P~rasız nlabili.ler. 
rıll'ıfs,, ksıltmeğe gireccklcr=n eksilt mrdcn bir saat evvel teklif mektupları. 
S -' 0na v<'rnı r • tt - l'f C Crı \'C muvakkat tc njnatları:ıı yatırmaları ş:ır ır. 
6 11\·.,ıı • ., t • es - ~ I ' <'nımnt parası 41H liradır. 
i Vesik n ilmeğe girecrklcrin terzi ı>!dııklarına dair tic.:.ret odaısının 1937 

alarını göstermeleri §arttır. (6008) 

cağından talip olanların mahallinde ha 11 EYLOL 1937 CUMARTESİ SU GONO 
zır bulunmaları ilin olunur. (1083) 12 EYLÜL 1937 PAZAR DENİZ GONüDOR. 

lstaubıd KaıJ.ıld)y Sulh icra Daire. 
&inden: 

Kömürcü Artine 2625 kuruş borçlu 
Kadıköytinde Güneşli bahçe sokağın. 
da kömürcü Kemaliyeli Fevzi'ye icra
dan gönderilen ödeme emri zahrina 

Banyolarda, Otellerde, Lo~antalard• 
tenzlllt yap' lmıflır 

Bursa Festivali gelenlere renk. gil Zt'!lik ve sonsuz bir f'ğlcnce ıuna· 
c:ıktır. Bu fırsat sizlere eğlenceden başka: Tarih §f'hri Bun.ayı, dünya 
cenneti Uludafı tanıtacak ve güneşin. ayın koynunda doJ]up, battıfı 
Marmarada unutulmaz bir gece yaşata <'&ktırr. Dur86 Feşt:oal Komitui -

ÜçUncU Mıntaka 

Etibba Odası Başkanlığından: 

mubaşiri taraf mdan verilen meşru. 
?ıatta nazaran ikametgahının meçhul 
olduğu anl~ılmakla 15 gUn müddetle 
Kurun gazetesi ile ilanen tebligat ic. 
rasına karar verilmiş olmağla bu mild· 
ılet zarfında usulen itiraz edilmediği 

takdirde icraya dev&.m edileceği tebliğ 
makamına kaim olmak Ü?.ere ilan o
lunur. (23054) 

Müddeti. hitam bulmakta olan Oda uuz İdare Heyeti ''e Haysiyat Dmuıı 
aza ve yedek izaaı seçimi odalar niıam ramesinin 3. 4 ve 5 Jnci maddelerine 
ft"vfikan 9 Birincile§rin 1937 cumarteıi günü saat 13-15 d~ Cağaloflu.ndaki 
Oda binasında yapılacafmdan sayın üyelcrımıun ıelmclcrini dileriz. (6019) 



12-KURUN !) EYLtrr; 19S7 

~ Istikllll L isesi Direktörlüqünden: 1 
.:.. • • • - " • .. : • - • ~ 1 . .. ~ -1 • •• ' • •, rl 

Res:mli hakiki bir vak'a 

/ 

1 - ilk, Orta Vt! Lise kısımJarına gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştn-. 

2 - Bu yıl yeniden az talebe alın:ıcağından mektebe girmek isteyenler bir an evvel müracaat etmelidirler. 

a - Eski talebt! eylülün onuncu g:inüne kadar gerek mektupla, gerek mektebe başvurarak kaydını yenile-
melidir. Eski talebenin eylülün 11oundan sonra yapacakları müracaat kabul edumiyecektir. 

4 - Sekizinci ve on birinci smıfl.ırm bütünleme ve engel smavlan eylliliJn birinde, diğer sınıfların eylülüıı 
yedisinde başlıyacaktır. 

5 - İsteyenlere mektebin k.ıyıt şartları;nı bildiren tarüname parasız gönderiJir . 

Adres: Şehzadebaşı polis karakohıarkası. Telefon: 22534 • 

.,.. 1 .~ ... J . ~ ..... . ~ · ~{l .~, ._ ,s;' ;: .. .ı ...,,• ; ,,,·, • ,:, ,, . ... , 

bi'ri 
1 

1 

1 
1 ı 

! 
ı l 

z:.,.,.....:..:ı, m11mm• Beşiktaş: Yıldız - Fskl ŞemsUlmekatlp : .. : ' ·. 

Genç ve Taze 
Görünmenin ve kolay usulü • 

yenı 

Saat 
bir 

sonra, 

yorgun 
vardı. 

6 da yorucu 
meşguliyetten 

buruşuk ve 

bir yüzü 

Bu yeni pudranm 

Saat 6,45 de bu 
yem ve 
"4 te bir,, 
kullandı. 

sihramiz 
pudrayı 

Bir mik-
na tisin iğneleri 

cezbettiği gibi cild 
için son derece ra-

son derece yapışma pışma hassasına ma-
hassasrnr veren fev- lik gayet ince bir 

kalade inceliği adeta pudradrr ..... 
yüzünde gayrimer'idir. En sami
mi dostlarınız bile şayanı hayret 
teninizin, tabii güzellikten müte-

Saat 7 
hayret 
genç ve 

de şayaııı 

bir tenle 
terütaıe 

görünüyordu. 
Yüz ve burnun par· 

laklığt tamamen ıs~ 
olmu~. hatt§. bütün sı· 
yalı benler kaybolınu~· 
tur. Bir defa pudr9• 

!anmak kafidir. çiiJ1· 
kil bu pudra ci1dil1İ1 
için kuvvetli bir ya· 

a· pışma hassasına 111 
vellit olmadığına kail olamıya- ' liktir. 
caktır. Dışarıda, yağmurda ve 
g'Jn~te veya deniz banyosunda 
ve yahud tenis maçlannda, içeride 
sıcak salonda dansta daima cazib 
güzellikte bir tene malik olabilir-
siniz. 

B u pudra, ne sudan,· ne de ter
den kat'iyyen müteessir olmaz ve 

yüzde leke ve tabaka teşkil et• 

mez. Tokalon pudrasını, cildiniı' 

de ıon derece yapışma hassasıııl 
veren ve fevkalade ince olan 1ı1' 
sihramiz "4 te bir,. pudrayı kil~ 
lanmız. Neticesinden son derect 
memnun kalacaksınız. 

1 1 Binlerce Tokalon müşterieiıı rlen müessesemize mektup yazan· 

~ !arın müşahedeleri kendi liğinden gelen en kymetli deliJlerdir: 
(Tokalan krem ve pudralannı lwllanmaya ba§lodığun giin· • • dcnbcri cildim J;.endi li.rcm ve pudrasını buldu) 

Beylerbey-. •• K. caddesi ..•.• Mu 
( Kremlerinizin bir haf l a zarfında cildimde göstermiş oldu

ğu iyi tesirden mii.ıevellid memnııniy->timi isim ve adresimle 
ilan etmenizi rica ederim.) 

Bebek .. İb .. So .. . No. 11 Rn ... 
Mektupların asılları dosyalarm111.da saklıdır. 

Nafıa Vekaletinden: 

, 

1 - Eks:ltmeye konulan iş: Küçük l\ılenderes ıslahı kanallarından 

kanahnın 7 + 510 uncu kilometresinde yapılacak büyük Şilt inşaatı. 
Keşif bedeli ''116,747'' lira "6" kuruştur. rı 

2 - Eksiltme, 21 Eylül 937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 da rJ~r'' 
Vekaletinde Sular Umum ıv.: ~·1ürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında 1'3 

lı zarf usulile yapılacaktır. ·~ıct 
3 - İstekliler, eks' ltme şartnaıne si, mukavele projesi, Bayındırlık ı, J::I' 

genci şartnamesi, feı:ni şartname ve projeyi "5" lira "84" kuruş bedel 1f1L1 

bilinde Sular Umum Müdürlüq;Jnden alabilirler. ~tl~ 

i• Gacell OKULLAR G UNEŞI 
. 4 - Eksiltmeye gireb1Imek için isteklilerin; "7087" lira ''50" k~;ri~ 

GUndüzlU muvakkat teminat vermç' ~ri w- laakal · 50000" liralık mümasil Nafıa ıŞ ·ıif. 
taahhüt edüp muvaffakiyelle bitirdiğhı> ve bu kabil işleri başarmakta J,tabl ıl
ti oldu~'llna dair Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikasmı ibl'~ KIZ - ERKEK 

Yuva - Ilk - Orta kısımları havidir. Almanca - lngilizce - Fransızca 
1 

meleri, t e\_.,·C' 
Istcklilerin, teklif mektupları11 ı ikinci maddede yazılı saatten bir s~3 1 5 ııf!l' 

Jine kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermc~c::-ı / TaO<e!Q)~ D«aıy©lolFilaı [Q)aış; O aı li'ilmnştoıro A~e oe e©IDlfilft~ 
Kayıt muamelesi her giin yap.hr. Telefon : 42282 dır. Postada olan getikmelcr kahul edilmez. (2948) (5579) ---

J a ndarma Genel Komutanhğı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Toptan veya kösele ile perçem ve vakete ayrı ayrı en ucuz fiyat tek
lif edene ihale olunmak kaydiyle kırk b:ndm b!n kiloya kadar kösele ve dört 
bin kilo perç:cm ile otuz b;n kilodan kır k bin kiloya kadar vakete alımı 22-9-937 
çarşamba günü saat 10 da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

2 - Bir kilo kösele "169" bir kilo perçeme 100 ve bir kilo vaketcye 249 
kuruş fiya t t ahmin edilmiş köselenin ilk teminatı "5175" perçemin "300" va. 
ketenin "62:13" liradan ibaret bulunmuş tur. 

3 - Buna aid şartname "991" ku ruş karşılığında komisyondan alınabilir. 
Eksiltm :-s ·n~ girmek isteyenlerin şartnamede yazılı belge ve ilk teminat 

makbuzu veya b1l"k1 me!~tt•bt•nu muhtevi teklif mektuplarını belli gün eksilt
me saatinden en geç b' r saat evvel komisyona vermiş olmaları. 

(3092) (5841). 

J _. Birinci sınıf Operatör -

, ı>~~.S~!~"v!:!"\!.~"I ·Müdürlüğünden; .,ı·"'ç~ 
ı _ Şartnamesinde yazılı eysaf ve şerait dairesinde zabıta menı _ ı9· cP.rrahisi mütehassısı 9 · 

maa kasket 1493 takım elbisenin diki m işi kapalı zarf usuliyle 20 • 
Paris T rp Fakültesi S. Asistanı pazartesi günü saat on beşte eksiltmeye konulmuştur. . d·ı!l1i;ti! 
Erkek kadın ameliyatlan, dimağ 2 - Beher takım elbise ve kasket için 750 kuruş fiyat tahmı~ ~ 1 vııı~ıı' 
estetik - "Yüz, meme, karın bu- 3 _Bu işe aid şartnameyi görmek ve almak isteyenlerin Em.nı)et , 
ruşuklukları., Nisaiye ve doğum Müdürlüğü satınalma Komisyonuna mil racaatlarr. . 1l1ıı1'tı~O 

mütehassısı 4 ; Eksiltmeye girmek isteyenlerin 839 lira 81 kuruşluk teı:nına.t,, ı 3 ', 
Muayene: Sabahları M e c p !inen veya mektubunu muhtevi teklif mektuplarını ve 24'90 sayılı kanunutl ;ıı.r ](Ö 

· 8 den l O a kadar lJ U il maddelerinde yazılı belgeleriyle birlikte eksiltme günü saat 14 de ka 
öğleden sonra Ucretlidir misyona teslim etmeleri. (3146) (5845) 

Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han • 

.• ~ •••• ~~~-~--~~:~~~n: 4408·~--·········.. tnhisa_rl.ar l~t~~bu_I ~a1şm~dürlüğUog~e~e;~~ 

Emniyet umum 

;:-· ............................ :r::;:::=ı: ...... u. ..... i'i Bilumum ıspırto bayılerının İ?lhısar ıar daresınden ruhsat aırna ıarı d' 'w 
------- - ----------------------- E Mecca~ muayene U ci~llirık~u~ayutlı~ ~a"~flillafacl~naabş~~a rı ~, 

.:!4"1iW1m&mD1•••••••••111! U Perşembe gtinlert saat 2 den l'i e kadar H sak bulunduğu ve 1. G _ 937 tarihinden itibaren Başmüdürlüğün_1uzdc !\ere rt' -::::: o... Fa·k ı . O~te ~ (!'öz Hekimi g Ortaköy Taşbasamak Palangada 25 n tolu içki beyyiyc tezkeresi alanlara ispirto satmak için de aynı teıJfl jJB I• 

1 
Operatör 1 Dı·. Şükrü Ertan !5 numarada Doktor Mümtaz Gürsoy 5: ruhsat verilmekte olduğu halde münhafıran ispirto gatan diğer eş~~ 00 ~' 

Cağaloflu Nuruosmanıye C:ıddesil Cag·aıoğlu Nuı-uosmaniye cad. No. JC iL!!~~~~;.ı .. ~.~=-~-~ .. ~1!~~!-~..:!:· ........ ~ ır.izden ~~~.sat tezk~resi almadıkları ve muayyen fiattan fazlasına ı~P ı.I 
..................................... - ..................... l1kları gorulmcktedır. ııı: 1' 

No. 6 Tel : 21109. (Caial oğlu Eczanesi yanında ) taııl 
' Sahibi: Asım Us Böyle tezkeresiz veya muayyen fiattan fazlasına ispirto sa 

1 Muayene 
1 

iiradrr. 1 Telefon. 
22566 1 Neşriyat genel direktörü R. A. Sevengil kmda kanun ahkamının tatbik olunacağı ilan olunur. (5936). 


