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Yeni Çocuk Ansiklopedisi 

~ c-ıt 1 c·· ~ \ 3~2:. ~~~~n~ ~o~~~~ ~~~u 
cilt (300) kuruştur. cUz 71h kuruştur. ----

Çok mühim bir ilim ve kültür hadiıesi olan Tarih Kongruinde Atatürk, yanlarındP. Baıvekil lnönü de bulunduğu halde dün de haz.ır bulundular •• 

KONGRENiN iKiNCi GUNU Japonlar Nankini Y akamadılar 

Dün Encümenler Toplandı. 50 Tayyarelik Bir Filo 
Profesörler de Tez Okudular NankinüzerindenKaçırıldı 
Kurultaym 

Uyandırdığı 
Dusiinceler , 

Anmer .r.mın Y ALMAIY 

O ün de söylediğimiz gibi, 
biz Türk Tarih Kurumu-

11Un çahtmalarmda bilgiye hiz. 
lbetten fazla manalar görüyo
l"uz. 

. . Bilgiye hizmet güzel birfey
dır. Kendi tarihimiz hakkındaki 
j1•1Unıa.tımızın artmasını iıteriz. 
11ıa.nlar arasında yerletip kalan 
)anlı, birtakım tarih teli.kkileri
~in değiımeıine elbette kıymet 
~eı-· . 

ırı:z:. 

. ~akat biz, yeni araştırmalar saye
~ltıde ~Türk milletinin kendi geçmişi
d dogru bir zaviyeden öğrenmesin-

e.n ve kendi kendini tanımasından 
~~k lllUhim ameli neticeler de bekli
.roruz. 
«! Bu yolda bir tarih bilgisi, bize ken
~eı hayatımız için yeni idealler ve ga
d er telkin edebilir. Tarihin "'n uza>t 
e\'irlerinden ba§lıyarak insanlık için 

~0k esaslı medeni kıymetler yarat

~ bi~ ~llet sıfatile kend~. yaratıcı 
.. ~ \>\>etımıze daha fazla guvenmeyi 
~&:"eniriz. Kendi kendimize tam bir 

anadn inanmıya al:şınz: 
(:i Böyıe müspet bir milli şuur, bize 
h deceğimiz yeni yollan göstermeli, 

8 ayatınuz için yeni bir azim ve inki-
af kaynağı olmalıdır. 

y Uz binlerce senelik devamlı bir 
l-'i kültür faaliyetinin varisleri-
h·~· Avrupa ile Asya arasında en mü. · 
d::n geçit yerlerine bekçilik etmek ve 
\1 ~Yanın göbeğinde barışı koı-umn~ 
ilııf esi bize düşmüştür. 

la eir ınillet sıf ati le bir an ewel can
li tıınıya ve kuvvetlenmiye borçluyuz. 
itı eın kendi kendimize karşı, hern de 
~asanıığa karşı bu bir borçtur. Dün. 
bu rıın sulh içinde geçirdiği hergünün 
ltı baknndan bizim için büyük bir 

Ylrıeti vardır a· . 
Ca ~.raz dana kuvvetlenmek, miktar-
~ l!'az daha artmak, bilgi ve geçin
hee 8~Yiyesince biraz yükselmek için 
rınrgunUrnüzden istifade etme?.Sek ys
~lt a karşı korkunç bir j~de bulun-

ş oluruz. ·· t 1 
'l' . .., ... 

"arlUrk ınilleti , içtimai • j 
ık nıUcadelesi için keDt!tl• 

(Arkası 10 di1c 

Şef Atatürk, ismet lnönü ile Beraber 

Tarih Kongresinin Dünkü 
Müzakerelerini de Takip Ettiler 
Günün, beynelmilel en mühim ilim 

hapiselerinden biri olan !kinci Tarih 
K6ngresi, diln d~. yine öğleden son-
- ......... --...ı::. .. ..,....-.. ... ._,~~~.--~ 
tısını yaptı. Cümhurreisimiz ve kon
grenin yüce hamisi Atatürk, yine 
herkesten önce toplantıyı ı;;ereflen
dirdiler, hususı rnevkilerlııdP. tezle
rin okunmasına intizar buyurdular. 

Atatürk kongrenin dünkü ııımumi 
toplantısına, beraberlerinde Başvekil 
Ismet Inönü, Başvekalet VekiJi B. Ce
lal Bayar olduğu halde gelmişlerdi. 

Cümhurreisim.iz dünkü toplantı
nın başından sonuna kadar hazır bu· 
lunmuşlar, tezleri büyük bir dikkatle 
dirılemişler, lüzum gördükleri yerler
de notlar almışlardır. 

Kongre için gelmiş olan bütün e~
nebi profesörlerle kalabalık bir da· 
vetli kütlesi dünkU toplantıda hazır 
bulunuyordu. Şehrimizde bulunan 
bütün vekillerimiz de gelmişlerdi. 

Saat 15 te profesör Bayan Afet 
(Arıluısı 8 incide) 

~ 

lımet lnönü 11e Celal Bayar 
Sergiyi geziyorlar •• 

T unusta Kanlı Bir Hadise! 

ltalyan Bahriyelileri 
Cinayet Çıkardılar 

Kanlı bir rezalete sahne olan Tunus fehrind en bir görünüf·• 

Paris, 21 (TAN) - Bugün Tunus
ta beynelmilel münasebatta eşine güç -rpslt!tıır mühim bir hadise olmuştur. 

irkaç gilndenberi limanda misafir 
uran iki ltalyan bahriye mektep ge
. · efradından 50 kişi karaya çıka-

rak bir gazete idarehanesine hücum 
etmi§ ve gazete sekreterini öldürmüş 

!erdir. Gemilerin efradı, stajlarını 

yapmakta olan bahriye zabit nam

zetleridir. 
(Arkası 'T ncide) 

Altı Japon Tayyaresinin Düşürüldüğü, Fakat Bazı 
Mahallelerir.ı Harap Olduğu Haber Veriliyor 

Nevyork, 21 (TAN) - Japonya bu 
gün lngiltereye, Nankin sefirinin tay 
yare bombardımanına uğrıyarak ya
ralanması hakkındaki kati cevabını 
~rdi. Cevap henüz neşrolunmadığı 
tcifi nt>lfı>n ~•-OC:dll.J1~ m"lüı:n -d..ğ'al 

dir. Fakat cevabın Tokyo ve Londra
da ayni dakikada neşrolunacağı an
laşılıyor. Japonya daha evvel ver
miş olduğu muvakkat cevapta, hadi
senin Japon tayyareleri tarafınrlatı 

yapılmış olduğuna inanmadığını bil
dirmiş ve bu yüzden İngilterede fena 
bir his uyandırmıştı. 

1 Nankin şehrine karşı vukuu bek
lenen büyi.lk tayyare taarruzunun 

(Ariiası 10 uncuda) 

• 

Almanya ile 
Anla~mamız 

Berlincloo buraya «lön~n B. Kurdoğlu 
Faik 

(Anlaşma hakkındaki geniş tafsi
lat dokuzuncu sayfadadır.) 

' I ~'-"""'" l'I I .illT l"I t i işçilerin Günlük : 
, ve Haftabk ~ 

- t ~ iş Saatleri ~ 

~ lktısat Vekaleti iş Dair;_ ~ 
t •i, i, saatleri hakkında bir t 
~ resmi tebliğ neşretmiştir. Bu~ 
' tebliğ bugün aynen onuncu ~ 
~ ıaylamızdadır. ' 

\,'"""""~""'"'""""~ 

::-

Şanghayda barikat yapan lngiliz.lerden bir grup •• 

Nafıa V eki/imiz tetkikler yapıyor 

bir Y eşilköyde asri 
hava limanı kurulacak 

B. Ali Çetinkaya Dört Motörlü 

Yeni Tayyaremizi Tetkik Etti 
Devlet Havayollarının lngiltere

den yeni aldığı dört motörlü tayya
relerden ikincisi evvelki gün tecrü
be uçuşunu yapmış, Ankaraya kadar 
gidip gelmiştir. Tayyare, Ankarada 
hava mütehassısları tarafından tet

kik edilip tesJim alınmıştır. Devlet 
Havayollan Umum Müdürü dün bu 
tayyare ile Ankaradan şehrimize gel 
miştir. 

· Nafia Vekilimiz B. Ali Çetinkaya, 
Havayolları umum müdürile beraber 
:lün öğleden sonra Yeşilköye giderek 
~·eni dört motörlü tayyaremizi göz
ien geçirmiştir. 

B. Ali Çetinkaya, birçok Avrupa 
~chirlerinde olduğu gibi Yeşilköyde 
de en asri vasıtalara sahip bir hava 
limanı kurulmasının çok iyi olacağı
nı ve böyle bir düşüncede bulundu
ğunu söylemiştir. 

Bu tetkiklerden sonra Devlet .qa
vayolları umum müdürU dün bir tay
vare ile lzmirc gitmiştir. Orada inşa
ııtı bitmiş olan hava meydanını tet
kik edecek, bundan sonra da lzmir 
- Ankara - lstanbul hava seferle
rine başlanacaktır. 

B. Ali Çetinkaya birkaç gün 

evvel Y eıilköy meydanında 

Bükreften dönen Bayan Aleti 

karıılarken •• 
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. iKiNCi KISDI No: 47 

HAİNLERİN AKIBETi 

İskenderiyede Şataf atlı 
Bir İstikbal Bekliyorlardı 

~an: S. S. 1 
.. 

Mısır topraklarına ayak bcuarken büyüh tezahüratla 
karşılanacaklarını umuyorlard 

Hatta: gelenlere, vakar ve heybet
le görünebilmek için, ikide birde 
karşıki aynaya bakarak sarıkları
nı düzeltmektelerdi. 

Ancak, hepsinden kurnaz olan 
sabık Şeyhislam Mustafa Sabri Ho 
canın içme bir kurt girmişti. Son 
defa olarak sn.atine baktıktan son
ra, dudaklarını bükerek: 

- Garip şey .. Saat, üçe gelmiş. 
Daha, gelen giden yok. Acaba va
pur komiseri, kartlanmızı gönder
medi mi, dersiniz?. 

Demişti. 

Kamarotlardan birini, derhal ko 
misere gönderip sordunmuşlardı. 

J{omiser, cevap olarak, kenarı bir 
kağıt bıçağıle muntazaman kesilip 
açılmış olan bir zarf göndermişti. 

Bu zarfın üzerinde, Rıza Tevfik 
Beyin Hariciye Nezaretine hitaben 
yazılmış olan tumturaklı cümlesi ile 
onun altında (Hariciye Nezareti 
Kalemi Mahsus Müdirıyeti) damga 
sı ve onun yanında da o günün ta
rihi görülmekte idi. 

Rıza Tevfik Bey zarfı görtir gör 
mez: 

- lşte.. . bizim gönderd'ğimiz 
7.8.ıf ... Şu damga ile tarih te, kart
larımızın alındığını isbat ediyor. 

- Ediyor amma .. Haniya, muka
bele? .. 

- Canım, daha akşaıma vakit 
var. Belki hazırlanamamışlardır. 

- Filesof ! .. Baz.an, çocuk gibi o
lursun .. Bu. ne bitmez hazırlık ya
huuu ! .. Mübarekler, karşımıza bir 
ordu çıkaracak değiller ya? .. 

- Efendi Hazretleri.. Vazgeç
tik, hazırlıklardan, filandan.. Hiç 
olmazsa. ziyar ele gelmeleri icap e
derdi. 

- Hadi. ziyarete gelemediler. 
Olabilir a ? ... Hepimizin başından geç 
mıştir. Devlet adamları hazan ba
baları mezardan çıksa. yüzlerine 
bakamıyacak kadar meşgul olurlar. 
Fakat, nazırlar ; daireleri erkanın· 
dan birer zat gönderip te (hoş ame 
di) vazifesini ifn edemezler miy
di? .. 

Rıza Tevfık Beyin ümidi, henüz 
kesilmemişti. Bu muhavere kaııma 
karışık bir şekilde devam ederken, 
o güverteye çıkmış.. Ellerini kısa 
alaangle pardesüsünün ceplerine 
sokarak, gözlerini yanık yanık sa
hile çev"rmişti. 

Vapur hareket edinceye kadar o 
rada beklemitşi. Ve; makinenin ha 
reketi. bir anda vapuru sarsmıya 
başladığı zaman, derin derin iç'ni 
çekmiş .. Gözlerini sahilden çevir
miş.. Dudaklarının arasından, şu 

bir tek kelime dökülmüştü: 
- Felaket ... 

R ıza Tevfik Beyin dudakları
nı yaka yaka çıkan bu ke

lime: çok büyük bir hakikatti. Ve 
şimdi yalnız Rıza Tevfik Bey değil, 
battiı ötekiler de; tam dört buçuk 
seneden beri göremedikleri hakika
tin acılığını, ancak şimdi hissetmiş 
Jerdi. 

Daha !Un, gururlarından kapla-

rına sığamıyan ve burunlarından 
kıl aldınmıyan bu adamlar, bugün 
düştükleri hiçlik çukurunun derin 
liğini anlamışlar .. Şu, akıbeti meç
hul yolculuğun daha ilk merhalesin 
de, maruz kaldıkları kayıtsızlığın 
istikbal için pek hayırlı birşey ola
mıyacağına hükmeylemişlerdi .. 
Dört sene diz dize, omuz omuza ça
lıştıkları .. zavaliı Anadolunun kanı
nı, canını, malını paylaştıklari bu 
eski dostlar artık kendilerine zerre 
kadar ehemmiyet vermezlerse .. U
zun hayatlarını slirtiklemek için, 
nasip ve kısmet aramıya çıkan ser
seriler gibi, gezip doıa,acakları ya
bancı memleketlerde, kim'bilir ne 
muameleler gijr~klerdi ? .. 

Vatansızlığın, milletsizliğin, şe

refsizliğin ne acı birşey olduğunu 
ilk defa hisseden bu adamlar, o ge 
~e pek iştihasız yemek yemişler; 
erkenden kamaralarına çekilmişler 
di. 

lçlerinde müsterih olan bir adam 
varsa, o da Zeynelabidin Efendi Ho· 
ca idi. Çünkü, iktısadr çok seven 
Hoca, vaktilc biriktirip beşi bir yer 
de yaptırdığı altuılan düşünerek: 

- Kızıl akçe, kara gün içindir. 
Hiç olmazsa bir bakkal dükkanı a
çar. geçinir, giderim. 

Demişti. 

P irede, çok açık bir ibret der 
si almış olan bu paşalar, e

fend'ler, ve Beyefendiler (hllzera
tıJ - pek gariptir ki - vapur, tslten
deriye limanına girerken de, yine 
bazı hülyalara kapılmaktan nefisle
ı-ini mcnedememişlcrdi. 

Vapur, ağır ağır nhtıma doğrn 
ilerlerken, aralarında şöyle bir mu
havere geçmişti: 

- Acaba, karşı gelen olur crıu ?. 
- E, memuldiir. Istanbuldan ha 

reketimizi, ajans telgrafları her
halde bildirmişlerdir. 

- Evvela, Ingilizlerden mürek
kep bir istikbal heyetinin gelmesi, 
muhakkaktır. 

- (Vatani) lerden gelen olmaz 
amma, çok Umit ederim ki, öteki 
fırkalardan epeyce karşıcı gelecek
tir. 

- Hele sabredin, bakalım .. Bu
rada da bir sukutu hayale ıuğramı
yalım da ... 

Vapur rıhtıma yanaşmıştı. Rıh

tımda, göze çarpacak derecede po
lis kalabalığı vardı. 

Bu polis kalabalığını görünce, bi 
ribirlerinin kulaklarına eğilerek~ 

- Hazırlık var. Herhalde mera
sim yapacaklar. 

Diye mırıldanmı ]ardı. 
Zeynelab"din Efendi, her zaman 

ki gibi temkinli harekete geçmir.;tı. 
- Halk arasında dolaşmasak ... 

Kamaraya çekilip, şöylece toplu o
larak bir köşede otursak .. Istikba
le gelenlerin, daha fazla hürmetle
rini celbederiz. 

Demişti. 

ötekiler de bu fikri tasvip etmiş

JerdL 
(Arkası \'Br) 

Milli Gelir 
Yıl Her 

Çoğalıyor 

Ilkmekteplere Girecek Talebeler 1 

T ehacüme Karşı Yeni 
Kayseri 

Pastırması 

Menedilince 
935 - 36· da Adam 

Tedbirler J\lınıyor 
Başına 82 Lira Düşüyor 
1ktısat Vekaletinde iki sene evvel 

kurulan konjonktür servisi, memle-

Mektepsiz Talebe Kalmaması için Lise ve 

Ortamekteplerde Kayıt Müddeti Uzatlldı 
ketimizin milli gelirini tespit etmek llkmekteplere yeni talebe yazılma
üzere başladığı çalışmaların ilk kıs- sına iki gündenberi devam ediliyor. 
mını bitirmiştir. Maarif müdürlüğü, kayit işlerini in. 

Varılan neticede milli gelirimiz tizam altında tutmak için bu sene ba 
1933-1934 zirai mahsul senesinde 

zı esaslar kabul etmiştir. Bu esasla-
1.150.000.000, 1934-1935 zirai malı - rm başlıcaları şunlardır: 
sul senesinde 1.250.000.000, 1935- Maarif müdürlüğü semt itibarile 
1936 zıraı mahsul senesinde b~r proje yapmış ve bu projeyi bu -
1.330.000.000 lirayı bumuştur. gün mekteplere göndermiştir. Baş-

Bu rakamlara göre milli gelirimiz- ~uallimler, projede kendilerine hangi 
de. 1933-1934 senesine nazaran 1934- mahalleler ayrılmışsa yalnız o ma -
1935 senesinde yüzde 8,7, 1934-1935 hallede otıuran ailelerin çocuklarını 
senesine nazaran 193~;-1936 sene~ in- mekteplerine yazabilecekler, diğerle -
de yüzde 6,4 1933-1934 senesine na- rinin müracaatlarını geriye çevire -
zaran 1935-1936 senesinde ise yüzde ceklerdir. 
15,7 nisbetindc bir artış göze çarp- Şehir içinde sonradan semt değis-
maktadır. tiren olursa polisten resmi bir otur. -

Milli gelirimizin adam başına isa- ma kağıdile bunu isbat ettiği takdir
bet eden hissesi ise 1933-1934 sene- de mektebini değiştirebilecektir. Ak
sinde 73 lira 56 kuruş, 1934-1935 sene si halde yazılma işi olduktan sonra 
sinde 78 lira 55 kuruş, 1935-1936 se bir okuldan diğerine nakletmek ya -
nesinde 82 lira 15 kuruş olarak tesbit sakllr. 
olunmuştur. 

Nii/us ba,ına ne kadar Yeni açılacak sınıf ve ,ubeler 
artma var? İlkokullarda geçen yıllarda mevcut lstanbul Maarif Müdürü 

Buna göre, nüfus başına milli gr"!- sınıf ve şubelere yeniden nekadar şu T evlik KUT 
lirimizin muhtelif senelerdeki artma- be katılacağı ancak talebe yazımı 
sı 1933-1934 senesinden 1934-1935 se işi bittikten sonra. belli olabilecektir. j B /k T • 
nesine kadar yüzde 6,77, 1934-Hl35 Talebe yazılması biter bitmez her Q ll.n lCQf et 
senesinden 1935-1936 senesine kadar başmuallim kendi okuluna nekadar 
~ 4,53, 1933-1934 senesinden 1935- lalebe yazıldığını derhal maarife bil- odalar l 
1936 senesine kadar ise yüzde 12,61 direcek, maarif idaresi de buna göre 

tedbirler alacaktır, çok kalabalık o- Z,, • J 
nisbetindedir. lan veya muallim kadrosu müsait ol- fi on nresın e 

Milli gelirimizin hakiki kıymetin - Ait 
deki çoğalma ise 1933.1931 senesine mıyan okulJara yazılan fazla talebe, Bükreşte toplanacak olan Balkan 
göre 1934_1935 senesinde yüzde 4,6, maarifin emrile başka bir okula ve- Ticaret odaları kongresi, bazı sebep 

(j rilebilecektir. ler yüzünden gerikmiştir. Kongrenin 1934-1935 senesine göre 1935-193 • l< 

senesinde yüzde l,S ve 1933_1934 se- İlk iki gtinliik müracaatlar halkın toplanma tarihi yakında bildirilecek 
nesine göre 1935.1936 senesine kadar henüz yazlıklarda olması itibarile tir. Görüşülecek esaslı meseleler şun 
iki senelik tezayüd yüzde 6.5 dir. pek fazla değildir. Fakat maarif mü- )ardır: 

dürlüğünün tetkiklerine göre, bu yıl 1 - Balkan ticaret odalarında müş 
Muhtel"/ sahalarda görülen ilkokullara fazla müracaat olacaktır. terek esaslara dayanan servisler ku-

teıirleri İdare bunu gözönünde tutarak yeni rulmam, 
Milli gelirimizin tesbitiyle f'lde e- sıralar ve ders levazımı l"lazıraltmış- 2 - Balkan anlaşmasına dahil 

' .. ... .. • • - -~:.- -nı... 

Lise ve Ortamekteplerde 
kayıt müddeti uzatıldı 

delesinin tetkiki ve bunların inkişafı 
çarelerinin araştırılması, 

3 - Diğer memleketlerle mübade
Orta okıullarla liselere talebe yazıl· latJ artırmak için müşterek kararlar 

ması işi pazartesi akşamı saat 17 de alınması. 
nihayet bulmuştu. Dün maarif veka- 4 _ Ticaret odaları arasındaki mü 

dilen hıı r11lrnmhır milli ziraat, tica- t.~ 
ret ve endüstrimizin günıien '-gUhe !'rt 
tığını, faaliyet ve istihsal sahasını ;;e
nişlettiğini açıkça gösteı met.tedır. 

Bunun neticesi olarak da halkın re· 
fah seviyesi günden güne yükselmek 
te ve tediye kabiliyeti de 0 nisbette 
artmaktadır. 

---o---
Asfalta Çevrilen Yollar 
Şişhaneden Kıtıledibine ~iden yolun 

yapılmasına yarın başanacaktır. 
lş Bankasının önündeki .caddenin 

asfalta çevrilmesi bitirilmek üzere -
dir. Belediye, Eminönü meydanlığı -
na kadar bu caddeyi asfalt yapmıyn 
karar vermiştir. 

- --O-

!etinden maarif müdürlüklerine gön- nasebctlerin kuvvetlendirilmesi, 
derilen bir emirde orta okullarla li- 5 _ Bu memleketler arasında en 
se~~rde ~alebe yazılması işi şimdilik 1 ziyade miisaadeyc mazhar düsturu
mud~etsı~ olarak uza.tıl~ıştır. Or~a na istisna teşkil etmek üzere mınta
tahsıl çagında olan hıçbır talebenın kavi tercih hükümlerinin temini. 
aç.ık~a kalmaması için b~ ~arar veril Bükreşe gidecek Ticaret heyetimiz, 
~ıştı:. Talebe ~azıl~.ası ışıne, ne _va- tüccarlarla görüşerek dileklerini tes 
kıt nıhayct verilecegı tekrar vekalet pit etmiye başlamışlardır. 
ten bildirilecektir. 

lıtanbul mekteplerindeki 
muallim kadroları 

Yıldızla Taksim Ara~ında 
Otobüs lıletiliyor 

Fiyatlarda 2 - 5 Kuruş 

Kadar Artma Görüldü 
Asri bir mezbaha yapılmcıya ka • 

l dar Kayseride pastırma ve sucuk una 
1 latının yasak edilmesi, şehrimizde de 
1 akisler uyandırmıştır. Dün, pastırına 
1 satan bazı dükkancıların, pastırma. • 
lann üzerindeki "Kayseri,, kelimesi· 
ni havi etiketleri kLdırdıkln gö • 
rtilmüştUr. 

j Öğrendiğimize .göre, KayserideD 
ı şehrimize senede 80-120 bin kilo ka-

l
ı dar pastırma ve sucmk getirilmekte
dir. Bu işlerle uğraşan Kayseri ima
latanelerinin sayısı bir hayli çoktur. 
Şehrimizde Kayseri ayarında pastır .. 
ma ve sucuk yapıldığı için pastırnıa 
fiyatlarının artacağına ihtimal veril 
memektedir. Maamaiih, bu kararın 
piyasada duyulması, derhal tesirini 

·göstermiş ve fiyatlarda kilo başına 
2-5 kuruş bir yükselme olmuştur. 

Kayseriden buraya şimdilik pas " 
trrma gönderilemiyeceğine göre, şeh .. 
rimizdeki imalatanelerln faaliyeti ar 
tacaktır. Bu da, sığır eti fiyatlarının 
yükselmesine sebep olacaktır. 

Kürekle Yaraladı 
Kuruçeşmede kömUr amelesinden 

Şakir, bir iş yüzünden arkadaşı Hanı 
di ile kavga etmiş, kürekle başından 
ağır surette yaralamıştır. 

Hamdi hastaneye kaldınlmış, Şa .. 
kir yakalanarak tahkikata başlan • 
ınıştır. 

---o--
General Dirik Geldi 

Trakya Umumi Müfettişi General 
Kazım Dirik dün şehrimize ~elere1' 
Perapalas oteline inmiştir. 

Sıvasta Tayinler 
Sıvas, (Tan) ,....,.. Mektupçu Süley

man SamLAlemdar Balıkesire, defter 
oar ..ı.uı:ıau ı~ıau~a.)'~ ~ ......... v ~ -

ru Cemal Başer terfian Bingöl sıhhat 
müdürlüğüne tayin edilmişlerdir. 

Sıvas mektupçuluğuna Denizli me~ 
tupçusu Talat, defterdarlığa Kayserı 
defterdarı Celal Ergin, hükumet dol< 
torluğuna da Amasya hükumet dokto 
ru Ihsan tayin olunmuşlardır. 

--o--
lmtihanda Kazanan 

llkmektep Muallimleri 

Kazayı Yapıp Kaçan 
Şoför Yakalandı 

İstanbul mekteplcrindeki muallim 
kadrolarında bun.dan sonra yapıla -
cak değişiklikleri tespit için dün ma
arifte bir toplantı yapılmıştır. Bu 
topanthda Maarif Vekaleti memurin 
müdürü ile kalemi mahsus müdürü 
de bulunmuşlardır. Kadroların tespi
ti işi behemehal bu ay sonuna kadar 
bitirilmiş olacaktır. 

Ankara, 21 (TAN) - OrtamekteP 
muallimi olmak için, geçen sene i:rn• 
tihana giren ve Gazi terbiye enstitü• 
sünde bir sene kurs gören ilk mek• 
tep muallimlerinin imtihanları bi.t• 
miştir. Muvaffak olan gençler bugüll 
terde yeni vazüeleri başına gidecek• 

Yıldızla Taksim arasında otobiis lerdir. 
işletilmesi hakkındaki istek belediye- =~;;;;:=:;;;;;~::;::~;=::;;====-i 
ce kabul edilmiştir. Bugün fiyatlar 1 I Ç SATIRLA 1 Zincirlikuyıuda iki kişinin yaralan

ması ile neticelenen otomobil kazası· 
na ait tahkikata dün de devam edil
miştir. Hadise.den sonra kaçan şoför 
Yuvan. dün zabıtaca yakalanmıştır. 
Yaralıların vaziyetleri iyileşmiye yüz 
tutmuştur. 

Adana Belediye Rei.si 
Hakkında Lüzumu 
Muhakeme Kararı 

Adana, (TAN) - Şurayı Devlet, 
belediye reisimiz Turhan Cemal Ye
nerin lüzumu muhakemesine karar 
vermiştir. Tafsilat şudur: 

Bundan bir müddet evvel vilayet 
makamı, vali muavinini belediyeye 
göndererek bazı belediye memurları
nın tayinleri hakkında belediye mec 
lisince verilen kararlar üzerinde tah
kikat yaptırmıştır. Vali muavini, ne· 

1 tk~de bazı memurlara ait evrakın 
noksan olduğunu ve askere giden bir 
memurun maaşı hakkındaki kararın 
da kanuna uymadığını görmüştür. 

Belediye reisi, meclisin bu kararla
rına itiraz etmediği için ihmal ile it
ham edilmiştir. Şurayi Devlet te bu 
noktadan liizumu muhakeme kararı 
vermiştir. 

lzmirde Sırt Hamalhğı işi 
Izmir, (TAN) - Ticaret odasının 

tetkikine göre, burada sırt hamallı
ğının büsbütün kaldırılmasına imkan 
görülmemektedir. Sırt hamallığı yal
nız şehir içindeki geniş taşımalarda 
menedilebilecek, liman ve gümrtik
lerde şimdilik kaldınlmıyacaktır. 

tespit edilecek, ruhsatiyeler derhal B RKA 
verilecektir. Bu hatta ayrılan otobiis -------------
!er en geç, birinciteşrinde işlemiye Tercümanların nal 11ekllndeıd 
başlıyacaktır. rozetleri değiştirilmiş, beledt-

Maliye ve T elgral Mühendisliği 
T ahıiline gidenler 

- -o---
18 Kat Elbisesini 
Çahp Savuımuş 

Saadet siminde bir kız, Sultanb.u -
Hükumet tarafından Avrupaya ma mette oturan Naciyenin evine misa

liyecilik tahsili için 11, posta ve t~l- 1 firliğc gitmiş, ev sahibi uyurken 19 
graf mühendisliği için de iki genem 1 kat elbisesini çalarak kaçmıştır. Po
gönderilmesi kararlaştırılmış, liselc- lis, Saadeti aramaktadır. 
rin olgunluk imtihanlarını iyi ve pek 
iyi olarak bitirenlerin müsabaka im- Nahiyeleri Değişen Köyler 
tihanına alınması muvafık görülmüş 

tU. 
Görülen lüzum üzerine bu karar 

değiştirilmiş, lise mezunlarının evrak 
ları geri verilmiye başlanılmıştır. 

Maliyecilik için yalnız siyasal bilgi 
ler okulile Hukuk Fakültesi veya An 
kara hukukundan, posta ve telgraf 
mühendisliği için fen fakültesinden 
çıkanlar kabul edilecektir. Bu müna
sebetle de müsabaka imtihanı 20 ey
lUlden 9 ve 14 birinciteşrine bırakıl
mıştır. 

Feriha Tevfiğin Evleneceği 
Haberi Doğru Değil 

Sanatkar Feriha 'i'evfiğin şehir ti
yatrosundan ayrıldığını ve evlenmek 
üzere olduğunu yazmıştık. Feriha 
Tevfik, bize gönderdiği bir mektupta, 
şehir tiyatrosundaki vazüesinden 
yorgun olduğu için çekildiğini, evle· 
neceği hakkındaki haberin de doğru 
olmdı~ı bildirmiştir. 

Şile merkez kazasına bağlı Haciz, 
Avcukuru, Kömürlü, Biçkidere, Ulu
pelit köyleri Alacalı nahiyesine bağ
lanmış ve bu nahiyenin merkezi de 
Alacalı köyünden Haciz köyüne alın
mıştır. 

Yurtta Bugünkü Hava 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun -ı 
dan alınan malumata göre, bugün 
yurdumuzun şimali şarki Anadolu ve 
Karadeniz kıyıları kısmen bulutlu, 
diğer yerlerin açık geçmesi ve rüz
garların umumiyetle şarki istikamet 
ten, orta kuvvette esmesi muhtemel
dir. 

OONRO HAVA 

Dün, hava akşama kadar açık ve 
sakin olarak geçmiştir. .Barome.tr:e 

ye turizm müdürlüğü tarafından kdl 
dilerine yeni rozetler verilmiştir. 

• 
Yeni pazar yerlerinin listeleri 

hazırlanmış, belediye reisUğl• 
ne gönderilmiştir. 

• 
B lrinciteşrlnden itibaren tat-

bik edilmek Uzere halkevıerl 
için kışlık !:alışma programlan yapıl• 
mıştır. 

• 
S arıyer kaymakamlığına taylO 

edilen eski İstanbul Emniyet 
direktör muavini Bay Hüsnü dün Vlt' 

zifesine başlamıştır. 

9 ıuncu ay Gün: 30 Hızır: 140 
Recep: 15 Eylül: 9 
Arabi 1356 Rumi 1353 

Gilneş: 5,47 - Öğle: 12,06 

lkindi: 15,33 - Akşam: 18,08 
Yatsı: 19,42 - İmsak: 4,07 

761,7 milimetre, hararet en çok 28 
5 

en az 17,7 santigrat olarak kaydedU .. 
mistir. 

(j 

' 
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Litvinof ·Dikkate Layik Beyan atta Bulundu /ki Devietin f taiyaya Cevabı 

ltalyanın Müsavi 
Hakları Tanınıyor 

Bütün.istila Ve 1 aarruzlar 
Gevşeklik Yüzünden Çzktz 

lngiltere ve Fransa, ltalyayı Bilfiil Kontrole 

iştirak Ettirmek için Müzakerelere Başhyorlar 
liMnof: "Biz Milletler Cemiyetine Boyuna 

Sual Sormıya Değil E•lrliği ile lı 

Görmiye Geliyoruz... Dedi •. 
~~re, 21 (TAN) - Bupn Milletler Cemiyetinin en mühim 

laeai Sovyet Dııbalııanı ve Murahltcuı B. Litvinolun nutku ol
~. Cel•enin ba,ında Avu•tralya murahluuının Çin maelui 
'e rttiQtemlekeler ifi laalJnnJaki beyanatı dinlenmiı ve bundan 
~cı Litvinol kürsüye 6elerek Milletler Cemiyeti Gza.ından ikin
lliıa facırruz ve utilaya uğradığını, tecaVİİ%Ün 6erek nazariye, ge
''4 liiliyat bakımından her zamandan lala küualalık gö•termİf 
°'irı;.,nu izah etmİf ve kan,.IJılJan çıkaranlar Milletler Cemi· 
~ İrinde bulunduğundan tecavüzle mücadele edilmiyeceği lik
l'iıti tenkit etmİflİr. 

Roma, 21 (TAN )-lngiitere ve Fran• ifpderleri bu sabah Ha 
riciye Nezaretine gidere• geçen Puar günü Kont Cianonun yap
tıfı beyanata karf1 hülıUmetlerinin cevaplannı bildinniflerdir. 
Bugün fU tebliğ nefrolunmaıtar: 

"lngiltere ve Frarua malahatgiizarlan Cont Ciano ile geçen
lerde yaptılJan mülakat neticai olarak bugün ıelırar ziyaret et
mİfler ue Fran•ız ve lngiliz hülıUmetlerinin ltalyayı büyü• bir 
Akdeniz devleti olarak ala tanımamazlılt etmediklerini beyan-

ı elan •onra üç memleket deniz mütehaar..lannın, yakın bir tarilate 
toplanarak, ltalyanın Nyon anla.pncuına iıtirakini teminl için bu 
anltlf"Ul'la yapılacak ameli t&lilah teapit eylemelerini, hülıümet-

1 leri namına, teklif eylemiflerdir. 
Kont Clano bu beyanatı senet itti-, -

haz etmit, Loadra ve Paris bWdimet Yed·ı Karılı "" 
lerlnln Deri stlrdillderl toplantıyı ka-
bul eylemiştir. ltalya htlkbıeti, tlm
dJye kadar yapmış oldufu veçbDe, me 
selenin bu safhasmdan da Alman bü Kemancı 

~ soma ispanya hidlselerlnekarp gösterilen gevşekllğtnÇln hidlse 
h...._: sebebiyet verdiğini anlatarak cemiyet &ıasmdan bir devletin hiç se'tec&vti7.e ve lstlliya uğradığım, bu yüzden ticaretin felce mahktim 
'- o, ve hesabı mümktbı olnuyan neticeler verecek bir vazıyet doğduğu 
il aayleınltttr. ·· B. LITVINOF 
er'-: ...... ··nJ ı---------·----------------

ümetlnl haberdar eylemltf;lr. 

Balkan Antanh Alulenü 
maeluinde mutabık 

Budapeşte, 21 (TAN) - r.
>ıta dün fazla kan almak suçlle ~ 
bir Macar kemanC181111 tevkil et- ~ 11. -·n gozu onu e: z ~ ... ":::.:..: Bayan S. Gökçen 

'I, &!ünde fırkaJar gönderdtkleri-
' 4ollanmalarlle Mllere her yardım- ı •• •• d 
-... boJ1111duklannı anlatnuıt ve Rusya- nonun e 
"-·~ her mUletln harici miiea
~ lzade olarak kendi rejimini Atatürk kızı Ba~an Sabiha Gökçen 
lı.~ etmek bakkmı haiz olmasmdan bu sabah tayyaresıle lnönü kampına 
......._ bir ıteY ls~edlğlni llive et.- hareket etmiştir. Kıymetli tayyare
~. cimiz dün akşam geç vakit Eminönü 
lf. Litvinof bu münasebetle, komil halkevine gelerek tayyareci arkadaş
~ aleyhinle hareket ettiklerini lanndan Teğmen M. Kemalin Meli. • 
~liyen devletlerin vaziyetinden bah- hat Settkaya ile yapılan düğünlerin
~ ve bunlar tarafından yapılan de hazır bulunmuştur. 
~agandaların manasız olduğunu Bayan Sabiha Gökçen lnönU kam-
~ .... _ ..,...,...., ..,v.1. .t.•.,. ~U,C1.lAi&.UJ.U. w..u• ;ı; - • =-tJ• • aı O 

~ r Cenıiyeti dahilinde bulunmama- tan sonra yine tayyaresile akşama 
"t )Üzünden teesaüt duyduğunu iş:ı- Istanbula dönecektir. 

ederek: 

t.._,feltli• yüzünden i.tilalar: Mazaryk'in 
Cenaze Töreni 
Prag, 21 (TAN) - Merhum reis 

Masaryk'in teşhir edilmekte olan ta. 
butu önünden şimdiye kadar 600 bin 

~ "lıliUetler Cemiyetinin Mançuri 
) e&eleeine karşı menfi bir vazi -
~.alnıası, birkaç zaman sonra Ha 
b:ısta.na karşı istilayı doğurdu. 
~befistan meselesine karşı kafi 
~ede faaliyet gösterilmemesi 

1...._Pa.ııya tecrübesini kolaylaştırdı. 
lP&nya. meselesine karşı gösteri- kişi geçmiştir. 
: aciz Çine karşı yeni bir taamı- Halk daha sabahın erken saatle-

a..c;, Yol açtı.,, rinde cenaze alayının geçeceği yol-
be ~afıtmalı i.temiyoruz: lara sıralanmış bulumnakta idi. Sa-

~nıı!, daha sonra Milletler Cem1- at 10 da cenaze merasimi başlamı,. 
!b'ihanşümul bir hale getirmcl· tır. 
lea- ini mevzuu bahsederek "biz- Bu sırada B. Bene, bir nutuk söy
~&nfümul Milletler Cemiyeti liyerek Masaryk'in faziletlerinden 
iiı, e sualler dağıtmak suretile de-
~llı 'bt:lki hepimizin mühtaç olduğu- bahsetmiş, bunun arkasından da ta
'd~8Ulhü kollektif surette müdafaa but, top arabasına konularak Prag 
~ k taarruza k&rfl . göğüs germek sokaklanndan geçmiş ve alay, Lany 
'lbilfterek bir muka~emet gös • ptosuna müteveccihen yola koyul-
t ~ide elde edebiliriz.,, demiştir. muştur. 

1 lsvanqa Harbi 
-0---

Hükiimelçiler 
ilerliyor 

Londra, 21 (TAN) - ispanya hü
kumeti bugün cenupta muvaffakıyet 
kazandığını ve tima.Ideki Asturyalı
larm, asilere karşı mağlflp olmadık
lanru haber vermektedir. lük&net, 
asilerin bu cephede mütemadiyen mu 
vaffalayet kazandıklarına dair ileri 

·· rliikleri iddiaların ua.lan .old11au11u 
· iriyor. Diğer taraftan hükfimet, 

Ma.::ridl dün a· · k Y&nr'- saat ka
dar bombardıman edildiği i anlat • 
maktadır. 

Fransada Bordeaux'ta çıkan bir ga 
zete C. 2 tahtelbahiri kumandanı 
Troncese'nin geceleyin otomobil ile 
Santander Doloza nakledilmiş oldu -
ğunu yazıyor. Kumandan buradan 
Brest'e götürülerek isticvap edilecek 
tir. 
ASKER TAŞINMASININ Ol\'1JNU 

ALMAK IÇIN 
Bugün Eden ile Delbos ispanya 

ya yeniden asker gönderilmesi şayi. 
alan hakkında uzun uzadıya görtlg • 
müşler ve bu ihtimalin önünü alr.ıalt. 
için en muvafık tedbirleri düşünmüş 
!erdir. 

TAHTELBAHlR 
Italyanlarm sesi adlı gazetenin ve

sliği bir habere göre IWya, Franko 
ya12 tahtelbahir ıaatınışbr. Franco -
nun bu tahtelbahirleri idare edecek 
zabit ve mtlrettebab olmadiğmdan, 

Cenevre, 21 (TAN) - Balkan 
Antantı devletlerinin mümessilleri 
bugün Yugoslav murahhas heyeti 
binasmda tc:7J1lannuşlar ve toplantı 
neticesinde Yunanistan, Romanya, 
Türkiye ve Yugoslavya delegel~ri 
ıu tebliği neşretmişlerdir: 

"Delegeler, Balkan Antantı mem
leketlerini alakadar eden beynelmi
lel bütün meseleler ve hassaten Ak
deniz vaziyeti üzerinde fikir tea -
tisinde bulunmuşlar ve tam fikir 
birliklerini müşahede eylemişler -
mr. Balkan Antantı Daimi Konse
yiöfn ifft~elri norm&l içl!trıar 
1938 kinunusanisinde Ankarada 
yapılacaktır.,, 

Eden tebrik edildi 
Delbos dün öğleden sonra Eden ile 

görüşmüş, ve lngiltere ile Fran -
sa arasında mevcut olması her zaman 
dan fazla zaruri olan tam anl~mayı 
tebarüz ettiren dünkü nutkundan do
layı Mi.ster Edeni tebrik etmiştiır. 

Bal6ar Ba,.,ekilinin beyanatı 
Sofya, 21 (A.A.) - Başvekil ı<:öse

ivanof dün akşam Cenevreden Sofya. 
ya dönmüştür. 

Köseivanof gazetecilere Akdeniz 
konferansından bahsederek konfe -
rans mesaisinin ittifakla alınan ka
rarlarla neticelendiğini söylemiş ve 
demiştir ki: 

Alakalar devletler hususi menfaat 

gemiler Itaıyanlar tarafından kulla -
nılmaktadırlar. Maamatih bu haber 
lWyan ve Frankist mahafilinde tid
detle tekzip edilmektedir • 

1
, mlştir. Yaaoş alh olua bu adam, i 

hilen 45 yquıda bulmımaldadır. 
Çok giial yapıb ve yalopklr ol
duğundan, Peıttede Don .Joun 

~ adile taammakta ve kadmlar ara 
- sında btlyük bir eöhrete maUk 
bulunmaktadır. Don Jouan yedi 
kachn.la evlenmek suçlle bap ese 
atdmıttır. 

Kem11.t1cı, bu kad•lan birer 
ikişer sene fasıla Ue, muhtelif 
şehirlerde almıftır. Kadmlarm 
hepsi de zengindir. Ve hiçbirinin 

~
diğerinden haberi yoktur. 
.Oı *' ............ , 7 b • 

noşun bu lıti 118811 idare edeblldl
~ ğine hayret t.tmektedlrier. Dava

- nın ~k ali.ka uyandıracağı umul 
~tadır. 

lere dokunmaksızın sulhün muhatuza 
arzusunu besledikleri takdirde bir -
çok beynelmilel karışıklıkların sürat 
h.: ve muvaffakıyetle halledileceğine 
bu konferans bir delil teşkil eder. 

ltalya ehemmiyet vermiyor 
Paris, 21 (A.A.) - Evvelisi gün 

Fransız - Ingı1iz - Italyan konuşma
lan hakkında Romada neşredilen teb 
liği mevzuu bahseyliyen Temps gaze 

tesi diyor ki: Bu tebliğ de gösterir ki, 
ltalyan hilkftmeti de bu yeni müzake
relere ehemmiyet veriyor. Bu temas
lar belki de mesut bir inkigaf · göste
recektir. Asıl olan müzakerelerin baş 
lamış olması ve her iki taraftan da 
meşru menfaatlerde bazı fedakarlık
lar yapılmak arzusunun hlkinı bulun 
masıdır. 

~ naınalli• lıoyacak: 
~ Çika Hariciye Nazın Spaak fs
~flda.n inhilil eden konsey i.zalı • 
~ ~lçikanm namzetliğini koymak 
tı&ı hukflnıetinden Wimat almıştır. 

Nankin Şehrinin Bombardzmanz 
~ltiUJ 

Ot ~blenin bugünkü toplantısın'lt nı~ya Hariciye Nazırı Anto • 
>~ l{ilçük İtilafın Milletler Cemi
!'i Sadakatinden bahsetmiş ve ip
~ltıitelbaddeler komitesi ile iktisadi 
~le . raparlannda varılmış olan ne 
~kabul etmekte olduğwıu ııöy 
~ . 
~ LondraJa: 
~re Hariciye Nazın B. Ed~n. 
"-t 

18 
en hareket ederek bu akşam 

. ıo da Londraya varmıttır. 

l('!,Yıp Ta_yyare 
~aıa Aranıyor ltS0nton, 21 (A.A.) - "Alberta-
~ .... 
~ky'yi bulmak üzere araş-
4leaı btr çıımu. olan kl,if WilkinsS telaiz almmıtbr. Bu telsiz, iki 
~kendisinden hiçbir haber 
etldla..~ olan Wilkirus hakkındaki 
~ lzaıe emu.tir. 
s~-~ ve salinı ola.rak Kana 

~garbi hududunda yere 

D Undeeberl Avrupa ve Ulak
prk kaynaklannden gelm 

haberler, .Japonlarm birkaç yüz tay 
yare kuJ)anarak Nanldıı tehrlnl 
dünya baritasaıdan silerek bir yı
ğın kW haline getlnnlye karar ver
diklerlnl bildiriyordu. .Japonlarm, 
bu kararlan tatbik edip etmedllde
rlnJ, tatbike batladılarsa ne dere
ceye kadar tatbik edebDdlklerlnl, 
bu satırlan yazdığmus dakikaya 
kadar bllmiyonız. Şimdiye kadar 
öğrenebildiğimiz bir lfJY vana Nu
kln balkının .Japon ihtarından kor· 
karak akın akın tebrl tahliye et
tikleri ve .ıapoa tayyarelerladea 
kırk, eQlıdnin bombardmwı yapa
rak NuJdnln bir kısmım tahrip et
lbit bulunluldandır. Bu bombanb. 
muu daha geniş bombardıman ta
kip edeoeti anlq:lmakta, dljer bir 
rivayete göre bomh&rdımamn ge
ciktirilmesi de ihtimal dalıUlnde -. 
ydmaktadıt. 

laponlan, Nankln tehrlne karp 
ba tekilde harekete sededen imll, 
N•nklgla Çlll mDUyet cereyMlllllll 
- ........... ,.... olmwdır. Çin 

l ...... YmN·;·oMER' .. Ri~ .. ööGRül ..... ·1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
hükômetinuı uu u•"• .• .•• yma Çin halkım milli birliğe doğru 
tilisma kartı kıyamı temsil ediyor sevkettlğl apaşiki.r görWmektedir. 
ve bu yüzden Çin dablllndekl .Ja
pon döpnaalığm.m membaı sayılı
yor • .Japoalara göre bu memba ku
rutuluna, ve Naaldn ortadaa kal
dınlına, Çlndeld .Japon dtipnuh. 

ğı ağır darbeyi Yemit olur ve ba 
dÜflDM'* bir düıa-blJunamlyaeak 
hah gelir. 

Çlnde, .Japon dtltmanlılmm 1&

bebl. Japoalarm Çin topnldanm 
latlli etmeleri olduğuna ve Çin 
dtlpnMlllJ tun mAnuQe mlOi bir 
kıyam mahiyetini bak bu1111Uluiu
na göre bir tehrln ortadan kaldınl
ması ve kW haline getlrllmesl. her 
halde bu dUpnanlılJ azaltmu ve 
hatlfleanes. BeDd bu ltifmanlığl 
bösböttin körükler ve tlddetlmdl
rlr. Nitekim ha d~hpa Çha
dYI mllllyet .....,..u gittikçe 11)'1111 

dırdılı ve ban1111 cı.rnwtapa• ktlt
lelerd• .mttteıel:'d' olarü ,... • 

M esele Çin baknnmdan bu ma 
blyetl anettiif gibi ontıll 

bbı de beynelmDel bir mahiyet ka
SNl!Dak üzere oiduğa da anlapb • 
yar • 

Çtbaldl Uakşark siyaseti De ya
mdMI aliJWlar devletlerin çoğu. 
Nuklnln bombardımanına alt lb -
tara karp, hemen tehrl talıllye et
mekle mukabele etınemtı, bQA.lrla, 
bu devlet.ıere alt setar*t.ierln ve te. 
bae"m Nuıklnde kalaeaklar. ve 
ean. balnmmdan utnYacaklan m
rardan .kponyamn mesul tutuJaca
Pu blldlrmlttlr. Tebaasını ıtehlr ha 
riclne çıkaran ve sefaret erkinım 
nakletmek liimmunu gösteren bl
ridk devlet Amerikadır. Anlafdan 
lapon mahafili, tehrin tahliye e
dDmemesl ve bombardonanm yapd
muı ytldndfll .1Dfl111111yet kabul et-

mfyeceklerlal söylemltlerdlr. 
Fakat meeelenln bu kadarla hal

lolunmıyaeap ve mesuHyettm ya
ka sıynlamıyaeaiJ anlB§lhyor. 

Bu böyle olduğuna göre netice
nin ne olacajmı flmdlden kestlrml
ye lmkin yoktur 

Fakat Nanklnln bu tekilde bom
bardunam, biç ıtöpbe yok ki, tiy· 
ler ürpertecek bir faciadır. 

B lnleree ve yüz binlerce ma
sum ve gayrt muharip lnua 

lstDi ve tecavtb kurbanı olaeak, 
inaan emeği ile vöeade getirilen me
deniyet möeueeelerl pnlarek ve 
ortalığı sefalet ve ıstırap boPcak· 
ta. 

JstUA ve teeavttdn lnunblı bu 
derece hor görmesi ve laaaal hla
lerln fJll um olan mDDyet clana-
8UDU, 'ftl vatan sevgisini ha dereae 
~ sayması, ıtöphe yok ki, bötön 
lnsanbpa vfNlumı ttrperteeektlr. 

Belkl de bu mtH&bezela•, .Japon. 
lan, bombanbmandan '\'UpÇbtr, 
fakat bunu tlmlt etmediğbnlzl llÖJle
mek daha dolru olur 

Romanyada Türk 
Parası 

Romanya De olan ticaret mlhU&o 
nemiz bizim orada takas tarikile bl
m para ahnıu111za müsait ıtekilde ol· 
malı ki, Bomaııyaya gidenlere kllrlng 
yolu ile bir miktar döviz müsaadesi 
verlllyor. 

Ben de geçenlerde Bomaııyaya gi
derken bu miisaadeden latifade et
tim. Likln doğnı.sunu söylemek !i.Dm 
geline böyle kllring yolu Ue alman 
para, bele memleketin pahalılığı da 
üste binince bm1m l~ln ~k mrarb 
'bir ıteY oldu. 

Bir kere ıuraaı malüm ola ki; Bo
maaya parası Balkanların en ucuz, 
yuıl en dllfök parasıdır. Efektif ola
rak verdlgtnD bir rtirk Uruma Milli 
bMka 107 kiisar ley tediye eder. !'a.
ruou kara bonada satmak eesueti
nl gösterenlerin, hele Köstencede 
120 - 125 ley kadar bulduklanm 
söylüyorlar. Ben bir seyahat acente
sine vereceğim bagaj parası için elim
deki Türk llralamu 111 leye verdim. 

Demek istiyorum ki; Türk Uruı e
fektif olarak Bomanyada vasati 110 
ley ediyorken... Burada fıkır fıkır 
Merkez Bankee•a yatmlıpm Türk 
llralanna mukabU - o da bir bayii ge
clktlrdlkten sonra - Bomuya ımn 
bukuı bir llraya ancak 37 ley tediye 
ediyor. Yani tam yüzde yirmi eksik 
veriyor. Bu maameleabı neden Deri 
geldflbıl tabU bWyorum. Elbette kll
rlng meselesinde bizimle Bomuya .. 
rumda bir anl"§lll& vardır. Belld de 
bir Türk Uruıam 87 ley etmesi de ba 
anlaflDMlll bir muktezasıdır. Llkba 
ne oluna olsun blslm gibi işin '9yözö. 
nü bUmlyen ve nihayet parumm göıl 
göre göre eksDdlğlnl mllphade eden
ler ~in doğru.su hem acı, hem -~ '"Drb 
bir pydlr. o kadar ki; Romaayada 
100 leye yediğiniz bir yemek normal 
fiyatla bize 90 lmnışa gelmesl lizon 
iken ldirlng yllzünden 125 k11111P mal 
oluyor. 

Ben parum almU için Bankaya 
müraeaat ~ te bu cl\iiük fiyat kar
,.....aa DMrlnn mm pıç1 protd.. 
to etmek latedlm amma, glte mennı
ru yüüme gWttverdl ve böylelikle ~ 
ğlfmez bir karara boyun eğmektm 

bqka yapdacak teY olmadıpu <f-er
hal uladnn. 
Şimdi geri dönmesine lmkln ol

maıne.Jda beraber bu bblm yüzde ylr 
mllerln nereye gittiğini ve neden do
layı llblnet edlldlğbıl merak edip dar
maktayım. 

Burada Merkez Bankasma parayı 

yatırırken bize orada a1acaPmz le7 
mikt&nnı yunuyorlar, yalnız (§11 ka
dar 'l'örk llruı mukabW ley verlnls) 
diyorlar. Onan için arada ikaynayaa 
haJrlmnm kurtanmya yarayaak ell
mb:de bir senflt bulunmuyor. Acaba 
ha gibi hallerde bandaa aonra aı... 
cak ley miktarı da yarılsa olur mu! 

Bbden sonra gidenler zarar gör
mesin diye yazıyorum, lıiıt& a1o1 61-
retmek lçbı delll!. 

B. FELEK. 

Kütük itilaf 
Toplantısı 

Cenevre, 21 (A.A.) - Küçük ttillf 
Konseyi, ihtimal hafta nihayetinde 
toplanacak ve Ktlçtlk ltilif ile Ma
caristan arumda yapılmakta olaa 
müzakerelerle meşgul olacaktır. 

B. Antonesco, dün bu bapta B. de 
Kanya ile görlişmü,tür. 

--o---

K11a Ankara Haberleri 
Anlıara, 21 (TAN) -

• Ball meraklılar Y~ 
ı.yan1ara ..Uos olmak lbMe 
"A.akara beden terbiyesi yurda,, 
dmlda bir Jbnnuttk salonu açmıya 
karar vermlflerdlr. 

• Vekiller heyeti Ankara, 
lıe, Çanü~. Suwuı, Tolmt 
Trabwı 'Vll&yetlerl barem oeWel
lerbıde c1eillmeler yapılmH!D 
lr olu tekllft kabul etmlftlr. 

• Şark mmWralarmdald malaoı 
tao olftdlere dalttdatak arulye 
it htlkmtm btanbul vll&yeti ...... 
da IPnde de tatbiki 1rar·aruı1111111o1 
11111tır. 

• Veklller Heyeti "8mai lftUlı 
yet,, ~ Enfol'lllM 
blrllkte beda.a veı ll&wsbae . ...... 
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TAN'ın 
.. 

R···a'dy·o 
Zimmetine Para Geçirmiş 

Bir Posta Memuru 1 
Bu Mevsim 1 ~inde Manevra 

Al bumu 
Günün prognımı - ısta.nbul 
Oğle Neşriyatı: 

12,30: Plakla Türk musikisi 12 

50: Havadis. 13,05: Muhtelif pla1' 
neşriyatı. 14,00: SON. Görülecek · ı m 1 er 1 Trakya büyük manenalarma Akşam Neşriyatı: · 

eneye Mahkum 
Bir aenedenberi Ağırceza Mahkemesinde görülmekte olan bir 

ıihtilals davası dün neticelendirilmif, ıuçlu Şile postaneıi memur
larından Mehmet Tüf ekçi bir sene hapse mahkum olmuştur. Ha
disenin tafailatı şudur: 

Sarkıntıl ı k 
Eden Sarhos 

1 

t kar§ı halkımızm gösterdiği ali
l l ka~·a cevap vermek ihtiyaciyle, t TAN bu manenaya ait iki renkli : 

• zeogin bir albüm hazırlamıştır. ı 

I
• Bu albüm manevranın muhtelif 
safhalannı gösteren fotoğrafiler
le doh:1ur. Aynca manevraları 

izah ed2::ı bir yazı da ,·ardır. 
!Ue.r:ena hatıralarını zengin 

$ bir albüm halinde saklamak isti-

ı 
~·en askerlerimize \'e oku)·ucuJa
nrnıza bundan birer tane edinme
lerini tavsiye edE>riz. 

: Fiyatı Türkiyenio her yerinde 
$ 17Y2 kuru~tur. • ..... ........................ 

İkinci Türk Tarih Kurulta 
ymın neşri (Kurultayın müteakIP 
toplantı gün ve saatleri her toplan· 
tı sonunda bildirilecektir) 1s,so: 
Plakla dans musikisi. 19,30: J{onfe 
rans: Beyoğlu Halkevi naınınB· 
20,00: Bimen Şen ve arkadaşları tJl 
rafından Türk musikisi ve halk §lif 

kıları. 20,30: Omer Rıza tarafındall 
arapça söylev. 20,45: Nezihe ve ar: 
kadaşları tarafından Türk musikiSl 
ve halk §arkılan (saat ayarı) 21.15 
Orkestra. 22,15: Ajans ve borsa b3 

berleri ve ertesi günün prograını. 
22.30: Türkçe şan: inci tarafından 

piyano refakatile, 23 SON. 

• Bir Buçuk Ay 
Hapis Yatacak 

., lddiaya göre, Mehmet 'l'Utckç1, Is
tanbul Merkez postanesine gönderi
lecek 3000 liralık bir para paketini 
kapatırken bin lirahklnrdan birini a
larak yerine çizgili alelade bir kağıt 
yerleştirnıiştir. Paket, alakadar me
murların nezareti altında lstanbul 
postanesine getirildikten sonra usu· 
len mesul memurların huzurunda a. 
çıtmış, üç bin lira yerine iki bin lira 
çıkmıştır. Ayrıca, bir de çizgili kağıt 

Ann Sheridan'ın çevirdiği "isyan,, filminden bir ıahne 
Yüz Vermedi Diye 

Bıçakla Vurmuş 

Günün Program OzU 
~ 

SENFONiLER • 

Beyoğlu cürmü meşhut mahkeme
si, Koço isminde bir sarhoşu, bir bu
çuk ay hapse mahkum etmiş ve hak· 
kında derhal tevkif kararı vermi§ -
tir. Hadise §udur: 

Beşiktaşta oturan terzi Muhar
rem, evvelki gece saat 11 de karısı 
ile beraber Harbiyede tramvaydan 
lruni§, caddede yürümeğe başlamış

lardır. Bu sırada, yanlarına tanıma
dıkları bir yabancı sokulmuş ve laU
bali bir tavırla kadının koluna gire
rek beraber~ yürümeğe kalkı~mı§

tır. Muharrem, sarhoş olduğu anla -
şılan bu adama ne istediğini sormuş, 
öteki cevap olarak bir yumruk sa
vurmuştur. lş büyümek üzere iken 
etraftan yetişen memurlar, isminin 
Koço olduğu anlaşılan bu mütecavizi 
yakalamışlardll'. Beyoğlu nöbetçi 
cUrmU meşhut mahkemesine verilen 
Koço, bir buçuk ay hapse mahklım 
olmuştur. 

Biri Pencereden Biri 

Ağaçtan Düştü 

görtilmUştilr. 

Derhal bir zabıt varakası yapılmış, 
tahkikat sonunda bütün şüpheler Mch 
met Tüfekçinin ilzerfnde toplannuş
tır. Diln karara bağlanan dava bu • 
dur. 

Mahkeme, Mehmet Tüfekçinin su
çunu bir ihtilas değil, ıimmetine pa
ra geçirme olarak kabul etmiş ve bir 
sene hapsine, bin lirayı tazmin etme

sine ve bir sene memuriyetten rnah-
rumiyetlne karar venmiştir 

Kilimi Sırtlayıp 
Giderken 
Yakalandı 

Evvelki akşam Samatyada gürül • 
ttilü bir hırsızlık vakası olmuş, ha -
dise dün de cürmü meşhut mahke -
mesine intikal etmiştir. Mesele §U· 
dur: 

La T ornade IUminde 

Dilber Amerikalı yıldız Ann Sheri
dan, Amerikada çevrilmi§ olan "Is. 
yan,, filminin başrolünU yapmakta
dır. Bu filmde bir hapisanede isyan 
çıkışı ve bu vakaya bağlı müteaddit 
heyecanlı sergüşeztler ve tatlı bir aşk 
macerası görülmektedir. Filmde ay
rıca Pat O'brien de oynamaktadır. 

LATORNADE 
Bu sene seyredeceğimiz filmlerin 

en caziplerinden birini Türkçe adı he
nüz konmamış olan (La Tornade) fil
mi teşkil etmektedir. 

Bu filmde başrolleri, dilber Kay 
Francis ile çok sevilen erkek artist
lerden Errol FJynn oynamaktadırlar. 

Film, asker mertliğini ve asil hissi
yatı ele almakta ve tatlı bir a§k ma
cerası halinde işlemektedir. 

SESSIZ HARP 
Jean Banimart adlı bir Fransız ro

mancısının çok sevilmiş ve satılmış o
lan bir romanından alınarak, Fransa
da "Sessiz Harp,. adıyla yapılmakta 
olan film bitmiştir. Bu film, bir ca
susluk ve gizli silah kaçakçılığı hika
yesinden bahsetmektedir ve ~k heye 
canlıdır. 

Yukarıdaki resimde, filmin başrol-
ı"'''ui Jftr.,,,- t:r.:\u•' , .. ..,. ___ -··'~·-· :ı~-"'-
Von Nagy (Kete fon Naç) ile Fransız 
artistlerinden M.i§el Siman görün
mektedir. 

Mehmet isminde biri, evvelki ak
şaım Beyoğlundan geçerken Nadire 
isminde bir kadının pe~ine takılmış, 
yüz bulamayınca bıçakla yüzünden 
yaralıyarak kaçmıştır. 

Nadire tedavi altına alınmıştır. 
Mehmet te dUn yakalanmıştır. 

Dilsizler Cemiyetinde 
Dilsizler Cemiyeti idare heyetinde

ki son istifalar üzerine boş kalan 
yerlere yedek azalar getirilmiş, ve 
bu seçim vilayetçe tasdik edilmiştir. 
Cemiyet başkanı gönderdiği bir mek
tupta Cemiyetin faaliyetine munta
zam şekilde devam ettiğini bildirmiş
tir. 

---,o---
Bursa Halkevi Binası için 

Açılan Müsabaka 
Bursa halkevi merkez binası iGin 

açılan müsabaka neticelenmiqtir. Is· 
tanbuldan mimar Abidin Mertaş ve 
Bursadan mimar Bayan Münevver 
P"""'l-- 1 LJ. :. ı ..,.J,,.-ı-.. a., • 

dır. Birinci ve ikinci için konulan mil 
kafat yekunu birleştirilerek yan ya· 
nya verilecektir. 

16,30 Paris. kısa dalgası: Senfonik koıt 
ser, Keman, Piyano, (Haydn, Bra}uıı5• 
Faure vesaire). 20 LS.ypı:ig: Senfonik or· 
keıtra, ııopran, Bariton. 

HAFiF KONSERLER 

7,10 Berlin klSa dalgası: Karısık musl• 
ki. 8,ıs: Devamı. 9,20 Pariı kısa dalgası: 
Plak konseri. 9,30 Berlin kısa dalgaıı: 
Yeni Alman hafif musikisi. 10,SO parit 
kısa dalgası: Plak. 11,30: Keza. 13: pJik-
13 Bertin kısa dalgası: Hafif musiki koıı• 
seri (14.15: Devamı). 13,10 Bükreş: pıak-
14,lS Devamı. 14115 Paris kıısa dalgası : 
Bordodan konser nakli. 15 Paris kııa dil 
ga11: Manilyadan konser nakli. ıs.ss ~o 
ma kısa dalgası: Şarkılı halk mu~şi. 
17,IS Berlin kısa dalgası: Karışık rnusikl-
18,35 Roma kısa dalgası: Orkestra, Sol"' 
ran. 19,tS Varşova: Sesli film havaları 
(Plakla). 20 Varıova: Meıhur reJi.Sr• 
lerin pliklarL 20,40 Bükreıı: Orkestra k011 

seri. 21 Pc§tc: Artistik suare. 21 var· 
şova: Çigan musikisi. 21,10 Laypzi: ,... 
keri şarkılı musiki. 21,10 Kolonya: ı,eo 
Erysold orkestrası. 21,40: Prag kısa clJI• 
gası: Hafif musiki. 22 Roma: Klasik ııııı• 
siki konseri (Scarlatti, Zipoli, Lasseıı>· 
22,45 Bükreı: Hafif musiki nakli. z3,0S 
Prag kısa dalgası; Moyzeo'in Slovak ıu• 
iti. 23,10 Roma: Italyan koro havaları. 

DANS MUSiKiSi 

23'.'Jo: ·Llypzig, -K~İon;a. 24,ıo:· Pcft'" 
MUHTEL i F 

19.30 Roma kuıa dalgası: Arapça, f1101• 
ca musikili program. 

Beşiktaşta Kılıçalipaşa mahalle
sinde oturan Sadık isminde birinin 
10 yaşındaki oğlu Hayrettin, Yıldız 
caddesinde Agahın bahçesinde incir 
ağacından düşerek muhtelif yerlerin 
den ağır surette yaralanmıştır. 

Çocuk, tedavi altına almmı§tır. 
Beyoğlunda oturan Vedat oğlu 

'Atin isminde bir çocuk ta evinin pen 
ceresinden sokağa bakarken muvaze 
nesini kaybederek düşmüş ve ağır su 
rette yaralanmıştır. Atin, Şişli Ço· 
cuk hastanesine kald1rılmı§tır. 

Samatya caddesinde oturan Yan
ko, yeni aldığı gömleğini yıkamış ve 
bahçesindeki tele sermiştir. O sırada 
sokaktan geçen Kenan isminde biri, 
gömleği pek beğenmiş olacak ld bah
çenin çitlerinden uzanarak gömleği 
eline geçirmiş ve hemen evine götü
rerek sandığına saklamıştır. 

Kenan, bununla kalmıyarak tekrar 
Yankonun evine civar sokağa dön
müş, bu sefer de bahçede asılı duran 
oldukça kıymetli bir kilimi sırtlama
ğa kalkmıştır. 

l
j I J 937 - 38 senesinin en göule 

sinema yıldızı 

ROBE RT 
TAY L OR 

AŞK - SAAD~"T - 1NCEI.JK ,.e 
GUZELLlK ŞAHl~ERİ 

NAMUI 8~8~~ 
.Yük Arabasının 
Altında Kald ı 

Niyazinin idaresindeki bir yük a
rabası Sirkecide lbrahim isminde bi
rine çarparak ağır surette yaralA.· 
mıştır. 

Fakat bunu, komşulardan bir kız 
görmüş ve "hırsız var" diye bağır
mağa başlamıştır. Kenan kilimi o
muzuna vurup kaçarken beş on kişi
nin peşine düştüğünü farkedinoo he
men yere atmış ve savuşmuştur. Bi
raz sonra. ele geçen suçlu, dün meş
hut suçlar anUddeiumumiliğine veril
miştir. 

Sesıiz Harp'ten bir görünüf 

Ertuğrul Sadi Tek 
Bu gece (BUytikada) 
da (Aman hanım 

sus) ve (Kılıbık) 

(Dünkü lusmın hulasası: 
Zonguldaktııyız .. Halitle e\'lenerek 7,onguldağa gel· 

miş olan Milkc rrem burada pek sılolmaktadır. E\'de 
bir n.5~1 kadınla Şerife adında bir yardımcılan ha..~a, 
llalidin, yn..<ıı olduks;a llerlemi~ Seniha adında bir hem 
şircsi \'ar. Mükerrem, ü t katta bulunan görümcesi 
Senihayı bir "sürprizim var,, diyerek a§ağı çağırdı. 
Ve sürprizini söylemeden en·eı o~suda bir ah
babın e\'lnc gitmeyi teklif etti. Gidilecek evde Mü
ke!reıni:ı:ı hoşlandı~'l bir gencin bulunduğunu bilen 
göriimce, ha\'anın yağmurlu olduğundan bahisle bu 
gezmeli reddetti. Mükerrem nihayet ürı>riz decliği 
§eli meydana koydu. Halidin getirdiği iki elbiselik 
kumaşın bir lu mmı l\lükerrcm kendi ine \'eriyor \'e 

bir öroek elbise yaınnayı teklif e<liyordu. Seniha mll
tebes ·im ce\'ap verdi: 

- Seninle bir örnek, al renkte bir elbi e öyle mi?) 

ia.vrum, kendimi alema gülünç etmiye hiç niyetim 
yok! 

Mükerrem, kendisine mukabeleye değmiyen bir 
söz söylenmiş insan edasile omuzlarını silkti; pake
ti yine eski yerine koydu; birşey demeden tekrar kol 
tuğa oturdu. Yine gazetelere göz gezdirmiye başladı. 
Ancak Senihanm dilşüncesi ve sözleri hiç te haksız 
ve manasız sayılamazdı. Makemki genç değil, he
le hic güzel değildi, mademki cirkindi: Bu al kumaş
tan yaptıracağı elbise kendisine elbette yaraşmıya
cnktı. Hele Mükerrem daima cicili bicili fazla mo
deller seçtiği için, onunla. eş te yaptırınca muhakkak 
daha gUlünç olurdu. Otuz dokuzunu bitirdiği halde 
hala bir kısmeti çıırnrak kocaya gıtmemiş olan Se· 
niha, yüreğinde acı ve kinli bir hisle: "Acaba bu ren
gi ağabeyim beni herkesin karşısında maskara et· 
.oek ıçın mahsus mu seçti? Miikerremin ayıll biçim· 
de yapmamızı teklif edi§i de yine bu maksatla ola.. 
cnk ! Hem maksatlan bu değilse bile biraz gözlerim 
acsınlar. Söylediklerini yapsam gülünç olacak mı, 

kendimi gülünç etmiyecek kadar da aklım olduğunu 
niçin takdir etmiyorlar?" diye uzun uzun dü§ilndü. 
Kaç gündür gelmemiş gazetelerin üzerine her ikisi
nin de başları eğili, epey bir müddet konuşmadılar. 

Sonra Seniha elindeki gazeteyi bıraktı, başını pen
cereye çevirdi. Evin bu alt kattan bile şehre hakim 
bir nezareti vardı. Dün hele akşama doğru adeta dü
..clmiş olan hava yine berbatlanmıştı. Yağmur yağı
yor, kumsala bir teviye dalgalar gelip yayılıyor, ve 
bUtiln limanda, ufuklara kadar tekmil Karadenizde 
yine hiç bir vapur, hiç bir gemi görülmüyordu. Si
cim gibi yağan yağmurdan karşı sırtta Soğuksu ma
hallesi uzak ve müphem kalmış, tepenin tam üzerin
deki şehir hastahanesinin büyük beyaz yapısı sis ve 
dumana bUrünüp taımamen gizlenmişti. Nuriyenin 
çayına gitmiye Mükerremin ne kadar istekli olduğun
da Senihanm hiç şüphesi yoktu. Biraz evvelki müna
kaşayı yeniden açarsa kendisini tazip edeceğinden 
emin, mahsus sordu• 

- Gidelim diyorsun amma, yağmur da gittikçe 
artıyor. Bilmem ki nasıl gideceğiz? 

- Empermeabl giydikten sonra yağmurun ne e-
hemmiyeti var? 

- Sen hep gitmek fikrinde misin?. 
- Ne yapalım, bir kere söz verdik. 
- Evet, fakat söz verdiğimiz zaman böyle tufan 

olacağını bilmiyorduk ki! Bu havada gidersek, Nuri
~re Hanım eminim ki şaşacaktır. Hem bilmem, her 
gün bulu§ulan ahbaplaı;a kar§ı her verilen sözü mut
laka tutmak mecburi midir? Maşallah Nuriye Ha-

ve 
Declikodulu aşk nmceraları bütün 

dünya gazetelerini dolduran 
Se\•gill l 

BARBARA S TANVİK 
tarafından nefis bir surette yanv 

(Fransızca sözlü) 

Su Akşam 
MELEU 

SİNEMAS I NIN 
tılan büyük Beyaz perdesine ıieref , ·erecektlt· 
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nımla ahbaplığımız o kadar ilerledi ki, bugün kendi
sine karşı sözümüzde pekala durmıyabiliriz! 

Arlık gizliyemediği bir sıkıntı il.e genç kadın du
vardaki saate baktı: 

- !kiyi henüz yirmi dakika geçiyor. Dört buçuk 
tan sonra giyinip gidecek değil miyiz? Gidip gitme
meyi o vakte kadar yağmur hiç azalmazsa, hep bu 
halde devam ederse düşünürilz . 

- Oyle ise o vakit bana bir seslen, olur mu? Işi
mi bıraktım, artık yukarı çıkayım. 

Bu sözlerin kendilerinde değilse bile söyleni§lerin
de, beraber gelmeyi şimdiden ve kayıtsız kabul eden 
bir mana, bir eda vardı. Tecrübesiz ve ihtiyatsız MU· 
kerremse görümcesinin zayıf, esmer ve şakaklarına. 
doğru siyah ve sertçe tüylerle kirli yanağına bir te
şekkür busesi bıraktı. Seniha buna mukabele etme· 
di. Lakin ufak, esmer ve burnu az çarpık yüzünün 
tek güzelliği olan iri ve siyah denecek kadar koyu 
lacivert gözlerile Mükerremin açık kestane renginde 
ve biraz çekik gözlerinin ta içlerine bakarak: 

- Nuriye Hanımın evine bugün de gitmeyi demek 
ki bu kadar istiyordun! dedi. 

Birdenbire kızardığını anhyan genç ve güzel ka· 
dın, bir cevap veremiyerck başını çevirdi. 

Tahta, biraz dik ve fazla dar merdivenlerden yu
karı çıkarken, Seniha kendisini pek mesut buluyor
du. Odasına girip kapıyı kapadığı zaıman: 

- Oğlana müthiş tutkun! Artık halini hiç gizliye 
miyor da! diye mırıldandı. 

Fakat, al kumaştan bir örnek elbise yapmak tek-

lifinin yüreğinde uyandırdığı acı ve fena his te geç· 
memişti. Bu his unutulmamıştı ve duruyordu. Belki 
günlerce duracaktı 

-II-

Oğlan, evine gidecekleri Nuriyenin Nüzhet adlı 
oğluydu. O kadar haylaz ve tembeldi ki, bütün Hti• 
maslara rağımen ve yirmisini sürdüğü halde halô. ot• 
ta mektepten bir şahadetname alamamıştı. Doğı'U 
dUrüst gazete okumaktan, üç cümle tutacak mera
mını düzgün bir imla ve zararsız bir ifade ile kağıda 
geçirmekten acizdi. Fakat, yüksek tahsil gördükten 
sonra hayata giren ve hayatlarını iyi kötU değil, ze.• 
rarsız kazanan birçok adamlara bile yüksekten ınu• 
amele eder, hocalarına gösterdiği riyakar nezaketten 
ise onlara karşı ileride takınacağı müteazzim ve mil· 
tecaviz tavırlar pekala sezilirdi. Kendisini muhit te 
çok şımartmıştı. Istanbula her gidişine ait turlU a~~ 
muvaffakıyetleri göklere çıkarılıyor, yeni bir kostU" 
mü, yeni bir kundurası, gömlek veya kravatı Mk" 
kmda mübahaseler oluyor, hele mağrur ve bakim bl 
kışlarile etrafını süzerek çarşıda yahut ta dalgakl" 
rana giden deniz yolunda hemen daima bir iki da.1· 
kavukla beraber yürüyügü adeta bir hadise şeklini 
alıyordu. 

Bununla beraber, Nuriye Hanımefendinin orta 
mektebi bitirebilmesi için hiç bir hatır ve Utiınası.tl 
bir tesir edemediği bu şımarık ve terbiyesiz oğlu, l<&'" 

dm cemiyetlerindeki itibarını babasından ve hele anne 
sinden avuç avuç para almasına pek te borçlu değil· 
eti. Çünkü güzel, hem de çok güzeldi. 

Mükerrem ve Seniha beşe doğru, kah dinip kalt 
azar azar düşen bir yağmur altında Soğuksu scııı· 
tinde çnğınlmış bulundukları evin büyük misafir 5~~ 
!onuna girdikleri zaman, her ikisi de, ilkönce onu~ 
nihanm iki üç saat evvel kendi kendine mınldan 
olduğu tabirle (oğlanı) gördüler. 

( Arka..st vsırl 
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BAŞMUHARRiRi 
'}' J\ ~hrnet Emin YALMAN 
kirdN ın hedefi: Haberde, fi
tüat e, her şeyde temiz, dü· 
D:. ' samimi olmak, kariin 
ı::.'4ıet • l 
~ o mıya çalışmaktır. 

CONON MESELELERi 1 

ltQlya Açıkta Kaldı 
teıı~denlzde korsanlığa karşı alman 
kardırler ortaya yeni bir \'azlyet çı
Pa..-ı • Şlmdiye kadar lnglltere, ls
l'ı~~'a karşı fıı..~ist devletlerin ka
llıa~ lQa doğrudruı doğruya mani ol. 
ona i temiyordu. Çünkü bu hareket 
~·ı harbe süriikllyebilirdi. Halbuki, 
tı. ~.t~re henüz buna hazırlanmamı_ş
t~hlanması bitinceye ve sesini, ı. 
kaı:1a ıı dinletebileceği gün gelinciye 
ttnıı: 1 1 uzatmayı tercih etti. Bunu 
in· için de Londrnda 27 de\'lefüı 
~l'akiıe bir "Ademi Müdahale,, Ko
''al~i ~iicude getirdi. Bu komitenin 
tlıat ~~ ispanyaya nskcr n mühim
t11, go~ıerlimeslne mani olmak de-

\"flkıt kazanmaktı. 
~ ~u komite me\'cut olduğu müddet· 
ettutaıl'a ve Almanya yardıma devam 
flıtı er. ı~akat bu yardımı gizlice ve 

1 lıl·atıa yapmıya mecbur oldular. 
"ft S Akdenizde korsanlığa ve ticaret 
"etbesı· ı · l:ı . ı nın bozulmasına dayanınca, 
le gijtere için artık "Ademi IUüdaha
d '' leomitesinin \'azife i de bitmiş ol
ı_ıı.. Onun :\·erine N:ron'da a'·n bir 
11.0fı • • .T gu· fernns toplandı \'C Akde.nizde In-
t ıı Ve Fransız donanmalannm kon
ı::ı \'a:zlfesini Üzerlerine alma ına 

tar \'erdi. 
letltaıya, Akdenizin en mühim de,·
ta lerfnden biri olduğu halde konfe
t'ı!~ a gelmemesinden istifade edile
lıtık onun kontrol isine kanşmnsına 
"'" fın \'erilmcdi. n~ suretle bütün 
l deniz, lıngiliz ,.e rransız donanma 
}tının hfıldmireti altma rrlrınis ol-
"'tı. ., a .a-

• 
~bnanya • ltalya ,, 

• ır""h• 
li ltaJyanın Akdenizdc yalnız kalma-

1' k dls • t\I( en ine ba~ka ye .. rlerde dnyana-
l ku\"\"etlcr aromayı icap ettirir. 

~. taıya diğer Akdeniz tle\'Jetlerine 
ı:' en em ez. Çünlru onlar daha ziyade 
~?Utcre ile birlikte yürüme) i tercih 

1l'orlar. 
ı .ı\kderuz de\'leti olarak ltalya için 
.,,ll:ıınyaclan baska de\'let kalmn·or. 
qlJı • • 
~ ae.nateyh birinci adım olarak ls-
~Yada faşizmin ıkati galebesini te
~~e ~hşmak lfızım. Gelen haberler 
teşgru i e, Jtalynnın bu hm.usta kati 
lltıı~~bilsıere giri meli üzere olduğu 

_,ılryor. 

gu~~aJYanm A\Tupa i~inde ye~i'me 
~ etıdiğl de\'let Almanyadır. ~de
~ e Yalnız kalmıca Alman~·a ile o
~ 11nlnşnuyı bir ittifak şekline sok
bit Za:rureti ha.c;~östermiştir. Böyle 
l:ı.bt ~ttifak ltnlyaya pahalı~·a mal o
lelJı hr. Çiinkü Almaınya ile anlaı;mak 
l{ı Orta Avrupa dt•\•letlcri üzerinde
'\ttne,1nini Almanyaya terkctmek ,.e 
~ lllanyanın ltalva hudutlanııa ka-

;1 sarkmasına ~öz yummak lfızım. 
lıerı'!11a rağmen l\lussolmi Lu hafta 
'!tıo yapacağı seyahatte bu Al
lııi - ltnı~·nn birliğini Jrn\'vetlt'.ndir
~ çalışacaktır. Çünkii artık ya. 

bir. ey Jmlmanu}tır. 

Salt Teşebbüsler 
l 

tı~ \bu çıkmaza girince İtalya, Akde-
~tnı 0ntromne i~tirak için el altından 
~-~eden te~ebbü lere giri~ti. ltalyan 
tehli~lerinde yazılar çıktı. Romada 
~ ~ler neşredildi. lnglltere \'e Fran 
bı ~l·a, ltalyamn iştirakini ister gt. 

.... o l'ij il d nı· 1" er. 
loı~kat hfılfı lnı hu usta bir anlaşma 
d~lll a ı.;irilml değildir. Çünkü Ak
blllıı. z kontrolü, bu denizde alfıkadar 
la11 dııan ,.e menfaatleri mü terek o
lııiştı~\·Jet1enn birleşmesine yardım et 
b1.tu ..,.. • Zaten ltnlya~, korkutan da bu 
tıı~.ı;ııı teŞekküliidür. lta.Jya Akde.o 

'<Qe t ı. 
tı%)( '°I\ başına kalını tır. Ilu yal-
d"bi)fr onun bütün ı>lfıınlannı altüst e-

t~~~ bu kontrol işi, lngilterenin 
till<ib~n Ak(lenizde faal bir siyaset 
tlir. lnıı~ doğru gittiğini göstermektf'· 
tıı, ita~ !terenin faal olınıya ba~lanıa
'Uıal ': aıııııı emri \'akl siyasetine bir 

e 'erebilir. 

1 

1 

1 
1 

-~ --- --

-BÜ~ük .Tarih Kurultayı dün ikinci umumi toplantısını yaph, okunan yüksek de· ' ! 
ğerde tezler, derin bir alG ka ile dinlendi. Bu arada dünya dillerine analık eden i i 
Türk dilinin dayandığı Güneş • Dil teorisi de B. lbrahim Necmi Dilmen tarafın· 

elan okunan tezde etrafile izah edildi. Kongrenin dünkü tafsihitını hususi kısmı· 11 

mızda verm~~~e berabe:, Güneş • Dil t:orisine ait p':,"çayı buraya koyuyoruz. l ı 

Türk tari.h tezind e 
Güneş-Dil 
Teo ·risi 

~ ..... ,.....~ ..... """'-"'- ..... ~~"'-~ ..... '-/'-"-·"-~ 

~ Anlatan: 1 brahım Necmi ; 
'""""'"""""""-""""1'-1'~~, ..... ~,...l'v/T',j 

G ünef - Dil Teorisi adını 
taşıyan bu lengüistik 

görüf, iki yıldanberi Ankara 
Oniven:tesi Tarih - Dil -
Coğrafya Fakültesinde Türk 
gençlerine okutulmakta ve 
Türk Dil Kurumu tarafından 
brotürler ve belletenlerle ya
yılmakta olduğu gibi, geçen 
teneki Üçüncü Türk Dil Ku
rultayının müzakerelerine de 
mihver olmuştu. 

Bu neşriyattan elde hulunanları 
ve en son olarak Bükreşte toplanan 
Congres Intcrnational d'Anthro • 
pologie et d'archcologıc prfhisto
riquc,, e arkadaşım Profesör Ha
san Reşit Tankutun yaptığı kom
münikasyonıun metnini de Kurultay 
üyelerine sunmuş bulunuyoruz. Bu 
Türk Dil teorisinin ana hatlarını 

bir kere de Kurultayı şereflendiren 
L"RI~ mCI UIDi g0%1l'\J'lfUtm ltOY· 
mayı bir vazife sayıyornuı: 

"Neolitik devrin fecrinde bu me
deniyeti idrak eden ins~nın hayva
ni ihtiyaçlar ve istekl{:r fevitinde 
olarak edindiği ilk yüksek juygu 
ve inan, "Güneş,, te varlığın en yük 
sek kudretini bulmak inanışı ol
duğu prehistuar'm verimlerinden 
biridir . 

fonemi olmak icap eder. 

Bu fonemin vokali olan (a) in

san gırtlağının çıkarabildiği net ses 

lerin en basiti ve en kolayıdır. Son

radan zaman ile bu vokalin seman

tik kıymeti, kendisinden sonra ge

len konsona geçmiş, vokal başlıca 

fonetik bir değer olarak (u, ı, o, e, 
i, ü, ö) gibi değişmelere de uğra

mıştır. 

Ana mefhumun ilk konsonu ola

rak aldığımız ve (okunmaz g) adı

nı verdiğimiz {ğ) ilkin yalnız (a) 

vokalini uzatan fonetik bir işaret ol 

duğu halde, sonradan vokalin taşı
dığı anlam bu konson üzerinde te
merküz etmiş ve bu da zaman ile 

bir çok değişmelere uğramıştır. Bu 
değişmelerin ilk safhası (ğ) nin (y) 
ve (v) seslerini almasile görü -
lür. Uzun zamanlar alan bu değiş-
-u.ı.:.ı:ıc.c :ırnıu-'J'"'°' o~ na:t.;vc•• •~o z:ı 

konson doğurmuştur ki, bu kate
gorileri de broşürde görüyorsunuz. 

Bu 21 konsonun, 8 vokalle oku -
nuşları, "güneş., te toplanan bütün 
ana mefhumların ifadesi için geniş 
bir saha açmıştır. Mana bilhassa 
kendilerinde toplanan bu konsonlar 
zaman ile bir yandan ana kök mef
humlarını ifadeye yaramakla be
raber bir vandan da bu mef -

~ 

humlarda birçok nüansları göster-
miye hizmet etmişlerdir. 

Teorinin ikinci prensibi: Işte 
Türk Dil teorisinin ikinci 

prensibi, konsonlann bir vokal ile 
birlikte ek olarak ta birtakım ma
nalar almalarıdır. Bu ek manalar 

B. ibrahim Necmi DiLMEN 

göstermektedir. Bunu takip eden 
üç grup, psikolojinin, fikirlerin bi
ribirine bağlanması hakkındaki en 
yeni görüşlerine uyarak, ana süje 
veya objeye yakın veya epeyce u
zr k, yahut pek uzak olan sahaları 
gösterir ki, bunlar da sırasile (n, 
§~. s-c, 7i-'-j, l) konsonlarıdır. 

~ul.n." u.nlau.uha. S"C'lQ&~ bUt-lln bu 

konsonlar, mefhumun yaygınlığını 
anlamak yolu ile müspet mefhum
ları kurdukları gibi, miı.nanın ana 
süje veya objeden uzaklaşmasını 

göstermek yolu ile de menfi an
lamlar vücude getirirler. 

mektedir. Şimdiye kadar bir keli

menin neden dolayı §U veya bu ma

nayi ifade ettiğini izah eden hiçbir 

analiz metodu ortaya konmamıştı. 

Halbuki Gilne§ - Dil teorisi bu 

noktayı çok canlı bir surette tenvir 
ediyor. Hatta türlü dil gruplarmda 
ayni .ınlınayn, yıılıut birfblrlnc yn. 

kın manalara gelen kelimelerin de 
bir kaynaktan doğduğunu ortaya 
çıkarıyor. 

Bu neticeler teorimizin doğrulu· 
ğunu her türlü nazari delilden daha 
büylik bir kuvvet ve canlılıkla is
pat etmektedir.,, Bundan başka bütün bu saha 

gösteren konsonlar çok defa bir 
(ğl yerine de geçerler. ı 

(D) ve (t) konsonlan yapıcılık, E ı• ı• 
yaptırıcıhk, yahut yapılmış olmak. Y 1 ır 
lık anlamlarını; (R) konsonu, ifa-
de elilen mefhumun herhangi bir Kadını Zorla 
nokta veya sahada takarrür ve te-

merküzünü ifade ederler. (K, ğ, y, Kaçırmış! 
g, h) konsonlan da ana kök anla-

~ındırgı (TAN) - Bu civarda evli 
· mmı üzerine alarak temsil etmek, bir kadın zorla kaçırılmıştır: 

Eski insanların inanları üzerine 
derinleşen her tarihçi, Mezopotam
yada, Mısırda, eski Hintte, eski I
randa, eski Amerikada, hasılı dün
yanın her yerinde ve her yurdunda 
güneşe, aya, yıldızlara tapıldığını 

göriir. Bunu tarih bilginlerile dolu 
olan şu Kurultayda izah ve ispa
ta hacet bile yoktur. 

da yedi grupta toplanmaktadır.,, .. yahut kelimenin manasını tamam- Hadise şöyle geçmi§tir: Koca bey 

T
eorinin b.irinci ~~e~sibi: Işte Ibrahim Necmi Dilmen buı ada lıyarak onu isimlendirmek, tayin ve köyü muhtar Emin. berber Alinin 
Türk Dıl teorısının birinci tahta başına geçerek içiçe daireler ifade etmek rollerini yaparlar. karısı Elife göz koymuştur. Ali, ka-

prensibi, bu hakikatten ilham al- resmetmiş ve konsonların ek ma - rısını Eminin müziç nazarlanndan 
makta, ilk kültilr dilinin "güneş,,e nalarını yedi grupta anlatarak de- • şte bu yedi grupta toplanan kurtarmak için Bigadiç nahiyesine git 
ait olarak kullanılan bir ana kökten miştir ki: 1 ek manaları, her kelimenin mek zorunda kalmış, orada Cami ma 
olduğunu kabul etmektedir. "Birinci grupta bulunan (m, b, başındaki ann kök anlnmile birleş· hallesinde Dedcoğlu Tevfiğin evini ki 

"Güneş", bütün varlığın kayna- v, p, f) konsonları doğrudan doğ- tirerek yapılan etimolojik analiz • . ralamıştır. Lll.kin bir gece Emin, Ha-
ğı olan bir yüksek kudret şeklinde ruya (ego) yani (ben) mefhumu- lerle kelimelerin manaları üzerine, san adında biriyle Bigadiçe gelmiş, 

t ·1 d k kök 1 b ·· k d h' b' ti · berber Ali evde yokken Elifi zorla alınınca, kültür diline esas olan nu emsı c ere ana an amı- ugune a ar ıç ır sure e temın 
konkre ve abstre bütün genel mef- nın taalluk ettiği sUje veya objeyi edilememiş yepyeni bir ışık verilebil 1 kaçırıp Ifocabey köyüne götürmüş-

tür. Emin tevkif edilerek Balıkesire 
humlann da bu kaynaktan doğmuş ------------- ------------------

' 

gönderilmiştir. 
olacağı tabiidir. Altı kategoride top 

lananbumefhumlar.elinizdekibro- I Afr·ın Ko·· pru··su·· 8•1 +·ı ---o---şürde yazıımıştır. Gerede Yolunda Bir 
Bu genel mefhumlarla birlikte 

güneşi bütün varlıkların kaynağı Kamyon Kazası 
tanıyan insan, kendi varlığını da Kızılcahamam (TAN) - Ankara-
onunla birleştirmiş ve benlik mef- dan Geredeye gitmekte olan Mengen-
humunu yine bu esasa bağlamıştır. li şoför Muharremin idaresindeki 51 

Türk Dil tPorisi, bir kere "güne- numaralı kereste kamyonu ile Anka-
ş,, i şuur ,.e idrake dayanan insan raya yolcu taşıyan Mengenli Galibin 

idaresnideki 18 numaralı otobüs, 
dilinin ana mefhumu olarak aldık- buradan on dakika uzakta, Gerede -

tan ve bütün genel mefhumları bu- Kızılcahamam şösesi Uzerinde çar -

na bağladıktan sonra, ilkin "güne- pışmışlardır. 
ş,,e verilen ve sonra bütün öteki Kaza, o yerin dönemeç olmasından 

ve şoförlerin blribirlerine verdikleri 
mefhumları da anlatmıya yanyan işareti anlamamalarından ileri gel-
ilkel adın fonetik kuruluşunu araş- miştir. 

tırmıştır. 

lnsanlığm daha hayvanlıktan a
yırdedilemediği devirlerde el ve 

yüz işaretlerine refakat eden karı

şık ve müphem haykırışlar bir in

san dili olarak almamıyacağına gö

re, bu seslerin "güneş,, idraki dev
resinde aldığı ilk net şekil, (ağ) 

ln,ası biten köprünün 

Gaziantep, (TAN) - Büyük bir 
ehemmiyeti haiz olan Kilis - Islahi
y~ ilçeleri arasındaki Afrin köprüsü 
nün inşaatı tamamen bitmiştir. Bu 

bugünkü manzarası 

sayede birçok kazaların önüne geçil 
miş, ayni zamanda Kilisin demiryolu 
ile irtibatı kolaylaşmıştır. 

Yolculardan Mengenli Satılmışın 

sol eli bileğinden kırılmış, mecruh 
başka bir kamyonla Ankara hastane 
sine gönderilmiştir. 

Sıvasta Hayvan Sergiti 
Sıvas, (TAN) - Ehli hayvan ser

gisi 29 Eylülde Kayak yazısındaki 
sergi yerinde açılacaktır. 

GOROŞLER: 

ÜÇÜNCÜ 

MEVKiLER 
N e\1·orktan llopnya kndar btitiiın 

seyahatimde \"apur ve trenin birer kü 
çük cemiyet örnet:;ri olduğunu gardüm. 
Hayatta nasıl cebinizdeki paraya gö
re, insanlık dereceniz taayyüo ederse, 
vapurda ve trende de içtimai mevkii· 
niz aldığınız bilete göre taaniin edi· 
yor. Birinci sınıf yolcusu birinci sınıf 
bısan, ikinci ınıf yolcusu ikinci, Ü· 

çüncüler ele üçüncü sınıf insandırlar. 
Vapur aceınteleri birer biletle sizi 
damgalarlar. 

Vapurlardan Queen Mary ve tren· 
lerden 1 vi~rc trenleri müstesna, her 
memleketin UçüncU srnııf yolcusu ha· 
zan ha~Tanla hemayar, hazan hay· 
vanm bir dereoo Usttindedir. Ayni hn· 
diseyi Hopaya ynptı~m seyahatte de 
görılüm. Eşya a.."Jlbarlnn üçUncU mev 
kidedtr. Koy.un iiriilerl ve insnolnr, 
ko)'tın koyuna burada beraber yatar
lar. 

• Beş on l{O)'UDU ayaklarından bağla.. 

y:ıp \in~le \'apura çcl\en nakil şekline 
zulfım diye bircoklnrmın i~i yanc1:.Bir 
insan sıfatile elbette ki, bem de acı· 
dım. Fakat hay,·anlarla müsa\'i tutu
lan in anlara daha çok acıdığım için, 
hayvanların himaye ini, maliim cemi. 
yetlerine bırakıyorum. ıı~akat üçüncü 
mevkiler bir gönül yarası.. Cçüncü 
me\·ki gü\'erteniıı üzeri bir Çarşamba 
pazarı ... Bu acığa serilen sefalet ~·et
mi)·ormu!;i gibi, ü~üncü me\'ki yolcu. 
ları denizde bile ha\'ayı mikroph:\·ao 
hnyvanlann kokusu içinde yemek, 
yatma}· ve ya amnk mecburiyetinde· 
dirler. 

işin tuhafı, ayni me\'kide se~-ahat 
eden koyundan 80 kunı , in andan 
400 kunı. nakil ücreti alırlar. insan, 
koyunun ıhhati için muzır değil, f~ 
kat koyun insanın sıhhatine zararlı
dır. Buna rnğmeın ayni mevkide se· 
yahat eden bu iki yolcu arasında höy· 
le mühim bir ücret farla da vardır 

• Yani şunu demek istiyorum ki, ço. 
cukluğumuzdnnberi, daha ilk olmdu
ğumuz kitaplarda bize insanı "~refl 
mahliikat,, di;) e tarif ederler. Uçüncü 
m~n·ki ~ olculnnrun di ·er in an kar· 
deşlerine ni betle ii!,iincU ınıf insan 
telakki edilmelerinin acılığını kenara 
bırakalım. Amma, hiç olmazsa, "eş
refi mahlfıkat,, \'nsfma dayanarak, 
hayvanla aralarındaki farkı olsun i· 
zale edelim. 

Sabiha Zekeriya 

Kar bela 
Yine Rin9te 

Al Brorın 

Bundan altı sene evveline kadnr 
hafif sıklet boksörlerin Knrabela di
ye andıkları ve şimşek gibi yumruk 
savurarak meşhur zenci Al Brovn'un 
günün birinde işi sefahate vurarak 
boksörlük edemiyecek bir hale gel
mişti. Fakat Al Brown, son aylarda 
yine antrenmana başlamış ve ilk ::rıa
çını da geçenlerde Pariste yaparak 
Fransa şampiyonu Andre Regis'yi 55 
saniyede nakavut etmiştir. 

Al Brown 33 yaşındadır. Boksör ... 
lüğe yeniden böyle bUyUk bir zaferle 
başlayışı, Karabelanm, yine bütün 
tUy sıklet boksörler başına hakikaten 
bela kesileceği hissini veriyor. 

Adana Belediyesinde 
Değişmeler 

Adana, (TAN) - Belediye reis 
muavini Faik UlkU mezbaha müdür
lüğüne, belediye yazı işleri müdürü 
Vedat Güçlü de belediye reis mua
vinliğine tayin edilmişlerdir. 
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~ Güneş l<.l bü : 
: Futboiü : 
~ ? ~ 
l~Bırakıqor mu .. : 
~ Birkaç giftıdür sporcular ara- ~ 
~ smda Güneş kfübtiınün futbolü bı ~ 
~ rakacağına dair haberler dolaş- ~ 
~ maktadır. Bu hususta yaptığımız ~ 

ICartıca&eyll Hayatiyi tutacak olan Galatis 

Pazar Günü Yapılacak Güreşler 

Basaltı , Pehlivanlarımızı 
Yunan Güreşçilerinin 
Karsısında 

1 
Göreceğiz 

Profesyonel serbest güreş başpeh· 
livanlarımızın beynelmilel dereceleri
ni aşağı yukarı biliyoruz. Mülayimle, 
Tekirdağlı A vrupadan ve Amerika
dan gelen güreşçilerle burada bir • 
kaç kere imtihan oldular. O müsaba
kalardan beynelmilel sınıfımızın ne 
kadar yüksek olduğıunu aşağı yukarı 
anladık. 

Cim Londosun, velev danışıklı da 
olsa, iki buçuk saat uğraştığı ve Ö· 

nünde birçok defalar tehlikeli vazi
yetlere girdiği Cenubi Afrika şaımpi
yonunu Mülayim yirmi dakika için
de hakladı. Tekirdağlı da bir saat 
mütemadi minderin kenarlarını arat
tırdı. 

Amerikan Boğası denilen pehlivan 
ise, burada Molla Mehmede karşı bi
le hakim bir güreş yapamadı. 

Ileride sık sık getirileceklerini ha
ber aldığımız dünya şampiyonluğu 

derecelerindeki ecnebi pehlivanlarla 
olacak karşılaşmalarda başpehlivan
larımızın tam kıymetlerini daha kati 
şekilde ölçebilecek fırsatlar bulaca
ğız. 

Bu itiparla başa güreşen pehlivan
larımızın dereceleri hakkındaki me
rakımız her ımi.isabakada biraz aza
larak kati hükümlere varacak zaman 
ların gelmesi yakındır. 

Pehlivanlıkta mühim olan nokta 
}ardan biri de, başpehlivanın yerine 
geçmesi muhtemel olan genç istidat
ların tecrübeleri ve yeni yetişirken 

gösterecekleri kabiliyettir. 
Bizde başaltı sınıfında güreşen kıy 1 

metli güreşçiler var. Fakat onların 
ecnebilere karşı ayarlarını başa gü
reşenler gibi ölçmek fırsatlarını şim 
diye kadar bulamamıştık. Bu imkan 
önümüzdeki pazara karşımıza çıkmış 
olacaktır. 

Molla Mehmet, Babaeskili İbrahim, 
Karacabeyli Hayati gibiı başaltı pebli 
vanlarımızm en seçilmiş olanları Yu
nanistandan gelen rakıplerle boy öl
çüşeceklerdir. 

Yunanistandan gelen pehlivanlar 

!anagor 

Mülayim Pehlivan 
Tekirdağlı ile 
Berabere mi? 

..: 

Taksimde yaptlan başpehlivanlık 
güreşlerinde Tekirdağlı Hüseyine, 
hamle farkile mağltıp ilan edilen Mü
layim pehlivan o mağlubiyetini haz
medemediğinden Tekirdağhnın peşi

ne düşmüştür. 
Başpehlivanın Edirnede Pehlivan 

köyündeki yağlı güreşlere gideceğini 
haber alan Mülayim, güreş günü ora-

~ tahkikata göre, Güneş futbol ~a_- ~ 
~ kımınm dağıtılması veya millı 
~ kümeden çekilmesi ha.klm:ıda he· 
~ nüz bir karar verilmiş değildir. ~ 
~ Esasen klübünı böyle bir kararı ~ 
~ kongreye bildirdikten twnra tat ~ 
~ lıik edebileceği aşikardır. ~ 
\ Bu gibi şayialann çlkmasına se· -

bep olan hadise şudur: -
~ Günes klübünde futbofün bı • f 
: rakıla~k, tenis ve diğer sporlar- ~ 

la daha canlı bir şekilde uğraş- ~ 

~
~ mak cereyanı mevcuttur. Ma~.-
, mafih bu fikirde olanlar henuz 

resmi bir toplantı yapmış ve her 
hangi bir şekilde kati kararlarını ~ 

~ vermiş değillerdir. 
~ Bu itibarla Güneş klübiinün 

~ futbolü bırakıp bırakmıyacağı ~ 
me8elesi doğrn bir şekilde ancak 

~ ilerde anlaşılabilecektir. Resmi 

~ bir karar ve teb1iğ çıkma.dı~ça i 
~ i'}in mahiyetini anlamak im.kam 
~ yoktur. 

' ".1 I' .I' """'"""""~~ 

Futbolde 
Türkiye 
Birinciliği 

Milli Küme maçları esnasında ih
male uğradıklarından acı, acı şika -
yet ettiğimiz lstanbul. Ankara ve İz· 
mir mıntakalarından hariçte kalan 
uımtakaıar arasında nıhayeı teaeras 
yonun çok yerinde bir görüşHe Tür
kiye birinciliği yapılmasına karar ve
rildiğini memnuniyetle haber aldık. 

Federasyonun bu kararı diğer mm
takalara kuvvetlerini ispat için im
kan verecek mahiyette olduğundan 

çok kıymetlidir. lstanbul, An~ara ':_~ 
lzınir klüplerinin iştirak etmıyecegı 

bu müsabakalar bir'.nciteşrinin ilk 
haftasında başhyacaktır. Grup ha -
linde taksiım edilen mıntakalar evve
la kendi aralarında karşılaşacaklar 
ve grup birincisi olan mmtaka An~a 
raya giderek büyük statta final mu
sabakalarına iştirak · edecektir. 

Federasyon alakadar mmtakalarr 
gönderdiği bir tamimle mıntaka şam 
piyonlarının isimlerini istemiştir. ö
nümüzdeki hafta tespit edilen grup 
maçlarının yapılacağı mahaller ilan 
edilecektir. 

da hazır bulunmuş ve Tekirdağlı ile 
tutuşmağa muvaffak olduğu haberi
ni lstanbula göndermiştir. 

Gelen habere nazaran, iki güreşçi 
iki buçuk saatten fazla süren çetin 
bir müsabakada yenişememişler ve 
hakem heyeti tarafmdan berabere ay
rılmışlardır. 

Bu netice Mülayim için muvaffakı· 
yetli sayılabilir bir tecrübedir. 

serbest güreşi iyi bilen ve oldukr,a 
tecrübeleri olan sporculardır. Dev 
Hintli Mülayimle tutuşmadan evvel 
başaltı pehlivanlarımızın üç Yunanlı 

Ilgaz Sporcuları Çankırıda 
ile kapışmaları her halde meraklı ve 
hararetli müsabakalar doğıuraca ktır. 

E,rel Şefik 

Güreşçiler Bugün 

lzmirden Geliyor 
lz,mirde yapılan beşinci Balkan gü

reş şampiyonasma iştirak eden milli 
takımımız bu yıl da Balkan şampiyon 
tuğunu kazanmiştır. lzmirden Anka
ra vapurile hare!Oet eden takımımız 
diğer misafir Balkan güreş takımla
rile beraber bugün saat 16 da lstan
bula gelecektir. Sporcularımız rıh
tımda tezahüratla karşılanacak ve şe 
hir bandosu bu tezahürata iştirak e
decektir. 

Spori Kurumu İstanbul Başkanlığı 
•porcuları bu tezahürata çağırmak
taciTr 

Çankırı, (TAN) - Kazamız olan 
Ilgazın yeni sporcuları Çankınya ge
lerek "Bozkurtsporla" maç yaptılar. 

Güzel ve hakim bir oyun neticesinde 
4-3 galip geldiler. 

Soor hareket.Jı>ri Can kırının 

içinde meraklı bir bal aldığı gibi Il
gaz ve Çerkez kazalarrmızla Kurşun
lu nahiyesinde de ilerlemekte olduğu 
:görillmektedir. 

Resim Ilgaz sporcularını birarada 
östermektedlr. 

1 H -ı 

D ua okur gibi söylüyor: 
- Muhterem Mösyö, bu aç 

ve sefil bedbahta bir nazarı merha
met fırlatın! Uç gündür ağzıma bir 
şey koymadım. Sokaklarda geceli
yorum .. Sekiz sene muallimlik yap
tım .. Fakat sonradan beni açığa çı
kardılar. Bir alçaklığın kurbanı ol
dum. Bir yıldır böyle sürünüyorum. 

Muhterem Mösyö, kendisine ~l u
zatan adama baktı: Bu sarr benizli, 
nemli gözlü, bir gençti. İyice dikkat 
1~ bakınca bu çehreyi bir yerde tiör 
iliiğHnil hahrlP .. ""1bi nlı'ln 

- Şimdi bana Kaluga eyaletinde 
bir iş veriyorlar, diye dilenci devam 
etti, fakat oraya kadar gidecek pa
ram yok. Yardımınızı benden esir
gemeyiniz muhterem mösyö! DilPn
mf'k şerefsizliktir, biliyorum .. Fa
kat h~yatın ağır şartları beni hu
ca mecbur etti. 

Muhterem Mösyö biraz daha dik 
kat edince geçen sene bu adamı gör 
düğünü iyice hatırladı ve: 

- Bana bak, dedi. Oyle geliyor 
ki geçen kış sana Sadovayada rast
ladım. O vakit tJniversiteden ko
vulmuş bir talebe olduğunu söyle
miştin. Hatırlıyor musun? 

Dilenci mırıldandı: 
- Hayır, hayır imkansız! Ben 

köy nıuallinıiyim .. Eğer arzu eder
seniz vesaikimi gösterebilirim. 

- Yalanı kesin! O zaman bana, 
üniversiteden niçin kovuklıı~unu u 
zun U2adı:va anlatmıştın, hatırlamı 
yor musun? 

K öy muallimi kızardr ve ~ayri 
memnun bir ~ehreyle uzak

laşmıya bRcıfadı. O vakit muhterem 
ınösyö bağırdı: 

- Hey, senin yaptığın dofandırı
ctlıktrr, dur. kaçma, seni polise ih
bar edeceğim. Açlık. fakirlik sana 
yalan sövlemek hakkını veremez. 

Dilenci kapıdan sıvışmak istiye
rek: 

Ben .. ben yalan söylemiyorum. 
Size evrakımı gösterebilirim. dedi. 

- Senin evrakına kim inanır?. 
Talebelere ve köv muallimlerine o
lan semmıtiyi istismar ediyorsun. 
Bu doğrudan doğruya bir alçaklık
tır. 

Fakir delikanlmm yalan söyleme 
si muhterem mösyönün bütün ha
miyet ve fazılet h;slerini kırmış, 

parçalamıştı. Oysa ki fakirlere yar 
dımı, onları kurtarmayı ~ok sever
di. Dilenci karsısındakinin bu his
sini okumuş g:bi ba~ını salladı ve 
elini kalbinin iisti.ine koyarak: 

- Evet, size yalan söyledim, 
muhterem mösyö, dedi. Ben ne köy 
muaJlimi ve ne de bir üniversite ta 
lebesiyim. Ben bir şarkıcı idim. Fa 
kat sarhoşluğum yüzünden her yer 
den kovuldum. Allah taksiratımı 
affetsin! Ne yapabilirdim? Doğru
yu nasıl söyliyebilirim? Doğruyu 

söylemiş olsam, hiç kimse bana yar· 
d . . -
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KAYE 

KURTULAN 
ADAM 
~~~~..#~ 
~ Çeviren: 

) Faik Bercmen 
~~-""""'~
lar açlıktan ölüyorlar .. Siz bana kız 
malda haklısınız, lakin ben .. ben ne 
yapayını? 

- Ne mi yapacaksınız?. Çalışı
nız! Işte yapacağınız şey: Çalış

mak .. 
- Ben de biliyorum muhterem 

mösyö .. fakat iş nerede? .. 
- Laf!. Siz gençsiniz, her vakit 

iş bulabilirsiniz .. Fakat istemiyorsu 
nuz da ondan bulamıyorsunuz. Ten 
belsiniz, sarhoşsunuz, yalancısmız. 
Tenbellik, sarhoşluk kanınıza işle
miş .. Siz galiba şöyle bütün gün yan 
gelip oturacağınız bir iş istiyorsu
nuz. Sonra alacağınız bol parayla 
sarhoş olup keyfedeceksiniz. Ne a
la! Amele, kapıcı filan olmayı asla 
tasarlamıyorsunuz değil mi? Çün
kü ha3•alperestsiniz filan .. 

B u sözler karşısında, dilenci 
yılışık yılışık sırıtarak : 

' miye başladı. Ahçı kadın zaten bd" 
nu tahmin etmişti. Dilenci biraz dil 
sündükten sonra kalkb ve kolların 
~ıvayıp baltaya sarıldı. Fakat balta 
yı bir türlü odunlara isabet ettire" 
mi yordu .. 

A radan bir saat geçince oıga 
..,f.,nnicoin"' ori.ıiirı,.nihı11ı1n lf~ .. 

sildiğini haber verdı. u vaKit. mu!' 
terem Mösyö: 

- Ona elli kuruş ver ve söyle ki 
her ayın birinde gelip odunları kır
sın! .. 

Ondan sonra sahte üniversite ts• 
i<>besi her ayın birinde ge!ip elli i<tl 
ruş kazanarak gidiyordu. Efendi, 
hazan ona avluyu temizlettiriyor ve 
halıları çırptmyor ve bu suretle ka 
zancınm çoğalmasına yardım ediyoı 
du Bir defasnda bir lira bahşiş ve 
ikinci defasında da eski bir panta.
lon verdi. 

Efendi, artık dilenciye her t.ea.
düfünde onu değişmiş buluyordu .. 
İçmiyor ve dilenmiyordu. Onun bU 
h::ıli efendinin pek hoşuna gidiyor
du. Böylece bir gün onu yanına <;S" 
ğırarak iki lira verdi ve: . 

- Görüvorum ki sözlerim sıze 
çok tesir etti. Artık içmiyor ve bil.i 
kis çalışıyorsunuz! Size çok iyi bıt 
iş buldum. Okuyup yazmanız vat 
mı?. 

- Ne tuhaf düşünüyorsunuz, 

muhterem mösyö, dedi. Bir fabrika 
da bana iş vermezler ki.. Bir sanat, _ 
birşey bilmek Iaznı.. Halbuki ben 
hiç bir iş bilmiyorum. 

- Okur vazarmı .. 
- Bu mektubu adresine götürtltı• 

O .:ı : ze iş verecektir. Hadi Allah nl11 

vaffakıvet versin .. Sakın sarhoş ol" 
mavın bir daha!. 

- Laf!.. Odun yarmak ister mi
.. ? 
sımz .. 

- Reddetmem amma, bugün a
sıl odun yarıcılar bile hayatlarını 
kazanamıyorlar. 

- Bütün tembeller böyle dü'1li
nürler. Benim evimde odun yarmak 
ister misiniz? 

- Emrinize amadeyim. 
- Pekala, göreyim seni!. 
Muhterem Mösyö· ahçısını çağıra 

rak: 
- Olga, dedi, bu mösyö odun ya 

rıcısıdrr. Götür de bizim odunları 
parça.lasın .. 

Dilenci, ahçıyı takip ederek oda
dan çıktr. Açlıktan ve izzeti nefsi
ni korumuş olmaktan ötürü bu va
zifeyi kabullenmişti. Yüzüne ve vü
cudüne bakan onun bu işi baaşramı 
yacağım hemen kestirebilirdi. ÇU.n 
kü za.yıf, hasta ve işe karşı hiç bir 
istek göstermiyordu .. 

Ev sahibi pencereden .. dilenci ile 
ahçınm odunluğa doğru gittiklerini 
görünce dudaklarında memnun bir 
tebessümle odasma çekildi. 

Sahte köy muallimi odunluğa gi 
rince, bir odunun üzerine çömelip 

Sabık dilenci mektubu alarak git 
ti. 

A radan iki yıl geçti. 
Bir gün muhterem mösylS 

bır tiyatro gişesinin önünde bilet 
alırken sahte köy muallimini tiyııt 
roda gördü ve hemen tanıdı: 

- Ooo siz misiniz? Nasılsmız!. 
' . 

Ne yapıyorsunuz?. 
- Pek fena değilim! Şimrli bir 

noterin yanında çalışıyorum. Ayd• 
elli lira kazanıyorum. 

- Ooh, oh, memnun oldum. A~B
ğı yukarr benim eserim. yahut tB 
Iebem sayrhrsınız.. Hatırlarsmı• 
değil mi?. ·Size doğru yolu göstereıı 
benim. Çok teşekkür ederim doS
t:ı.ım Sözlerimi hiç bir vakit batı~ 
nızdan çıkarmayın! 

- Ben de size teşekktir ederiJ'l'I· 
muhterem mösvö. !'!avet sizi görtııe 
miş olsaydım, hala işinden çıka. -
rtlmtş köv muallimi ve kovulmuş b 
talebe ol~rak kalacaktım Evet. ı>e
ni kurtaran siz oldunuz? 

- Cok sevindim çok .. 
- Sizin iyi sözlerinl7!e ve mu-'nıe 

lelerinize her vakit mtiteeekkiri!J\ .. • 
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RESiMLE DE GÖRELiM HADISELERi 

Ç k 
e 1 E e v . Büyük Tarilı Kongreai dün tle umumi toplantı halinde ça· 

e lrge ere mir eren l11maına devam etti, marul proluörler tezlerini okudu. B~ 

~::a:::~:~:;:,;;;:~annı da fotoğraf la teıpit ettik. Ba-

Kongrede 
Encumenler 
Çalışması . • 

Kurultayında Ga ri p Kadılar Devrinde •• Tarih 
Dolmabahçe sarayında tarih 

J'a sergisindeyim. Bin bir hatı-
Yı, kıymetli dede yadigarlarını 

~C8.klıyan bu tarih bahçesinden 
~ okuyuculan için çiçek ve ba

lak toplamıya çalışıyorum. Ata -
tilrldln büstünü bütün ihtişamile ya 
kta.zı methalin önünde eski mede
::;et merkezlerini gösteren büyük 

harita vardır. Bu haritayı ya -
l'Iın daire şe!.tlindc kucaklıyan ke
llal'da iri harflerle şu büyük tavsi
)e okunuyor: 
~Tarih yazmak, tarih yapmak ka 

mühimdir. Yazan, yapana sadık 
kalmazsa değişmiyen hakikat, in
laııbğı şaşırtacak bir mahiyet alır.,, 

Büstün sağından içeriye girenle
?in gözleri evvela bayramlaşma sa
lonunun yüksek kubbelerinde kay
boluyor. Bu kubbe yer yer dökülen 
boyalarile çapaklı bir göze Lenzi -
l'<>r. Ben methalin yanında birinci 
kısımdaki eserleri tetkik ediyorum. 
leuıağım da girenlerin ağzında ... 1-
ki Yaşlı adam geldi. Birisi gözleri
ili kubbenin derinliğinde gezdirdik
ten sonra inler gibi anlattı: 

- lşte azizim.. Bu saraylar 
dUn ve bugün senin, benim ve ya
tın da çocuklarımızın ödemiye ça
lıttığımız ve çalışacağımız ağır fa
tij borçlar alınarak sultanların çılğın 
ıevklerini tatmin için yapıldı. Dişi
lllızden tırnağımızdan artırarak ver 
diğimiz paralarla yükselen bu yer
ler o kadar bizim ki, o kadar mille
tin ki, bunu bilen rejim ve onun ya
ratıcısı Atatürk işte sarayı bize aç
tı. Doya doya görelim ve gezelim. 

B irinci taş devri kısmında gö
ze ilk defa Fransada Fon de 

Gonı mağarasında bulunan Ren ge
l'iği kabartması çarpıyor. Bundan 
~nraki eserler, kaf ataalan ve tab
!9lar Jl~ İrıfillnm tekaınillünü gös-
-ie.riyor. m 

Bu kısmın ortasındaki bir came
kanın alt gözünde Alacahöyükte 
çıkanlan bir iskelet üstünde de 
Protoeti, Eti ve Selçuk kafatasla
r:nı görüyoruz. Yine buı ada Ana
doluda Paleolitik koleksiyonu için
de Eti yokuşunda, Gavurkalede, 
Adıyamanda çıkan çok kıymetli e-
8erler vardır. 

İkinci kısma geçiyorum. Ortada 
löze çarpan şey, Türk bilginlerinin 
Alacahöyükte keşfettikleri prenses 
lrleıandır. Mezar bulunduğu şe -
kilde canlandırılmıştır. OrtadE.. yal
llız bazı dayanıklı kemik parçalan 
ltaıan bir kadı11 iskeleti var. Başın
da altın taç, 1a,ll&!·ında iki altın bi
leıik, sekiz parça altın kemer tez
~atı, altın bir düğme, tarak, boy
llUnda mercandan ve neceften ger
danlık, başucuucıa bir geyik hey
keli beş on .ğrie, ilim, ~i~neş sem
boıu vardır. 

Cesedin üstü kapanruktan sonra 
Ölü için kesilen bir öküzün başı da 
lllezarm biraz yukarısında görUlü
)'or. Daha Ustte ö!üye ikram edi -
len yiyeceğe ait iki kap vardır. 

lıtezarm ilerisinde Alacahöyüğün 
l ; 50o mikyasında bir kabartmasını 
Cöruyoruz. 

Milattan 3 bin sene evveline 
ait Anadolu sanati dola -

r Yazan: 
~ 
~ 
~ 
~ i IBRAHIM HAKKI ~ 

Konyah ~ ~ 

~ ~~,,...,,...; 
"' 

'Alacahöyükteki mezarın 
1: 500 mikyaaında maketi 

\ 

Sergide tefhir edilen Mısır 

memluklerine ait eaerler 

bında tarihin en ıtıymetli eserleri 
yer almıştır Burada Karacahöyük
te bulunmuş gümüş başlı heykel, 
altın kadeh, vazo, güneş !:ursu, ve 
Truvadan çıkarılmış altın maşraba 
vardır. Bu kısımda akbaba stel'i çok 
mühimdir. Bunun ön kısmında Sü
mer tanrısı Nigirsv'nin elinde Sü
mer ongunu olan akbaba tutan bir 
kabartması vardır. Önünde düş • 
manlarını içine hapsettiği bir ağın 
toplandığı görülüyor. 

Türk seksiyonunun ortasındaki 

nisan tası bir sanat şaheseridir. 

Konya müzesinden getirilen bir 
metre 3C santim yüksekliğindeki üs
tüvane geklinde ayak üzerinde ge
niş karınlı bir kazanı taşıyan bu 
pırlanta eser, llhan hükümdarla
rından Ebu Sait Bahadir Hana ait- } 
tir. Türbeleri ve tekkeleri kapıyan 
kanun çıkmad~~ evvel ~l. kap Kon- 1 
yada Cellleddinı Ru.mı türbesinde 
idi. içine halkın §ifa umduğu nisan 
suyu konur, hastalara dağıtılır ve 
kuraklık geçiren sahalara, biraz a
kıtılmak suretile yağmur istenir
di. Bunun için adı nisan tası kal -
mıştır. Bakırcılık, kakmacılık ve 
yazı sanati bakımından pek mühim 
olan bu tas serginin batın sayılır 
ana eserlerindendir. Tasın üstüne 
eski Türk giyiniş, av, yemek tarz
larını, içki sahanlannı gösteren bir 
çok resimler kazılmıştır. Kabın üs
tünde bir Türk ongunu olan lsves
tikalann bulunması kıymetini ar
tırmaktadır. 

Burada çengelli haçlar çift ola
rak yapılmıştır. Yukan kuşağında 
12 tane çengelli haç saydım. Topka
pı sarayındaki bir Türk miğferinde 
de çengelli haç görmüştüm. 

üzerindeki yazılardan bunun ni
san tası olarak değil hükümdar sa
rayınıla içki Alemlerinde içine şa
rap konmak için yapıldığı anlaşıl 

maktaciır. 

M ısır memluklerine tahsis e
dilen dolapta Holandalı bir 

tüccarın kolleksiyonundan alınmış 

Yavuz Selime ait bir at başlığı var-
dır. Bu Osmanlı eseri de memluke- • 
serleri arasında teşhir edilmektedir. 

Efsaneler dolabında Bozkurt ef-
sanesini gösteren en eski yazma bir • 
kitaola Tonkanı srıra,!'Tndan l"etiri-
len Reşidüddinin Camfüttevrihi var- • 
dır. Bu 717 H. tarihinde yazılmıştır. 
Burada müellifin isminde uf ak bir 
sehiv görülmektedir. Reşadüddin gi • 
bi yazılmıştır. 

Müzenin en acı ve en hazin bir 1 
köşesi, ıslahat devrinin yanm ted
birleri seksiyonudur. Burada il -
min, siyasetin, tedbirin ve eski dev- • 
rin yüzünü kızartacak bir çok şey-
ler toplanmıştır: 
Hekimbaşı Behçet Efendinin 1830 • 

da yazdığı (Hezan esrar) da sinek 
tersine bulaşan bir ip toprağa gö- • 
mülUrse nane çıkacağı şöyle anla
tılıyor: 

"217 sinek tersi ile mtilemma b\r • 
ip garsolunsa nane nabit olduğu 
efvahı enamda meşhurdur.,, • 

Bura(ia bir kadının 1789 yılında 
çekirgelere emir gönderdiğine ait • 
bir de kağıt vardır. 

Rüyada yapılmış bir mukavele 
hükmünün tatbiki hakkında Hari- • 
ciye Nezaretine verilen bir istidada 
sahibi Battal Gazi neslinden oldu- • 
ğunu ve rüyasına girerek kendisi-
ne devri daim, buharsız vapur yü
rütmek, dümen ile balonu idare et
mek ve telgraf muhaberatmı adi 
yazı ile yapmayı öğrendiğini ve İtal
yalı bir zate bunları öğrettiğini, fa

• 
• kat, o adamın mukaveleye riayet 

etmiyerek ttalyay ı kaçtığını söylil- • 
yor ve orada kazandığı 80 bin ke
se akçenin yarısını istiyor. • 
D iyarbekir vilayetinin 1885 

tarihli resmi ve matbu sal- • 
namesinde de kireçten ve patlıcan 
tohumundan akren husule geldiği 
yazılmıştır ve 5 Safer 340 tarihli bir 
fetvada lavanta ve kolonya. gibi ıt- • 
nyatın necaseti galizeden olduğu 
yazılıyor ve bunların bir katresi bi-
le üste sürülerek namaz kılınırsa • 
şeran o namazın iade edilmesi la-
zım geldiği bildiriliyordu. • 

Resim yapma hakkında da ıu 
garip fetvayı okuyalım: 

Zeydi mUsliınin ins~n ve sair zı- • 
ruh olan hayvan suretlerini allkül
lihal tasviri haram olur mu? Eloe- • 
vap .. olur!. 

• Şapkayı başına koyanlan tekfir 
eden şu gülünç fetvaya da bakınız: 

Zeydi mUslim gayri mUslimkre 
mahsus şapkayı bqına vazevlese • 
zeyde tecdidi iınan ve nikah 18.zım 
olur mu? Elcevap .. olur! • 

Diğer bir fetvada da kadmlarm 
hastabakıcılığı yapamıyacaklan • 
yazılıdır. 

Sergiyi başka bir yazıda yine 
beraber gezmeye devaım ederiz . 

Tunusta kanlı 
bir hadise 

(Başı Birincide) 

• 
• 
• 

Hadise hakkında alman tafsillta • 
göre, bir Fransız kolonisi olan Tu
nusta Fransa hükfunetini endişeye 
düşUre~k kadar büyük mikyasta 1- • 
talyan ekalliyeti vardır. Ve burada 
"Tunus Italyanlan" adıyla bir faşist • 
aleyhtan gazete intifar etmektedir. 
Faşist mektep gemilerinin Tunusu • 
ziyareti münasebetile bazı aleyhte 
makaleler neşretmiş bulunan bu ga· 
zetenin yazılarından birisi birkaç • 
gündenberi limanda bulunan Colom- , 
bo ve Arne- Vespuçi a"" ""lektep 
gemilerindeki Italyan zabit ve tay· • 
fal arını son derecede kızdırmış ve 
gazeteden öç almağa karar vererek • 
elli kişi karaya çıkmışlardır. Doğru-
ca gar.ete idarehanesine giden faşist • 
zabitler, ecnebi bir memleket topra
ğında misafir bulunduklarına ehem
miyet vermeden• gazete matbaasına • 
hücum etmiş ve bUtUn camlan ve 
mobilyalan kırdıktan başka, elinde • 
bulunan bir tabanca ile canını müda
faaya kalkan kazete sekreterini de 
bir kurşunla yere sermişlerdir. ı • 

Vakadan aonra kaçan mutaamz -
l ·hn sekizi tevkif edilmiştir 

T oplanh baflamaJan biraz önce 'Atatürk eserleri 
gözden geçirdiler •• 

'i am saat on be,te Bayan Af et toplantıyı c.çh •• 

Ve ilk olarak Proleaör Pittartl tezini olıumıya ba,latlı .. 

!:;onra B. lbrahim IVecmı Llılmen kürsüye ıetdı •• 

Bunu tla marul alimlerden Lantlıberger takip etti .. 

" Din en .onra Ja Prolaöri4.ntlrae tezini o~ •• 

• 
• 

İkinci Türk Tarih kongresinin 
(a) encümeni dün sabah 9,30 da 
Bay Hikmet Bayurun başkanlığın
da toplanarak muhtelif zevat ta
rafından yapılan tebliğleri dinle • 
İniştir. 1 

Evvela doktor Hamit K0§8.y A• 
lacahöyük hafriyatının neticeleri 

• hakkında seksiyonda bir tebliğ yap
mıştır. Tarih Kurumu adına yapı
lan Alacahöyük hafriyatı hakkın
da mükemmel bir fikir veren bu • 

• 
teliğinde Hamit Koşay, Kurumun 
burada nasıl hafriyat yaptığını, ne 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

kadar derinliklere inildiğini anlat 
mış ve meydana çıkarılan dört kül
tür devresile bunlara dahil on dört 
kWtür mimari katı ve bulunan ~ya 
hakkında izahat vermio bu hafri
yattan elde edilen netieeleri sa1~ 
mıştır. 

En aonra College de France de 
prehistuar profesörtl L'Abbe Bre

uil seksiyonda "Avrupa, Asya ve 

Afrika arasında iltisak noktası Tl1r 
kiye,, mevzulu bir tez irat etmıe

tfr. Profesör tezinde Türkiye to~ 

raklarmm, paleolitik devirde, di • ' 

ğer krtalarla olan kültür münase
betlerinin izahma çalışını§ ve bun 

dan bqka, yazmm doğuşunu ha

znolıyan eematik sanatın meneeini 

orta Asyaya kadar götürmüştl\r. 1 
Bundan sonra profesör Şevket 

• Gz Kansunun "Ankara ve clva
rmm prebistuarmda yeni bulllf
lar,, mevzulu tezi seksiyonda gö.ı 

rUşWmtl§tilr. Profesör 1937 yılında • Ankara civarında Eti yoku§und& 

• Tllrk Tarih kurumu adına ;r.apdan 
hafriyatın umumt bir raporu mahi
yetinde olan bu tebliğinde Aııııdo
lu prehistuarına ait bir tarihçeden 
sonra ilkönce Gi.vurkalede bulunan: 

bazı i.letlerden bahsetmif ve daha 
sonra da Eti yokutÜ bakır çab ı... 
tali)'Ollandıa elde .... Jdllttlr...,.. 

• 
• 
• 
• 
• 

sı ile ve bu istasyonun istinat etti
ği kumluklarda bulunan paleolitik 

çakmaktqı lletlerinin tevsi.kini yag 
nu,tır. 

• ed::.biyonlu tebliğ tak~' 

Bundan aonra mıra profesör G&rtl 

• strang'a gelmi§ ise de profesör, 
gelememiftl, Onun igin tezi aeklll-

• yonda okunm111tur. Profesör ı.. 
1 

zinde Eti hWdlmdarlannm stratej( 

• fennine derin vukuflan olduğumı 
ifade ettikten aonra Boğazköytbı 

• stratejik vaziyeti ve Etilerin ınya. 

si Btratejik diplomasideki UJ.a.mk
lıklannı anlatmıştır. l 

• Daha sonra aöz alan profeeör1 

• 
• 
• 

Hancar, Türk Tarih kurumunun 
yaptığı arkeolojik araştırmalar hall 
kında takdirlerini bildirdikten .,. 
ra Kafkasya ile eski Anadoll ta. 
rihi arasmdaki münasebetleri tet
rih etti. j 

Başta Anadolunun ve Kafb.aya. 
nın ilk tat devri eserleri arasında-

• ki benzerlikleri gösterdi. Anadolu 
bakır devri eserleri Kafkasya ile 
mukayese edilirken Hancar, but 
ihtiyatlar tavsiye ediyor. Bununla 
beraber kanaatine göre Alacahö~ • 

• tedfin tarzı ile Maykop tedfin tar-

• 
• 
• 
• 

zı bariz uygunluklar gösteriyor. 
Hayvan figürleri gerek Maykop'ta 
ve gerek Alacahöyükte Totem u
lma irca edilebilir. Yalnız her iJd. 
si yüksek içtima! bünyesi olan biı 
halk.ı aittir. Kanaatimce Alacahö
yük - Maykop kültürü orta Asya 
ile doğrudan doğruya değil de ~ 
mer yolu ile bağlanmaktadır. 
nadolu ve Kafkasya boğa yer a 
sı - Stier - Erdmutter kWt 

• nUn cenubu tarkt Avrupa, ön 
temerküz sahasına işaret ederk 

• 
Mezopotamya yüksek kültUrUntıa 
ehemmiyetini tebarüz ettirdi ve.,_ 
ki kültür yerinin irtibat noktasmı• 

• Mezopotamya üzerinden geçmesi • 
zım geldiğini kabul etmekle Alaca.. 

• höyüğün Maykoba olan tekamW 
rihindeki münasebetlerinin m 
yeti de takarrür ediyor,, dedi. • Bu tez dinlendikten sonra se 
yon aaat 12,30 da toplantısına 
hayet vermiştir. 
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Kongrenin ikinci Günü 

Dün Encümenler Toplandı 
Profesörlerde Tez Okudu 

(Başı Birincide) 
riyaset ımrsusune geçerek toplantıyr 
açtı. Katiplik mevkilerinde B. Faik 
Reşit ile Bayan Sıdıka Inankur var
dı. Celse açıldıktan sonra beyne1mi
lel şöhret sahibi arkeolog profesör 
Pittard kürsüye çıktı ve tezini oku· 
maya başladı. Profesör tezini "Neo· 
litik devirde KUçük Asya ile A vru
pa arasında antropolojik münasebet
ler,. üzerine hazırlamı§tı. Ve söze 
şöyle başladı : 1 

Avrupa ve Asya inıanlığının 1 

ilk günleri 1 
"R. R. Schmidt" Ofnet'de mesoli

fü: bir saha içinde yaptığı taharriyat 
sırasında birtakım kesilmiş kafala
rm metfun bulunduğu aneşhur mak
berleri keşfedince o anda insanlığın 
w ya hiç dej;rilse Avrupa ve Asya in
sanlığının primitif tarihinin en çok 
}lr>yeeanlı meselelerinden biriyle der
.h nl karşılaşmış bulundu. Avrupanın 
:bu mmtakasında çıkan o mezarlar 
1 • 

~ir yandan yüksek paleolitik ve di -
fer yandan Cilalı taş devirlerine da
yanan arkeolojik bir çerçeve içinde, 
brakisefal insanlara nit bir kafa gru
punu antropolojistlerin gözleri önüne 
koyuyordu. Çünkü meydana çıkan 
şey, üzerinde münakaşa yürütülmek 
müşktil olan bir tek kafa değil, bir
cok kafalardan müteşekkil bir grup 

idı. 
Bu brnkisefallcr kimlerdi. bu me-

zarların içinde ne işleri vardı? 
Merkezi ve garbi Avrupaca o vak

te kadar tanınmış bir morfoloji gös
teren bu adamlar nereden gelmişler
di? Bunların vatanı neresi idi? Bu a
damlann kendileriyle beraber ayni 
zamanda gömUlmUş olan diğer insan· 
}ara karf}I ımühim bir rol oynadıkla
rına şilphe yoktu, acaba bu rol ne 
idi? 

Brakiıefaller 
Eserlerimin bırinde ve gali\Ja ''lrk

lar ve tarih" adh kitabımda Ofnet'de 
meydana çıkarılan bu brakisefaller
den bahsederken o mezarlarda met· 
f un insanların yUzde kırkını teşkil e-. 
den bu brakisefalleri Asyadan gel
mış ve çok durmadan Avrupa üzeri
ne akın etmiş beşer yığınının bir a
lemdarı olarak telakki etmek mec
buriyetinde olduğumuzu söylemiş
tim. Bu insanlar, (Vacber de La
pongc) tarafından kuvvct\e tavsif ve 
tarif edilen ve içtimai inkılapların en 
büyüğünü getirmiş olmak itibarile 
dünya tarihi bakımından bizce ehem
m1yetı büyük olan bir ırkın heytila
sını teşkil edecektir. Bunlara Irk Is
tılahları ilminde (Heımo Alpinus) a
dı verilmiştir. 

Of net mezarları keşf olunmadan 
daha evvel. Avrupada prehistorik 
brakisefal tiplerin mevcut olduğu bi· 
]iniyordu. Bunlardan bir kısmı Por
tekizln cenubunda kiin Mugem şeh
rinde bulunmuştu. Bunlar mezolitik 
devre ait mutfak depolan idi. MEzo
litik devirden sonraki çağlara ait ol
mak üzere yine brakisefal tipe men
sup diğer bir tnkım insan iskeletle
rine, ezcümle neolitik devrin yer yü
zünde yapılmış mezarlarınd ve lsviç 
renin Göl mıntakalarının aynr devir
de inşa edilmiş binalarında tesadüf 
olunmuştu .. 

Ofnet mezarları keşfedildiği t.arih
lerde kablettnrih yaşamış brakisefal 
tıplere ait bilgilerimizin bilançosu, 
aşağı yukarı, bundan ibarettir. 

Mezolitik devrinde 
Hadiseleri bir parça sadeleştirerek 

ve davamız için en iyi bir misale ze
nun olan Fransız sahasında kalarak 
diyebiliriz ki mezolitik devirde, yer
Jeri, medeniyetleri ve ahrete ait din 
telbkileri bakımından ve daha sair 
eebeplerden dolayı biribirlerinden ay
nlan ve cetleri gibi kendileri de av
cılık ve balıkçılık yapan Magdalen
yenlerin hafitleri cetlerinin binlerce 
senelik mevcudiyetlerine devam et
ınekte idiler. Bunlar ufak gruplar 
balınde ytirüyüp giderken çok başka 
gruplara tesadüf ediyorlar ve bu 
gruplar onların hayat tarzlarını 
baştan aşağı değiştiriyorlar. 

Mezolitlk devıin sonlanna c1oğru 
tıtnmızda ne görüyoruz? Oteye beri
ye dağıhış bir takını insan grupları 
~i bunların başlıcaları mağazalarda 
~i bunların başlıcaları mağaralarda 

Tarih ıergiıindeki eski 
e:erlerden biri •• 

üstüne yapılmış kulübelerde otur
maktadır. Içlerinden bazıları avcılık 
ve bilhassa geyik avcılığı ile diğı!r ba 
zılan ve ezcümle merkez kıyısında o
turanlar sahillere mahsus kabuklu 
hayvanlar avı ile iştigal etmektedir. 
Bu insanlar ziraat ne olduğunu bil
mezlerdi. Onlar için en büyük hadi
se köpeği ehlileştirmek oldu. Ve yu
karıda söylediğim veçhile Mugem 
mmtakasının prehistorik insanlan 
bunu da bilmiyorlardı. 

Şarka gelince 
Defterin şark yaprağına gelince: 

bu, büsbüttin başka bir manzara ar
zetmektedir. Burada. külliyetli ve 
toplu olarak görülen insanlar topra
ğı ekiyorlar, ehli hayvanları merda
ra göttirüyorlar. Bunlara göre avcı
lık çerez kabilinden bir şey, esası ta
rnamlıyan bir kesir, yahut bir ımü
dafaa işidir. Bu insanlar vahşi nı:bat 
lar arasından yenilebilecek yemi§ ve
ren ve buğday, arpa, darı gibi gfzle
ri önünde ilanihaye üretilmesi mUm
kUn olanları ayırmışlar, domuzu ö
küzü, .keçiyi, koyunu ve bilahare atı 
disiplin altına almağa ve bunları ken 
disine ilelebet bağlı kılmağa muvaf
fak olmuşlar. Bu insanlar bu suretle 
ehlileştirdikleri hayvanları bir ta -
raftan koruyorlar, diğer taraftan ü
reyip çoğalmaları esbabını temin e
diyorlar. Bunlar avcılığın muvakkat 
hayatına mukabil sabit emniyetli ha
yatı ikame etmişler. Kıtlık tehlikele
rine karşı zahire iddiharı suretiyle 
ihtiyat tedbirleri aldıkları için aile
leri efradını çoğaltabiliyorlar. Kendi 
aralannda cemaatler vücude geüri
yorlar, sosyal bakıımdan bugUnkU ha
yata benzer bir hayat tesis ede":>ili
yorlar. 

Ekilmif hububatın kaynağı 
neresi? 

Bunun için, daha evvelce, iki ı:;ey 
yapmak lüzumu ile karşılaşıyoruz. 

Biri, ehli hayvanların ve ekilmiş hu
bubatın menşelerini bulmak, diğeri 
bu fevkaltıde hadisenin amili olan be
şer ırkını meydana çıkarmak. 
Ekilmiş hububatın menşei, bilhas

sa "Candole" denberi birçok defalar 
münakaşa edilmiştir. Bu hububata, 
başlıca Mezopotamya kıtası, yer yU
zünün cenneti adı verilen, D"cle ve 
Fırat nehirlerinin sulan ile en çok 
mazharı mUsaade olan topraklar 
menşe gösteriliyordu. 

"Aronsohn" un keşfiyatma göre 
Filistin hububatın vatanı def.ilse bi
le herhalde bu vatanın bir parçaFI 
gibi idi. Filhakika bu Musevi neba
tat alimi Filistinin muhtelif yerlerin
de hatta oranın yüksek noktalarında 
arpaya, buğdaya, yulafa, darıya ken
dı kendiliğinden yetişen bir halde te
sadüf etmiştir. Yine bu alimin ifa
desine göre o vahşi hububat, ehlileş
tirilmiş cinslerinden hiçbir hususta 
asağı değildir. Rus nebabat fı.limi 

''Vaviloff", son senelerde yaptığı tet
kikat netkesinde, hububatın ve hiç 
değilse içlerinden bazılarının mtıh
tcmel vatanını Şarkın daha ileri kı

talarına, hatta Af ganistana kadar gö
türmektedir. Hülasa Hindistanın gar 
hinden Akdenize uzanan bUtUn bu 
muazzam topraklar buğdayın, arpa
nın, çavrndın, darının, yani Avrupa
nın neolitik halk

0

ı tarafından tanın -
mış hububatın vatanı gibi telalı:ki o
lunabilir. 

Ehlileştirilen hayvanlar hakkında 
da ayni hüküm verilebilir. 

4,000 •ene evvel 
Tarih dediğimiz ilim - tabiidir ki 

bu sözümle kadim Asyanın taribini 
kastediyoruz - bu ara§tırmalarımız
da bize yardıım edebilir mi? Kıyas -
lar yapmak suretlle belki. Bundan 
dört bin sene ve belki iki veya Uç bin 
sene evvel yani ilk Neolitiklerin Av
rupaya geldikleri farzedilebilcn ta
rihten pek uzak olmıyan bir devirde 
Hititlerin çoban ve çiftçi hayatlarım 
tetkik edecek olursak burada dava
mıza yanyacak bazı işaretler bulabi
liriz? 

Tarihi tepelerin en derin tabakala
rında Neolitiklerin bakayasmı bulu-

1 
yoruz. Birçok müelliflerden sonra 
Von der Osten Alişar hafriyatında 
bu keyfiyeti müşahede etmiştir. Bu 
Neolitiklerin de bir selefleri bulun
mak lazımdır. Meseleyi başka türlll 
dügüruneğe imkan yoktur. Bundan 
birkaç sene evvel .. Adıyaman" a ci
var bir küçUk vadide meydana çıka
rılan Aurigmacien karakterinde çak
mak taşından mamUI alii.t ve edevatın 
biriblrine yakın zamanlara ait şeyler 
olduğunu kabul edince tevsian, ve fa
kat her iki kıtaya ait tarihleri mii
vazi yUrUtmemck Uzere, bundan Av
rupa kıtası gibi Anadolu kıtasının da 
paleolitik devrinde aneskfın bir kıf;a 
olduğu neticesine varabiliriz. 

Birkaç sene sonra, Hitit devrinden 
· ""iki zamanlarda A nndolı•rln ,,ne ıı 

mış olan en eski medeniyetlerin ciddi 
bir manzarası ile karşılaşmış buluna
cağız. 

/kinci deli/ 
Davamızın isbatı için zaruri o:an 

ikinci delil de bu suretle elde edilmiş 
bulunuyor ki, o da Anadolu k:tasmrı 
neolitik devirlerde veya muh&.klcak 
olarak buna tekaddüm eden çae-ıarda 
yaşamış medeniyetleri ve laakai pa
leolitiğin en eski medeniyet de.,,·irl ~ri
ni idrak etmiş olmasıdır. 
Şimdi ötedenberi hep :ıyni toprak

lan işgal edegelmekte bnlunı.n · 0 Jir
takım gruplara mensup insanlar, A
nadolululann ccdleri, şimdi tayin ve 
tesbiti bizce mümkün olmıyan bir ta
rihte ve belki de mezolitik devrin son 
ralnnnda kendi oturdukları yerlE rtle 
ve yahut buralara en yakın mahn1 ıc:-

de hububatı keşfetmişler ve hayı::ın
lan garbe göttirmeden evvel n:un 
müddet bunlardan bizzat kendi'eıi is
tifade etmişlerdir. 

lan insanlar farz ve tasavvur edebi
liriz. Bugün bu kavimler başka başka 
isimler taşımaktadırlar: Türkistanda 
adları Türkmendir. Iranda Perstir, 
Anadoluda da Tilrktür. Ancak bun -
ların ırk itibarile ayni menşeden çık
tıkları, hepsinin ayni esasa mensup 
olduğu pek güzel tasavvur olunabi -
lir.,, 

Prolesörün Türk 
kardeşlerine bir lıitabı 

Profesör, bu vadide daha bir hayli 
ve çok kıymetli izahat verdikten son
ra tezini şöyle tamamladı: 

11Şu halde, ımuhakemelerimizin bir 
kıymeti varsa bu muhakemelerden 
bizzarure çıkacak netice de şu olmak 
icap eder: Neolitik medeniyet dediği
miz sosyal inkılabı getirenler bugün 
Anadoluda. sakin olan cedlerdir. Bu 
halihazırdaki malfımatımız bunun öy
le olduğunu göstermektedir. Bu ne
ticeden istintaç olunduğuna göre bü
tün Avrupa, diğer kıtalar Avrupa ile 
müstenit olduğuna nazaran bütün me 
deni küre Anadoluyu ve ona mücavir 
memleketleri medeniyeti hazıramızm 
bütün elemanlarım ve başlıca ırkdaş
larımızdan birini kendisinden aldığı
mız bir mukaddes toprak gibi telak
ki için, Önasya bugünkü Avrupanın 
anası gibidir. 

Türk kardeşlerimizden bu mUşa -
hedeye bakarak lüzumundan fazla gu 
rura düşmemelerini talep ederim.,, 

Türk Tarih tezinde Günef-Dil 
Teorisi 

Profesör Pittnrd tezini alkışlar a
rasında bitirdikten sonra kürsliye 

Türk Dili Kurumu Genel Sekreteri 
İbrahim Necmi Dilmen çıkarak tezini 

okudu. B. Dilmen "Türk tarih tezin
de Güneş - Dil arasındaki sıkı mü

nasebetleri izah etti ve sonra da Gü
neş - Dil teorigjni, bütün ana pren. 
sipleri ve misallerile anlattı. 

(Okuyucularımız B. Dilmenin te

zindeki bu son kısmı bugün beşinci 

sayfamızda ayrıca okuyacaklardı•·.) 

Bundan sonra değerli aliml"rden 

Londsberger kürsüye geldi ve "Ön

asya tarihinin esas meseleleri,, ni te

zine mevzu yııparak nnlattr. 

Profesör tarih felsefesi ve metodo
loji hakkında uzunca bir girişten son 

Şimdi ara§tıralım: Bu adamlar kim ra tarih cereyanının girift olduğunu, 

lerdir? Yani bunla;ı hangi ırka bağlı- tek taraflı olan tekamülcülük veya 
yabiliriz? devridaim nazariyelerile tarihin sev

Bu suretle iki yoldan cevap v ?rile- rini izah etmenin imkansız bulunJ•ı
bilir': Biri kablettarihte ve tarihiıı ğunu söyledikten sonra; tarih ilmini:ı 

mazbut devirleri içinde bulunmuş is
keletleri tetkik etmek, diğeri bugtin 
ayni mahallerde oturan canlı insan
ları tetkik etmek. 

O iskeletlerle bu canlılar ams da 
yaradılış bakımından bir :-aoıt.a var 
mı? 

yardımcı vasıtaları olan arkeolo j\, an 

tropoloji ilimlerinin temin ettiği mad

di kültür eşyasının eski zamanlar t:..

rihini tetkik için kıymetli birer uıı· 

sur teşkil ettiklerini kaydetmekle be

raber, dil unsuru, tetkik edil:nediltçe 

Ônaıyada dil ve tarih alimleri elbirliğile ça1ı§-

Anadoluda prehistorik de•1re ait madıkça, tarihi tamamen aydınlat -
iskeletler henUz elimize geçmenıiş.::c mnnm kabil olamıyacağına işaret et

miştir. 
de bazı Hitit iskeletlerine malik bu-

lunuyoruz. Bu iskeletlerde nlı>rfoloji 

bakımından bir işaret vardır ki bu
nun tizerinde durmıya mecburuz. O 
da bu iskelet sahiplerinin bra.kısefal 
insanlar olduğu keyfiyetidir. Kafata. 
sı biçimine taalluk eden bu ııoKtn ü
zerinde neden ısrar ettiğimizi ~imdi 
göreceksiniz: 

Bugün Anadoluda ve ona civar ma
hallerden başlıyarak Hazar dc~n? 

şarkına ve orta Asyaya yal:laşan vu 
havalide sakin insanların morfoloji 
bakımından vasfı mUmeyy.' zleri ne -
dir? 

Bu geniş topraklarda oturanların 

ekserisi ve hatt&. diyebilirım ki he -
men hepsi, brakisefal bicimde kafa 
tasına malik insanlardır. Hititlerin 
kafatası itibarile bunlara benzemesi 
bir istisna telakki edilemez. Madam 
Dellenbach tarafından kongreye sunu 
lan harita bunu kolaylıkla göster -
mektedir. Bu keyfiyet muhitin antro 
polojik ananesi icabıdır. Binaenaleyh 
Anadolunun bugünkü brakisefal in
sanlarını Asyanm bu krt.asının yerli
leri, yani ccdlerinin işgnl etmiş olduk 
lan ayni f!enis sahada oturmakta o-

Profesör bundan sonra idd!:ısmın 

tatbikatına geçerek Gutium yahu~ 

Kut kavminin bir Türk kavmi olılu
ğunu, bu kavmin dilinden elimize ge
çen kral adlarından dört tanesinin a
çıkça Türk isimleri olduğunu kayit 
ve Türk Sumer medeniyetinin, mus.ı h
har devirlerde daimi ve kuvvetli bir 
surette müessir olduğunu vazıh bir 
surette ifade etmiş ve alkışlanmıştır. , 

Dr. Andrae'nin Tezi 
Daha sonra Berlin müze direkt{ rle

rinden Dr. Andrae, Sumerlile:ın mo
numantal sanatleri hakkında bir tez 
okumuştur. Sumer sanatinin ve bil
hassa mabetlerinin tekamülünü tek
nik izahat ve tafsilatla gösteren bu 
tezde, Sumer kültürünün umumiy~tle 
yüksekliği bir mukaddime olarak söy 
lendikten sonra Sumer din mirrı~risi
nin Sumer düşünüş ve duyuşu ıle mü
nasebeti araştırılmış ve Sumer ma -
betlerinin tekamül safhaları gös~e -
rilmiştir. 

Bu tezin okunuşundan sonra da kıı 
rultaya gelen tebrik telgraflan 0<11-

narak celse, yann açılmak üzere ka
pandL • 
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Adalete Kızan 
Bir · Fransız' Kadını 
Açhk Grevi Yaptı 
Fransanm Lyon şehrinden haber 

verlldiğine göre, orada, Fransız mah
kemelerine ve adaletine kızmış olan 
bir kadın bir aydanberi ağzına bir lok 
mn ekmek koymamakta, açlık grevi 
yapmaktadır. 

Bayan Granier adını taşıyan bu ka
dın, nihayet iki gün evvel, bir kase 
çorba içmek suretile bir aylık orucu
nu bozmuş, fakat, son derecede sıh
hatten dUşmüş olması ve kendisinde 
kolunu kımıldatacak kadar bile kuv
vet kalmaması, süratlc hastaneye kal 
dırılmasını icap ettirmiştir. 

Paristc intişar eden Paris - Soir 
gazetesinin Lyon muhabirinin bildir
diğine bakılırsa, Bayan Granier, deli 
veya zirzop bir kadın değildir. Bila
kis, çok garip maceralar geçirmiş ol 
makla beraber bUtün melekatma sa
hip bir insan gibi mantıki konuşmak 
ta ve dertlerini sıraslle anlatabilmek 
tcdir. 

Bayan Granler'nin Fransız adaleti
ne küsmesinin ve oruç tutmasının se-
bebi ise şudur: 

1 

Madam Granier 
Bu kadının valdesi yoktur. Daha 

doğrusu, valdesini yıllarca evvel ter miyordu.m. 
ketmiş ve bir daha da aramamıştır.. Ve nıhayet orada burada çalış&• 
Bu itibarla kadıncağızın ölüp kaldı· rak, günün birinde evlendim. Aradan 
ğını bilmemektedir. Fakat, günün bi- z~.a-~ ~çt~. _Kocam öldü. Ve başıDl~ 
rinde Bayan Petitjean adlı yaşlı bir bıldıgınıı gıbı bu dert çıktı. Halbultl 
kadın, kapısını çalmış ve : bu cadaloz kadın, benim annem değiL 

Be 
. . 

0 1
;_; NaSJlsa mazimi öğrenerek paramd&Il 

- n senın annenun. p e uu.o • • •• 

b k d 
. ti ıstlf adeye kalkan bır serguzeştçidell 

a ayım, emış r. b k h" b" d ··ı" aş a ıç ırşey egı . 
Bayan Granier, Adliyece i§in halle

dileceğine dair kendisine teminat Ve" 

rildiğinden orucunu bozmuş ve çor
ba içmiye başlamıştır. 

Bayan Granier ilkönce bu işe sevin
mek mi, ağlamak mı lazımgeleceğini 
şaşırmış, fakat ihtiyar Petitjean ilk 
merhabadan sonra, hemen avucunu 
açıp para isteyince, Bayan Granier 
de kanşık duygularına bir istikamet =::ı::::ıı-============~ 

(Hikayeden Mabaat) verebilmiş ve annelik iddia eden ka
dım kapıdışarı etmiştir. 

iş bununla kalmamış, ihtiyar ka
dının annelik şefkati kabarmış, Ad· 
!iyeye başvurarak, kızından para iste 
miştir .. 

Bu garip anan·ın, analığını, nasıl is
bat ettiği bilinememektedir. Bilinen 
birşey varsa, o da, hakimlerin, Bayan 
Granier'yi, annesine bakmıya mecbur 
etmeleri vo bu uğurda kadmcağızm 
evinin satılığa çıkarılmasıdır. 

Bu felaket haberi zavallı kadmca
ğı:~ı Fransız adliyesine, kendi talihi
ne küstürmüş ve küskün bayan, der
hal oruç tutmıya başlıyarak bir n.y
danberl ağzına bir lokma ekmek koy
mamıştır. 

Gazetelerin, mazisi nakkında ken
diRlne sorduktan suallere cevaben, 
Bayan Granier şunları anlatmakta
dır: 

- "Ben on yaşına kadar annemin 
yaronda kaldım, ondan sonra annem 
beni o zamanlar Almanlar elinde bulu 
nan Alzas Lorende bir manastıra gön 
derdi. Fakat günün birinde birkaç ki
şi, beni bu manastırdan kaçırdılar. 

Ondan sonra annemin izini kaybet
tim. Beni kaÇJranlar, ufak çocukları 
dilenciliğe scvkederek para kazanı
yorlardı. Ben de dilenmiye, sonra l:art 
postal satmıya başladım. Nihayet rıe
ni bir ilk mektebe gönderer·~k fran
sızca öğrenmemi temin ettiler. Çün
kü Alzash olduğumdan fransızca bil-

Kurtulan Adam 
(Başr Altıncıda) 

Fakat §Unu da lla ve edeyim: Ahçı· ' 
nızın iyilğini asla unutınıyacağım
Ne 1yı kalpli ve Alicenap bir kadın; 
Beni kurtaran Olgadır! .. 
-Nasıl?. 

- Bakınız nasıl?. Odun yarmıya 
gittiğim vakit: "Ah, uğursuz, sar
hoş herif.. OIUm bile seni sevroi· 
yor." diye söylenmiye başlar ve bal 
tayı elimden aalrak odunları kendi 
parçalamıya koyulur ve tekrar söy• 
lenirdi: "Zavallı, sen ne bu dünya• 
da, ne de öteki dünyada mesut ol&• ı 
mıyacaksın! Sarho~ herif .• Cehen• 
nemde cayır cayır yanacaksın!. 
Sen ne kadar bedbaht bir adamsın" 
Hem böyle söylenir ve hem de ~ 
nim için acı gözyaşlan dökerdi. 
Böylece hiç bir odun yarmadan üe 
retimi alırdım. l§te onun bu hare.
ketleri günden güne bende şayanı 
hayret bir tebeddül vukua getirdi. 
Artık içmekten nefret ediyordum. 
Ruhumu usta bir operatör gibi def 
miş ve içerisindeki kirleri alıp çı· 

çıkarmıştı. Ne sizi ve ne de onu asla 
unutmıyacağıma inanın!. Fakat Per 
de açılacak nerdeyse .. 

Sahte köy muallimi eski dilene! 
muhterem mösyöyü eel!mlıyarak 

üçUncil mevki tarafına geçti. 

SEFALiN 
BAŞ- O İŞ 

NEZLE- GRiP 

ve 

üşütmekten 
husule gelen 

ağr1lar1 

ROMATIZMAYJ 
derhal 

geçiren eşsiz 
ilaçtır. 



~ 22-9-937 

~o. 71. 

rAN 

Yazan : Ziya Şakir 

. - 9 

Cenli Başlıyor 

1 EKONOMlf 

ALMANYA iLE · TiCARETiMiZ 
Berlinde imzalanan Yeni 

Anlaşmanın Mühim Esasları -0--

0rdu Tebriz 
Önünde 

l' oplanıyo.r 
O~es 1.. · flın U u Ekrem) ın torunlarından, 

sırı anı.ı Cafer Sadık) tarafından a
hi arca evvel ortaya konulan usul, 
r ~et, ve itikatlarını kabul edeh\. Oınamiye) denilen (Caferi meı 
ls~· ı). ni ihya ettim .. Bu suretle de 
a arnıyetin esasını tahrip eden (şii 
;ınanıığı) na hitam verdim. Bil
i!' e~ ki, bu hareketim; din perde
teını Yırtmak mıdır? .. Yoksa, dinin 

ll'lellerini sağlamlaştırmak mıdır? 
ku ("B~yındrriye - Akkoyunlu" hü
is ~etinin arasına düşen nüaktan 
2atıfad~ : .derek onların ülkelerini 
b Ptettıgımden dolayı beni haksız 
~UYorsunuz ... Evvela ben, Akko
li nluların yabancısı değilim. (Uzun 
i :ı-san Sultan) ın torunu olduğum 
çın Akk nl h"·k· t· · · · 'd • oyu u u ume ının varısı 

ltı.e olabilirim. Sonra; ben onlann 
ği~~leketlerini hile ve desise ile de 
}1' ' kılıcımın kuvvetile zaptettim ... 
~ akat, siz? .. Siz; saltanat hırsile, 
b "vela babanıza kılıç çektiniz. Eğer 
lt abanızın askeri önünden yel gibi 
~çıp kurtulmıya muvaffak olma
k Ydınız, hiç şüphesiz ki kellenizi 
lt aybedecektiniz.... Böylece kaçıp 
lı Urtulmakla beraber, yine saltanat 
~rsı~ yenemediniz. Bu sefer de ye 
lı Çerıleri gizlice ele alarak, artık 

0~Yatta pek kısa bir ömrü kalmış 
\>:i an babanızı cebren tahtından de
b l'diniz ve onun sızhlyan kalbine 
~sarak saltanat makamına geçti
~-.. Mesele; bundan ibaret kalsay 
~ birşey değildi. Kati rivayetlere 
\ zaran, beş on gün sonra babanızı 
~ e~di hekiminiz olan bir Museviye 
~hirlettiniz .. Ortada saltanat dava 
l' 8~ kalmasın diye, kardeşlerinizi ve 
~enlerinizi de birer birer katlettir 
lliı ~t. .. ~af ve vicdan ile söyl eyi
tı~ • benım, krlıcırnm kuvvetile yap 
l' ~ın şeyler kabahat olursa, bu ha-
e etıerinize ne mana verilebilir? 

lı (liangi namuslu kadının ırzını 
t:ketitm ? .. Hangi aziz ce mübarek 
lt}· anın kanını döktüm? .. Hangi ca
g·ı Ve rnimberi tahrip ettim- Han
·~ Inerkat ve türbeye ateş verdim?. 
\ı n, bunlan yapacak kadar cahil 
li~ basit düşünceli bir adam deği
ta -l{uranıkerimi ve mukaddes ki
ıı~ları kazurat içine atmak mesele
ltıi. e gelince; benim gibi dinin ve il
iftitı kıymetini bilen bir adama bu 
daı ra.Yi edenleri, cenabı hakkın a
• etıne havale ederim. 

~~U'ıemanızm bizi tekfir, ve katli
l:ıi e fetva verdiğini söylüyorsunuz. 
d~ böyle şeylerden değil: ancak vic 
Jtu Inızrn kendi hakkımızda fena hü 
(I:r vermesinden korkarız. 

bir li::ger vicdanımızı lekedar eden 
~a hareketimiz olsaydı, sizden da
~at'"el tövbe ve istiğfar ederdik. 

at .... ) 

Şah Ismail, birdenbire dur
ili~ . muştu. Başı, gurur ve hay
ld:tı ~ndde edilmiş. mağrur bir 
~~ gıbi doğrulmuştu. 

lı:ı.ıgtlınden kalemi ve kağıdı bırak-
ı. 

lı:ı.ı~ Beni, şimdiye kadar anlama
l'ııeıt Olan Selim: hiç şüphesiz ki bu 
"er tubuma da yanlış bir hüküm 
t~k:· Belki de, kendisinden kork 
~e" ıçin böyle mütevaziane bir 
liu all Verdiğime hükmeyliyecek ... 
l:ıaıt Cevap, şimdilik yanda kalsın. 
~&a~hın .. Ayinei devran, ne suret 

l)· recek ? .. 
1Ye nurıldanmıştr. 

Eski Bir Dost 1 

Düşman ordu 
il l ı-anrn her tarafında cenk da-

Ultı. ~ VUllan çalınıyor .. Şah Isına 
lteı:ı:ını zanıandanberi büyük bir e
'slter/Y?tle hazırladığı atlı ve yaya 
clu. erı, Tebriz önünde toplanıyor 

~~~ zanı.anda, Selimin büyük or 
d.a.. aldukca süratle ilerliyor· 

du. Selim, (Seyit Gazi) kasabasının 
önüne geldiği zaman, askerlerine üç 
gün mola vermişti. Bütün kuman
danlarile beraber, (Seyit Battal Ga 
zi) nin oradaki türbesini ziyaret e
derek, onun manevi kuvvetinden 
yardım dilemişti. Sonra, askerleri
nin gayretini arttırmak için her bi
rine biner akçe tevzi eylemiş, bazı 
kumandanlara da mühim mikdar
da ihsanlar ve mükafatlar vermiı:ı
ti. Ordu, artık yavaş yavaş harp ~i
zamı almıya başlamıştı .. Yirıni bin 
süvariden mürek!tep olan pişdar kı
tası kumandanlığına (Dükakin oğlu 
Ahmet Paşa) tayin edilmiş ... Sinop 
valisi Ahmet Karaca Paşa da, en 
mükemmel teçhizata malik beş yüz 
seçme süvarinin başına geçirilerek, 
ileri gönderilmişti. 

Karaca Paşanın vazifesi, ordu
nun önünde giderek keşif vazife!"i
ni ifa etmek .. Şah Ismail tarafın
dan gönderilmesi muhtemel olan 
casusları ve keşif müfrezelerini ele 
geçirmekti. 

Selim, Uç gün istirahatten sonra, 
(Seyit Gazi) den hareket etmiş; 

on iki konak sonra, Konyaya gel
mişti. Burada orduya resmi geçit 
yaptınlarak efrat sayılmış; ordu 
mevcudunun seksen bin nefer piya 
de ve süvariye baliğ olduğu anla
şılmıştı. 

Fakat ordu, henüz mevcudunu ik 
mal etmemişti. Daha bh çok kuv

melen silahlr - yüz kırk bin asker i
le, beş bin nakliyeci ve altmış bin 
deve sayılmıştı. 

Bu muazzam ordunun karşısın

da; Selimin cesaret ve gururu, bir 
kat daha artmıştı. Şah Ismaile, ilk 
gönderdiği mektuba benziyen bir 
mektup daha yollamıştı. 

Selim, Sı vasta toplanan orduyu, 
Şah Ismail ile harbe kafi görerek, 
bundan sonra gelecek askerlerin, 
Sıvas ile Kayseri arasında • ihti
yat kuvveti olarak - beklemesini 

· emretmiş; ve derhal harekete geç
mişti. 

Selim, hareketten evvel; kuman
danlarından Karaca Paşayı, Mihal
oğlunu ve - kendisine iltihak eden -
Akkoyunlu prenslerinden Ferahşat 
Beyi, ileri göndermişti. Bunlar, ke
şif ve akın iŞleri için Erzurum isti
kametine doğru ileri hareketlerine 
devam ederken Selim de ağır ağır 
Yassıçimene gelmişti. 

Ortada, henüz Şah Ismailin bir 
tek askeri görünmüyordu. Halbuki 
Selim, bir an evvel Iran ordusu ile 
temasa gelmek istiyordu. 

Bunun için, Şah Ismaile üçüncü 
bir mektup yazmıştı. Bu mektupta 
da - evvelce gönderdiği iki mektup
ta olduğu gibi - ağır ve hakareta
miz bir lisan ile: 

(Kılıç davası edenler, kaza ve be
lalara göğüs germelidir.) 

(Arkası var) 

.Berlinde imzalanan Türkiye - Al
manya ticaret anlaşmasının ana hat-
ları şunlardır: 1

• 

1 - Yeni anlaşma 15 eylül 1937 
tarihinde mer'iyete girecek, 31 ağus
tos 1938 de bitecektir. 

1 

• 
2 - Anlaşma, iki hükumet arasın- • 

Ani asma , 
Vekiller i 

da emtia mübadelesine ve tediye mu- H • d ı 
amelelerine ait 15 nisan 935 tarihli ' eye t 1 n e 
protokolun ve buna ekli 19 Mavıs ~ 

• 1 

1936 tarihli protokolün ve merbutlıı-
nnın yerine geçecektir. 

3 - Emtia mübadelesinden doğan 
alacaklar merkez bankamızla ve Ravs 
bank arasında aktedilen 15 nis~~ 
1935 tarihli anlaşma hükümleri da -
hilinde ve yeni anlaşma ile yapılan 
de;~işikliğe göre ödenecektir. 

1 

Yeni anlaşma, tasdik için Ve
killer Heretine gönderilmiştir. 

Oğrendiğimize göre, tasdikten 
sonra Resmi Gazete ile neşredil
miyecck, bütün ticaret odaları i
le ofislere bildirilecektir. Odala.-

~ ra kayitli bulunan tüccarlar, bu 
ralardan kendilerini alakadar e
den esaslar hakkında. tafsilat a
labileceklerdir. 

4 - Türk ve Alman mallarının di
ğer memleketlere ithali. ithal zama-

1 

nmO.a o memlekette cari umumi ithal 
1 

Iktlsat Vekaleti Daimi ~lüste-
rejimi hükümlerine tabi tutulacaktır. 1 şan B. Faik Kurodğlu, dün öğ-

5 - Alman mallan protokol esa- leden en-el Türkofiste me~gul ol 
~ına göre, anlaşmanın devamı müd- 1 muş, öğleden sonra Perapala.~a 1 
detince kırk milyon Türk lirası kadar giderek Iktısat Vekili Celil Ba- 1 

tahmin edilmektedir. Eski kliring 1 ;\'ar tarafından kabul edilmiştir. 
mukavelesi hesaplarında müvazene 1 Kurdoğlu cuma günü akşamı An
temin etmek için de bazı hükümler ı karaya döneceğinden Drtı~at V~
kabul edilmiştir. Bu hükümlere gö- ı kilimizden muMelif meseleler 1 

re, Türk mahsullerinin bir numaralı hakkında talimat almıştır. 
listede yazılı meblağlar hadleri dahi- \. ....ı 
!inde bilfiil Almanyaya ithali için Al- ~~~ 
man makamları bütün döviz vesika- rin müddeti yedi ay olarak tespit ve 
!arını verecektir. Bir numaralı liste- kabul edilmiştir. Almanyanın bizden 
de yazılmamış mahsullerin ithali için alacağı mallar şunlardır:. 
icap eden döviz vesikaları ve permı- Mark 
ler tardide tabi tutulmıyacaktır. Tütün: 11,000,000 

6 - Almanya bize geçen sene 40 Üzüm: 8,600,000 
milyon liralık mal satmıştı. Bu mal- İncir : 1,600,000 
lardan herhangi bir kalemini üçünr,ü Fındık: 12,800,000 
bir memlekete ~ttığı takdirde bize Badem: 106,000 
de satmıya mecb1ır olacaktır. Ceviz: 1,200,000 

Pamuk: 4 954 000 
7 - Almanyanm bize gerek döviz ' ' Yün : 3 604 000 

olarak gerek emtia olarak gönderdi- ' ' Tiftik: 4 484 000 
ği mallarla bizim göndereceğimiz ' ' 
mallar için mütekabilcn menşe şeha- Kendir 79,800 

Barsak ve saire 982 800 
detnamesi usulü kabul ve teyit olun- ' 
muştur. Balmumu: 106,800 

Almanyaya göndereceğimiz 
malların mikdarları 

Almanyanın bize verec~ği pennile 

Palamut ve saire 998,400 
Buğday: 4,848,000 

Arpa: 2,179,800 

Darı 286,200 
Kuşyemi 298,200 
Yün halı: 541,800 

vetler, bu büyük orduya iHihak edtı- __ 
cekti. Selim (Çubuk ovası'n~ g~ldi-1 ------------------------~--
ği zaman; (Dulka1ir h~küm~ları, L o k M A N ::;:::::::;:;:;:;:;::::::::::::::::::::::;:·:·:·:.:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·~· 
Alaeddin Bey) e haber göndermic ·, ~~:~:~:~~:~:i:if~;~;~;~~;~;f~ff}~;~:i:i:f~;~;~:~: 
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ni reddetmiş .. ve, o esnadaki vazi- ............. . .. ·· 

yetinin, yardımcı asker gönderıniye A v N d 
müsait olmadığını da na.ve ey!emiş grı e en Gelir? 
ti. 

Zülkadir hükümdarının bu hare
keti, Selimin son derecede gücüne 
gitmişti. Çünkü Selim, vaktile o
nun yüzünden Şah Ismail ile kanlı 
mücadelelere giriştiği için, bu ihti
yar hükümdarın kendisine karşı kal 
ben derin bir minnet ve şükran bes 
lediğini zannetmekte idi. 

Fakat Selim, bu zannında hata 
ediyordu.. Son derecede haris ve 
menfaatperest bir adam olan Zül
kadir hakimi, vaktile kızını Şah ls
maile vermediğiM son derecede ne
damet ediyor .. Şimdi, ikbal yıldızı 
pek yükseklerde parlıyan Iran Şa
hına karşı. kalbinde sonsuz bir tak
dir besliyordu. 

işte bunun içindir ki; Zillkadir 
hakimi, Selimin davetine icabet et
memiş; istediği yardımcı süvarileri 
de göndermemişti. 

Selim, onun bu hareketine son 
derecede gücenmişti. Hatta bir a
ralık, bir fırka asker göndererek 

Zülkadir memleketlerini altüst et
mek istemişti. Lakin hem askerini 
yormamak, hemen de arkasında 

düşman bırakmamak için bu fik
rinden vazgec:miş... Onun tedibini, 
zaman ve hadisata terketmişti. 

• 
(Çaldıran) a Doğru 

S elim, SlVasta askerine bü
yük bir resmi geçit daha yap 

trrmrştı. Ordunun mevcudu günden 
güne arttığı için, burada - mükem-

Ağrl birçok hastalıklann hemen 
hemen ilk alametidir. Omuı için ağ 
rıya, hastalıkta ta.biatin bir ihtarı, 
vücudiin hastalığa karşı bir müda
faa. vasıtası diyenler vardır. Halbu
ki her hastalık mutlaka ağn ile 
başlamaz ve ağn ile deva metmez. 
Mesela müzmin hastalıklardan bir
çoğu hiçbir türlü ağn husule getir
meden başlarlar ve öylece devam 
ederler. 

Hastalık birdenbire başladığı va 
kit ağn da, çok defa, birdenbire 

meydana çıkar. Zatürree hastalığın 
da, apandisit hastalığında olduğu 

gibi. O vakit ağrı, hastalık olan yer 

de iltihap neticesile kan toplanma 

sından, kaıım ncsiçleri birden bire 
sıkıştrrmasmdan ileri gelir. Bundan 
dolayı ağrı bir bıçak saplanıyor gi
bi, şiddetli olur. 

Ağrının bir türlüsü hafif hafif 
başlıyarak gittikçe artar. insanın 

bir yerinde bü;\;icek bir çiban çıktı
ğı vakit olduğu gibi. itkin ağn de
ğil de, daha. ziyade bir ağırlıktır. 
Bu türlü ağnda insan, ağrmm bu
lunduğu yerde, damarlannm vurdu 
ğunu da hissettiği için, zonkluyor 
diye şika:ret eder ... lçeri'ii boş - me
sana gibi • blr uzvumuz gerildiği 

'\'akit te ağn böyle bir ağırlrkla. 

başh;\·arak gittikçe artar. Me
sanenin deliği bir ta.5la kapanlp 
ta içerisi dolarak gerildiği vakit ol 
duğu gfbL Böyle gittikçe artan ağ
nlarla birlikte insana soğuk soğuk 

ter basar, ba~ı döner, bulantı gelir 
ve bazılan bayılırlaı. 

Uçüncü bir türlü ağn, bir iltilıap 
müzmin hale geı:tiği vakit meyda
na çıkar. IJtihabın bulunduğu yer, 
dolmuş ta gerili~·ormuş gibi gelir. 
Uzerine; basddığı '\"akit ağn yoksa 
meydana. çıkar, zaten varsa artar. 
Müzmin iltihabın bulunduğu yere ya 
km, mide gibi, barsak gibi uzuvla
nn dolması bile o ağrıyı meydana 
çlkanr. 

Kafa gibi, geni~leyip daralması 

mümkün olmıyan bir uzuv içinde 
bulunan başka '>ir uzuvda kan top
landığı vakit ağn büsbütün ba.:)ka 
türlü olur. Başağrısı ~ekmemiş hiç 
kimse olmadığından a~rımn bu tür 
lüsünii herkes bilir. Bu türlü ağn, 
kan hücumundan doıu olan, fakat 
kemikten mahfaza içindb genişle

ınlye imkan oulamıyan damarların 
' sıkışmasından ileri gelir. 

Bir de sioir!erin doğrudan doğ
ruya tehyiç edilmf'sinden ileri gelen 
ağrılar vardır ki ağnlarm et ziya
de ıstırap veren şekli bo sinir ağ
nlandır. Çiiriik dişlerden ileri ge
len nevraljlleri de hemen herkes bi 
lir. Şeker hasta.hğındaki siınir ağrı
lannın da bıçakla kesilir gibi bur
gu il edelinir gibi, bir ı:ivi batar gi
bi, tiirlü türlü :?Ckilleri vardır •• 

Bir tarafınız ağndığı vakit, ağn
nın bu saydığını şekillerden hangi
~ine uyduğuna. dikkat edm.iz. He
kiminizin hastalığınızı teşhis etıne 
sine yardım .-tmiş olursunuz. 

Kiirklük deriler 105,000 
Pamuk T. kübesi 361,800 
Zeytin yağı 334.800 
Nohut: 303,600 
Kurıu kayısı 91,800 
Kepek 700,200 
Mağnezin 5.400 
Antimuvan 53,40') 
Krom 1.812,600 

Yeni anlaşmada lesih 

hakkı kaldırıldı 
Aldığımız mütemmim malumata 

göre; her iki taraf mayıs 1938 ayı 

zarfında anlaşma müddetini temdit 
etmek isteyip istemediklerini biribir 

lerine bildireceklerdir. Yani 1938 ma
yıs ayı içinde her iki taraf yeni bir 
metin üzerinde mutabık kaldıkları 

takdirde anlaşma ancak birer sene 
müddetle uzatılabilecektir. Eski an

laşmada iki ay müddetle fesih hakkı 
mevcutken yenisinde bu kayıt kaldı
rılmıştır. 

Almanyanm Türkiyeye yapabilece 
ği ihracat nisbetinde Türkiyeden de 
Almanyaya Türk malı ihraç olunacak 

tır. Türkiye ihracatının mevsim far

kı ve karakteri içinde bulunulan ay

ların Türk ihracat mevsimi başlan
gıcı olması dolayısile bu nisbetin da
ha elastiki olarak tatbiki için Al • 
manyanın Türkiyeye anlaşma dev -
resi zarfında ihraç edebileceği Alman 
mallarının kıymeti yekununa müte
nazır olarak Türkiye mallan için yu 
karıda gösterilen kontenjanlar tes
pit olunmuştur. Kontenjan listeleri 
haricinde kalan Türk malları, Alman 
kontenjanı listesinde bulunmadığın -
dnn kontenjansız olarak Almanyaya 
girebilecektir. Listelerde görülen 
nisbetler Alman mukabil ihracatile 
mütenasiben artırılıp eksiltilecektir. 
Almanyanın yeni (gir kararnamemi-

zin) ikinci maddesi şümulüne giren 
memleketler arasında bulunduğun • 
dan her nevi Alman malı Türkiyeye 
kontenjansır. girebilecektir. 

Yumurtalarımız için kabul 
edilen kayıtlar 

Almanya, Türk yumurtaları için 
dört yüz bin kental miktarında bir 
kontenjan vermiştir. Almanya, son 
zamana kadar Türk yumurtalarının 
bir haftadan fazla bayat olmamasını 
istiyor ve bu bayatlığın da yüzde 
15 nisbetini geçmemesini şart koşu
yordu. Bu müddet bir haftadan bir 
aya çıkarılmış ve bayatlık nisbeti 
yüzde kırka iblağ olunmuştur. An -
!aşmanın diğer kısımlan yalnız ala
kadar tüccarlara bildirilecektir. 

BORSADAKi SATIŞLAR 
Dün, Londra borsası, frangı açılış 

146,50, kapanış 146,37 olarak bildir
miştir. Ünitürk 13,10 lirada açılmış, 
13,40 lirada kapanmıştrr. Aslan çi • 

mentosu 10,75 liradır. Sterlin 625 • 
628 kuruştur. 

Dün Gelen Buğdaylar 
Zahire borsasına dün, 25 vagon 

buğday 8 vagon arpa ile iki vagon 
çavdar gelmiş ve normal fiyaUarla 
saWmıştır. 

Sındır91 • Bahkesir Postası 
Sındırgı, (TAN) - Haftada üç de• 

ia mütekabilen gelip gitmekte olan 
Sındırgı - Balıkesir postasının önü
müzdeki yeni seneden itibaren pazar 
dan maada her gün faaliyette bulun 
ması kararlaştırılmıştır. 

ZAHİRE 
BORSASI 

21-9-937 

Fl~AJ'LAR 

Cinsi 

Buğday yumuşak 
Pugday ::;ert 
Arpa 

Aşağı 

K.. P. 
5,37% 
5,25 
4, 7~2 
4,15 
4,20 
4,10 

Yukan 

K. t>. 
6, 5 
5,37~' 
4,20 

Bak.la 
Çavdar 
Mısır sarı 
.Mısır beyaz 
Susam 
Fındık içi (Sıra 

4:2111!> 
4,14 

4, 5 -.-
17,30 -,-

tombul) 44,- -.-
Fındık kabuklu sivri 19,20 -,-
Yulaf 3,27 -,-
Tiftik oğlak 150,-
Tiftik anamal 128,-

-,-
135,20 

(i t; L 1!. N 

Buğday 552 Ton 
Çavdar 75 Ton 
Arpa 199 ron 
Un 121 Ton 
Pamuk 105 'fon 
Yapak 76V2 Ton 
Mısır 62 Ton 
Nohut 28 Ton 
Ku~yemi 29% 'fon 
Tiftik 21 Ton 

G 1 DEN 

Razmol 248 Ton 
Un 10014 ron 
Kıl 5 ron 
!ç fındık 12% Ton 

DIŞ Fll'ATLAH 

Buğday Liverpul 6,04 K 
Buğday Şikago 4,89 K 
Buğday Vinipek 5,91 K 
Arpa Anvers 5,24 K 
Mısrr Londra 3,96 K 
Keten T. Londra 8,34 K 
Fındık G. Hamburg 94,47 K 
Fındık L. Hamburg 94,47 K 

TAN 
ABONE BEDELi 

Türkiye Ecnebi 

1400 Kr1. 1 Sene 2800 Krş. 
750 ,, 6 Ay ısoo .. 
400 ,. 3 Ay 800 .. 
150 ,, 1 Ay 300 ,, 
Milletlerarası Posta ittihadmı 

dahil olmıyan memleketler için 
30 - 16 • 9 - 3.S liradır. ............. -~ ..... 
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IS SAA TLERI, IS HAFTASI 
iktısat Vekaletinin İş 

Dairesi Tarafından Bir 
/\ es mı Tebliğ Neşre idi 

:Ankara, 21 (A.A.) - İktısat Ve
kaleti iş dairesi reisliğinden resm\ 
tebliğ: 

İş kanununun 35 inci maddesinin 
(c) bendi mucibince iş müddetleri 
hakkında birinci genel emir. 

1 - Iş kanununun şümulüne giren 
her türlü işlerden: 

a - Kanunun üçüncü maddesi mu 
cibince sanayiden sayılan ve bu mad
denin a, b, c, d, e, f, h bentlerinde ya
zılı olan "her türlü madenleri vey:ı 

diğer herhangi bir maddeyi toprak
tan çıkarma ve taş ocaklan işJ...:riıı

de", "ham, yarı ve tam mamul nu d
delerin işlenmesi, temizl~nmesi, şekli
nin değiştirilmesi, süslenmeHi, satış 

için hazırlanması işlerinde", "hor tiir 
1ü kurma (montaj), tamir, temizle
me, söküp dağıtma işlerinde", "bina 
yapılması ve tamiri ve tadili ve bo
zulup yıkılması işlerile bunla:-ı:;. yar
dımcı her türlü sınai imalat işlerin
de", "elektrik ve her türlü muhafl!ik 
kuvvetlerin istihsali, tahvili, nakU, te
sisat ve tevziatı işlerinde'', "su v~ 

gaz tesisatı ve işletmesi işlerinrle", 

"gemi ve vapur inşası, tamiri, tadili 
''e bozup dağıtma işlerinde,, 

b - Bankacılık, sigortacılık iıJl•!
rinde ve "ticari faaliyetlerin yardım
cı hizmetlerinden olan komisyoncu -
luk, acentalık ve emsali işler dahi da
hil olmak üzere,, hükmi veya hakiki 
fiahıslar tarafından yürütülmekte o
lan türlü vasıflardaki toptan ticaret 
işlerinde, çalıştırılan işçilere haftada 
ceman 48 saatlik ış müddeti tatl. ik 
olunur. 

Yedi günlük İf müddeti 56 saat 

Ham, yarı tam mamul 
maddeler itçileri . 

6 - Yine sanayi işleri arasında 
"Ham, yarı ve tam mamul maddele
rin işlenmesi, temizlenmesi, şeklinin 
hazırlanması işleri,, zümresine giren 
mevsimlik işlerden üzüm ve incir iş
lemelerinde ihracat devresine mün -
hasır olmak üzere çalıştırılan işçile

rin günlük iş müddeti en, çok 11 sa
attir. 

Binaenaleyh bu işlerde çalıştırılan 
işçilerin pazar günü ile birlikte 7 gün 
lük iş müddeti ancak ceman 77 saat 
olabilir. 

7 - Yine sanayi işlerinden yukar
da anılan zümre dahilindeki "pancar
dan şeker imali,, işlerinde, münhası
ran kampanya devresinde, çalıştırılan 
işçilere tatbik edilegelmekte olan iş 

müddetleri - Bu yıl kampanya dev
resinden sonra bu işlerde çahı;mıya 

devam eden diğer kısım işçilere umu
mi esas olan haftada 18 saatlik iş 

müddeti tatbik edilecektk. 

İfçİ postaları 
8 - Teknik veya ekonomik icabat 

dolayısile günün hiçbir devt e"ınr.!e 
durmaksızın biribiri ardınca işçi pos
talarile yürütülen işlerden işbu genel 
emrin 1 numaralı bendinde sayılan 

zümreler dahilinde olanlarm en geç 
15 teşrinisani 1937 pazartesı sıı.bıthı 
saat altıdan itibaren günde üç işçi 
postası çalıştırmaları mecburidir. 

Genel emrin meriyete girmesilc 15 
teşrinisani 937 tarihi arasındaki ge
çecek zaman, Uç işçi postası ç.?.lıştml 
mak için bu gibi iş yerlerine verilmiş 
hazırlık mühletidir. 

Uç işçi postasından her bir posta
ya sekizer saatlik iş müddeti tatbık 
olunur. Bu müddetin ortalama bir 

zamanda işçilere yanın saatlik din -

lenme verilmesi mecburidir. 

bunların hüviyet vazifelerini ifa tarz 
ve uslllerini ve bunların iş saatinin ne 
zaman başlayıp ne zaman '>ittiğini, 

bunlar arasında gece veya gilndüz ça 
lışanlara iş dairesinin ilgili"'bölge a
mirliği,, ne yazı ile bildirmelidirler. 

Bu genel emrin meriyet 
günü ve saati 

11 - İşbu genel emir 11 teerini
vel 1937 pazartesi sabahı saat altıdan 
itibaren ıner'idir. 
İHTAR 1 
Bu genel emirde yazılı iş nıü<idet

lerile buna mü tef erri usuller Ye mu
ameleler hakkındaki hükiimlcre ı ia-• yet etmediği (yapılacak teftişler neti 
cesinde) tesbit edilen işverenler aley
hine, iş kanununun ecza hükfünleri 
mucibince kanuni takibata ;;.ı i1ae -
cektir. 

!HTAR 2 
Bu genel cnıırle tesbit ec'JH0 n iş 

müddetlerinin ve bunlara rnütef::ırrı 

usul ve muamelelerin tatbikini esas 
tutarak işçilerin ücretlerind';!n eksilt
meler yapılması, iş kanununun ceza 
müeyyidelcrile yasaktır. Gün t -lik, 
haftalık veya aylık ücretle çalr ;lırı

lan işçiler gibi saat hesnbile çalış+ :-ıl
makta olan işçilerin de iş saatleı•"nin, 
bu genel emrin tatbiki dolayısilc a
zalması, bunların günlük kazançlarl
nııı eksilmesine sebep olamaz. Bina
enaleyh yerlerinde şimdiye kadar tı... t 
bik edilegelmekte olan ve müddetleri 
arasındaki saat farklannn ait olan 
ücretler, yeni tatbik edilecek iş miid
detlerinin her bir saatine düşen üc
retler üzerine z:ımmedilmek suretile 
işçinin bir günlük kazancı eski had ve 
miktannda muhafaza olunur. 2 - İşbu haftada 48 saatlik iş müd 

<'.t!tl 3::> inci maddenin (a) bendi muci
bince 6 iş gUnUne tevzi edilerek :şve
ren tarafından tesbit edilecek umıl, iş 
yerinin bağlı bulunduğu "iş dairesi 
bölge fı.mirliği,,ne, bu genel emrin ıne 
riyetinden itibaren 15 gün içinde, ya 
zı ile bildirilecektir. 

Bu ihtarın aksine hareket eden iş
verenler, iş k&nununun 53 üncü mad
desinin "işçi ücretlerinden eksiltme 
yapılmıyacağı,, hakkındaki mutla~, 

hükmüne müsteniden, 140 mcı ~·eza 
Bu bendin şümulüne giren işlerde:. maddesi mucibince kanuni takiL:ıta 

~ 

3 - Hafta tatili kanununun 3 üncü 
maddesi mucibince işbu kanun hliküm 
lerinden müstesna olan işlerde cahş
tırılan işçilerin tatil gününe ait çalış
ma mühleti, diğer iş günleri gibi 8 
saattir. Bu suretle bunların 7 günlük 
iş müddeti ceman 56 saat olur. 

Şu kadar ki anılan kanunun diğer 
maddeleri hükümlerinden müstefit 

olmak suretile tatil gününde dahi 

belediyeden ruhsatname alarak · ·•
~·ebilen sair lşyerlerinde çalıştırılan iş 
çiler için haftada 48 saatlik iş rnıiJ -
deti esası mahfuz olup bunların mü
navebe suretile haftalık istirahat bak 
lan temin edilir. 

İş Kanununun 37 inci 
maddesine göre 

4 - Yukardaki maddeler mucibın
ce 6 veya 7 günlük iş haftalarında 48 

veya 56 saatlik iş müddetinin tatbik 

edileceği iş yerlerinlen iş kanununun 
27 inci maddesindeki esaslara müste-

niden, i.'.i müddetlerini artırmak ihti

yacında bulunanlar bu maddede ya
zılı genel şartlar altında günlük çalı~ 
ma müddetlerini arttırmak üzere iş 
dairesinin ilgili "bölge r.mirliği 1 ne 
müracaat edebilirler. 

5 - lşbu genel emrin l numaralı 
bendinin (a) fıkrasında sayılmış olan 

sanayi işleri zümrelerinden: "Hım, 
yan ve tam mamul maddelerin işlen-

mesi, temizlenmesi, şeklinin değişti

rilmesi, süslenmesi, satış için ha .ar
lanması işleri,, zümresine giren işler 

arasındaki ekmek çıkaran fırıncılar 

ile ayni fıkrada yazılı olmıyan ve İş 
kınununun 3 üncU maddesinin d. ~. 

r i, ı, j ve k bentlerinde sayılan sair sa
t nayi işlerinde ve yine 1 numaralı ben 
c: din (b) fıkrasında yazılmııı ola 1 pe-

rakende ticaret işlcrile sanayiden sa-
C' t: yılmıyan diğer her türlü vasıfta.ki iş-

lerde çalıştırılan işçilere ait haftalık 
il iş müddetleri, aynca çıkanlacak "ge
y nel emirlerde,, tesbit edileceğinder., 
k bu işlerde tatbik edilegelmekte olaıı 
ıı iş müddetleri şimdilik muhafa.rn olu-

nabilir. 

üç işçi postası çalıştırmak usull\"'Ün, uğrarlar. 
yukarda yazılı hazırlık mühleti dahi-

linde, hangi tarihten itibaren ve han

gi saatlerde postalar değiştirilmek su 

rCtile tatbik edileceği işveren tarafın 
dan bildirilecektir. 

47 inci madde 
9 - İş kanununun 47 inci madde

sinin (a) bendi mucibince herhangi 

bir iş yerinde genel olarak muayyen 

çalışma saatlerinden önce veya son

ra yapılması gerekli olan hazırlama 
veya tamamlama yahut temizleme iş
lerinde çalıştırılan işçiler, bu genel e
mirde tesbit edilen çalışma müddeti
ne ilaveten ve bu müddetin başlama 
ve bitme saatlerinden önce fazla ça
J•ştırılabilir. 

Ancak böyle hazırlama, tamamla -
ma veya temizleme işlerinde çalıştı
nlacak işçilerin sayısı: 

::!5 kişiye kadar işçi çalıştıran iş 
yerlerinde en çok 2 işçi, 

26 - 5{) kişiye kadar işçi çalıştıran 
iş yerlerinde en çok 3 işçi. 

51 - 75 - kişiye kadar işçi çalış
tıran iş yerlerinde en çok 4 işçi. 

76 - 100 kişiye kadar işçi çalıştı
ran iş yerlerinde en çok 5 işçiden ve 
100 den yukan işçi çalıştıran iş yer
lerinde ise işçi sayısı yekfınu en çok 
yüzde beşten fazla olamaz. 

Bu suretle hazırlama, tamamlama 
veya temizleme işleri için günlük ça
lışma saatlerinden önce veya sonra 
çalıştırılan işçilerin, yukarda yazılı 
şartlar dahilinde, hangi saatlerde bu 
işleri ne kadar müddetlerle ve knçar 
kişi olarak yapacakları ve bu işçiler 
arasında tatbik edilen münavebe u
sulleri işverenler tarafmdan iş daiJ'e. 
sinin ilgili "bölge amirliği,, ne yazı 
ile bildirilecektir. 

12 saatlik günlük İf müddeti 
Yine iş "kanununun 47 inci madde

sinin (b) benlinde yazılı olduğu veç
hile vazifeleri aslında biteviye E>Ürmc 
yip vakit vakit ifa edilmek icap eden 
kontrolcü, bekçi, gece nöbetçisi gıbi 
işçilere tatbik edilecek günll!k iş müd 
deti en çok 12 saattir. 

Bu .eibi işçileri bulunan iı;verenler, 

Japon ar Nankini 
Y akamadılar 

(Bnşı Birincide) 
yapılıp yapılmadığı hakkında bu da
kikaya kadar bir haber alınamamış
tır. Amerika. hükumeti tebaasının ve 
sefaret memurlarının emniyetli bir 
yere naklini emretmiş ve bunlar bir 
Amerikan ganbotuna binmişlerd!r. 
Fakat ganbotun henüz hareket etme· 
diği anlaşılıyor. İtalyanların da bir 
ganbotla Nankinden hareket ettikleri 
haber verilmektedir. 

Fakat İngiliz maslahatgilzan Ja -
ponların bombardıman hakkındaki ih 
tarını protesto etmiş ve İngiliz teba
asının uğrıyıacağı her türlü zarardan 
Japonyanın mesul sayılacağını bildir 
miştir. Diğer devletler de ayni şekil
de hareket etmiş bulunuyor. 

Japonlann bombardıman hakkın

daki ihtan üzerine Çinliler, çok ka

labalık kütleler halinde şehirden ay
nlmıya ve daha emin bir yere gitmi

ye başlamışlardır. 
Fakat Japonların hava taarruzu 

yapmak için tayin ettikleri saatte ta
arruz vuku bulmamış ve Japonya Ha 
riciycsi namına söz söylcmiye salıt 

hiyettar bir zat taarruzun geciktiril 
miş olmasının çok muhtemel bulundu 
ğunu anlatmıştır. Bununla beraber 
Romadan bildirildiğine göre, Roma 
mahafiline, 50 tayyareden mürekkep 
bir Japon hava filosunun bugün N,m 
kin şehrini bombardıman ettiğine ve 
bunun bir başlangıçtan ibaret oldu
ğuna dair haberler gelmiştir. Roma
dan alınan haberlere göre, bombar -
dıman yüzünden şehrin birkaç ma -
hallesi yanıp yıkılmış, birçok yerler 
de infilaklar olmuştur. Fakat Nan -
kin şehrini dünya haritası üzerinden 
yok etmek için vukuu beklenen bom 
bardıman ise henüz yapılmamıştır. 
Çin kaynaklarına göre bugün Nan
kin üzerinde altı Japon tayyaresi dü
şürUlmüştür. 

Bazı Japon tayyareleri bu sabah 
Kanton şehri üzerinde uçmuştıur. Çin 

(BAŞMAKALEDEN lUABAAT) 

Kurultayın 

Uyandırdığı 

Dusunceler 
' Başı l in\!lde) 

dakika seferber bilmelidir. Dünün mj
rası olan gerilikleri unutursak ve dün 
yayı normal ve asayişli bir yer sanar
sak kendi kendimizi aldatmış oluruz. 

Talihin türlü türlü ihtimallerile de 
vamh bir yarış halindeyiz. Her türlü 
tehlike ihtmallerini iptidadan yoket
mek için bu yarışı kazanmak ve nor
mal inkişaf hedeflerine fena ihtimal
lerden daha evvel varmak lazımdır. 

Bunun için de her Türk vatan
daşından yiiksek birtakım öl

çülere uygunluk istemekten başka ça
re yoktur. Milli muvaffakıyetler için 
daima seferber bir kuvvet manzara
sını bir saniye bile kaybetmemeliyiz. 
Sıkı bir clbirliğinin ve ahengin şuuru 
daima herbirimizle beraber olmalıdır. 

Memleketin hiçbir köşesi yoktur ki, 
bir Türk memurundan ve bir Türk 
vatandaşından fevkalade şekilde bir 
uyanıklık ve canlı bir yükselme gay
reti beklemesin. Geri, pis, cahil, sıh
hatsiz bir muhit karşısında seyirci 
kalan, vaktini kumar, içki ve dediko
du içinde öldüren her Türk idare me
muru, memleket namına bir daha ge
ri gelmez inkişaf fırsatları kaçması
na sebep olan bir adamdır. 
Şark vilayetlerinden gelenlerden i

§İtiyoruz ki, orada vazifesini kavra
mıyan, halkla elbirliği etmesini bil
miyen, halka hükumeti ve inkılabı 

sevdirmeyi gaye tutmıyan, bütün dü
şüncelerini şahsı üzerinde tophyan 
bir kısım memurlar eksik değilmiş. 
Şark viliıyetieri umran ve terakki 

bakımından bir mücadele cephesine 
benzer. Askerlikte cephe hizmetine 
seçilmek bir şereftir. Gerilerde vilcu
düne ihtiyaç olan birçok subaylar, 
cephe hizmetine koşmakta ısrar e
derler. C-Ophe için daima en iyiler ve 
kuvvetliler seçilir. 

iz memlekette öyle milli bir 
ruh istiyoruz ki, memurları

mıza mesela Şarka gitmeyi gadre uğ
ramak diye göstermesin. imara muh
taç, geri yerlerde kendilerine vazife 
verilmesini bir güven alameti, bir şe
ref bilsinler. Geri muhit kendilerine 
usanç hissi değil, muhiti yükseltmek 
için mücadele hevesi versin. Oyle bir 
milcadele ki, gösteriş için değil, hal
kın iyiliği için, halkla beraber yapıl
sın. 

Memleketin şarkında ve garbinde 
her memurdan ve her vatandaştan 

beklenecek hareket tarzı; hususi 
menfaatini umumi anenfaate ve milli 
vazifede görebilmektir. 

Böyle mühim bir gayeye, sadece 
arzu gösterilmekle varılmaz. Müspet 
yolda bir milli şuur uyandırmak için 
elbette çok uğraşmak lazımdır. Fakat 
bu memlekette öyle tılsımlı istidatlar 
var ki, böyle milspet bir milli uyanık
lığa bile zannelildiğinden çok az bir 
zamanda varmayı mümkün kılar. Za
ten bUtUn inkılup adımlanmızdaki sü
rat, bu güzel istidat ve imkiının birer 
delilidir. 

Bu yolda intibah cereyanları için 
ilk adım, geçmiŞ hakkında doğru bir 
görüş kurmak ve bunu inkişaf için a
nakaynnk diye kullanmaktır. lşte biz, 
Tarih Kurumunun iki gündenberi gü
zel bir kurultay şekline varan çalış
malarında bu imkanı görüyoruz ve 
kurultayı bundan dolayı çok derin 
bir alaka ve ferah ile karşılıyoruz. 

Ahmet Emin YALMAN 

lilcr bir Japon tayyaresinin hasara 
uğradığını, diğer üç tayyarenin de dü 
şürüldüğtinü haber vermektedirler. 

Yeni bir ihata mı? 
Japonlar şimali Çinde yeniden elli 

bin Çinlinin çevrilmiş' olduklarını ve 
bunların Pekin - Suiyan demiryolu 
boyunca ilerliyen Japon kıtaları ile 
Chansi ve Suiyan eyaletleri arasın
da bir serhad şehri olan Shahubon'
dan ilerlemekte olan Japonlar tarafın 
dan ihata edilmiş olduklarını haber 
veriyorlar. 

Bir anla1ma 
Tokyo, 21 (A.A.) - İngilterenin 

Çin denizi açıklarında İngiliz ticaret 
gemilerinin sicil şehadetnamelerinin 
Japon donanması tarafından tetkiki 
ni kabul etmek için ileri sUrmüş ol
duğu şartlar Japon Hariciye Nezareti 
tarafından kabul edilmiştir. 

·sıhhat Vekaletinde 

300 Kadar Doktor 
ve Mütehassısımıı 

Terfi Ettiler 
Ankara, 21 (Tan muhabirinden)

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti, 
yeni Teşkilat Kanununun tatbiki es
nasında teşkilata bağlı, tababet ve 
şuabatı mensuplarını sınıflara ve bu 
meyanda birçok memurları da. terfi 
ettirmiştir. 

Hususi idare ve belediye bütçelerin 
den maaş alan, mütehassıs ve dok -
torlardan pek çoğu terfi edenler me
yanındadır. Terfi edenlerin sayısı 

287 dir. İsimlerini bildiriyorum . . 

80 liraya terli edenler: 
İzmir memleket hastanesinden 

Mehmet Nuri, Hasan Yusuf, İzmir 

Eşrefpaşadan Cevdet Fuat, Antep -
ten Rifat Hamdi, Afyondan Recep 
Şefik, Antalya.dan Hayri, Bursadan 
Ekrem, Yusuf İzzettin, Çorumdan 
İsmail Memduh; Adanadan Tevfik; 
Cerrahpaşadan Rüştü, B!hri İsmet; 
İstanbul belediye kimyahanesinden 
Mustafa. Muhlis. 

70 liraya terli edenler: 
Hasekiden Ahmet Şükrü, Nazmi, 

Esat, Ali Rıdvan, Avni, Nazmi Halil, 
Naci Kazım, Mehmet Ali, Ali Şükrü, 
Şükrü Hazım; Zeynep Kamilden Ah
met Eyüp, Darülacezeden Salih Be
kir; İstanbul belediye sıhhat iş1eri 
muavini Osman Sait, müfettiş Şük
rü Kamli; sıhhi muayene komisyo -
nundan Halit, Süleyman Şükrü, Ha
san Osman İstanbul verem di:;panse 
rinden Mustafa Talat; emrazı zühre
vlye teşkilatı müdüril Zihni Galip, 
miifcttiş Mehmet Rüştü, Naci, Nu
reddin ve' Rasih; Beyoğlu emrazı 

zühreviye muayenehanesinden Os -
man Nuri; Galata emrazı zühreviye 
muayenehanesinden Bahaettin; !s -
tanbul emrazı zühreviye muayeneha 
nesinden Saim; Topane emrazı ıüh
reviye muayenehanesinden İbrahim 
Ethem; Üsküdar emrazı zlihreviye 
muayenehanesinden Şevket Aslan; 
Trabzondnn Abdullah; Balıke~irden 
Hasan Raif, Mustafa Şaban, Kamil, 
İhsan; lzmirden Halil, Fahreddin, HU 
seyin Hulki, İsmail Ziya, ZtüıtU; İz
mir Eşrefpaşadan Esat, Lutfi Rah
mi, Kocaelinden Nail, Fevzi: Konya
dan Osman, Tevfik; Naili; Kmıehir
den İbrahim Ethem: Malatyad~n Şe
fik; Manisadan Şevket Alim, Ali Fa
iz, Enver; Rizeden Seyyar Salim; 
Samsundan Hasan Fehmi, Alaaddin, 
Sabri, Şevket, Necmeddin; Ordudan 
Sıtkı; Kütahyadan Ahmet Ferit, Ah· 
durrahman; Kilisten Mehmet Emin; 
Giresundan Abdillkadir; Mersinden 
Kemal Şakir; İspartadan İbrahim Et
hem; Kastamoniden Ha)Ti Dilaver; 
Aydından Ahmet Necip, Şevket; Bo
ludan Hakkı, Arif Salim; Bursadan 
Şefik İbrahim, Osman Niyazi, Meh
met Tevfik, Lfıtfi, Cevat; Çankırı -
dan Isa Ruhi, Rasim Ali; Diyarbekir 
den Mustafa Rifat; Edirneden Sür -
~aneddin, İsmail Hakkı; Eskişehir -
den Ştikrü, Şemseddin Sami; Sinop
tan Bahir; Sivastan Sıtkı Necip; A: 
danadan Ziyaeddin, Reşat; Beyoğlun 
dan Fikret Tahir, Necmeddin, Tarik; 
Ccrrahpaşadan Neşet, Fethi, İhsan 
Arif, Nazmi, Ahmet ŞükrU. 

55 liraya terli edenler: 

Bahkesirden İbrahim Ekrem; Ça
nakkaleden Kazım Hüseyin, Hüea -
meddin; Ada pazardan Ruhi; Kon ya
dan Naci, Vasfi, Lebip, Besim; Kır
şehirden Naci; Manisadan Semih A
rif, Şefik Arif; Mnraştan Sedat; Sam 
sundan Agah; Ordudan Saceddin Sa 
mi; Mersinden RUştü; Tarsustan Rı
za Derviş, Kaşif Ömer; Kastamonu
dan Seyfeddin; lneboludan Rifat; 
Kayseriden Velyeddin, Haydar; Kırk 
larelinden Avni Talat Antalyadan 
Hüsnü Saffet, Halit Şevki; Aydın -
dan Nuri, F'uat, Bilecikten Tahir; Ço 
rumdan Saffet; Edirneden Tahsin; 
Uzunköprüden Ali; Cerrahpaşadan 

Mehmet Rüçhan; Hasekiden SUley -
man Fehmi; Beyoğlu emrazı zUhrevi 
ye muayenehanesinden Kemal; Ka -
dıköy emrazı zilhreviye muayeneha
nesinden Hasan Kamil, Denizli hasta 
nesinden Osman Nuri; Ereğli hasta
nesinden Ha.yreddi: Yozgat hastane
:Hinden Ziyaeddin, Urfadan Fuat: 
Trabzon dan Talat; Tekirdağın -
dan Muzaffer; Mardiq~en Mahmut 

Ragıp; İstanbul belediye kimyahane· 
sinden Fehmi Rıza, HulCısi ,Aziz, f!s· 
!im Cemal; 

45 liraya terli edenler: 
Uşaktan Abdlilhalik Kudret; Mer· 

sinden Nejat Mazlum; Bursadan şeııı 
seddin; Erzin candan Hadi; Beyoğ .. 
!undan Hakkı Rüştü, Sadreddin; Cer· 
rahpaşadan Besim Rı.lşen; Hasekidell 
Salih Tevfik; Eminönü belediye şube 
si,baş doktoru Fevzi; Fatih belediye 
şubesi baş doktoru Nasır Şevki, :Be
yoğlu belediye şubesi baş doktoru 
sükuti; Beşiktaş belediyfl şubesi bıı.Ş 
doktoru Ali Fuat; Adalar baş doktO" 
ru Yusuf Kenan; Sarıyer baş doktO" 
ru Suat Nahit, Bakfrköy baş doktorll 
Nureddin; Beykoz baş doktoru Hil • 
seyin Hüsnü; Üsküdar baş doktoı:1 
Ekrem; Kadıköy başdoktoru Tevfl1' 
Akü; Beyoğlu emrazı zlihreviye ııas 
tanesinden Cemal Ömer; Deniz!idell 
Ali Suzan, Muhiddin, Bürhaneddini 
Bartından Muammer: Urfadan .Mll • 
z:ı.ffer; Tokattan Helim; Tekiı dağın• 
dan Lütfi Hikmet; 

1zmirden Celal; Konyadan Şevketi 
Malatyadan Hasan Tahsin; MuğladaJl 
Mustafa; Rize.den Şakir; AksarsY • 
dan Cemal Bahri, Münir; Kütahya.• 
dan Ratip; Uşaktan Sait Osman; ~ 
!azizden Mecdettin, Aziz Nahit; J\.'11. 
tepten Tahsin, Ziyaeddin; lsparta • 
dan Ji"ahreddin; Giresundan Kemsi 
Hamit; Karstan Esat, Faik, Salibi 
Afyondan Kadri; Aydından Muhsit11 

İsmail Münif; Çorumdan Ayşe sıdı· 
ka; Erzin candan Şinasi; Adanad~ 
Kemal Tahir; Osmaniyeden Nevwt, 
Zeynep Kamilden Fuat; Darülacıe • 
den Halit, Naci Sait, Yusuf Ziya.; J'J
yüp dispanseri b~ doktoru Ali ıu· 
za; Üskildardan İzzet Süleyman: J36 
yoğlundan Mehme~ tstanbuldan Fe· 
rit; İstanbul belediyesi <Sıhhi ınıtıay& 
ne komisyonundan Baki; IstanbıJl ,.e 
rem dispanserinden Sadık Nuri; ıs· 
tanbul emrazı zühreviye hastanesiıı 
den Ahmet Münir; Galata eınrtı9 
zühreviye muayenehanesinden Ce\'st 

Muhtar, Muammer; İstanbul eınrıızl 
zühreviye hastanesinden Sadettin: 
Denizliden Sait; Safranboludan 05" 
man: Yozgattan Faiz, lfilkerrem. ).b 
met İhsan; Urfadan Münir; Tra.bıoıı 
dan İrfan: Tokattan: Mustafa, Siirt· 
ten Yusuf Mümtaz; Mardinden J{ll' 

lil; 

40 liraya terli eJ enler: 
tzmirden Ali Rıza; Bursadan ~1<"' · 

rem: İstanbuldan Sadettin, 1bs811' 
Tevfik, Mehmet Zeki, Rıza, Faik ~· 
lebi, Ali Memduh; Fatihten HUse~rill 
Tahsin, Mehmet Fehmi, Kemal, :a~; 
san Tahsin, Süreyya, Kemal, HiıJtl~ 
Şakir, Mahmut ıiya, Talat; Beyog~ 
!undan Fuat, Sadık Abut, Necati, J,, 
met Kemal, Şükrü, Neriman Tevfi}{: 
Tevfik Hicri, Mahmut Remzi, Hak~~· 
Beşikta.ştan Mithat, Saffet, NO.Z\' 
Hilmi; Adalardan Ahmet şevke 1 

İbrahim Rüştü, BUrhane..clıliu, Seri' 
yerden Memduh, Ahmet irfan, S8iP• 
Zühtü; Bakırköyden Salahndd~, s; 
di Şerif; Beykozdan İrfan, Şef.ık, , 
mer Şükrü; Üsküdardan AhmP.t şe' 
ki, Ahmet Namık, Hüsnü Ne.~: 
Fahri, Recep Sabri; Kadıköyden ~ti. 
met• Nuri, Şevki, Hasip, İhsan ~ ., 
Eyüp dispanserinden Kemal; .Mf 

9 
dispanserinden Saffet; Samand~ 
dispanserinden Hikmet Emin; Ör:Jl Jı 
!iden Sadettin: Mahmut Beyden ı,fc ~ 
met Ali: Silivriden Şükrü; Büyilklie 11 
meceden HüsnU Şahin; Çatalce.d_9o e 
Fatinullah Hasip; 1strancadan :au:ş 
yin Avni; İstanbul belediye kim~re. 9 
nesinden Tali Adnan, Nebile, Fstıı1 
Fikret. le• 

İzmir memleket hastanesi diş do t· 
rf. e 

toru 1juzaffer de 25 liraya te 1 

mişlcrdir. 

Bir Kız, Erkek Oldu . 
Jli• 

Konya, (TAN) - Karamanın 'f 
sira köyünden 12 yaşında Bayan ~e 
la, burada memleket hastahans.sııı et' 
yapılan bir ameliyat neticesinde &e 
kek olmuştur. Leylfı.nın Uç kız 1<ııJM 
şi vardır. Anası ve babası, b~~rııol' 
bir erkek evlat kazandıktan ıçın ç 
memnundurlar. 
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Ankarada 
}eni inşaat 
Ulıa.\nkara, 21 (TAN) - Ankarada 
le : ~aallyeti, son ay içinde çok iler 
Ço~tır. Yeni imar planına göre, bir 
llit Yerlerin istimlaki yapılmış ve ge
t c_addeler açı!ımağa başlanmıştır. 
ki ltıtıiyet abidesile istasyon arasında
fer~~aıt yolda muntazam otobüs se
laıı e11 başJamıRtır. Bu yol bir taraf
tad da Yenişehri Cebeciye bağlamak 
lıt ır. Bundan başka §ehrin muhtc -
t Yerlerinde altı asri hela yapılacak 
c ~~ l3unıann ikisi Yenişehirde ola-
alltır. 

k .\.Yrıca yine Emniyet abidesine ya
aı ~bir yerde de Anadolu klübü bina

Urulacaktır. 

4ydırtda Bİçki ve 

Dikiş Yurdu 
'llt.\ydın, (TAN) -936 ders yılı ba
" de açılan biçki - dikiş yurduna de-
aın eden 31 talebeden 15 i diploma 
~l§tır. Yurt bir ihtiyacı karşıladığı 
~ • nıezun talebenin yerine 16 tale
~azılmıştır. Bu vaziyet kal"§ısında 
~ Un talebe kadrosu kırka çıkarıl
le~· Her yıl meccani olarak 3 ta-

de alınmaktadır. 
1t ~Urtta dikiş ve biçkiden başka şap 
lçılık, çiçckci!ik, sepetçilik, yağlı bo 

~l!na ve kabartma işlerile çok güzel 
teleııkler de yapılmaktadır. 

!)'-'ende Civarında Kaçakçılık . 

'l' l>arende (TAN) - Yeniceköyünde 
t elb'Yık oğullarından Ali oğlu ay-
1~rn. kaçakçılık yaptığı anlaşılmış, 
bil'. kilo kaçak tütün müsadere edil
i~..,, Bayram da altı ay hapse ve 800 
t~ Para cezasına makÜm olmuş· 

T E R 
Zarafetin Dütmanıdır. 

Sudorono PERTEV 
Sizi ıülünç olmaktan 

kurtarır. 

Biga asliye hukuk hakimliğinden: 
Biganın Eybekli köyilnden Hüseyin 
kızı Sabiyeye. 

Kocanız Biganın Yenice köyün -
den Hüseyin oğlu Zakir tarafıridan 
(evlenmenin tahmil ettiği vazifeleri 
ifa etmemek maksadiyle on sekiz ay 
danberi aile birliğini terk ettiğiniz -
den bahsile K. M. 132 inci maddesi
ne teevfikan bir ay zarfında birliğe 
avdet etmenizin size ihtarı için) da\'a 
ikame edilmiş olup duruşmanın mu
ayyen bulunduğu 9-11-937 günü 
saat 10 da Biga asliye hukuk mah
kemesinde hazır bulunmaklığınız ika 
metgahmızın meçhuliyetine binaen 
ilanen tebliğ olunur. 

Istanbul ikinci icra memurluğun
dan: Türk sancağını hamil olup Is -
tanbul limanının 105 sicil numara
ı;ında mukayyet bulunan 1158 gayri 
safi hacmi istiabı toni!atosunda bu
lunan ve Ingilterede 1870 tarihinde 
inşa edilmi§ olan ve derununda iske-
1~ 4. sancak 7. kilit zincir, 1 Haypre
se, 2 can kurtaran flikası ve 5 salı 3 
vinç 1 irga 2 yuma 2 demir bir yığın 
halinde fersude halat ve ambar ka· 
pak ve muşambaları 1 salon gramo
fonu 5 sandalya ve salon döşeme ve 
perdeleri ile haypşerer 1 Loplo şer
peting 1 poli 1 çift setrap 2 tek set· 
rap ekzantrik rot tarfi 4 kaplin civa 
tası ı garnk yatağı 2 groshert civa 
tası ı silay rot 2 grank civatası 1 fit 
pilançeri 1 delik tezgahı 1 mengene 

O 1 köhne kilrek 1 erpanp rot 2 balrıs 
sküdar ve Kadıköy liveri 1 mikdar ımakine anahtarı 1 

Tramvay Şirketinde makine liftin uskuru ı kanpan maki-
t Üsküdar - Kadıköy ve havalisi ne (iki silindirli) 1 üstüvani kazan 
b~arnvaylan şirketinden aldığımız (alev borulu) olan ve elyevm Haliç-
ır lllektupta deniliyor ki: te Fener önilnde dubada demirli bu-

h "Şirketimiz idaresindeki değişiklik !unan ADANA vapuru ipotek cihe-
lsebiyle, son gUnlerde bazı İstanbul tinden satılığa çıkarllmıgtır. Satış 

t;telerinde çıkan haberlerin, şirke 26-10-937 tarihine müsadlf salı gü 
~ .

1
tin salahiyettar 'ahsiyetlerinden nU saat on dörtten 16 ya kadar da

~ğini ıkaydeder ve gueteıerin jrede icra oıu11acaktır. Verilecek be-
01 ~ fikir ve mU!aleaJanndan ibaret del işbu vapura ehli vukuflar tara
~ d~gu anlaşılan bu yazılarm, yanlı§ fından takdir olunan 26055 Uranm 
'tt! ~~kil.ere yol açmaması için tavzihi. yüzde yetmiş beglni bulduğu takdir· 
'---erız.,, de en çok artıran Uzerinde ihalesi ic
-:~~::=:::==-=-=-=======-=-==-==- ra kılınacak ve aksi takdirde son pey 

ıahibinin taahhUdU baki kalmak şar 
tile arttırma 15 gün daha temdit olu
narak 11-11-937 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14 ten 16 ya 
kadar dairede yine müzayedeye de
vam olunarak en çok artıran üzerin
de bırakılacaktır. 
Arttırma peşin para iledir. Müza

yedeye iştirak edeceklerin işbu Ada
na vapuruna takdir olunan 26055 li
ranın yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
pey akçesi veya ulusal bir bankanın 
teminat mektubunu vermeğe mec
burdurlar. 

Mezkur geminin nefsinden doğan 
müterakim vergi ve sair rüsumu bah 

riye ile resmi dellAlf ye borçluya ait 

olup b<'~eli milzayededen tenzil olu
nacakttr". Yalnız intikal harçları ve 

intikale mUtealllk diğer masarifat ve 
badelihale muhafazaya müteallik ted 

birl<'l· için sarf edilecek para mUşte· 

riye :..ittir. 
21)J4 No. lu icra ve iflas kanunu

nun 126 ncı maddesine \evfikan hak

Ja:ı deniz ticaret sicillerile sabit ol
mı:ran ipotekli alacaklılarla diğer a
!iltadarlarm bu haklarını ve hususi
le faiz ve masrafa dair olan iddiala

rını ilan tarihinden itibaren 20 gün 
. çinde evrakı müsbitelerile birlikte 
934/5810 No. lu dosyaya müracaatla 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
haklan Deniz ticaret sicillerile sabit 
olmıyanlar satı§ bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar. Artırma şart
na.mesl herkes tarafından görülebil· 
mek üzere 4-10-937 tarihine raıt
hyan pazartesi gününden itibaren 
daire divanhanesinde asılı bulunacak 
tır. Daha fazla malflmat almak iste
yenlerin 934/ 5810 No. lu dosyasına 
müracaat etmeleri lazımdır. Satı3a 

iştirak edecek müşterilerin i§bu vapu 
ra ait bütün malumatı öğrenmi3 ad
dolunacakları ilan olunur. (113) 
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Kapalı Zarf U ıuliyle Eksiltme ilanı. 

Uzunköprü Belediye Reisliğinden: 
1 - Eksiltmiye konulan iş: . 
"Uzunköprü kasabasının Nafıa Vekiletinden musaddak elektrık pro-

jesi mucibince elektrik tesisatı.,, 
Tahmin edilen bedel: 
A - Bedeli keşfi 13,300 lira olan lokomobil ve teferrüat:J. 
B - Bedeli keşfi 19,486 lira 50 kuruş olan alternatör, tevzi tablosu, ir

tibat nakilleri, santral tenviratı, beş tonluk pon rulan eehir &ebekesi ve 
montaj ki ceman 32786 lira 50 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak ~unlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Fenni gartname 
D - Ke3if cetveli, 
E - Projeler. . 
Istiyenler bu şartname ve evrakı beş lira bedel mukabilinde Uzunköprü 

belediye muhasebesinden alabilirler. 
3 - Ekaillme kapalı zarf usulü ile olup 27-10-987 tarihine tesadllf 

eden çarşamba günü saat 16 da Uzunköpril belediye dairesinde yapıla
caktır. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için isteklinin 2459 lira muvakkat teminat 
vermesi ve bundan başka a3ağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lazım
dır. 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla beraber Nafıa Vekaletinden a
lınmış ehliyet vesikasını f braz etmek ıarttır. 

5 - Teklif mektuplan yukarda ya z1lı saatten bir saat evveline kadar U· 
zunköprü belediye daimi encümeni reisliğine makbuı mukabilinde veri
lecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların 3 Uncll maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dıı zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış bulunması 
farttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (6267) 

Liseler Alım, Satım Komisyonundan : 
Beherinin İlk teıJ1i.. Eksiltmenin FJcıdltmenin 

Erzakın cinsi Miktarı Tahmin Fi. nat yapılacağı eekli 
Kilo Kuruş Lira K. gün ve saat 

Pirinç unu 700 20 ) 
Un ekstra 14500 16 ) 
1'1akama 4500 26 ) 327 15 29-9-987 
Şehriye 1050 26 ) 
trmik 1350 ıs ) 
Kuskus 450 24 ) 
Nişasta 600 18 ) 

çarşamba 
saat 15 te 

Açık 

Komisyonumuza bağlı Galatasaray, Erenköy ve Kandilli liselerinin ma
yıs 1938 sonuna kadar ihtiyaçlan olan yukarda miktar, muhammen bed~ 
li, lWt teminat eksiltme giln ve saatleri yanında yazılı yiyecekler açık ek· 
siltmiye konulmuştur. Eksiltme fsta nbul Killtür Direktörlüğü binası için 
de toplanan komisyonda yapılacaktrr. 

isteklilerin şartnamedeki yazılı kanuni vesikalardan ba~a Ticaret oda
sının yeni yıl vesika ve teminat makbuzlan ile birlikte belli gUn ve ıa.atte 
komsiyona gelmeleri ·şartnameleri görmek üzere komişyon sekreterliğine 
müracaatları. (6100) 

Darphane ve Damga Matbaaıı Müdürlüğünden: 
60 ton yerli kriple maden kömürü açık eksiltme ile satın alınacaktır . 
l - Eksiltme 6-10-937 Çarşmaba gilnü saat 14 de yapılacaktır. 
2 - Bu işe ait şartname Pazartesi, Çarımba ve Cuma gilnlcri saat 

14-16 arasında Idaremiz Muhasebesinden alınabilir. 
3 - Taliplerin; yukarıda yazılı gün ve şaatte 180,50 lira muvakkat 

teminat akçesile bırlikte Müdüriyetimize müracaatlan ilin olunur. (6241) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet V ekc)letinden: 
Istanbul nehari ve Çorum leyll küçük sıhhat memurlan mekteplerinin 

eylül başında biteceği ilan edilmiş olan kayıt ve kabul müddetleri birinci 
teşrin başına kadar uzatılmıştır. (6301) 

!I 

Ankara Devlet Konservatuvarına Bu Yll Ah· 

nacak Talebe Kayıt ve Kabul Şartları. 
1937 - 1938 öğretim yılı için Ankara Devlet Konservatuvarı "Tiyatrc 

ve Opera" kısımlarına kız ve erkek talebe alınacaktır. Okul parasız ya. 
tıhdır. Talebeye her ay bir mikdar da harçlık verilecektir. 

1 - Aranılan genel vasıflar şunlardır: 
A - Aza ve vücudu kusursuz olmak, 
B - Sesi güzel olmak, 
c - Iyi kulağa malik bulunmak "i§ittiği sesleri tanımak veyahut ay .. 

nmı tekrarlıyabilmek,,. 

D - Kızlar için en aşağı yaf 16, erkekler için 18 dir. 
E - En az orta okuldan diplomalı bulunmak "Opera kısmı i)in pek iY.1 

Hse malik olanlardan bu eart aranmaz", 
F - Şivesi ve vücudu sahneye müsait bulunmak, 
3 - istekliler arasında bir seçme sınavı ya.pılacaktırı 
A - Tiyatro kısmı için §unlar aranılacaktır: 
A - Düzgün ve serbest konuşma, gördüğü veya okuduğu geyl anlat· 

- kuar.ti, 
B - Okuduğu veya gördüğü bir tiyatro piyesi içerisinden seçilecek bir 

rolU yapabilımek, 
C - Sınav heyetince verilecek bir rolU yapabilmek, 
B - Opera kısmı için ıunlar aranılacaktır: 
A - Kendi seçeceği, bildiği bir şarkıyı söylemek, 
B - Sesleri ve melodileri tekrarlıyabilmek, 
C - Ritmik duyma ve hissetme kudreti. 
3 - Sınavlar, 5--10-937 Salı gUnUnden 9 - 10 - 937 Cuımar .. 

tesi günUne kadar Istanbulda Şehir Tiyatrosu Rejisörlüğünde, Ankara.
da 11-10-937 Pazartesi gününden 15-10-937 Cuma gününe kadar 
iter gUn saat 9,30 da, Cebeci'de Müzik Oğretmen Okulunda bir heyet ma
rifetile yapılacaktır. 

letekliler, pullu dilekçelerile Istanbul'da Şehir Tiyatrosu RcjisörlUltt· 
ne ve Aukarada Müzik Oğretmen ·okulu Direktörlüğüne başvurmalıdırlar, 

4 - Dilekçelere ıunlar bağlı bulunmalıdır: 
A - Nüfus tezkeresi veya. bunun taadikll bir sureti, 
~ - Orta okul cüploması veya tasdikli bir sureti, 
C - Sıhhat raporu, 
D - Hüsnühal varakası. (3255) (6031) 

Nafıa Vekaletinden: 
l - Bali.diz • Burdur hattı ihtiyacı için 9-9-1937 tarihinde münakasaya 

konulan otuz bin metre mikap balasta talip zuhur etmediğinden mezkur 
balastlar kapalı zarf usulile yeniden münakasaya konuLmuştur. 

2. - A - Bu balastların muhammen bedell 13500 liradan ibaret 10000 
merte mikabı Bozanönü istasyonu clvarmdaki taş ocağından. 

B. - Muhammen bedeli 12500 liradan ibaret olan 10000 metre mikabı 
Karakuyu istasyonu civarındaki taş ocağından. 
· C. - Muhammen bedeli 11000 liradan ibaret olan diğer 10000 metre 
miklbından 5000 metre mikA.bı Balldiz - Burdur hattının tarafeyninden 
toplama ve 5000 metre mikabı da ocak balastı olarak \'erilecektir. 

3. - Eksiltme 4-10-1937 tarihinde saat on beşte vekAletimiz demiryol
lar ln§aat dairesindeki münakasa komisyonu odasında yapılacaktır. 

4. - Muvakkat teminat 2775 Uradır. 
5. - Milnakua §artnamesi, mukavele projesi ve diğer münakasa evra

kı 185 kuruş mukabilinde demiryollar inşaat dairesinden verilmektedir. 
6. - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 No. lu arttırma ve eksiltme 

ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesika
larla 937 senesine ait olmak Uzere veklletlmizden verilmiş milteahhitlik 
vesikasını ve fiat teklüini havi zarflarını mezkur kanunun tarifatı daire
s!nde hazırlıyarak 4-10-1937 tarihinde saat dörde kadar inşaat arttırma, 
eksiltme ve ihale komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
(6209) 

T. C. Ziraat Bankası lstanbul Şubesinden: 
Halkalı Ziraat Mektebile Yeşilköy Tohum ıslah enstitüsilnde yaptırı-

lacağı UAn edilıen Hangarlann adedi üçten beşe çıkarılmış ve evsafında 
da değİşiklik yapılmış olduğundan inşaatı almak isteyenlerin verecek
leri teklif mektupları 27-Eyllll-1937 Pazartesi gUnU saat 16 ya ka
dar kabul edilecektir. 

Yeni plan ve şartnamelerin Bankamız MUdürlyetinden istenmesi rica 
olunur. (6326) 

Bahçe· 
kapıda 

SALİH NECATİ 
• 

den alınız. Reçeteleriniz bilyUk bl r 
dikkat,ciddf bir istikametle hazırlanır FOSFATIN NECATI Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. 

Bununla beslenen yavrular tom
bul ve kuvvetli neşeli olur. 
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10 
Kuruşa 

H A S A N T 1 R N A K ti l A s· ı 
Türkiyenin en mUkemmel cilasıdır. Sedef ve renkleri birer şaheserdir. 

1, 2, 3, 4, 5 renkte ve mandarin nevi fırçasile şişesi 

10 kuruştur. 
Her yerde H A S A N ismini ve markasını isteyiniz. 

Kadıköy Kız Enstitüsü Direktörlüğünden: 
Enstitü ve Ak.tam Okulu talebe kaydına devam edilmekte

Öir. "6258,, , 
1 SÜMER BANK 

UMUMİ MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Bankamız tarafından Avrupaya tahsile gönderilecek Lise 

mezunlarının müsabaka imtihanına 28--9- 937 Sah günü 
sabah saat (9) da lstanbulda ve Ankarada ba.,Janacaktır. Ev
velce müracaat eden taliplerin en geç 27-9.-937 Pazartesi 
günü saat 14 de kadar latanbulda Bankamızın Galatadaki 9u
besine müra~tlan lazımdır . ....................... 

Saçlarınızı Oötülmetten Koruyunuz 
Kanzuk 

Saç Eksiri 

K~M~JEN 
Saçların köklerin1 kuvvetlendi • 
ri r. Dökülmesini keser. Kepek· 

leri t amamen giderir ve bU • 

yüme kabiliyet ini artırarak saç • 
lara yeniden hayat veri r. Koku . ......... _. .. 

, ........................................... ~ 
1 Kendine beyhudel 

• yere eziyet ediyor 

NEVROZiN 
varken ıstırab çekilir mi! 

BAŞ, DiŞ 
ağrıları 

ve ütütmekten mütevellid bütün 

ağrı sızı, sancılarla nezleye, 

romatizmaya kartı : 

icabında günde 3 kate alınabilir • 
....................................... , 

Adana Pamuk Ü~tme çiftliği 
Müdürlüğünden: 

Alınacak eşyanın nev'i Miktarı Muhammen bedeli 
Benzin 700 Teneke 312.5 Kuruş beher tenekesi 
Gaz 230 ,, 282.5 ,, " " 
Mazot 3350 ,, 155 " " " Valvalin 50 ,, 450 " ,, ,, 

Vakum 4000 Kilo 30 ,, Beher kilosu 
Gres 250 Kilo 45 ,, 11 ,, 

Pamuk üretme çiftliğinin şubat 938 sonuna kadar ihtiyacı olan ve yu
karıda cins, miktar ve muhammen bedelleri hizasında gösterilen yanıcı 
maddeler kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

!hale 5-10-937 tarihine müsadif Sah günü saat 15 de Adana Pamuk 
üretme çiftliği Müdürlüğünde müteşekkil komisyon huzurunda yapıla
caktır. ilk teıminat 718 liradır. Şartnameyi görmek ve almak isteyenle
rin Adana Pamuk Uretme çiftliği müdürlüğüne müracaatları ve taliple
rin muayyen gün ve saatten laakal bir saat evvel teklif mektuplarını A
danada köprü civarında pamuk üretme Çiftliği Müdürlüğüne vermeleri.6368 

Devlet Demlryollar1 '~ limanları işletme U. idaresi ilanlara 

Ilk eksiltmesi feshedilen 2.200 lira muhammen bedelli sıcak su ile la
vaj tesisatı için santrifüj t~lumba ve teferrüatı 20-10--1937 Çarşamba 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 165 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
ta~in ettiği vesikaları ve Nafia Müteahhitlik vegikası ve tekliflerini ayni 
giln saat 14,30 a kadar lçoruisY.On Reisliğine vermeleri lazmıdtr. 

Tadil edilen §artnamelcr parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesin
den, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (6295) 

rATI 

An ti virüsle Tedavi 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntılar, dola

ma, meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaralan, 

~rgenlikler, koltuk altı çıbanlan. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

Şark i spenciyari laboratuvarı ısTANBUL 
~ ..................................... , 

. . •. , . • '· ' . . -: • 1 1 . . 

Sıhhat ve Güzellik 

Sağlam ve güzel dişlerle 
Sağlam ve güzel dişler de 

Sabah, öğle ve akşam günde 3 defa 

RADYOLiN ile temin e~ilir. 
Dişlerinize çok dikkat edin.iz. 

Bazan en üstad doktorların bile aebeb menşeini bulamadıkları 
bir hastalığın, diş iltihabından ileri geldiği pek çok 

tecrübelerle anlatılmışbr. 

Günde 3 defa ditlerinizi fırçahyarak ve daima 
o • 

RADYOLiN 
kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz. 

HAZIMSIZLIK ---· Hayatın zevkinden insaoı mahrum eder. 

Pertev · Karbonat komprimeleri 
Çok temiz bi - Karbonattan ve toz karbonat almaktaki m ü.5ktilat göz 

•lm••••••ö•n•ün•de tutularak yapılmıştır. 
Her eczanede satılır. •••••••-• 

su 1@.t if, kullanışı kolay bir saç 

eksi ridir. 'I KORKU E \ ı~ .. , ski Feyziati 

-~m~-~~~~Y~~~~·~L~u~.~~-~~.:~=~~!~~~~~··!~!~~~~~!!!!!~~~~~~~~~~~#~ =;~~=~~~ 1 y~~ı ~~~~~~b~~~~~:~~z 
Arapkir Şarbayhğından: nefes daralması KAR· 1 Dk kısımdan itiba ren yabancı diller 

ı . - Kasa?a~a altı kilo metro mesafeden getirilecek içme suyuna ait DOL'a biraz devamla m.••••T•a•le•b•e•kaydı için bergün mektebe müracaat edilebilir. Istiyenlere tarifname gönderilir . 
keşıf ve proJenın yapılması 13-9-937 gününden itibaren aradaki tatil nihayet bulur. Arnavutköy tramvay caddesi: Çifte saraylar. Telefon - 36,210 •••••• .... 

günleri sayılmamak üzere yirmi gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Yapılacak Proje ve keşif içme su:arı projelerinin ne suretle ha

zırlanacağına dair olan talimatnamenin 6 ncı maddesinin bütün fıkrala
rına göre ihzar ve ikmal edilecektir. 

3 - Yine bu talimatname mucibince yapılması icap eden diğer hususat 
dahi tamamlanacaktll'. 

i4 - Bu işi yapmak isteyenler tekliflerini birinciteşrin ayının altıncı 
çarşamba günü saat 16 ya kadar Arapkir Belediyesine bildireceklerdir. 

5 - Edilen teklif komisyonca muvafık görüldüğü takdirde istekliye 
malumat verilecek ve icabeden teminat alındıktan sonra kat'i ihalesi ya
pılacaktır. Bu işi yapacakların ehliyet kağıdı ibraz etmeleri mecburidir. 

6 - Eksiltme kapalı zarf iledir. Teklif anektuplarının ihale saatinden 
bir saat evvel yetişmesi lazımdır. 

7 - Bu hususta fazlş. izahat almak isteyenler Belediyemize müracaat 
etmeleri ilan olunur. (6375) 

~---------ZUhrevi ve cilt bastalıklan 

or Hayri Omer 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağacamı 
knrşısmda No. 133 Telefoo :43585 

- Dr. t H S A N S A M 1 

OKSORUK ŞURUBU 
Öksürük ve nefes darlığı boğma· 
ca ve kızamık öksürükleri için 
oek tesirlı ilaçtır. Her eczaned,. 

• ve ecza depolarında bulunuı• 
BfSİrt KEMAL- MAHMUT CEVAT 

rczllNESİ 
sıııcc cı 

~--------------------~------------------------_:_~-=---
~ ----------•GECEL - GONSEL ___________ _ 

Kız · Erkek YÜCA ÜLKÜ LiSELERi Orta - Lise 

<Eski 1 N K 1 L A P l 
Kuranı, Direktörü: NEBlOCLU HAMDI Olkümen 

Resmi okullara muadeleti tasdiklidir. Kayıd için hergün müracaat olunabilir. isteyenlere mufat" 

sal tarifname gönderilir. 
---------••Çar,ıkapı, Tiyatro caddesi . Telefon: 20019 __________ .. 

istikl81 Lisesi Direktörlüğünden: 
1 - tık, Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Henüz müracaat etmiyen eski talebenin kayıtlan kapanmıştır. Bundan sonra yapılacak müracaat ka 

bul edilmiyecektir. 
3 - 1stiyenlere mektebin kayıt ~rtla.rını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 

- ~- - -~ - - -- ' .-... 


