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O~iincii Oil 
Kurultayi 
A~1hrken 
( ....................................................... ~ 
: Bilhassa Giine§- Dil Te
: orisile V~iincii Dil Ku
: rultayr ilim tileminde 
! bii.tiin diinyaya §amil ta
l rihi bir ehemmiyeti haiz 

Dzl inkzldbzmzzda yeni bir hamle 

O~iincii Oil Kurultayt bugiin 
saat 14 te merasimle a~thyor 

: .olmaga namzed 
• t 

~ bulunuyor. • 
: . 
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fN.. t~tiirk inkll~bla~~mn . ~i~?i iize
~ nnde <;ah§hgl Turk ddmm tet-

kik ve tslah1 hareketJ ehemmi
Yet~e ona takaddiim eden digerlerinden 
a§agt degil, belki daha yukand1r. Bugiin 
Dolmabahc;;e saraymm biiyiik salonlann
da a<;liacak olan D<;iincii Dil Kurultayi 
:Yeni Turk milleti olu§unun biiyi.ik bir 
ll!erhalesini te§kil etmektedir. istikliil Sa
Va§ile memleketin cografi s1mrlan ve 
tnaddi tamamhg1 temin olunmak kafi de
gildi. Ebedi bir istikbale namzed olan 
ifiirk milletinin modem bir hayatla bu 
Yeni ufuklanna dogru u<;mas1 ic;;in bir ta-
kJm ~artlann yerine getirilmesi elzemdi, 
Ve bunlar §U mantJki silsile ile yap1ldi: 

1 : Dahilisile haricisile koca bir husu
Inet cihan1na kar§l koyan Ti.irk milletinin 
asian gazabt oniinde sultan kac;tl, salta
nat ytk!ldi, ve edebiyen ilga edilf(i. Turk 
Inil!eti zaten ic;inde bulundugu cumhuri 
idaresini resmen de ilan etti. 

2 : Hiliifet te, halife de ortadan kaldi
tJlarak Turk milletinin kendi mulki.inde 
kay1dslz ~arts1z hakimiyeti uzak, yakm 
en kiic;uk miidahale ve §irket ihtimallerin
"den tecrid edildi. 

3: T edrisatta vahdet tesis olunarak 
Xurunuvustai c;iiriimii~ medrese usullerine 
ebedi bir nihayet verildi. 

4: Kazada vahdet, kapitiilasyonlarm 
agababaSl olan §er'i mahkemeleri sildi sli-

t>iirdii. 

5: Hakki ve hurr~eti kendisine iade 
olunan Turk kadmile Tiirk cemiyeti ya
rtm ve sakat bir heyet olmaktan kurta -
tJidl. 

6: Milletin ic;timai hayatmda c;iiriitucii 
bir anar§inin ilticagahlan olan tekkeler 
kapandJ. 

Kurultay bugiin Maarif 
se~iminden sonra tezlere 

Vekilinin nutkile a~dacak ve Riyaset Divan1 
ba~lanacakbr. Diin ii~ ecnebi alim daha geldi 

Dil inkJiabJmtzda yeni bir merhale o
lacak olan ii<;iincii Ti.irk Dil Kurultay1 
bugiin saat 14 te Dolmabah<;e saraymda 
biiyi.ik merasimle ve Maarif Vekili Saffet 
Ankanm bir nutkile a<;llacakt1r. Bunu 
miiteak1b riyaset divam se<;ilecektir. 

Evvela, Tiirk T arih cemiyeti namma 
cemiyet reislerinden birisi, karde§ te§ekkul 
olan Dil cemiyetinin Kurultaymi tebrik 
maksadile bir nutuk irad edecektir. Bun
dan sonra cemiyetin Umumi Kiitibi ibra
him N ecmi Dilmen cemiyetin bir evvelki 
Kurultaydan bugiine kadar ge<;en iki sene 
zarfmdaki mesaisi ve elde edilen netice
leri, telif ve terciime suretile viicude ge
tirilen eserleri umumi bir raporla Kurul
taya arzecek ve bundan sonra komisyon· 
!arm intihabma gec;ilecektir. 

ilk defa Yusuf Ziya Ozer, onu miite· 
ak1ben ibrahim Necmi Dilmen tezlerini 
okuyacaklard1r. Bundan sonra masile 
Hasan Re§id, Agob Dila<;ar, Nairn 
Onat, Muzaffer F ahreddin, ve Mehmed 
Ali tezlerini izah edeceklerdir. Bir~ok 
ecnebi profesorler de bu arada dilimiz 
hakkmda tez ve di.i§iincelerini beyan e -
deceklerdir. 

Diin yeniden ii~ prolesor geldi 
Kurultaya i§tirak edecek profesorler -

den i.i~ tanesi daha diin §ehrimize gelmi§
lerdir. Bunlarla beraber Kurultaya 15 
yabanc1 profesiir i~tirak etmi§ oluyor. 

Diin gelenler SJTasile F rans1z Hilaire 
de Barenton, Yunan Y orgi Anagno<to -
pulos, Bulgar Peter Mijatewdir. Diin 
kendilerile ayn ayn gorii§en bir muharri
rimize bu profesorJer §UnJan soyJemi§ -
lerdir: 

Fransrz alimi ne diyor? 
«- lstanbula 42 sene evvel gelmi~ -

tim. Bugiinkii istanbulla o giinkii istan -
bul arasmda yanm asuhk degil, tam 5 

[Arkast Sa. 7 siitun 3 tel 

Dil Kurultayrna i,tirak etmek iizere diin gelen 
Fransrz, Yunan alimleri bir arada 

Dil Kurulta)'lnda haz1r bulunacak
larin dikkat edecekleri noktalar 

Tiirk Dil Kurumu Gene! Sekre· 
terliginden: 

Bugiin a<;IIacak olan D~iincii 
Tiirk Dil Kurultaymm intizam1m 
temin ic;in gelecek arkada~lardan §U 
noktalara i:inem verilmesini dileriz: 

I - Ellerinde beyaz, pembe, ye
~il ve fotografh mavi kart bulunan· 
lar Kurultaym toplanacagt on salo· 
na almacaklard1r. Bu salon saat tam 
13 te ac;1lacagmd n geli~ saatinin 
buna gore tanziin edilmesi ve tam 
on dortte celse a<;1lacagmdan on dar
de on kala salonda yerlerini alma
Ian -rica olunur. 

2 - Ellerinde kJTmizt kart bu -
luna~lar muayede salonunda ra.dyo 
ile Kurulta y miizakerelerini dinliye
ceklerdir. On salon i<;in verilen kart
lara gore ~imdiki halde dinleyicile-

rin bu salona almmasma imkiin go -
riilmemi§tir, 

3 - On salona giren arkada~lar 
kartlarile birlikte gonderilen numa
ralan biletlerle girilen kapmm sag 
yanmdaki dag1tma yerine ugnyaralc. 
kendileri ic;in aynlan zarf ve paket

leri almahdtrlar. Dag1tma yerinde 
numaralar yiizer yiizer aynlm1~hr. 
Herkes elindt>ki biletin numarast -
na gore masalara ba~vurma!Jdir. 

4 - Kendilerine ikinci kopye o -
larak verilen yahud her ne sebeble 
olursa olsun kartlarile birlikte nu -

marah bilet almaml§ alan arkada~
!arm dag1tma yeririe gitmiyerek bi-

rinci giin "toplanmasmm bitmesinden 
sonra derhal Sekreterlige muracaat 
etmeleri rica olunur. 

7: Tiirkl"eri kiTmlZ1 miihiir mumlu kara 
§i§elere benzeten serpu§ ve k1y afet iizerin
deki manas1z ve hie; yersiz taassub bir 
darbede berhava olarak millet geni~ bir 
nefes ald1, ve kiibusvari bir ba§ belasm
dan kurtulmu§ oldu. 

..... MOSk·o~adaki······sUika·s(r ............... 'I~~ili; .... K;~~~ ......... .. 
8: Y eni Tiirk alfabesile Tiirk milleti 

adma cehalete kar§I amans1z bir harb a
~ildt. 

9: V e nih a yet Tiirk milletioin manevi 
birligini ikmal edecek olan Tiirk dilinin 
&lkJ bir tetkikine giri§ilerek o sahada da 
Atatiirk Tiirkiyesine has biiyiik muvaffa
kiyetler elde edild1, ve §imdi halii i§te bu 
en hayati ve en milli mesele iizerinde c;a
li§Jlmaktadlr. Bugiin Dolmabahc;e sara
Ylnda ac;1lacak olan Kurultay, her biri 
as1rhk c;ahsmalar istedigi halde ciimlesi 
\i~ be§ sen~ye s1gdmlmi§ olan Ti.irk inkt
lablarmm sanki evcini te§kil etmektedir. 
ifiirk inkJlablan biiyiik bir ehrama ben~ 
Zetilirse ustiinde c;;ah§llan son mesele bu 
ehramm zirvesi, ucu, yani en ytiksek nok~ 
tils1 demektir. Bu manada en yiiks~k nok
til demek olan eve kelimesi sanki arabca 
bir kelimedir. Halbuki onun en ileri nok
~a demek olan uc kelimesile hem lafzan, 
... etn manen nekadar miinasebetli oldu
gunu ve bu itibarla milli Turk dilinin 
~sash bir tetkike nekadar degeri bulundu
~nu i~te daha si:ize ba§larken rasgele 
llk kelimede rnii§ahede etmi§ bulunuyo
lttz. 

il Ata_tiirk inkdablannm bu so~un~u~u 
k e t~k1~ .o!unan maksad, Tiirk mtll~~~~!n 

end1 d1hm mazbut ve manttg1 c;ok buyuk 
~e milli bir miiessese haline koymaktao 

1b~rettir. Her tiirlii hisleri, her tiirlii fikir
l ert, ilmi ve fenni her tiirlii malumatJ ko
'~Yhkla, geni§likle ve biitiin bir millete 
~j.lolmu§ anlayJ§la ifade eden milli Turk 
k 1 1 miiessesesi. !mparatorlugun say1s1Z 
.~surlannm en buyiiklerinden biri, hi<; 

~dPhesiz, dilde dahi halktan aynlml§ bir 
ilre tarzmm miimessili olmu§ bulunma

~llda~:r. Ba§ka dillerin y~lmz. kelimeleri
il} ~egJ], hatta sarf ve nah1v ka1delerini de 
illtnl§ olarak ya§amaga c;ah§an bir dil 
~ l:th as1r evvel oldugu gibi alh am sonra 
a i tnillete malolamazdt. 

Cl"l~u h~reket noktasmda~ ba§liyan Tiirk 

11
11• letk1k i~leri her istikamette pek biiyiik 
etJceier is.tihsal ederek iler!ledi. Bir ta-

muhakemes.i 
Suikasd su~Iularindan Mi~el ·r ~mski 

evvelisi giin intihar etti 
Moskova 23 (Hu- j Diger maznunlardan Semirnoftan ma-

susi muhabirimiz- adas1, ciiriimlerini itiraf ettiler ve te -
den, telsizle)- Sui- §7,bbiis ettikler~ ~§ten dolay1 nedamet 
kasd maznunlan - gostererek Stalmm takib etmekte oldu-
mn muhakemeleri- gu siyaseti tensib etmekte olduklarmt 
ne bu sabah devam si:iylediler. 
edildi. Kamenef ve Semirnof, ' mi.idafaasmda meselenin 
Zinovyef mi.idafaa - esas itibarile Kamenef v~ Zinovyefin 
lanm yaparak si - v~zettigi tethi~ usuli.inden maksad, hii-
yas1 noktai nazar kumeti ele ger,;irmek olmaylp ancak 
ihtiliiflarmdan do - 931 ve 932 senelerinde ki:iylerde ve bil ~ 
lay1 mevkuf ol - hassa Okraynada ve Kafkasyada zuhur 
duklanm ve ken ~ e~~n b~y~k. mii~ki.ilatlar yi.iziinden par-
dilerine bu defa at- Stalin tmm z1ra1 styasetile ihtila£ halinde ol -
fedilen ciirmiin ce- dugunu si:iylemi§ ve Kirofun katillerini 
raimi adiyeden bulundugunu ve mi.id- tenkid etmi§, ancak manevi mas'uliyeti 
deiumurninin istedigi alum cezasmm k1smen kabul ettigini, nitekim muhalif 
dogru olmadigmi soyled1ler. [Arkast Sa. 7 sii.tun 4 teJ 
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ft kendi memleketimizin i~tinden ve ameli sahada esash surette tanzimini tes-
~:n~~ halkJmizm arasmdan Tiirk dilini~ hi! ve temin. ede~ saglam ve kuvvetli bir 
mebzul malzemesi meydana ~tk1yor, d1- mes~ed te~k1l ed1yor. 
ger taraftan ~imdiye kadar Y.~~~nct sam- .. Blrk_a~ giin _once gene bu siitunla!?~ 
Jan bin;ok kelimelerin tiirk~ehg1 1spat ~~~- soyl_emJ~ oldugumuz vec;hile Tiirk d1hn~ 
nuyordu. Simdi arabca dili kelimelen~1~ tetk1ke taalluk eden i§ler her sahada kaf1 
yandan fazla bir nisbetle aslen t~r~c;ehgJ- d~~eced~ _tebell~r etmi§ ve binaenal~h 
ni is pat etmek iddiasmda alimlertmlZ var~ Turk D1h T etk1k Cemiyeti arhk devletm 
dJr. F ars<;aya gelince T uramn kenannda, kendisine maledebilecegi iki biiyiik mii
giizergahmda veya ic;inde bulunan han esseseye ink1lab etmek olgunluguna eri§
iilkesi halk1 dilinin turk~e ile mi.inasebeh mi§tir: T eorik ve tarihsel tetkikler ic;in 
hem daha a<;1k, hem daha c;oktur. Tiirk bir enstitii, ya§Iyan dilin tanzim ve tesbiti 
dili tetkiklerinin tarihle muvazi yiiriiyen ic;;in bir akademi. 
kJsmJ tarihten nur ald1g1 kadar onu ay- Atatiirk inhlablannm son gayesi Tiirk 
dmlatmaga da hizmet etmi§tir, ve nihayet milletinin biitiin §artlan yerinde modern 
her sahasl pek feyizli verimi:~J-~ temayii~ ~ir m~lle.! ol~rak yiikselmesinden ib~ret
eden biitiin bu c;ah§m~lar: ~utu_n_ medem hr .• D1l uzennde dahi butiin biiyiik. ID ~ 
dilleri biiyiik Turk mtlletmm d1h kayna- kilablanmiZJ tachyan bi.iyiik ehemm1yeth 
gma giitiiren bir teori d~hi ya:a.tml§ bu- ara~J§ ve bulu§lanmizda ciimlem!z~ reh
lunmaktad1r: Cline§ • p~! teorm. berhk eden Atatiirke bu paha b1~Jleroez 

Bilhassa bu teori ile Uc;iincii Dil Ku- derecelerdeki c;;ok yiiksek ktymetli inkl
rultaYJ ilim aleminde butiin diinyaya §a- labdan dolayJ da biitiin milletin tazim_ v_e 
mil tarihi bir ehemmiyeti haiz olmaga ~iikranlanm sunmakla ancak ~eref, Iftl
namzed l::iulunuyor. Kendimize gelince har. memnuniyet ve minnet duyanz. 
ayni teori pek zjyade onemli dil i§imizin YUNUS NADl 

Eeg denizine ~1kb 

Kral~n Sakt~ ve Giridden 
ha,ka Atinay1 ziyareti 

de muht~mel 
A tina 23 (Hususi) - · lngiltere Krall 

Sekizinci Edvard dUn Nahlin yatile Kor 
f~dan Zakintos adasma hareket etmi§
ttr. 

Yunan Krait ikinci Jorj ur,; glinden
beri misafiri bulunan ingiltere Krallm 
Bibeli ko~kii~den yata kadar goti.irmii~ 
Ve yatm i~inde veda ettikten sonra ay -
nlmt§br. 

Nahlin yah Korfudan aynhrken a
damn sahilindeki toplarla selamlan -
ffil§br. 

Zakintos adast ahalisi Krah kar§Ila -
mak ir,;in giinlerdenberi biiylik hazirhk
lar yapm1§lard1r. Fakat Krahn bu ada -
da ancak birkac; saat kalacagt anla§Il -
ffil§br. Kral Edvarm rakib oldugu yat 
iyoniyen denizinden Korent kanah va
Sitasile Eg~> denizine gec;ecektir. Kral, 
Ege denizindeki adalardan Skiros, Sa -
klZl ve sonra da Giridi ziyaret l'liecek -

[Arkast Sa. S sii.tun 3 t~l 
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Tiirkiye ile Mtstr ara· 
snda yeni bir pakt 

Londrada c;~kan Daily Express gaze
tesi Ankaradaki muhabirinden ald1g1 
kaydile §U havadisi ne retmektedir: 

Ankara hiikumetile MISir hiikumeti 
Siivey§ kanalmm emniyetini temin i~m 
yirmi be~ sene miiddetle bir ademi teca- r 
viiz pakb. imzalamayt kararla§hrml§lar -
d1r. 

lngiltere hiikumetile Siiven kanalmm 
emniyetile alakadar lngiliz dominyonlan 
hiikumetlerine bu paktm, Londrada im
zalanacak yeni lngiltere - Mtsir anla~ -
mas1ndan sonra Ankarada imzalanacag1 
haber verilmi~tir. 

CVMHVRiYET- Diin pazar ol
dugu ic;in bu haberi tahkika imHn 'bula
madJk. Kaydi ihtiyatla ne~rediyoruz. 

fspanyadaki kanlz harh 

Hiikiimet kuvvetleri iki 
muvaffakiyef :.kazandr· 

' . . 
• • 

Sevil · iizerine yiiriiyen fasistler : bir . . ' . 

galebe. kazandiklariDI · soyliiyorla~ I • 

Bir isv~e~ vapuru da b~mbard1man edildi, Oviedoda 
bir aileye giinde ancak bir litre su veriliyor 

Buroosta asi generaller Franko ile ispanyada kadmlardan sonra 
Mola oorii~iirlerken ~ocuklar da silahlandtlar 

Hendaye 23 (A.A.) - Gijon cep- iki laraf ta aglr zayiat vertni~tir. Yuz el
hesinden alman haberlerde meb'us Pe - li 'asi esir edilmi~tir. Haber verildigine 
namn kumandas1 altmda bulunan Astu- gore asilerin yiiksek riitbedeki zabitleri 
rien maden amelesinin asilerin son s1per- hiikumet kuvvetlerinin eline dii§memek 
lerini zaptetmi olduklan bildirilmekte - ic;in kendilerini oldiirmii~lerdir. 
dir. Muharebe ~ok ~iddetli olmu§ ve her LArkast Sa. B siltun 1 de] 
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Osloda toplanan ar-
keo k~ngresi: 

t I ; 
0 

Delegelerimizin gosterdikleri biiyiik 
muvaffakiyet, hakk1m~zda biiyiik 

tezahiirata sebeb oldu 
lkinci toplantlSI'm bu agustosun ba§m- mi seyahatler aynca bir haftaya yakm 

da Osloda yapan «Congres internatio- bir zaman almi~hr. Kongreye otuz yedi 
nal des Sciences Prehistorique et proto- devlet veya hiikumet i§tirak etmi§ ve an
historiques>> arsmlusa] tarihten once ve cak yir.~i ii<; tanesi resmi del.ege gondere
on tarih koogresinde Tiirkiyeyi temsil et- bilmi~tir ki Ti.irkiye Cumhuriyeti iki mu
mek iizere temmuz sonlannda Norve~.;e rahhasile bu devletler arasmdad1r. Kon
gitmi§ bulunan profesor Azi:.: Sevket greye i§tirak edenlerin say1s1 be§ yuzu 
Kansii ile arkeolog Remzi Uguz Ank bulmu~tur.' Kendisini temsil ettiren ilim 
memleketimize donmti~ bulunuyorlar. miiesseseleri .ise yetmi~i 'gec;mi~tir . . Tiir -
Delegelerimizin kongre ve ~ah§inasJ hak- kiye delegt>leri hem Kiilti.ir Bakanhgmt 
kmda verdikleri malumat son derece dik- hem de i.iyesi bulunduklan "«Tiirk Tarih 
kate dger derecededir. Kurumunu>) tem~il . etmi~lerdir. . : 

Kongre agustosun ikisinden dokuzu- Bernde .1931 · de te~ekkiil etmi~ olan 
na kadar si.irmii§, N orvec;in cografya ve bu arsmlusal tarihten. once on tarih bil-
~r~ histuvarm1 gon_negi hedef bilen res- • [Arkast Sa. 7 siltun 5 teJ 
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Hakim giire§e~· Kara.Ali 
sakatlantp ~¢kildi 

Dinarb galib addedildi; 
istanbula gelirse Yunanh 

Cim Londos tekrar 
ile Dinarh giire,ecek 

Kara Ali, Dinarlt Mehmedin kafasrm kapmt1 bir vaziyette 

Cim Londosa kar~t ylkanlacak Turk 61 kiloda dunya ~ampiyonu Y a~arla 
pehlivamm tayin icin iki haftadanberi c;:ohan Mehmedin orta hakemlikleri, gii
T aksim stadyomunda cereyan etmekte res milli taklmimizdan Saim, Ankarah 
olan giire ler diin Kara Ali - Dinarh H~seyin ve Sad1gm yan hakemliklerile 
Mehmed kar~Jla§masile nihayet buldu. cereyan eden bu mac;larm birincisi 79 

Amatorler arasrnda kilodan Ali Osmanla Yunus Emin ara~ 
Bu giire~ten evvel amatorler a.rasmda smda cereyan etti. Bu giire~i Yunus iWia.-

da bau aetbeM gi.iret ma~le.n yapaldL [Arka.n sa, G .siitun 1 deJ 
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Kara Mehmed, 
memleketin 

Balkanlara 

M.TURHANTAN 

~eyhe, Hiinkartn yiiziinden 
neler ~ektigini ve dii,mantn 
kadar dayandtgmt soyledi 

Tarihi tefrika: 133 

Hemen sayliyeyim ki Kara Mehmdin 
el opmemesi. kendisinden miihim yar • 
dtmlar bekledigi §eyhi kiie<iik gordiigiin
den degudi. Y aradut~IDln sevkile yapd-

, mt~ tabii bir hareketti. Ciinkii o, temiz 
kan ta:jJY&n her Sipahi gibi yeryiiziinde 
yalntz iyi pala salhyan, dii§man kellesi 
u<;urmakta iistad olan asker ellerinin 0-
oiilebilecegine iman beslerdi. T esbih e<e
ken veya «Allahii a'lem olur, Allahii 
a'lem olmaz» diye fetvalar e<iziktiren el
lerin opiilmesini yakt~tkstz bulurdu. Kud
retini sezinsemekle kalmayrp kendisinden 
istifade dahi etmek istedigi ~eyhin elini 
o'Jmemesi de i~te bu kanaatten ileri ge
liyordu. 

Seyid Osman, kazandt8t mevkie ger
~ekten laytk olacak lcadar, zeki idi. Kar· 
~tsma dikilen gene irisi Sipahi yavrusu -
nun ktymetli bir kan ta~tdJgmt, dikkate 
d-:i{er bir varhk oldugunu hemen kav • 
radt ve onun tekke merasimine gosterdigi 
kayidsizligi ho, gordii: 

- Ve aleykiimiisselam evlad, dedi, ho~ 
geldin, safa getirdin. Buyur, otur, din
len. Birazdan dedigini yapanm, derdin 
neyse dinlerim. 

Her ~eyde, ne pahasma olursa olsun, 
tam bir ac;1khk anyan Kiic;iik Kara 
Mehmed, ~eyhin son soziinii cevabstz b•
rakamazdt ve buakmadt: 

- Derdim yok elhamdiilillah, dedi, 
seninle ba ka ~eyler konu~acagtm. 

Seyhin dikkati, yanmdakilerin de hay· 
reti cogaldt. Bir tekke, o devirde her ~ey· 
di. Hastalar oradan ~ifa urnarlardt, sev· 
dahlar oradan vuslat yolunu ac;an mu • 
cizeler beklerlerdi, ac;lar oradan ekmek 
ararlardt, memuriyetlerinden kovulanlar 
veya mesleklerinde yiikselmek istiyenler 
oradan ~efaat dilenirlerdi ve hayatta bir 
emelleri kalmtyanlar da cenneti, Alia • 
hm uhrevi muhabbetini orada yakalama· 
ya sava§trlardt. $eyhler biitiin bu i~leri 
qoriirler ve yerine gore hekim, imaret sa• 
hibi zengin, sadtrazam ve ~ybiilisl&m ro
lii oynarlard1. Ahiret saadeti i~in de ta· 

ahhiidlere giri~mekten ~ekinmezlerdi. 
Halbuki ~u toy Sipahi, tekkenin bu 

kudretine avuc ae<maktan, ~eyhin derd • 
Jere derman dagttan kudretine boyun eg· 
mekten mustagni goriiniiyordu, onunla 
ba~ka i§ler konu~aca~m soyliiyordu. Bu. 
inamlmaz bir ~eydi ve bizzat $eyh Seyid 
Osmam da dii~iindiiriiyordu. 

Derdi ve dermana ihtiyact olm1yan ~u 
gene Sipahi acaba halvette neler soyliye· 
cekti L Bu merak niifuzlu §eyhi ic;in ic;in 
gtctkladtgmdan yanmdakileri savmakta 
acele gostermege giri§ti; her birine elini 
optiirerek, ic;tima'i seviyelerine ve tekke
ye kendilerini baghyan sebeblere uygun 
iic;er be§er kelime soyliyerek divanhaneyi 
bo~altb ve sonra ayaga kallop Kiic;iik 
Mehmedin eline yapJ§b: 

- Gel bakahm evlad, dedi, biti§ik 
odaya gidelim, konu§ahm. 

Toy Sipahi ne c;1grr aradt, ne mukad
deme yapb. Piiriizsiiz bir talakatle dog
ruca maksada gec;ti, Padi~ahm tahttan 
ahlmast ic;in ~eyhten yardtm dilemege 
geldigini soyledi. Seyyid Osman, §U hal
vette meraka deger ~eyler duyacagmt 
tahmin ediyordu. Ciinkii kiic;iik Kara 
Mehmedin dururnunda boyle bir tahmini 
hakh gosteren hususiyetler buluyordu. 
Lakin onun • ya§ma, ba§ma baktnadan -
taht iizerinde degi~ilr.lik yapmaya azmet· 
tigini • binbir evliya ruhundan ilham da 
alsa • ke~fedemezdi. Bu sebeble afalla
mt~b. bon bon c;ocugun yiiziine baktp 
duruyordu. 

Kiic;iik Sipahi, sozlerinin uyandtrdtgt 
§a~ktnltgt gidermek liizurnunu hissederek 
kendisini bir ayaklanma tertibine siiriik
liyen sebebleri daha etrafh bic;imde an· 
latmaya koyuldu, stmr boyundaki facia· 
!an hirer hirer sayd1, dii§manm boyuna 
ilerledigini ve ilerliyecegini izah etti de, 
sonunda ~eyhin omuzuna elini lcoydut 

- Goriiyorsun ya, dedi, §U avc1 
Hiinkann yiiziinden c;ekmedigimiz kal
madt. Yann diisman Balkanlara daya • 
nmca sen bile lstanbulda giic; otttrur • 
sun. 

Seyyid Osman, ruha hitab eden bu 
samiml ve pek miiessir talakatin sihrile 
vecde gelmi~ gibiydi, heyecan ic;inde dii· 
§iiniiyordu. Onun tekkesi, ayni zamanda 
bir istihbar merkezi idi. Halkm dediko• 
dusu, hiikumetin str diye saklamaya c;a• 
h§tt8t bir c;ok i§ler orada konu§ulup du • 
rurdu. Bundan otiirii kendisi, saray ve 
harb vaziyetlerinin balk. tabakalart ara• 
smda uyandtrdt8t derin ho§nudsuzlugu 
c;oktan anlamt§ bulunuyordu. Kiic;iik Ka· 
ra Mehmedin isabetli bir davraru~la bu 
ho~nudsuzluktan istifat!le etmek istedigi de 
belli idi. 

F~kat ~eyh temkinli bir adamd1, toy 
bir Sipahinin sozile harekete gec;mek o
nun elinden gelemezdi, i~in ic;in yanan 
bir ate§in, goniillerdeki ho§nudsuzlugun 
bir giin alevlenip ac;tga ~Uonast muhtemel 
olduguna gore online serilen mevzua go· 
ziinu yummayt da dogru bulmuyordu, 
biitiin hayab halkm tevecciihiine baghy
d!. Bu tevecciihu kaybetmemek ic;in hal· 
km ho§una gidecek i~lerin ba~mda bulun
masJ laztmdt, §U mevzu ise o liizuma pek 
uygundu. 

Seyyid Osman derin bir dii§iinceden 
ve Padi§aha kar§t yaptlacak bir taarru • 
zun faydalarmt, zararlarm1 uzun uzun 
miilahazadan sonra ba§tm kald1rdt. 

- Ogul, dedi, biz ve ocak, ttpkt iki 
el gibiyiz, tek ba~ma se& c;tkaramaytz. 
Sen Y eni~eri]erin bu i§e ne dediklerini 
ara§hrdm m1, inceledin mi? 

- Rahmetli pa~a babaltgun bana il
kin sizlerle anla§makhgum soyledi. siz 
bana soz verin, arantzda bir anla~ma ya
pm, ayaklanmaya haztrlanm. Ben ocak· 
h ile kolay uyll§ururn. Ci.inkii Sipahile • 
rio de, Y enic;erilerin de bagn yamkbr. 
Sahlanmak i~in kiic;iik bir fiske bekli • 
yorlar. 

Seyyid Osman bir daha murakabeye 
vardt. Saraya kaldmlacak elin miisbet 
veya menfi bir hedefe eri§mesi halinde 
kendine gelebilecek kazancla ziyan1 bir 
daha olc;tii: 

- Ogul, dedi, Hiinkann postunu 
kokuttuguna ,Uphe yok. Lakin kuk ytl
dtr Padi§ahltk ediyor. Kendine yar olan
lar da c;oktur. Onun ic;in uluorta yurii -
mek dogru degildir. 1Ikin meydam ha -
ztrlamah, sonra at ko§turmaya kalk1~ • 
malt. 

- lyi ya Seyh Efendi. Ben de sen
den bunu istiyorum. 

- Meydan1 hamlamak bir iki gun
de olmaz. Fikirleri c;elmeli, yiirekleri 
ate§lendirmeli. Bu da yava§ yava~ olur. 
Y urdun dii,man ayagt alttnda btraktlmak 
istendigini ben de goriiyorurn, iiziiliiyo • 
rum. Onun ic;in bir §eyler yaptlmasmt ge
rekli buluyorum. Fa kat tekkeden mi.irid 
kovar gibi saraydan Hiinkar kovulmaz. 
Kuvvetli, hem de c;ok kuvvetli bulun • 
mak laztm. Sen benden ba§ka kimleri go
receksin bakay1m? 

[Arkas' var] 

Diyarbekir Niimune haataneainin umumi manzarast 
Diyarbekir (Hususi) - Yatak saytSl· reyanla ve su, bah~edeki tulurnbadan 

m yiiz be~e iflkaran Nfunune hastanesi, yukan depoya c;ekilip oradan dag1t -
muhitin can kurtarant olmu§tur. Bil - makla temin olunmu§tur. 
hassa bahar mevsimlerinde blitiin mi.il- Te!;hizat iyidir. Her nevi asr! tedavl
hakattan hasta gelmekte ve bunlar lerle mii§kiil ameliyatlar yaptlmakta • 
yurdda biiyiik bir himmet ve alaka gar- d1r. Ba§hekim kulak, bogaz, burun mii
mektedirler. tehasstst Kemal c;ah~kan ve k1ymetli 

Hastanenin ust kat in§aah bitirilmi§. bir zatttr. 
yirmi iki bin be§ yiiz lira ile tebhirhane Diyarbekir Numune hastanesi butiin 
temin olunmu§tur. Elektrik, 1nhisarlar muhit ve civar vilayetlerin en mukem -
:daresinln 1~k1 fabrlkasutdan ahnu ce- mel bir sa~hk yurdudur. 

CUMHURiYET 

( $ehir ve Memleket Haberleri ) 
Y eni posta ve 

telgraf iicretleri 

Avctlar bayram1 

~ok giizel oldu -

Istanbul yollan 

tamir 'edilmiyor 

Y eni tarifede halk lehine Merasim ve att,Iara Da- Buna sebeb olarak tah
miihim tadilat yapdd1 hiliye Vekili ~iikrii Kaya sisatsiZhk ileri siiriiliiyor 
Posta ve telgraf iicretleri tarifesinde 

tenzilat yaptlmt§tlr. Y e~i tarife, eyluliin 
altlSlnda mer'iyete girecektir. Buna na -
zaran, §ehir dahili mektub ve kartposhl· 
lardan 3 kuru§, i§ kagtdlanndan ve tica
ret e§yast orneklerinden en az 4,5 kuru~ 
olmak iizere elli gram ic;in 60 para, 300 
kuru§tan fazla olan havalelerden her yiiz 
kuru~ ve kesirlerinden 20 para, telgraf 
havalelerinde telgraf ucretlerinden ba~h 
500 kuru§a kadar be§ kuru§ ve fazla o -
Ian yiiz kuru~ i~in 30 para almacakttr. 

Posta kutulan iic; mmtakaya aynlm•§· 
fir: Birinci mmtaka olan Istanbul, Ga -
lata, Pangaltt, !zmir Hi.ikumet, Basrna
hane, Ankara merkezlerinde seneligi aiL; 
lira; ikinci mmtaka olan Dskudar, Bey a· 
z1d, Be§ikta§, Biiyiikada, F atih, Kadt -
koy, Heybeliada, Ankaramn Yeni§er~r 
merkezlerile niifusu yirmi binden fazla 
ol~n ~ehirlerdeki merkezlerde seneligi 4 
lira, iic;iincii mmtaka olan Istanbul, lzmir 
ve Ankaramn diger merkezlerinde ve nii
fusu yirmi binden a~ag1 olan ~ehirlerdeki 
posta merkezlerinde seneligi 2 lira iicret 
almacaktlr. 

Para havalesini ve taahhi.id mektub -
lanm ve adreslerine gelen paketleri al -
tnak iizere gi1elere hic;bir ba§ka vesihya 
liizum olmadan tamtabilmek ic;in posta 
idaresi tarafmdan verilecek kendini ta -
mtma kartlan (5) kuru~tur. Dahill pa· 
ket iicretleri yan vanya indirilmek sure· 
tile 12 kuru~la 27 kuru~ arasmdadtr. 
Mekteb kitablarile halka paras1z dagJtJl· 
mak iizere gonderilen kitablann beher ki· 
losundan be~ kuru~ posta paket iicreti a· 
hnacaktlr. 

(:ah§an yere teslim edilecek degerli 
mektublar ic;in 28 kiloya kadar olan pa· 
ketlerden 32 kuru~ ve 20 kilodan son~a 
her kilo ic;in aynca 2 kuru§, eve tesltm 
edilecek degerli mektublardan 12 'bru~. 
20 kiloya kadar paketlerden 20 kuru§, 
20 kilodan sonra her kilo ic;in 1 kuru~ 
almacaktrr. 

Posta te~kilatl olmiyan nahiye ve kt:y
lerde pul sahctlarma ilk be~ yiiz kuru~ 
i~in yiizde 40 ve 2000 kuru§a kaJar 
yiizde 20, daha fazlasJ i~in yi.izde (5) 
kumiisyon verilecektir. 

Pul satanlardan taahhiidlu mektub 
kabul edebilenlere beher mektub ic;in ay
nca knk para verilecektir. Azami bin 
kuru~u muhtevi olmak iizere har~hk o -
larak bilfunurn mekteb talebesile on ya· 
'ma kadar jandarma ve askerlere ailelllri 
tarafmdan gonderilecek telgraf havale -
lerinin beher kelimesinden bir kuru§ a • 
lmacakttr. 

T elgrafm teslim edildigini bilmek isti
yenlerden telgrafla cevab verildigi tak • 
dirde 20 kuru§, posta ile cevab verildigi 
takdirde 6 kuru§ teslim ihbar iicreti a • 
hnacakttr. 

Y eni tarifede dahill tayyare mi.irase • 
latt iicretlerinde de aynca tenzilat yaptl· 
mtsttr. 

POLISTE 
BEYLERBEYiNDE BiR ~OCUK B0-

0ULDU - Dun sabah saat dokuzda 
Beylerbeyinde Abdullahaga mahalle • 
sinde Hac1kerim sokagmda oturan ber
ber Azizin 13 ya§mdaki oglu Mahmud, 
midye c;tkarmak i~in Beylerbeyi rthb. -
mmdan denize dalrm~. fakat zavalh 
sac;lan midyeler arasmda slki§IP kala -
rak bogulmu§tur. 

PENCEREDEN DU~EN SARHO~ -
Gedikpa§ada Asmakanclil sokag...nda 13 
numarah evde oturan Karabet, evvelki 
gece saat uc;te sarho§ bir halde evine 
gelmi§ ve odasmdaki pencereyi ac;arken 
muvazenesini kaybederek on iki metro 
yiikseklikten bahc;eye du§mil§, aW.r su
rette yaralanmi§tlr. 

Karabet Cerrahpa§a hastanesine l:al
dtnlmt§tlr. 

TiYATRODA BiR YARALAMA RA
piSESi - <;amhcadaki Asri tiyatroya 
giden Kemal ve Ahmed isimlerindc iki 
c;ocuk bir alacak yiiziinden orada kav
ga etmi§lerdir. 

Kavgada Kemal b1c;agmt c;ekerek 
Ahmedi iki yerinden yaralamt§b.r Ya
ralt tedavi altma ahnmt§, suc;lu btc;::~glle 
birlikte yakalanmt§ttr. 

KARPUZCUYU YARALIYAN A· 
RANIYOR - ikinci §Ube cinayet rna
sasi memurlart Petiirgeli hamal Sifoyu 
§iddetle aranmaktad1r. Sifo Mahmud • 
pa~ada Halil admda bir karpuzcuyu ya
ralami~ ve kac;mt~br. 

QALINAN ALTIN BiLEZiKLER -
Biiyiikadada Kadtyoran caddesinde 57 
numarah evde oturan avukat Ht.i.::a -
meddinin refikasma aid 10 tane a1tm 
bilezik c;almmi§tlr. 

Polis, bir hafta ugra~tiktan sonra 
~iiphe lizerine evin hizmetc;isi Zehrayt 
yakalanu§tlr. Tahkikata devam eclil -
mektedir. 

da istirak etti . 
Istanbul Avctlar kurumu tarafmdan 

tertib edilen (Avctlar bayrarru) diin 
Ambarhda Coban~e~me mevkiinde tes'id 
edilmi§tir. 

Daha sabahtan Kiic;iikc;ekmecede top
lanan avctlar ve davetlileri hususl otobiis
lerle bayram yerine goiliriilmii§lerdir. 

Merasime saat on birde 1stiklal mar§i· 
le ba§lanmt§ ve biitiin avctlann havaya 
hirer el kurustkl ate§i arasmda direge ya
va~ yava§ sancagtmlz ve avc1 bayragl ~e.· 
kilmi~tir. Bundan s9nra, avctlar kururnu 
reisi Nezihe bir nutuk soylemi~ ve avct -
hgm memleket miidafas1 noktai nazann· 
dan, ikttsadiyata olan faydasmdan bah -
!etmi§tir. 

Bundan sonra davetlilere avc1 kebabt, 
zerde ve pilav ikram edilmi§, ogleden 
sonra bir tel iizerinde miiteharrik tahta 
bir domuza atl§ miisabakalan yaptlmt~ • 
nr. 

Otuzdan fazla avcmm girdigi bu mi.i· 
sabaka c;ok eglenceli olm~ ve neticede 
doktor Attf birinciligi kazanarak giimii§ 
bir kupa, Sabri isminde bir koylii de 
ikinci gelerek av ~antas1 ve M. T eofani 
de ii~iincii gelerek bir cepanelik alm1~ • 
lardtr, 

Miisabakanm sonlanna dogru Dahili
ye V ekili ;li.ikrii Kay a ile Ankara Valisi 
Nevzad Tan Dogan da merasim yerine 
gelerek avct!ann bayramma i§tirak etmi§· 
lerdir. 

Ab§tan sonra Avctlar kurumu ba§kam 
Nezihe ile ;liikrii Kaya arasmda bu mii· 
sabakadan haric olarak ayni miiteharrik 
domuza bir isabet denemesi yaptlmt§br, 

Siikrii Kaya i.i~ el atJ.§mda iki kur§u· 
nu hedefe isabet ettirmi§ Nezihe ise ii~ 
atJ§ta cfa hedefe vurmu§tur. 

,Sayam dikkat olan cihet diinkii mii • 
sabakada otuzdan fazla erkek avct ara • 
smda kimse ii~ att§ola birden muvaffakiyet 
kazanamamt§ hatta iki defa hedefe isabel 
ettirenler bile pek az ciltnu§tur. 

Bu muvaffak:iyet hakem heyetine da· 
hil oldugu ic;in miisabakaya girmiyen 
Nezihe ile iki kur§unu da hedefe isabet 
ettiren Dahiliye Vekiline miinham kal· 
mt~br. -------
Evlenme kagtdlart 

bulunam'tyor 

Beyiye iicreti verilmemesi 
mii~kiilab mticib oluyor 

Son zamanlarda evlenme kagtdlan 
bulmak hayli giic;le§mi§tir. Evvelce evlen
me kagtdlarmt satmak hakkt yiizde on 
bey'iye mukabilinde niHh memurluklan· 
na btraktlmt§b. Bilahare Maliye Vekaleti 
bu evrakt hazineye irad getirecek ktymetli 
evrak tneyanma ithal etmi~ ve yiizde be§ 
bey 'iye mukabilinde bayilerin satmasma 
miisaade $!Jni§ti. Fa kat bilahare gelen bir 
emirle de bu yiizde be§ bcy'iye hakk.t kal
dmlmt§br. Bu vaziyet kar§tsmda bayiler, 
evlenmc kag1d1 satmaktan vazgec;mi§ler
dir. Bunun iizerine evlenme kagtdt bulu
namadtgtndan halk §ikayete ba§latnt§ ve 
Maliye V ekaleti evlenme kagtdlanmn 
malmiidiirlii~leri tarafmdan satalmast ic;in 
yeni bir emir vermi§tir. Fakat birc;ok i§· 
!erie ugra§an malmiidiirliikleri, her mi.i· 
racaat~i ile ayn ayn ugra§mak mii§kiilatt 
kar§asmda eshabt muracaate evlenme ka· 
gtdl yok cevabmt vermi§lerdir. Simdiki 
halde bayiler, evlenme kagtdlanm top • 
tan malmiidiirliiklerinden almakta ve 
buna bazan ~ok, bazan az bir zam yapa· 
rak satmaktadtrlar. 

Ha)buki bu kabil ktymetli evrakt 
kanunun tayin ettigi miktardan fazlaya 
satanlar i~in agtr cezalar vardtr. F akat 
bayiler bu kagtdlan satarken vaziyeti 
mii§teriye izah etmektedirler. 

Maamafih alakadar makamata miira· 
caat edilerek bu i§in halli istenilmi§tir. 
Evlenmeyi te~vik ic;in bu kagrdlann mec
canen verilmesi daha faydah goriilmek
tedir. 

Esasen Kanunu Medenl de bu kagtd
lartn parastz sattlacagma i§aret etmekte
dir. 

Buraada verilen gardenparti 
Bursa (Hususl) - Halkevimizin ic; • 

timal yard1m komitesile K!ZIIay cemiyeti 
mii§tereken <;elikpalasta ilk defa olarak 
bir gardenparti vermi§lerdir. Gardenpar
ti c;ok giizel ve eglenceli olmu§, V alimiz 
$efik Soyerle V ali muavinimiz Edib ve 
Bursamn birc;ok giizide aileleri bu gar • 
denpartide bulunmu§lardtr. · 

Istanbul belediyesi varidatinin azltgm· 
dan stkmttlt bir vaziyettedir. Bu seheb • 
den yeni i~ler yaptlmasmdan sarfmazar, 
bozulan yollan yaphrmak imkant bile 
bulunamamaktadtr. Eskiden yap1lan yol· 
lar zamanla bozulmakta, fakat paras!Z • 
hktan bunlarm tamirleri yaptlamamak'a
dtr. 

Son yagmurlarda ve gec;enlerdeki bii
yiik ftrbnada lstanbul yollan bi.isbiitiin 
hasara ugrarni§br. Buna mukabil yap1 -
Ian !amirat hemen hi~ mesabesindedir. 
Halk, yolsuzluk ve yollann bozuklugun· 
dan §ikayet etmekte, kaymakamlarm Be
lediyeye vaki olan miiracaatlerine ~!mdi· 
lik tahsisat vermek imkam olmad1~ ce
vabt verilmektedir. 

Belediyeden yapttgtmiz tahkikata na· 
zaran koskoca istanbul ic;in aynlan ta -
mirah miitemadiye tahsisatl 25,000 lira· 
dtr. Bu para her kaza ic;in 1500 • 21)()(), 
azaml 3500 lira verilmek suretile taksim 
edilmi§tir. Oskiidar kazast i~in tahsio e • 
dilen tarniratt mi.itemadiye parasmm mik
tan 3,500 liradtr. Bu paranm ic;inde Be
lediye kamyonunun benzin ve §ofor para-
51 da vardu. Geriye kalan para ile Os -
kiidar, Kuzguncuk, Beylerbeyi, ~engel· 
koy. V anikoy gibi geni§ bir sahanm bo
zuk yollan tamir edilecektir. Halbuki bu 
ihtiyacm izalesi ic;in bu paranm iic;, dcrt 
misli bile kafi degildir. Kezalik F atih 
Belediyesi i~in tahsis edilen tamirah mli
temadiye parast iki bin kiisur liradtr. 

T ahsisabn azhgmdan bazt tamirat i§ • 
lerinde tanzifat amelesi kullantlmaktadtr. 
Bu yiizden baz1 yerlerde c;opleri bldtr 
mak imkant da has1l olamamaktad1r. 

MOTEFERRIK 

Heybeliadada iki yangJ.n 
Diin saat on ikide Heybeliadada de

niz kenanndaki ~amhkta yangm c;tkmt§· 
hr. itfaiye ve polisler bir saat kadar ug· 
ra§ttktan sonra 20 c;am agact yandtgt 
halde yangmm oniine ge~mi§lerdir. 

Y aptian ahkikatta, c;amhkta, yemek 
pi§iren bir ailenin bu yangma sebeb oldu
gu anla~tlmt§hr. Su~lular aranmaktadtr. 

Diin saat ikide gene Heybeliadada 
emvali metrukeye aid bir fundahkta yan
gtn e<tkmt§, on metro murabbat fundahk 
yandtktan sonra sondiiriilmii§tiir. Bu yan· 
gma sebeb olan Mediha admdaki k1z 
yakalantnl§hr. 

Sigorta sabtekarhgi etrafin· 
da bir ta vzih 

Sigorta soygunculan hadisesine ismi 
kart§mt§ olan N evyork Sigorta §irketi 
tasfiye memuru ve Onyon Sigortast mu
hasibi N u~inodan bir mektub aldtk. Bu 
zat, mektubunda §unlan yazmaktadtr: 

«Sekiz giindenberi mahalli gazetelerin 
ne§riyatma kar§thk olarak a§agtdaki tav· 
vihnamenin muhterem gazetenize dercini 
rica ederim. 

Yirmi seneye yakm bir zamandanberi 
namuskarane ve sadtkane c;ah§makta ol
dugum Onion §irketile bazt memurlan 
hakkmda hic;bir gazeteye beyanatta bu
lunmadtm. Kumpanyam, biitiin diinyaca 
tanmm1~ olup §ohretini hie; bir§ey lekeliye· 
mez. Bu husustaki ne§riyat hila& haki • 
kattir ve tahkikat neticesinde meselenin 
tenevviir ederek hakikatin ogrenilecegi 
~iiphsizdir.» -···-Bursa K1z lisesi 1slah ve tevsi 

ediliyor 
Bursa (Husust) - ;iehrimizdeki eski 

Amerikan Kolej binasmda Tiirk Maarif 
cemiyeti tarafmdan ac;tlmt§ olan K1z li -
sesi son zamanlarda yeni yaptmlan bina· 
!aria geni~letilmi§ bulunmaktadtr. Bunun 
i~in yeni sene talebe kadrosu artmlacak· 
hr. Lisenin miidiirii Murtaza Ozdamar· 
dan ogrendigime gore, liseye, iki seneden
beri mevcud olmtyan fen §Ubesi de i\ave 
edilmektedir. U.boratuarlar zenginle~ti • 
rilmi~ ve yeni binalara ta§lDIDJ§hr. Mek.· 
tebin bah~esinde tenis, voleybol sahalan 
yaptmlmaktadtr. 

Bursa Ktz lisesinin geni§letilmesile; 
§imdiye kadar ktzlanmiZln tahsillerine 
kafi gelmiyen bu miiessese art1k ihtiyaca 
tamarnen cevab verecek bir hal almt$ttr. 

Bursadaki Efganh talebele-
rin miisameresi 

Bursa (Hususi) - Liselerimizde o • 
kuyan Efganh talebeler, Efganistamn 
kurtulu§unun on birinci yJldonlimii mu . 
nasebetile buradaki Asker! mahfilde bir 
toplantl yapmt§lar ve Bursamn birc;ok 
miimtaz §ahsiyetleri bu toplantJda bu -
lunmu§lardtr. Eglence ge~ vakte kadar 
devam etmi§tir. 
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Siyasi icmal 
F ransa - Lehistan • 

Romanya 

IF ransa Umuml ErUnillarb1yesl 
Reisi General Gamlin be§ gi.in 
Lehistanda kaldtktan sonra A• 

vusturya ve lsvi~re yolile Parise dondii. 
Mare§al Pilsudskinin, KIZllorduya kar§i 
kazand1g1 muharebenin ytldoniimii mii• 
nasebetile yaptlan merasime i§tirak i~in 
V ar§ovaya gel en ve sonradan Lehista• 
nm muhtelif merkezlerini dahi gezen 
Franstz generalinin ziyareti, Lehistamn 
siyasi ve askeri vaziyeti iizerinde, hi~bir 
tesir ve degi§iklik yapmadtgl V ar§ova 
dan (/ekilen' telgraflarda bildirilmekte· 
dir. 

Bununla beraber ou ziyaret Fransa ile 
Lehistan arasmdaki rniinasebatm yeni 
safhasma ba§langJ~ olacakbr. Ciinkii 
F ransanm, Lehistant kendi politikasmm 
arkasmda siiriiklemek ve herhangi suretle 
Lehistam tazyik ve tesir altmda bulun• 
durmak fikrinden kat'i surette vazge!t• 
mi§ oldugu bu ziyaretle anla~tlmt§ttr. 
Mare§al Pilsudski, Lehistanm istiklalini 
kazanmak ve sonradan bunu harben mii• 
dafaa etmek suretile iki defa bu bi.iyiik 
milleti haricl tehlikelerden kurtanp mu· 
ahharen dahilde de milli birligi ve tesa .. 
ni.idii saglam temeller iizerine kurduk .. 
tan sonra, Lehistanm miistakil biiyuk 
bir devlet s1fatile politikasmda dahi tam 
bir istiklal sahibi olmas1 ve mukaddera· 
tmt yalmz kendi hiikiim ve kararile tayin 
eylemesi esasma vazetmi§ti. 

Bu esas, sars1lmaz ve §a§maz bir azim .. 
le mi.idafaa ve tatbik edilmi§tir. 1921 
senesindenberi Lehistan, Fransamn mut· 
tefiki oldugu halde, haricl ve dahili po• 
litikasmda herhangi suretle Fransamn 
tesir ve tazyik yapmasma zerre kadar mii• 
saade etmemi§ti. Lehistamn politik.asm• 
daki bu istiklal karart, yava~ yava§, Fran .. 
sada memnuniyetsizlik peyda etmi§ti. 
Lehistanm 1934 senesinde Almanya ile 
yaphgl anla§ma bu memnuniyetsizligi 
biisbiitiin artJrmJ§ti. F akat ne Mare~al 
Pilsudski, ne de vefatmdan sonra halefi 
General Rydz-Smigly ve mesai arkada§• 
Ian bu siyasetten asia inhiraf etmemi§ler• 
di. 

Diger taraFtan, Fransadaki memnuni 
yetsizlik Lehistanla Fransa arasmdald it• 
tifakm ilgasma yo! ac;mamJ§hr. Ciinkii 
bu ittifalc mf tedafiii idi. F ransa, kendi 
arazisinde, tahrik etmeksizin bir tecaviize 
ugrarsa Lehistan Fransaya yardtm etme· 
gi ve Fransa dahi, Lehistan Sovyet Rus .. 
yadan yahud Almanyadan bilatahrik 
bir tecavilze ugradtgJ vakit, buna yardam• 
da bulunmagJ taahhiid etmi§ti. Fa kat bu 
ittifak her iki devletin, §U veya bu devletle 
anla§masma mani degildi. Bunun 1c;tn 
Lehistanm, Almanya ile anla§masma. 
ve Fransamn dahi Sovyet Rusya ile kar· 
§thkh yardun muahedesi akdetemesine 
Leh • Franstz ittifak• mani olmamt~tt. 

Bu ittifak1 yaparken her iki devlet 
takib edecekleri politikada ittifakm tat• 
biki mecburiyetine miimkiin mertebe w 
bebiyet vermemege itina etmegi ztmnan 
kabul etmi§lerdi. Lehistanm Almanya 
ile anla§mast, bu maksadt temin ve tak• 
viye eylediginden Franstzlarm, bu anla§• 
maya kar§t memnuniyetsizlik gostermele
rine Lehliler bir mana veremerni§lerdi. 
Bilakis, Fransamn Sovyet Rusya ile an· 
la§masml, Lehler, bu maksada hila£ ve 
ztd sayarak infial gostermekte kendilerini 
hakh bulmu§lardJ. 

F ransa ile Lehistan arasmdaki ittifak 
strf tedafiii mahiyette oldugundan her 
iki biiyiik devletin kcndi miidafaa vastta• 
larmm miikemmel olmasmda miisavi de .. 
recede kar§lhkh menfaati vardu. Bunun 
ic;in F ranstz ve Leh ordulanmn ~efleri. 
iki memleketin miidafaa kabiliyetleri u~ 
zerinde gorii§rnii§lerdir. Franstz Biiyiili 
Erkamharbiye Reisinin V ar§ovayt ziya: 
retini, Romanya Biiyiik Erkamharbiyest 
Reisi General Samsonovic<nin ziyareti ta'" 

kib edecektir. Bir hafta sonra bu ziyaret 
vukubulacakttr. Lehistanm Romanya il.e 
de tedafiil ittifakt vardtr. Fakat bu itU• 
fak mf Sovyetlere kar§tdtr. 

Romanya politikasmda son z.amanlar" 
da baz1 tereddiid izleri goriilmii§tU· Le" 
histan ittifakt terkedilerek bunun yerine 
Sovyetlerle ittifak edilecegi soyleniyor"' 
du. F akat Romanya Biiyiik Erkanthar• 
biyesi Reisinin V ar~ovayt ziyarete ka~ar 
vermesi bu devletin eski askeri siyasettn; 
den aynlmamaga karar verdigini isba 
etmektedir. Leh ve Rumen ordularmtn 
5efleci dahi iki memleketin mudafaa ka• 
biliyetleri i.izerinde gori.i~eceklerdir. HLu• 

t• 
lasa ne Fransa, ne de Romanyaron 

1 
histandan aynlmak ve bu devlete kart 

d kl ""· or· koymak tasavvurunda olma 1 an Uv 

dunun 4efleri arasmdaki stkt temastan 
anla~Jltyor. I 

MUHARREM FE'Yt 
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Montro zaferi SON I-IABE~LEI:l ••• 
TEI.EFON TELCJIAJ' 'I!C! TELSiZLE 

.. 
YENi TURKiYENiN RUHU 

Anterikada intihab 
miicadelesi ba~lad1 

ve Ermeniler 

Bir Ermeni gazetesi 
dikkat bir • ,.ayan1 

rna kale ne~retti 

Ankara gen~ Tiirkiyenin 
ruhu demektir 

HEM NALINA 
MIHJNA 

Devirler arasmdaki fark 
fp=:. umartesi giinii, T aksim stadyo
~ munda, yap1lan ve 1stanbul it-
. faiye miidiirii 1hsamn yorulmak 

Cumhuriyet~ilerin Reisicumhur namzedi Landon · 
bir nutuk soyliyerek Ruzvelti tenkid etti 

Kahirede <;tkan ermenice Ramgaver 
gazetesi 30 temmuz 936 tarihli niisha • 
smda Bogazlar mukavelenamesi miinase
betile bir ba~makale yazmt~hr. Ermenice 
gazete, « Tiirkiyenin za feri» ba*ltgtm ta
~tyan bu makalesinde: 

Rus edibi Nikolinin kitab1ndan btlmez gayretile pek muntazam ve mii· 
~~m~el bir ~ekilde cereyan eden itfaiye 
torenmde, ben, yalmz eski ve yeni itfaiye 
vasJt~~an arasmdaki fark1 degil; devirler 
ve reJtmler arastndaki farkt da gordiim. 

(Memleketimizde tet - nareler, Ankarada radyo 

Va§ington 23 (A.A.) - Cumhuri • 
Yetc;ilerin reisicumhur namzedi Ayandan 
M. Landon intihab miicadeJesini ac;m1~ 
~·e M. Ruzveltin buhranla miicadele et· 
lllek i<;in kullanmakta oldugu usulleri ve 
bilhassa zirai istihsalatm kontrolii usuliinii 
lenkid etmi~tir. Hatib, M. Ruz.velti ecne· 
bt memleketlerden bir taktm usuller ithal 
eimekle itham etmi& ve demokrasiyi mii

matuf olan gayretler ktrk sene. geriye git
mek demekti. hsizlere daiml suuttt 
yardtmda bulunulmast i~sizligi durdura -

mtyacagt gibi, istihsalatm tahdidi de i~ -
sizligi biisbiitiin artmr.» 

M. Landon, inhisarlar ve imtiyaziann 
ilga edilmesini ve hususi te~ebbiislerin 
te~vik ve te~ciini tavsiye etmi~ti. Muma · 
ilevh AmerikayJ te~kil eden devletlere 
aid ~Jan salahiyetlerin Va§ingtonda san

tralize edilmesinin aleyhinde bulunmu§ 
ve Amerikahlara hurriyetlerini ve hayat· 
Ianni kazanmak imkamm temin edecegini 
vadetmek suretile sozlerine nihayet ver • 

Montro zaferi miinasebetile Tiirkiye
de yaptlan ~enlik ve sevinc tezahiirattna 
istanbul Ermenilerinin de i~tirak etmi~ 
ve Cumhur Ba~kammtzla Ba~vekilimize 
Ermeni Patrikhanesince de tebrik tel • 
graflan <;ekilmi~ olmastm ~iddetle tenkid 
ve bu hareketi Turkiye Ermenilerinin 
ahlak zaafma ve manevi sukutuna atfe
derek, alkt~lanan bu kuvvetin ayaklan 
altma ald1gt haklar ar'asmda, Ermeni 
haklarmm da mevcud oldugunu hat.tr • 
latmak laztm geldigini kaydetmektedir. 
Maamafih bu gazete Istanbul Ermenile
rinin mevcudiyetini tehlikeye dii~iirmemek 
i<;in onlann i&ine kan*mamak daha mii • 
nasib olacagmt, Tiirkiyedeki bu vekayiin 
haricdeki Ermeniler i<;in iyi bir ibret ve 
inttba dersi olabilecegini soylemektedir. 
Ermeni gazetesi, Umumi Harbden mag
Jub c,;tkan ve en miihim aksamtm kaybet
mi~ olan Tiirkiyenin yeniden kalkmarak 
kendisine gelip tam zamanmda (hatta 
zamamndan evvel) kom~ularile anla& • 
mak ve du&manlarmt biribirine dii~i.irmek 
suretile ftrsat bulup bugiinkii mevkiini 
elde etmi~ ve vaktile Alman - Ti.irk or
dusunun ba~mda Canakkaleyi miidafaa 
etmi~ olan Atatiirkiin askeri zaferden 
sonra siyasi za ferin de tact ba~mda ol a
rak oraya bir defa daha ayak basmt~ 
oldugunu, yann da ~ark! Trakyanm Tiirk 
ordusunun manevralanna sahne olup 
Avrupanm, burada Tiirk si.ingiilerinin ~~
brttsmt bir defa daha duyacagmt ve 
Yiyanadan gelen riizgarla dalgalanaeak 
Tiirk hilalini bir defa daha gorecegini 
ve bu manzara kar~tsmda Turklerin se -
vinmekte <;ok hakh olduklanm izahla ha
riedeki Ermenilerin ve bilhassa T a$nak
larm hala hayalle ge<;inmekte olmalarm
dan &ikayet etmektedir. 

kikler yaptp bir de eser ya- istasyonunun direkleri. h-
zan maruf Rus edibi L. te birinci ztddiyet, eskt ls-
Nikolinin k1tabmdan baz1 tanbula birinci istihfaf ve 
par<;alan naklediyoruz.) yalmz istanbul a degil, Ro· 

Ankaraya yakla~tyor · ma ve Timiirlenk askerle-
duk. Corak boz hamJZh rinin dagm tcpesinde yap-
toprak lokomotifin teker - ttklan hisara, kulelere, su-
lekJeri altma seriliyor. De- lara ve butiin eski Anka-
ve postu renginde dag - raya kar&l bir istihfaf. 
lar isteksiz ac;tlarak de «Anka•a>>, yeni Tiir _ 

istanbul biiyiik yangmlara !turban gi
den. bir ~ehirdir. Ytllarca, hatta astrlarea 
~ehnn servetinden, milyonlar ve milyonlar 
dege~ b~y~k bir ktstm, alev ve duman 0 • 

I up gttmt§hr. Y an an tarihi eserlerin paha 
biyi.lmez ktymet! de caba... Bu zavalh 
$ehtr, daha genlere. gitmege liizum yok; 
yanm asra yakm btr zamandanberi is
t~bdad devrinde yanmJ§, me§rutiyet dev
nnde yanm1~, miitareke devrinde yan
ffil$, yanm1~ttr. 

dafaa ederek &oyle demi~tir: 
<<- Hiirriyetin ktymetli mirasmJ feda 

etmeksizin emniyet ve refaht elde etmek 
hususundaki azmimize sadtk kalahm.» 

M. Landon, soziine devamla ~oyle de· 
tni&tir: 

<<- Zirai istihsalah tahdid etmege m1~ttr. 
' """ " '"'""""'"""m"tlllllllllllllllllllllllllfl\1\lllillllllllllllllllllllllfliiii\IIIIIIJIIIIIIIIHII>IIUUUUUHu>u""'""""'"'".'" 

italyanlarin biiyiik Hitler, Amiral 

tnanevras1 ba,hyor 

Manevraya 100,000 asker 
istirak edecek • 

Belgradda <;tkan Yreme gazelesi ya -
ktnda ba~hyaeak olan biiyiik italyan ma
nevralan hakkmda Ramadan aldtgt §U 

tnaJumatl vermektedir: 

Biiyiik sonbahar manevralanna i§tirak 
edecek askerin miktan 100,000 kadar o· 
laeaktu. Bunlar dort piyade, bir siivari 
fnkast, tamamile motorle§mi§ bir faka ve 
tniiteaddid fenni ktt' alardan mi.irekkeb o· 
lacakhr. 

Mavi ordu1ann kumandastm da ltal • 
Yan V eliahdi Prens Umberto deruhde e· 
decektir. 

Yeni bir ittifak 

~giltere ile Yugosla vya 
aras1nda askeri bir ittifak 

yapdacakriu• 

~imdi de Musolini ile 
gorii~ecegi soyleniyor 
Viyana 23 (A.A.) - Siyasi meharil. 

Amiral Harti ile Hitlerin Berchtes -
gadende giiru§rnli§ olduklan haberini 
hayretle kar§llamt~tlr. Umumi inttba, 
bu ziyaretin bir nezaket ziyaretinden 
ba:;;ka bir §ey oldugu merkezindedir. 
Zannolunduguna gore, Sovyet meselesi 
bu gorli§menin ba§hca mevzularmdan 
birini te§kil etmi§tir. 

Gec;enlerde Linz tayyare meydamm 
ziyaret etm~ olan Mare§al Balbonun 
Avusturyada bulunmasmm da Amiral 
Hortinin ziyaretile alakadar oldugu 
tahmin olunmaktadtr. Amiral, Miklas 
ve Schuschnigg ile de giirii§ecektir. 

Amiral Horti Mu.olini ile tie mi 
gorii,ecek? 

Pe§te 23 (A.A.) - Naib Hortinin Hit
Ierle gorii§ti.igii resmen teyid olun • 
rnaktad1r. ingiliz Krall Ege 

denizine ~1kb 

miryoluna yer venyor - kiyenin tarihi demektir. 
Jar. Ayna gibi temiz ve Bu ~ehrin Hitit, Yunan 
berrak havada kur~unl ve Roma devirlerine aid 
ye*ilimtrak, <;imento fab - kadim mazisi bu ~ehre aid 

d L. Nikolin b' · I rikasmm toz ve umam ve JZI en az. i giliyen bir 
yiikseliyor. Nihayet ince yollarla r;izil- mevzudur. Hitit asJanlan, Ogiist mabedi 
mi tepede Gazi Ciftligi parkile Niimune, harabeleri, eski Tiirk &ehrinin ta~rah 
Ziraat ve Koy c;iftligi goriiniiyor. meydanltgmdaki Ogiistiin siitunu, bun _ 

fnsan; Asyanm binlercc ytlltk sert lar hepsi birer tipik bir <;izgi, bir teferrii· 
manzarasmm oni.inde ricat etmedi. at gibi yeni ~ehrin yiiziinii daha bariz 

Onun ic;in muntazam malanmt~ ye~il bir ~ekilde gostermektedirler. 
akasyalarm kar~1smda gayriihtiyari hiir- Seyyahlar adetleri oldugu ve<;hile, o~ 
met duymaktastmz. Cimento fabrikasmm tomatik bir ~ekilde Tiirkiyede resim <;ek
iistiindeki duman bulutu sizi mi.itehassis mek iizere tesbit edilmi~ ~eyleri, yani 
ediyor. Y.~va~ yava~ servilerin mezarhk harabe ile mezarhklan ve minareleri <;e
ye~illigi, Uskiidar kabristanmm mersin- kerler. Fa kat re~im <;ekerken minarenin 
Jeri ve Bogazic;inin mermer yaltlan ha· arkasmdan asri bir aparhmamn be~inci 
f d ')' b 1 katt hizasmda «Berlitz mektebi>' n1'n lev-JZamz an st mmeye a& tyor. ., 

!stanbulu Ankaradan aytran ancak on hasmt, Hitit aslanm mermer kafasmda 
be~ saatlik yoldur. F akat ne kadar biiyi.ik motosiklet<;inin kaskmt p;oriirler. Moto
degi~iklik! Nerede gozya~lan doktiiren 51~l.et aslamn govdesine yaslanmt~, sa
muhte5em selamltklar, asnmn binlerce de- h1b1 de RomahJarm ordiikleri duvann 
f b h. d'l · j b 1 k" kl · d" dibinde oturarak Halk Ftrkasmm «Ua a se 1 mt& stan u ope en, onert l 
d · 1 '] 1 .. d 1 · • ·v f 1 us» gazetesini okumaktadtr. 
erv1~ en e pa~a arm goz e ermt tg a 

eden parlak ata~emiliterinin hikayelerini . «Ankara>> derken, bu ~ehrin bir ta~ra 
sakhyan tarihin ktymetli mermerile sevim- tdare ~erkezi ve Yalinin ikametgaht bu
li mezarltgt? lundugu olduk<;a yakm maziden bahset-

F a kat bir yoleu aneak Ankaramn miyoruz. Yilayetin eski binast, Rus Yi-
layet binalarma benzer ve sanki eski ile 

merhametsiz giine,inin altmda bir iki ay yeni Ankaramn arasmdaki tezadm bariz-
gec;irdikten ve koyu toz bulut!art kaldtran ligini gostermek istermi~ gibidir. 

Ben, me~rutiyette ~ahidi oldugum bazt 
biiylik yangmlann feeaatini ve bu arada 
Mercanda ba~laytp Aksaraya dayanan 
1 ?-23 temmuz I 9 I 1 yangmmtn deh§eti
m. ~nutamam. Bu yangmda, giizel ~ehri· 
mllln ortasmda 24 saat miiddetle sanki 
bir yanardagdan alev ve duman fi§ktr
ffit§lt. Devlet ve belediye adamlanmtz.m 
suikasd derecesini alan ihmalleri ve be
eeriksizliklerile vazifesini ba~aramaz bir 
halde bulunan itfaiyenin aczi netieesinde 
kii<;iik bir kaza, biiyiik bir afet ve bir 
millt bayram, bir feh1ket giinii olmu~tu. 

Mqhur Ve1.uv yanardagt, Miladm 
79 uneu senesinde gazaba gelerek, Pom
pei ve H erkiil a nom ~ehirlerini kiillere 
gommii~tii. Y angmlar ise, tedrici bir su
rette, bu glizel &ehri kiilettiler. hin gari
bi, eski idareler, itfaiye vasttalanmn yan· 
gmlara kar§t kat'i zaf ve aczini gordiik
leri halde, her bi.iylik yangmdan sonra, 
yalmz bir «Komisyon» te~kil ederlerdi, o 
kadar. Bu komisyonun topladJgt biiyiik 
iane paralarile, itfaiyeyi tslah ve takviye 
etmegi bile akletmezler de tutar, La!elide 
beceriksizliklerinin, gafletlerinin bir abi-
desi olmak lizere <<Harikzedegan apartt
manlan>> yaptmrlardt. Bir avuc aile ·i 
banndtran bu aparttmanlar yap1hrken de 
yeni yangmlar yuzlerce ve binlerce aileyi 
gene. «harikzede» yapardt. 

Belgrad 23 (Hususi muhabirimizden, 
~efonla) - !ngiliz Krahmn uzun miid
det Dalma~ya sahillerinde kalmasJ ve 
.kendi.sine ingiliz Harbiye Nazmnm da 
refakat etmesi Belgradm siyasi meha · 
:filinde !ngiltere ve Yugoslavya arasm
da akdedileeek yeni bir askeri ittifakm 
l'llilzakeratl mahiyetinde telakki edil -
lllektedir. 

Heni.iz teeyyiid etmiyen diger bir 

habere gore, yalanda §imali Korentde 
yap1lacak Avusturya manevralan es • 
nasmda Horti Musolini ile de gorii!ie
cektir. 

f Ba~taraf! 1 tncf sa1d!edel 

tir. lngiltere Kralmm Atinayt zi:varet 
etmesi de muhtemeldir. 

riizgan yedikten sonra c;iftligin gene ko- Tiirk Cumhuriyetinin merkezi olan ye
rularla Kara ve Marmara denizi denilen ni Ankara, eskisini hemen hemen haf· -

iki havuzun ktymetini takdir edebilecek- zamda silmi§ gibi oldu. Bizim nazanmtz· 

tir. Hakiki Kara ve Marmara denizin- da, gene Cumhuriyetin merkezi mem1e _ 

den milyonlarea defa kii<;iik olup Anka- ketin ortasmda, sava~lar, mahrumiye! ve 
ramn yegane parkt olan Gazi Ciftlik tabiatle miicadele suretile tecriibe ll.';.irmii~ 
parkmda haritanm biiyiitii1mii~ krokisi ulusun arasmda olmas1 tabiidir. 
gibi yerle~mi~ duruyor. Miistakil Cumhuriyetin merkez: gii -

Ankaramn manzarast ha§llletli ve gii- niin birinde c;agmlm1yan misafir gil-.i ec -
zeldir. Gene akasya]ann kokleri faklir nebi kruvazorlerinin demir atabilecegi 

si.isii Anadolu topra~na niifuz ederek Bogazlardan, Sevr pakh mueibince fs -
biitiin metanetile hayata sanhyorlar. Ba- tanbula pek yakla§mJ~ hududlarr:lan ve 

harin ilk <;i<;egi akasyanm ag1r pembe lstanbulun eski neslinin fazla dii~k:.in ec
kupeleri fstanbulun biiti.in servi ile defne nebi ve kozmopolit siyasi tesirindr!J uz&k 
agaclanndan fazla Anadolu halkmm go· bulunmahdtr. 

0 devirlerin aczini dii~iiniiniiz ki <<pa<a 
efendilerimiz» askeri itfaiyenin neferleri
ni, yang1n yerine, hi~ olma7.sa. arabalarla 
nakletme~t dahi dii~i.inememi~lerdir. Ben, 
biiyiik bir yangmda Sanyerdeki itfaiye 
boliigiiniin, cehenncmi bir yaz giiniinde' 
Sanyerden itibaren saatlerce kosarak is
tanbula kadar geldigini gormii~ . . bu facia 
veya cinayet kar§tsmda 9'ozlenme inana
mamt~ttm. BoJi.ik yan~m yerine varmca 
serilip kalmt~lt. Zavalh askerlerin kolla 
bastian battal tulumbalanm i~letmek ~oy
Je dursun, kollanm ktmtldatacak halleri 
kalmamJ~It. 0 kadar yorgun ve bitkin bir 
halde idiler. Bu dakikada Akdenizde ingilterenin 

Ve Yugoslavyanm menfaatlerinin mii§· 
terek olmas1 bu ihtirnali c;ok kuvvet • 
l'enctirmektedir. Bu yeni askeri ittifak
tan Belgradda ac;1ktan ac;1ga bahsedil -
:tllektedir. Bu askeri ittifalan akdile 
:Salkan devletleri arasmdaki miinase -
hahn degi§ecegi de soylenmektedir. 

Bu vaziyet kar§lsmda Balkan Paktl • 
'tun Yugoslavya ic;in k1ymetini kaybe -
dl:'cegi soy1enrnektedir. 

. 8ursadan lzmir panay1rma 
i§tirak edenler 

Bursa (Hususl) - Bu seneki bey • 
llelmilel hmir sergisine Bursa geni~ mik· 
Yasta i§tirak etmektedir. Sergiye i~tirak 
jden sanayi erbabt, btc;akc;uar, havlueu • 
ar, ipekc;iler, meyvactlar, konserveeiler, 

Setnavereiler, hamur makinecileridir. Bt • 
~akc;tlardan Remzi, Hayreddin, Y a~ar 
nt· · H ~ Irak etmekted1rler. Havluculardan a· 
Cj Kurt, Ibrahim ve Bedreddin muesse . 
$eleri, semaverci Ali ve Hamdi; hamur 
(ak!neleri amili Kadri usta, konserv.e 
abnkas1, !negol sandalya imalathane$•, 
~eYVaetlar, hububatc;tlar, ipekc;ilerden de 
~vkizade Tevfik !pekman, Gaffarzade 
I ehmed !peker, Salih ve Attf birader -
er, tpeki~ miiesseseleri sergiye i§tirak et

l'rtektedirler. 

Sergiye gotiiriilecek mamulat, masnu
kl ~e mahsulat bugun §ehrimizden Be~lt
estr yolile !zmire gonderilmi~tir. 

Mudanyada a~1lan ~ocuk 
kamp1 

thn. B.ursa (Hususi). -. Halkevimizin k 
' a1 Yard1m komttest bu sene Mud01n· 
ada ve deniz kenanndaki binalarda bi! 
~~ kampJ ac;.mt§ttr. Y eni yaptlan !s
l~t Pa~a ilk okulunda a~tlan bu kampa 
Ill dilhavaya muhtac c;ocuklar almmt~ -
t t. ~uklardan yirmisi iicretli olarak 
~ a.bui edilmi~tir. Bunlardan ayda sek;z 
~ ta. ahnmaktadtr. Digerleri meceanen a· 

Macar ga:t:etelerinin miitalealart 
Pe§te 23 (A.A.) - Macar Ajanst bi.l-

diriyor: 
Naib Hortinin Hitleri ziyareti bii • 

tiin Macar matbuatJ tarafmdan nezaket 
hareketi olarak tavsif olunmaktad!r. 

cPester Lloyd. diyor ki: 
cCografi yakmhk vesilesinden istifa

de ederek §ahsen ternasa gebnek dev -
let reisleri arasmda bir adettir. Bu ne
zaket hareketi birbirine dostlukla bag-
11 bulunan iki devlet reisi arasmda ya
plldlgma nazaran bir kat daha tabii bir 
hal almaktad1r. Bu ziyaretin siyasi hi~ 
bir mahiyeti yoktur. Naib Horti, Avus
turyadan diinii§iinde Cumhurreisi Mik
lasa da ayni nezaket ziyaretinde bulu-

nacaktrr.• 

Bu nasd kongre? 

Talebe murahhaslari Sof
yada birbirlerine giriyor 

I ki Kralrn miilcikah 
Atina 23 (Hususi) - Vradini gazetesi 

evvelki gUn Korfuda Bibeli ko§klinde 
§erefine verilen ziyafetten sonra ingi • 
liz Kralile Yunan Krall arasmda cere
yan eden mUlakatm siyasi pek biiyiik 
ehemmiyeti oldugunu teyid etmekte • 
dir. 

Kral Edvardla Kral.Jorj arasmdaki 
miilakah mevzuu bahseden bugiinkU 
Yunan gazetcleri lngiltere ile Yunanis
tan arasmdaki samimi rnUnasebatm bii
yUkliigiinii tebariiz ettirmektedirler. 

H~kiimetk amele te,ekkiilleri 
ara•mda itilQf im:t:alandt 

Atina 23 (Hususi) - Hiikurnetle ara
larmda imza edilen kollektif itilafna • 
melerini merasimle tes'id maksadile Pi· 
re ve Atina amele te~ekkUlleri bugiin 
Atinanm Ba§peskoposluk kilisesinde 
dini bir ayin yapttrml~lar ve ondan son
ra mec;hul asker abidesine giderek :;e
lenkler koymu~lard1r. Bu merasimde 
Ba§vekille bliti.in Naz1rlar da haz1r bu
lunmu§lardlr. 

Sofya 23 (Hususi muhabirimizden, Zeytin yaitna mqayyen bir 
telefonla) - Sofyada toplanan beynel- klymet takdir etlildi 
mile] Oniversite talebeleri konfederasyo- A~ina 23 (Hususi) - Ia§e Nezaretile 
~unun 18 inci umumi kongresi hergi.in zeyt'myagi mlistahsilleri arasmda husu
kavgalar i<;inde eereyan etmekted.i~. Ge· le gelen bir itilaf i.izerine zeytinyagmm 
<;enlerde sulh muahedelerinin tadih hak- perakende sah§ta okkastna 46 drahmi 
kmda bir BuJgar asistant tarafmdan ve· fiat takdir edilmi§ ve ihracl serbest bl
rilen konferans epey giiriiltii koparmt~ raktlmt§br. Miistahsiller yeni mahsulli 
ve Rumen heyeti konferans esnasmda sa· idrak edinciye kadar memleketin da -
lonu terketmi*tir. hili ihtiyacm1 temm edeceklerini, hatta 

DUn Sofya zabitan mahfilinde beyn. el-. d h 
I a a ucuz mal satabileceklerini hiikU -

miJel Universite talebelerinin sergt en 
1 b mete temm ctmi§lerdir. 

kii*ad edildi. Bu sergide Bulgar Ia e e-
leri Makedonya hakkmda bir ~ok eserler Giridtle feci bir tayyare kazan 
de te~hir etmi&lerdi. Atina 23 (Hususi) - Londra - Hin-

Bu eserlerden birisinin iizerinde <<Strb- distan postasmt yapmakta olan ingiliz 
Iardan ne istiyoruz, Yunanhlardan ne is- imperial kumpanyasmm bir ta •yaresi 
tiyoruz ?» ibareleri yazth idi. Bu eserle- diin iskenderiyeden Faler limanma gel
rin te~hiri iizerine Yugoslavya, Rumen, mekte iken Giridin Mirabelo korfezin
Yunan, Cekoslovakya ve F ranstz mu • de denize dli§erck batml§hr. t~inde bu· 
rahhaslan, riyaseti protesto etmi~ler ve lunan 11 yolcudan ikisi bogulmu~ ve di
dUn ak~am verilen ziyafette sofraya ilk ger dokuz ki~i de o civarda bulunan ba· 
yemek tabaklan konulur\en protesto rna- ZI kiic;uk gemiler tarafmdan denizden 
k. ammda ziyafeti terketmi~lerdir. Diin 

M k d D b _ toplane~rak kurtartlmJ§tlr. 
gece verilen baloda a e onya, o 
rice ve T rakya ~arktlan soylenece~i l<;tn Tayyarenin kazaya ugradigJ telsizle 

ziinii sevindirmektedir. 

CiftJigin tarifinde siislii tafsilat verme

nin sebebi, Turk bah<;tvanlartmn azim -
kar <;alt&masile Ankaramn iklim ve top
ragma galib p;elmelerine hayran olmam· 

dandtr. Cift~i burada ziraat<;iligin en 
miikemmeJ usulleri ni.imune hayvancthk, 
bah<;tvancthkla ~arabctltk ve ziraat ma
kinelerinirt tamirathanesini gormektedir . 
Bunlar, halkm istirahat ve gezinti mahal

li olan gene! parkm yakmmdadtr. 

Bir reybi ve &ark romanian okuyucu
su benim bu ogretici ba~langtetml belki 
de tenkid ederek, Haltctoglunun firuzi 
sulan kesen kay1klar, Eyiibiin kar gibi 
beyaz giivercinlerile Asyanm tatlJ sula
n, meyzinler ve ya~maklardan parltyan 
baygm gozler bahsini beklemektedir. 
Bunlar esa~en 17, baz1 §eyler de 9 - 10 
YII evvel e~ki Tiirkiyeden isteksiz <;ekile
rek yeni Turkiyeye yer verirken ~ark 
amatorlerinin nazarlanm ok~amakta idi. 
hte Ankaramn yeni merkezine yakla~t
yoruz. Ayna berrakltgiJe parltyan hava
da Streoskop viizuhile radyo istasyonu
nun direkleri goriinuyor. !stanbulda mi-

F uad Bulcan1n Mos • 
kovadaki tetkikleri 

Moskova 23 (A.A.) - Fuad Bulca 
Pervomaiskoidaki planor istasyonunu 
gezmi& ve planorci.ilerin u<;u~ talimlerin -
de bulunmu~tur. Bulca Mosko• 11d11ki As
soviakim kamp101 da ziyaret etmi~tir. 

20 agustosta Alksnis tarafmdan kc. • 
bul olunmu~ ve ayni giin Leninin meza
nm ziyaret ederek bir <;elenk koymu§ -
tur. 

d ~~~lardtr. Cocuklar burada giine§ re 
~?1~ banyosu almakta, bol bol istirahat 
biJ1~ Yemek yemektedirler. Aynea tabial 

ttleri de ~ogalttlmaktadtr. 
}' li

1
ergiin doktorlann nezareti altmda 

trt ~1 ~n bu i~lerden ba$ka c;ocuklar ikt 
1\J~~~~,in terbiyevi nezareti altmda bu-

d d k her tarafa haber verilmesi Uzerine Hay bu heyetler baloyu a protesto e ere 
fadan bir ingiliz ta'yyaresi, Maltadan da 

Ak~amleyin Eideman bir ziyafet ver· 
mi~ ve Bulca ile Eideman soyledikleri 
nutuklarda Tiirk ve Sovyet milletlerini 
birbirine baghyan sempati ve dostluk hi>
lerini tebariiz ettirmi~lerdir. p;elmemi~lerdir. . 

K 'k 1 'l•f hh 1 bir Ingiliz torpitosu yard1ma gelmi§tir. F ranstz ve Uc;u tt a mura as an 
d b .. S f t k t Bu mlithi~ kazamn neden ileri geldigi kongre bitme en ugun o yay1 er e - -. 

mi~lerdir. henilz anlA~Ilamaml§tlr. ... ""Umaktadn•. 

Bulca 2 I agustosta Moskovadaki A
erodinamik miiessesesini ve Aerokuliibli 
ziyaret etmi~tif. 

Me~hur Moltke genclikte, daha mira· 

layken, Abdiilhamide merkezini esh 

Sel!;uk Tiirklerinin merkezi olan K,Jnya

ya nakletmesini tavsiye ediyordu. F akat 
padi§ahlar 1stanbulu fetheden F atihin 
§Ohretinden bir tiirlii vazgec;emiyorl.:~rdt. 
N apoJyon «lstanbula ~ahib olan cli;nya
ya sahib olacaktm> demi~tir. Fa kat ls -
tanbulu !tilaf devletlerine veren bizzat 
padi§ahtl, ve Tiirk ulusu)\u mahved1ci 

sulh muahedesini imza eden ve memlr>ke
tmi galib devJetlerin ellerine teslim eden 
padi~ahlar hiikumeti olmu§tu. 

Demek ki, !8 milyon niifuslu ulusu ne 
yenmek, ne de yoketmek miimki.in o!ma
dJ. Demek ki, bundan sonra l:tanbul 
Tiirkiye ile diinyanm anahtan olm.1dtg1 
gibi, Ankara da insanlar arasmda ve ta
rihte unutulmu§, JSSIZ Anadolu §ehrindert 
«Hasta Adamt», Turkiyeyi canland!ran, 
hayat ve istiklalini bagt~ltyan hayat mer
kezine inktlab etmi§tir. Bu inktlab Tiir -
ktye Osmanh padi§ahlan nesli i<;in ta -
rnamile bir emril'aki olrnu§tur. 

[Sonu yannJ 
L. N/KOLJN 

Ev soyan lursiZ 
ka~rken yakaland1 

Evvelki gece saat yirmi ii<;te sabtka • 
hlardan Urfah Bahaddin, Kad1koyiindc 
Eminbey sokagmda 5 numarah Hiisey
nin evinin $Ok<~k kapiSlna maymuncuk uy
durmak suretile girmi§, bir siyah palto, 

iki altm yliziik, i~inde bir hay]j para bu

lunan bir h Bankas1 kumbarast, 35 lira 
c;alarak kac;mJ~ltr. 

Devriyeler sokaktan ko§arak giden 
htrstzdan ~i.iphelenerek kendisini uzun 
bir takibden sonra yakalamaga muvaffak 
olmu~lardtr. 

Sabtkalt htrstzm <;aldt~t mallar geri a
hnmt~ltr. Htrstz, yalmz 28 lira ile iki al

tm yiiziigii korkarak sokaga athgtm soy

lemi~tir. J ahkikata devam edilmektedir . 

Evvelki gun, T aksim stadyomunda, 
korkune bir c;attrtt ile alev alev yanan ba
rakayJ bir iki dakika i<;inde suya bogup 
sonduri.iveren bugiinkii seri ve modern va
sttalar, gerr;i eskiden bu kadar mlikemmel 
bir &ekilde Avrupada da mevcud degil
Ierdi amma, 1911 de Mercan yangmm
dan sonra Pariste gordiigiim beynelmilel 
bir itfaiye torenindeki yangm sondiirme 
vasttalan bizimkilerle k1yas kabul etm!ye
cek kadar ileri idi. 

Mutlakiyet ve me~rutiyetin ydlarca 
yapamadtklarmJ eumhuriyet daha kuru
lur kurulmaz ba§ardt. Bu yi.izden !stan
bullulann ismini daha haytrla andtklan: 
Vali ve Belediye reisi Haydar, bir ham· 
Jede istanbula seri ve kuvvetli bir itfaiye 
te~kilatt hediye ederek bu i~in oyle yapt
lamaz ve imkanstz olmadtgtm da goster
di. Sonra da, itfaiye, tedrieen gordugii
miiz, miikemmel hale geldi. Bu itfaiyenin 
sayesinde de, istanbulda, cskisi gibi, 
yiizlerle, hatta binlerle ev yanmaz oldu. 

itfaiye toreni, bir yangm kar§tsmda 
mahalle tulumbalarJ, sakalar, askeri itfa
iye gibi bati ve battal eski devir vasttala~ 
nnm aczile ytldmm gibi yeti~en ve dere
ler gibi su veren yeni devir itfaiyesinin 
bi.iyiik farkmt gosterirken iki devrin, i~ 
ba~anetltk kabiliyetleri arasmdaki muaz
zam fark1 da gostermi§tir. 

.. Basit gozlere ve kafalara, diinle bugu
nun farktm bu kadar maddi ve bariz bir 
surette gostermek imkamm verdigi ic;in bu 
giizel itfaiye torenini yapanlan tebrik e· 
deriz. 

Danzige giden lngiliz 
meb'uslar 

Dantzig 23 (A.A.) - 1ngiliz amele 
partisi meb'uslarmdan Jenkins ve Grif
fith, Danzigin vaziyeti hakkmda malu -
mat alrnak i.izere buraya gelrni§lerdir. 

Nankinde miistakil bir hii
kumet kurulacak m1? 

$angha' 23 (A.A.) - Japon ajansmm 
Kantondan ogrendigine gore General 
Lintsungjen Nankinden miistakil bir 
htikfunet kurmak fikrinde oldugunu 
tekzib etmi~tlr. 
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1 tanbul'da Yeni postahane kar,1s1nda buyiik K1nac1yan han1ndaki idare merkezine mi.iracaat ederek senelik 
yaptar cag1n1z sigortalar1 on iki ayhk taksitle yapmaktadlr. 

Miitemmin malumat ve sigortaya aid bilumum mii~kiillerinizin halli i~in gi~elerine miiracaat ediniz. Telefon : 24294 

KUqUk • 
HI kAye Maske 

Uzunca hir tren yolculuguna <;!lam~ ~ 
tim. Y ol iistUndeki kiic;iik istasyonlardan 
birinde durdugumuz za.man, hattm ileri 
ktsmtnda bir bozukluk oldugunu, trenimi
zin 0 giin yola devam edemiyecegini soy
lediler. Bozuklugun ertesi gi.in bile tamir 
edilecegi i.ipheliydi. Iss!Z bir dagm ba
~mda unutulup kalmt~ gibi sessiz, hareket
siz goriinen bu kasabada gecelemek mec
buriyetinde idim. 

Trenden ~tktlm, kasabanm biricik ote· 
line gittim. Bana, tek yatakh bir oda as;
ttlar.Bu oda temizdi, aydmltkU. Fa kat, 
garson, bavulumu b1raktp ta kap1y1 kapa
dtgt Zaman, kendimi bu odada oyJe yap
yalntz ay le kimsesiz hissettim ki, viicudU
mii soguk bir ter, i~imi derin bir yeis kap
la vtverdi. 

-Etranm1, odadan ba~lay1p bi.iti.in ~ehre 
yaytlan bir sessizlik, bir bo§luk, bir hic;lil: 
ihata ediyordu. Burnuma, uzun miiddet 
bo~ kalmt~ odalara mahsus ki.if kokusunu 
andmr bir koku dolmu~tu. Yatagm, §ilte
nin, yorganm, odamn ortasmdaki masa
nm, penceredeki mu§amba perdenin ya
banct manzaralan gazi.imde biiyiimege, 
gitgide dii~manca gorUnmege ba&ladt. Bu 
odada uyumak degi], oturmalc bile beni 
iirki.iti.iyordu. Korkulu bir riiyadan silki
nerek uyanu gibi odadan c;tktun. 

Saat heniiz gecenin dokuzu idi. Kasa
bamn yan aydmhk sokaklannda birka~ 
saat dola~mak, belki ic;inde bocaladlgtm 
haleti ruhiyeyi degi&tirir, vi.icudi.imii yo
rup uyumak imkamm haZirlar, sinirlerimi 
biraz yatl§hnrdt. 

Otelin, her adunda ayn iniltiler ~Jka
ran tahta merdivenlerinden inerek soka
ga <;Ikhm. D1~anda hafif bir sis vardt. So· 
kaklar, bu ince sisin ortasmda, mi.iphem 
bir dekor gibi uzamp gidiyor, iki kec;eli 
evlerin pancurlarl aasmdan tektiik, cthz 
l~Jklar siZiyordu. 

Rasgele, sokagm gittigi istikamette yii
riimege ba~lad1m. Bu sokak, bazan sa
ga, bazan sola saparak beni, hep ayni in
ce sis tabakas! i~;inde. hep ayni ali.i l&lk
larm ortasmdan yanm saat, nereye gitti
gimi bilmeden gati.irdii, gati.irdi.i ... Ye ni
hayet ayaklanmdan ziyade ruhum yor
gun, geri dandi.im. Bu yabanc1 sokaklar· 
da, oteli bulabilmek ic;in bir o kadar daha 
dola~ttktan sonra, ~iddetli bir ftrtmadan 
hasara ugray1p delikde~ik bir halde lima· 
na can alan bir gemi gibi, kendimi otclin 
kaptsmdan ir,;eri atom. Orada, umumi sa
lon vazifesi goren bi.iyiicek bir odada, 
dart be~ ki~ilik bir kafile masamn ba~ma 
oturmu~, yemek yiyordu. Bu manzaray1 
goriince, yeniden di.inyaya gelmi~ gibi ol
dum. Trenden indiil;im dakikadanberi 
kendimi oyle yalmz. ayle bic;are kissedi
yordum ki, yiiregimi dolduran bikeslik ii· 
zi.inti.isi.i dereee dereee bir daiiss1la halini 
alm1~ i ic;imde aglama arzulan birikmege 
ba~lamt~o. Tavana astb saniik lambanm 
J~tgl altmda toplanmJ~ gordi.igiim §U bir 
kac; ki~i. kuvvetli bir riizgarm sisi dagJt
masi p;ibi, yi.iregimde kat kat biriken el~ 
mi, siiri.ip gati.irmi.i~ti.i. 

Nihayet, insanlara, hayata, hakikate 
kavu~mu~tum. Masada oturanlan ic;im • 
den gel en ne§el i bir tebessiimle selamla • 
dun ve biraz daha ilerideki ufak bir ma
sava oturdum. 

Bunlar, iki erkek iki kadmdan ibaret Devlet Bastmevi 1936 • Fiatt yaztlt degil 

ufacik bir kalabahkh. Kadmlar gene, Ankara Halkevi Miize ve Sergi ~u • 
fakat giizellikten mahrumdular. Erkek ~ besi ne~riyatmdan olan bu kii~iik ri • 
Jerden biri otuz, oteki elli ya mda kadar sale Hamid Ko§aym eseridir. 
goriini.iyordu. Hepsinin de avurdlan ~o· Bazt ktymetli evrakm okkaltk kag1d 
ki.ik, renkleri soluk, bakJ§lan meyu~, hal- gibi sahlmast ve Bulgaristan yolunu 
Jeri di.i~iinceliydi. Arastra bir iki soz tnti tutmas1 birka<; sene evvel bu mevzuu 
ediyorlar, fakat benim i~itemiyeeegim ka~ bizde canlandtrrni§tt. Bunun ii.zerine bir 
dar yava~ sesle konu§uyorlardi. · t~raftan boyle bir hareketin tekerr~ -

Bunlar acaba kimdi? Esvablan eskiee rune meydan vermemek uzere tedbir
fakat temiz ve diizgi.indii. T avJr!an ter- ler ahmrken, diger taraftan bu vesika-
b. )' k d' h 1· d · 1 r ld kl,artni lan tasnif i§ini hiZland1rmak iizere tas-tye 1, en 1 a m e msan a o u . y ! · b' 

.. · d B ' t k d ..• nd hj'!yeti azalan c;ogaltlld!. §e yem II' gostcnyor u. tr saa ·a ar, oruann ya- d " 'ld' 
I k d I d b. . uzen ven 1. 

va& se~e .. konu~u~ .. an~1 •. a .m ~r .an . m Ayni zamanda resmi evrak ve defter-
dantela orerken otekm1n restmh b1r kJta- lerin llizumsuz olanlarmm ne suretle 
bm yapraklanm dalg1n dalgm kart~tlrma- yok edilecegine dair olup butlin veka -
sm1, erkeklerin, ic;tikleri sigarantn duma- letlerin miltalealan lizerine tanzim e
nma tak1hp kalan dii§iinccli naz.arlanm dilerek $11rayi Devlet heyeti umumi -
seyrettim. yesine tasvib ettirilen bir nizamname 

Saat onbir bur;ukta, kalkt.Iar. Ab~ab hazrrlandt. Bunda evrakt ayirmak i~in 
merdivenleri gicJrdatan ayak seslerinin ~ah§acak te§ekkilller, evralu ayirirken 
yi.iksele yi.iksele yukan katta kaybolu~unu gozoniinde bulundurulacak esaslar tarif 
dinledim. Sonra, ben de odama ~Jkhm; ve bu suretle ktymetli evrakm muhafa-

b · · .. zas1 temin ediliyordu. goziime biraz da a mun1s gcirunen yata· 
Biraz ge<; kalmakla berabE!r, ~ok e-

ga yattlm. sash olarak alman biltiin bu tedbirlerle 
Ertesi gi.in, bozuk hat tamir edilmil, bundan sonra Ar§ivlerimiz nasil olmasl 

trenJer j~)emege ba§Jaml§b. Q ISSJZ mem· laz1m gelirse oyle olacakt1r. 
lekette bir geee daha ger;irmege mecbur Bu sebebden de diger memleketlerin 
olmadan, yola !;lkttm. ne yaphgml ogrenmek c;ok faydahdlr. 

0 gliniin geeesini, i§lerim ir;in daima Ar§iV Nedir, risalesi ar§ivin tarifile 
gittigim biiyiieek bir ~ehirde ger;ireeek- ba§hyor, ar§iv <;e§idleri snalandlktan 
tim. Geee olup ta yemekten sonra biraz sonra da ar§iv binalan hakkmda umu· 
dola ~mak ic;in eacldeye c;Ikhglm zaman, mi malumat veriliyor. Bu suretle mev
kalabahk, aydmhk bir kahveden, kulag1- cud biiyiik ar§iV binalarmdaki aqiv 
rna, musiki sesi geldi. Dayanamadtm, miltalea salonlar1, ihhsas kiitiibhane -

leri, milze ve te~hir yerleri, tamir la • ic;;eri girdim. 
boratuarlar1, mlicellidhaneler, matbaa, 

!c;;erisi ttkltm ttkhm doluydu. Garson· fotografhaneler hakkmda sarih bir fikir 
lardan birinin yardtmile, masalardan bi- ediniyoru~. Ar§ivci yetilftirme usulle -
rinde bir yer bulup ili§tim. 0 strada, ~al~ rini ogreniyoruz. Ayrt bir mevzu ola -
g1 susmu~. geni~ salon, mii§terilerin hay rak Devlet Ar~ivinin hangi Bakanhga 
ve huyu ile uguldamaga ba§laml§tl. bagh olmas1 meselesi tetkik edildikten 

Birdenbire, salonun ta oteba§mdan bir sonra ileride Turk devlet ar§ivinin ih -
viyolonsel sesi inledi. Onun arkasmdan, tiva etmesi muhtemel bolgeler hakkm
i.istad bir elin temasile titredigi derhal da mufassal bir liste veriliyor. 
belli olan bir keman hic;kudJ. Bu iki sesin Risalenin sonunda Avrupanm me§hur 
ortasma, bir piyanonun tu~larJ, damla ar§ivlerinin isimlerile on bir pHin ve 

d b. fotograf var. 
darnla berrak bir ses akthrken, davu i If Tarihle ve hususi olarak bu mevzula 
nagme butiin salonu iirpertti. alakadar olanlara bu kitab1 dikkatle o-

Herkes susmu~. hu§u ir;inde dinliyor • kumalartm tavsiye ederiz. 
du. <;;alanlan, olduium yerden gOremi • .. ............. .. ., ........ ... .. ..... .. ..... ..... ......... .. 
yordum. Oniim r;ok kalabahkh. Ilk r;ah- Pamuk fiatlarl 
nan parc;;adan sonra, orkestra, ayni me· lzmir (Husust) _ Bu sene pamuk 
haretle ve ayni zevkle bir <;arda~a ger;ti; fiatlan iyi olacakttr. Yeni mahsulde 
o da bitinee oynak Slav ve Romen hava-

42 - 43,25 kuru1 . i.izerinde alivre satli Ian dinledik.. En son parcta. etran zan· 
ba~lamt~hr. gtrdatan bir alk.t~ tufant ir;inde biterk.en 

yerimden biraz dogruldum ve ger~,;ekten Kumdan ve bakla sall§lnda ge<,;en se
musiki Ustadt olan bu adamlan gormck neye nisbetle !;Ok az bir fiat dii§iikli.igi.i 
istedim. Sa~kmhktan, o vaziyette bir vardtr. BorsamJzda arpa sall§l r;ok az -
mUddet kalm1~1m. Butiin bir kazino hal- d1r. <;i.inkii tacirler, ir; Anadoluda bizzat 
bm vee ic;inde buak~n bu artistler, bir te~kilat yapmi§lardu. Mahsulii, yerinden 

satm almaktadular. ak§am evvel, o kiic;iik kasaba otelinde 
gordiigiim iki kadmla iki erkekten ibaret -- ---~~ 
k.afile idi. Fa kat, nekadar degi§mi~lerdi. 
Kadmlar giizelle§mi§ti. Erkekler daha u
zun boylu, daha gene goriiniiyorlard1. 
Ve diin, is;inde keder, yeis, bezginlik oku
nan gozleri §imdi pml pml yamyordu. 

Anhyordum. Diinkii zavalhlar, bu
gi.in, manen ba~ka insanlardt. Diinki.iler, 
hayatm alelade bir muhitinde, gene o ha
yatm yukii altmda ezilmi§lerdi. Bugiin
kiiler, tereUmam olduklan eski iistadlarm, 
viyolonsellerinde, kemanlarmda, piyano
lannda ve seslerinde ihtizaz ettirdikleri 

ruhlarile birle§rni§ i arzdan, arzilerden, 
ihtiraslardan, menfaatlerden, gailelerdcn 
uzak; hayal ve §iir i~,;inde y a§tyan insan
lardt. 

Viyolonselin sesi, yeniden efsaneler te· 
renni.im etmege haz1rlantrken, ben. §imdi 
hayal ve iir aleminin pembe fezalannda 
dola~an o dart zavallmm, tekrar arza 
ini lerindeki fecaati gormemek ic;in yerim
den usulca kalkt1m ve ka<;ttm. 

Nakleden: 
HAMDJVAROCLU 

en ikteki beyaz ev sorulan bu suale Kenan ba§tnl salhyarak 
cevab verdi: 

- Evet, baz1 hadiseler.. . Hem de 
~tok vahim ball hadiseler ... Ondan dola
YI c;antamzm benim taraf1mdan elde edil
mesi daha haytrh oldu samrun. 

Zab1ta roman1m1z: 6 

- Evet orada, Sirkecideki Dide o • 
telinin kahvesinde I 

Diye izah etti. Gene ktzm korku ve 
heyeeam ona da dokunuyordu. Serko -
misere gene ktzda tela~ ve heyecan gor· 
diigi.inii gizlemi~ti. -5u dakikada bunu 
kendinden de gizliyebilir miydi? 

Y a, gene k1z kahvedeki faciayt bil -
r.1edigi, bilmemek icab ettigi halde, onun 
kahve saziinii i~itir i~itmez tela§ ve endi -
§esinin artmasl? 

- <;antamzt oturmu~ oldugunuz kol
tugun bir ko~esine stki~IDI§ olarak buldum. 
Otelin kahvesinde hangi koltuga oturdu
gunuzu hattrhyor musunuz? 

Gene k1z, ne miithi§ bir tela§ ve endi§t' 
izhar ettigini sezememi§ti ve titreyerek, 
zaytf bir sesle: 

- Evet, biliyorum I diye eevab verdi. 
Biraz kendine gelir gibi oldugu za -

man sordu: 
- y a ismimi nereden agrendiniz) 
- 1sminizi degil, as1l adresinizi l!.e • 

reden agrcndigimi merak etmez misiniz? 
Soyliyeyim: <;antantzda bir mektub var
di. Zarnn iistiinde isminizi ve adresinizi 
buldum. 

Sa~kmhgi arasmda gene klZln c;anta
smdaki mektubu hatJrhyamadJgJ anlaw 
hyordu. 0 zaman Kenan, gene kiz1 bir 
kere daha temin etmek kararile: 

- Merak etmeyiniz Nermin Hantm, 
dedi. <;antanlZl ben buldum, serkomi • 
serin hi<; haberi yok. 

- Serkomiser mi? 

Gene k1z birden ayaga sJc;ramt~tl ve 
bu seferki samimi heyeean1 Kenam mii
tcselli etti. Serkomiserin otele gelmesi ih
timalini gazani.ine getirmemi~ olmakla 
bu kJZm cinayetten hic;bir haberi olmadtgl 
sabit oluyordu. Evet, ayle amma nas1l 
oluyor da ... 

- Demek otelde baz1 hadiseler oldu, 
ayle mi? ' 

Titrek ve mml!Jh nev'inden bir sesle 

Gene bz te§ekki.ir etti ve kimbilir na· 
s1l bir di.i§i.ince ile: 

- Bununla beraber, o kadar da mii· 
him bir§ey degildi. 

Dedikten sonra yava§ yava§ siikO.nunu 
tophyarak: 

- Otelde ne oldugunu bana lutfen 
anJatu IDISIDIZ? 

- Bir §artla. 
- Ne §artJ} 
- Oturmamz §artile. 
Gene ktz hafif bir tebessUmle oh.trdu. 

Kenan: 

- Peki amma, siz otelin kahvesinde 
ne oldugunu bilmiyor musunuz? 

- Bilsem size sorar mtylm? 
- Hadiseden biraz evvel kahveden 

o kadar acele c;IktJmz k.i 1.. 
- Ne iyi hahr!tyorsunuz. Ne yaman 

hanza bul .. 
- Size hizmet edebilmek if).in hir;bir 

noktay1 unutmamaga <;ah§ttm. Neden o 
kadar acele r,;JkttgJOIZl sayler misiniz? 

Pamukkale Hi era polis 
izmir civarmdaki bu eski 

emsalsiz bir manzara 
,ehrin kir~ tepeleri 
te,kil etmektedir 

Hit!rapolis - Pamukkale .']ehrind8ki kireQ tepelerinin muhte§em manzarast 

Ankarada, frans1zca ve ~lmanca ?la-,lir. Kire~ e~lah1 son. de.r:_~ce. fazla olan 
rak inti§ar eden La Turqu1e Kemahste bu suyun vucude getll'd1g1 ktre~ tepe • 
mecmuas1, en son niishasmda cizmir leri, misli bulunmaz bir manzara te§kil 
ve havalisi» ba~hg1 altmda miihim bir etmektedir. 
makale ne~retmi§tir. Ovada tiyatronun onlinde, suyu ~ok 

Biitii.n dlinyada tiziimiiniin ve inciri- berrak ve hafW tuzlu bir havuz vardlr. 
nin nefasetile §i:ihret kazannu§ olan bu Havuzun dibi ve kenarlan Yunan tarZI 
gii.zel yurd ko§esinin tabu giizelliklerini mimarisinde siituncuklarla stisliidi.ir. 
ve tabii servetlerini ona hakkile yakt - Suyun altmdan bu siitunlarm arzettigi 
§acak tarzda tasvir eden bu makalede, manzara emsalsiz bir giizelliktedir. Es
izmirin ge~irdigi muhtelif umran saf - ki devirlerde Hierapolis, Plutonium de
halan, Miladdan 1500 sene evvel ilk te- nilen kovuklarile §Ohret kazannn~tl. Bu 
melleri atllan bu §ehir ve havalisinde kovuklardan <;Ikan muz1r bugulara, an
ya§ayan ve her biri ayrt ayn eserler b1- cak Plutonun anas1 olan Rheay a men -
rakan Hitit, Yunan, iran, Roma ve Sel- sub rahibler yakla§abilirlerdi.» 
!;Uk medeniyetleri hakkmda malfunat 
verildikten sonra bugiinkii !zmirin, na
zarlara arzettigi 2500 senelik eski me
deniyet eserleri sayesinde, Tlirklerin E
tilere olan nisbetini a§ikar bir surette 
gosterdigi izah olunmaktad1r. 

Makalenin en §Byani dikkat ve ogre
tici ktsmt, !zmir ve havalisindeki eski 
medeniyet harabelerinden bahseden 
parqaland1r. 

Makale, siitun ve basamak harabele
rinden ibaret kalan bu tarihl §ehirlerin 
her birisine dair <;ok -degerli tafsilat ver 
dikten sonra, bunlarm en az harab ol • 
mU§ bulunanlan meyanmda HierapoUs 
~ehrini §oyle anlatiyor: 

cBugiin Pamukkale dcdigimiz eski 
Hierapolis §ehri izmirdcn 157 mil ve 
Goncah istasyonundan 10 mil mesafe -
dedir. 

Eski rniielliflerin hemen hepsi tara -
fmdan methedilen Hierapolis §ehrin -
den, bugun, M.la azametli harabeler ve 
miikemmelen muhafaza edilmi§ abide
Ier mevcud bulunmaktadlr. Messogis 
dagmm etegine yaslanan bu §ehrin o • 
vaya ve civar §ehirlere fevkalade ne -
zareti vardJ. 
~ehrin giizel ve biiyiik bir tiyatrosu 

vard1 ki, beldenin i§gal ettigi saha ile 
ahenktar bir surette imtizac ediyordu. 
Tiyatronun kar§Ismda ve ovarun kena
nnda ~ok glizel binalar, hamamlar var
dir ki duvarlan, kubbeleri ve azametli 
kemerleri, bu mmtakalar1 miitemadi -
yen sarsan zelzelelere kar§l inarulmaz 
bir mukavemet gostermi§tir. Hamamla
ra akan berrak ve tath su, 80 derecei 
hararette olup tabii blr kaynakten ge -

lnhisar, Miirefteden tarabhk 
i.iziim ahyor 

Murefte (Hususi) - fnhisar idaresi 
bu sene de buradan miihim miktarda a· 
rabhk iiziim alacagmdan, birkar; giin ev
vel mubayaa heyeti gelerek iiziimleri mu· 
ayene ve miktanm tesbit etmi§tir. Bugiin 
de mubayaa i§lerile ugra~an, T ekirdag1 
inhisar mUdiiru Kenan bagdara 3Vans 
olarak para vermektedir. 

Hiikilmetimizin bu i§i ele almasi mah
suliin deger fiatla sahlmasml temin et -
mektedir. Mah degerle satllan bagcmm, 
eline miihim miktarda para ge~mekted.r. 
Bu vaziyetlerden memnun kalan Miirehe 
ve havalisi bage1lan, hiikumetimize mem· 
nuniyetlerini izhar etmektedirler. 

Bugiin de buraya Ankara Yiiksek Zi
raat Enstitiisii §arabcthk miitehassJSI gel· 
mi§tir. -5arab imalathanelerini ve bag1arl 
gezerek tetkikatta bulunmu§ ve ayni giin 
otomobille gi tmi~tir. 

Burdur Belediye reiaini 
vurdular 

Burdur (Hususi) - Burdur Beledi
ye reisi Ziya Erdem arkada§J jandarma 
binba~m Ziyanm evinden geceyanst c;;k
tJgJ anda mef).hul bir kur§unla ba~mdan 
yaralanml§tlr. Ertesi gunu sabahleyin 
hastaneye kaldi!.tlan Belediye reisine o -
perator Zekai Ozkan muvaffakiyetli bir 

ameliyat yapml§, 7 santam derinlikteki 

kur§Unu ~lkarml§tlr. Y arah hali tabiide
dir. Zabtta tahkikata ba§lamt~ttr. 

- Siz de beni isticvaba geldiginizi --=-Polis~ benim nerede bulundugumu 
sayler misiniz?.. - haber verebilirdiniz . . 

Bu sozleri soyledikten sonra N ermin - Evet, verebilirdim. 
daha derin bir endi§eye dii&tiigiini.i gizli· - N eden vermediniz? 
yemedi. Kenan onun bu endi§esini izale - Oogrusu, bunu ben de bilmiyorum. 
ic;in iiziiliirken N ermin ac;Ik<,;a sordu: - Acaba polis memurlan beni bulma-

- Siz polis misiniz? ga pek mi ehemmiyet veriyorlar? 
- Ne munasebet! Benim bu hadise - Serkomiserin f).Ok ehemmiyet verdi· 

ile alakam sizin alakamzdan daha faz • gini samnm. 
Ia degildir. - Demek siz onlardan benim ismimi 

Kenan gene k1zm emniyetini tamamile de, adresimi de gizlediniz. 
kazanmak iimidile: - Gizledim, amma telcrar soyliye • 

- Benim ad1m Ahmed Kenan, size yim; neden gizledigimi ben de anhya • 
~antantZl getirmekten ba§ka maksadun mad1m. 

yoktur. - Belki kadmlan r;ok seversiniz. 
- Bu f1rsattan istifade ederek beni is- - Belki I 

ticvab ediyorsunuz. Gene ht manidar gi.ilmi.i~tU. Kenan 
- Sizi ileride polis tarafmdan istic • da gi.ildU ve ~imdi biraz daha iyi anla, • 

vab edilmekten kurtarmak iizere tenvire maya ba~lad1klarlnt aamrken Kenan hz:m 
c;ah$Iyorum. bir sualile kend ine geldi. 

Gene k1z ayni emniyetsizlikle: - -5imdi lutfen otelde ne oldugunu 
- Evet, evet ... Anla§Ihyor I sayler rnisiniz? 
Dedi ve online bakh. - Siz gittikten sonra mt? 
- Yalan soylemiyorum Nermin Ha- - Evet, tabit 

mm, !izi anyorlar. - Oyleyse c;ok mi.ithi§ teyler i§itme-
Bu sozlerile gene ktzt, etraflnda dola • ge hazulammz Nermin Hamm. 

~an tehlike hakbnQa ikaz etmek istedi. - Merak etmeyiniz, hazmm. 
Fa kat k1z orah degildi. Gi:izleri masaya - Sizin oturdugunuz kanapeden be§ 
dikilmi§ olarak: metro atede birisi oldiiri.ildi.i. 

QADYO 
( Bu ak$amki program) 

iSTANBUL; 
18 senfonik musild (plak) - 19 haberler~ 

19,15 muhtelif plaklar - 20 keman ve vi " 
yolonsel solo (pl~k) • 20,30 stildyo orkes· 
tralan _ 21,30 son haberler. 

Saat 22 den sonr11o Anadolu AJansmm 
gs.zetelere mah.sus havadlll servts1 verile• 
ce'ktir. 

ViYANA: 
18,05 konu~malar - 18,45 konser • 19,15 

konu~malar • 20,05 haberler, hava raporu 
ve sa!re • 20,15 o zaman kararl~cak btr 
numara - 20,45 yen! hayat - 21,05 e~lence-
11 konser • 21 ,55 senfonlk konser - 23,05 
haberler ve salre - 23.15 etlenceli ktmser• 
23,45 kltablara dair - 24,15 konserin deva.. 
m1 - 24,50 gramofonla dans muslld.!l.. 

BERLiN: 
18,05 konser, konu~ma - 19,05 gramofort. 

konu~ma - 20,20 konu~ma ve musik1.20,50 
gliniin akislerl, haberler - 21,15 musikili 
par<;a • 22,15 dans muslklsl, hava raporu, 
havadls, spor - 23 ,35 gece muslklsl. 
BUDAP~TE : 
18,05 vlyolonsel konserl, konferans • 

19,15 salon ve caz orkestrasi. konferans ~ 
20,50 Macar ~ark1Iar1 - 22.05 ),}aberler.22 ,25 
opera orkestra.st - 23,45 gramofonla. dan.s 
mus~klsl • 1,10 ha.berler. 
BUKR~: 
19,05 orkestra. konserl, konferans - 20,25 

konserin deva.m1. konferans- 21,30 oda. mu· 
slk!sl ~ 22 havadls - 22,10 E;lan konserl • 
22,35 spor - 22,50 konser - 23,50 fra.nsm:a 
haberler - 24 rumence haberler. 

LONDRA: 
18,20 cocuklarm zamam, havad!s, Natlo • 

nal istasyonu - 21 ,05 aq1k bava konserl • 
22 karu,nk konser - 22,35 muslki • 23,15 
spor - 23 ,35 dans musildsl • 24,35 havadis. 

PARIS [P. T. T.J: 
18,05 o!'kestra konserl, konU$!!111. • 19,05 

orkestra konserl. hava.dls - 20,25 mecmu· 
alara dalr - 20,40 orke tra. konserl - 21,05 
edeb!ya.t • 21,20 siyas!. haberler • 21,25 tar· 
k1Iar - 21,35 plyes, havadls. 

ROMA: 
19 in~ad • 19.25 yaba.nct dillerde konu~· 

rna - 20 ,05 eglencell musiki, gramo!on • 
20,10 turlzm ha.berlerl • 20,25 eglencell 
musikl, frarunzca haberler - 20.55 Yuna "' 
nistan i<;in yaYJ,n • 21,10 havadis, gramo
fon - 21.45 konser - 22.45 turlzm haber • 
Jeri - 22,55 kan~lk yaym, ist!rahat esna. • 
smda konu~malar • 23,45 dans musiklsl, 
lsttrahat esna.smda. hava.dls - 24,20 1ngl .. 
li:r.ce h a berler. 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece nobet;cl olan eezaneler ~ar. 

dtr: 
istanbul cihetindek!Ier: 
Aksarayda (Ziya Nur!l, Alemdard& (Sli" 

r1 Rasim). Baktrkoyde <istepan), Beyaz1d• 
da (Sitkll, Eminontinde (Bensason), Fe • 
nerde (Arif), Karagiimriikte (Arlfl, Kii • 
giikpazarda (Hikmet Cem!ll , Sa.matyads 
(Teofilosl, :;!ehremlninde (Nazun), §ehza. 
deba:;;mda Cismail Hakkt). 

Beyoglu cihet!ndekller: 
Gala.tada (Yl~opulol, Has'koyde (Bar • 

but), Kasunpa$a.da. (Va.sJf), Merkez ns.hi
yede (Matkov1t(l , <Vinkopulo) , §i§.UdO 
(Pertev) Taksimde (Kemal Rebiill. 

tiski.id~r. Kad1koy ve Adalarda'kiler: 
Btiyiikadada. <Merkezl, Heybellde · (Yu • 

sufl , Kadtkoy, Mu.vakklthanede (Saadet) • 
Kad1koy, Sogudliice~mede (Osman HuiO. " 
sil , Uskiidar, Qar§Iboyunda COmer Ke • 
nan) . 

SiirE-vya Bah~eainde 
~~~~~ H A L K 

OPERET l 
Bu a.k,a.m 

21.45 te 
$irin T ey:ze 

Operet 2 perde 
2 tablo 
--~ 

Gene k~z bu haber iizerine dondu, 
kald1. Hic;bir §ey soylemedi, hic;bir tela' 
ve heyeean eseri gostermedi. Bu siikUD 
Ahmed Kenam gene §a§llttJ. Kendi ken· 
dine: 

- N e bir heyecan, ne bir teessiir e " 
seri var; ne de kimin oldiirlildligiinii so ' 
ruyor I. dedi. •• 

Bu siikut devam ettigi ir;in Kenan ha 
diseyi tamamlamaga mecbur oldu: 

- Sizden belki bir iki dakika sontll 
ir;eriye giren ihtiyar adamt hat1rhyor IJ'lU: 
sunuz? Bu ihtiyar benim bindigim tred 
de idi. Hatta galiba siz de ayni tr~n ~ 
idiniz. Herhalde kahveden i~eriye gU'er 
ken onu gormii~si.iniiz.di.ir, 

- Evet, gordi.im. _ • 
- Ben ic;eriye girdigim z.aman bu t 

damcag1z pencereye yaktn bir koltB; 
oturuyordu. Uyukladtgml sandtm. ~ 
de gidip sizin kalkt1gm1z ve ic;;in~e ~H~ 
tamzt buldugum koltuga yerle§tJm. . ~ 

k . . d 'd' a btra .. uyumama myetm e 1 1m amm .. • 

ke?dimden ge~m~§im ga!!h~: .~ir~:t ~Jdu' 
lenmi a<,;mea 1httyann oldurulmu§ 
gunu anlad1m. v at\ 

Uzunea suren bir siikut. Fakat ,r..en r• 
bu sefer si.ikutu ihlal etmemege karat 1e 
di. N eden sonra gene k1z.: • .nrl 

· [Ar.kast .,~ 
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Kurultay a~d1rken 

Dilde devrim 
cak canh. kuvvetli bir vasma haline ge
lemez. Bunun da sebebi dilin heniiz ken· 

Kiitahya linyitleri 

Ag1r demir sanayiinin 
Kiitahyada tesisi 

dii~iiniiliiyor 

Osmaniye, yeni hir prog· 
ramla imar ediliyor ,, 

b Sosya] varhgt yaratan miiesseselerin 
a§Inda dil bulunur. Dil ilk bakamd:1 in

lant bir suje gibi goziikmekle beraber a
~~~ sosyald1r. Kainatta insandan ba~k.a 
~llle bir varhk yoktur. Biitiin varlrklann 

di ulusal varhgmr alamamt§, derlenmi~ vc 
toplanmi~ miidevven bir dil haline gele· 

Kiitahyada krom madenlerinin i~letil
mesinin Kiitahyanm inki§afma biiyiik 
yardunlan dolcunmu~tu. 

Kasabada Atatiirkiin bir heykeli dikiliyor; yeni 
bir mezbaha, hal ve yollar yapdd1 

Dil Kurultay1 a~1hrken 
~ rhon amtlan, Kodatkobilik gibi 
~ bugiin krlavuzsuz okunmastna 

~~~nd_e yalmz insan dilli bir varhktrr. Va
la tnsam diger varhklardan ayuan as1l 
h~sh onun «dii§iiniicii» bir varhk olmasl, 
It miifekkereye, bir zihne sahib o1mas• • 

~It, F akat bu zihniyet mekanizmas:, i~ • 
:tnek ic;in eli~ alemden alaca~ malzeme· 
li lcendi ulusal dilile alacak ve boylece 
0 IJ!ekanizma i~liyecektir. Zihniyet me • 

kanizmasman bu Jllalzeme ile yapacagr 
tenj sujeler ise gene bu dil ile dr§ aleme 
t~acakhr. 

C.ori.iliiyor ki dil insani olmakl a be -
~b . ~ -lr er asll sosyaldrr. Ve bir ccrm~~te ~ag: 

olan ferd, ancak o cemiyetin drhledJT lu 

te?di insanltgm1 edinir, miifekkeresini i§· 
~hr. F erdler arasmda «konu§ma)> ve 
~anla§ma» dedigimiz ruhi hadiseleri a -
I eta maddile§tiren, ve konu§manm, an -
a~rnanm mevzuunu ferdler arasmda ya· 

ran ~osyal miiessese dildir. Bunda~ do -
~YJ dil miiessesesinin yarattrg1 kehmele

~11. bildirdigi manalann realiteye uyup 
~~acLgma goredir ki bir cemiyeti~ me • 
eniyet seviye!Ji ol~iiliir. (:iinkii b1r ce • 

riy~t ferdlerini aytrdeden zihn!yet me· 
anrzmasi nekadar tekamiil etrnr§se, ol -

lllakta olan realiteyi 0 lcadar gormege 
b~§lamt~ olur, ve ferdierin konu~tuklan 
dijin te~ekkiil ettigi kelimelerin manalan 

da o hdar realiteyi ifade eder. 
I Dilde astl olan §ey, kelimelerin mana· t' aydmhk olmas1, karanhk olmamasa· 
rr. Halbuki te,ekkiil ettigi kelimelerin 

~~~ ~ogu yabanc1 olan bir dilin o yabancr 
kelimelerin ifade 'ettigi man alar ulusal ~u
llta aykm, yad illere aid vak1alan, ol -
llrakta olan realiteyi degil, yad illerden 
ahnmt§ hurafeleri ifade edecegine gore 

a:ychnltktan ziyade karanhk olur. Boyle 
manalan ifade eden dille ko -

ferdler arasmda «anla§ma» ve «ta· 
denilen hadiseler de husul bul

!§te Osmanhhk zamanmdaki Os -
tabakasmm kullandrgl «Lisam Os-

ile halk tabakasmm kulland1gl 
arasmdaki derin uc;urum bundan 

~eliyordu, ve bu ayrrhk amlarca de
etmi§, ulusal varhg1 hertiirlii ilerle • 

en ahkoymu§tur. 
F erdler arasmda mii§terek duygulan, 

di.isi.inceleri birbirlerine ula§ttr· 
yanya~ dil ayni kiiltiire sahib olan 

arasmda «birlik» in teminine de 

• Zaten bir ulusta birlik o ulusa 
olan ferdler arasanda ayni k.i.ilti.ir 
annm ayni heyecanla, ayni sara

yaytlmasile husul bulur. Ferd ken· 

tuurunda dilin ifade ettigi manalan 
duymu§, dii§i.inmii§ ve o mana -

canh, heyecanh bir luhkta ya§aml' 
ki ruhunda kuvvetli bir hayatiyet, 

bir §UUr husul bulmii§ ve o mar.a -

yaytldr~ diger ferdlerle kendi ara

bir «tana§ma» teessiis etmi§, ve boy-

memi~ olmas1d1r. 
Cemiyetlerin hayatmda dil miies3ese -

sinin gec;irdigi tekamiil devrelerinin bu 
babmdan ikiye aynldrgmr gorebiliriz: 

Bu defa o havzada linyit madenlerinin 
i~letilmesi hakkmda yaprlan te§ebbiisler 
bu vilayetin istikbali igin biiyiik i.imidier 
beslenmesini mucib oimaktadrr. B1rinci devre dilin boyle dagrmk, yaban· 

cr unsurlarla kan§ml§ oldugu. geli~igiizel 
kullanrlageldigi devre, ikincisi de dil 
kendi varlrgm1 almt~. yabanct unsurlar -
dan saynlmr§ iiz kaidelerine uyarak di! • 
de birlik husule gelmi§ olan devirdir. Bu 

mukayeseyi dilimizde tatbik edersek, di
limizin de boyle ikiye aynld1gmi, birinci 
devre «Lisam Osmani>> devri, ikincisi de 

dil devriminin yaratmaga ba§ladrgt, ye -
niden meydana koyacag1 «tiirk<;e» miz -

dir. 
hte bu biiyiik devrimledir ki bizim 

~Ronesansam1z» ba~lryacaktJr. Vahi dil 
sosyal miiesseselerden biridir, felsefi ve 
bii tiin diger sosyal miiesseseler hep dile 

istinad ederler. Dilde ulusal varltgr bul· 
makladar ki ilim, ahlak, hukuk gibi diger 
miiesseseler de ulusal krltklanm almaga 

ba~larlar. Y abanc1 kelimeler yerine tiirk
<fe kelimelerle edinilecek olan ulusal rna· 
nalar iledir ki zihniyet mekanizmas1 i§le-

dikc;e oz varhk kendini gosterir. Tiirk<;e 
kelimenin kendi vicdamrmzda, duydugu· 
muz ulusal benligimizle alan birligi oz 

varhg1m1za kendi kutsiyetini verir. Bu -
na kar§I «Osmanhhk» Tiirkliige nekadar 
aykm ise «Lisam Osman!» de Ti.irk var

hgma o kadar yabancr idi. Bunun gibi 
Osmanh ilmi, Osmanh ahlaki, Osmanh 
hukuku da ulusal varhga yabanc1 idi, 

~iinkii bunlar din! naslardan kaidelerini 
a!trlar, ve bu kaideler sosyal hayatl her· 

ti.irlii ilerlemeden ahkoyard1. 

Halbuki ulusal varl1g1 yaratan dil, i
lim, ahlak, hukuk gibi miiesseseler laik· 
tir; ((iinkii sosyal varhkta as1l olan din 
degil, milliyettir, din bir vasrftlr, bir as1l 
degildir, daha ilmi tabirle milliyet «cev-

her» dir, din «araz>> drr. Bundan dolayt 
degil midir ki din bak1mmdan ferdde 
<<vicdan hiirriyeti» vard1r. Dem~k ki ferd 

kendi varhgmt ulusundan ahr, uluslugu
nu viicude getiren sosya] muesseselerin 
ba~mda ise dil bulunur. 

hte dil devrimi ic;imizde heniiz. daha 
sinsi sinsi ya§amakta olan bu eski, geri 
Osmanhhkla olan bagr kokiinden keserek 
biitiin sosyal miiesseseleri ulu§la§tlracak, 

ve bizde kaybetmi~ oldugumuz benligi -
mizi, kendi oz varlr~miZI yaratacaktrr, 

biz de as1l kendimizin olan bu «ulusal 
varhg1m1z» la as1l «insanhk» 1miZI edin -

mi§ o lacaglz. . 
Ulu y ol Giistericinin nurlu IT§adlan 

altmda dil devriminin oniimiize ac;l:l~ ay

dm yoldan yiiriiyerek kendi dilimi~i bul
duktan sonra, artrk bundan sonraka <<ko-

nu§ma» lariiDIZ, «yazma» lariiDIZ g~z~l 
~rkc;emizle olacaktlr. Zaten dil devn~m
nin verecegi derin degi§iklikle bu deYnm· 

.. 1 
den sonra her Tiirk artrk yaln1z tunc~e 

ikbsad Vekili Celal Bayar da ge~en
lerde Ki.itahyaya giderek linyit madenle
ri hakkmda tetkikatta bulunmu§tu. AI -
dJgrmiz malumata nazaran bu tetkikat 

~imdiden miihim neticeler vermi§ti. Y al
mz Kiitahyanm Seyidomer mmtakasm -
daki linyit komiiriiniin miktanm miitehas

srslar 300 milyon ton olarak tesbit etml§" 
Ierdir. 

Bu itibarla, Vekaiet Karabiikte tesis 
edilecek olan agu demir endiistrisinin Kii
tahyada tesisinin daha faydalt olup ol -
mtyacagml tetkik ettirecektir. 

Diger taraftan memleketin bir<;ok w 
hirlerine elektrik cereyam verecek olau 
biiyi.ik elektrik santralrmn da burada vii
rude getirilmesi iizerinde etiidler yaptla -
caktrr. Biri Franstz digeri 1ngiliz olan 

iki miihim §irket bu i§i deruhde i~in tek
liflerde bulunmu§lardrr. Burada yapala
cak biiyiik elektrik istasyonu ile Ankara, 
Bursa, izmit, istanbul ve diger bir c;ok 
~ehirlerle beraber memleketin gayet geni§ 
bir sahasrmn elektrik ihtiyact bir elden 
temin edilmi§ olacaktrr. 

Konyaldar radyo ve 
gramofondan fikayet~i 
Konya (Hususi muhabiri:rnjzden) -

Kocarnan konyanm kiir;iik bir ~ar§ISI 
var. Bu kii~lik ~ar§mm da §imdi taham
miil edilmiyen bir derdi var: Gramofon 
ve radyo sesi... i§iniz dii!;>er de ~ar§1dan 
gec;erseniz sinirlenirsiniz. Ah§veri§ ir;in 
c;aq1ya <;lkrni§samz sinir buhranma ug
rarsrmz. Bir dondurmac1da, bir mahal
lebicide oturmak sinirlenmege krui!.. 

!sterseniz <;ar§Idan kac;m1z. Memur -
samz sinirlenmemek ic;in bu ka~I§ ta 
sizi kurtaramaz. Qiinkii gramofon ve 

radyonun ~atlak sesi dairenizde bile si

zi bulmak ic;in mii§kiilata ugramaz. U

faclk "ar§Ida nekadar c;ok gramofon ve 
radyo sahhyor, diyeceksiniz. 

Hay1r, ne radyonlarm, ne de gramo -
fonlann sabldtgl var. Bunlann sahel -
Ian belki de mii§teri bulamad1klan ic;in 
boyle ag'lZlanru ac;m1~lar, s1zlamp du -
ruyorlar. 

l§ adarru, siikuna ve siikunete muh -
tacd1r. Gramofon ve radyo sahc1larmm 
i§ adammm bu ibtiyac1 kar§lSmda say
grh olmalan icab eder. Bu, zannedildigi 
gibi reklfun degildir. SatlCllar reklam 
yap1yoruz saruyorlar, aldantyorlar. Qiin 
kii <;l.r§tda sinirlenen adam, kendisini 
bu kadar sinirlendiren nesneyi evine 
sokmaz. 

5irin Osmaniye kasabasmm umumi man::urrasr 
Osmaniye (Hususi) - Amanos dag- kasmdan kasabanm elektrik ibtiyac1 ii

lanrun garb eteginde ve <;ukurovarun zerinde bir an1a~ma yapmak iizere -
§arkta ba~lad•~ noktada kurulan ka- dir. Esasen su kuvvetile i§liyen bu fab
sabanuz, §imdiye kadar birc;ok idari rikanm turbininin t<\kviyesile elektrik 
istihaleler ge~irdikten sonra bugiin i§i az masrafla ba§arllabilecektir. 
7743 niifuslu bir kaza merkezi halinde- Son yillarda burada portakal ekimi 
dir. artmi§ ve mahsul pazara sevkedilme • 

Bol akar sularmm ve feyizli toprak - ge ba§lamt~hr. Osmaniye i~in yepyeni 
lanmn yarchmile kesif agachklar ara • bir istibsal maddesi olan portakalc1h -
sma serpilen bu §irin kasaba, uzun ih- gm giin gec;tik~e inki§af edecegi ve hal
mal ylllarmdan sonra §imdi yeni bir krn refah durumunu yiikseltecegi ta -
umran hamlesile terakkiye dogru ile - biidir. 
rilemege ba§larnl§br. Esasen iklim mii- Sonra, kasabanm yamba§mda, Ama
saidligi ve topraklarmm yiiksek verim nos daglannda yabani halde bulunan 
kabiliyeti Osmaniyelileri meyvacihk ve milyonlarca zeytin ve nsbk agaclann
ziraat i§Ierile ugra§maga sevkettigi i~in, dan da §imdilik baz1 ~ahsi te~ebbiislerle 
halk umumiyet itibarile fakir saytlnu - istifadeye ba§lanmt§, bunlarm 3§llan -
yacak bir vaziyettedir. mast ve ikhsadi bir kazanc membru ol-

i§te halkm bu vaziyeti, be~ altt ytl -
mas1 i~in ciddi faaliyetlere giri§ilmi~ir. 

danberi Belediyenin ve Partinin ba~m-
Kasabamlzda toprak mahsulleri ara

da bulunan doktor Ahmed Alkarun dii-
• smda hububat, pamuk ve bakliyattan §iindiigii umran faaliyetinde ona maddt 

ve manevi bir mesned roliinii ifa ettigi maada meyvac1hk ta gi.in gec;tikc;e art -
ic;indir ki bugiin bu yemye§il kasaba, maktadtr. ~ark ve §imalinin Amanos -
yeni yeni baytnduhk eserlerile bir kat larla kapah olmast, 1 bur ada turfandacl· 
daha siislenmek imkamm elde etmi§tir. hgm ve meyvacrhgm inki~afmt miim -

Ezciimle, yakm zamana kadar <;irkin kiin ktlan biiyiik bir mazhariyettir. 
ve iptidai bir vaziyette alan Kanara ye- Hulasa, <;ukurovamn §ark ucunda A
rine tertemiz, fenni bir mezbaha kurul- manoslara s1rtrm veren Osmaniye, kly
mu§, ihtiyaca kafi bir hal viicude geti-

metli Belediye ve Parti reisi doktor Abrilmi§, geni§ caddeler tamir ve 1slab e-
dilmi§ ve yenileri a<;tmlml§, istasyon med Alkamn faaliyetile c;ok uzak ol -
yakmmda biiyiik bir park tanzim edil- m1yan bir istikbalde behemehal temlz, 
mi§, ~ar§l ve esnafm vaziyeti tslah olun- ~irin ve medeniyet nurlarmdan miiste
mw;: ve hulasa kasabamlZ, yiize giiler fid olrnu§ mamur bir kas ba halinde 
bir hale getirilmi~tir. yi.ikselmi§ olacakttr. 
~urasmt da kaydedeyim ki Belediye

nin yapt1rdig1 park, ink1lab taribimizin 
degerli bir hatrrasm1 ta§tyan bir arsa 
iizerine kurulmu§tur. Bu degerli habra 
§Udur: 

Atatiirk, Umumi Harbin sonlarmda 
Suriye bozgunlugu s1rasmda daguan 
kttaatm ba§mda buraya geldigi vakit, 
§imdi park yaptlan arsada karargah 

kurmU§ ve dii~manlara kar~1 icab eden 
mukavemet tertibatxm almak iizere bu-

Bir cambaz 

numara yaparken 

Direkler devrildi; 
kifi yaraland1 

iki 

Giiniin biitiin <;al.I§ma saatlerini bun- rada me§gul olmu§lardl. 

sosyal hayatm kuvvetli bir «birlik>> i 
gelmi§ olsun. Boylece dil, d.,la

ferdin cemiyetteki mevkiini cemi -
lcar§J kokle~tirecegi gibi, cemiyetin 

de ferde kar§l kutsile§tirir, bun· 
da «:ulusal birlilo> dogar. 

«konu§mak» Ia kalm1yacak, belki tiirkc;e 
«dii§iinecelo>, tiirk~e «ogrenecek>>, tii~_kc;e 
<<bilecek», tiirkc;e «soy ]iyecek>>. ve turk 
~;e «ya§lyacak» trr. 

Halil Nimetullah tJZTiJRK 

!ann runltlSl, SlZilhSl doldurursa nasrl Kasabarruz i<;in bir §eref demek olan 
nefret edilmez. Anlanz, miisaid zaman- bu hadise, pek yakmda buraya Atatiir
larda, muayyen saatlerde en se~ilmi§ kiin bir heykeli dikilmek suretile de ay
plaklan gramofona yerle:;;tirmek ve gi.i· nca kutlulanacaktlr. 
zel bir beste, iyi bir giifte dinlemek ic; KasabarnlZln bol akar sulan olmasma 
a~ar. Eger boyle olrniyacak ve giiniin ragmen bu sular ir;mege elveri:;;li ol • 
her saatinde bu usand1nc1, iz'a~ edici maktan c;ok uzakbr. Giinkii ac_;1kta ak -
ses _devam edecek olursa 0 vakit i~e be- makta ve ic_;c~isine her tiirlii mevad ka
ledJyenin, hiikilmetin kan§mas1 laz1m rifimaktadrr. I~te bu mahzuru gozonii -
gelecek.. ne alan Belediye, kasabaya be~ kilo -

Diin saba h. F erikoyiinde <;obanoglu 
sokagmdaki arsada, balk. cambazlann • 
dan Ali R1za iplerini kurarak cambazhk 

yapmaga ba~lam1~trr. Kalabahk bir halk 
kiitlesi cambazt seyrederken ipleri tutan 

direkler birdenbire devrilmi§ ve bu mada 
~ilyavrusu gibi dagdan halkrn arasrndan 
ka~maga muvaffak olamryan Ferikoyun
de ikinci Ayazma caddesinde 23 numa· 
rah evde oturan 12 ya§lannda Ali yJkJ· 
lan direkler altmda kalarak yaralanml§ -

trr. Cambaz Ali Rrza da 8 metro yiik -
seklikten dii~mli§ ve viicudiiniin muhtelif 
yerlerinden yaralanmt§tir. 

1-lalbuki dilin dag1nrk, inz1batstz bir 
yay1lnu§ olmasa, geli§igiizel kaide· 

uymu§ olmast o dili konu§an ferdler 
baghhgt viicude getiremez. Va

ferdler arasmda «konu§ma» ve «an· 
olur, fakat o kadarla kahr, as1l 

ate§ler, heyecanlar uyandtra -
Ye ulusal vicdamn duydugu en yiik· 

duygulan, ulusal birligi yaratacak en 
i alakalan ferdi vicdanlara a§rhya-

Sovyet- Bel~ika ticaret 
anla§masi 

Moskova 23 (A.A.) - Sovyetler Bir
ligile Bel<;ika arasmda 5 ey!Ul 1935 te 
akdolunan ticaret mukavelesinin tas -
diknameleri Litvinofla Belc;ikanm Mos
kova orta elc;isi arasmda teati olun -
mu~tur. 

"Clllllhuriyet,, In tefrika.u 46 A.bfdfn Daver DA. V'~B 
h. I . k I' b' 'ht' a§kSJ7 lJiraz sonra, yol bozulup ta siirati a • kunc ve I§ ence 1 1r 1 _rzar~ .. _. 

zaman: bir hayahn ihtizanna dogru grd1yor. 

........_ Aruk buradan aynldrg1m1za mem· 
Son glinlerde ~ok salulmaga ba~

lsSIZ bir yer, hay at yok ... Ak· 
f\danadaylz, yann Mersinde. Ora· 

b1raz kalabahk ve eglence yiizi.i go· 
Belediye bah~esinde, yahud Zi -

. kazinosunda denize kaqt bir nar
l~erim. Burada cans1kmhsmdan nar

de ah§trm. 
tenha ve c;rplak yollarda 

duruyordu. Sanihamn 1slak giiz
etraf, ~iillerdeki me§hur tuz gol· 

. benziyen billur gibi panlhh saha -
~tbi, yollanm ~a~Jmll§ insanlan ken • 

c;eken, sonra onlan kumlara go -
. a~hk, susuzluk ve deh§et i<;inde 

blr oliimle oldi.iren serablar gibi go· 
Ona oyle geliyordu ki ken

de goz al1c1 bir serabdan sonra, kor-

Hep Erciimendi dii~iiniiyordu, «za • 
valh, §U anda ne r,apayor, ac:~~· diyor
du: kr§lada m1? Ogle yemegrm nerede 
yiyor? Kazinodaki zabitan salonu?~a 
m1? Benim kunduralamm boyatrnak I<flll 
oturdugum iskemleyi ok§ad1 ~· ac~bn_? 
y oksa odas1na kapanarak hala, benun 1· 

c;in aghyor mu ?» . 
<:ayh koyiinden ge~Iyorlardi. Bah • 

l mis gibi kokuyordu. Bu kokular, 

Sc;e e:h• ya 1Jrk gecelerde Erciimendle kol-
anr a • ' d . 'I . h 

kola yaptiklan mes u gezmtl en ahr -

lath. l'kl . . k Siiha, burun de 1 enn1 ac.;ara , l'tlDI 

t;ekerek sordu: 
_ Saniha kokulan duyuyor musun? 

Ne giizel, ne ho§ degil mi? Oh, ya§amak 

ne tath §eyl 

HiikUmeti, belediyeyi, boyle bir tica- metro mesafedeki cHarazc membam -
ret meta1 iistiinde durmaga mecbur et- dan istifade ederek ~ehre temiz bir ic;me 
mek ~e~ h~I~e gramofon ve radyo sab- suyu getirmek ic;in projeler hazxrlat -
etlan 19m 1y1 bir §ey olmaz. IDifihr. 

Her halde ya sahcllar bu kotii gay • Pek yakmda bu projenin tatbikma 
r:.tt.:n . ."~zgec;~eli, yahut ta belediye bu ba~lanmas1 muka_rrerdir. . . .. 
gurultu lle mucadele eyliyerek bu rad· KasabamlZm diger eks1klermden bm 
yolarla gramofonlarm ag1zlanm tika • de elektriktir. Bu cibetin temini 
malld1r. igin Belediye miihendisi Yasin fabri -

Saniha, ac1 bir t;bes~iimle i~ini-~eke· 
rak: 

- Evet hakikaten oyle, dedi. 
.. ~~r~, ~a_§Jm arkaya atb; gtizel yiizii 
ortust~nun r~mde saki!, yan baygm, tek· 
rar aglamaga ba§lad1• Gozya§lan ya -
naklarmdan a§agi siiztiliip gidiyor , 
du. I_strrab1 biiyliktii. Ona oyle gdiyor -
du kt zavalh yiiregi, kendi derdinin aCI' 
smdan ve Erciimende acunaktan parc;a 
parc;a olacaktl. 

Miimbit yerlerden ge~iyorlard1. Bin -
bir renkli hahlar gibi tiirlii ti.irli.i ~i<tek • 
lerle bezenmi~ ye§il tarlalardan, yollar · 
dan g~en siiriilerden, bu siiriileri giiden 
~obanlardan her§eyden nefret ediyordu. 
<;iinkii, biitlin etrafmdaki mahlukat ona 
sanki a§ka ve hicrana yabanc1 imi§ler gibi 
geliyordu. 

Bir saat sonra, Siihanm sesi onu hul· 
yalarmdan aynda: 

- Bak Saniha, bak! 

Siiha, volanr biTakhgi elile, Romah -
lardan kalma bir harabeyi gosteriyordu. 
T a§lar, siitunlar, tam bir Iss1zLk ve ses • 
sizlik kinde ogle uykusuna dalmr~ gibiy· 
diler. 

Eski bir saltanat ve ihti§amm bu ha -
rab ve mahzun bakayasmdaki azamet, 

-
gene kadmm melul ruhuna ho~ geldi. 
T a§h ve tozlu bir yoldan harabelere yak
Ia§trlar. Siiha, kendileri ic;in Ali DaYJ ilt" 
kansmm hazuladrklan nevale dolu sepe
ti yiiklendi, ta§lann arasmda, yemek ye· 
mege miisaid bir yer arad1. istedigini de 
kolayca buldu. iki kmk siitun ba~hg1 ii
zerine kar§Jlrkh oturdular, uc;un u bir 
ba§hk ta masa hizmetini gordi.i. 

Siiha, kansma: 

- Cabuk ol, §U sepeti a~. fena halde 
karmm ac1kh, dedi. Ac;rkhavada insanm 
i§tihasr a~thyor. 

Saniha, bir makine gibi sepeti a<;ti, A
li Daymm kansr Fatma Hammm ihti · 
mamla hazrrlay1p yerle§tirdigi yiyecekle· 
ri ~rkard1. Si.iha da ta§m iistiine bir havlu 
yaydr, portatif aliiminyom yemek takim
lanm hirer hirer kansmm elinden alarak 
srraladi. T emiz kag1dlara sanlmi§ kuru 
kofteleri, ham lop yumurtalan, tavuk so· 
vii§lerini, dolmalan, helvayJ c;rkardr. Ka
nsmm kederli oldugunun farkma varmr§
tl. Onu eglendinnek ic;in havlusunu bo -
gazma sardrktan sonra aliiminyom ta -
baklardan birini, §ehadet parmagmm u -
cunda fmldak gibi c;evirdi c;evirdi, sonra 
havaya farlatarak tekrar tuttu. Bir tavuk 
budunu yakahyarak 1S1rd1. Bir yandan 

Y aralrlar Cankurtaran otomobiiile 
Si~li ~ocuk hastanesine kaldrnlma§lardrr. 
Bu kazada, diger bir cambazm rekabet 

dolayrsile yaptrg1 dii§manhgm tesiri bu -
lundui!;u zannoiunmaktadtr. Polis tahki -
kata ba~lamrshr. . 

han] han! yemekleri ah§bnyor, diger ta· 
raftan yiiziinii goziinii oynatarak bin tiir
lii tuhafhk yapryordu. Sanihanm verdigi 
kofteleri yemekle me§gul «Prrianta» ya 
dogru ba§lnl uzahyor, agzmdaki tavuk 
budunun kemigini ona gostererek bir ko
pek gibi htrhyordu. 

- Kanlmca, yalmz ba§lmrza ne iyi • 
yiz, boyle degil mi Saniha ~ diye sordu. 

0 zaman gene kadm kendini tutama· 
d1 ve gozlerine hiicum eden ya§lar, bii
tiin gayretine ragmen, yanaklarmdan a -
§agr aktr. Hicram ta§mi§h arhk ... 

- Nen var? Neden yemiyorsun? Ni
((in aglryorsun? 

Sonra, hayreti daha ~ok artarak sor· 
du. 

- Paya~tan aynldJgrm1za mt teessiif 
ediyorsun? 

- Hayrr, fakat yapbgm <;ocukluklar 
sinirime dokunuyor. ~onra ne bi~im ye -
mek yiyorsun iiyle? lnsan, klTda bir iki 
lokma bir§ey yer. Sen iic; lokmada koca 
bir tavugu midene indirdin? Benim i§ti -
ham yok, kam1m a~ degil. .. Sen, doy . 
madmsa istedigin kadar ye. 

0 kadar §iddetle ftrlay1p kalkn ki az 
kalsm nevale sepetini deviriyordu. 

Si.iha, hkabasa karnana doyururken o, 

imkan olm1yan eski Ti.irk eser
Ie~i~i bir yana baaklrsak giizel dilimizin 
mtlhyet a§lu ta§JmJyan katibler elinde 
~okuz __ ~~~~danberi derece derece kan§b.· 
gmr goruruz. Mesela Onbirinci asrrda 
Ka~garh Mahmud §Oyle yazryordu: 
. «Avct nica al bilse azug anca yol bi

lrr!» 

Onbe§inci asrrda Ali ~ir Nevainin kul
landlgl leh~e tudur: 

«Emma e~'ar tedvin hlganlann ba'z1 
kim beka miilkiinde fani ve ba'ztlar kim 
hala fena deynnde baki dururlar.» 

Ondan biraz sonra yeti§en, Bursada 
dogup !stanbulda olen Sinan Pa§arun di
line bakm: 

<<Sen bir miibdi' sin ki adem hazanei 
ibdamdrr. Bir mucidsin ki yokluk vesilei 
ihtiramdm>. 

Onaltmct amda F uzuli §U ~iveye sa
hibdi: 

«Bir cern' gordiim: Hikayeleri peri
~an. N e safadan and a eser ve ne s1dktan 
anda ni§an var. Harekati nahemvarlan 
mesabei suhanr ruh ve kelimab. pur azar
lan mii~abihi emvaca N uh. Selam ver
dim: Rii~vet degiil deyu almadrlar». 

Onyedinci amda N ergisi' nin ~ignedigi 
agdah §ekerden bir par~a: 

«Habbeza devleti uzmayt alemu adem 
ki hamei halli mii~kilah milelii iimem ol 
mualla cenabi huceste kademin kefi keri
mi atayi guherpa§ma miisellem». 

Onsekizinci asrrda Asrm §U bi~imde 
kalem kullamyordu: 

«Maliki zimami devletii ikbal, mtireb
ba' ne§ini mesnedi cahii eel a!, M iiftii 
muhti, ahizi gayri mu'ti, miirayii - salus, 
rezzaki binamus ... » 

Ondokuzuncu amda N amak Kemalin 
tiirk~esi §udur: 

«Sirharlar be§igini, ~ocuklar eglendigi 
yeri, gender mai~etgahm1, ihtiyarlar ku
~ei feragatmt, evlad valdesini, peder aile
sini nastl severse insan da vatamm o tiirlii 
hissiyat ile sever». 

Serveti Fi.inun ve F ecriati edebiyatm
dan omek sec;mege liizum gonniiyorum. 
Ciinku o edebl devirlerin turkc;esi de a
Sirlardanberi siitiip giden «gayritabil» 
ligin. «gayrimilli» Jigin garabetlerile do
ludur. Demek ki diJimiz, giizel dilimiz, 
bugiine kadar rshfa ve tekamiil degil, 
anar~ik bir tereddi gormii§tiir. hte dil in
krlabi -bala li§ii~mii~ kannca, giilii sannr§ 
diken durumundaki- bu tereddi ve anar~i 
elemanlanm gideriyor, Di! KurultaYl da 
sevgili dilimiz ic;in piiriizsiiz bir olgunluk 
vadediyor. 

1nkJ!abr ve onun kaynag1 olan Kurul
taya candan sevgiler, candan sayg1larla 
selamlam. 

M. TURHAN TAN 

Sofyada bir · cepanelik yand1 
Sofya 23 (Hususi muhabirimizden, 

telefonla) - Bugiin saat yarrmda Sof
ya civarmdaki cepaneliklerde birden -
hire biiyi.ik bir yangm <;Iktt. Yangrn ba
rut deposundan <;Ikml§, fakat etrafa si
rayetine meydan verilmeden itfaiye ta
rafmdan yirmi dakikada sondiiriilmt.i§
tiir. 

Yangmdan yalmz barut dcposu yan· 
m1~tlr. Diger dcpolara bir zarar gelme
mi§tir. Yangrmn sebebi mec;huldiir. Fa
kat yakmdan gec;en lokomotifin klvtl -
Cimlarmdan ~rkhgr zannedilmi§tir. Cc
panelikler yer altmda bulunduklan ve 
iizerleri de tahta barakalarla ortiilii ol
dugundan lokomotifin klVIlcirnlarmdan 
tahta barakalardan birisi tutu§rnu~ ve 
ate§ depoya sirayet etmi§tir. 

giine§in altmda, toz toprak ~¥indelci ha
rabeleri dola~maga ba~ladt. Ogle stcagt, 
nas1l ~it;eklerin kokusunu artmrsa, i<;in
deki a§k ta onun derdli yiiregini oylece 
CO§turuyordu. Saniha, ~oktan ytk1lm1~ bir 
mazinin heniiz canh hatualan arasmda 
gezerken, ruhunu yakan ate§li bir sevi~
mek arzusu ic;inde, kendi hicranile sarho§ 
oluyordu. 

<<Sevgili a§kun. Sevgili a§krm diye dii
§iindu. Bir giin gelip te kalblerimiz c;arp· 
mad1g1, gozlerimiz aglamad1g1 zaman, a· 
caba ruhlanm1z ve se~gilerimiz ebediyen 
birle§ecekler mi? Ah. aziz a§kun, goz · 
ya~lanm, senin o sevgili gozya§lanm ni
c;in toplaytp ta bir madalyona koyma -
d1m, neden ac1 buselerinle takdis ettigin 

boynuma asmadrm.>> 
Dort kose, cilab bir ta~m online gel -

mi§ti. Bu iri ta§, metruk bir mihraba ben-

ziyordu. 
«Bu. muradma ermiyen sevdahlarm 

aglama ta~r olsa gerek» dedi. 

Sonra topraklarm arasmdan fi~k1nn1~ 

yabani ~i<;eklerden bir avut; tophyarak bu 

ta§m i.istiine serpti. Sanki bir mezan zi -

yaret ediyonnu~ gibiydi: 
{ArkaM !'ar\ 
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Hakim giire§en Kara Ali 
sakatlan1p ~ekildi 

Kara Ali • Dinarlt ma~mda Kara Alinin iki hiikim vaziyeti 
[Bil§tara!t 1 inct sah!!ecleJ 

ci dakikada hasmmm suhm yere getirerek 
kazandt. 

87 kilodan Ahmedle Abidinin ma~l 
bicaz daha uzun siirdii. F akat bu da bir 
tu~la neticelendi. Abidin 12 nci dakikada 
Ahmedi lu§la yendi. 

79 kilodan !sa Orner • Mevlud giire§i 
de ikinci dakikada Mevludun hasmm1 
tu§la yenmesile neticelendi. 

Dinarlt Mehmed • Kara 
Ali giirefi 

Sua biiyiik giire§e gelince pehlivanlar 
alkt~lar arasmda ringe ~1khlar. 
Ma~m orta hakemligini tamnm1~ jirn

nastik muallimlerimizden Mazhar Hoca, 
yan hakemliklerini de <;oban Mehmed
le Cerna) pehlivan yap1yorlard1. 

Giire§in k1rk be§ dakika fastlaslz de • 
vam edecegi, on be§ dakikada bir, iki da
kikahk istirahat teklifinin Dinarh Meh • 
med tarafmdan reddedildigi, ktrk be§ 
dakika zarftnda pehlivanlar yeni§eme-

61 kiloda diinya birincisi Y a~ar, dun, bir amator serbest 
giiref ma~mda hakemlik ediyor 

Gi.ire§in ilk yirmi be§ dakikasl ~iiphe akabinde terden sJmklam bir hale geli • 
gotlirmez bir halde Kara Alinin lehine verrni§ti. 

dikleri takdirde galibin say1 hesabile se
~ilecegi ve Kara Alinin bu ma!;I sag bile
ginin sakat olmasma ragmen kabul et -

cereyan etti. Herkes bundan sonra Kara Kara Alinin kolunu ask1ya ahp giyin· 
Alinin kesilerek kuvvetten dii§ecegini, me odasma gotiirdiiler. Giire§in 36 nc1 
Dinarhmn da iistiinliigii ele alarak belki dakikada bu kaza dolay1sile sekteye ug
de tu§la kazanacagm1 dii~i.inmege ba~la- rad1g1, o vakte kadar Kara Alinin ii~ 

mekte oldugu hal -
ka bildirildi. Filvz.
ki ma~tan evvel 
doktor, Kara Ali -
nin bilegini halkn 
gozii oniinde sardi. 

G ii r e § ba§lay1r 
pehlivanlar birkar 
dakika ayakta bir 
birlerini denedikter 
sonra ilk hamler 
Kara Ali yapt1 ve 
hasrrumn kafasm1 
kuvvetli bir boyun -
duruga alarak yere 
yatJrdt. Bu enfes Kara Ali, Dinarlznzn bacaklarzm kaptyor 
kuvvet iistiinliigii tezahiiri.ine Dinarh da d1• F akat Kara Ali kesildigini gostermi -
enfes bir Slynlma ile mukabele ederek gii- yen bir kudretle c;arpt§lyordu. 
te§e daha ilk dakikalardan itibaren bir Bir arahk Dinarh, Kara Alinin gov -
heyecan verdi. desini bacak makasma ald1 ve bu vazi -

Dakikalar ilerledikc;e Kara Alinin yette ona bir taklak attlrmak istedi. Kara 
tek kolla giire~mesine ragmen hasmma na- Ali bu oyuna mukavemet edince Dinar
zaran kuvvet<;e i.istiin bir vaziyette olmas1 hnm mh zordan, yani kendi oyunile yer
buna mukabi! de Dinarhmn hasmmm, sa- de kald1. Bu vaziyeti gozden kac;um1yan 
kat oldugunu bildigi bilegine hamle yap- orta hakemi Dinarh Mehmed aleyhine 

Kara Ali, Dianrllyl tepeiistii 
dikiyor 

maga c;alt§mamasl seyirciler iizerinde bii
yiik tesirler yap1yor ve herkesin takdir -
lerile kar§tlaniyordu. 

Kara Ali kuvvete, Dinarh ise daha 
ziyade teknige istinad ediyordu. Fa kat 
unu da derhal ilave etmeliyiz, giire§in 

bir c;ok anlannda zor oyunu bozdu. Di
narh Mehmedin acayib, c;aprazlama ve 
k1ras1ya yakaladtgl sol kolunu Kara Ali 
bir s-ok defaJar kurtannaga muvaffa.lt ol
du. 

tu~ gorerek bir, iki diye saymaga ba§la
dl, bereket ii~ say1lmadan giire§c;ilerin va
ziyetleri degi§ti de Dinarh tu§la maglu
biyetten kurtuldu. 

Cure~, sonlara dogru hayli durgunla§" 
IDI§I!. Pehlivanlarm !;Ok yorulduklan hal

lerinden belli oluyordu. Bu arada Kara 
Ali, yerde yatan Dinarlmm bir bacagm1 
yakalad1. Di&erile oteki ayagma bash ve 
Dinarhy1 yava§ yava§ ~evirmege ba§la • 
d1. Vaziyet Dinarh ic;in c;ok tehlikeli idi. 
Kara Ali, olanca kuvvet ve §iddetile ug
ra§Jyordu. hin fenaya varacagtnl sezen 
Dinarh yattlgt yerden kendine. mahsus 
k1sa su;ramalarla ringin iplerine kadar 
ka~maga muvaffak oldu ve yenilmekten 
kurtuldu. 

Kara Alinin sakatlanmall 
Giire§in bitmesine dokuz dakika kal • 

mi§h. Bu arada Dinarh, Kara Alinin ka
fasmJ kap1p beraberce yere yuvarlandt -
Jar. Daha dogrusu iki kocaman pehlivan 
Kara Alinin sakat bileginin lizerine §id
detle dii§tiiler. 

Dii§ii§iin giiriiltiisii arasmda act bir fer· 
yad duyuldu. Dstte kalmt§ olan Dinarh 
derhal hasmmt serbest b1rakt1. 

Kara Ali, ya kmlan ve yahud c;ath -
yan, kolunun verdigi ac1dan k1vranarak 
ayaga kalkh, ne yapacagm1 §a§lrmt§ bir 
vaziyette ringde dola~an doktordan istim
dada ba§ladJ. Zavalh pehlivan kuk da -
kikaya yakm bir zaman giire§ip bir dam
la terlemedigi halde, bu kazantn hemen 

dort puvan farkla (22 puvan Kara Ali) 
15 puvan Dinarh) i.istiin vaziyette oldu· 
gu fakat neticede Dinarhnm hiikmen ga
lib sayildlgl ve Cim Londosla onun gii -
re§ecegi ilan edildi ve mac; bu suretle bit
mi§ oldu. 

Mac;m umumi cereyan ~ekline naza -
ran, Kara Ali kuvvetc;e Dmarhya adam -
aktlh faiktir. Dinarlmm biiti.in oyunlan
m, kuvvetile ve binnisbe kolayca bozmu -
tur. Sag elini de rahat~a ve tamamile kul
lanabilmi§ olsayd1, mac;t tu§la kazanmas1 

ihtimah de <;:oktu. Y almz Kara Alinin 
miidafaas1 oyun baktmmdan zaytfllr. 
T ehlikeli vaziyetlerden oyunla degil, 
zor bazu ile kurtuluyordu. 

Dinarh ise kuvvet<;e eksikligini oyunla
n ve <;evikligile telafi ediyordu. 0, kuv
vetli rakibinin hamlelerinden kuvvetten 
ziyade oyunla kurtuluyordu. F akat, Ka
ra Alinin sert kuvveti Dinarhy1 hayli ez· 
di. Onun serbest giire§te bildigi marifet
ler daha fazla idi aroma Y unanh Mak
sosa tatbik ettigi oyunlarm hi<; birini Ka
ra Aliye kar~1 muvaffakiyetle tatbik ede
medi. Me§hur makaslan bile -tabir caiz-

Kara Ali sakatlandtktan sonra 
doktorla beraber gidiyor 

se~ Kara Alinin kuvvetini kesemedi. 
Diinkii giire§in, tayyare, pervane, §i

mendifer, tramvay ve ilah, gibi dam§tkh 
dovii~e miistenid oyunlar goremedigimize 
gore, her tiirlii profesyonel hilelerden ari 
bir §ekilde merdlikle cereyan ettigini yaz
madan gec;emiyecegiz. 

Filvaki iki Turk pehlivam da, o gii -
liinc numaralardan hic;birini yapmadan 
canla ba§la giire§tiler ve birbirlerini fena 
halde sJkl§tJrdilar. Bu suretle bundan ev
velki ma<;larda halkt eglendiren biitiin 
o cambazca oyunlann hep numaradan i
baret oldugu ve hakiki bir gure§te oyle 
marifetler yapJlamtyacagJ meydana ~1ktJ. 
Buna ragmen, mac;, !;Ok heyecanh ve 

Almanlar futbolcu-

lartmizt begendiler 

Boytende oyn1yan taki
mimlZI methediyorlar 

Diinkii at yari§lari 
Yar1slara 

' 
at1 

ingiliz 
i'tirak 

el~isinin de 
• ett1 

Diin V eliefendi yan~. yerinde is~an - Bahsi mii§terek: Gam an 245 kuru~. b1 
bul Valisi Muhiddin Ustiindag, b1rka<; rinci plase 150, ikinci plase 200 kuru§-
ecnebi elc;i ile oldukc;a kalabahk bir se - O<;uncii ko§u handikap. Dort ve d 
yirci kiitlesi oniinde yapllan at yan§lan yukan yanmkan ingiliz atlanna mah 
miihim bir hususiyet la§Iyordu. Bu hu • sus. Mesafe 2600 metro. ikrarniye 
susiyet, ko§ulara 1ngiliz el~isi Sir Persi ciye 180, ikinciye 55, iic;iinciiye 20 li 
Lorenin de ahnm i§tirak etmesi idi. Bu rad1r. 

suretle memleketimi7de ecnebi bir elc;iye Netice: Birinci Azatlmm Ceylant 61 
F utbolculanmiZin yurda donerlerken aid bir at ilk de fa olarak yan§lara i§tirak kilo, ikinci Ayhan 55 kilo, iic;iincii Bor• 

Almanyanm Boyten §ehrinde Yukan Si- etmi~ oluyordu. 48 kilo. Plase olm1yanlar Nona, Asian. 
lezya muhtelitile yapbklan mac;ta 2-2 be- lrlanda gibi uzak bir memleketten at Olga, Selten, Bozkurd, Alemdar, Se 1 

rabere kaldiklarmt telgraf havadisi ola - getirip ko§ulanmJZa i§tirak eden Biiyiik miramis. Bir ay boyu, yar1m at. Zama~ 
rz.k bildirmi§tik. Br1"tanya elrl'st"nt"n at1n1n kazanmas1n1 go··- 2 57 B h · k G 245 b" · "' , . a si mu~tere anian , mn• 

Evvelki giin konvansiyonelle §ehrimize niil rok istiyordu. F akat idmanmm azbg~ I e 

I I I k " ci plase 140, ikinci plase 130, ii!;iincu gelen futbo cu arm an ath Ianna gore yiiziinden ko•u esnasmda topalhyan at, 
• plase 1500 kuru§tur. 

Tiirk tak1m1 bu mac;:1 Cihad • Hiisnii, kuvvetini gosteremeden miicadeleyi ter - · 
t · I' H Dordiincii ko§u, yerli lngiliz atlann• Lutfi - Fikret, zmlr t akk1, Re§ad • htmek mecburiyetinde kald1. Bir taraf-c d · K mahsus. Handikap. Mesafe 2000. lk ' Rebii, ~eref, i.in in 1hc, F uad, Ni • tan da bu kazaya teessiif ederken diger 

'd ·· kk b k d "I t ramiye birinciye 245, ikinciye 55 lira. yazt en mure e a ro 1 e oynaml§ u. taraftan fngiliz elrisinin yeni bir at geti-
B I d h I. d b" y N etice: F emelin Oniisan 50 kilo ikin• a§ ang1c a ay 1 urgun It cereyan recegini i§iterek c;ok sevindigimizi de ila-

takib eden mac; yava§ yava§ bizimkilerin ve ediyoruz. ci, Tomru 64 kilo. Bir ba§ ile. L.alm~'"' 
konbine oyunile canlanm1~ ve ilk golu Ko~ular 2,09. Bahsi mii§terek Ganyan 13? ku• 
:?eref, gogsile topu kaleciden a§lrtarak ru§. 

1 Birinci ko•u: fngiliz ayg1r ve kiSrak - · yapmt§hr. Devreyi -o maglub bitiren ' Be§inci ko§U: Halis kan Arab at Ia 
Ianna mahsus. Stklet 3, ya§, 55 kilo, 1 

Alman muhteliti ikinci haftaymda arka dort ve daha yukan 60 kilo. Atlar 5000 rma mahsus. Mesafe 3500 metro. kw 
rk Y "k' go[ yapmag~a muvaff k lmu• miye bJ.rl'ncJ"ye 245, ikinc1"ye 55, iiriin ' a a a 1 1 a 0 

,- liraya sahhk. 800 liraya satthk olanlar v 
sa da oyunun ba§langJcmdanberi hakim ciiye 20 lirad1r. S1klet 3 ba§ 56, dort bllf 

b. 5 kilo eksik ahr. Mesafe 2200 metro. lk- 58 kl"lo. oynamasma ragmen 1r tiirlii gol rJkara· 
-s ramiye birinci 1 00, ikinci 50, i.i~iincii 20 

m1yan taktmtmlz gene ~erefin c;ektigi s1k1 liradl. Netice: Temelin Necibi 58 kilo ikiP' 
bir §iitle ikinci ve beraberlik goliinii at - ci, Demir 56 kilo, Ceylan 58 kilo. <;ok 
mag~ a muvaffak olmu§tur. Netice: 1 inci (Prens Halimin) Co-

pain 60 kilo, 2 inci (Akson) Markiz 55 kolay uzak, be~ at boyu. Bahsi mU~te' 
Turk tak1m1 mac; bitinciye kadar ha- kilo, 3 iincii {Atmamn), Bares 60 kilo. rek Gam an 1 liraya 300 kuru§, birinci 

kim oynamakta devam etmi§se de bir Plase olmJyanlar ~oronpo ve Salvator, plase 180, ikinci plase 150 kuru~. Za • 
tiirlii gol c;tkaramaml§ ve oy\ln 2•2 be • Ede§, Grigli. Atlar arasmdaki mesafe: man: 4,15. 
raberlikle neticelenmi§tir. 1 

Bir at boyu, iki at boyu. Zaman 2,245. Altmc1 ko~u: stanbul ilayeti aygll' 
Alman gazeteleri, Tiirk takunmm bu Bahsi mii§terek Ganyan I liraya. 250 lannm yavrulanna mahsus. Mesafe 1400 

oyununu ~ok miisaid bir §ekilde kar§tla • kuru§ birinci plase, 130 ikinci plase 2 lira. metro, ikramiye birinciye 550, ikinciye 
tnakta ve Alman muhtelitine nazaran tek- 1 · · 

kinci ko§u: Uc; ya§mda yerli Arab 125, ii<;iinciiye 75 lirad1. 
nik iistiinliigiinii kabul ederek takimlan- atlartna. Mesafe 1600 metro. Stklet 56 N · B' · · D · · S · SA t! etJce: met emmn erveh .,.,:~ 

nm berabere kalmalanndan adeta sevin- kilo. kilo, ikinci Gi.ilizar 56,5, ii~iincii Cey • 

mektedir. lkramiye: Birinci 180, ikinci 50, ii - Ian 56,5 kilo. Plase olmtyanlar Sahip, 
Gazeteler, teknik, tefevviik neticesin- c;iincii 20 lira idi. Durnar, Sevim. Zaman 1,40. Cok ko • 

de hakim oymyan tabmJmtzm galib c;Ik- Netice: Birinci (Kara Osmanm) 0 - lay, dart at boyu. Bahsi mii~terek Ga 4 

mamasmm sebebini, hiicum hattJmJzm ve 
mii 55 kilo, Galib 55 kilo, iic;iincii Tay- man 1,25, birinci plase 130, ikinci pia ~ 

bilhassa ortalarm, neticeyi istihsal ede • lan 55 kilo. Plase olmJyanlar: Demir. se 125 kuru§. 
cek bomba gibi §iitlerle gol yapJcthk ka- Gayet kolay iic; at boyu, bir at boyu. (ifte bahis 1 liraya 15 lira vennittir. 
biliyetinin azl18"tnda bulmak.tadtrlar. M ij.. ,,,,,,, •• ,,,,,, ...................................... ,, ••••••••••••• , ••••••••••••••••••• , ,,,, ,, , , •••••• ••••••• ,,,,,.,,,,,, 
dafaa hattJmtzm oyununu c;:ok giizel ve 
temiz bulmu§lardlr. Filhakilca bu mac;ta 

Turk tak1m1 ~ok giizel bir oyun !;Ikar - , 
m1~, paslan gorerek yerden vermi~ ve 
Almanlan §a§lrtan siiratli bir oyun oy • 

nam1~sa da neticeyi alabilecek son ve 
kat'i hamle ve hareketi yapam1yarak 
ikiden fazla gol atamamJ§tlr ki esasen, 
bu da, taklmlmtzm ezeli kusurudur; de
nilebilir. Hiicum hattmda en fazla $erefi 

Berlin Olimpiyadlarinda Amerikah kadtn 
yiiziiciiler ni~in muvaffak olamadtlar? 

begenmitlerdir. 
Y ukan Silezya muhteliti, Almanya

nm en kuvvetli tak1mlanndan biridir. 
Nitekim yalmz bu mmtakada 600 fut -

bol kuliibii ve 50,000 futbolcu vard1r. 
Ve Almanyadan geri donen futbol ta -
Jomlan Alman tabmlarile yaphklan mac;

larm hepsinde maglub olmu§lard1r. Ni • 
tekim diinya §ampiyonu 1talya bile 2-1 
yenilmi§tir. Maglub olmaytp berabere 
}calmak bizden ba§ka ancak MISirhlara 
nasib olmU§tur. 

istanbulspor Edirne muh
telitini de 4 • 1 yendi 

Edirne 23 {Hususl) - Buraya gel
mi~ olan !stanbulspor futbol tabm1 E
dirne muhtelitile yapt1g1 ikinci mac;1 4-1 
kazanmaga muvaffak olmu~tur. 

Mac;ta ba~ta Vali olmak i.izere buyiik 
bir seyirci kiitlesi haz1r bulunmu§tur. Bu 
hareketlerin Edirne sporunu canlandJra.
cagi iimidi ~ok kuvvetlidir. 

c_;in tak1mmm Paristeki ma~1 
Paris 23 (A.A.) - Paris futbol st~d

yomunda Red Star taktmile olimpiyad 
miisabakalarma i.§tirak etmi~ olan c;in 
talnmt arasmda yap1lan rna($ beraber • 
likle neticelenmi§tir. Birinci haftaym -
da Red Star, s1.fJ.ra kar~t bir say1 yap -
mi~ bulunuyordu. 

Seyirciler ($Oktu. <;inlilerin bilhassa 
meharete istinad eden giizel teknikleri
ni hayranltkla tema~a etm~lerdir. 

giizel oldu. 
Oiinkii giire~. Kara Alinin cidden 'Sok 

kuvvetli bir pehlivan oldugunu bir da
ha meydana c;lkarrnl§hr, Ne yaz1k ki, 
~imdiye kadar bu delikanh kuvvetli bir 
himayeye mazhar olup ta ciddl bir suret
te c;ah~tmlmam1~ ve o ezici kuvvetini da
ha iyi bir teknikle birle~tirememi§tir. 

Tekirdailt f!uaeyin goriinmedi 
Cim Londosun !stanbula geldigi giin

denberi, gazete gazete dola§arak « Yu
nanh pehlivana <;tkanlacak Tiir~ pehliva
ntnl tayin ic;in mutlaka bir se<;me yapll -
mahdtr>> diyen ve herkese meydan oku
yan T ekirdagh Hiiseyin pehlivan !zmit
ten gelmi~ ve bize son bir mektub daha 
gondermi~ oldugu halde, diin, gene orta
Iarda yoktu. Onun ic;:in Miilayimle gii -
re$medi ve bu suretle hakkm1 iskat etmi~ 
oldu. 

Berlin Olimpiyadma i§tirak eden A- betmi§lerdir. 
merikah kadm yilzi.ici.iler, kendilerin - Yukanki resimde, soldan itibareP 
den beklenen muvaffakiyeti gosteremc- birinci dalma ~ampiyonu Doroth1 
mi§lerdir. Bunun sebebi, Amerikamn Poynton Hill, ikinci Claudia Eckert• 
giizel artisti ve dlinya yiizme rekord - U($iincii. ve X i§aretli Eleanor Hol111• 
meni Elenor Holm'iin Berline gelirken dordi.inci.i Lenora Knight Wingard giY 
yolda i($ki ic;tigi ic;in diskalifye edilmi§ riinmektedir. Bunlardan X i§aretlisi bit 
olmastdrr. Amerikah yiiziicii kadmlar, §ampanya i<;tigi i($in geri gonderilen ·vt 
aralarmdan en kuvvetli bir §ampiyonun Amerikahlarm yart§l kaybetmelerin6 

aynlmas1 iizerine bir~ok yat"t§lan kay - sebeb alan gi.izel artisttir. 
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Malatya sporculari Gazi Antebde 

Malatya ve Ga:r.i Anteb Halkevi taktm(art bir arada ..• 
Gazi Anteb (Husust) - Bir mac; yiik bir dikkat ve alaka ile takib etrn1 ~ 11 ', 

yapmak iizere buraya gelmi~ olan Malat- Misafirler ~erefine ~alkevi tarafidiltl 
ya Halkevi spor §Ubesi futbolculan Mey- dan c;ay, Parl! ve beled1ye tarafla~JD . e 
dan adh sahada bizim futbolcularla kar- da yemek ziyafeti verilmi~ ve kendJleriil 
~IIa§ml§ ve neticede Antebli.ler i.i~e kat§! §ehir gezdiril~i§ti~. . . . edeP 
all1 say1 ile galib gelmi~lerdu. Yukandak1 restmde mac;a I§tlrak d~tll 
Ma~ c;ok merak ve heyecanh olmu§, r utbolcular spor sahasma . c;Jlunat. 

on bine yakm vatanda§ haftaymlan bii • evvel bir arada gori.ilmektedir. 



24 Agustos 1936 

Deniz yolculuklarlntn zorlugu 

Karadan gemiye, gemi
den karaya git~e i§leri 
Halk1n vapurlara ~1k1' ve ini,ini tanzim ve 

sandal fiatlarrm kontrol etmek lazrm 
~ 

S . k · L l 1 •andalla ve mii1:kiilatla ""tkar tr ectye ,;t~tan yanafmlf vapura yo cu ar " . . •w. : •. '~ • 

Deniz seyahatinin zorluklan ba~hkh sinde demze du§med1gmiZe ~ukredem • 
, }'az!mda deniz seyahatine c;1kmanm gi.i~- mz .. ' 

luklerinden bahsetmi§tim. Ben biitiin bu Belki iistiiniiz, ba~m1z kirlenmi§, leke· 
Rii~liikleri yendim ve yo Ia ~tktlm. C1k • lenmi&. hatta par~alanml§hr. F akat, ge· 

• h1n diyorum amma, bu da kolay olma- ne sag ve salim merdiven denilen bu sar
Ql, Binecegim gemi nhtlma amudi bir k1k suat kopriisiiniin iist ba§ma vardJgl· 
Vaziyette oldugu i~in sandala binip ge· mz zaman bir polis memuru goriir ve 
lniye gitmek Jaz1md!. «Dolmu§a bir hayret edersiniz. Evet, biitiin bu kavga, 
adam» diye beni de aJd1Jar. Sandala §amata, miibareze ve musaraa sahneleri' 
binmemizle vapura yana§mam1z arasm· merdiven ba§mda duran bir polis memu· 
da ancak iki, i.ic; dakika vakit gec;ti. Fa- runun gozii oniinde cereyan eder. 0, hie; 
kat sandaldan vapura c;1kmam1z on da- bir §eye kan§maz. Galiba kan§madlgiDI 
kikadan fazla si.irdu. Sinirlenme, korku gordiigii il;in halk ta ona hil;bir §ikayette 
Ve hiddet hislerile dolu on dakika I bulunmaz. 

Her§eyden evvel, sandal parasJ olarak Geceyansl vardlgm1z limanda vapur 
25 kurw~ vermek ]az1md1. Bir ki§i olsa· gene iskeleye yana~mad1g1 ic;in binerken 
n1z, be§ veya on ki§ilik bir aile olsamz c;ektiklerinizin hepsini hir daha, yani va
on para tenzilah yok. Adam ba§ma 25 purdan c;1karken de c;ekersiniz. Su fark
kuru$1 Bu paray1 vetmek istemezseniz Ia: Ben bu sefer sabredemedim. Polis 
Ya vapura yiizerek gitmege veya hie; bin- memuruna merdiveni inerken ve c;1karken 
lnemege mahkumsunuz. halkm maruz bulundugu tehlikeyi gos-

Soyle bir hesabladJm: Oc; Clakika 25 terdim. Derhal harekete ge'¥ti: «Yahul 
k k b. Ne yap1yorsunuz? Ne acele ediyorsu • uru§, yar1m saatte otuz uru~, 1r saat-
te be§ yiiz kuru§ 1 Cok ~ukur, vapurlar nuz I Herkes c;1kmadan ve binmeden va-
b pur kalkmaz ki ... » tarzmda sozler soy le

tt tarifeye tabi degw il. Y oksa gidecegim di. Fakat hepsi bu kadar. Hic;bir §eY soy-
:Yer 14 saatlik bir mesafe oldugana gore lenmemi§ gibi bogu§ma biiti.in §iddetile 
IO lira vermekligim icab ederdi. Halbu- devam etti. 
ki birinci mevki kamara bileti ancak bu- Az kaldt unutuyordum. C1k1~ta biiyiik 
ll~Jlt onda biri! .... bir fark daha vard1: Adam ba§ma . 25 

Sandaltn vapura yana~masi da bir • 
I 

kuru§ yerine 40 kuru§ istediler. Haklan 
blese e l Gel en sandallarm hepsi birden da vardJ. Bu sefer bindigimiz sandal de-
l'ana§mak istiyor. Y olculan bo alttp don· gil, motor; yani motorli.i !andaldi. San • 
lnek istiyenlerin hepsi birden donmek is- dal 6 ki§i ahyordu. Bu motor ise 46 ki§i 
tiyor. Sandalc1lar ve yolculann hepsi ahyor! ... Motorculer ve sandalcJlar bir 
birden bagmyor, haykmyor. taraftan, yolcular bir taraftan; &;eki§e, 

Sandaldan vapur merdivenine atla • c;eki§e 40 yerine 30 kuru§a sulh olduk. 
tnak, bu dar, oynak merdivenden vapura ,Siiki.ir ki bir kazaya ugramadan karaya 
«;1kmak bir kale zaptetmek kadar giic; bir ~Jkabildik. 
§eyl. .• Kale zaptlna giderken silahh dii§· Karadan gemiye ve gemiden karaya 
lnana kar§I siz de silahh gidersiniz. Bu- sandalla gidip gelmek mecburiyeti olan 
te~da ise silah intizams1zhk, terbiyesizlik, yerlerde «nizam ve intizam>> .m ~uha
Ylizsiizluk oldugu i~in bu silah1 kullan • faza ve murakabesine hangi daJTemn ka
tnh ak istemiyenler ve kullanamJyanlar da- n~hgmt bilmiyorum. Belediye ~i, Vi-
a ba§lang1cda maglub. ]ayet mi, herhangisi ise pek az b1; gay-
Siz merdivene bin mii§kiilatla tirma • retle halka pek c;ok hizmet edebtlecek

llttken arkamzdan gelen zat, her neden • Jeri fikrindeydim. 
se, sizi ge~mek ister. Gec;erken elindeki Nasi! olsa vapur merdivenine bir po
sepet, bavul veya desti ile ayagm1za, di- lis memuru koymak usul ve adeti var. 
zinize veya ba§JDIZa &;arpar. Onun nez • Bu memura «zamimeten» iki vazife da
dinde sizin bu uzuvlanmzla vapurun c;e· ha verilemez mi? 
lik zuh1 arasmda bir fark yoktur. 1 - Halkm <;1k1§ ve ini~ini tanzim. 

Siz bu saygisiza ne diyeceginizi dii~ii- 2 - Sandal ve motor fiatlanm kon· 
11iirken, bir yiik daha alabilmek kaygu • trol. . • 
sile merdivenden a§agiya «dortnala» ko- ,Siiphesiz, polis memurunu vazifes~ne 
~an bir hammalm sademesine ugrarsmiz. gore yeti§tirmek ve eline <<sandal nakhye 
t lk. 'f · · ~ vermek lazlffi gelecektir. VVe 1 sepet, testi ~arpmas1m unutur • tan es1m~ 
8,_ b h" . I v. 8/RSON "·.uz, u son ucum ve taarruz net1ce· .... 

Dikis • Yurdu 

Dikif sergisinde te§hir edilen eserler . . 
. <?iimu~ane (Husu~i) _ Vilayetimiz· \ fmdan k~sildi. Serg.ide devam eden da
de tlk defa a'¥Ilan diki§ yurdu &;ok iyi kar· vetlilere 1zahat verd1}er. AI~~ ay ~arfmda 
~llanlni~ ve iyi intJbalar birakmi§tlr. hamlanan c;o~ zengm ve guzel .11ler da
a Bu yurda §ehrimizin kibar aileleri alb vetlilerin ~ak~Ir. nazarla~Ini <;ek.tt ve pek 
f~ kadar devam etmi~ ve bu alb ay zar· ziyade begemld1. M\Jaillffi ~ez1~e ?cak· 
ltlda. devam edenlerin hepsi muvaff k h davetliler tarafmdan tebnk edtldt. Ne-

o] a 'f j'w • J k . 'J llluttur. Alh ayhk c;ah§malann sonu· zihenin vazi esever li~ ve mes e sevg1sJ e 
h~n\l gosteren sergi kalabahk bir halk elde ettigi m~v~ffak!y~t ~urda devam 
.~Utunda bugiin a'¥1Id1• A~1lma merasi- edenlerin hepsm1 yeh?hrmi~ ~lmakla ~ok 

~lllde Yalimiz Hilmi Ocakh ve biitiin yiiksek bir degerded1r. 1mtJhana gnen 
'"etliler haZ!f bulundu. Yurdun aile ha- biitiin miidavimler muvaffak olmu~ ve 

Ye.hnda yapt1g1 miihim degi~ikliklerden diplomalan merasimle dagiblmJ§ttr. Serle l!etirdjgj fayda)ardan bahisJe soyJev • gj bir hafta miiddetle haJka &~Ik kaJa • 
er Verildi. Yurdun kordelas1 Vali tara· c:akt1r. 

Ct:MHURIY ,t;'l' 7 

Dil inkdabimizda 
yeni bir hamle 

[Bil§tara" 1 tnct sahf!ede) 
asirhk bir fark ve terakki gordiim. Ken· 
dim siimerologum. Benim iddiam biitiin 
diinya dillerinin hatta fransizcan111 da 
Siimer dilinden almdJgtdJr. Di.inyada ye
gane kaynak Siimer dilidir. Bunu c;ag1 -
nlmak nezaketini gosterdiginiz biiyiik 
KurultaymiZda da miidafaa ederek is -
pat etmege &;ah§acaglm.» 

Defterdarbg1n 
yeni kadros.u 

Kii~iik memurlar1n tayin
leri de buraca yapdacak 

Osloda toplanan ar· 
keoloji kongresi 

istanbul Defterdarhgmm Vekaletc;e 1 

tasdik edilen kadrosu ~u ~ekildedir: I 

irad ve servet varidat miidiirii: Hakk1 
Kamil, fstihlak ve muamele mi.idi.irii: 

Delegelerimizin gosterdikleri biiyUk 
muvaffakiyet, hakkimizda biiyiik 

tezahiirata sebeb oldu 
Yunan profesoriiniin beyanah 
«- Ben Atina Oniversitesinde filolo

ii profesoriiyi.im. lstanbula ilk defa ge . 
liyorum. Kendim, Y any ada dogdum. 
Kiic;i.ikken Y any ada bir Tiirk mektebm
de okudugum cihetle epeyce tiirkc;e og
renmi§tim. Kurultayda soylemek iizere 
bir tez haZIThyamadJm. <;iinkii Kurulta· 
ya c;ok ger; davet edildim. Bununla be
raber Y unan hi.ikumeti adma icab ederse 
Kurultayda bir~eyler soylemek isterim. 
Esasen Atina Oniversitesinden Istanbul 
Oniversitesine muhabbet ve sevgi getir • 
dim. Benim §ahsan (Klasik dillerin mu
kayeseli grameri) adh bir eserim vard1r. 
Kendim 3000 y1lhk tarihi olan Cree Ii
sanile ugra§Iyorum. Bizde de imla me
seleleri pek kan§lkhr. Biz Yunanistanda 
bunun uzerinde c;ah§Iyoruz. Son soz o • 
larak beni davet etmek nezaketini goste· 
ren Turk hiikumetine te§ekkiir ederim.>> 

Bulgar profe:sorii ne diyor? 
Kurultaya gelen 

ecnebi profesorle -
rin en genci olan 
Bulgar profesorii 
Peter Mijatewdir. 
Kendisi Sofya Mil
li kutiibhanesi ;>ark 
~ubesi §efidir. Mii· 
kemmel turk~e ko· 
nu~maktad1r. Bize 
§UnJan soyledi: 
«- Bulgaristan • Kurultaya i$tirak; 

edecek alan 
da ilk tiirkolog be· Bulgar tilimi 

nim. Halen Kurultaya gelmi§ olan me§
hur Macar alimi Nemeth GyuJ.amn tale
besiyim. <;ok gen<; c;agmldJglffidan bir tez 
hazirhyamadlm. Esasen hocalanmm ya
mnda bana ~imdilik dinlemek dii§er. Ma
amafih oniimiizdeki Kurultaya herhal • 
de· hamhkh gelecegim. 

Tiirkc;e, almanca, macarca, arabca ve 
farsc;a tahsil ettim. Tiirkc;eye evvela Ma
caristanda, sonra Almanyada c;ah§ttm. 
Nihayet 1932 senesinde lstanbula gele • 
-re~ Edebiya t fakiiltenizde: bir y1l ~ah§ • 
ttm. Halen Bulgaristanda eski Tiirk ve
sikalan iizerinde etiidler yapmaktay1m. 
Ni&;in tiirkolog oldugumu soruyorsunuz. 
<;iinkii §imdiki Bulgarlar Slavd1r, amma 
eski Bulgarlar Tiirkti.i. Binaenaleyh o 
zamanki lisan bizi de §iddetle alakadar 
eder. Bizim ir;in bu i§lerle yeni ugra~ma· 
ga ba§hyan kimseleri Kurultaym da • 
vet etmesi buyiik bir mazhariyet • 
tir. Kurultay heyetine ~ok miite§ekkirim. 
Esasen burada Zora gazetesinin de mu
habiri bulunuyorum. Ti.irk • Bulgar 
dostlugunu ilmi sahada ~ah§mak suretile 
kuvvetlendirmek benim de vazifemdir.» 
Erbaamn Dil Kurultaytna •elamt 
Dun gece Erbaa C. H. Partisi namtna 

Alim, Uryak kurumu namma Serin1 Ur· 
bay namma Z. Gegin1 Ktztlay nmntna 
Cemal Voral, <;ocuk kurumu namtna 
Sami. Spor Birligi namma A. Gerc;ek 
imzasile U§agtdaki telgraft a.ldtk: 

<<T arihte, tesadiifii ender inkilablan • 
ffiiZI ba~.~ran Tiirke ve ana dilini ogreten 
Biiyiik Onderimiz Atati.irke Erbaa halkt 
namma sonsuz saygtlanmJZI sunar, onun 
izinde durmadan yiiri.iyen uc;iincii Dil 
Kurultaytmlzl sayg1 ile selamlarJz.» 

Oskiidar Halkevinde 
merasim 

£?jl Kurultaymm a&;Ilmas1 miinasebeti· 
le Uskiidar Halkevi Kurultaym miiza· 
kerelerinin devam ettigi giinler i~in hirer 
miisamere haznlam1§hr. Evin salonunda 
verilecek olan bu mi.isa~nerelere lstiklal ve 
Kurultay mar~larile ba§lanacak dil iize· 
rinde konferanslar verilecek, 'Kurultay 
miizakereleri de radyo ile nakledilecek • 
tir. 

Miimtaz, Damga mi.idiirii: Hilmi, Mua
mele ve istihlak miidiir muavini: Ali Ke
mal, irad ve servet miidiir muavini: T a
lat, Kontrol memurlan: Ahmed Naz1m, 
irfan, Esad, Hilmi Arif, Salahaddin, 
Suphi, F az1l, $erefeddin, Osman N uri, 
Mehmed Necati (lzmirden}, Avni, Ce
Jal, Emin, Sed ad (izmirden). Salahad
din Hasan, Re§ad, Emin Siileyman, 
M;hmed Ayet, Adil, Celal, Emin 
(Yanko oglu), Osman. 

Pul tetkik memurlan: T aip, lhsan 
Ali, Said, Sad1k. 

Tahakkuk miifetti§i: ;lakir, Pul mii • 
fetti§i: Ahmed V ehbi, T ahakkuk §Ube 
~efleri: Salih, Hasan Fehmi, Mazhar, 
Hasan, Remzi, Re§ad, Osman Nuri 
{Asaleten), Biirhaneddin, Mehmed Ali, 
Murad, Ferid, Mefahir, Emin Fuad, 
Mithat, Cerna] Tan, Hayati, Saim, Sa
lim, Siireyya, Seyfeddin, Zi.ihdu, S1tkt, 
Ziya <;agh, Kadir, !sm~il Hakkt (icra 
memuru), Siileyman Sad!, Cevdet, Saim, 
Ekrem Emin, Hulusi (vekaleten), Mu
hiddin, ~inasi, lhsan, Cerna!, Sabahad
din. 

Tahsil kontrol memuru: T evfik Be -
sim, K1rtasiye muhasibi: Mehmed Ali, 
Tahsil ba§memuru: Mahmud Celal. 
Tahsil kontrol memuru: As1m, Nedim 
Kadri, Hikmet, Nejad, Hilmi, Hamdi, 
F uad, ihsan, Orner T aha. Cemil Kemal, 
Cerna! Erer, Necmi. Mehmed Ali. 

Diger mernurlar dogrudan dogruya fs
tanbul Vilayetince ve eskiden maliyede 
mi.istahdem memurlar arasmdan tayin e
dilecek, kimse a~1kta kalmiyacakhr. 

[Ba~tara!• 1 tnct sahttede 1 

gileri kongresi ilk toplantisml 1932 de 
Londrada yapml§hr. Turkiye Cumhuri
yeti hem kongrenin kurulu§unda, hem top· 
lantlsmda delege gondermi§ti. 

T arihten i:ince ve on tarih bilgilerile 
bilhassa arkeoloji antropolojisi etnograf
ya paleontoloji ve jeoloji folklor gibi di
siplinlerin hepsini ic;ine alan kongrenin i· 
dare ve sevkini Conceil Permanent de • 
nen bir heyet i.istiine alm1~hr. 34 milletin 
delegesinden meydana gelen konseyde 
Tiirkiye delegsi de vard1. Kongrenin i§ -
leme5ini Konsey Termenantta Norve~i 
temsil eden delegeler ve yard1mdardan 
meydana gelen te~kilat heyeti temin et -
mi~tir. Kongrenin reisi, gene! sekreteri ve 
her seksiyon ic;in bir sekreteri bulunmu§· 
tur. T arihten once ve on tarih bilgilcri 
arasma giren disiplinlerin herbirisi ve ya· 
hud birbirleri ile mi.inasebeti daha s1k1 o -
lanlarm bir ikisi namma olmak' uzere 
bu seksiyon meydana getirilmi§ti. Nor -
ve'¥li ilim ve devlet adamlan kongrenin 
muvaffak olmas1 ic;in hertiirlii gayreti, fe
dakarhgl yapmi§lardJr. Bizzat Kral Ve
liahd kongreyi a<;mi§. kongre azalanm 
'¥aYa c;agirmJ~ ve herbirile ayn ayn go -
rii§mu~tiir. Bir tarih profesorii olan Ha
riciye Yekilleri bilfiil kongrede <;ah~ml§· 
hr. Kadm erkek i.iniversiteliler, muallim
ler, profesorler, miizeciler i§lerin iyi yii
riimesi i&;in seferber edilmi~lerdir. Kon • 
greye gelenler boylece bi.itiin Norve'¥i ta
mmak imkarum da bulmu~lard1r. Kongre
nin ilmi' ~ah§malan arasmda en muhim 
yeri §imal memleketlerine aid yeni tetkik
lerin, ke§iflerin tebligi tutmu§tur. Uzak -
§arka, §imali Afrikaya, ispanyaya aid o· 
Ian tetkikler, ke§ifler bundan sonra gel· 

Moskovada suikasd mi§tir. Orta Asyaya aid tebligler de 0 • 
nemlice olmu§tur. On Asyaya, Ege ve 

muhakemesi Akdeniz mmtakalarma aid tebligler ol • 
[BCZ4taraft 1 tnct sahf/ede] dukc;a azd1 ve on safta lngiJizlerin mesa· 

oldugu i~in 1933 senesi ba§mdanberi isi geliyordu. Amerikahlann, F rans1zla· 
mevkuf bulundugunu soylemi§tir. rmkile Yunanhlannki onun ardmdan ge

Suikasd te§ebbiisii dolay1sile yenidt>n liyordu. Balkanlara aid ara§b.rmalar ve 
bir~ok tevkifler yapllmi§hr. Tevkifat incelemeleri Rumenlerle Bulgarlar tern • 
devam etmektedir. sii ettiler. Anadolunun prehistuvar ve 

:tkinci enternasyonal idare heyeti, protohistuvanna aid mesai ise Turk de • 
Sovyet hiikfunetine bir telgraf gonde - legelerinin ii~ kominikasyonu temsil ey· 
rerek maznunlara serbest miidafaa hak- lemi~tir. 
k1 verilmesini ve oliim cezas1 tatbik e- Bu yuz yirmi sekizi bulan kominikas • 
dilmemesini taleb etmi§tir, yonun Avrupaya koydugu yeni vesikalar, 

Divamharbin karar1 sabaha dogru yeni hakikatler son derece miihimdi. 
beklenmektedir. Asya ve A vrupada kavimlerin muha • 

Tom ski intihar etti ceretlerine, onlarm birbirine verdigi an' a· 
Moskova 23 (A.A.) - Sovyetler Bir- ne ve yaphklan kar§thkh tesirlere aid c;ok 

ligi Komiinist Partisi Merkez Komitesi yeni ve esash kanaatler ortaya <;Ikmt hr 
tara:hndan ne9redilen bir tebligde deni- ki bunlann ne§ri ve klasik kitablara gec;
yor ki: mesile §imdiki telakkilerden bir k1smmm 
cTro~ki • Zinovyef mukabil ihtilal degieyecegini bekliyebiliriz. 

tethi§~ilerile rabttasl alan ve merkez Bu biiyiik ve ehemmiyetli ilim kayna~-
komitesi yedek azasmdan bulunan Mi- T mas1na tirkiyenin tuttugu yer, bir ciim· §el Tomski Bol§evodaki ko§kiinde 22 
agustosta intihar etmi'§tir... lc ile birinci smtf olmu~tur. Kongrenin 

delegelerimize ve tebliglerine gosterdigi 
Sovyet gazetelerinin ikinci derin alaka her tahminin iistiine ~1kml§ -
enternasyonale cevablarz t IT. 

Moskova 23 (A.A.) - izvestiya ve Delegelerimizin ilim alemine bu sefer 
Pravda gazeteleri, suikasdciler lehinde sunduklan hakikat <<Turk Tarih Kuru· 
ikinci enternasyonal biirosunun ve bey- munun» gec;en y1l Alacahoyukte yaptlgJ 
nelmilel sendikalar federasyonunun tel- hafriyatta ke§fedilen eserlere aid izah -
grafm1 mevzuu bahsederek Sovyetler ]ardJr. Kongre bunun i~in mi.inhaman 
Birligi adliyesine yapllan bu miidahale· Tiirklere aid zaman ay1rmi , toplantmm 
yi tenkid etmekte ve gizli Alman po- ba~kanhgml da gene Tiirk delegesine hi
lisinin elinde alet olan mucrimlerin a-

k rakmt§tl. vu athgm1 yapan bu telgraf mumzile-
rini §iddetle takbih eylemektedir. Bu Antropolojist olan ;levket Aziz Kan· 
telgran imza edenler miidahalelerini su, ilkin Alacahoyiikte bulunan iskelet • 
gflya hakh gostermek i~in <adli temi - lerin birisinin kafatasJ iizerindeki tetki • 
nab ve cdunya i§~ileri tesaniidiindem kinin ve sonra Truva orelleri yakmmda 
bahsetmekten s•krlm1yorlar. Kumtepede yapilan hafriyatlmJZ!a c;1 • 
Kazaklar Staline miiracaat ederek kan iskeletlere aid tetkikinin neticesini 

Tro~kinin imhaszm istedil!,r bildirmi§tir. F rans1z antrolojisti Val~as, 
isvi&;reli profesor Pittarde ve lngiliz pro· Moskova 23 (A.A.) - Tethi§c;ilerin 

muhakcmesini mevzuu bahsedcn tz . fesorlerinden Myres bu tebligler iizerin· 
vestiya ve Pravda gazeteleri, Troc;ki de soz almi§, brakisefal uklann daghk 
prensipleri perdesi arkasmda Alman yerlerle miinasebeti i.izerine oldugu ka • 
fa§istlerinin aleti olarak memlekete biz dar, pek az tanmm1~ Anadolu antropo • 

ltalya ticaret anlatmasinin met edenlerin viicudiinii ortadan kal • lojisine de I§Ik veren neticenin ehemmiye-
uzablmaalnln teairi dumak istiyen miicrimler hakkmda tini tebariiz ettirmi§lerdir, Turkiyeyi ve 

1 nefret izhar etmektedirler. Pravda ga- Ti.irk antropolojisini alkJ§lami§lardJr. 
talya ile ticari miinasebetlerimizin in· zetesi, tethi§c;ileri takbih i~in memle • Saat 11 de soz alan arkeolog Remzi 

kJtaa ugramamas1 ic;in 4 nisan tarihli ti· ketin her tarafmdan akm akm gelen Uguz Ank, Alacahoyiik hafriyatmm ta
caret ve klering anla~malarmm 20 t.em • telgraflarm manasm1 tebariiz ettirdik - rihini, nasi I yapildJgmi, Turk T arih Ku· 
muzdan itibaren ti~ ay uzabldJgJ, buna ten sonra be11 bin Kuban kazagmdan rumunun bu hafriyat ve gene! olarak bii
da.ir notalann imzalandJgt telgrafla ev • Staline gelcn telgran ne~retmektedir. tiin hafriyatlar i.iz.erindeki esash roliinii 
velki giin alakadar makamlara bildiril • ortaya koyan ht'r k1•a ba•lang1cdan son-. b h b · · Bu telgrafta Kazaklar Staline sadakat- • • 
mi~ ve u a er ptyasada iyi bir tes1r yap- ra, hafriyatm neticelerini anlatmJ•tlr. Her t lerini teyid etmekte ve Tro~kicilerin ~ 
rnl~ tr. imhasml istemektedir. toprak tahakasmm verdigi kiiltiir e~ya -

Bu yiizden limon fiatlan hemcn dii~ • smm tetkik ve tasnifine bu izahat ve on~ 
megc. t,ububat fiatlan da yiikselmege I'KLI'MLER lara aid projeksiyonlar tahmin edilmez. 
ba§larnlfhr. bir alaka ve takdirle kar§Ilanm1§tlr. Tiirk 

Y eni anla§mantn bugiin Vekiller H~· Morua'run en iinlii roruam, son arkeolojisini ve onun hafriyatlarda kul • 
..: t d'k d'l · h ld' B1r ylllann en "Ok beg· enilmi§ eseri. 1 d w _,1 d yeunce as 1 e 1 mes1 mu teme Jr. ~ an 1g1 metoc. an ay mlatan bu k1smm 

k .. k d k' I' 1 Be§ yllda yalmz Fransada be~ yiiz d 1. l a&; gune a ar giimriikte 1 1mon ann ne erece uzum u oldug~ unu sonradan 
k 1 b h defa bas!lm!§tlr. Bizde de gordiigii l'f ll mu ave e i.izerine ~Jkanlmas1 limon u • m te. 1 mi etlerin delegesinden dinlenen 

k d biiyiik ragbet iizerine bu kere la- k 
ramnm online gec;ecegi anla~1lma ta IT. no ta1 nazarlar ispat etm1' •t1'r. z1m gelen itlna ile ikinci defa ba· s 

Mersinli Rahmi admda bir Turk. pi· sllmt§ ve fiah 150 kuru§tan 100 ku- Sua hafriyatta bulunan mezarlann 
yasadaki limon buhranmm oniine gec;mek TUi~a indirilmi~tir. Ve j~Jerinde ele ge<;en emsa)siz hazineJe -
iizere, evvelki 1iiD tehrimize on ton limon Terciime Haydar Rifatmdtr. nn tetkik ve izahile Alacahoyiige aid bir 
1eti~r. •••••••••••1111• .. muvakkat kronoloji kurulmasma aelinc:e 

toplantlda bulunanlann alakas1 heyecan 
derecesini bulmu~. saat on ikiyi gec;mi§ ve 
tesmen biitiin kongre kapanm1~ bulun • 
mas1na ragmen salonu dolduran giizide
lerin 1srar ve ricasile arkeologumuz Rem
zi Oguz Ar1k izah ve tetkiklerine devam 
etmi~tir. Boylece umumiyetle delegelere 
aynlmas1 mutad olan ~eyrek saat ve en 
c;ok yanm saat zamamn d1~1nda Turk de· 
legesine iki saatlik bir zaman verilmi tir 
ki kongreler hayabnda hemen hemen go· 
ri.ilmemi§ bir muvaffakiyet ve istisnad1r. 
Bilhassa, bulunan e§ya ve eserlerin diger 
yerlerde bulunan benzerlerile mukayese
sine aid bu klSim ve kominikasyon uze • 
rinde soz alan Franstz arkelolugu Claud 
Schaffer, Miranda, fngiliz profesorlerin
den Gordon Childe Mallowan, Whut 
Chinson, Sean Oriovdain ve Myres, Bul
gar profesorii Filow, Avustralyalt profe
<or Os. Menfhin, H. Khun, Ktbnsh ar
keolog Dikdios, Romanya!t Dr. V. 0 0 -

mitrosi.i biiyiik bir heyecanla yaptlan ke
~iflerin ehemmiyetini ve Turk arkeoloji • 
sinin yiiksekligi birinci sm1f mevkii hiir -
metle anmJ§Iardir. Haz1r olan yiiz elliyi 
ge~en ilim adamlanmn yerlerini terkedip 
Turk delegelerinin ~evresini de alarak 
yaptiklan hararetli tebrikler. alki§lar sade 
bir section ic,;tima1 olan toplant1y1 en bi.i
yiik gene! bir toplanti &;er~evesini '¥oktan 
gec;en bir mazhariyete eri~tirmi§tir. Bil -
hassa bulunan e§yalara aid gorii§meleri· 
mizle tesirlerin men§eine ve kronolojiye a• 
id gori.i§melerimiz hemen hemen tamami· 
le dogru bulunmu§tur. 

Delegelerimizin kominikasyonlan kon
gre tarafmdan '¥•kanlacak bir cildde yer 
alacakhr. Bundan ba§ka lngiltere, AI -
many a ve F ransanm tamnmJ§ btiyiik 
mecmualarmm direktorleri delegelerimiz
den yaz1lar rica etmi§lerdir. 

Alimlerimiz bu hususu bilhassa nazan 
dikkate alacaklard1r. 

Turk tarih ve arkeolojisi antrepolojisi 
ic;in hakiki biiyi.ik bir zafer olan bu kon· 
gre biiyiik bir sempati, dostluk dalgas1 a· 
rasmda bitmi§tir. Gelecek kongrenin 
1940 ta Pe~tede toplanmas1 karar altma 
ahnm1~t1r. Tiirkiyeye ve delegelerine gos· 
terdikleri alaka ve dostlugun derecesine 
gore lngilizler, F rans1zlar, fsvec;liler ve 
Finlandiyahlar on safta gelmektedir. De· 
legelerimize fsvec; ilim aleminin, hele pro· 
fesor Ax. Perason ve Upsale Antropo • 
loji Enstitiisiiniin gosterdigi tezahiirat 
hi.irmetle amlmaga deger. !svec; matbu~tt 
bu vesile ile delegelerimizi s1k s1k ziyaret 
ederek onlann inttbalanm ve resimlerini 
ne§retmi§l erdir. 

Norve~te ve liele Stokholmdaki devlet 
miimessillerimizin, Kopenhagdaki kon -
soloslarJmiZln delegelerimize gosterdikleri 
kolayhk ve dostluk hertiirlii takdirlerin 
ii~tiinde kalml§tlr. Delegelerimizile Stok
holm sefirimizi saygilarla anmaktadtr. 

«Turk Tarih Kurumu» diin Dolma -
bahc;ede yaphgl toplanhda, ilmimizi diin
yamn obur ucunda zaferle temsil eden 
Dr. $evket Aziz Kansu ve arkeolog 
Remzi Oguz Anh dinlemi§, hararetle 
tebrik etmi§tir. Kurumun asba§karu Ba -
yan Afetle Gene) Sekreter profesor Bay 
Muzaffer, delegelerimizin vazifeleri so • 
nucunu ecnebi dil alimlerine verilen r;ay 
ziyafetini §ereflendiren Biiyi.ik $ef Ata
tiirke arzetmi lerdir. 

tzmirde kocalarlm oldiiren 
iki kadm1n muhakemesi 

hmir (Hususi) - Aydmda, kocala
nni oldUrmekle suc;lu iki kadm1n muhake
meleri goriilmekte idi. Bunlardan birinin 
muhakemesi bitmi§tir. Bu kadm, Nazilli
nin Dalhca koyiinden Hact Mustafa zev· 
cesi F atmad1r. Kocas1 oliip gomiildiikten 
sonra veresesi bir §i.iphe ile adliyeye ba~
vurmu§lar: • 

. - Hac1 Mustafa tabii §ekilde olme· 
d1. F atma ba§kasile sevi§iyor ve onunla 
evlenmek istiyordu. Buna muvaffak ol
mak ir;in kocasm1 zehirledi I 

Seklinde bir iddiada bulunmu§lardir. 
Cesed mezardan r;1kanlrni§, otopsi yap1l· 
m1 ve ah~adan baz1 par~alar yiyen ta .. 
vuklann derhal zehirlenerek oldiikleri 
goriilmii§tiir. 

Y ani kadmm cinayeti sabit olmu ve 
mahkeme, 18 sene ag1r hapsine karar ver
mi§tir. 

Diger kadm Germencigin bir koyiin
den Emir Haticedir. Hakktndaki iddia
ya gore, Hatice, yap1c1 Hasan nammda 
6irile sevi~iyormu§. 0 da ayni §ekilde, 
Hasanla evlenebilmek ic;in, kocastm ol • 
diirmegi kararla§tlrml§ ve zavalh adamtn 
uykuda bulundugu mada beynine hir 
kur*un sJkmi~br. Adamcaitz da 'oliip gtt-
mi~. · 
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lspanyada.ki kanlz harb 

Hiikiimet liuvvetleri iki 
muvaffak1 yet kazand1 

LBa~taratl 1 tnct sahttedeJ I dan bombardiman edilmi~ oldugu ogre -
Sen Sebastien, diin biri sabahleyin ve nilmi~tir. Ancak vapura bir~ey olmami~ 

biri ogleden sonra olmak i.izere iki defa ve P~rtekiz !imanlarmdan Stubale gide· 
bombardiman edilmi§tir. Bombardiman bilmi~tir. 
gec;enlerde F errol dan c;1kmi§ alan Va - Hariciye N azlfl, vapurun ugram1~ ol· 
§ington tipindeki on bin tonluk yeni Ca - dugu bu taarruz hakkmda tafsilat gel -
naria kruvazorii tarahndan yapilmi~tlr. mesini beklemekte ve diger devletlerin 
Saat I 0 a dogru §ehrin iizerine ancak 4 Madrid hi.ikumetinin asilerin i§gali altm
obi.is dli§mli§ti.ir. Saat 15,30 da bombar- da bulunan biitiin limanlan harb mmta
chman daha ziyade §iddetlenmi§tir. Y eni- kas1 addetmeleri suretinde ittinaz etmi§ 
den bir takim hasarat vukua gelmi§tir. oldugu karar iizerine ne gibi bir hath ha
Ancak ni.ifusc;a telefat vuku bulup bul • reket ittihaz edeceklerini ogrenmek iste· 
madigt bilinmemektedir. mektedir. 

Zannolunduguna gore bombardtman- Bir lngiliz vapuru da arandt 
lar miidafilerin, manevi kuvvetlerini sars- Cebeliittank 23 (A.A.) - Royter: 
mamakta bilakis onlan daha ziyade can- Resmen bildirildigine gore Cebeliittank
IandtrmaktadJr. tan F as a yo leu nakletmekte alan 1ngiliz 

.Simcliye kadar bitaraf kalml§ alan bir band1rah Gebelzerjo~ vapuru ac;1k de • 
c;ok kimseler hiikumet taraftarlarile bir • nizde ispanya hiikumetine aid bir harb 
le~mi§lerdir. gemisi tarafmdan tevkif ve muayeneye 

HiikU.met kuvvetleri Limancas tabi tutulmu§tur. Geminin ne oldugu he-
karargiihtnt zaptetmi~lcr niiz belli degildir. Dola~an rivayete go · 

Bqyonne 23 (A.A.) - Gijondan re, 1spanya harb gemisi vapuru yedege 
bilclirildigine gore asilerin tahassiin etmi§ alarak Malagaya gotiinnii§tiir. 
olduklan Limancas karargah1, topc;u Cebeliittank deniz makamatJ !span -
kuvvetlerile tayyareler tarafmdan yap1l - yol subaylannm Gebelzerjon vapurunu 
ffil§ olan §iddetli bir bombardunandan ba~tana§aglya muayene ettiklerini soyle
sonra zaptedilmi§tir. Bombard1man ne • mislerdir. 
ticesu;de bir yangm c;Ikmi§ ve siiratle et- . Yugoslavya ispanya i~lerine 
rafa yayllmi~tlr. Bir<rok infilak vukua karrsmtyacak 
gelmi~?r· ~arargah1 i§g~ etmekt~ bulu- Belgrad 23 (A.A.) - Ba§bakan 
nan y_uz elh asker kac;maga muvaffak ol- Stoyaclinovi~ Fransanm Belgrad sefiri-
mu§tur. ne yaphgt tebligatta Yugoslavyamn 1s -

Bir aileye bir giinde bir litre panya i§lerine kan§tlmamasl hakkmda -
su veriliyor ki anla§maya iltihak ettigini ancak bu -

Oviedo 23 (A.A.) - Ahaliye kar§I nun ileride herhangi bir me§rU hiikiimetin 
~iddetli cezalar tertib edilmektedir. Su isyan takdirinde diger devletlerden yar -
yoktur. Aile ha§ma be§ giinde be§ litre d1m isteyip bunu elde edebilmesi prensi • 
su verilmektedir. pini ihlal edecek bir emsal te§kil eyleme-

Hiikiimet kuvvetleri Sevil yolunda mesi laztm geldigini bildirmi§tir. 
Rabat 23 (A.A.) _Seville radyo _ Macaristan da ademi miidahaleye 

suna gore, ktzillann Seville iizerine bir razt 
taarruzda bulunmalan birkac; zamandan- Pe§te 2 3(A.A.) - lyi malumat a-
beri beklenmekte idi. Oii§manm taarruza !an menabi.den bildirildigine gore, Ma • 
hazirlanan kuvvetinin mevkii tayyareler caristanm Ispanya i§lerine kaTI§IImamasi 
tarafmdan ke~fedilmi~ ve hemen i.izerine hakkmdaki cevab1 kuyudu ihtiraziye ola
yiiriinmii~ti.ir. Codousdan hareket etmi§ rak yaplimakta alan miizakerelerin hiis -
alan milli kuvvetler haricden gelmi~ olan ii suretle neticelenmesini ileri siirmek « 
takviye k1taatile iltisaklanm temin etmi§- nii suretle neticelenmesini ileri siirmekte
ler ve Marksistleri ag1r bir bozgunluga dir. 
ugratmt§lardir. Marksistler, 25 telefat 
·ermislerdir. 

F as tan gel en yeni kuvvetler 
~ns 23 (A.A.) - Fas silahen· 

dazlarmdan miirekkeb yeni bir tabur, 
dun ogleden sonra buraya gelmi§tir. Bu 
tabur kamyonlarla cepheye hareket et -
mi~tir. 

lhtiliilcilere gore vaziyet 
Burgos 23 (A.A.) - Havas ajans1· 

nm ihtilalcilerin erkamharbiyesi yanmda
ki muhabiri bildiriyor: 

1htilalcilerin kuvvetleri, Cardoba i.ize
l'ine yi.iriimekte alan hiikiimet kuvvetle -
rini kar§tlamt§hr. T ayyareler tarafmdan 
miizaheret goren ihtilalciler, hlikumet 
kuvvetlerini piiskiirtmii§lerdir. M uharebe 
meydam birc;ok olii ve yarahlarla dol -
mu§tur. 

Diger taraftan Katalonyahlardan mli
rekkeb kuvvetli bir kol ani olarak Y aca
ya hlicurn etmege kalki§mi§Sa da bu kol 
cia ihtilalciler tarafmdan tardedilmi§ ve 
ihtilalciler tam bir batarya topla yinni 
mitralyoz ve miihim miktarda mavzer tii
fegi zaptetmi§lerdir. 

Valenciada vaziyetin gittikc;e gergin
le~mekte oldugu zannolunuyor. 

Birbirini tutmtyan haberler 

Asilerle posta ve telgraf 
muhaberatt 

Burgos 23 (A.A.) - Havas Ajan
~mdan: 

Milli komile umumi sekreteri albay 
Montamer, gazetelere beyanatta bulu • 
narak Berne beynelmilel telgraf muhabe
rat biirosu tarafmdan ittihaz olunan ve 
biitiin memleketler ispanyanm asiler tara
fmdan i~gal edilmekte bulunan mmtaka
lanndan gelen telgraflan ve mektublan 
nakle tavassut etmemiZe davet eden kara
nm protesto etmi~tir. Mumaileyh. demi~
tir ki: 

«On be~ milyon ispanyol, bu kabil 
bir ablokayJ ya bir anla~mamazhk ve ya
hud hasmane bir hareket olarak telakki 
etmek mecburiyetinde kalacaktir.» 

lspanyadan Madrid hiikii-
metine yardtm 

Meksiko 23 (A.A.) - Neracruz dok 
amelcsi, ispanya hiikumeti hesabma mii
himmat nakletmekte alan Magillanes va· 
puru mi.irettebatma, vapur ac;1klara c;1kh
g1 zaman fa§istler tarafmdan yap1lmast 
muhtemel bir taarruzu piiski.irtebilmeleri 
i!;in, silah vermi§lerdir. Filhakika ogre -
nildigine gore vapurun zabitleri silahlarm 
gemiye yiikletilmesine mani olmak 1ste -
mi§lerse de miirettebat onlan bu miima
naatlanndan vazgec;mege mecbur etmi~
lerdir. 

Madrid hiikU.meti taraftndan 

Paris 23 (A.A.) - Havas Ajan -
s1mn Madridden ogrendigine gore, Ba§ -
bakan Giral Bahriye Bakanhgmdan :;e
kilmi§ ve bu Bakanhga Franciscoyu ta • 
yin etmi§tir. yaptrrtlan siliihlar 

Ba~bakan beyanatmda cephelerden ge- Barselon 23 (A.A.) - Eldia Grafi-
len haberlerin mucibi memnuniyet" oldu - cia gazetesi, Katalonya tarafmda harb 
gunu, Kordoba muhasarasmm devam sanayii ihdas1 ic;in sarfedilmekte olan 
ettigini ve bu ~ehre hi.ikumet tayyare kuv- mesaiden bahis bir makale ne§retmi~ • 
vetlerinin altm1~ kadar bomba attiklanm tir. 
soylemi§tir. .Simdiden klrk bin gaz maskesi haztr-

Ba~bakamn bu beyanatJ Kordobanm lanmistiT. Makalede eski Oviedo silah 
hi.ikumet kuvvetleri tarafmd.iin i~gal edil- fabrikas1 direktori.i ve eski Segocie Harb 
digine clair Barselon radyosunun di.in ver- Akademisi profesorii olup silah imala • 
digi haberi dolayisile tekzib etmi~tir. . tm1 idare etmekte bulunan lo~><;u albay 

Harbiye Bakam da hiikumet kuvvet· Jimenez Ia Berazanm senasmda bulun
lerinin biitiin cephelerde terakki ve mev- maktadtrlar. 
zilerini takviye etmekte olduklanm bil • Albay, asker! isyan Cikbgi zaman 
dirmi§tir. Pamplunede bulunuyordu. Oradan Fran-

Buna mukabil nasyonalist merkezler- saya ge<rmi~ ve Barselona ge-lmi~tir. 

den gelen haberlerde nasyonalist kuvvet· .,••••••••••••• 
lerin hlikumet kuvvetlerini Kordobantn R . FAT rAG I L 
~imalinde agu bir hezimete ugratllklan Dr. I ¥ 
ve bunlardan bir kJSmmm subavlarile bir- Gureba hastanesi sinir miitehassts 
likte kendi taraflanna geGtigi bildiril - Ankara caddesi No. 71 
mektedir. N asyonalistlerin bir tarafta:l 

T oledoya yiiriidiikleri ve diller taraftan Satiiik Otomobi•} 
~imalde Saint Sebastien ve cenubda Ma • 

laga i.izerindeki tazyiklerini artJrdiklan Ga~·et i;vi kullamhm~ olan ycdi ki~i-
kaydolunmilktadir. lik «La SALLE" markah giizcl bir oto-

Bir lsVef vapuru • 10bil ehvt>n ~artlarla sahlacaktu. 
bombardtman edildi Galatada. Ke,·ork Bey vc Alime han· 

!tokholm 23 (A.A.) - Gallia a larmda 1, 2. 3 numaralarda mukim 
~161!;;' f~ •efA!lbtiutl Cadix i!t;lk:la •·SiD!'\'EV NO'iLL VE SUR...':KASI» na 
nnda !spanya hiii:~!Tlet gemileri tarafm- ; miiracaat. 

CUMHURiYET 24 A~stos 1936 

Yat;ad•g•m•z ekeno
mi devrinde size pa
hahya mal edilmek 
istenen nasihatlar• 
fi.ipheli gorUnUz. 

Her nercdc ve herhangi 
bir saatte Krem Pertev'i 
kullanabilirsiniz. Yarun sa• 
at zarfmda o tesirini gos· 

tcrmi§tir, bile. 

Krem Pertev'in yar1m asir• 
l.tk §Ohreti astiSIZ degildir. 
Ytizbinlerce ki§iden Krem 
Pertev hakkmda samimi 

kanatlerini sorabilirsiniz. 

Acele Sabhk 
Bogazic;inde, Kanhcada, iskeleye 
bir dakika mesafede, kuyusu, ha
vuzu, bol yemi~ agaclan ve iki 
biiyiik ta~ binasile etraf1 munta -
zam d~!varla muhat 3000 aqmhk 
bir arsa c;ok ucuza sahhktlr. Talib
lerin iskele ba§mda Kahvcci Bay 

ismaile mi.iracaatleri. 

Doktor - Operator -

FERiDUN ~EVKET EVRENSEL 
Haydarpa§a N!!mune hastanesi ope
ratorii Beyoglu, lstiklalcaddesi No 
284 Karlman vanmda Tel. 44551 

istanbul Harici Askeri 
KIT AA Tl 1LANLARI 

I - Eksiltmiye konulan i'ler: 
Demirkoyiin 26,500 kilo kuru h.
sulyast, 17100 kilo nohudu, 1000 
kilo patatesi, 12700 kilo gazt, 
25000 kilo bulguru. 

2 - tl)Jlleleri a~1k eksiltmc o
larak Vizede yaptlacakbr. 

3 - Fasulyantn tahmin be • 
deli 2445, nohudun 2223, pata

tesin 800J gaz yagm 3810, bul • 
gurun 3750 lirad1r. 

4 - Eksiltmeler 4 eylul 936 
cuma giinii saat 16, 17 de Vize
de yapilacakhr. 

5 - Fasulyenin ilk peyi 259, 
nohudun 167, patatesin 60, gaz 
yagm 286, bu]gurun 282 lira o -
lup Tiimen Muhasiblik veznesi· 
ne teslim edilerek ahnacak mak
buzlarla birlikte Komisyona mti· 
racaat edilmelidir. 

6 - ~artnameler hergiin Vi
ze Sahnalma Komisyonunda go
riilebilir. 

7 - Demirkoy i~in 2100 Ji -
rahk 7000 kilo ~eker ilk pey 158 
lira ihalesi 4 eylul 936 cuma gii -
nii a~tk eksiltme olarak yaptla
cakhr. «225» (597) 

*** 
1 - Eksiltmiye konulan i~: 

Demirkoy i~in 126000 kilo arpa, 
22000 kilo pilavhk pirinc. 

2 - lhaleler kapalt zarfla ya
ptlacakhr. 

3 - Arpamn tahmin bedeli 
8820 lira, pirincin tahmin bede
lile 5720 lirad~r. 

4 - Eksiltme 4 eylul 936 cu
ma giinii saat 15, 16 da Vizede 
yaptlacaktir. 

5 - Arpanm ilk teminab 
662 lira, pilavhk pirincin 429 li
radtr. 

tljbu teminat Tiimen Muhase • 
be veznesine teslim edilerek a • 
lmacak makbuzla birlikte Ko -
misyona miiracaat edilmelidir. 

6 - ~artnameler hergiin Vi
ze Sahnalma Komisyonunda go -
riilebilir. «226» (597) 

Kayseride yaptmlacak kalo • 
riferler tesisah kapah zarfla ek -
siltmiye konulmu,tur. Ke~if Le
deli 145200 lira olup ilk inan~ 
paras1 8510 liradtr. ihalesi 11/9/ 
936 cuma giinii saat 15 tedir. 

Bu i~e aid ke,ifname, proje, idari 

ve fenni 'artname vesair evrakt 
726 kuru, mukabilinde M. M. 
Vekaleti Sabnalma Komisyo -
nundan ahmr. Eksiltmiye gire -
ceklerin 2490 sayth kanunun 2 ve 
3 iincii maddelerinde istenilen 
belgelerle Baymd1rhk Bakanh • 
gmdan ahnacak kanuni ehliyet
namelerle birlikte idari 'artna -
mede istenen ve verilmesi mec • 
buri olan vesikalarla teminat ve 
teklif mektublannt ihale saatin
den en ge!< bir saat evveline ka
dar Ankarada M. M. Vekaleti 
Sahnalma Komisyonuna verme
leri. «227>1 (598} 

Maliye V ekaletinden: 
Teslim edilecek Koltuk Sandalya Tahmin Muvakkaf 

mahalleri bedelleri 
Aded Aded Lira Lira 

Ankara 37 349 
istanbul 270 1116 
lzmir 30 621 9147 
l~el 60 374 

397 2460 
1 - Yukartda teslim edilecek mahallerile miktarll'.'"l ve mecmuunun muhammen bedel ve mu • 

vakkat teminat• yazth hazaren taklidi koltuk ve sandalya kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu,tur. 

2 - Eksiltmesi 9/9/936 !<afliamba giinii saat on be~te Vekalet Levaz1m Miidiirliigiinde topla 
nan Eksiltme Komisyonu tarafmdan yap1lacakhr. · 

3 - ~artname ve resimler parastz olarak Levaz1m Miidiirliigiinden ve lstanbulda Dolmabah~e· 
de Maliye Evrak1 Matbu AmbarJ Memurlugundan almabilir. 

4 - lstekliler 2490 say1h kanunun 2 ve 3 iincii madelerinde yaz1l. belgeler ve yukar1da yazth 
muvakkat teminat makhuz veya banka kefalet mektublarile birlikte kanunun ta • 
rifab ve ,artnamedeki ~eraitine tamamen uygun ve noksanSiz olarak yazacaklarl teklif mektublarmt 
havi kapah zarflartnt ihale saatinden bir saat evvel Komisvon Rei..ine vermeleri. <<459)> ( 437) 

Boilazici Lisesi Direktorliiajjnd.en: 
Orta ve Lise son smtflann biitiinleme ve engel smavlarma 2 eylul ve diger s1mflarm 21 eylul ve 

olgunluk smavlartna 18 eylulde ba~lanacakhr. Alakadarlarm program! ogrenmek iizere mektebe mii-

•••••••••••••-.. •-•racaatleri. --------••••••••••• 

Teslim 
edilecek 
mahalleri 

~nkara 
Istanbul 
Jzmir 
t~el 

Maliye V ekaletinden: 
150 X 80 140 X 70 120 X 65 Kiitiip- Dosya Tahmin Muvakkat 
yazthane yazJhane yazt ma&asl hane dolabt Yekun bedelleri teminat 

Ade.d Aded Aded Aded Aded Aded Lira K. Lira K. 
5 13 157 57 115 347 10312 774 

18 81 491 194 368 1152 36722 20 2755 
8 58 295 55 180 596 17996 1350 
6 36 201 47 133 423 16505 12.'38 

1 Yukar1da teslim edilecek mahallerile miktarlart ve her birinin muhammen bedeli ve mu -
vakkat teminatlan yazth be~ ornekte yazthane ve saire ayrt ayn, dort ,artname ve kapah zarf usuli
le eksiltmiye konulmu!}tur. 

2 - Ankarada teslim edileceklerin eksiltmesi 3/9/1936 per!)embe giinii, istanbulda teslim edi
lecekler 4/9/1936 cuma giinii, fzmirde teslim edilecekler 7 /9/1fJ36 pazartesi giinii, lc;elde tr•'im edi
leceklerin de 8/9/936 salt giinii saat on be,te Vekalet LevazJm Miidiirliigiinde toplanan Eksiltme 
Komisyonu tarafmdan y~pllacakbr. 

3 - ~artname ve resimler paras1z olarak Levaztm Miidi.irli.igile lstanbulda Dolmabahcede Ma 
liye Evrakt Matbua Amban Memurlugundan ve izmir ve l!rel Dcfterdarhklarmdan ahnabilir. 

4 - lsteklilerin 2490 sayth kanunun 2 ve 3 iincii maddelerinde yaztll belgeler ve yukandA ya
zih muva_kkat teminat makbuz veya banka kefalet mektublarile bir likte kanunun tarifatJ ve ,artna • 
medeki feraite tamamen uygun ve noksans1z olarak yazacaklan t eklif mektublarmt havi kapah 
zarflart ihale saatlerinden hirer saat evvel Komisyon Reisine verme Jeri. «460» ( 438) 

Bayan " 
MUALLA 

D1NCSESI 
Her ak~am 

KU~uk 

Ciftlik Parkmda 
dinleyiniz. 

Bu ak~am muhte§em 

Si.innet Dugi.ini.i 
Zen gin program, sonsuz siirprizlet, 

---· retefon: 41992 ---·· 

KUMBARA 

Dr. 

BAKTERiYOLOJi 
LABORATUARI 

Umum kan tahlilab. freng 
noktai nazarmdan 1Vasserman ve 
Kahn teamiilleri' kan kiireyvab 
saytlmasl. Tifo ve ISJtma hastahk
an te~hisi, idrar, balgam, cerahat, 

kazurat ve su tahlilab, iiltra mik 
roskopi, hususi a§•lar istihzar1. 
Kanda iire, ~eker, Kloriir, Kolles

terin miktarlannm tayini. Divanvolu 
No. 113 Tel: '10981 

Zayi - 934 - 935 senesinde Bcyoglu 
k1rk ikinci okulnndan ald1ji'1m ~chadet· 
namemi zayi ettim. Hiikmti ~·oktur. 

45 isrnail Vehbi 

0 

BIRE 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

-
'If • • 'VIh • 

~//;-



TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiYANGOSU 
~imdiye ICaCiar binlerce ki,iyi zengin etmi,tir. 

5 inci ketide 11 Eylill 936 dadtr 

Biiyiik lkramiye 3 5. 0 0 0 lirad1r 
Ayrica: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

(20.000) Iirahk bir mUkafat vardtr ... 

Yiiksek Ziraat Ensti
tiisii RektOrliigiinden: 

Bu y1l Ankara YUksek Ziraat Enstitiisiiniin Ziraat, Baytar Fakiil· 
felerine klZ ve erkek ve Orman F akiiltesine yalmz erkek paraslZ ya
lth, parah yatJb ve yabstz talebe almacakbr. Enstitiiye yazalabil • 
lnek i!;in atagtdaki tartlara uymak gereklidir. 

1 - Lise mezuniyet imtihamnt vererek bakaloryasmt yapmtf ve
:Ya lise olgunluk diplomast!u almtf olmak «bakaloryasmt yapmamtf 
\>eya olgunluk diplomas1n1 almamtf olanlar Enstitiiye ahnamaz» ve 
ll'iirk tabiiyetinde bulunmak laztmdtr. 
2- fatanbul Oniversitesinin Fen Fakiiltesinden naklen gelecek 

olanlar orada okuduklart somestrelerden, muvaffak olmutlarsa, iki· 
ai kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman Fakiiltesinin ii!riincii so • 
tnest-relerine ahntrlar. Ancak Baytar Fakiiltesine girenlerin bu Fa • 
kiiltenin birinci ve ikinci somestrelerinde okunan anatomi dersine 
de ayrtca devam etmeleri ve Ziraat Fakiiltesine girenlerin ziraat sta
jtnt yapmalar1 gereklidir. 

3 - Enatitiiye girecek talebenin yaft 17 den ataii ve 25 ten yu • 
kan olmaz. Niharl talebe yiikaek yaf kaydine bagh degildir. 

4 - Parastz yahh talebeden ertiklerinin liizum gosterdigi beden 
kabiliyeti ve saglamhklart haklnnda tam tetekkiillii bir hasta evi ku • 
rulunun raporu laztmdtr. 

5 - Enstitiiye yaztlan talebe iki ay i!riiid~, yeniden saihk ve sag· 
.lamhk muayenesinden ge!ririlerek ertiklerinin liizum gosterdigi be • 
den kabiliQetini goatermiyenlerin Enstitiiden ilitigi kesilir. 

(j - Ziraat Fakiiltesine girecek talebe Ankarada Orman Ciftli • 
ginde 10 ay staj gormege mecburdurlar. Bu staj miiddetince talebe· 
Ye 30 lira ayhk verilir. Yatacak yer Ciftlikte parastz saglamr. «Staji
Yer talebenin yemesi, i!fmesi de Enstitiice saglandtgt takdirde kendi
lerine bu 30 lira verilmez. » 

7 - ParaalZ yab talebesinCien ataj veya okuma devresi i~inde, 
sonradan meydana gelen miicbir hailer dtttnda olmak iizere, kendi
liginden stajtm veya okumasmt btrakanlardan veya cezel olarak !rt -
kardanlardan hiikilmel!fe yapdan maaraflan odiyecekleri hakktnda 
Yerilecek niimul}eye gore Noterlikten tasdikli bir kefaletname ahntr. 

8 - Enstituye girmek istiyenler yukartda yazdt rapordan batka 
lliifus kagtdmt, &fl kagJdtnt, polis veya Uraylardan alacaklarl uz • 
gidln kaitdJm, ortamekteb •e liaelercle tr81"muf olduklan aiiel deraler 
hakkmdaki ehliyetnameleri ilittirilerek el yazalarile yazacaklan pul
lu bir dilek~e ile ve altJ tane fotoirafile birlikte dogruc:a Ankarada 
Yiiksek Enstitii Rektorliigiine batvururlar. Talibler dilek~elerinde 
hangi fakiilteye kaydolunmak istediklerini bildirmelidirler. Aksi 

· takdirde dilek~eleri hakkmda bir muamele yaptlamaz. 
, ~- Pulsuz veya usulii dairesinde pullanmamtf olan ve.8 inci mad· 
dede yazth kagtdlartn ilitik olmadtit dilek~eler gelmemtf saydtr ve 
hunlar hakktnda hi!;bir muamele yaptlmaz. 

10 - Vaktinde tam kagtdlarile batvuranlar arasinCian pek. iyi ve
Ya iyi dereceli olanlar tercih edilir. Kabul edilecek talebe dtploma 
derecesine ve hatvurma tarihlerine gore se!;ilirler. Kadro dolmadtgt 
takdirde orta dereceliler de batvurma auasma gore ahnabilirler. 

11 - Cevab iatiyenler ayrtca pul gondermelidirler. 
. 12 - Ba,vurma zamant agustosun birinci giiniinden eyluliin otu • 
:'(uncu giinii aktamtna kadardtr. Bundan sonraki batvurmalar kabul 
ediJmez. (15) 

Beyoljlu • TUnelbafl • Yeniyol 

~te'ke A L M A N L i S E S i vM:~~:hft 
lam devreli Lise- Ticaret Mektebi • Almanca otrenmek i~ia ihzari SJDlf 

Derslere 9 EyiOI Car~amba ha~lanacaktlr. 
Kayid muamelesi 1 eylulden itibaren hergiin saat 8 den 12 ye 

lcadar, niifua tezkereai, aft kagtdt, sthhat raporu, 4 fot~g_:af. ~e 
lllekteb tasdikname veya diplomasile yapthr. Fazla tafsdat l!rtn 

mektebe miiracaat veya 44941 • 44942 ye telefon edilmeai. 

M. M. V ekaletinden: 
Cedikli Erbat Haztrlama mekteblerine talebe ahmyor. 

• 1 - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erbat Haztrlama mekteble • 
linin ihzari amtflanna 3 stntfh ve gedikli orta k11mm 6. smtflarma 
da 5 amtfh koy ilkmekteb mezunlan ahnacakt1r. 
It 2 .- Bu mektebler yabh ve paraaJZdtr. Mektebe girif tartlan As

erltk ~ube Bask11nlarmdan ogrenilebilir. 
3 - Yukartdaki tartlan laflY&n ve gedikli erbat olmaya istekli 

olan koylii ~ocuklarmm en ge~ 20 eylul 936 tarihine kadar mensub 
olduldart Aakerlik ~ubelerine miiracaat etmit ve evralont tamamla
ltl1f olrr.alart laztmdtr. «136» ( 4349) 

Makine ve tezgah allnacak I 
Araba imaline, makkab, pafta ve erkek imaline, ege imaline 

lllahsus modern tezgah ve tertibat viicud~ getiren Avrupa ve A· 
lllerika miieaseaelerinin buradaki vekillerile tamtmak ve tezgah 
~Unak istiyoruz. Alakadarlarm ·hirer mektubla hangi branta aid 
fabrikasyon tezgaht ve tertibah tealim edebileceklerini (Faba) 
l'lunuzile fstanbuJ 176 No.h posta kutu~u adresine gondermeleri. 

S1hhf 

u A c u 
•toz:JanDJ tercih ediniz. Birinci nevi maddalerle imal edilmit~tir. 

L D 
Kapsollarma dikkat ediniz. 

I 

CUMHURiYET 

BASURA ~ARE ADEMi iKTiDAR ~ARPINTIYA TERi 

.. ~~y~E~:;~"'- ~~~~!E~.~!!~j •tr·b~.':Y ~ ~~m j ... ~.! 
Kam, agnyt keser. Me~hur iJa-;tu. lara, yorgun viicudlere dic~lik verir. teessiirle baytlanlara hayat vem~ Her eezaned~ !~:a taru 

T. H. K. Sabnalma Komisyonundan: 1 
937 senesi i!;in 30.000 takvim bastmlacakttr. 24/8/936 pazartesi 

giinii saat on bette a!rtk eksiltme ile miinakasasa yaptlacagmdan is
tekli olanlann tartnamesini gormek iizere Piyango Direktorliigii 
Muhasebesine miiracaatleri. (470) 

Polis Okulu Direktorliigi.inden: 
C I N S I Miktart Tahmin B. Temtnt.t B. 

KEMALiZM 
Yazan: TEKIN ALP 

Franstz Parlamentosu Reisi M. Herriot 
bu eser i~in bir mukaddeme yazmttltr. 

Profesor Dr. M. Fuad Kopriilii gene bu 
esere yazdtg1 mukaddemede diyor ki: 

«Bugiinkii Tiirkiyenin maddi ve manevi 
biinyesini, psikolojisini anlamak ve ogren -
mek istiyenler ifin, bu eserin krymetli bir 
rehber olacagzm umumiyetle aoyliyebilirim. 
Yalmz yeni Tiirkiyeyi ogrenmek istiyenler 
degil, umumiyetle milletlerin uyanr~ ve yiik· 
selif tarihile agra~an •o•yologlm ve tmih~i· 
ler de bu eseri biiyiik i1tilade ile okuyacak· 
lard rr, kanaatind eyim. » 

KEMALIZM, Tiirk inktlabtnt anlamak 
i!;in okunacak biricik ve en miikemmel 
eserdir. Fiatt 150 kuruf. 

T evzi merkezi: 

CUMHURiYET GAZETE VE MATBAASI 
Biitiin kitabctlarda bulunur 

Hiikiimet~e tantlan ve Ticaret Odasmca idare olunan 
Ecole Superieure De Commerce De Marseille 

Marsilya Yiiksek Ticaret Mektebi 
35, Rue Ste Victolre 35 Marseille 

ihtiyari ihzari kurslar : 
3 ktsma taksim edilmi§ iki aeneltk au kurslar J 

1 - UMUMI TiCARET KISMI 
2- MuSfEMLEKE KISMI 

3 - ADLiYE KISMJ 
Dersler, Fakiille Profesorleri, Oniversite Agreje muallimleri ve 

I~ MiltehassJslarJ tarafmdan verilir. 
Frans1z ve Ecnebi Yiiksek Ticaret Mektepleri me21Unlartna mahsus 

TiCARET KURSLARINI iKMAL ic;iN O<;ONCO SENE 
Genq Krzlar dahl kabul edilir. 

Hukuk mezuniyet ve kabiliyet i~in hususi kurlar. 
Kay1t muameleai Eyliil nihayetine kada~du. .":'alep vukuucda program 

tahsil plinian gondeubr. 

Canakkale Vilayeti Daimi 
Enciimeninden: 

Y aptlacak i' 
Ke,if 

be deli 
Lira Kr. 

Muvakkat 
teminatt 
Lira Kr. 

Gelibolu • Eceabat yolunun 0.000 12,440 
kilometreleri arastndaki fO&a tamiratt 
esasiyesi. 18210 60 1365 80 

1 - fstekliler bu itin ke,if, ,artname ve diger evraklartm An • 
kara, Istanbul, lzmir, ~anakkale Nafta Miidiirliiklerinde gorebilirJer. 

2 - Ekr.iltme 14/9/936 pazartesi giinii saat 15 te kapah zarf u· 
sulile Daimi Enciimende yaptlacakttr. 

3 - lsteklilerin miiracaatleri 2490 sayth kanuna uygun olmakla 
beraber ~ose intaah yapmtf olduklarma dair Naf1a Vekaletinden 
verilmif ehliyeti fenniye vesikasJnt teklif mektublarma koymalart 
laz1mdtr. (534) 

ltalyan Lisesi ve Ticaret Mektebi 
TOMTOM soKAK BEYOGLU 

Kay1t muamelesi eyliililn birioci giiniinden itibaren 
Saat 10 • 12 de yaptlacakhr. 

.. ---• Slnirll ve cigerleri zayrf olanlar ----• 

Bunalbcr cd· 'A" alMsinirl;~"~~;;~:bnek t,in 

Cigerleri temizler. <;am agacunn biitiin §ifai tesirlerini haizdir. 
<;am losyanile banyo yap1mz, cilde giizellik verir, Kokulan izaJe 

eder. Asabi zafiyetleri ge~irir. F erahhk ve ne~'e uyandmr. 
fiih;esi 60 kuru,tur. BUyUk eczanelerde bulunur. 

SATILIK •- UROLOG-OP~RAToR 
81 tiib, 70 beygir kuvvetinde, I 0 r I F u A 0 H A M I 0 BAy E R 

140 metrolu meaafayi JSlhr mil· Haydarpa§a Nurnune hastanes1 1dra1 
kemmel bir halde Babeock ve wil· yollar1 hastahklan miitebaRSISI 
cox marka kazanlar, kazaoda 151• Turbe Mahrnudiye caddesi No. 10 

Tel ; 20831 
nan suvu temizlemeye ,anyan sih:· 
ge~, gunde 1000 kilo yiin veya pa· 
muk kurutan Friedr Hass marka 
KURUTMA MAKiNASl sabhkhr. 
latanbul 155 posta kutusu adresi
ne yaztlmas1. 

Sahib ve B~muh.arrtn: Yunut Nadi 
Umuml nemvatt tcfare eden Yazt l§len 

Mfldflrfl: Hikmel Miinif 

Cumhurtyet matbaast 

B.. L K. L. K. 
mnci nevi ekmek 40,000 Kilo 11/5 345 

Daghc koyun eti 10,000 » 45 337 50 
Urfa sade yag1 3,000 » 90 202 5o 
Pirinc Y. Bursa 4,000 » 26/S 79 50 
Kuru fasulye Hu. 2,000 » 19 28 SO 
Karabiga nohudu 1,500 » 17 19 12 
Kuru barbunya Fa. 300 » 14 3 15 
Beyaz peynir 600 » 43 19 35 
Ka,ar peyniri 400 » 60 18 
Beyaz aabun 300 » 38 8 55 
Y etil sabun 300 » 27 6 01 
Zeytin yag1 400 Litre 83 18 90 
Zeytin tanesi 650 Kilo 33 16 08 
lrmik 200 » 20 3 
Makarna (irmikli) 2,500 » , 25 46 87 
$ehriye » 400 » 22 6 60 
Ktrmtzt mercimek 500 » 20 7 50 
Dogiilmiit bugday 50 » 15 56 
Un ekist. ekist. 500 » 19 7 12 
Kuru bamya 100 » 100 1 50 
Soda 100 » 8 60 
Domates sal!rasi 600 » 30 ·13 50 
lhlamur !ri!regi 50 » 70 2 63 
Tuz (ince) 1,000 » 6 4 50 
Kesme teker 1,200 » 29/5 26 59 
Toz teker 1,200 » 26/5 23 85 
Kuru sogan 3,000 » 6/5 14 62 
Sarmtsak 50 :t 50 1 87 
Silivri yoiuri:lu 1,100 » 20 16 50 
Kase yogurdu (250 r.) 700 AdecJ 5 2 63 
Siit (inek) 700 Kilo 15 '1 • 8'1 
Bulgur 150. » 11 1 91 
Palates (Adapazari) 4,000 » 8 24 
Yumurta 10,000 Aded 1/75 1~ 12 
Limon 3,500 » 5 13 12 
Taze Ay•e K. Fasulye 1,200 Kilo 15 13 50 

» Barbunya fasul. 200 » 14 2 10 
» Cah fasulye 200 » 12 1 80 

[span~ 2,000 » 7 10 50 
Taze bamya 300 » 15 3 37 
Dolmahk biber 300 » 15 3 37 
Pathcan 5,000 Adeil 3 11 25 
Ptraaa 3,000 Kilo 6 13 50 
Domates 600 J) 5 2 25 
Havuc 300 » 7 1 57 
Lahana 1,300 » 6 5 85 
Saktz kabag1 2,000 » 7 10 50 
Kereviz (kok) 1,000 » 12 9 
Taze bezelye 150 » 15 1 69 

» Bakla 1,000 » 15 11 25 
Semizotu 700 » 7 3 67 
Taze yaprak 75 » 20 1 12 
Kriple mad en komiirii 50 Ton 16 60 
Kok komiir\i (yerli) 5 » 18 6 75 
Kesilmit mete odunu 12,590 Kilo 1 9 37 
1 - thale aaatleri 10 • 12 komiir, odun, ekmek, et, sadeyag 14 • 17 

kuru erzak ve y&f aebze. 
2 - Okulumuzun 937 mali aenesi hitamtna kadar ihtiyact olan yu· 

kar1da cina ve miktan yazth erzak ve saire sahn ahnmak i!rin 
a~tk ekailtmeye konmuttur. 

3 - Eksiltme 3/9/936 pertembe giinii yukartdaki saatlerde lstan. 
bul Vilayeti muhasebe binastnda Sattnalma Komisyonunda 
yaptlacakttr. 

4 - Bunlara aid tartnameleri gormek istiyen taliblerin Ytldtzda 
Polis okuluna uiramalart ilan olunur. (393) 

Tiirkiye Cumhuriyeti Uyu,turucu 
Maddeler lnhisartndan: 

1 - 935 senesi mahsuliinden idaremiz depolarma mevdu o
lup olbabdaki karar mucibince mubayaast yaptlmakta olan dro . 
giJt afyonlartmn tahlil ve tealim muamelesini ilcmal ederek be • 
delini tahsil etmemi' olanlarm 1/9/936 sah giinii aktamma ka
dar ldaremize miiracaatle muamelel~rini intac etmeleri ve pa • 
ralartnt almalart liizumu ili.n olunur. 

2 - lhracaltmtza iflirak etmek iizere muvafakatname imza -
hyarak 934 ve daha evvelki seneler mahsulii drogist afyonlarmt 
manipii)e ettirenlerin 1/9/1936 salt giinii aktamtna kadar lda. 
remize mGracaatle bittahlil tesbit edilen morfin dereceleri hak -
ktnda mutabtk kalmalart laztmdtr. Aksi halde resen tahakkuk et
tirilecek hesablart iizerinden makbuzlan tanzim edilecektir. 

(611) 

inhisarlar Samson 
T iitiin F abrikastndan: 

Fabrikamtzdan bir sene i~inde fartnameainde yaztlt yerlere yol· 
lanacak ve iskelelerden vapurlara gonderilecek tiitiin ve aigara -
~~~~~. sair e!~amn nakliyesi talib zuhur etmedigi i!rin 13 agustos 936 
gununde_!l thbaren on bet gun muddetle tekrar eksiltmiye !rtkartl • 
~lfhr. latekliler eksiltme fartnamesini resmi dairelerin a!rtk oldu • 
gu saatl~rd~ hergiin Fabri.ka Sevk ~ubeaine miiracaatle gorebilir
ler. Ekstltmtye ~tkartlan nakliyabn muhammen bedeli 5340 lira -
dtr. Eksiltmiye girmek i~in bu paramn % yedi buc;ugu nisbetinde 
dort yiiz lira muvakkat teminat vermek laz1mdn. Eksiltme 28 a -
gustos 936 cuma glinii on bette fabrikada miite,ekkil Komiayouda 
kapah zarf usulile yaptlacakttr. Muvakkat teminat makbuzlarile 
teklif mektublan eksiltme saatinden enel Komiayon Batkanhgtna 
verilmit bulunacakbr. (441). 
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IU CUMBURlYET 

Paslanmaz 
YE • 

I 

ASA 

Diinyada rnevcud biitjin bra§ bJ~aklannm mut-
lak en rniikemmelidir. 100 defa tlrBt eder 
Hasan bra§ makinesile birlikte Hasan lira~ bt
~agi senelerce su ic;inde kalsa kat'iyyen paslan• 
maz. T1ra§ olundukta~ sonra temizlemege hi~ Iii· 
zum yoktur. 

Aksini ispat edene: 

1000 lira verilir 
ihtar: Yumu§ak sakah olanlar paslanmaz Ha· 

san bra§ bJ~agmi birka~ dakika kaynar su i~in· 
de buakhktan sonra ti!a§ olmahd1r. ~ok keskin, 
c;ok hassas olup bir dakikada huzur ve rahatla 
insam bra§ eder ve perdah olrnaga hacet hirak
maz. Adedi 6, on adedi 50 kuru§a. 

Hasan deposu: Istanbul 
Ankara, Beyoglu 

Paa1anmaz 

HASAN 

)"IRA$ MAKlNESl 
Adedi 100 kurut 

HASAN 

TIRA$ FIR~ASI ' 

HASAN 

TIRA$ PUDRASI 
20 ~ 30 - 40 kuru, 

HASAN 

J1ra§ sabunu ve kremi 

HASAN 

1IRA$ KOLONY ASI 

Saracbanebll§t 

Horhor caddesi HAYRiY LiSESi GUndUz 

Yab 

Aq karmna bir kahve ka§lgt allndlkta 

-••• KABIZLIGI DEPEDER 

ANA· iLK. ORTA. LiSE. TAM DEVRE 
OkulQmuz her zaman gordUgU teveccUh ve ragbet iizerine ilk stmflardan itiberen yabanct dil 
tedrisabn1 yeni bir te§kilatla kuvvetlendirmi§tir. KIZiar k1sm1 ayn bir dairedir. Mektebin hususi 
otobiislerile nehari talebe bergiin evlerinden aldmhr. Isteyenlere tarifname gonderilir. Kayid i~in 

hergiin saat 10 dan 16 ya kadar Direktorliige miiracaat edilmelidir. - Telefon: 20530 

Nit;anta,anda 

I Q K ·1SES1· V eski cc Feyziye ,, 

Memleketimizin en eski hususi lisesidir. 
Ana, ilk, Orta, ve Lise k1stmlan vardtr. Yahh ve yahs1z talebe kayd1 i~in hergiin miiracaat 

edilebilir. Istiyenlere mektep tarifnamesi gonderilir. Telefon: 44039 

r Her pakette blr kupon, her so, 100, 150, 200 kupona inhisar mam uiAttndan 
LIKoR, 'ARAP, KANYAK, LUK SIGARA, V MALZEMESI ver.lllr. 

Ayrtca : Hedlyelerle beraber alacag1n1z kura numaralarile y•lba,•nda ~ekllecek 
BUYUK YENICE PlY ANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli zarlf blr Ford oto· 
mobill veya bunun yerine bir Ford kamyonu veya Ford traktiSrU. 230 llrahk 
BLAVPUNKT RADYOLARI, REVUE SAATLERi, if;Ki SERViSLERI SOFRA 

••---------- TAKIMLARI V. S... . 

Y emeklerden birer saat sonra aluur
sa HAZIMSIZLICI, mide ek§ilik ve 
yanmalanru giderir. Agtzdaki tats1zllk 
ve kokuyu izale eder. HOROS markah 
ambalajma dikkat. 

Deposu: Mazon ve Botton ecza depo· 
su, Yenipostane arkaSI A§ir Ef. Sok. 
No. 47. 

· hututanazri muhafata) 
- ,;ediniz • - -_ __,. ~ 

~lfiijlfthld• mDoodolo o~f. 
Jftil Ye .. UftUft 1ft lyl QINII 
jOio" SHOIIT LINIA yo fly!· 
flllz. O•lmT m•••JuHft tul·1 

~II• r•i" tabllk•1• atct•"'"·' 
~uouot olhtlkl blr trlko-' 
~'" yopolmtf olon SHORT 

•LIN IA "'.! •• blr . kDiot i. o••• 
. ~Jihl'll':;_( 

Fly•tf : ~ IO'tl,.ad.in-tub•rt~ 

Satot yerl r•'"'" • ~ 
.J. ROUSSEL 

P•rte 1ee Bd. Hau .. m•n• 
~~"'"'{ ' _isTANBUL, loroil•

TDnel mayd••u 12 No. lu.\. 
M•D•nmrz• tl)'.,.at adlnlz ~•.r'IJ 

\2 No.lu tiPlflrnll:) latt)'ll'llt .• 

S I H H t BAlSAMIN KREMi 
II '.,I 

6Ul6.LIGIN 
~SJRRI 

Esmer, san§m, kumral her tene 
tevafuk eden giizellik kremleridir. 
Slhhl usullerle hazulanrhitndan 
cildi besler ve bozmaz. ~il, leke, 
sivilce ve buru§ukluklan Unrilen 
giderir. 

4: §ekilde takdim edllir: 
1-Krem Balsamin yagb a:ece 

i~in pembe renkll 
2-Krem Balsamin yagslZ rfin· 

diiz i~in beyaz renkli 
3-Krem Balsamin actbadem 

gece i~in 
4- Krem Balsamin ac1badem 

giindiiz i!;in 
Kibar mahfillerin takdir ile kul· 

landiklart yegane sJhhi kremlerdir. 
iNGiLiz K.ANZUK ECZANESl 

KA'"'"'"''" - istanbul 

VENOS KOLONYA 
Limon, turunc, manCiarin 

lerinin ozlerinden yapilmlt 90 
recelik yeni icad bir .KOIOIIYil'll 

nan biitiin kolonyalarm f .. ,.,.:.-,n1 
dedir. 

VENUS 
Bir damlaal 

kolonyasile masaj 
tavsiye ediyorlar. 

Deposu: Nureddin 
kimyevi ecza, alit ve Jtriyat tica 
rethanesi, lstanbul, Bah!rekapJ. 

Malatya ~arbayiigindan: 
1 - Malatyada yap1lacak 49,852 k1rk dokuz bin aekiz yiiz elli 

iki lira kuk bet kuruf ketif bedelli Belediye binaermn intaab 14 a~ 
guatoa 1936 tarihinden itibaren yirmi giin miiddetle ve kapah zarf 
usulile eksiltmiye konulmuttur. 

2 - isteklilerin bu binaya aid tartname, plan ve projeleri iki bu· 
!rUk lira mukabilinde Malatya Belediye dairesile Ankarada Havuz.· 
battnda Ragtp aparhmamnda Mimar Bekir thsandan ahrlar. 

3 - Eksiltme 3 eylul1936 pertembe giinii saat on be,te Malat .. 
ya Belediye dairesinde yap1lacaktJr. 

4 - Muvakkat teminat (3739) ii!r bin yedi yiiz otuz dokuz liradrr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i!rin &f&gldaki veaikalarm bulu mas1 

li:zamdu: 
A - Kanuni vesaiki haiz hulunmak, 
B - 1steklilerin 2400 say1h kanunun onuncu maddesinin F fdi ; 

ras1nda ve Naf1a Vekaletinin 13/5/1936 tanih ve 4189 aay1h emirna• 
mesine bagh talimatnamede gosterilen ehliyet vesikas1n1 himil bu • 
lunmast. I 

6 - Teklif mektublartnrn ii!tiincii maddede yaz1h ibale saatin .. 
den bir saat evvele kadar Belediye Enciimenine getirilerek makbuz 
mukabilinde verilmesi posta ile gonderilecek mektublarm dahi yu • 
kar1da yaz1h saate kadar yetistirilmit olmas1 ve ikinci zarfm mii • 
hi.ir mumile kapablmif ve miihiirlenmit bulunmasJ liztmd1r. (569)' 

Y ozgad Belecliye Reisliginden: 
Bedeli ke,if 

Lira K. 
8500 00 Santral bina11 

29373 64 Makine akaami montaj1 ve tebeke 
1600 00 320 aded agac direk 

Y ozga(lda yaptlacak elektrik tesisat ve binaainin eksiltme tartna • 
ineainde baz1 tadilat icra edilmeainden dolaya 17/8/1936 tarihin • 
den 2/9/1936 tarihine kadar on bet giin miiddetle ve pazarhkla ve• 
rilmek iizere eksiltmiye konulmuttur. lateklilerin kanunun tarifi ve~· 
hile pazarhk gi.iniinde saat on befe kadar muvakkat teminat ak • 
~elerile birli~te Y ozgad Belediye Enciimenine miiracaatleri ita~ 

·~ (~~ 

~-------------------------------Nordloit Seyahat Acentas1 
HANS WALTER FEUSTEL 

Diinyan1n her tarafma 

TREN- VAPUR-UCAK 
BiLETLERi 

Galata: RrhtJm caddeai No. 45 Kefelihi.iseyiti han. Telefon: ~4848 

Antalya Ilbayhgindan: 
Antalya Memleket hastanesine muktazi 3157 lira muham~en ~e; 

delli ilac 26/8/936 ~artamba giinii saat 12 ye kadar a!r1k eks1lt~1[,. 
konulmuflur. Taliblerin gorebilmesi i!rin ilac liateaile tartnames•. , 
tanbul ve lzmir Vilayetleri S1hhat Miidiir1iiklerine de gonderilnt!~j 
tir. Talib~erin ~zde yedi_ b~!ru~. ~isbetinde teminatla Vilayet ~;~G) 
Enciimenme muracaatleri htldmhr. ( __./ 

Dr. NI$ANY AN (Bay sa) b 
y T k 1 t· d Me~tt Hastalanm hergi.in ak~ama kadar Bey oglu, o at 1yan ote 1 yamn a 


