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Atatiirk iki cel.e arasmda, Kurultaya Jair evrakt tetkik ediyor Giinef • Dil teorisi ve Jilleri karftlafltrma komisyonu dun i~tima halinJe 

Diin Dil Kurultay•nda GUnet • Dil 
teorisinin ilmi izah• yap1ld1 

....... Ill It I I I I Ill Ill IIIII I Ill I I II Ill I II II' I I I I I II I I I I I I I I I I I til 

Balkan Antanb 
Olur olmaz sebeble 
l(uvvetini kaybedemez 

01:1 ngiltere Krah Samajeste Sekizinci 
Edvardm Avrupa cenubu denizlerin· 
de yapmakta olduklan seyahatin ilk 

lnerhalesi ol<1-n Yugoslavyaya dair garib 
bir haber ~Ikanld1. Daha diinkii hadise
ler oldugu :i~in herkesin bildigi ve~hile 
Samajeste fngiltere Krah Avrupa cenu-
bunda ilk olarak Yugoslavya topraklan
na ayak bash, ve bir miiddet bu memle
~etin_ Adriyatik sahillerini boylad1. Sa

ajeste Kral Yugoslavya dahilinde ol
ugu gibi sahillerinde dahi iistiin hi.ir-

llletler gordii, ve miiteakiben Yunan de
lliz.lerine :indi. Mevzuu bahsettigimiz ha
ber guya bu seyahat miinasebetile lngil
lere ve Yugoslavya aralannda bir ittifak 
~kdinin konu~uldugu veya kararla~tmldl
@t ve bu keyfiyet tahakkuk ettigi zaman
&a Balkan Antantmm ehemmiyet ve kuv· 
rt.inden pek c;ok kaybedecegi yolunda i
en siiriilen bir §ayia veya i§aad1r ki onu 
~ontrol edemiyen bir k1s1m matbuatta yer 
I?Ulabilmi~tir. Onu hie; yoktan uydurarak 
diinya yiiziine sahverenlerin maksadlan 
bu tarikle fikirlerde karga§ahklar- husule 
retirerek binnetice bulamk suda bahk av
;rnaktan ibaret oldugunda ~i.iphe yoktur. 
C:..n sath! bir tetkik ve tenkide tahammiilii 
olrntyan haberin mahiyeti herhangi bir 
lnabadla uc;urulmu§ bir halon kadar bile 
~hemmiyeti haiz degildir. Eger bu bir 
talonsa mutlaka sabun kopiigiinden bir 
alondur, puf denilince berhava olup git

!ltege mahkumdur. 
Samajeste ingiliz Krahmn seyahati, 

lttii§ariinileyhin daha Prens do Gal iken 
~aPmag1 pek sevdikleri tatil tenezziihle
~ kabilinden bir seyahattir. ingilterede 
Htifaklar baglay1p c;ozmek gibi i§leri go
~~~ek mes'ul bir hi.ikfunet vard1r. Orada 

11kiimdarlar bu tiirlii i§lerde asia faal 
tol oynamazlar. !ngiliz idaresinde hakim 
IJren - I b . . S . 

« Ata kelimesi Tiirkliik kadar 
eskidir v_e Atatiirk kadar bizimdir. » 

ibrahim Necmi · Oilmen in tezinden sonra ~ir gene talebemiz muvaffak 
etiidile Ata kelimesinin nasd ve neden Tiirk oldugunu izah ve isbat eUi 

U~i.incii Dil Kurultayt, ikii_t.ci toplanh· 
smt diin saat on dortte, Ulu Onder Ata· 
tiirkiin yiiksek huzurlarile ve Kurultay 
asba~kam Bayan Afetin ba~kanligl alb?· 
da yapb. Sekreterlik mevkiinde Zerrm 
Dilmenle ismail Mii§tak Mayakon bulu
nuyorlardt. 

Evvela, ilk celsenin zabttlan okundu, 
kabul edildi. Ba~kan. Kurultaya, her ta-

Diinkii. celse afrlJrgr zaman Sekreter Ismail Miiftak Mayaton zaptz 
okuyor, Kemal Emin ve Ibrahim Necmi Dilmen hitabet kiirsiisiinde, 

Talebe Vecihe Krlu;oglu tezini tahtaJa izah ederken 
r~ft~n tekrar binlerce . telgraf gefdigini J·· .. ···· .. ••"""""""""""'"""""""'"•••••• .. ·••""'""" 
bJidirerek bunlardan b1r ka<;mt okuttu. - · · -- ·· - _ - ··· - - - . 
Bu ar~da,_ ~amutay ~a§kanhgmdan •. ge~ 26 Agustos 
nel mufeth§hklerden, Istanbul BeledtyesJ ___ _ 
ba§kanhgmdan ve Italyan Universiteler 26 agustos, Turkiye Curnhuri -
arast enstiti.isi.inden Aserbo imzasile gelen yetinin aayllt giinlerinden biridir. 
telgraflar dinlendi ve alki§landt. 1922 seneai agustosunun 26 n· 

Giinef • Dil teorisinin izahr ct giinu aabaht !fafak sokerken 
Ba~kan profesor Bayan Afet: Tiirk ordusu, biiyuh taarruza ba~-
- Kurum adma soylenecek tezlere larnrftr. Bu taarruz, !fafak renkli 

deyam edilecektir. Simdi soz Dil Kuru . Tiirk bayragtnr iki haftada tam 
ve kat'i bir zafere ulastrrdt. 

[Arkasz Sa. 7 siltun 1 deJ ' 
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riyetin temelini kurmu~, rnemle· 
keti miistevlilerin elinden, padi • 
f!ahlartn tahakhiimiinden kurtar· Avrupada tela§! 

Almanya biitiin gencligi seferberlige tabi tutan bir 
kanun haz1rbyor. Ordu bir milyona - ~~kacak 

, mr~, Tiirkiyeye tarn istiklalini te· 
' min etmi§tir. 
I ' 
, [Arkast Sa. 7 sii.tun 6 d~l 
---- -~-~=----

K Slp o an u vaz1yetm amaJeste 
f tala atfolunan 1ngiliz • Yugoslav itti-
akinJn akdi ve ha tta ihzan dii§iincesine 
~Usaade ve imkan buakm1yan bir vaziyet 
~ dugunu her§eyden evvel gozoniine al-

FransiZ kabinesi mukabil -tedl)ir abyor 
Emir Abdiilkerim 
menfadan ka~td _ 

ak laz•mdir. 
h 1ngiltere ile Yugoslavya arasmda her
~jllgi bir anla§maya ihtimal yok mudur~ 
liJ bette vard1r. F akat boyle bir anla§ma· 

1 ll husulii hadisesini Samajeste Krahn 
t~kahatile alakadar lahnakta asia isabet 
l 0 tur. Bunu anlatmak istiyoruz. Sonra 
h llgi)jz siyasetinin kend1sini angaj e edecek 
~:lid anla§~.al.arda nekadar ~iiteenni 
a teket. et~hglf!l ~e unutmamal lazlmd!r. 
) Yl; kt eger lngtltere <levleti Yugoslav
d a. de hrhangi bir anla§may1 laz1m ad
d~lse bunu Balkan AntantJnt kuvvetten 
~§iirecek bir §ekilde degi], belki Balkan 
illltantile · daha lcuvvetli bir Yugoslavya 
k e Yapmagt tercih edecegini anlamak ic;in 
tl~t~rnete veya herhangi derecesinde bir 
tl~§llnrneye ihtiyac bile goriilmese yeri-

t, 

~ ~ llgoslavyaya gelince bu devletin 
( 11a ~~ Antantmda buldugu kJymet ve 
~keti u~ak veya yakm ondan daha bii
a( l hang1 menfaate fed a edebilecegine 1 

ettnez. Balkan Antantm1 te~kil eden 
YUNUS NADJ 

[Arkasz sa. 5 siZtun 3 tel 
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Alman ordusu bir ge~id resminde 

Berlin 25 (A.A.) - Almanyada as· Bi.itiin Alman gencligini 
kerl hizmet miiddetinin artJnlmasi, AI • seferberlige Javet 
manyanm bir milyonluk ?ir ordu~a sahib Berlin 25 (Hususi) - Almanyad.a 
olmasmt temin edecekttr. Hahhazuda bi.itiin gencligi seferberlige tabi tutan b1r 
Alman ordusu takriben 600,000 ki§iden kanun hamlanmaktadtr. iyi haber alan 
miirekkeb olup bunun yarlSI kur'~ efra- kaynaklara gore Almanyada ltalyadaki 
dmdan miite~ekkildir. [Arka.sl sa. 8 siltun 1 ael 

Rif kahramaninin nereye 
gittigi bilinmiyor 

F asli miicahid Emir Abdiilkerim 

Paris 225 (A.A.) - Matin gazete
sinin memba gostermeksizin neeyrettigi bir 
habere gore, 1926 senesindenberi Fran

[Arka.st Sa. 7 siitun 6 da] 
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Karar infaz edildi 
16 suikasdci Moskovada 
diin kur_§una dizildi 
Merkezi Komite, 

1 eddettiginden 
Moskova 25 (Hu

susi) - Ba§ta Zi -
noviyef, Kamenef, 
Rikof gibi Sovyet 
Rusyanm eski ricali 
bulunan 16 suikasd
CI bu s ~bah §afak 
vakti Cepeu binas1 -
mn dah]i avlusun • 

r 

Cia ur§una JZIImJ~-_,.. ..._.____,...-: 
lerdir_ Mahkiimlar 
son dakikaya kadar 
affedileceklerini ii -

maznunlar1n 
hiikiim yerine 

af . 
rJcasJni 

getirildi 

mid ediyorlardi. Fa- Zinoviefle Kamenelin krrda almmt~ resimleri 
kat merkez icra komitesi mahkumlann af Binbir gece masaltm fifre 
ricasmt reddettiginden "hiikiim derhal in- olarak kullanmtflarmtf! 

faz edilmi~tir. Deyli Meylin Moskova muhabiri bil-
Kur~una dizilenler arasmda sabtk diriyor: «Bugi.in devam eden hiraneti 

Sovyetler ;luras1 reisi Rikofla Zino • vataniye muhakemesinde binbir gece ma
viyef. Kamenef. Evdekimof, Boka - sah kitabmm ~ifre olarak kullamldigma 
yef, Sokolnikof, Smirnof, Dreizler, Rem· clair if~aat vaki olmu~tur. 
gold, Rickel, David ve daha be~ ki§i vat- Mevkuflardan Holtzmann binbir gece 
dtr. hikayeleri hakkmda demi~tir ki: 

Pravda gazetesi 16 idam mahkumuna «- Bu kitabm ~ifre olarak kullantl • 
kar~t nefretini izhar etmek iizere idam d1gmt bildigim halde istimal tarztm ha • 
hiikmiiniin infaz edildigini dordiincii sa- hr!Iyam1yorum. Kitab1 Trotskynin oglu 
hifesinin bir kii~esinde ktsaca ne~retmi§ ve Sedova Sovyet ahvali hakkmda bir ra • 
hic;bir mi.italea ilave etmemi~tir. poria birlikte teslim ettim-» 
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c::::::··c~·;·h·~-~iYeti~··::::::) 
Biiyiik Avrupa AQketi 

Yazan : Peyami Safa 
-6-

Ufukta cilve yapan bir rakkase • Bir korkunun psikolojisi
l,te Paris!- Cadde ve meydan ne demektir? Maddeyi ze

kaya baghyan ol~ii - Kafalarm i~indeki meydanlar 

$anzelizenin muhtefem gece manzara11 

Tren istik~metini degi~tirdik~e. vago- tekrar goriiniip kayboluyor, l§tklan hep 
nun penceresmden, heniiz ufku boydan- birden yamp sonuyormu§ gibi ansllln 
boya ktzilctk rengine boyamt§, uzak ve parhyor ve karanyor, ufkun oniinde igi
~effaf bir aydmhktan ibaret goriinen Pa- lip kalkarak yaplig1 cehennemi ve yllan· 
ris, yakla~acagi yerde, karanhgm i~ine kavi alev raksmm ~eytanl koketrisile, bit 
timsah gibi siiziilerek yana gogru ka!r1yor, [Arka$1 sa. 6 siltun 1 cle] 
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M. TURHAN TAN 

Simdi Sadtrazam ve Serdart ekrem olan Sart 
~evkile hare· 

yenmesine imkan yoktu 
~iilemyantn, 

kete ge~en 

Tiirklere kar~I zafer 
Avrupayt 

Aylardanberi istanbulda oturup ya • 
ptlan haztrhklarm derecesini kontrol et
mekle me~gul olan ve bir ayak once st
rur boyuna gitmek ic;in sabiTStzlanan Ki.i
<;iik Kara Mehmed, bu umulmaz darbe
den ~a~mm~h. Himmel oglu ve Haclev
had ~eyhi gibi isyan eleba~tlan da ser
sem!e~mi&lerdi. Ne ahlan adtmt geri al
mak, ne adJmlan stkla&tmnak ellerinden 
gelmiyordu. Goriinii&e bakthrsa isyanct
lar oyunu kaybetmek tizere bulunuyor
lardt. 

hte bu SITada Budin facias! yiiz gos
terdi. Kara Mustafa Pa&amn kafastm 
kestirtmekte K1zlaragasma yardakc;Lhk 
ede, mahud San Si.ileyman ~imdi Sadt· 
razam ve Serdan ekremdi. Zaten Melek 
ibrahim Pa&a gibi bir degerli vezirin 
hakstz yere yok edilmesi, Sad1razam 
Kara ibrahimin giderilmesi de devlet ve 
ordu i~ierini tamamile onun eline biTak
mak ic;indi. F akat bu adam - bir mi.iddet 
F:rdel bovunda serdarhk etmesine rag -
men - ala binmegi bile bilmezdi. Hatta 
P.Pigraddan Zemon ovasma ge~erken at
l'm tekerlenmi&. sangile sorgucu tozlara 
hulanmt~ ve kendisi bi.ittin ordu tarafm
dan vuhalarla alkt~lanm•~h. 

Bu ayarda bir adamm zafer ~evkile 
harekete gec;en koca bir AvrupaYJ yen -
m,.·ine imkan yoktu. Esasen herif, Sadi
razamltii:tn ve serdan ekremligin icab et
tirdigi onemli vazifeleri gormek niyetin
de degildi. 0 s1fatlarm online serdigi 
kavnaklardan istifade ederek hazineler 
dtizmek azmindevdi. Bu sebeble Budin 
kalesile alakalanmtyordu, alargada do -
I 'i~tvordu. 

Halbuki Avrupa, bu biiyiik ~ehri - ne 
pahasma olursa olsun - elde etmegi ta • 
sarlam1~ ve ona gore hazulanmJ~tl. Ciin· 
kii Tiirklerin Budinden atllmasJ bi.iti.in 
Avrupadan attlmalannm ba~langiCI ola
caktl. Budin dii~iince Macaristan kurtul
mu~ oluyordu ve onun ardmdan Belgrad 
da dii~iiriili.irse Tiirklerin Rumelide 
•aRlam bir istinad noktalan kalmiyacak
tt. 

Di.ik de Lorren, A vrupamn bu dile -
gini ~ahsmda canlanduan bir kumandan
dt. Almanlardan, F ranstzlardan, lngi • 
lizlerden, fspanyollardan ve ltalyanlar
dan teskil ettigi viiz bin ki&ilik bir ordu 
ile Budin i.izerine yiiriirken kaleyi mut
laka dii~iirmek ic;in and ic;mi& bulunuyor· 
du. SayiSI dolgun, topu ve cepanesi bol, 
nizam1 ve ne~'esi yerinde olan bu ordu
ya kars.1 kalede alb bin cenkc;i vardt. 

Serdar achm ta~tyan nabekar Bo&nak, 
en onemli bir Turk kalesinin ~u ZaYJf ha
lini ~ozoniinde tutarak yard1ma ko~mak 
icab ederken herif hie; aldm~ etmedi, di.i
P,tine gider gibi davrandt, agit agn yiirii
yerek Hamzabey ovasmda dernek kur
du, Budinin dii~man tarafmdan bombar· 
dman edilmesini - belki de gi.ilerek - sey
re daldt. 

Bu durumun yakt~tkStz oldugunu ve 
kaleye imdad edi!mek laztm oldugunu 
sovlivenler vok degildi. Lakin o, dii~
mana uzaktan merhaba ~emegi tasarla
mt~tt. biitiin tavsiyelere, ogiidlere. rica -
lara kulak asmtyordu. Nihayet Sipahi
ler homurdanmava ba~lad1 ve Bo§nak 
serdar, bir ayaklanma vukuundan korka
rak alc;akc;a bir di.izene ba~vurdu. 

Hilekarhkta ~eytana kiilah giydiren 
San Siileyman Pa§anm Sipahi homurda
m~ma kar~J kurdugu diizen. hamiyeti ce
zalandumak gibi bir ~eydi. Hain vezir, 

bir vandan Budine yard!ID gonderiyor 

Ribi davramyor ve bir yandan Sipahileri 

ba~mdan abyordu. Ci.inkii o ziimrenin 
homurdandtgmt duyar duymaz kahyala-

lzmirde k1z ka~1rma 
vak'alart 

lzmir (Hususi) - Menemenin Kak
hc koyiinde ktz kac;trmak meselesinden 
c;tkan bir kavgada, Ahmed oglu Basri 
nammda bir gene, Hi.irmiiz, Sabire ve £
mine nammda ii<; kadmt yaralamt~ltr. Son 
ikisinin yaralan crok agtrdtr. lzmir Memle
ket hastanesine getirildiler. Basri de ya
kalandt. 

T orbahda da, iki gene lcoylii F erdane 
nammda 16 ya§Jnda bir kiZI kac;mrlarken 
bekc;i miidahale etmi~tir. Htiviyetleri tes· 
bit edilemiyen bu &ahlslar bekc;i ile uzun 
miiddet bogu~mu~lar, bekc;inin silahmt 
parc;alamt~lar, nihayet ktzt btraktp kacr -
mt larchr. 

lzmirde tiitiin rekoltesi 
fzmir (Hususi) - Bu yt) Aydm mm· 

takasmda istihsal edilen tiitiin mahsulii -
ilia c;ok nefi1 olduju tea bit edilmi§tir. Re
kol!e get,;&n yd 1,200,000 kilo idi. Bu 
y1} 2 milyon talunin ediliyor .• 

nm, bayraktarlanm yamna c;agnmi§ ve 
~oyle bir tek.lif yapmt§ll: 

- Elimin altmdaki ordu, dii~mam 
ftrsat di.i~i.ince yok etmekte kullamlacak
tlr. Bu silalu yersiz y1pratamam. Budine 
yard1m da gereklidir. Y olda§lanmzdan 
kendine giivenenler serdengec;ti yaztlsm, 
kaleye gitsin. Ben onlara yirmi~er akc;e 
terakki veririm. 

Sipahilerin bu teklifi reddetmelerine 
imkan yoktu. Hepsi heyecan ic;indeydi. 
Lakin yi.iz bin ki§ilik bir ordu tarafmdan 
stktstktya sanlmt~ olan Budine i.ic; be§ bin 
nefer serdengecrtinin - Sipahi de olsalar -
girebilmesi miimkiin degildi. Y ardtm da
ha once yaptlmak icab ederdi. Bununla 
beraber Sipahiler yan§ edercesine alii • 
mt&lardt, serdengec;ti bayragJ altma top
lamyorlardt. 0 yigit unsurun bir ktsmmt 
olsun ordudan uzakla~hrmak istiyen Bo&
nak vezir de sinsi sinsi gi.ilerek hamiyet 
miisabakasmt alkt~hyordu. 

Hamle merdce, lakin pek feci oldu, 
biitiin serdengec;tiler di.i~man metrisleri o
niinde ~ehid di.i~tii. Arhk San Si.ileyman 
Pa&a memnundu, zira hamiyeti cezalan
dtrmt~ti ve orduyu sindirmi~ti. Budin ise 
kan aghyordu. Ciinkii yardtmstzdt ve al
II bin ki~i. yiiz bin ki~iye kar§I koyacak
tl. 

Bu nisbetsiz mi.icadele, tasviri c;ok giicr 
bir fecaat ic;inde cereyan etti. Vali Ab
di Pa~a. mi.idafaanm ruhunu te~kil edi
yordu, ki.ic;i.ik Kara Mehmed de evvelki 
muhasarada oldugu gibi gene harikalar 
yarahyordu. Bu yigit c;ocuk, Uyvar fe
laketini ve Melek ibrahim Pa~amn ol -
di.iriildiigiinii duyar duymaz istanbulda
ki i§leri Hactevhad §eyhi!e Himmetog -
luna bnaktp smtr boyuna ko~mu~tu, Bu
din dilaverleri arasma kan~ml§tl. Zaten 
isyan hareketini bir neticeye erdirmek i
<;in onun ocakhlarla temasa giri~mesi de 
arhk zarurile§mi~ bulunuyordu. Gene Si
pahi i§te bu zarurete ve sava§ i§tiyakma 
kaputp 1stanbuldan uzakla&mi~tl.' Kuv -
vetle umdugu gibi kale, bu sefer de mu
hasaradan ~ere file kurtulursa Y enkeri -
leri, Sipahileri ayaklandrnp 1stanbuldaki 
ktvdcnm sm1r boyundan ate§lemege r;:a -
h§acaktt. 

Fa kat harb zevki, dii§manla bogu§ -
rna ne&'esi ona, Avct Mehmed i~ini da • 
ima unutturuyordu. Sayt c;okluguna, top 
bolluguna ll::venerek stk stk hiicuma kal
kJ~an birle~ik orduyu lurpalamak, yava~ 
yava~ eritmek o altt bin Ti.irkiin mi.i~te
rek emeli idi. Ki.ic;lik Kara Mehmedin 
ruhu bu emelle kam~tlamrken hatmna 
ne di.inyevi, ne uhrevi hic;bir di.i~iince gel
rniyordu. iki giinde, i.ic; gi.inde bir sava§· 
tan zaman ve aman bulup ta ba~mt bir 
ta~a dayachg1, &oyle bir uyukladtgi SIIa
da babasmJ goriir gibi olur ve i~te o va
kit. fstanbulda yiiriiyen fikri dii~i.inlir -
dii. 

Onun ve biitiin yolda~lanmn sarstlmaz 
bir zafer imanile dovii~melerine ragmen 
di.i§manm tazyiki gi.in gec;tikc;e artlyordu. 
N amtk Kemalin pek me~hur olan te§bi
hi sanki bu harb sahnesi i~in yaptlmt§tl. 
Dii~man, omiir giinleri gibi boyuna arttp 
eksilmiyordu, Budin gazilerinin saytsi ise 
geri kalan hayat ydlan gibi boyuna aza
hp c;ogalmtyordu. 

Bu hal, o bir avu<; Ti.irki.i sinirlendiri
yordu. Eritmek, bitirmek isredikleri dii~
mamn imdad almak yiiziinden sayt dol
gunlugunu kaybetmemesi ve buna muka
bil kendilerinin yard1mstzhk dolay1sile 
erimege ba~lamast canlanm stktyordu. 
Kumandan Abdi Pa~a da ayni smtr 
buhramna tutuldugu ic;in miidafaa va • 
ziyeti bir arahk terkolunmu~ ve dii§mana 
taarruz edilmek yolu tutulmu§tu. 

[Arkas1 var] 
-

<;orab fabrikalar1 da ~orah· 
larm ~iiriik oldugunu tasdik 

ettiler 
Memleketimizdeki crorab fabrikalan 

tarafmdan imal edilen crorablarm <;ti -
rtikltigu hakkmda bircrok §ikayetler va
ki olmu§tu. ikttsad Vekaleti bu §ikayet
leri ve bunun milli sanayi aleyhine ve
recegi neticeleri gozontinde tutarak Ti
caret Odasmdan tetkikat yaptlmasmt 
istemi§tir. <;orab fabrikatorlan di.in sa
bah Ticaret Odasmda toplanarak .yo -
rablarm ni.yin c;tiriik oldugu, bu husus
taki iddialar ve misaller tizerinde go -
ril~lilmil§ttir. 

Bu konu~malar sonunda c;orab fabd
katorlart hemen ittifakla crorablarm ka
fi evsa£1 haiz olmadljp.m kabul etmi§ -
lerdir. 

<;orabctlar bugiin Sanayi umum mti
diiri.i Re~adm riyaseti altmda bir top -
lant1 yapacaklard1r. Bu toplanbda c;o
rablarm standardizasyonu ic;in almacak 
tedbirler iizerinde gorii§illecektir. 

CUMHURfYET 

( $eh·r ve Memleket Haberleri ) 
Zafer bayramt 

30 agustos i~in biiyiik 
bir program haztrlandt 
30 agustos zafer bayramma aid pro -

gram alakadarlar tarafmdan haztrlan -
mt~ttr. Bayram, bu sene pazar giiniine 
rasladtgt ic;in kutlulanma torenine biiti.in 
mektebler ve hususi te§ekkiiller i§tirak e
deceklerdir. 

Programa gore 30 agustos gi.inii Be
yaztdda, Oniversite meydanmda bir res
migec;id yaptlacakttr. Resmige<;ide i§tirak 
edecek askeri ktt' alar, mi:ktebler, sivil 
kuruml'lr. sabahleyin saat 9.30 da Uni -
versite meydanmda toplanacaklardtr. 

Istanbul kumandanl~1 karargahmda 
9,15 ten 9,45 e kadar bir resmikabul ya
ptlacak ve kumandan subaylarla hiikii -
met erkammn tebriklerini kabul edecek -
tir. Bundan sonra gec;id resmine i~tirak 
edecek ktt' alar ve mektebler kumandan 
tarafmdan tefti~ edilecektir. T efti§ten 
sonra bir subay istiklal ve Ba~kumandan
hk muharebesi hakkmda bir nutuk soyli
yecek, buna kumandan tarafmdan cevab 
verilecektir. Bunu miiteaktb Harbiye 
bandosu tarafmdan istiklal mar§I c;alma
cak ve mec;hul §ehidlerimiz selamlana • 
cakhr. 

Bu merasimden sonra gec;id resrni ba§
hyacakttr. Evvela Harbiye bandosu ha
reket edecek, arkasmdan Harbiye alayt, 
Y edek subay mektebi, Kuleli lisesi ve di
ger askeri liseler, Deniz liseleri, askeri 
ktt' alar, polis, itfaiye, ;;ehir bandosu, 
mektebler ve hususi te§ekki.iller gec;ecek
lerdir. Bu tertib i.izerine hareket eden a
lay, Divanyolu, Sirkeci, Koprii, .Si~hane 
yoku§U, istiklal caddesinden gec;erek 
Taksim meydanma gidecektir. Burada 
Cumhuriyet abidesine merasimle c;elenk 
konullduktan sonra giindi.izkii programa 
nihayet verilecektir. 

Gece de fener alaylan tertib edilecek, 
meydanlarda mlZlka c;almacak ve ~ehir 
ba~tanba~a donanacakttr. 

is Bankasintn 13 iincii 
' 

ytldoniimii 
Memleketimizin en biiyi.ik mali mi.ies

seselerinden biri olan i~ Bankasmm bugi.in 
on iic;iincii ytldoni.imi.idiir. Bunun ic;in h 
Bankast merkez ve §Ubeleri bugiin ka -
pah bulunacak ve banka memurfan mu -
esseselerinin ytldoniimiini.i kendi aralann
da kutluhyacaklardtr. 

MOTEFERRIK 
lzmir panaytrl i~in diin bir 

toplanb yapdd1 
Diin sabah Ticaret Odasmda bir top

lantl yal?!lml§hr. Bu toplanllda Vali Mu; 
hiddin Ustiindag ve Sanayi Umum Mi.i
diirii Re§ad da bulunmu§tur. T oplanl!da 
izmir panaymndaki istanbul paviyonu -
na gonderilecek e§ya ve niimuneler iize
rinde son defa gori.i§i.ilmii§ti.ir. 

Izmir panaym dolaytsile Denizyollan 
idaresi izmir sergisine per§embe gi.ini.i sa
at I 0 da, cumartesi sa at iic;te ve pazar -
tcsi giini.i de fevkalade olarak birer va
pur kaldtracakttr. 

Londra el~iligi 
Ankaradan ak§am gazetelerine verilen 

bir haberde Londra sefiri F ethinin ba§ka 
bir vazifeye tayin edilerek Londra el<;ili
gine Sinop meb'usu Yusuf Kemalin tayin 
edilecegi bildiriliyordu. Keyfiyeti Yusuf 
Kemalden sorduk. Boyle bir tayinden ha
beri olmadtgmt s<iyledi. 

Niifus umum miidiirii 
§ehrimizde 

Dahiliye Vekaleti Niifus Umum Mii
diirii Muhtar ~ehrimize gelmi§tir. 

<;ank1r1 meb'usunun cenazesi 
Ankaraya gotiiriiliiyor 

Haydarpa§a hastanesinde vefat ettigi
ni yazdtgtmtz <;ankm meb'usu Rifatin 
cenazesi bugiinkii trenle Ankaraya nak -
lt>dilecek ve bu nakil esnasmda merasim 
yaptlacakhr. 

Merkez Bankas1 senedleri 
yiikseliyor 

Son giinlerde Merkez Bankast hisse 
senedleri dii§mekte idi. Diin ilk defa ola
rak hisse senedleri tekrar yi.ikselmege ba§
lamt§ ve iic; lira kazanmt§ttr. 

Evvelki ak§am 77 lirada kapanan Mer
kez BankasJ senedleri di.in sabah 78 lira
da ac;tlmt~llr. Bundan sonra fiatlar biraz 
daha yi.ikselmi§ ve senedler ak§am 80 li
rada kapanmt§tlr. 

Turk borcu tahvilleri de di.in 2315 te 
ac;J!mt~ ve ayni fiatta kapanmt§ltr. 

~ark §imendiferlerinin satm 
ahnmas1 i§i . 

N aft a Vekaleti .5ark §Unendiferleri 
kumpanyasile satmalma miizakerelerinin 
19 te§rinievvelde ba§lamasma karar ver
mi§tit. Bu karar diin .5ark Demiryollan 
kumpanyasma da teblig edilmi§tir. 
Kumpanyanm miimesslleri te§rinievvel 
ba§mda §ehrimize gelecektir. 

\ Ayazaga 
davast 

cinayeti 
bitti 

Abdullah 24, Yunus ta 10 
seneye mahkum oldular 

Mahkum olan katiller 
Yunus ve Abdullah 

Ayazagada Galata postanesi vezne -
dart Htiseyin Hi.isnilyu oldurmekle sucr
lu Abdullah ile Yunusun ve bu hadise -
de aleti katil olan tabancayt saklamakla 
suc;lu Miikafatm Ag1rceza mahkemesin
de devam etmekte olan muhakemeleri 
dun bitmi§tir. Diinkii son celse ac;thnca 
riyaset makamt, taraflara bir diyecek -
leri olup olmadigHu sormu§, maktul 
veznedann vekilleri adaletin tecellisini 
beklediklerini, Abdullah ile Yunus ta 
bir diyecekleri olmadi~m soylemi~ler, 
yalmz Mtikafat mahkemeye bir istida 
vermi§tir. Mtikafatm istidas1 okunmu§, 
bu i~Je alakast olmadtgt ic;in beraet ka
ran istedigi anla§tlm1~hr. Bunun iize -
rine reis Suad, zab1t katibine mahkeme 
kararmm okunmasm1 emir ve karar o
kunurken dinleyicilerin sakin olmasmt 
tavsiye etmi§tir. 

Okunan kararda: Galata postanesi 
veznedan Hilseyin Hiisni.iyti oldurmek
le sucrlu Abdullah ile arkada~1 Yunus 
ve bu i~?te alakas1 goriilen Mtikafat hak
lannda yaptlan duru§ma sonunda, bun
Jardan Abdullahm veznedar Hilseyln 
Hilsnti ile bundan bir sene evvel tesis 
ettigi ahbabhg1 ilerleterek nihayet Ga· 
lata postanesi veznesindeki paralarm 
nazari dikkati celbettigi ve kasa anah -
tanm elde etmegi du§i.inerek bu mak -
sadla veznedan ahc;1 Mehmedin evine 
yemege davet ettigi ve gene o gece bir 
kop~ lilfttF-lak pala.anes,ile Yunusla bir -
likte ve:inedan ahp Ayazagaya· gotiir • 
di.igil ve burada sag tara! kulak memesi 
altmdan yaraltyarak oldiirdi.igii, cese -
di de Yunusla beraber c;ahlarm altma 
saklad1klan, hadiseden sonra da Ga -
lata postanesi kasasmm anahtanm vez
nedarm cebinden alarak geri dondil~ -
leri bildirilmektedir. 

Ncticede, bu cinayetin postane kasa
smdaki paralan almak maksadile ve 
tasavvur ve tasmimle yaptld1g1 anla~tl
dtgmdan Abdullahm olum cezasma 
.yarptmlmasma, yalmz cinayet i§lendigi 
zaman on sekiz ya§ml bitirmi~ olup 
yirmi birini bltirmemi:§ oldugundan bu 
cezamn yirmi dort sene hapse indiril -
mesine, Yunusun da vaziyeti muave • 
net ve milzaheret §eklinde goriildi.igiin
den oliim cezasma bedel on sene ag1r 
hapse konmasma, her ikinsinden dort 
bin lira tazminat a!Inarak maktul ve • 
resesine verilmesine, Mi.ikafatm da cti
rlim aleti olan tabancayJ bilerek sakla
dJgl anla§llamadigmdan beraetine ka -
rar verilmi&tir. 

Sigorta sahtekarbgt 
Diin yeniden ii~ ki,i 

isticvab edildi 
Unyon ve hal~sfiyede bulunan 

Nevyork sigorta §irketlerinden yanm1~ 
sigortalarm paralanm almak ir;in ya -
ptlan sahtekarhga aid tahkikata dun de 
Beyoglu Emniyet memurlugunda de -
varn edilmi§tir. Diinki.i tahkikat fastla -
stz sabahtan ak§ama kadar devam et -
mi§tir. 

Giinlerdenberi Uzerinde tetkikat ya
ptlan ii'< dosyamn biitiin noksanlan ik
mal edilmi§ ve ilk tahkikatm ac;1lmas1 
i~Yin Muddeiumumilige verilmi§tir. 

Bu dosyalarm haricinde kalan yeni 
dosyalar da diin tetkik edilmi§tir. Bu 
dosyalarm ilzerinde etrafh tetkikat ya
pabilmek ic;in Unyon sigorta §irketin -
den bu evrakla alakadar on dosya ge -
tirtilmi§tir. 

Di.in yeniden tic; ki~i Emniyet memur
Juguna celbedilerek isticvab edilml§tir. 
Bunlar tevkifhaneden getirilen Onnik 
tplikc;iyanla miiteaddid defalar milva -
cehe edilmi§lerdir. 

Bu arada §irketten getirilen dosya -
larla Onnik iplikc;iyamn ye§il kaph def
terindeki isimler kar§tla§tlnlmt~br. 

Tahliye edildikten sonra ortadan kay
bolan doktor Vassafm aranmasi i§ilE> 
Fatih merkez memurlugu me§gul ol • 
maktad1r. Vassaf el'an bulunamami§ltr. 

Bu vesile ile gazetelerde s1k stk ismi 
gec;en Vassafm sinir hekimi Etem Vas
safla hi9bir milnasebeti olmadtgmi tas
rih etmek isteriz. 

iktisad V ekili 

Celal Bayar diin seya· 
hatten a vdet etti 

On be§ giln kadar evvel ipar kotrasile 
bir seyahate cr1kan ikttsad Vekili Celal 
Bayar, refakatindeki zevatla birlikte 
diln §ehrimize donmti§ttir. 

Celal Bayar, Marmara adas1, Tekir -
dag, Miirefte, Gelibolu, <;anakkale ve 
Ayvahga ugrad1ktan sonra izmire git -
mi~ ve birkac; giln orada kalmt§hr. 0 -
rada izmir beynelmilel sergisini, tizi.im 
ve incir i§lerini, Ege havzas1 iktisadi -
yabm tetkik ettikten sonra §ehrimize 
donmti§tiir. 

Vekilk beraber seyahate cr1kmt§ olan 
i§ Bankast Umum mtidtirti Muammer 
Eri§, Tahlisiye umum mtidilril Necmed
din ve tic; gi.in evvel tzmire gitmi§ olan 
ic; Ticaret Umum miidtiril Mi.imtaz, 1k
tisad Vekaleti fahri sergiler mi.i§avil'i 
Salahaddin Refik te gelmi§lerdir. 

Vekil, Galata nhbmmda Denizyol -
lan, i§ Bankast, Vekalct ve Ttirkofis er
kan ve memurlan tarafmdan kar§tlan
mt§br. 

ADLIYEDE 

Bir katil 15 seneye mahkum 
oldu 

Beylerbeyinde oturan kasab Musta -
fanm evladhgt on dokuz ya§mdaki Ve
sileyi oldi.irmekle sucrlu .5ehzadeba~mda 
ahcrt Alinin Agtrceza mahkemesinde de
vam etmekte olan muhakemesi diin bit -
mi§tir. iddia edildigine gore; ahc;t Ali, 

vak 'a dan bir mi.iddet evvel gordiigii V e
sileyi severek beraber ya§amalanm teklif 
etmi§; fa kat Vesile her zaman bu teklif
leri reddeylemi§; nihayet bir gi.in Vesile 
Sehzadeba§mdan gec;erken diikkanda bu

lunan Ali bunu gorerek dt~an c;tkrm§; 
tekrar ettigi teklifinin gene red ol unmast 

iizerine sustah c;akiSim c;tkanp V esileyi 
on yedi yerinden yaralamak suretile ol

diirmi.i§tiir. Sue; meydana ~Ikllgi ir;:in A
linin on be§ sene hapsine karar verilmi§ -
tir. 

Bir tahsildar mahkum oldu 
Dip ko~anlanm dogru yazmak ve fa

kat alakadarlara verdigi makbuzlan nok
san gostermek suretile ihtilas yapmakla 
su~lu Belediye tahsildarlanndan Muam· 
merin Agtrceza mahkemesinde devam er-

mekte olan muhqkemesi di.in _bitmi§tir. 
Su<;lunun dort sene, on ay on giin hapse 
konmasma ve kuk lira ag1r para cezast 
almmasma karar verilmi§tir. 

$EHIR ISLER/ 
Eski Maarif Nezareti binasJ

nm tamiri bitti 
Belediyenin Maliyeden ktrk bin liraya 

sahn aldtgt eski Maarif Nezareti bina -
smm tamiri hitam bulmu§ ve diin Bele
diyeye teslim edilmi§tir. Belediye Fen 

heyeti bi.itiin §Ubelerile beraber bu bina
ya yerle§ecektir. Makine ve sanayi §U • 

besi di.inden itibaren ta§tnmaga ba§la -
mJ§tlT. 

Et nakliyabm Belediye 
yapacak · 

Son zamanlarda bir~ok §ikayetleri mu
cib olan et fiatlanm makul bir hadde in
dirmek maksadile Belediye et nakliya -
tm1 bizzat kendisi yapmagt di.i§iinmekte
dir. Bu maksadla alakadarlara icab e -
den tetkikatta bulunmalan bildirilmi§tir. --···-lzmirde iiziim satl§larl 

izmir (Hususi) - Uziim, incir sab§ 
ve ihrac faaliyeti hararetlenmektedir. 
Fiatlarda kiic;iik tereffi.iler de olmaktadtr. 
Piyasada §imdilik en iyi cins iiziim kal -

mamt§hr. fnhisarlar idaresi de mubayaa
ta ba§lamJ§hT. 

Uziim kurumu, piyasanm seyir ve in
ki§afmt tetkik etmektedir. Kurumun hu • 
sus) tipleri ecnebi piyasada biiyi.ik alaka 
gormege ba§lamt§ttr. 

Manisa ve izmir vilayetlerinde gerek 
kurum, gerekse dogrudan dogruya bagct 
tarafmdan Kaliforniya sisteminde yapl
lacak olan kurutma tecriibesinin muvaffa

kiyetioden hie; §iiphe edilmemektedir. Bu 
takdirde Almanyaya sofra iiziimii olarak 
ve Kaliforniya mahsuli.i yerine ihracat 

yapacagtz ki, bunun getirecegi varidat 
~ok miihimdir. 

Bu yt!, hem iizi.im, hem incir mahsu
liinden mi.istahsilin r;:ok istifade gorecegi 
tahmin edilmektedir. Turfanda incir ve 
biraz da iiziim hamulesini havi iki vapur 
izmirden aynlmt§ltr. 

Giimriikteki limonlar ~tkti 
Ti.irk • italyan ticaret anla~masmm 

i.i~ ay daha uzatllmas1 hakkmdaki ka -
rarnamenin giimrilklere bildirilmesi U.
zerine gi.imruklcrde bekliyen 76,800 
sandtk dun piyasaya c;tkmi§tir. 

Bu suretle bu ay ic;inde .yok hisse -
dilmi§ olan limon buhram nihaye -
te ermi§ ve limon fiatlan be~ kuru~a 
kadar inmi~tir, 
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Macaristan ve devletler 
Ill spanyadaki dahili harb Avrupao!U 0 iki muhastm ziimreye aynlmasmt bus· 

bi.iti.in ilerletti. Bu iki zi.imrenin sik • 
let merkezleri, Sovyet Rusya ile Alman· 
yadtr. Bunlann arasmdaki ztddiyet -ve 
husumet artttk~a. ziimreler biisbiitiin te' 

kasiif ediyor. Son zamanlarda, Alman· 
ya etrafmda toplanmakta olan ziimreye 
Macaristan iyice iltihak etmi§ goriinmek· 
tedir. Umumi Harbin sonunda Habsburg 
hanedam sukut ederek Avusturya ile Ma· 
caristan pek kii~i.ilmi.i~ bir halde birbirk 
rinden aynldtktan sonra, Macaristan 
Kralhk rejimini muhafaza etmi§ ve lakin 
Macar tahtma bir Krahn oturtulmastna 
diplomasi ve siyasl birc;ok mahzurlar go· 
ri.ilmii§tii. Bunun ic;in Amiral Horti Kral 
naibi stfatile memleketin resml §efi bulu• 
nuyordu. 

Amiral, partilerin fevkinde bir mevki 
sahibi oldugundan memleketin idaresine 
kan§maytp yalmz devlet §efi stfatile kon· 
trol ve tevzin vazifesini gori.iyordu. Soo 
senelerde General Combo§, Ba§vekil sl" 
fatile diktator denilecek derecede otorite 
sahibi oldugundan, memleketin mukad ' 
deratm1, kendi bildigi gibi, idare ediyor· 
du. Lakin otedenberi hi.ikiimet taraftart 
olan partiler, ahiren kendisine kar~t, mu· 
halif bir vaziyet almJ§Iardt. Harici ve da· 
hili gergin vaziyet kar§tsmda, hiikiimet 
partileri gec;en hafta uzla§hklanndan hii· 

kiimetin mevkii saglamla§rnt§ttr. Fa kat 
General Combo§ rahatstz ve harici poli- , 
tikada fevkalade faaliyet gosterecek bir 
va:tiyette olmadtgmdan Kra! naibi Ami· 
ral Horti, ilk defa olarak memleketiR- ha· 
ricine c;tkmt§ttr. 

Amiral Horti bu faaliyet ve ziyarete 
Almanyadan ba§ladt. M. Hitleri hususi 
ko§kiinde iki defa ziyaret etti. 1ki devlet 
§efi uzun mi.iddet gorii§rnii§lerdir. Miiza· 
kere mevzuu komiinizm tehlikesi ve Sov• 
yetlerin haricdeki siyasi ni.ifuz ve tesiri ol' 
mu§tur. Umumi Harbin akabinde Maca· 
ristanda bol§eviklik vaziyete hakim oldu· 
gundan burada bir Sovyet idaresi kuru!· 
mu§tu. Filvaki Amiral Horti o zaman 
bol§evizmi bertaraf etmi§ti. Fa kat bunuo 
aksiilameli ~ok §iddetli olmu§tu. Bunuo 
i~in, Macaristanda hi.ikiimet ve bunun 
partileri komi.inizme ve Sovyet devletine 
kar§t son derecede hassas ve ihtiyath daV' 
ramyorlar. 

Bu ruhi halet vaktile Macaristam ftal· 
yaya yakmlasttrma.kta miihim bir ami!' -
mu§tu. . ~imdi de ayni hal Macaristant 
her devletten ewe] Almanya ile stk.t mti· 
nasebette bulunmaga ve devlet §efinin 
harice yaptlgt ilk seyahatte M. Hitleri 
ziyaret etmesine saik olmu~tur. Amiral 
Horti, ancak Almanyadan dondiikten 
sonra Viyanayt ziyaret edecek ve ikinci 
bir Alman devleti olup ahiren biiyi.ik AI• 
manya ile esash ve ~i.imullii surette anlaf 
maga muvaffak olan Avusturyamn Cum· 
hurreisi ile bu memleketin mukadderattnl 
elinde bulunduran Dr . .5u§nig ile gorii ' 
§ecektir. 

Tam seyahat esnasmda ltalyanm ha: 
va §efi Mare~al Balbonun Almanya gib1 

sulh muahedesini ytrtarak tekrar silahlan· 
maga ba§lamt§ olan Avusturyamn il~ 
biiyiik man~vralarma i~tirak icrin Avus : 
turyaya gelmi§ olmast bir tesadiif eserl 
say1lmamakta ve M. Hitlerle goriiJC0 

Amiral Hortinin M. Musolini ile de go' 
rii~mesine zemin hamlamak i<;in oldug11 

zannedilmektedir. Hatta Amiral Horti • 
nin yakmda, §imali !talyada M. MusO' 
lini ile gorii§ecegi son telgraflarda bi!di • 
rilmektedir. 

General Combo§, Almanyanm yap • 
yalmz kaldtgi bir zamanda ansiZln Ber • 
lmi ziyaret ederek Almanya ile ltalyan•~ 
arasmt bulmu§tu . .5imdi de Amiral .H~1 

gene evvela M. Hitlerle arkasmdan ' 
Musolini ile ve Avusturyamn ba§mda hlf 
lunanlarla gorii§erek Almanya - hal~a : 
Avusturya blokunu hem kuvvetlendtr. , 
mekte hem de geni§letmektedir. Macari! 
tan bir taraftan komiinizm korkusu -vt 
Sovyet endi§esi ve diger taraftan milli. e;: 
mellerinin istihsalinde yardJrnCI ve isll 
nadgah bulmak iizere, fa§ist ziimresi.JlS 
tamamile iltihak etmektedir. . . , 

Macaristan Almanya ziimresine 1111.,. 

hak ederken Almanya ile Sovyetler Bl ~ 
ligi arasmdaki ztddiyet bi.isbiitiin a~1• 
bulunuyor. Sovyetler askeri mi.ikeleflYe 

11 
tin ba§langtctm 21 ya§tndan 19 ya~~~ .. 
indirmek suretile ordusunun hazar! me t 
cudunu iki milyona c;tkaracak bir kar:f 
vermi§ti. Bu karara Almanya muvaz.~ll· 
askerlik mi.iddetini iki seneye crtkaJ1Tia\ "' 
retile mukabelede bulunmu§tur .. ~u d :z.• 
kalade asker! tedbirler aradaki ttnna 5 

hg1 son derecede artlracakhr. ld 
Muharrem Fey%i To6 

Y urdda~! ptnh• 
Yalmz yerli mamulii.hru, yerll ,ef• 

sulatim, yerll me~rubatml bllm~ ol
mek, benimsemek ulusal ah!U 
mahdJ.r. urUll1u 

Ulusal Ekonomi ve Arttrrma IC ':::,J 
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Halktn konu~tugu S 0 N ·~ A B E ~ L E r:l ••• 
TELIEFON TELGJlA ,- ve TIELSiZLE 

ler lspanyol asileri Madridi 
bombardiman ettiler 

gibi yazrnak M. joze Gil al, har hi biz HEM NAliNA 
MIHJNA 

Dil tasfiyesinin kanunlarrndan biri d 
ae halkm konu1tugu gibi y a;;r;. kazanacag"" IZ 1·yor 

makt!r. Fakat biz bu biiyiik prensipi ' 
bazan !;Ok yanlr1 anlryoruz ve en dd
di makalelerin ibarelerini d e argo ta
birlerile , mahalle k ah vesi n idalarile, 
mahalle ~cugu liiiibalilik lerile, icli 
drflr, senli benli h itablarla d olduru . • 
yoru::r:. 

liiikumet, zarar1n ehemmiyetsiz oldugunu, asiler 
tayyare karargahlnl tahrib ettiklerini soyliiyorlar 

Halkm konu, tugu gibi yazmarun 
H iikumet kuvvetleri, dort top, miihim- iki manasr uardrr. Biri halkm &eviyesi 

mat ve bin;ok esir almi~Iardir. dii.•iik tabakalan nda oldugu gibi, kr-

biiyiik araz1y1 
sanayie vaz1yed etmegi 

halka Hiikfunet taksim 

Deyli Heraldm. Madrid hususi mu -
habiri bildiriyor: Ispanya BaFekili Se
nor Jose Ciral bugiin miinhaman Daily 
Heraldda inti~ar etmek iizere bana ~un

dii~iiniiyor 
ve 

Bir propaganda f1rsab 
Izmir Bclediyc Reisi Beht;et Salihe 

Da zmirin kurtulu~ giini.inde a~1lmas1 
mutad olan ArsJUlusal hmir Pana
ym, bu sene gene, 9 eylulde a~da

cakhr. lzmir ~ehn, panay1ra, bu y1! daha 

Je-

Londra 25 (Hususi) - ispanyol asi
bl di.in gece Madridi bombard1mana te
tebbiis etmi§lerdir. Madrid hi.ikumeti ta· 
rafmdan ne~redilen bir teblige gore. asiler 
ancak Madridin I 0 mil uzagmda bulu
nan tayyare karargahm1 bombard1man 
etmi~lerdir. Teblig, zararlarm ehemmiyet· 
$jz oldugunu ilave etmektedir. 

IBtrrabr tadil etmek i f in rrk dokiik bir nahivle, perifan, birbi-
Londra 25 (A.A. ) _ Royter Ajan· rine eklenm em i'i, bozu~ d ii::r:en , ani 

Sinin ogrendigine gore halihazirda Hen· ilcalar m ah&ulii Ve d iifunceden ziya -

lan soyledi: 

fazla ehemmiyet verdigi gibi ecnebi mem
leketle~ de, daha kuvvetli bir §ekilde i§ti
:ak ed!yorlar. Panaym, bizzat Basvekil 
Ismet lnoniiniin ac;mas1 bile, ba~IIba ma 
bir hadisedtr ve Ba§bakamm!Zin' izmir 
p~nay_mna nekadar ehemmiyet verdigini 
go8tenr. tan 

kin 
na 

51' 
•te 

e 

Diger taraftan asiler de Madrid lay
Yare karargahm1 ve Madridin baz1 k1 -
3Itnlarml bombard1man ederek mi.ihim ha
sarat yaptJklanm iddia etmektedirler. 

A1ilerin v aziyeti lena 

C de, mantrksr ::r: basit h ey ecanlarr if ade dayede bulunmakta olan Avrupa ve e-
f ed en konut;ma d ilile ya::r:mak. B u tal~ -

nubi Amerika devletleri se irleri, dahili a· d . 1 kl 
rr e yazrnm ifme yr r~• •i• ve liiii -

harbin lspanyol halkma bais olmakta ol- baliligi &iray et ettiren h er t iirlii iba-
dugu istJrablan tadi l etmek ~arelerin i a- re &erkef ligi, hatta argo ve kiifiir bile 
ra~tirmaktadirlar. girer. Boyle bir ya::r:rya h alk f}r m illet-

Zannol unduguna gore sefirler, daha lerden hifbirinin mat buatrnda ve e
simdiden bir plan hamlami§lardir ve bu debiyatmda yer verildigini, f arzr mu
~lan alakadar hi.ikumetler tarafmdan na- hal, yer verilse bile d eger tlerild igini 
7.iUI itibare almmi~hr. gorem ezsiniz. Bi::r:de ise ornek leri s:ok 

Arjantin biiyiik el~isinin bu meselede uardrr. 
ba~bca rolii oynam1~ oldugu ve her giin Halkm konu11t ugu gibi yazmamn 

t · d 1 l f" _ ik inci tie asrl m anasr, bir dilin yabancr ngiliz. F rans1z ve sa Ire ev et er se IT 

«- Harbin sureti cereyanmdan son 
derece memnunum. Hayret edilecek ~e -
kilde ilerliyoruz. 

Ba~langJcda silah, miihimmat, teknik 
anas1r, topc;u miitehasSISlan ve askeri ki~
lal ar hep asilerin elinde bulunuyordu. 
Bizde ise ~ahsi cesaret ve ideallerimiz • 
den ba~ka hic;bir ~ey elde bulunmuyor • 
du. 

Harbin uzun siirecegini tahmin etmi -
yorum. Bittabi muvaffak olur olmaz ilk 
i§ halkm ic;timai vaziyetini inki~af ettlr
mek olacaktir.» 

. hmir Belediye reisi Beh~et Salihin, 
ls~an~~l gazetecilerini de )zmir ~ehrinin 
~Isafm olarak panaytra davet ettigini i§i
tJyoruz. 

Fikrimce, panay1ra davet edilmesi la
zim gel en gazeteciler, bizler degi]; istan
bul ve Ankaradaki ecnebi gazetelerin 
muhabirleridir. <;:unkii asll onlard1r ki iz
mir panaym ve izmir hakkmdakj intJba
lanm biitiin di.inyaya bildirmek suretile 
bu i~in propagandasJm yapacaklard1r. 
Bizler, Turk gazetecileri davet edilsek 
te edilmesek te, izmirin misafiri olsak ta 

Paris 25 (Hususi} - 1spanyadan ge· 
len son haberlere gore asilerin vaziyeti 
Vahimle~mi§tir. Hiikfunet kuvvetleri Se
'fil ile Cordova arasmdaki her nevi mu -
habereyi kesmi~lerdir. Asilerin elinde bu
lunan Oviedo §ehri dii§mek iizeredir. 

Fa.ta hof n u d &u :r.luklar ba,ladl 
Paris 25 (Hususi) - Havas Ajans1· 

11ln lspanyol F asmdaki muhabirine gore, 
t~Panyadaki dahili harbin uzamas1 F as
Ia General F rankoya kar~1 ho~nudsuz -
rl.lldar tevlid etmege ba~laml§llr. Bilhassa 
fspanyaya asker nakletmek i§i eiddi mii§
kulata ugramaktadn. 

leri ile mii~averelerde bulundugu haber tesirlerden salim kalmtf, e n i:i z; Ve te
m iz k elim elerini bir tek sag lam tie e

verilmektedir. min kaynak olan halk dilinde ara • 
Sefirlerin maksadlan herhangi bir ta- makhr. Bir dilin kendi cevherlerini. 

vassutta bulunmak olmay1p harb esirle - lafryan bu kaynagr sii::r:ecegimi::r: yerde 
rine ve dahili harbden miiteessir olan d1- molo::r:larrm tie p rrtrlarmr almak, hal
ger e§hasa yard1m etmek oldugu husu - k m konuftugu gibi ya::r:mak olmaz. 

Ba~vekile sosyalistlerin, komiinistlerin 
ve sendikalistlerin te~riki mesailerinden 
memnun olup olmad1gm1 sordum: 

«- Her bak1mdan memnunum, de -
di, esasen onlar taleblerinde Halk cep -
hesinden daha ileri gitmi~ degillerdir. 
Her zam~n ic;in ilelebed cumhuriyetc;i ka
lacak ol< bu hiikumete miizaheret gos
termislerdJr. ispanya halkmdan daima 
biiyiik iimidler beslerdim. F akat milleti
miz bugiinlerde JrklmJZa has ahlaki kty
metleri ziyadesile izhar etmi~ bulunu 

Jspanya Ba§t'eldli Senor Joze Gii·Cil 

a§agJ olmad1gt ve herhalde yarahdan e -
olmasak ta, ne~ir vazifemizi yapanz. 
· Gec;enlerde, bu siitunlarda Alman is
tihbarat biirosunun istanbuldaki miimes
sili M. Brellin bir mektubu c;Ilum~tJ. Bu 
Alman gazetecisi, bizim, bu gibi i~lerde, 
ecnebi gazetecilerine ehemmiyet verme
diil;imizden hakh olarak §ikayet ediyor Ye 
bir Turk dostu s1fatile kuvvetli bir pro
paganda vasJtas1 olan ecnebi gazetecile
rin memleket nam ve hesabma ihmal edil
memesi lilllm geldigini soyli.iyordu. 

10 bahriyeli kurf una d izildi 
Paris 25 (Hususi) - Malagada asi

lere kar§l isyan eden 10 bahriyeli bu sa· 
bah kur~una dizilmi~lerdir. 

lhtilalc iler bir hezimete 

d aha ugramrfhzr 
Madrid 25 (A.A.) - Harbiye Ne

~areti teblig ediyor: 
Hiikumet kuvvetleri, Saragosseden 

hareket etmi§ ve mezkur §ehir etrafmda 
tnuhasara hattJm yarmaga te§ebbiis eyle
lni§ olan ihtilalcileri hezimete ugratm 1~ -
lard1r. 

~unda 1srar edilmektedir. Halk d ilinden alacagrmrz: k elime • 
l1panyol hiikiimet kuvv etlerin i lere katacaitmu: 18trlahlarla birlikte 

hakik i bir edebiyat ve te fehkiir dili F ransrz; v e Belfi kaldar 
yapmamtz la::r:rm gelirken, «Yu .. U lan .. 

hazrrlryormuf Surata bah ... Liif kr tltgmda asmalar 
Londra 25 (A.A.) - Hendayeden bud ayrm ... Bu da ltihrrdr mt be?» tar

D aily T elgraf gazetesine bildirildigine zrnda bir i fadeyi nesir ve nazim dili
gore, ispanyol hiikumet kuvvetleri §imdi ne hadar sokm ah, davanrn Yanlrf an
FransJZ ve Bel~ikab askeri eksperler ta- la,rlmrya m iisaid tarafrnm biiyiik 
rafmdan talim ve terbiye edilmektedir. varta&m a yol as:mak trr. 

T iirk Dili K urultayr, bize halkrn ko· 
l1panyamn Soly a orta e l fis i nu1tugu gibi ya::r:mak prensipini bir 

fa~ist tarala gefti here daha teklif ederken, ornek ola • 
Sofya 25 (A.A.) - ispanyanm rah , ,iiphesi::r: Galata hiilhanbeyini de

Sofya orta elc;:isi Carlos de Mironda va· gil, belk i olmez: Yunusu veya bugulu 
zifesinden istifa ettigini ve Burgos milli A nadolu daglarmda baflarr halk ~iiri
hiikumetinin emrine girdigini Madrid hii- ni.n en giizel yiik sehliklerine s:•han saz 

, a;rlerini go11teriyor. 

yorlar. 
Bize mi.izahir olanlar cesaret, feda 

karhk, disiplin ve itaat bak1mmdan her
tiirli.i sitayi~in fevkinde hareket ederek 
hiikumet tarafmdan idare olunan ~ehir -
Jerde namuskarane hareket etmi~lerdir. 
Ellerine yiizlerce milyon pec;eta ve her
tiirlii k1ymettar miicevher gec;tigi halde 
kat'iyyen irtikabda bulunmam1~lardn. 
Bunlardan bir santimi bile kaybolmamJ~
hr.>> 

ser bulunmadJgJ muhakkaktJr. 
Antaquerrada krzrllarm 

yaptrgr tahribat 

Pariste inti§ar eden intransigeant ga
zetesinin hususi muhabiri, millici k1taatm 
eline ge~en Antaquerradan yaz1yor: 

Y ammdaki zabit, Antaquerrada kiZil 
milislerin yakttklan binalan gosterdikten 
sonra beni, ate~ten masun kalm1~ bir eve 
gotiirmegi teklif etti. 

Birkac; dakika sonra, pancurlan inik, 
lo~ bir salonda, beyaz sa<;h iki ihtiyar 
kadmla bir gene kiZin kar~tsmdayim . 
Gene kJZ, sua! sormama meydan b1rak -
madan, anlatJyor: 

':umetine bildirmi~tir. Halkrn kon u, tugu gibi yazmanrn i-
--.......................... ,,,,, .. uHmnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnw .. "'""""""'"""'"·"··········· 

M. Senor Jose Giral, Deyli Telgraf 
muhabirine de ~unlan soylemi§tir: 

- Antaquerrada 40,000 niifus var
dJr. Bunun 8. 9 bini kuma~ ve ~eker fab
rikalannda ameledir. Bu 9000 amele a
nar~ist federasyonuna ve «Birle~ik Pro -
leter Karde~ler>> federasyonuna dahil ve 
60 mii~e\'\oikin emrin altmda bulunuyor· 

Bu ·zat, gec;en pazar giinii. belki on 
bin ki§inin davet edildigi itfaiye tornenine 
gelmi~ti. Elinde kumJZJ bir davetiye var
di . Bu kJTmlZI davetiye, ona yalmz ic;eri 
girmek hakkmt vermi~ oldugu i!;in ayakta 
kalm1~ll . Belki bin ki§iden fazla beyaz 
davetiyeli zevat arasmda, ona da otura
cak bir yer gosterilme~ini temin etmek is
tedim. ManaSIZ ve dii~iincesiz miimane
atlerden sonra, bu meslekla§l, adeta, 
zorla, beyaz kartli davetliler arasmda, 
bir yerde oturtabildim. 0 hususi yerlerde 
oturanlann hemen hepsi, ben de dahil ol
mak tizere, Alman istihbarat bi.irosunun 
mi.imessili kadar, i§in propagandas1 baki
mmdan faydah degildik. 0, iyi ve rahat 
seyreder, memnun olursa elbette gordiik
lerini daha iyi ve daha parlak yazard1. 
Toreni, herhangi bir tema§a gibi, seyre· 
dip te ak~am stadyomdan <;lktrktan son
ra unutuvereceklere nazaran. en onde. 
ecnebi gazetecilere yer vermek, elbette 
daha dogru olurdu. 

k i mana11 arasrndaki farka bir daha lard1. 
Romanyada siyasi 

tethi~ faaliyeti 

E-liikumet yeniden sui
kasde te~ebbiis eden 
be~ ki~ivi yakalad1 

Japonlar1n yeni 

Moskova el~isi 

Bu vazifeye eski Harici
ye VekiJi Si~r~mentzu 

tayin edildi 

d i.kkat etmek, Vc; iincii Dil Kurulta -
yrndan alacagtmrz der&lerin en bii
yiik leri is;indedir. 

PEYAMI SAFA 

«- isyan bittikten sonra milislerin si
lahml teslim almaga hacet yoktur. Ctinkii 
onlar Ispanyanm muvakkat ordusu o -
larak ipka edileceklerdir. ispanya ordu -
sunun ba~tana~ag1 tensik edilmek ihtiya

.. cmda oldugu a~ikar bir hakikattir.» 

Beynelmilel 

federasyonu 

Ba~vekile gore son te~ekki.illerin ga -
y"eleri sivil muhafizlannm tensiki, biiyiik 
arazi ve malikaneleriri pan;alanmasJ ve 
biiyi.ik sanayiin millile&tirilmesi olduguna 
gore bun! ar §U sure tie halledilmi~ ol u -

Biz, ii~iimiiz tam yirmi be gi.in, yeri -
mizden k1m1ldamaga cesare! edemeden, 
her dabka oliim tehdidi altmda, i ~ te bu 
salonda bekle~tik. Daha pek c;:ok ki~i. 
hpk1 bizim gibi, ya evlerinde kapah, ya
hud mahzenlere saklamp titre§erek giin
leri sayd1. Evi belki elli defadan fa2:Ia, 
tepeden t1rnaga kadar beyhude yere a -
ra~tmlan ~imdiki Belediye reisi de bu 

Bukre~ 25 (A.A.) - · Havas ajan -
~lndan: 

Sag cenah miintehas1 te~kilatmdan o· 
lan «Demir Muhafizlar>>, tethi~~i hare -
ketlerine, suikastlerine devam etmekte -
dirler. 

Hahrlardad1r ki bu te§kilata mensub 
~an bir tak1m talebe, 1933 senesinde M. 

ucay1 oldiirmii~lerdi . Bunlar, daha ge
~enlerde muhalif bir te~ekkiile mensub 
olan meb'uslardan Stoigesco ile S teles -
Coyu da o)diirmii~Jerdir. 

Tokyo 25 (A.A.) - Eski DI§ i§leri 
Bakam M. Chigimetsu, Japonyanm Mos 
kova biiyi.ik el~iligine tayin olunmulj . 
tur. M. Chigimetsu Hirota kabinesinin 
kurulmas1 iizerine mevkiinden aynl -
rnl§b. Kendisi <;:inin bilyiik el<;i nam -
zedleri arasmda bulunuyordu. Fakat 
siyaseti askeri mehafilce beg~ni.Imedi -
ginden buraya tayin edilmem1~tJ. 

Domei ajans1 bu haberi verirken, M'. 
Chigimetsunun Jappnya - S_ov~e~l~: 

Son tedbirleri vesile 
ederek Yunanistan1 

protesto etti 
Atina 25 (A.A.~Atina ajans1 bil -

diriyor: 
Beyilelmi!el sendikalar federasyonu 

gene! sekreteri M. Walter Schevenel>. 
Elen Ba§bakanma a§ag1daki telgrafi 
gondermi~tir: 

yor: 

Sahibleri asilere iltihak eden biiyi.ik 
arazi halk arasmda taksim edilecektir. 
Sanayie gelince, sahibleri i~leri ba~m -
dan aynldiklan ic;in bunlara da hiikumet 
el atacakt1r. 

Kendisine i~lenen cioayetlerden bah • 
settim. Harb halinde herti.irlti cinayetle
rin olagan islerden oldugunu soy ledi. 

~inlerce ki§iden birisidir. Daha iyi~i. size, 
milli k1t' alar gelinciye kadar tuttugum 
hatJra defterini vereyim, onu okuyun. 

Gene bz yerinden kalkt1. Bir c;ekme
ceden ince, siyah ceb defteri ~1kard1, ba
na uzatll. hte §unlan o defterden <;Ikan
yorum. 

19 temmuz - Saat dokuzda, ak~am 
yemegi yedigimiz Strada, birdenbire ti.ifek 
se~leri i~itildi. Arkasmdan bag1rmalar, 
~arkt sesleri geldi. Ellerinde tiifekler, ro
volverkr oldugu halde, sokaktan, bir in
san kalabahgJ gec;iyor. Y umruklan ha -
vada, tehdidler savuruyorlar. Birka~ da

Bu hikaye, avcumuzun ic;inde bulunan 
miikemmel bir propaganda va81tasm1 ih
mal ettiil;imizi gosteren ki.i~iik bir misal
dir. 

izmir Belediye reisi, iimid ederim ki, 
ecnebi gazetecilerini de panayua davet 
ve misafir etmek fmahm ka_~Irmaz. Eger, 
bu i~e kafi tahsisah yoksa, Istanbul gaze
tecilerinin yerine ecnebi meslekta~laruniZl 
davet etmesini, kendisine, halisane tavsi
ye ederim. 

Dun zab1ta, milli ~iftc;:i hrkast umumi 
lt~reteri M. Madgearo ile mezkur f1rka 
b~tsi M. Lupuyu oldiirmek tehdidinde 
~lunmu~ olan be~ tethi§c;iyi tevkif et -

llliHir. 

Birligi miinasebatma bi.iyi.ik b1r IYl~lk 
getirmesi iimidini izhar eylemekic~Ir. 
M. Chigimetsunun vazifcsi, Japon bu._
yi.ik el<;isi Kavagoenin <;in - Japon "?~· 
nasebetlerini tamamen degi~tirecek uir 
r;are bulmak i.izere Mare§al <;an -_Kay -
,;;ek ile miizakerelerde bulun~u~u bu 
s1rada bilhassa cok ehemmiyetlJdir. 

ci~9i te§kilatlanm Milletler Cemivc
tile bcynelmilel i§ biirosu nezdinde t;m
sil eden beynelmilel sendikalar fede -
rasyonu, sendika hi.irriyetlermin geri 
ahn:nasmdan i~~i hukukunun <;ignen • 
mesmden, scndikalist §eflerin ve faa! 
i~<;il~:in ~evkif edilmesinden ve j~~i te
§ekkullen emvalinin musadere olun -
masmdan dolay1 protesto eder .•. 

Simdi 1spanyada islenen facialarm 
Bi.iyiik Harbin ba~mda Fransa ve Bel • 
c;ikada i~lenen cinayetlerle kabi!i ktyas 
olmadigl cevabm1 verdi ve 1spanyadaki 
ha~iselerin harice son derece mi.ibala~ah 
~eblde aksettirildigini ilave etti. Mt"sela 

kika sonra, ellerinde benzin tenekcleri ta- - ...... - .. _ ~---"'"-~~~---..... - .... --

M. Madgearo, Kral Karola bir tel • 
~ra~ ~ekerek, sol cenah partilerinde §id-
1 eth bir aksiilamel uyand1rm1~ olan bu 
ithi~ hareketlerini protesto etmi~tir. 
llgiltere • Muir itilaf1 bugiin 

imzalamyor 
londra 25 (Hususi) - 1ngiliz - MI

lt iti]afnamesi yarm sabah H ariciye Ne
:a1.etinde, Lokarno odasmda biiyiik me
~5Itnle imzalanacaktir. 1tilafname 13 
s· ISJr murahhasile Eden, Lord Halifaks, 
t Con Saymon, Makdonald ve M1s1r
l aki fngiliz F evkalade Komiseri tara -
lfldan imzalanacaktJr. 
~ Y eni mua'hedenln metni hafta sonunda 
~&tedilecek tir. 
iliatin i§leri gene karl§Iyor, 

Museviler tela§ta 
l<'j~U?iis 25 (A.A.) - Musevi gazeteleri, 
,1 

15bn hukumetile Arab liderleri ara
~~d~ Irak ve Maverai ;lerial1 siyasi 

ll)·1s
1Yetler vas1tasile yapllan ve Musevi 

I ler . . 
~~r·· lht kat'ryyen hesaba katmtyan 
[j~ 1 11§~~ler dolaytsile memnuniyetsiz · 
~:rm1 ve endi~elerini izhar etmek -

ltler 
la~iger. taraftan mufrit Arablar, Arab
<ii11~ Yapllan tekliflerin kabul edilece -
lb e~ §iiphe etmektedirler. 

"It "••.~uudun o glu Kudiise gidiyor 
q1~ Udus 25 (A.A.)_- Gazetelerin yaz-
1-ttir lla gore, Kral Ibnissiiudun oglu E
~tllle li'a?.'sal, Filistindeki vaziyeti tetkik 

k Uzere vakmda buraya gelecekiir 

lngiltere Filistine asker 

"It gonaeriyor 
' k~'u~i.is 25 (A.A.) - Bir tabur 1ngil iz 
A.taltrl, Filistine gitmek iizere yann 

adan hareket edecektir. 

Rumlar, italyan adala· 
r1ndan ka~1vorlar 

Atina 25 (Hususi) - 12 ada Rumlarl
nm firarl bugi.inlerde pek fazlala~m1~ -
hr. Ada Rumlan ki.ime kiime S~sam a
dasma ve oradan da Pireye gellyol"lar. 
ttalyanlann ycrli Rumlara kar~1 a!dJk
lan · §iddetli tazyik tedb!rlcri bunlarm 
gozlerini korkutmu!jtur. Italya~ me.m~r 
ian yerli Rumlara biiyilk cmmyetsJZl!k 
gost~rmektedir. 

M. Saht Pariste 
Berlin 25 (Hususl) - Ray~bank mu -

di.iri.i Dr. ~aht. Fransa Bankas1 mudu:_ii 
M. Laberynin ziyaretini iade etmek _u
zere bugiin ogleden sonra tayyare 1!.e 
Parise harekct ctmi§tir. Bu ziyarete SI-

d• b"" ··k b. ehemmh·et yasi vc ikhsa 1 uyu 1r . 
atfedilmektedir. 

Yunanistan §imendifer 
levazimi ahyor 

Atina 25 (A.A.) - Bavmdtrhk Baka
m M. Sprindos !!limendifer malzemel'i 
mi.ibavaatJ i~;in di.in Berline gitmistir. 

!ngiliz Bahriye N az1r1 Akde-
nize tetkikata ~1kti 

Londra 25 ( Hususi) - Bahriye N_a
rl Sir Samoel Hoare bugiin tavvare Ile 

~ rise hareket etmistir. Bahriye N azm 
~arsilyadan yatla M altaya gidecek -

Bu telgrafa ccvab veren i~ mi.iste~a!"l 
M. Dimitratos. M. Walter Scheven~lse 
a§agidaki telgraf1 gondermi§tir: 

cAlm1~ oldugunuz haberlerin asJisiZ 
oldugunu bildiririz. Hi<;bir hi.irriyet gcri 
alm~ami§, hi~bir mal musadcre edil -
men:I!i vc hi<;bir te~kilat kaldmlmam 1~
tir. _I§c;i .. sendi.kal~r birliginin gayrika ~ 
n~~~. mumess11len arastndan yalmz ikl 
ki§Jnm tevkifi, birligin kasasmda vaki 
yolsuz~uklardan dolay1 icab etmi§tir. 
Yunamstanda biiti.in i!lci merkezlcri vP. 

biitiin san'atkarlar te§kilatlan alman 
tedbirleri biiyiik bir memnuniyctle tas
vib eylemi§lerdir. 1932 den 1935 e kadar 
sendikalar tarafmdan paralan verilen 
iki yiiz bin i§c;i. tc~kilatlanna donmii5 -
lerdir. Hiikumet 8 saatlik is mi.iddetini. 
80 i§ konuna yayml§, kollektif i§ kon -
turatlanm kabul etmi§. iki defa olarak 
asgari gi.indelik miktarlanm tesbit e;•
lemi!?. Atina, Pire, Sclanik, Patras, Vo
la ve Kav-ala i§<;i te~kilatlan binalan -
mn satm almmas1 ic;in on milvon drah
mi koymu . hastahga, sakatl;ga. ihti -
yarbga. anahga ve oli.ime kar~ 1 sos.val 
s~~orta kan~m~n~ kabul etmi§ · vc ki.i -
c;uk ya11ta I§<;Ilerm himavesini iizerir.e 
alm1~tJr. Bi.iti.in Elen i!)~i ·s1mf1. kend i -
lerinin soyguncular elinden kurtanl -
masm1 sevincle sclamlamistJr .• 

Yunanistanda ilk defa oiarak i§ mi.i<>-
tc~arhgl, bir i§<;i~re. Yunanistan i~r;i 

ti r. sendikalar birli~i ~enel sekreterinc 
A kdenizdeki ingiliz donanmasJ ku - tevdi olunmu~tur. Hi.ikumetin iscilcr ~~~-

mandam Queen Elizabeth dretnotile Ce- hine aldJgi tedbirler hakkmda. 'malU -
beliittar1ktan Maltaya hareket etmi~tir. mat almalmzm. tamamen yanb~ haber
Sir Samoel Hoare donanma kumanda - I ere ist in ad ederek ag1r suiistimalleri 
nile beraber Akdeniz meseleleri hak - ~ori.ilen ~ah1 slann mi.idafaasm1 i.izeri_ 
kmda mahallinde tetkiklerde bulunacak- nize alm1~ oldugunuzu kavdetmek b1 

zim i~in <;ok elim bir keyfiyettir.~ llr. 

bi.itiin M adridde dahili harb ba~hyahbe
ri a~cak bir kilise yakddJgmJ misal gos • 
terd1. ManastJ r ve rahibelere aid binala · 
nn hastane olarak kullamldJgmdan ic;m
de oturanlann hususi evlere nakledildlk
lerini ve bunlarm da milis ordunun hi -
mayesinde bulunduklanm beyan etti 
Gijondaki miithi§ bogu§ma 
Pari~te inli~ar eden intra nsigeant l(a -

zetesmin muhabiri mahsusu, Gijonda ce
:eyan eden kanh muharebe hakkmda, 
Irundan ~u tafsilatJ bildiriyor: 

Hemen hemen sadece madcncilerdcr. 
ibaret bulunan Asturie mili;leri. 21 agus
tosta, o~leden sonra, Ciiondaki asilerin 
son mukavemetlerini de kirmislardn. Bu
rada cercyan eden muharcbc, ihtilalin bi
dayetindenberi vukua gclen carp1~malarm 
en kanhs1 olmus, asiler, 150 esir haric 
olmak i.izere, 600 telefat vermi~lerdir. 

Asturie milisleri, ~afakla be~~ber, 
meb'us Penanm kumandasJ altmda Si -
manca k1~lalanm kapattdar. Saat 7.30 
da, pencerelerden, kapllardan ve damm 
iistiinden, her taraftan bombalar f1rlat -
mak suretile hiicuma giri~tiler. 

Asiler bu ani hiicum kar~tsmda ~a~a
laddar ve miithi~ bir kttalle bomba ve di
namit giiriiltiilerile kam1k, gogiis go~iise 
bir ~;arpJ~ma ba~lad1 . Biitiin kap1lar tu • 
tulmu~tu. kimse d!~an ka<;am1yordu. 

Saal 15 te, sag kalan 150 ki~i teslim 
olmaga mecbur kald1. Bir tek zabit sag 
kalmamJ~h. KI~lalann kumandam mira· 
lay T errona ve yi.iksek riitbeli zabitler -
den birco~u. son dakikada olmii~lerdi. 

Binanm cnkaz1 arasmda, asilere ilti -
hak eden muntazam ordu efradmdan 350 
neferin ve fa istin cesedi serilmi~ bulunu
yordu. 

Milislerin zayiatmJ ORrenmek imka ~ 
mm bulamad1ksa da, asilerin zayiatmdan 

~lyan ba~ka adamlar gec;iyor. Bi.itiin ge
ce, pencereden, yangm seyrediyoruz. 
Sonra saat 2 ye dogru, bizim sokakta, el
li metro kadar ileride iic; ev tutu§uyor, 
yanmaga ba~hyor. 

20 temmuz - Lejyonun gelecegi ~a
yialan dola~1yor. K1z1l milislerden bir kol 
Larodaya hareket ediyor. Evimizi ara§ -
tmyorlar ve isimlerimizi. ~iipheli ~ah1slar 
listesine yaztyorlar. 

21 tcmmuz - Dostlanm1zdan on er
kegin, evlerinin i~indc, yahud sokak ka
plsmm oniinde rovolverle oldiiriildi.igiinii, 
bu SJTada, ailelerinin balkonda durup bu 
faciay1 seyretmege icbar edildiil;ini i~itiyo
ruz. 

27 temmuz - Kimbilir nereden teda
rik edilen ZJThh bir otomobille, kiZll mi
lisler dolasmaga c;Iklyorlar. Ak§ama dog
ru aYdet edip ~ehre yayJhyorlar. Biitiin 
gece tiifek sesleri i~itibyor ve yangm alev
leri etraf1 kiZIIa boyuyor. 

30 temmuz - Bu sabah, yirmi yedi 
evin yand1gm1, ahbablanm1zdan k~rk ye
di ki§inin oldiirdiigiinii haber aldJk. 

2 agustos - Ordunun, yakla§IIgi 
haberi kat'ile§iyor. 

5 agustos - Giin ortas1, sokakta silah 
seslcri i~itiliyor. Sehir halkmdan yirmi ye
di ki~inin daha oldiiri.ildiigiinii haber al
dtk. 

9 agustos - Ordunun pek yakmda 
Y_~rmi ~ilometro ~a~a.r )'akinda oJdug~ 
soylemyor. Sehnn Jc;mde durmadan mi _ 
li~ler dola~1yor. Evimize giriyorlar, bizi 
lm odaya kapatJyorlar, evin her taraftm 
ara~tiTJyorlar. 

I_ 2 aguslos ( ~eceyans1 ) _ Ogleden
bcn,_ kiZIIlar, kamyon~r, arabalar, oto -
mobiiler~e Malagaya gidiyorlar. Bu ak -
~am ~e~Jr si.ikunet ic;inde. Saat ona dog· 
ru, sehnn dJsmdan ~iddetli bir siiah taku
disJ i~itildi . 

Defter burada bitiyor. Filha,kika, o 

Habesistanin 
' 

Galla kabilesi 

ingiliz himayesine 
girmek _ istiyormu' 

Londra 25 (Hwusi) - Habe§ista
mn Galla kabilesine mensub I 6 kabile 
reisi ingiltereye miiracaat ederek Habe -
istanm Ingiliz himayesi altma almmas1-

m rica etmi~lerdir. Haziran aymda ya -
pdan bu miiracaat bazt siyasi sebebler • 
den dolayt ~imdiye kadar gizli tutul • 
mu~tu. 

Salahiyettar mehafilde temin ed1ldi -
gine gore, ayni kabile reisleri miiracaat
lenm tekrarlami~lardu. 

Boluda zelzele oldu 
Bolu 25 (A.A.) - Bu gece sa at ya

nmda vukubulan k1sa ve oldukc;a ~iddetli 
yer sarsmhSJ halkt uykudan uyand1rd1. 
Bunu bir ikincisi takib etti ise de hafif ol
du, hasar yoktur. 

ak~am saat I 0 da, milliciler ordusu, §eh
rin ilk cvlerini i~gal etmi~ bulunuyordu. 
~ehre ilk gircn kuvvet tanklardan, bir 
siivari boli.igiinden Ye bir lejyoner tabu
rundan ibaretti. Bu kuv-vcte General 
Varia e crkamharbiyesi kumanda edi -
yordu. Ertesi sabah, ~afakla beraber §eh
rin her taraf1 isr.al edilmi$ ve bu suretle 

Antaquerra, musademesiz zaptedilmi~ 
bulunuyordu. 

0 giindenbcri, hiikumet tayyareleri, 

hergiin birkac; defa ~ehre bomba ahyor • 

larsa da ~imdiye kadar bir zarar iras ede
memi~lerdir. 
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. 
KU~Uk . 

HI kAye Benim bah am kimdir? 

[Ba.J taraft dilnkil saytmtzdadtr] 

Ben hic;bir §ey anlamamazllktan ge
lerek c;ahk bir suratla sordum: 

- Kadm ne istiyorsun? 
Boynunu bir yana igdi, balu§l baygm 

bir siizgiinliikle tathla§h. Halecandan 
gogsu kabanp iniyordu. Anla§Ilmaz bir 
§eyler kekeledikten sonra: 

- Soyliyemiyecegim. tikamyorum. 
Dedi. Aram1zda elim bir srr vard1. 

Fakat bunu soylemege nas1l cesaret e
decekti? ihtiyar kad1iun siiniik gozle -
rinde §imdi uzun bir tahassiiriin ate!$le
ri klvllClmlanarak ytiziime baktt, baktl 
nihayet baygmhk getirir gibi bir halde 
yiizi.isti.i yere kapand1. 0 kuru gozlerin
den §imdi s1!ak ya§lar bo§amyordu. 
Ayni halecanla benim yiiregimi de c;ar
pmtl ald1. Metanetimi muhafazaya c;a -
h§arak: 

- Kalis kadm ne oluyorsun? 
Dedim Halsizce dogruldu. 1;)efkat 

lem'alan s~ilen gozlerini bana dikti. 
iniltiye benzer bir ifacie ile: 

- Mes'ud 41, mtisaade et, birkac; da
kika yiiziinii goreyim. 

Dedi. 1;)imdi daha hazin bir dikkatle 
goz gaze geldik. Aman yarabbi, topra
ga diinmti§ sefalet timsali bu kadid c;eh
renin aim, burnu agz1 o bozgunluklar; 
ic;inde bile bana nekadar benziyordu. 
i~;imden pathyan bir damann s1cak ka
m 1gtl, Igil gene ic;ime akb. 

Ana, ogul kanlanm1z kayna!iiYOL'dU. 
Ben otuz ya!;mdan sonra ana sesi du -
yuyordum. 0, cami kaplSlna aglar bt · 
rakt1~ kundagt koskocaman bir adam 
olmu~ goruyordu Aramtzdaki gittikc;e 
artan Jsmmayl farkeden kadm beni 
rikkate getrren ht<;kmklar ic;inde: 

- Ogul ben ettirn. sen etme!. 
Ricastm inledi. Cinayetindcn utamr 

bir jestle iki avucile ytizi.ini.i kapad1. 
Bogula, bogula aghyordu. Ben de te -
peden hrnaga kadar bir ispazmoz ge -
c;iriyordum. Fakat rikkatimi yenmege 
ugra~arak: 

- Kadm; anahk iddiam redle ben 
§irndi seni kaqtmdan kovabilirim. La
kin ald1g1m terbiye ile yiikselen vic -
damm bu muameleye mi.isaid degildir . 
Zira yuztinde anah~mm inkar kabul 
etmez ispatlanm ta§tdi~m goriiyorum. 
Evet !?liphesiz senin oglunum. Bir §artla 
gtinahm1 affetmeye de haz1nm. Soru • 
lanma dogru cevablar verirsen. 

Anam ~imdi bana biraz daha yakla~h. 
Titriyen kans1z dudaklarile: 

- Veririm evlad veririm.. Allah bir 
dogru cevablar veririm .. 

- Cami kap1lanna, karanhk sokak -
lara b1raktJgm t;ocuklanmn ben ka -
t;mcJmytm? 

0 gene ~imdi ellerile yiiziinii orterE.'k 
ik1 h1ckmk arasmda cevab verdi: 

- Uc;tinctisi.i ogulcugum uc;i.inctisii .. 
- 0 karde~lerim ne oldular? 
- Sorma da soylemiyeyim. Sokaga 

btraktlan henliz canlanml§ et parc;as1 
ne olursa ... t§te yalmz sen kurtuldun. 
Tann yalmz sana aCldt. Hayattan yal
mz senin nasibin varmt~. 
~imdi anamdan ziyade ben titriyor • 

dum. Soruda devam ettim: 
- Baham kimdir benim? 
Anam bir mec;hultin halline ugra~1r 

bir dalgmhga vard1ktan sonra: 
- Uzun mi.iddet elinden yakam1 kur

taramadif(lm Teke Hasan adh yar1 deli 
bir sarho§. 

- $imdi nerede? 
- Bir sirkat vE katil cinayetinden 

dolay1 yedi seneye ceza yedi. Hapisa -
nede oldii ... 

Oh, o btiyiik teesstiri.im arasmda ha
bamm oltimii sevincile yi.iregim biraz 
ferahladJ. 

Baham bir sarik, bir katil, anam i§te 
boyle bir hayduda lii.y1k bir di~i.. Bu ik1 
sefilden dogan ben bir giin gelip te 
(par atavisme) bu soysuzlara c;ekecek 
miyim? Bu §tiphenin ytlam h;imde gene 
ktvranmtya ba~lad1. Ye'sim derindi. 
Yoksa gordtigiim tahsil, ald1g1m ter -
biye tesirile damarlanmdaki pis kan 
tasfiye edilmis mi bulunuyordu? Ana • 

HUseyln Rahmi 
m1 bir miiddet igrenc; getiren bir mer
hametle seyrettikten sonra sorguya gi
ri§tim: 

- Vticudiinden kopan bu yavrucak
larm kundaklanm sokaklarm karanh
gma btraklrken ic;inden hic;bir ac1 duy
maz mtydm? 

- Duyardtm ogulcugum, yiiregim SIZ· 
lardl amma elden ne gelir? Nikahstz er
keklerden alan c;ocuklann cemiyette 
yerleri var m1? Ve sonra beslemege a
nada babada kudret.. Onlan ne diye; 
ne adla kime takdim edebiliriz? Bizi 
c;irkefte b1rakan sosyetenin bizden zi.ir
riyet beklemege hakk1 yoktu. Kazara 
bi.iyiiyerek almlarma pic; damgas1 vu -
rulan c;ocuklanm1z da hayatta bizim hi
rer ornegimiz olmuyorlar mt?Ne fayda 
olacak onlardan diinyaya? 

1;)u suali tekrarlamaktan gene ken ·
dimi alamadtm: 

- Benim Teke Hasandan olduguma 
kesenkes emin misin? 

- Ne bileyim ogul, sana dogru soy
lemege soz verdim. El kanlar1 nikahh 
kocalanna bile hiyanet ediyorlar da hiz 
bu nikahs1zlara m1 sadlk kalacag1z? 

Arttk ba~tm dontiyordu. Ben bir ba
badan degil. sekiz on zaniden peydah -
lanmt§a benziyordum. Soyletmek iste
digim bu kadm1 §imdi susturmak hale
canlanna dii§iiyordum. Fakat o artlk 
k!Zl§ffiUjtJ: 

- Dogrusunu istedin, ben de yalan • 
SlZ soyliiyorum. Biz dinsiz, imanstz di.in
ya:va haytrSJZ oluruz. Yaradana k1zg1 -
mz. Bizi boyle yapan Allaha neye ~i.ik
redelim? Hakk1m1zda cezadan ba~ka bir 
~ey dii~linmiyen sosyeteye haytrh ol · 
m1ya nic;in c;ah§allm?.. N emiz para e
derse onu satar1z. Bulunca c;alanz. Ar;
llktan iilecek degiliz ya ... 

- Kac; defa mahktun oldun? 
- Bes... Gazetelerde okumadm nu 

me~hur Fmd1k Haticeyi.. 
Ke§ke anam bu kadar da dogru siiy

lemeseydi. Ne di.i§tineeegimi, ne diye -
cegimi, §a~1rm1~tlm. Derin bir ye'sin 
karanhklarmda ruhum bogulurken ka
dm soyleniyordu. 

- Ogul emin ol.. ic;in rahat etsin. 
Kendimi sana tamttlktan sonra arhk 
namuslu ya~ayacag1m.. Halime bak. 
Arbk bu sefil hayat1mm sonunday1m. 
A~hktan iilsem de gam yemem.. Genc
lik benden gitti. Arhk nemi sataca -
g1m? Arhk c;ahp <;IrpmaJl da becere -
mez bir hale geldim ... Namuslu olaca
gtm .. Namuslu ... 

- Dogru mu siiyluyorsun anne?. 
- !nan ki do~ru .. ~imdiye kadar soy-

Jedigim yalanlardan ne fayda gordiim 
ld bugiin dogru soylemiyeyim. Seni go
riince ruhum degi§ti. Koti.iltikle iyiligi 
farkettim. Ah ah ben de kundakta iken 
terbiyeci bir N asuhi Efendinin eline 
dti~mli~ olaydtm .. 

Yalan, dogru, o ane kadar hayatm 
bu kadar bogucu istikrahile sars1lma -
IDI§hm. Boyle anadan, oyle babadan 
dogmak cezasma ugramak ic;in benim 
ne kabahatim vardt? Demek ki hep te
miz doguyoruz, ne olursak sonradan o
luyoruz. Ben bu sefillerin ellerinde bli
ytiye idim, zab1tayt yoranlardan, hapi -
saneleri dolduranlardan biri olacakbm. 

Dti§ti.igiim vaziyetteki en ehven ci -
heti bu me~'um miilakatl k1sa • kes -
mekte buldum: 

- Kadm dedim, seni affedebilmem -
deki §art)arm en miihimmini ~imdi SOy
liyecegim. 

- Buyur ogul, buyur .. 
- Bu kapmm dt11mda bir odaCl du -

ruyor .. 
- Evet.. 
- Her ay ba§mda geleceksin. 0 sana 

otuz lira vereeek. 
Anamm donuk gozlerinde sevinc 

§im~ekleri r;akmtya ba§ladl. Anladtm ki 
bu otuz lira onun sefil son hayatm1 ser
vetle dolduracak mtihim bir paradtr, 

Minnet ya~lan sac;a sac;a ayaklar1ma 
kapanmak istedi. Geriye iterek: 

- En miihim ~arhm da §Udur: Blr 
daha bana _gori.inmiyecek. varhgmdan 

Pendikteki beyaz ev 
...------

Zab1ta roman1mn:: s 
- Bu haber c;ok mu miithi~ bir~ey 

Allaha~kma~ Ne var, nedir bu; zavalh 
kizca~Iz?.. 

Dedi~i zaman gene k1zm dii§up bay•
laca~ml samyordu. 

- Merak etmeyiniz, ben burada size 
yard1m etmek i«;in bulunuyorum. 

Bu siizleri ona cesaret vermek i~;in siiy
lemi~ti. Bununla beraber bu hakikat te 
degil miydi? 

Miithi~ bir tehlike bu kiZl tehdid edi 
yor. Hem bu tehlike gardan, Sirkeciden 
ba~byarak evine kadar devam etmekte 
idi. Muhakkak ki zavalh ktz bu fehlike
nin kendini bir k1ska<; p;ibi sikhgmJ hisse
derek sarsilmi&II. F akat buna ragmen ha
la Ken amn teklif ettigi yardimi kabul et· 
miyor, ona kar~1 hala emniyetsizlik gos
teriyordu. 

Birdenbire gene kiZJD biitiin viicudii · 
nun buz kesildigini hissetti. Kendinden 
l!;e<;iyordu. Siddetli bir hareketle bay1l • 
maktan lturtutdu~u zaman: 

- Siz benim halimt gatm" utnlftsUnuz, 
dedi. Daha agz1ma bir§ey koymad1m da .. 

Halbuki sabah daha yeni oluyordu. 
Onun ic;in bu mazeret pek giili.incdii. 

Kekeliyerek: 
- Demek bir harf buldunut, 0 harfi 

mi~ 

- Evet. F akat bun Ian bir tara fa b•ra
km da bir kahvaltl yapmlz, olmaz m1 ~ 

- Siz de bana soyliyeceklerinizi kesi
niz ve hepsini soyleyiniz. 

- Zaten bitti, soyliyecegim bir~ey 
~almad1. 

Bir saniye dii~iindii, sonra sordu: 
- Sahiden bana siiyleneceklerin hep· 

sini soyledinizse ala. Yoksa ve eger siz 
bana hakikaten yard1m etmege karar ver
iinizse ... 

- £!bette verdim ... 
- 0 halde, bana yard1m edebilmek 

ic;in benden en kiic;iik teferruatJ gizleme· 
mek (.him geldi~ini takdir ediniz. 

Sesi c;ok ciddi, adeta emreder gibiydi. 

CUMHURfYET 

Bel~ikada bir 
casusluk hadisesi 

istihkamlartn planlar1 
Almanlara sablm1~ ... 

Belc;ikada, ~imdiye kadar goriilmemi~ 
derecede miihim bir casusluk hadisesi ol
mu~tur. Hadisenin cereyan etti~i mahal, 
Versay muahedesi mucibince Belc;ikaya 
verilen bitaraf Cahamine mmtakasidir. 

Bu mmtakada, ~imdiye kadar bu nevi bir 
hadiseye tesadiif edilmemi~ti. Yak' a kah
ramanlarmm, buray1, mf bu sebeble in
tihab ettikleri anla~d1yor. 

Calamine. «Aix Ia Chapelle» ~ehrine 
bir elektrikli tramvayla bag!. oldugu ic;in, 

casuslar, Alman ajanlarile, bu sayede c;ok 
kolayhkla temasta bulunmakta idiler. 

Bundan birkac;. hafta evvel, Beverloo 
karargahmdan bir makinelitiifek kaybol

mu§tu. Asker! makamat, adliye ile mii§
tereken ciddi tahkikata giri§ti. hte bu tah
kikat neticesinde alt1 ki§i tevkif edilmi§tir. 
Mevkuflarm hepsi Calamine ahalisinden
dir. Maznunlardan ba§hcasJ Arets is -
minde bir kimse olup kansile birlikte tev
kif edilmi§tir. Tiifegi c;.alan, ayni mmtaka 

sakinlerinden Merssens isminde bir asker
dir. Bu asker, tiifegi c;ald1ktan sonra, 
Arets ve kansmm i§tirakile, bunu Alman 
hududuna kadar gotiirmii§ ve 30,000 
Belc;ika frang1 mukabilinde satmJ§tlr. 

Mevkuflarm hepsi suc;lanm itiraf et -

mi§lerdir. Bunlardan Mauwe'un, Battice 
istihkammda c;ab§mt~ oldugu ic;in, §ark 

istihkamlarma dair Almanlara c;ok mii -
him if~aatta bulunmu~ olmasmdan §uphe 
edilmektedir. 

Bu tevkifattan sonra Balkry isminde 
bir §Oforiin kans1 da tahll tevkife almmi§" 
l!r. Hadisenin c;ok §iimullii oldugu, tev -
kifatm gittikc;e artacag1 siiyleniyor. 

Vef-.4t 
Basm arkada~lanm1zdan Hulld Ek -

lerin refikas1 tsmet, bir operasyon so -
nunda vefat etmi§tir. Cenazesi bugi.in 
Haseki hastanes-inden 11 de kaldtr1la -
caktJr. Arkada§lmtza teessiirler dileriz. 

aileme de hic;bir §ey sezdirmiyeceksin. 
- Peki evlii.d peki, seni bir daha gor

memek bana !;Ok act gelecek amma ta
hammi.il edecegim .. Bu odadan !;Ikhk -
tan sonra senin ic;in olmii§ bir ana ola
cagim .. Bir daha adrm1 i§ittirmiyecegim. 
Merak etme. .. 

Pek !;abk durdugum ic;in bana yak -
la§maya cesaret gosteremedi. Gene u
zun bir secde ile yere kapand1. Sulu 
sepgen bir matemle tahtalarl opiiyordu. 
Sonra bir humma hastas1 ra§eleri ve 
kesik davram~larla ayaga kalkti. Ka -
p1ya dogru yi.iriirken her ad1mda bir 
ba~m1 c;evirerek ya§h baluslarla beni 
siiziiyordu. 

Son sozu §U oldu: 
- Senden, ya§lar akltarak ilk ayrlb

~rm cami kaptsmda oldu. ikincisi de bu .. 
N ekadar koti.i olsam anay1m. inan, yi.i
regim kanayarak gidiyorum. 

Bu sozlerle son vedatm yapan ana -
mm gozleri kar§tmda derinle;~ti.. De -
rinlc§ti, bogmak ic;in beni i~ine c;eken 
birer hiiziin ummam oldu. 

*** 
Biz her oldugumuz §eyi iklimin, mu-

hitin, dogu§lanmizdaki soyluluk, soy -
suzluk tesadi.iflerinin tesirlerile oluyor· 
sak zenciye nic;in siyahsm? Mecnuna 
niGin delisin, zekiye, abdala nic;in bi:iy
lesiniz diyebilecek miyiz? Fakat katile 
nic;in oldi.iriiyorsun? HlrSlZa neye c;ah
yorsun diyebiliyoruz. 

Bu determinist felsefe ic;inde alan fe
nahklarm ba~ mes'uli.i kimdir? En bti
yi.ik suc;luyu arayabm. Di.i~i.in bulursun 

l§te o .. Layiis'el amma yef'al... 

Hiiseyin Rahmi GVRPINAR 

Bundan dolay1 Kenan hak1lcaten bir nok
tayl unutup unutmad1g1m di.i§iinmege lii
zum gordii. 

Her~eyi soylemi§, gizli hie; !:>ir§ey bi
rakmami~li. Y almz bu haberler gene k1za 
ba~mtn iistiinde dola§an tehlikeyi i§aret 
rtmege kafiydi. Kenana gore Nermin, bu 
binay1 hemen terketmeli, kac;mah ve teh
like zail olunc1ya kadar buraya ugrama
mahydi. Fa kat kendi ken dine onun nere
ye saklanabilecegini sordu. Delice bir fi
kir, belk1 c;:ocukc;a... K1zkarde~inin evine 
gotiiremez miydi? N ahide iyi bir kiZd!. 
H ic; ~iiphe yok ki kendisine iltica eden bir 
bic;areyi himaye ederdi ve Nermin onun 
evinde her tehlikeden masun bulunabilir
di. Y almz bir mesele var ki serkomiser 
Kutsi k1zkarde§inin adresini almi§h. Bu 
~eytan adamm bildigi bu adres iizerinde 
kolayca takibat yapabilecegine ~iiphe 
yoktu. 0 halde tehlike bu suretle de iza
le edilemezdi. 

- Hakkm1z var, dedi. Sizden hie; bir 
~ey saklamamakhg1m laz1m. F akat evve· 
Ia size ~unu sormak istiyorum: Buraya 
geldiginiz ve iizerinizde anahtanmzm ol
madigmi anladigiDIZ zaman ne oldu? 

- Bun dan size ne? 
- Bana ne! Dogru amma soylerseniz 

Karikatiir sergisi a~dd1 
Tiirk matbuabn1n mizah vadisindeki yartm 
as1rhk ne~riyat ve eserleri bu sergide toplandt 

Sergide ie§hir edilen h.arihatiirlerden ba:z:rlarr 
K1rk giin kirk gece eglenceleri miina

sebetile festival komitesi tarafmdan T ak· 
s1mde, emlak §irketinin yeni yapllrd1gt 
bmamn iist kat salonlannda tertib edilen 
karikatiir ve mizah sergisi, diin ac;IlmJ§hr. 
~oyle boyle yanm amhk bir devrin mi -
zah gazetelerini, muhtelif adlarla muh -
tel if memleketlerde tiirkc;e ve F ransazca 
c;Ikanlmi~ miza·h gazeteleri kolleksiyon -
lanm ve karikatiirleri toplu ve devir de -

vir tasnif edilmi~ bir halde gosteren ser 
ginin ac;Ilma merasiminde Vali Muhid -
din Ostiindagla bin;ok meb'uslar. Bele
diye erkam ve kalabaiik bir davetli kiit· 

lesi haz1r bulunmu§tur. 
T ertib ve tasnif hususunda cidden mu

vaffak olan sergi me~rutiyetten evvel ve 

me~rutiyetten sonra 91kan mizah gazete
lerini ihtiva etmek iizere iki k1sma aynl -
maktad1r. 

Me§rutiyetten evvel c;1kan mizah gaze· 
telerini ihtiva eden kisimda «Diyojen, 
Letaifi asar, T erakki, Eglence, <;mgirak
h, Katar, Latife, Tiyatro, ~eref, Med -
dah, <;aylak, Ceveze, Kahkaha, ~afak 
ve Zuhuri» gazetelerinin tam kolleksi • 
yonlan da bulunmaktad1r. 

Bunlardan ba§ka Abdiilhamid devrin
de muhtelif memleketlerde Jon Tiirkler 
tarafmdan ~Ikanlmi~ gazetelere ve kari

katiirlere ayn bir ko§e tahsis edlimi~tir. 
Bu klSimda da lki yiizlii Padi§ah, !s -
tikbal. Davu!, Beberuhi, Zevali Devlet 
ve Elhilafe nammdalci gazeteler te§hir e
dilmektedir. Bu gazetelerden Davul ga· 
zetesini vaktile c;Ikarmi~ bulunan ve bu 
ci.irmiinden dolay1 idama mahkum edilen 
Roterdam ba~konsolosu Ali Nuri, ihtiyar 
halile diin T aksime kadar gelerek gaze-

tesini orada gormii~ ve idamma aid fer -
mam da sergiye hediye etmi§tir. 

M e§rutiyetten sonra 91kan gazetelere 
tahsis edilmi§ alan klSlm ise Emniyeti 
Siyasiye. Ceveze, Miize, Kalender, La
la, Kalem, Davul, ~akrak, Falaka, 
Eziip, Kibar, E§ek, Babahimmet, Cin -
goz, Malum (E§ek), Yuha, Alafran -
ga, Ziimriidanka, Laklaka, intikad, Eg
lence, Diken, Alay, Cartbeyim, <;imdik, 
Akbaba, Piiskiilliibela, Derdli, Kelebek, 
Ton ton, Haber Anas1, Karnaval, Y eni
c;eri, h. Karaku§, Cici, T avus, incilic;a· 
VU§, Dalkavuk. ~aka, Latife, Karasinan, 
Hokkabaz, ~ulebaz, Gramofon, C1dJk, 
Curcuna, Papagan, Hasbihal, Cambaz, 
Ziigiirt, Mir' at1 alem, Ni§ter, Perde, 
Afacan, Ayna, Hacivad, Zevzek, Bo§
bogaz, <;ekirge, Cadaloz, ~akaci, Nas -
rattin Hoca, Pi~ekar, Nekregu ve El iif
riik nammdaki gazeteler ve resimlerile 
siislenmi§tir. 

Bunlardan ba§ka bir ko§e mizahl Tiirk 
tiplerine, bir klSlm amatiir karikatiiristle -
rin eserlerine, bir k1s1m diinya gazeteleri 
tarafmdan iktibas edilmi§ Tiirk karika -
tiirlerine, Avrupa sergilerine i~tirak etmi~ 
Tiirk karikatiirlerine tahsis edilmi§tir. 

Serginin en ~ayam dikkat klSlm!an, 
Cerna! Nadirin, Ramizin ve Miinif Fe
hinlin §imdiye kadar ne§redilmi§, edilme· 
mi eserlerini ihtiva eden klsimlardir. Bu
rada seyirciler uzun miiddet durmakta ve 
her karikatiirii uzun uzad1ya tetkik et -
mektedir. Sergi hergiin saat ondan on ye
diye kadar ac;:1k bulunacaktu. 

Sergi komitesinin gerek yanm amhk 
devri canlandirmak itibarile, gerekse ter
tib ve tasnif itibarile muvaffak oldugunu 
burada tekrar etmegi bir bore; biliriz. 

POL/STE\ Saigon- Paris hava yari§I 
BiR <;OCUK KAYBOLDU - Lale - 25 birincite§rinde yap1lacak olan Pa-

lide Havuzluhamam caddesinde oturan ris - Saigon hava yan~1 uc;akc;.Ihk tarihin
Mehmedin 18 ya§mdaki oglu Ali dokuz de en c;:etin ve uzun bir miicadele olacak
gi.indenberi kay1bd1r. Polis Aliyi her ta- t1r. Y an§a tayyarecilikte ileri milletlerin 
rafta aramaktadtr. hepsi de i~tirak edeceklerdir. 

BiR AMELE KAZANA DU~EREK Aero Club de France tarafmdan ter-
OLDU ~ ~ehremininde BeyaZ!daga tib olunan bu yan§ Paris, Bagdad, AI -
mahallesmdeki hah y1kama fabrikasm- I h b d 5 · d 1 kt 
d 1 t a a a , a1gon arasm a yap! aca tr. 

a c;a l§an. amele zmirli 35 ya§larmda M f 13 600 "ld" V .1 k .. k. 
Hasan, fabrikamn hall silkme dairesin- esa e ' mi IT. en ece mu a-
deki kazana teneke ile su doldururken fatlann tutan 15 - I 6 bin !ngiliz lirast a· 

birdenbire ayag1 kayml§ ve donmekte 
alan kazamn ir;ine di.i§IDii§tiir. Zavalh 
aznele kazamn ic;inde son bir gayretle 
.can kurtaran yak mu• diye bagirml~
ur. 

Fabrikada c;ah§anlar bu feryad iize
rine makineleri durdutarak Hasam ii -

!Urn halinde kazandan c;tkarml§lardir. 
Yarah hastaneye kaldmlrrken olmi.i§tiir. 

iyi olacak. 
- Peki soyliyeyim: Anahtan bula

maymca evvela ic;eriye giremedim. 
- <::antamzi kaybettiginizi anlaym-

ca ... 
- Ceriye diindiim, yoku§ta bir miid

det arand1m, sonra daha ileriye gitmek
ten vazgec;erek eve geldim. Anahtar ol
madan da ... 

Bu noktada biraz durdu, tereddi.id edi· 
yordu, sonra: 

- Odamm oteki sokaga bakan pen
ceresinin daima pek iyi kapanmadigiDI 
ve alc;ak oldugunu bilirim. 0 sokaga gec;
tim ve bildiginiz gibi ic;eriye atlad1m. 

Gene klZln suallere gayet k1saca cevab 
vermek istedigi ve otelden c;Ikhktan son
ra ne yaptJgmi, nas1l geldigini anlatmak 
istemediKi gori.iniiyordu. Onun ic;in Ke
nan ba&ka suallerle onu me~gul etmege 
c;ah~arak: 

- Arka sokaga nereden gidilir~ 
- T ekrar Kumbaracl yoku~una c;tk-

mak, biraz daha a§agi inmek, sonra bu 
bizim evin hizasmdaki evlerin arkasmda· 
ki sokaga sapmak laztm. 

- Y old a kimseye rasgelmediniz mi? 
- Hay1r, hie; kimseye. Y a siz? 
Ba~ml sallad1: 

rasmdad1r. --···-llk pamuk mahsulii 
fzmir (Hususi) - Baymduda Kara

oglanzade nammdaki c;ift~i vatanda§m ye

ti§tirmege muv_affak oldugu ilk pamuk 
mahsulii diin Izmire gelmi§, ~ehirde da -

vul, zurnalarla dola§tlnlmi~ ve borsaya 
gotiiriilerek 45 kuru§tan sahlml§hr. 

- Bununla beraber, sizden ve ben
den ~vvel buraya birisi gelmi§ olacak. 

Gene lozm yiizii sapsan kesildi. 0 ka
dar fenala~h ki Kenan siiziiniin ~iddetini 
biraz tadile liizum giirdi.i: 

- t~eriye girmi§ olamaz. Kapmm o
niine kadar gelmi~ olacak, c;iinkii ben bu
raya gelip te kap1y1 c;aldigim ve kimse -
nin gelip a~madigml goriince anahtanm
zi kullanarak ic;eriye bir adtm athg1m za
man kapmm i~erisinde bir klZll 0 marka
SI daha buldum. Kapmin arahgmdan atJI
mt~ olacak. 

- N e dediniz ~ 
- Bir 0 markas1 daha I 
Bu defa ~enc k1zm heyecanm1 zapt 

i~in gosterdigi azmi Kenan ic;inden takdir 
etti; N ermin sadece: 

- T uhaf ~ey! dedi. 
- <;ok garib; i~te marka. 
Ve markay1 gene k1za uzatarak: 
- Beni dinlerseniz Nermin Hamm, 

dedi. Siz bir miiddet bu eve ugramay1 -
nJZ, kaybolunuz. 

N ermin cevab vermedi. Acaba i~itme
di mi? 1tidalini tekrar kaybeder gibi ol u
yordu. Kenan kendi kendine: 

- Belki de zavalh nereye gidecegini .-... 
dii~iiniiyor !• 

26 llgustos 1936 

RADVO 
( Bu aksamki program) 

iSTANBUL: 
18 hafi! paq;alar (phi.k) • 19 haberJer • 

19,15 muhtelif plaklar - 20 Bariton DlakO· 
not. Piyano refakatlle - 20,30 stiidyo or • 
kestra!ar1 - 21 ,30 son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansmm ga-
7.etelere mahsus ha vadl.s servisi verileeel>
tlr. 

viYANA: 
18,15 konser - 19 konu~malar - 20,06 ha· 

berler, hava raporu ve salre - :!0.25 on da
klkailk e~lence _ 20,35 9an ve musikl ken• 
seri - 22,10 Salzburg muslkl §enUk.leri • 
23,30 haberler _ 23,40 gramofon, konu§ • 
rna - 24.35 Viyana musikisi. 

BERLiN: 
17,50 muslki - 19,05 Frankfurttan naklell 

konser - 20,05 kar1~1k e~lencell ya.ym • 
21,05 haberler - 21,20 U.ylpzlgden naklell 
gene milletlerln zam.am - 21 ,50 gramofon • 
23,05 hava raporu, havadis, spor • 23,3' 
konser ve dans havalan. 
BUDAPE~TE: 

20,10 Salzburg muslki ~nlikleri - 20,40 
slyasl haberler - 21.55 haberler - 23 ,20 c;J.n• 
gene orkestrast • 24,05 salon orke.stras1 ' 
1,10 son haberler, 

BUKRE§: 
20,45 gramofon - 21.25 mektub It,utll6U • 

21,40 viyolonsel konserl - 22,15 f;;an kon • 
seri - 22 ,35 haberler, spor _ 22,50 kiictiik or• 
kestra - 23 ,50 franstzca, alrnanca haber • 
ler - 24 haberler. 

LONDRA: 
18,20 ~ocuklarm zamam - 19,05 havad!S. 

National i.stasyonu _ 21,05 etlenceli musJ!d 
ve dans havalan - 21,50 komedl • 22.35 
musiki - 23 ,15 spar, havadis - 23,35 dan$ 
muslkisl . havadls - 24,45 konu~a. 

PARiS [P. T. T.): 
20,40 orkesh·a konserl • 21,05 Turilllll. ha• 

berl~rl - 21,20 gramofon - 21,25 ~arktlar .. 
21.35 orkestra konserl - 23,05 kan§lk ya • 
ym - 23,35 havadl.s - 24,05 Amerika haber• 
Jeri. 

ROMA: 
20,10 almanca tur!lllll. haberlerl • 20,25 

e~lencell konser - 20,50 franstzca haber • 
ler - 20,55 Yunanlstan IQ!n yaym - 21,10 
havadls, gramofon _ 21 ,45 orkestra, keman 
konseri ve halk havalan, sonra dans mu· 
slklsl, havadls - 24,20 ingllh!',ce haberler. 

NobetC.i Eczaneler 
Bu gece nobetc;i clan eczaneler ~unlar • 

d1r: 
istanbul cihetlndek!ler: 
Aksarayda (Sarlm), Alemdarda (All RJ• 

za l. Bakukoyde (istepan), Beyazidda cCe• 
mil), Emlnoniinde (Hii.snii Haydar). P'e • 
nPrde (V!talil, Karagiimriikte (M. Fua<ih 
Kiic;iikpazarda (Yorgi), Samatyada (Ero • 
fllos), ~h!emlnlnde (A. Hamdl) 1 ~hzade• 
basmda (UniverslteJ. 
Beyo~lu clhetindekller: 
Galatada <Hklayetl, Haskoyde <Barbutl. 

Kas1mpa~ada .cvas1tl, Mel'kez nahiyede 
(Galatasaray), (Garihl, ~!~li.cfe CM~ka), 
Ta.~simde (KemaJ Rebi.ill, (Kurtulu~). 

Uskiidar, Kad1ki:iy ve Adalardak!ler; 
Biiyi.ikadada t$ina.sl) , Heybellde (TanMl, 

Kad1ki:iy Pazaryolunda (Ritatl 
1 

Mod ada 
(Sthhatl, Uskiidar Ahmed!yede (Ahrnedi· 
ye). 

Tayyare 
yard 1m 

Cemiyetine 
vazifemiz 

Yard1mm az1 c;ogu olmaz. Her ferdirt 
Hava davasma gosterecegi ilgiden at 
c;ok bir fayda ~Ikabilir. 

Her §eyi devlete h1rakma. cDevlet 
vapsm. diye bir yana c;ekilmek dogrll 
degildir. Devletle ulusun elele vererele 
ba§aracagi i§lerin en ba§mda Havacill!C 
vard1r. 

Uc;ak, uzman, alan, hangar, benzin, 
yag... (Havac1hk) deyip gec;meyiniZ· 
Bunlar her giin binlerce Jiray1 emiyor• 
Yard1mm arkasmt kesersek ba§lad1~1 • 
m1z i§i yanda btrakmt~ oluruz. 

Turk Hava Kurumr.t 

TA Vt:i"" Q A. ~(:ESi: 

HAL K 
OPERETf 

Bu ak,am 

21.45 te 
~irin Teyze 

Operet 2 perdd 
2 tablo 

Cuma ak,aml bi.iyiik mi.iaamere 
-·-- =-

Diyerek ilave etti: 
- Beni dinleyiniz, size bir teklift~ 

bulunacagJm. Belki bu delice bir fikird1' 
amma eger ba§ka ~are yoksa, ne yapar' 
samz?.. Benim bir k1zkarde§im var ~e 
Erenkoyiinde oturuyor. lsmi N ahidedJt· 
<;ok iyj bir kadmd1r ... 

Hay1r. Nermin onu dinlemiyor~~: 
Cozlerini sokak kaplSlna dikmi§, put S1 1 

duruyordu. Kenan da siiziinii keserek o' 
nun baki§lanni takibe koyuldu. Kapll1111 

yanmdaki kiic;:iik pencereden bir golge 
goriiniiyordu. 
Kapmm arkasmdaki acl11J\1 

b•' Ahmed Kenan, ayaklarmm ucuna k , 
sarak sokak kap!Slna gitti. Birdenbire. 1

, 

p1y1 ac;h. E§ikte amele ktyafetinde bir ~
dam dimdik duruyordu. Kenan~n ~a~~
sma c;Ikmasi da onun yiiziinde h1c;~\ '!' 
gi&iklik yapmadJ. Balmumudan b1r ~~~e 
k I .b. b" · K oz:lerl e g1 1, Ir samye enanm g 
bakarak durdu. , 

Bu adam1n ale lade bir ziyaretc;i. r- a• 
hud yanh& kap1ya gelmi§ bir yolcu I fs•' 
d1g1 derhal anla§Ihyordu. Sogukkan 1 1 

0, 

na kar§t miitehayyir bir halde ~en_s;11 ,, 
nu tepeden hrnaga kadar siizdu. 
acele bir sua! sordu_; arl (Arka31 v 

t 



CUMHURiYET =====--

I 
EDEBiYAT 

Sembolizmin ellinci 
yiidOniimii 

Balkan Antanb 
Olur olmaz sebeble 
Kuvvetini kaybedemez 

~ [Ba~makaleden devam 1 
devletler kendi hallerinde hirer klic;i.ik 
veya arta devlet say1hrlar, fakat Antant 
dolayJsi!e onlarm mecmu heyeti Avrupa 
bi.iyiik devletlerinden herhangi biri aya
nnda biiyiik bir devlet te§kil eder. Bal
kan Antantt ona dahil devletlerin her 
birini biiyiik devlet payesine r;IkarmJ~tlr. 
Bu devletlerden hi~biri ic;in, menfaatletin 
iltihadmdan dogan bu hakikt vaziyeti 
feda etmege sebeb yoktur. Bu mi.ilahaza 
dahi ispat eder ki §ayed giini.in birinde ln
giltere ile Y ugoslavya arasmda bir anla3-
ma olursa bu hadise Balkan Antantmm 
kuvvetinden herhangi bir derecesini kay
bettirecek bir tesir icra etmckten ebediyen 
uzak kahr. Kald1 ki herhangi harict bir 
devletin Balkan Antanhna dahil devlet
lerden herhangi birile anla~mas1 i~in man
hkan Antantm mecmu heyetile anla~mas1 
lazlmdtr. Bu Balkan Antanhnm zaruri 
bir neticesi oldugu kadar haricden anla$
ma ihtiyactm duyacak devletin menfaati 
de zaten bundad1r. 
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Mallarme ve Verlaine 
-4- [•] 

Bundan evvelki yazlmtzda, sembolizm 
k.ymetlerini - tabir caizse • tav•i olarak 
duyan ve bu manada mektebin sadece 
hassasiyet miibe§~irleri olan iki §airden, 
Arthur Rimbaud, Tristan Corbiereden 
bahsetmi~tik . .Simdi de, bu mektebin na
Zariyelerini kuran iki §airden, P. Ver • 
Iaine ve S. Mallarmeden bahsedeeegiz. 

p1lm1§ kafiyeleri zikretmek kafi geldigi 
gibi ayni manzume sembolizmin vezni ve 
kafiyeyi deruni ahenge nas1l feda etmege 
miitemayil oldugunu da gosterir. 

Verlainele sembolist ~iir muhtevaya a
id meselelerin baz1larile naz1m teknigine 
aid mi.ihim noktalan hemen halletmekle 
me~gul goriiniir. Y ava~ yava~ §ahsiyeti -
ni bulmaga ba~larsa da, bu tekamiil he
niiz tamamlanm1~ degildir;. tJpk1 klasik 
devrin Boileausuna benzer bir rehbere 
muhtacd1r. Bu rehberligi Stephane Mal
larme yapacakhr. 

lnonii kamprnda "~"' talimleri ve Ufan bir planar 
Tiirkku§U kam • ---

pmday1z. 
Granit kayahk • 

larda akislenen ve ifj!ey[>t..:.-,. . 

gittik<;e sesinin kud
retini kaybeden tiz 
bir diidi.ik sesi ~~~

tiliyor. Bu ses ~ok 
derinlerden gelen 
horoz seslerini sus
turuyor, onun yerine 
kamptaki hayatl u· 
yand1rmaga sava • Tiirkiin tarihinde ,anlr bir yer: Jnonii ve 
31yor... lnonii Havacrlrlt kampr 

Simdi ~a~tr ag1zlan~dan .uykunun I rin bir in§irah ve fe;~h~1k duyuyorum. 
verdigi a tal ell, mahmurlugu c;eVJk hare - ¥ '~< '~< 
ketlerilt dagltan gene i.iyeler hirer hirer Saat on bir bu<;uk... 

Toslama 
~ ski ~ehremini muavinlerinden 
~ Halis Efendi, yanm Nasraddin 

Hoca say1lacak kadar §en ozli.i 
v~ ~e~ sozlii bir adammt§. Sultan Ab
dulaz1zle beraber Parise gittigi zaman 
ora ~ehreminine !stanbul belediye i§leri 
ha~kmda yapttgt belig bir tasvirin zara
feh F ransJz gazetelerine de bir hayli ya
ZI yazdtrmJ§tlr, derler. Bu tasvir fstan
b~l~n sulanma, temizlenme, aydmlanma 
g1b1 beledi i§lerinin ba~ka yerlerde taklid 
olunamJyacak derecede miikemm 1 . e ve 
aym zamanda pa~as~z ba~anldlglm soyle
mekle ba§lamJ§, dmhyenlerin bon bon ba
kt§m.alarl iizerine de §ehrin yagmurlar va
sttasJie suland1gt, riizgarlann himmetile 
0:?opten kurtu1~ug.u, y1ld1zlarla ve aym 
l§lglle aydmland1g1 1zah edilerek sona er
dirilmi~ti. Istanbul belediyesinin seksen 
y1l sonraki vaziyetini de a§agtyukan tes
bit eden Halis Efendinin zeki bir adam 
oldugunda ~i.iphe edilemez. Bu hakikati 
ona atfolunan bir~ok f1kralar da tevsik 
ediyor. 

San' at hayatma Parnasse ~iir telakkile
rile ba~ltyan Paul Verlaine, bu hakiki, 
Ve G. Lansonun tabirile, «bu anadan 
<iogma ~air>>, 1884 te ne~rettigi Art Poe· 
lique adlt manzume~inde daha u<;ucu vt 
daha fazla terenniime yakm bir §iir te -
lakkisinden bahsederek, ~uurlu bir suret· 
te evvelce mensub oldugu mektebe kar§l 
sarih bir aksiilamel yapm1~ oluyordu. 
Hi~bir san' atkarm lis ana hakimiyet ve 
tasarruf, ayni zamanda rythmei muvaffa
k!yetle ba~armak noktasmdan boy ol~ii • 
§emiyeeegi bu §aire gore, §iire hususi ha· 
hhmtze. aid s11.hneleri $Oktnaga, ve bun· 
lart parlak gostermek ic;in talakat goster
hlege dii~tiigi.imiiz e.nda bu san'att fatkm· 
da olmadan manasmdan uzakla~tmyo -
l'Uz demektir. ~iire ~irecek malzemede 
sabit, muayyen ve kiitlevi taraflardan 
Ziyade, saatin ve mevsimin u~ucu aksini, 
R~en zamam, faaliyet halinde olan ha· 
Yabn muttarid rythmeini birbirini tamam· 
hye.n birle mt ve ayr1lma k1ymetlerini 
&orrnege ~ah~mahy1z. Anda ve hare -
kette daimi olan hususiyetleri, tabiatin 
"e mahlukun gizli kanunlanm gosterme~ 
liyiz. Goriinen taraflarm uc;uculugu ve 
sebeblerin ezeliyeti arasmda, eisim • 
lerin hususi realitesi bir bugu ile or -
~Uli.i imi§ gibi gi:iriiniir; biitiin tabiat, ken· 
disini takib eden §artlarm muteharrik bir 
hayalinden, ti.ile biiriinmii§ ve titrek bir 
temboliinden ba~ka bir1ey degildir. 

Hakikaten, Mallarmenin eseri, hakh 
olar~k. Boileaununkine benzetilebilir. 
Ciinku. her ikisi de yeni bir nizamm va· 
~ud1rlar. M allarmenin, kendi~ine tekad· 
dum eden bi.iyiik nazlmdan daha fa7la 
- bir ciimle in~aclSI olan Malherbein z1d· 
dma ol arak - §iir seyyaliyeti ic;inde yi.izen 
bir hususiyeti vard1r; biitiin gayreti bu 
§iir seyyaliyeti iizerinde i§lemek, ve git -
tikc;e fazlala§an bir hassasiyetle bu ori -
jinal kabiliyeti bir madde haline getir • 
mekti. $iiri iyi te§hit etmek kadar metodla 

Akdenize aid olarak akdi liizumu i:ite
denberi mevzuubahis emniyet misakt me
selesinde Balkan Antanh devletlerinin 
i:itedenberi kiitle halinde el ve sozbirligi 
ederek hareket ettiklerini bilmiyen yok
tur. lngilterenin cenubi Avrupa havali
sinde arayabilecegi anla§rnalar ezciimle 
ve bilhassa Akdeniz emniyetine taalluk 
etmek l.iztm gelir. Biltiin alakadar dev
le~lerin i§tiraklerile husuli.inii arzu ettigi
mtz bu Akdeniz emniyeti i§inde Baklan 
Antantl devletleri kendi aralannda t;ok
~an anla~ml§ bulunuyorlar. Binaenaleyh 
lngilterenin Yugoslavya ile muhtemel bir 
anla~mast Balkan Antantma kuvvetini 
kaybettirmek ~oyle dursun, bilakis onu 
takviye edecegi en bedihi hakikatlerden
dir. 

f1rhyorlar. <;:adtrlann ortasmdaki uzun <;ardak al· 

!§te bu zatm e§i bir gece rnevlud okut
~ak ister, evin geni§ bah~esine otaitmsJ 
b1r ~adtr kurdurarak yiiz kadar bayam 
davet eder. Halis Efendi zarif oldugu 
kadar hovarda imi te. KariSlrun miaafir~ 
~e~le me§gul oldugunu goriince otedenberi 
1c;mde yanan bir hevesi ki.illemek kaylilu• 
suna di.i§er, giizelligine goniil verdigi bir 
~alaytg, kovalamaga ba§lar. Bir yandan 
1lk f1rsatta hammefendi olmayJ kuruntu
luyan, bir yandan da hammefendinin da· 
yagmdan korkan gene halaytk yan gi.ile~, 
yan azgm bir c;ehre takrnarak. vaziyeti 
idareye c;alt makla beraber c;adtr kaptstn~ 
dan uzakla§mamayt da ihtiyata muvaflk 
bulur. Fa kat Halis Efendi, ba mda esen 
kavak yelile sagukkanlJhgJm kaybettigin
den o tehlikeli mmtakada de. el t~arkmh
hgmt b1rakmaz ve bu yiizden halaytkla 
kendi arasmda sessiz bir giire§ ba§lar. 
Meger bahc;ede bir ko bagltyml~. Hay
van, karanhkta ve kendinden be~ on ad1m 
otede bir dala~ma ge~tigin1 goriince bu
~~n bir hiicum haztrhgl oldugunu sanu, 
tPI kmp saldmr ve miicadele halinde bu
l~a~ ~alis Efendile halaytgl -dardagan 
bn b1c;1mde- <;adum ic;ine yuvarlar. Mev
lu~ dinliyen kadmlar, «A. a, a>> d_iye 
<;tgrt§lrlarken, ev sahibi bayan da hafa
kanlar get;itirken HaJis Efendi ayaia 
kalkar, ~ad1r halkm1 seUimlar. 

da me~gu1 olan §air, bir fikrin hudud de
mek olan kelimenin hymetinde ve roliin
de teksife c;ah~tl. Kelime i.izerinde yap1l· 
mis olan bu dakikiyet temini, F rans1z li
sa~ma, o zamana kadar viicude getirdi
gi §iir abidelerinin en bymetlilerinden bir 
ka!rlnl kazandudt. Mallarme, telkinine 
esas olm1yan her nevi fikir veya hissi ber
taraf etmegi dii§iini.irdii.Bu1 kelimenin 
cumlede mevkiinin, ciimlede oynad1g1 
esrarh roli.in biiyiik ehemmiyetini goste -
rir. Apparition adh manzubesinin §U mJs
ralan kelimenin onun §iirindeki ehemmi
yetine kuvvetli bir misal te§kil eder: 

Giinli.ik programm muhteviyatmt oto- lmda yiiz talebenin yemek yiyi§ini sey • 
matik bir surette tatbik etmekte birbirle- retmek doyulmaz bir zevk .. 
rile yan~ eden i.iyeler sabah tuvaletlerini Herhalde mes'ud bir aile ocagmda 
de ayni siiratle yaptyorlar... baba et~a~ma toplanm1~ aile efradt da 

Sabahm tatlt serinligi ic;inde, hergiin ancak blZlm kadar samtmi ve mes'ud o-
. k .1 . 1''-I · h labilirdi. ayn1 e st rnJYen tate IK. e, msana ayret . .. 

veren tabiatin glizelligi ic;inde bayrak Sank1 be~ saat gune~ altmda ctah§an 

k . • .. 1· • ' hl talebe onlar degildi. Giilerek, konu~arak 

.Simdiki halde ve yalmz Samajeste fn
giltere Kraltmn seyahatinden istifade o
lunarak itilaf ve ittifaklardan bahsetmek 
mevsimsiz ve yersiz sozlerden ba~ka bir 
~ey olamat. Balkan Antanh biiti.in kuv
vetile dUni.in oldugu gibi bugiiniin de ha
kikatini te§kil etmektedir. $irndilik soziin 
ktsasl ve manal!Sl i~te budur. 

~e me meras1mt gene uye enn ru ann - 5 • • t h bb h · . d 
d k. h' I . • k 1 amJmJye ve mu a et avasr l~m e ge-

a 1 vatan IS enm artmyor, uvvet en - ,.e b'rk t · d 1 k b d' . ..,. n I a<; saa msan a yorgun u ua-

Diger taraftan, e§ya bize sadece ihsas
lanmtzla mutad1r. Bizdedirler, ve biz -
dirler. Benim tabiat gorii§iim bizzat be
~irn ruh hayahmd1r; e§yadakileri hisse -
den ve bulan benirn. Gord.iigi.im ni.ians • 
lariJe manzarale.n resmetm"ek, mi.ifekki -
~'~de bir atada mevcud ve birbirini cez· 
beden e~ya par~alannl mmalanmda top· 
lamak, ruhumun s1rnndan bahsetmektir, 
hayatm dudaklanmdaki tadtm soylemek
tir, ve beser rnukadderahm idare eden 
hnunlan; benim ferdi hususiyetimde ne 
suretle inkisara 1Jgradrgmt gostermektir. 
~u halde, biittin tabiat benim mevcudi • 
~etimin ve hayatlmm bir semboliidiir. Ta· 
Iat bana heyecanlanm1 merbut oldugu 

"aklalardan s1y1rmak imkamm, faaliye
litrin hallerine aid teferriiata dii§meden 
hakiki beni ifade etmek ~aresini verir. 
~?riili.iyor ki san' atkar bir gosterici de
glldir. F erdi hayk1rman1n be§eri viis' ati 
lnenkibevi her nevi realitenin ortadan 
kalc::bnlmasile biitiin kudretile meydana 
Stkar. 
I . Fikirlerini ktsaca hulasa ettigimiz Vet· 
.~me. hislerindeki bu ferdiligi haricinde, 
llslubu ve naz1m teknigi itibarile de ~;ok 
lnttvdfakur. Bnsit haricl gori.inii§lerin -
~~ nusralar, dalgah ve incelikleri fazla 
•• 

1r ruhun btitiin hareketlerini gostermek 
~ze:e ci.imlenin serbest bir aki~Inl ve ifa 
l erun bugulu bir seyyaliyetini gizler -
-~r .• Bu suretle m1sralar rythrne hafifli
~1hl ve seslerin tarn armonisi kulak i<;in 

0 § ve dinlendikc;e zevkine var1lan bir 
lnusiki kiVrakhiit kazamrlar. $airdeki bu 
~llsiki temayiiliiniin derecesini anlatmak 
~tere, kiic;iik ve ince bir noktada alan 
~nson d' automneda mf tarifelerle ya· 
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Et j' ai cru voir Ia. fee au chapeau de 
clarte 

Qui jadis sur mes beaux sommeils d'en
fant gt\.te 

Passalt, Ia1&Sant toujours de :;e.s main.s 
mal fermees 

Neiger de blancs bouquets d'etoiles 
parfumees. 

Bu manzume par<;asmm son mJSTam -
daki parfumees kelimesinin yerine faraza 
enbaurnees kelimesinin getirilmesile bu iki 
tedainin daguracag1 farkla. ayni kelime
nin ayni m1sra dahilinde yerinin degi~ti -
rilmrsile has1l alacak ahenk farkm1 ~iirle 
ugra§anlar gayet iyi bilirler. Butiin bu 
ince farklara §nir, lisan iizerinde yapt1g1 
sentaks tetkikleri ve miiteaddid tecriibe
ler sonunda Apres -midi d'un Faune, 
Herodiade gibi manzumelerle, sonelerinin 
§ayam hayret entelektiialitesine yiiksel -
mi§ bulunuyor. Verlainenin §iir telakkisi, 
kainatJ musikili, hareketi tamamen ser -
best melodi ile, duraklan §Birin fantezi -
sine gore degi§en manzumelerle hallet : 
megi ideal kabul ettigi halde, Mallar~e: 
Baudelairein tesirile §iir his ve zevbm 
tamamile muayyen bir §ekil i~inde tek • 
sif etmege <;ah~tJ; bir sedef i~lemesi ka -
dar harika alan miSTalan bu tarzm en 
mtlvaffak §ahidleridir. Bundan sonra, 
Edgar Poenun, lngiliz - Amerikan ede· 
biyatlnm tesirleri gelir. Bu tesirle ~air, 
kudreti bilhassa son $iirlerinde ttbariiz 
eden bu lisan riyaziyesini, bu telkm 
san'atm1 ag1r ag1r kurdu. Fakat, onu bii
yiik bir tehlike tehdid etmekt~ !di. 

Paul Valerynin dedigi g1b1 <<sadece 
esprit puree baglanmak kadar siiratle 
barbarhga goti.iren bir §CY yolctur.» Bu 
sebeble san' atkar, kariin esere i~tirakini 
bildiriyordu; ona gore, §iirin hakiki ya -
ratth~1 bu iki dimagm mes'ud tesadiifiin· 

Abidtn Daver DAV'EB 

«1-Iayvan oldugu ic;in, tabiatin kanu-1 da, Payasta Ali Daymm ~nkantasm~a 
111ll'la uyuyor. Sevki tabiisinin, damarla - tamvttgl bu zat, tiiccar Feyzr Bey lkm
l'lndaki kanm emrini dinliyor. F akat biz. de c;ok iyi bir adamd1: Beraber yeme ye
~a.vtl)h kadmlar, §a§km ve unutkan mah- diler. Sofrada, F eyz1 Bey sordu: 
b~k~ar, kalbimizin feryadm1 'bogmak ve - Miilazim Erci.imend Bey ne ya • 

<l~~ Yen~. ~ir ~r.ke.kgin kollan arasma p1yor? 
L ~ru goturen Jlah1 h!Zl durdurmak mee· Sua!, Sanihay1 alakadar etti: 

llrt:vetindeyiz. - Mi.ilazim Erci.imend Beyi tamyor 
s c;i<;ek a<;ml~ §eftalilerin alt!ndaki ma· musunuz? 

YUNUS NADl 

myor.. ku m1 hiv? 
1stiklal mar§ile ba§hyan merasim Ata- Saat on u ... te bu"y'u'k d k k 

.. k.. h k }' k d · · .... c;a mn ac;1 Js-
tur ~t ey j m\ a:~' ym d~mnet ve mmdan baklyorum. Ogretmen kar~JSJn -
sevg1 er. sunu ara mkaye.t end 1. . daki talebeye uc;u~ teknigi dersini veri _ 

Sank1 bu tun<;, fa at 1ra e ve az1m yor. 
timsali olan A tat. urk heykeli. gencleri Kampt et gV' d b d I . 

'k · k 'd' e m e arm tran tepe enn 
te~vt ve te§c;t etme te t 1. yama,..JatJnd d 1 h f'f b' .. A 

H · · • )' • 1 · • • b ~· a o a§an a 1 1r ruzgar 
epun1z ne~ e 1 ve taze 1~ enmtzm a~ hep1'm1'z1• seVJ' dt' · d .. k" b' 
k n nyar u; c;un u 1raz son-

~ma o~uyoruz. ra yelken U<;:U§U ba h acakll. 

Kral Edvard 
Atinaya geldi 

Tiirkku§U otobUsi.i ogretmenleri uc;us Gruplar a • d~ yt k . k 
·• meydanma getirrni~. herbiri grupunun ba~ tali te elerdn zan l ers e~ttY ar ~~ rnaz 
' ~mda malzeme hamhglln bitirerek derse rn''t hp l e uhc;u§ .. ara &llk 1 er. a~pm 

b 1 u e assts an ergun ye en U<;U§U yapa-
Atina 25 (Hususi) - ingiltere Kralt 

Sekizinci Edvard diin Delfus hare.be -
lerini ziyaret edcrck iki saat kada.r a
san atika tetkikatmda bulm1mu§tur. 
Kral Edvard bugi.in Elevsina hftl'abe -
lcrini gezdlkten sonra Falere gelecek vc 
Atinadaki asari atikay1 gormek ii.zere 
ilg giln kadar burada kalacakhr. 

Kral Atinada 
Londra 25 (Hususi) - Kral Sekizinci 

Edvard bugi.in ogledcn sonra Atinaya 
tnuvasalat ettn.i§tir. Kral, Faliron lima· 
nma muvasalat edince, binlerce balk ta· 
rafmdan hararetli niimayi~lerle kar~l • 
lannu§tlr. 

a§ Jyor. kl . . I . . 
G I A • t'h 1 b'trn' • ca ann tslrn enm kamp direktortine vc-rup arm un 1 an ar1 1 t*h. . b f 'k . 
N t, d k d' kt" .. 11· 1 nyor ve u te n edtlen uc;ucular U"U§ e 1ce en amp tre oru, mua un er 1 · d 1 d " 
h · · B . epestn en u~uyar ar 1 ve epJmiz memnunuz. u memnumyet U . . · 

~evk ve hevesimizi artlrlyor. . . <;u§lar bittlk.ten sonra .kamp §ef mua-
B'Ih b h I bi.iyiik bir VIm mutad emmyet tertibatml e.fd,mu~. 

k 
1 .ashs~ ds~ a uc;u§ an biiti.in pl.inorler kaz1klanmt§ ve malzeme 

1ymeh atz 1t. · · · 1 · 1 · 'I · · . yarm 1~m yer erme yer e4hn ml§h ... 
Tednsat devam ederken gruplar ara- $imdi c;ardakta yemek hamhklar ... 

smda kampm degerli direktori.i, hareki.t riiliiyor. 1 go 
ve dersleri inceden inceye tetkik Ve kou- B d t b' t h · f k . . . . . . ura a a 111 sert ve a§m, a at rnu-
tral ed1yor, Jcabethk<;e k1ymeth f1ktrler nis yaratllt§larla dolu ... 
vermekten zevk duyuyor. Saat yirmi bir bu~uk. 

Be~ten ona kadar siiren sabah Ut;U§ • <,;ad!Tlann arasmda dola§an nobetc;inin 
lartnda taleb~ biitiin gayret ve heve~ile siingiisiiniin panltiSI arttk uyku z3.mammn 
~alJ~tyor, gene ogretmenler de bu heves geldigini hissettiriyor ve talebeler teker 

t - ve arzuyu artmyorlar. teker c;ad1tlanna ~ekiliyorlar ... 
den dogar. lk sembolistlerin ortaya koy~ . ~<;~~ meydanmda bugiin.lerde ancak Alan •ef muavint' bt'r defa daha etrafJ 
dugu malzemeyi kelimenin yaptlg~ 1 tedai b k I d D v 1 ~ 

k tr, 1 1 grup c;a 1~1yor u. 1ger eri tali te- t ft' t · k k d'I b k · 
ve telkinlere kendini serbestc;e btra.kma - pelerde B u~u§larma ba§lamak i.izere ~I ~~ ef gec:;trme ma sa l e gece e r;l• 
Ia, Mallarme farkmda olmadan §iiri, ze· gayretle c:;ah~tyorlardt... sl e o ll§tyor. 
kaya azaml rollini.i vererek karart1yor, ve c::· *** k ylffidiye kadar 38 ki~i A brevesi al -
Ze i kariin yard1mtm istemekle de ileri maga muvaffak oldu .. 
gittiginin farkma vanyordu. Fa kat, ne 1 
~are ki «zara merammJ anlatmast )aZIIn· nsan iilkiisi.i yolunda pi.iruzsi.iz adtm-
dtr.» l~r attJkc;a, ilerisini 1~1kh gordiikc:;e sevi

myot. Bu duygu biitiin iilkii sahibleri11de 
$E.RIF HULUSI --------[•] Bundan evvelki Yllzllar 30 temmuz. 

2 vc 9 a!lusto.s 936 tarlhli sayrlar1m1zcta 1,1tk• 
mr~t1r. Yalmz « Sembolizmin elllncl yrldil
utimti• adlle ~rknn makale serisln1n 5 nu
rnaraii yaz1s1 yan1I1$1tklll 4 numara o111ralt 
~.3 ~~u.stos cuma gi.inii lnti~ar etmi9tlr, • 
uncu rnakaleyl de bugtin koyuyoruz. Esld 
vanh~h!!;1 tashlh ederlz. 

iie kocasmt tavla masastn1n ba§md;b1ra· 
karak sevgili miilazimine ilk mektubunu 
yazmak ir;in yukan c1kh 

~ . 
Gene kadm, bu mektubunda Payas • 

tan aynhrken duydugu aclyt • yoldaki 
g~zya§lanm, harabelerde mur~dma · er -
mtyen sevdahlann mihrabmde.ki aglama 
ta~m1 nas1l optiigi.inii, Pnlantamn dort ta· 
n~ igren~ yavru dogurdugunu, tiiccar fey· 
z1 Beyle gori.i~tiiklerini, kendisinden bah· 
settiklerini anlattt. Mersinde vapur bek· 
lemek i<;in di:irt be§ giin kalacaklan ic;in, 
kendisine post restant olare.k cevab yaz· 
masm1 rica etti. Sanihamn mektubu ~u 
ciimle ile bi iyordu: 

«Benim mahzun a§kJm, temiz ve ma· 
sum a~kim sizi asia unutm1yacaglm.» 
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fki giio sonra, Saniha, pastaneye gitti. 

Yolda: 

aynidir. 

Sabah uc;u~lan bitmi~ti. 
Her grup kendi malzeme ve plar.i.irii· 

nii kaz1khyarak emniyete ald1. 
Bu intizam ve vazife a§kl Atati.irk t;o

cuklannm yarm memleket ic:;in her yol• 
da ayni a~kla ~ah~acaklarmt gosteriyor, 
ruhurnda atiye aid emellere bakarken de-

' mektubu hi<; §iiphesiz gi:izya~larile, ayrthk 
bicre.nile, elem ve Jsttrabla dolu olacakll. 
St1tirl11.nn arasmde. onun ht\kmklanm du· 
yacak, kag1dm iistiinde onun gozya§la ~ 
rm1 bulacak, kelimelerin ir;inde onun ya
rah yiiregini gorecekti. 

Postaneye giden yola sape.rken goz 
kama brltl bir giine~ bollugu ile aydm -
lanml§ olan caddenin ortasmda birden • 
hire, kendi mtilazimine benziyen bir za· 
bit gorerek titredi. Evvela. bunu, fazla 
1~1kla kama§ml§ gozlerine goriinen bir se
rab, bir haya) sandt, buna ragmen, heye· 
camndan duvara da.yanmaga mecbur 
oldu. 

Erciimende benzettigi bu hayal, moto-
9ikletli bir zabitti. Motosiklet durdu. Os
ti.indeki zabft bir sJC;rayl§ta yere inerek 
Sanihamn oni.inde igildi. Sonra, heye -
candan titredigi anla§tlan alayc1 bir ses

ivte. inonii kampmda 24 saatin rnuhte~ 
!if safhalan.. lni:inii kampmda hem bir 
geni§ aile, hem bir ulusal rnabed, hem bir 
dikkatli mekteb hayatl ya,anlyor .. Biitiln 
!{iiz.el hayat tarzle.rt bir arada, bir sistem
de kayna~ml§ j ruhu oldiiri.iyor, kafayl 
geli~titiyor ve vticudu kuvvetlendiriyor .. 

U<;uculuk: Ruh ve ciic~ sporu .• 
Tahmin edemezsiniz nasi! ~evkle c;ah· 

~1yor ve bize goklerin yollartnt ac;an pla
norleri nastJ kendi kli.nadJartMIZml$ gibi 
bagrtmtza basmak istiyoruz. 

RE,~AD DEMIRKAZIK 

benzetmiyorum ya ... 
Gene zabit motosikletinin yanmda, 

her zamanki dik askeri Vaziyetini takma· 
rak selam vaziyetini aldt. 
~ 78 inci alay, '3 iinei.i tabur, 1 inci 

boli.ik kumandan vekili birinci miilazim 
Ereiimend. 

- Burada ne i§iniz var~ Nastl geldi
niz? 

Erci.imend, beyaz giizel di§lerini gos· 
tererek giiliiyor, cevab vermiyordu. Yii
zi.i, gozii toz ve ter ic;inde kalm1~ koyu ye
~il gozleri kanlaniDJ§, cur' etkar ldic;iik 
burnu, domates gibi k1zarm1~ ve kabarml~ 
bir halde, kar§Jsmda duran gene zabite, 
Saniha, §a~ktn §B§km bak1yordu. Hem 
gi.ilmek, hem aglamak istiyordu; fakat, 
ekseriya Paya~ta iken duydugu arzuyu, 
onun boynuna sanlmak arzusunu duy • 
mad1. 

8\lrn Ve mustarib buseden sonra, bugi.in, - Hi!; tammaz olur muyum? Payas
d~l'lki ben de bir mahluk diinyaya getir ~ La gece giindiiz beraberdik. <;ok sevimli 
~~Ill. sanki olmii§ viicudiime yeni bir ha- bir gene, c;ok vefakar bir dosttur. Btittin 
1; at a§tlandJ. ~imdi ben de, Pulanta gibi, ne§'esine ragmen, derdli ve bedbahtttr. 
~ Ocama, vazifelerime, di.inyaya ehemmi· Erciimende <;ok acmm ... 0 tssiz yerde, 
j-~; Yermeden yeni dogan a~k1mm iistune bir muddet daha yaJmz Ve derdli kahrsa. 
~~ ~ek ve onu gonliimi.in be§iginde salla- onu kurtarmak ic;in bir mucize lazJmdtr. 

a~~; 'fe biiytitmek isterim.» Saniha kendi kendine dU~i.indU: 

«Erciimendin ilk mektubu beni bek · 
liyor» diye seviniyor, bu iimidle mes'ud, 
kendi ken dine. tekrar ediyordu: 

<<A§ktmm, zavalh a~ktrnm ilk mek • 
tubu I» 

le bagtrd1: 
- Ne tesadiif hammefendil Mersin· 

desiniz iiyle mi? Dogrusu size bur ada 
rasgelecegimi riiyamda gorsem inanmaz
dJm. 

Erciimend, onun ir;inden ger;enleri 
sezdi: 
. - Beni <;irkin buldunuz clegil mi Sa

mha Hantmefehdi. sevdiginize pi§mll.n o· 
lacak kadar c;irkin L Fa kat kilometro _ 
!area mesafeden geliyorum. Bir dakika 
b~le islirahat etmedim. Birkac; lokma pey· 
mr ekemekten ba~ka bir§ey yemedim. 

«Benim §efkatimin. benim a§klmm mu· 

cizesi onu kurtaracakhr.» 

Saniha, hala, gozlerine inanam1yor -
du: 

- Erciimend... Erciimend Bey ... 

- l§te efendim, der, toslarna buna 
derler !.. 

*** 
Diin Kad1koyi.inden Istanbula gec;er-

ken vapur salonunda §lk bir bayan r;anta
Sim a<;h, rujile aynasmr <;1kard1, dudakla
nnm kJZJibgm1 tazelemege koyuldu. T er1i 
yolculan nezleye filan ugratmak ic;:in sa
lon pencerelerini kar~1!tkb ar;1k tutmak 
bu vapurlania adettir. Bayan, dudakla
rile oynarken pencereler gene &.<;tkh, riiz
gar da piifiir piifUr esiyordu. Bu yiizden 
paralan uc;u~tu ve kendisi tela~ ederek 
r;antas101 tersine <;evirdiginden ir;indeki 
ufakhklar da yere dokU!dU. 

Yamba~1mda oturan bir bay, bu ar;t
hp sar;1h~1 gori.ir gormez hemen ahlmr§ 
ve ikibiiklUm olarak paralan toplamaga 
yeltenmi~ti. Faka.t kadm da tarilmar alan 
bir avuc servetini yakalamak hrrsile ve 
ayni zamanda igildiginden kafalar c;ar
PI§Ll. Kadtnm zarif ~apkas1 <;arptldi, erke
~in gi:izii nemlendi, paralar da -bir ba§ka
slmn yere c;omelip toplamaya ba~lamasm1 
bekliyerek- sac;t!dJklart yerde kaldt. 

Bu da bir toslamayd1. F akat obiiriine 
·uzaktan veya yakmdan· benzetligi var 
m1ydl, bilmiyorum. 

M. TURBAN TAN 

- T abii M ersini ve aziz dostum tile· 
car F eyzi Beyi gormege gel dim. 

- Mektubumu almadtmz mt? Htr 
halde alm1~ almamz laz1m gelir. Cevab 
yazmadm1z mt? Cevabm1z1 alme.k ir;in 
po taneye gidiyordum. 

Saniha, bu sozleri soyletken Erci.irnen
din kendisine ceve.b yazmam1 olmasr ih
timalini dii~iinerek miitemir o1uyor, hali 
ve sesi, bu teesstiriini.i anlattyordu. 

Gene z11.bit cevab verdi: 

. - .. Mektub yerine kendim p:eldirn. Si
zm l~m §ahs1m1n mektub kadar ktymeti 
Y?k mu? Ger~i §imdi pek ho§a gidecek 
b1r halde olmadJglmt anltyorum. <;i.inkii 
memnun olmad•gmtZI halinizden hissedi· 
yorum. Tiiccar F eyzi Beyin oteline git • 
~em, yt.iztimu goziimU y1kasam, Usttimii 
ba~Jtm sUpiir~em. Nerede oturdugunu bi
liyor musunuz? 

- Haytr, bilmiyorum ... Kocam sizi 
burada goriince §i.iphelenecek ... Belki de, 
ba~ka bir yere gitmek Jstiyecek. 

- Allah a~kma beni iizmeyiniz Sa
niha Hamm. Kocamza elbette bir yalan 
uydurup soylerim. Ayakta duracak ha -
lim yok. Yorgunluktan, a~hktan, hara -
retten iiliiyorum. Kimbilir, surahm ne 

t ~k§am, yemekte Siiha bir adamla be
a er geldi. Kansmm hastaltg1 esnasm • Y emekten sonra, Saniha, F eyzi Bey 

Ondan alacagt ilk hasret mektubunu 
okurken duyacagt hem act, hem tatlt zev
kin sarho~lugile daha §imdiden ba~mm 
dondiigiinti hissediyordu. Erciimendin Sizsiniz de~il mi? Y anh$ gormi.iyorum, 

Saniha gayri ihtiyari sordu: 
- Peki amma nic;in geldiniz~ 1 haldedir? [Arkast var} 



[Bagtarata 1 fnct sahttedel 
meftunlanm bi.isbi.itlin harab eden cilve· 
sine devam ediyor. 

Banliyo hatbna c;oktan girdigimiz hal
de Parise daha yirmi dakika var. Bu k1sa 
mliddetin beni bi.iti.in yolculugurndan faz· 
Ia yoracagm1 hissederek pencerenin o -
niinden aynlmak istiyorum; fakat panl
t!Sl bazan cama degerek ic;imi tekrar alan 
Paris, beni karanmdan caydud1ktan 
sonra gene kac;1yor I 

On he§ ya~nlJ..danberi benim deruni 
omri.imiin mi.ihim bir kism1 Pariste ge<;ti. 
Bir kere bile ayagmn atmadigim bu ~eh· 
rin kiYISinl bucagm1 bile az <;ok bilirim. 
Hayalen onun i<;inde c;ok ya~ad1m. Fakir, 
ve daha beteri, arkas1z bir halk c;ocugu 
olmanm bel.3sile, kmp sararak ve borcla
narak bu seyahati paymc1ya kadar hii· 
yiik Avrupa mektebinin e§igine adirnimi 
atamad1ibm halde, kitab dedikleri ucuz 
ve asil rehberin dehi.letile onun kiirsiileri
ne kudretim nisbetinde yakla~maya biraz 
muvaffak olmu~tum . .$iirlerini ve ~ark!la
nnr c;ok dinledim. Fikirlerinin bi.itiin akm
nlanna dahp <;Iktlm. Kismen Parisin i<;in
de bi.iyiimi.i~ ama hir adamm muvaffaki
yetli bir ameliyattan sonra, gozleri a<;Il
madan b~ dakika evvelki nefes tJkayici 
merakm1 duymam lazim. Gozlerim ac;1· 
lmca da. §imdiden gozkapaklanm i.isti.in
de hafif 'Q_arhtJ!anm sezdigim bir I~Ik, 
renlc ve manzara diinyasmm sel baskm1 
altmda, birdenbire, tekrar kor olmaktan 
korkmam lazirn. F akat bu heyecam duy
muyorum. HaHa aksine benziyen bir kor
kum var. Gozleri ameliyatla a<;Ild1ktan 
sonra, karanhk ri.iyalanndaki miiphem 
Hinattan daha net ve adi bir diinya gor
diigii i<;in gozlerini tekrar simsiki yul!lan 
koriin c;aresiz ve #aSJZ nefretine di.i§mek
ten i.irki.iyorum. 

Bu korku beni pencerenin oniinden c;e· 
kebildi. Parise yakla§Iyorduk. Haydi 
valizlerimizin ba~ma. 

T ren durdu. <<Paris! Paris I» diye 
haykm§lar bekliyorum. Kimin tarafm -
dan? Bilir miyim! Parise gel en her ada
mm agzmda bu c;Ighgi anyorum. Halbu· 
ki tren batak bir dere kenannda komi.iri.i 
biterek durmu~ gibi Parise vard!gmm 
farkmda olmam1~ goriinerek hic;bir i§aret 
vermedi. Y olcularda heyecana ve tela~a 
benzer bir hal yak. Realitenin, biitiin hul
yalan kokiinden bic;en katledici sadeligi 
ve her harikuladeyi hazin aslma irca eden 
aleladeligi ir;inde, hamallara talimat ve
ren Nadir Nadinin pe§inden, gara indim. 

Bize yeni bir ~ehirle temasimJzm elek· 
trodinamik, birinci nefis i.irpermesini ha
ram eden valiz nakli ve bilet kontrolu gi
bi sikmnlan a~tlktan sonra gann merdive
nine geldik. i§te Paris I F akat gozlerim 
rengarenk bir J§Ik tufanmdan iki damla 
ic;mege meydan kalmadan hamahn em· 
rinden §ofori.in kurnandasma teslim edile
rek taksiye likildik. 

Ahd1m vard1. Bavullan bir otele atlik
tan sonra, ellerimi arkama koyarak, Pa
ris denilen ve kendimi fahri bem§erisi 
farzettigim kainahn i~ine bir dalmak ve 
sabaha kadar dola§mak. Parte - Maillot
da, Boulogne armammn kar§Jsmda, mey
dandaki Liinaparkm I§Jklarile panl pan! 
aydtnlanmJ~ bir otel odasma girmemizle 
~1kmam1z bir oldu. Tam geceyans1. 

F akat dur iki goziim. Paris kaldmm
lannda ad1m atmak, cambazhk nev'inden 
bir hi.inerdir ve yanh§ bir ad1mm, hafif 
bir dalgmhgm cezas1 idam olmadigi za
man, bir hastane odasmda, en a§agi, ko
lu kanad1 bagh bir hafta hapistir: Ezilir
siniz. Geni§ ve giine§e tutulmu~ mu§amba 
kadar parlak ve aydmhk bir kaldmmm 
i.istiindesiniz. Fa kat heniiz ritmini bula
madigmJz s1k1 bir kalabahk, yiiriimek ira
denizi felce ugratabilecegi gibi, ~ivisiz 
yerlerde kaldmmdan a~ag1 inmek heve
sinizi mazur gorebilecek hi<;bir §ofor de 
yoktur. Tavsiye ederim, Nadir Nadinin 
pe~inden aynlmaymiz ve §imdilik tepeniz
den bo§alan, kar§Jmzdan vuran, sag go
ziiniiziin kuyrugu kenanndan hortum gi
bi ge~en ve bazan da beyninizin tam orta
smda pathyarak renkli fi§ekler gibi hava
ya sac;Ilan I§Iklara, manzaralara dalmayl
niz. Ben de Nadir Nadinin koluna gir • 
dim. Henliz Parisi i<;ime doldurarak ilk 
derin nefesi alabilmi; degilim. 

Avenue de Ia Grande Armeeden gec;i
yoruz. Tiirkc;esi: Biiyiik Ordu caddesi. 
Biraz daha sessiz, Ia~ ve tenha. F akat 
geni§, c;ok geni§. Bir Avrupa §ehri gorme· 
mi~ glanlara bu geni§ligi bizim olc;iimlizle 
tarif etmek zordur. Kabataslak bir te§eb· 
bi.is edelim: Sagda, ortada ve solda her 
biri Beyoglu caddesinden daha geni§ iic; 
yaya kaldmmi. Aral~rmda biraz daha 
geni~ iki araba yolu. I!rine yanyana en 
~ag1 alh Galatasaray caddesi alan bir 
cadde. iki tarafta bizim V a kif hanma 
Biiyiik postaneye tepeden bakan bir SI· 
ra, girintisiz «;Ilontisiz, koskocaman yiiz
lerce bina. Hic;bir k1vnm1 ve donemeci ol
madigi halde bu uzun caddenin sonunu 
gozle tayin etmek miimkiin degil. Pariste 
az farklarla «avenue» bu demektir. !~in-

den bizim Beyaz1d meydam rahat<;a ge
<;er; hele T aksim meydamm geni§ bir 
arabaya oturtsamz bu avenuelerin tek yo
] u icinden ge<;irebilirsiniz. 

Bir de meydan nedir, onu gi:irelim: 
Etoile ve Concorde; hele bu ikincisi, bir 
kJTda arkaiistii yattigmiz vakit gozlerini
zin alabildigi gokyi.izii mesafesini oldugu 
gibi yere indirmi§tir. Demin tarif ettigim 
avenuelerden on be~ yirmi tanesi bu 
meydanlann iistiine ac;1hr ve P ariste, bu
na yakm biiyiikliikte -say1ya dikkat edi
niz 1- yiizlerce meydan vardu. 

Fa kat biz ~imdilik Etoileden, zarnanm
da Ahmed Mithat Efendinin terciime 
romanlannda «Konkordiya» olarak i!mi 
gec;mege ba§hyan meydana gitmek ic;in 
.$anzelize caddesinden gec;elim. Bana 
Parisin baZI taraflarmt kan~ kan§ ogre
ten, ilk genclik rehberim Guy de Mau -
passant, hala tamamile ezberimde alan 
« Y almzhk>> ismindeki harikulade nesrine 
oyle ba~Iar: 

<<Erkekler arasmda bir ak~am yeme -
ginden sonra idi. ~ok ne§eleTimi~tik. On
lardan biri, bir eski dost bana dedi ki: 
«- ~anzelize caddesini yayan olarak 

c;1kmak ister misin? 

«Ve i§te, yapraklan heni.iz a~m1~ a -
gaclar alnndaki bi.iyiik gezinti yolunda 
yiirtimege ba~lad1k. Parisin kan~Jk ve 
devamh ugultusundan ba§ka, ortahkta 
c;1t yok. Yiizi.imiizden taze bir riizgar ge· 
c;iyor ve y1ldtz kiimeleri, gokyiiziine bir 
alhn pudra ekiyordu.» 

Oyle rni? Hay1r! Bu, Ondokuzuncu 
asnn Sanzelizesidir. Hatta Biiyiik Harbe 
yakm .bir zamana kadar. resimde yalmz 
orta yolunu gordiigiiniiz bu caddenin ke· 
nar kaldmmlan iistiinde bugiinkii muhte
§em kahveler ve magazalar yokmu~. T a
bit ~It ta yokmu~ ve bugiin orasmi yi.ik
sek binalann iistiinden, ortasmdan, altm
daki -bizim bi.iti.in T okathyan oteli yiik
sekliginde- magazalardan, yoldaki lam· 
balardan, projektorlerden fi§kirarak, ge
celeyin, ac;1k denizlerdeki giine~ aydmh
gma hogan 1 1k tufanlan da yokmu§. Pa
risi dolduran yiiz binden fazla hususi oto
mobil ve taksiler de yokmu§. 

Ben kendime, Parisin kartpostal man-
zaralanna kar§t hio:;bir panorama hayre
ti vadetmemi§ oldugurn halde, geceleyin, 
bir ~ehrin ic;inde, biitiin imkan ol<;iilerimi
zi a§acak tarzda bizi derinliklerine ~;eken 
bu geni§lik ve aydmhk inhbalan kar§I • 
smda cidden §a§IrdJm. Bu geni§ligin, gok
yiizi.indeki mesafe sonsuzlugundan iirken 
Pascalm beynindeki geni§likle ve bu ay
dmhgm F rans1z tefekkiiriine hiiviyet ve
ren iislub ve ifade aydmhgile bir nisbeti 
oldugunu hemen sezdirn. Beni Avrupa
mn her ~ehrinde kar§Ihyan ve kar§Ihyacak 
olan bu geni~lik ve bu aydmhk, her§ey
den evvel, bi.iyiik insan zekasinm ic; bu
udlanm if a de eder; alelade bir manzara 
kemmiyeti degil, zekamn cinsi ve kalite
sile dogrudan dogruya alakasi olan tam 
bir medeniyet ol<;iisiidiir. Pariste ve Av
rupanm her biiyiik ~ehrinde, kaldmm, 
magaza, meydan, cadde, yol, heykel, a
bide, her§ey, maddeyi tefekki.iriin ve 
kavrayJ§In fiishatine, semavi gem§ligine 
baghyan bir biiyiikliiktedir ve bu mey
danlar, kafalann ic;indeki meydanlardiT. 
Avrupa biiyiik ruhlann ikametine salih 
olacak tarzda bina edilmi§tir. Sehirlerde 
binalar ve abideler, dagba§larile rekabet 
etmek istiyen mimarlann her ad1m ba§Ina 
diktikleri eserlerdir. Bu ulvilik ihtiras1 
yalmz iki iic; mabede miinham kalmami§· 
hr. Orada mevzuu ticaretten ba§ka bir§ey 
olmtyan alelade magazalar da, biiyiik ka
tedrallerin Allaha yakm olmak istiyen 
c;an kulelerile bir hizadad!r. Yiikselmek 
ihtiras1, rahible tiiccan ayni hummamn 
~iddeti ic;ine almi§hr. 

Neden gizliyeyim, ic;im zehir dolup ta
~Iyor: fnsan olmak ~erefimi arhran, fa kat 
milletimin harikulade kabiliyetine ve §U 

birkac; y1! zarfmda yaphg1 pek biiyiik 
mucize hamlesine ragmen, gene de ic;inde 
bulundugu ufarak ve hazin di.inyay1 her 
an diis.iindiiren iki nevi heyecan· tezad1 
arasmda siki§arak, bir kelime konu§ma
dan, yiiriiyorum. fc;ime aglamaklar geli· 
yor. Fa kat sulanmaya temayiil eden e
nerjimi daha s1k1, daha koyu, daha miis
pet, yarat1c1 kudretler halinde memleke
time ta$Imak ic;in kederimi ic;imin arka 
meydanlarma dogru kovuyorum. 

PEYAMI SAFA 

G ii r e '' f u t b o I v e 
eskrimciler g~decekler 
Eyluliin ilk haftasmda Sovyet Rus -

yaya gidecek alan sporculanmiz ic;in ha
mhklara ba§lanmi§hr. 

Berlin seyahatinden donen izmir ve 
Ankarah sporcular i.io:; dart gun memle -
ketlerine giderek ailelerini ziyaret ettik -
ten sonra tekrar istanbula geleceklerdir. 

Sovyet Rusyada yapilacak miisabaka
lara gure§, futbol ve eskrim takirnlarimiz 
gideceklerdir. 

Futbolculan davet 
T. S. K. 1stanbul Bolgesi Ba~kanh -

gmdan: 
A~ag1da adlan yaz1h futbolcularm 

27/ 8/1936 per§embe giinii saat 17 de 
!stanbulda dordiincii Vakif hanm1m bi
rinci katmda TUrk Spar Kurumu merke
zine mi.iracaat etrneleri iinemle bildirilir: 

F enerbahc;eden: Necdet, Fikret, Ni
yazi, M. Rqad. 

Be§ikta§tan: F aruk, Hiisnii, E~ref, 
$ere f. 

Galatasaraydan: Lutfi, Necdet, Ha-
~irn. Giindiiz. 

Giine§ten: Cihad, F aruk. 
f;tanbulspordan: Hasan. 
Si.ileymaniyeden: Ali. 
Vefadan: Muhte~em. 

Y edinci Balkan oyunlari 
Y edinci Balkan oyunlan ic;in Atinada 

bi.iyiik hamhklar ba~lami~tJr. Malum ol· 
dugu iizere bu sene Balkan oyunlan be
~inci defa alarak Atinada yapilacaktir. 

Miisabakalar 27 eylulde ba§hyacak, 
3 ve 4 birincite~rinde bitmi§ olacaktJr. 
Balkan oyunlannda Berlin Olirnpiyad • 
!an dolay1sile biiyiik yenilikler yap1la -
cakhr. 

Berlinden gelenler 
Berlinde tahsilde bulunan Galatasaray 

kuli.ibiiniin maruf yiiziiciilerinden Nevin 
Hasan, gene Berlinde tahsilde bulunan 
bymetli genclerimizden Adnan Cahid ve 
Si.iad Erler, tali] miiddetini gec;irmek iize· 
re diin Ramanya vapurile Berlinden §eh· 
rimize gelmi§lerdir. 

Olimpiyad miina, ebetile Berline giden 
gazeteci arkada§lanmiZdan 1zzet Mu • 
hiddin Apak, futbol hakemlerinden Ah
med Adem ve Halid Galib de ayni va
purla §ehrimize gelmi~lerdir. 

Karamiirselde yiizme havuzu 
merasimle at;tldi 

Karami.irsel 25 {A.A.) - Mmtaka 
yiizme birincilikleri Karamiirselde yeni 
yap1lan mmtaka havuzunda yap1ldi. lz
mitten mmtaka sporculan ve seyirciler • 
den iki yiiz ki~ilik bir kafile geldi. Hii -
kumet erkam ve c;ok kalabahk bir halk 
kiitlesi tarafmdan kar~IlandJlar. Bele -
diye salonunda istirahatten sonra ha -
vuza gidildi. Mmkanm c;aldigi 1stiklal 
mar§I dinlendikten sonra Vali Hamid, 
Karami.irsel yiiziici.ilerinin gosterdikleri 
yiiksek ba~arile vilayet sporunun yuzu 
agardigim vilayetin dar biitc;esinin yar -
dtmile yap1lan bu havuzda c;ah~acak gene 
lerin muhafaza etmekte olduklan Tiir -
kiye yiizme ikinciligini birincilige c;1kar -
malanm temenni ederek Cumhuriyet hi.i-
kumetinin spora verdigi onemi tekrarh -
yarak kurdelay1 kesti. Y an§lara ba§landi. 
Yiizmelere izmit Akye~il ve 1dman yur
du i§tirak ettiler. I 00, 200, 400, 1 ,500 
mti.istii, kurbagalama birinciliklerile 
4X200 bayrak yans.lanm Karamiirsel 
idman yurdu yiiziiciileri kazandtlar. Ge
~en y1l Ti.irkiye birincisi olan Bayan Mu
zaffer 1 00 metroda rakibi olmadigmdan 
gene birinci oldu. Tiirkiye kurbagalama 
birincisi Yusuf eski rokorunu knd1. Yi.iz
meler c;ok heyecanh oldu. Bin kadar se· 
yirci ic;inde iki yiizden fazla bayan vard1. 
Yan lardan sonra Belediye parkmda bir 
say ziyafeti verildi. Vali Hamid ve Ge
neral Miirsel yi.izme birincilerini tebrik 
ettiler. hmitli rnisafirler CO§kun tezahii -
rat ara mda izmite dondiiler. 

Bulgarlar hir Marsilya kulii· 
biine 8 • 2 mag-lub oldular 
Paris 25 {A.A.) - Marsilyada 0 • 

lempik kuli.ibiiniin futbol takJml, Sofya
nm Slavia takmum ikiye kar&I sekizle 
yeTimi&tir. 

Metz §ehrinde Metz tak1m1 Cenevre
nin Servette takimmi dorde kar§J be§le 

Selanik sergisine gonderilen yenmi~tir. ' 
e§ya 

6 eylwde a!r1lacak alan beynelmilel 
Selanik sergisinde kurulmakta alan 
Tiirk paviyonunda te~hir edilecek e§ya
nm son k.tsm1 diin ak§am Selanige gi:in
derilmi~tir. Selanikte Tiirk paviyonu 
komiserligini yapacak olan iskenderiye 
Ticaret konseyemiz Baha ve Tiirkofis 
dekorali:irlerinden Hakk.t da Selamge 
gitmi~lerdir. 

Me§hur bir kadm muharrir 
oldii 

Grasse 25 (A.A.) - Me§hur kadm 
muharrirlerden Juliette - Adam 101 ya
~mda i:ilmii~tiir. Uzun zaman Nouvelle 
Revue edebi mecmuasmm dircktorlii -
giinii yapm1~, Juliette - Adamm salonu 
pek me~hurdu ve bir!rok yiiksek §ahsi -
yetler bu salonun miidavimi idiler. 

• ~ 

l~IDI 

Y eni ketfedilen 
takib olunmakta 

cihazlarla dimagtn hareketleri 
ft!U..!3111• ve uyku halile 

riiya miikem
melen filme 
ahnmaktad1r 

Bir adamrn uyanrk· 
ken 'Ve uyurken di-

! mag faaliyeti 
riilmektedir. B_u iddiaya gore, telaffuz 
edilen her kelime, dimagdan ba~lay1p 
dile intikal eden bir ihtizaz viicude ge -
tirmektedir. 

Bundan bir miiddet evvel, diinyamn 
dort tarafmdan gelen dimag mevceleri 
miitehassislan, Nevyorkta bir kongre ak
detmisler ve o kongrede riiyamn sinema
tograf.m1 seyretmi~lerdi. Uyku. mahiyeti heniiz tamamile ogre- Maruf Yunan Artisti Zoz.o Dalmaa 

1933 senesinde, Pariste loplanan bir 
kongre daha vard1 ki, hedefi insan vii • 
cudlerinden inti ar eden mevceleri ve 
radyasyonlan tetkik etmekti. Bu kongre
de, Lakowsky her canh mahlukun mev
celer ne~retmek kabiliyetinde oldugunu 
iddia etmisti. Nevyorkta toplanan kan -
gre aza!ar; da ayni noktai nazan derme
yan ettiler. 

lnsan vi.icudiindeki her hareketin bir 
elektrik de arj1 yapt1g1 malumdur. Goz
lerimizi kirphgimiz zaman, di~lerimizi 
siktigimiz zaman. derin nefes aldtibmiz 
zaman daima bir elektrik cereyam has1l 
olur. Kalbde, adalelerde, viicudiin her 
k1smmda elektrik vard1r. Dimagda nic;in 
olmasm? 

!nsan dimag1 muhtelif fuslara aynl -
mi§hr. Bu fuslardan herbiri ba~ka ba~ka 
hiiceyreleri ihtiva eder ve bu hiiceyreler 
elektrik cereyam ne§rederler. 

Muhtelif alimler, bu hususta yaptik -
Ian tecriibeler neticesinde, dimagm e -
lektrik cereyanlan ahp verdigini tesbit 
etmi§ler ve milyonda bir nisbetinde ce -
reyanlan kaydedecek derecede kudretli, 
encephalogramme ad! verilen cihaz icad 
etmi&lerdir. 

Encephalogramme denilen cihaz, di -
mag faaliyetini filme c;eken bir cihazd1r. 
Goz kapah bulundugu mada, cihazm 
ibresi sert ve iri hatlar c;izmektedir. Ciin
kli goz kapah iken dimag serserile~iyor. 
Gozlerinizi ac;ar ac;maz, ri.iyet dimagm 
biitiin kabiliyetlerini bir noktaya temer
kiiz ve teksif ettirdigi ic;in, ibrenin ((iz • 
gileri daha hafifliyor, ufahyor ve diiz -
le§iyor. Gene mesela gozleriniz kapah 
iken zihnen bir hesab meselesi halline 
ba~ladJglDJZ takdirde c;izgiler azahyor. 
Oyle ki bir cern ameliyesile bir taksim a
meliyesi arasmda bile fark goriili.iyor. 
Ci.inkii, dimag cern ameliyesi ic;in daha 
az, taksim ameliyesi ic;in daha fazla e -
nerji sarfettigine gore, ikinci &Ikta temer
kiiz daha artmakta ve binaenaleyh c;iz -
giler daha azalmaktad1r. 

Bu cihaz, hertiirlii dimagi faaliyetler
de ayni miispet neticeyi elde etmektedir. 
Mesela bir manzaranm tablosunu yapan 
ressamm dimag1, fontlan c;izerken, resmin 
as1l mevzuu ic;in sarfedecegi nisbette 
kuvvet sarfetmedigine gore, ibre c;izgileri 
bu farh derhal gostermektedir. 

F akat. bi!tiin bu tecriibelerin ic;inde en 
~ayam dikkati, doktor Maxm riiya sine
matograftdir. 

Doktor MaJ~:, senelerdenberi, &U ~ayam 
hay ret iddiay1 ispata hasn nefsetmi~tir :· 
Dii~iinen yalmz dimagimJZ degildir. 

Doktor, sag1r - dilsizlerle bilhassa 
me gul olmu§ ve §U neticeyi c;Ikarmi§tJr: 
Sag1r - dilsizler ellerile dii&iiniirler. Bun
lann kollannda has1l olan elektrik faa -
liyeti, ayni zamanda dimagda husule ge
len faaliyete tamami tamamma tetabuk 
etmekte ve miikemmel surette kaydedile
bilmektedir. 

Normal insanlann kollannda bu elek
trik faaliyetine tesadiif edilmemekte, bu
na mukabil, ayni hal, onlann dilinde go-

nilmemi~ bir&eydir. Y almz, yeni bir~ey 
ke~fedilmi§tir ki, o da, insan dimagnnn 
uyku esnasmdaki faaliyetinden ba~ka. 
haricde hali temasta kaldigJdir. 

Uyuyan bir kopek, en kiic;iik p1hrhyl 
duyunca gozlerini ac;ar, uyuyan bir ku~ 
saniyenin onda biri kadar bir zaman zar
fmda biitiin zekasm1 toplar ve birden 
havalamr. 

!nsan da boyledir. Uyuyan bir adam 
haricdeki gi.iriiltiilerden mi.iteessir oldu -
guna gore, harici alemle temasml muha
faza ediyor demektir. Y almz, ~a~1lacak 
cihet, uyuyan bir adam! baz1 giiriilti.ilerin 
uyandirdigi ve bu hususta gi.iri.iltiini.in az
hgt veya <;oklugu mev:z.uu bahsolmadJgi
dJr. Dimag, uyku esnasmda da, ayirdet
me kabiliyetini muhafaza ediyor. 

HITSizdan korkan bir adam, uyku es
nasmda, en miithi§ f1rhnanm giiriiltiisile 
uyanmiyabilir. Fa kat, kilid ic;inde hafif
c;e donen bir anahtar giiri.iltiisii onu der
hal yerinden sic;ratJr. 

.$u bitab yatan gene logosa, etrafm -
daki giiriiltiilerin hepsine biganedir. Fa
kat c;ocugunun viyaklarnaga ba~lamas1 o
nu derhal uyand1rmaga kafi gelir. 

Uyku, yeknasak bir~ey degildir; dur
madan degi~ir, bazan hafifler, bazan a
glfla§IT. Bunu electrodiagrammelar olc;er
ler. Bu cihaz, kalbin darabamm bir ka -
g1d i.izerine kaydeder. Kaydedilen bu i
saretlerin uzun veya bsa olu*u uykunun 
hafifledigini veya agirla~llgmi, derinle~· 
tigini gosterir. 

Sun 'i surette uyutulan bir kimsenin 
uykusile tabii uyku arasmda da fark var· 
d1r. Sun'i uykuya dalan bir kimse k1 -
m1ldamadan uyur, tabii uyku miilehav
vil olarak devam eder. fkinci bir mesele 
de, sun'i surette uyutulan bir insamn za
man mefhumunu kaybetmesidir. Ameli -
yat masasmdan kalkt1ktan sonra ayilan 
hasta, uyku halinde gec;irdigi zamani da
ima pek ktsa tahmin eder, fakat tabii uy
kudan uyanan adam, bunun tamamen 
aksine olarak, daima, fazla uyudugu ka
naatile gozlerini ac;ar. 

Doktor Max biitiin bu esaslardan son· 
ra riiyay1 ~u ~ekilde filme almaktad1r. 
Uyuyan bir adam. En kiic;iik hareket -
leri kaydeden bir mikrofon. Uykudaki 
adamm ba~ma elektrotlar koymu~lar. Bu 
elektrotlardan c;Ikan cereyan tellerden 
gec;erek yukan katta bir odaya kadar gi
diyor. 

0 odada lie; ki~i. lie; doktor, kaydedici 
bir cihazm ba~mda sigara ic;erek konu ~ 
~uyorlar. Cihaz. bir rulonun iizerine biri 
kJTmlZI, iiteki ye~il m,iirekkeble iki o:;izgi 
o:;izrnektedir. 

Bu c;izgilerden biri a~agtki odada u -
yuyan adamm kalbinin c;izgisi, obiirii di
magmm c;izgisi. Fa kat, bu c;izgiler a ka
dar igri bligrii, girintili <;Ikmhh ki, uy -
kudaki adamm istirahatte olduguna ina-
namazsm1z. 

Birdenbire, doktorlardan biri, yanm
dakinin kolunu diirti.iyor: 

- Riiya ba~ladi. 
Kag1dm i.izerindeki <;izgiler, birdenbi-

Beyin muntazam ve miikemmel bir elektrik fabrika~tdtr 

Gec;en sene §ehrimizde Halk Operetile 
beraber c;ah§an Y unanh artist Zozo Dal· 
mas dun hmir yolile §ehrimize gelmi§tir. 
Halk Operetile verdigi temsillerde biiyiik 
bir ragbet kazanan Y unanh artist, di.in 
T okatliyan otelinde kendisile gorii§en bir 
arkada§ImJza §Unlan soyJemi§tir: 
«- Benim Selanikte oldi.igi.im hak • 

kmda fstanbulda bir haber <;;Ikmi~tl. 01· 
medigimi filen isbat etmek iizere i§te <;ok 
sevdigim Tiirkiyeye geldim. Evvela tz
mire ugrad1m ve orada bir suare verdim. 
K1§a kadar istanbulda istirahat etmek is· 
tiyorum. lleride belki de «Halk Opereti» 
ile tekrar temsillere ba§lanm.» 

- Y az temsillerine i§tirak etmiyecek 
misiniz ;> 

«- ;iimdilik fstanbula mf istirahat 
i<;in geldim.» 

- Y akmda evleneceginize clair <;Ikan 
haberler dogru mudur? 

Zozo Dalmas, bu haberi ne teyid ne 
de tekzib etmiyen manidar bir tebessiimle 
iktifa etmi~tir. 

re uzuyor, biiyi.iyor, ve bu i~. zannedildi
ginden c;ok daha uzun si.iriiyor. Ruhiyat 
alimleri, riiyanm, sonsuz gibi gori.inme • 
sine ragmen, hakikatte sanivenin bir kesri 
kadar mi.iddet si.irdi.igiinii iddia ederler• 
di. Y anh~. Doktor Max iki buc;uk da • 
kika si.iren riiyalar kaydetmi~tir. 

Doktorlar. kag1dm iistiinde uzay1p gi
den ye~illi kirmlZih c;izgilere, a§ag1ki a • 
damm riiyasma dalmi$lar bak1yorlar. Bir
den 're bir~ey oluyor, io:;lerinden biri 
haykmyor. Kag1dm iisti.indeki c;izgiler 
ani olarak deh~etli irile~iyor. Bu, uyuyan 
adamm bir buhran gec;irdigine alamet. 

Uyuyan adam uyku esnasmda bir sar'a 
niibeti gec;iriyor. Sar' a nobeti uyku es • 
nasmda da gelebilir fakat, hasta bunun 
her zaman farkma varamaz. 

Y ukanki odada, kag1dm iizerindeki 
c;izgiler korkunc bir kan§Ikhk ic;inde, mu
azzam ini~ ve c;Ib~lar kaydediyor. BazJ 
ahvalde, temevviic;lerin 3000 misline lw 
dar c;Ikhgi olur. 

Sonra, birdenbire bir siikunet. Uyu ' 
yan adamm dimagmda, hpk1 duran bir 
futma gibi, buhran da duruyor. Y ainiZ• 
araSITa, ufaktefek sJ<;rayi~lar var: T1pk1 
futmadan sonra, gec;ici saganaklar gibi. 

Belki de yarm, basta dimaglan, di ' 
mag rnevceleri vas1tasile tedavi imkanl 
bulunacaktJr. 

Daha ~imdiden, dimagdaki afetlerio 
nas1l te~ekki.il ettigi goriilmektedir. Di • 
magm basta noktasmdan o:;1kan mevce • 
ler kafatasmm io:;inde, bir golde has1l o • 
Ian dalgalar gibi etrafa yayi!maktadir· 
Sar' a nobetlerinde, bu mevceler dimag111 

her tarafmdan karmakan~Ik inti~ar et -
mekte, o:;ah~makta, arkadan mi.itemadiyell 
gelen yeni dalgalarla c;arp1~maktad1r. 

y arm, encephalogramme dimagm jyi: 
ni okumak imkamm verecektir. Nas1l kl 
bugiin cardiogramme sayesinde, kalbin i· 
((i miikemmelen okunabiliyor. 

Y ann, belki de, kendi vi.icudiimiiziill 
ihtizazlarma kendimiz hakim olabilece • 
giz, aram1zda, kendi vlicudiimiizden in • 
ti§ar eden dalgalar sayesinde, muhabe~~· 
de bulunabilecegiz; kendi vlicudiimUZ 
kendimize anten vazifesi gorecek. 

0 zarnan, M. Briandm Milletler. C~ 
. 'd ddw .. d1m8 m1yetm e uyan 1r 1g1 sempatmm. . • 

gmm 4 milivoltluk cereyan ne~retmesl~ 
'zrtll' den ileri geldi<Yi, M. Hitlerin galvanl . .. (' ,. 

nin 6 milivolt oldugu, halbuki Muso ~ 
nin 5 bir c;eyrekten fazla kudret sarfe e

. poll 
medigi anla~IIacaktu. 0 zaman, b•r 'si 
Juanm, mf kadmlar lizerinde mJk~all 

0 
I !Ad b' . oldugun bir tesir yapan a e a e ~r msa~ ]l&ttiJ 

ogrenecegiz ve, sempah, caz.Jbe, ret 
a~k denilen teYieri• aulii ~ 
oldugunu anhyacagiz. 
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urultayda Giine1; 
[B04tara~ 1 tnct sahttede] 

tnu Gene! Sekreteri, Ankara T arih Cog· 
rafya ve Dil faki.iltesi profesorlemden 
lbrahim N ecmi Dilmenindir dedi. !bra
him N ecmi ki.irsi.iye gelerek Giine§ - Dil 
teorisinin ana hatlarmi §Oyle izaha ba§la· 
dJ: 

-
7 

Oil teorisinir- ilmi izah1 yaplldl r'26 AiUs~os ~~~ 
• is.t.erler .. Bizce za~en . boyle bir kelime ~ "'!' ~ sozii .Lal.lwort ol~aytp prototiirk ~ , .. (Ba, tar~11 ~. tnc1 saht!ede] ;~ 

«- Giine~ - Dil teorisi diinya dilcili· 
Kinin kurulu§undanberi iizerinde kafa 
Yardugu bir biiyiik ve ana bilmecenin a
nahtan olarak ileri siiriilen yiiksek bir 
!iirk bulu§udur. Bu bilmece kafast ir;in· 
de hayvani instectlerm iistiinde idrak ve 
§uura dayanan bir taktm duygu ve dii • 
§iinceler canlandurnaga ba~hyan insanla· 
rm bu duygu ve dii~iincelerini sesle ifa· 
de yolundaki ugra§malarmdan dogan 
ilkel ana dili aramak ve bulmakt1r.» """"' 

ibrahim Necmi Dilmenin, bundan son
raki degerli izahlanm §oyle hulasa etmek 
tniimkiindiir: 

Atatiirk bir tetkik e6nasznda 

«Bu ara§tlrmalara dil ilmi kafi g~l • 
tnez. Biiti.in yarahh§ filozofisini, dinlerin, 
rnilletlerin, insanlarm psikoloji ve sosyo· 
lojisini de bu ara~hrmalara yardtmcJ ktl· 

Giine§- Dil teorisi 
rnak gerektir. • 

Giine§ - Dil teonst, bu idrak v §UUI 
hareketinin ilkin giine§ iizerinde toplan • 
dtgml, bi.itiin varhgt bu goklerin I§Ik VI! 

!sst sac;an melikesinin yiirekte uyandJrdl
gi hayranl1k duygularma bagladtgmt ka· 
bu! etmektedir. T eoriye giine~ ad1 veril
hlesi bundandtr.» 

fbrahim Necmi Oilmen, Dil Kurumu 
adma izah ettigi tezinde, bilhassa bu nok
ta iizerinde durdu ve giine§in idrak ve 
zihniyet iizerindeki miiessiriyetini ara§hr -
dt. Bu ara§tJrmalannda ilk klanlardan 
itibaren totemik zihniyeti esaslanm teza
hiir ettirerek ~u hiikmii teyid etti: « Y ersel 
totemlere takaddiim eden goksel totemler 
arasmda da en ~ok goze ~arpam, en ileri 
geleni §iiphesiz giin~tir.» 

1hahim N ecmi, bun dan sonra fonetik 
tetkiklerine giri§erek dedi ki: 

«- Giine§ • Dil teorisinin semantik 
baz1 biitiin gene! mefhumlann -insalmgm 
en ilk totemi olan- (Giine§) ten c;1km1§ 
bulunmasma: fonetik bazt da bu mefhu
rnu en ilk (Ag) sesile ifade etmi§ olmast· 
na dayanmaktad1r.» 

Bu kuvvetli te:ade, semantik baz tetkik
lerinde (Giine§) in ifade ettigi gene) 
rnefhumlar bilhassa onemli bir yer alm§l, 
sernantik taazzuv ve inti§arla da madde· 
le§tirilmi§ti. Tezde bundan sonra (Ag) 
a.na foneminin vokal ve konsonunda bir 
ak degi§melerle kendini gosterir hiik • 

mile vokallerin ve konsonlann tebadiil ve 
1shfas1 takib ve tesbit olunmu§, konson -
lann kategorik tasnifi izah edilmi§ti. 

T ezde ( ek) ve (kok) lerin tetkikine 
buyi.ik yer verilmi§ ve monofonemik ve 
tnonasilabik dil devreleri ara§hnlmt~. eli
lin son taazzuv ve tekamiil devirlerine 
kadar gerek fonetik ve gerek semantik 
Yani umumiyetle morfolojik olumu izah 
ve ispat olunmulitu. 

ibrahim N ecmi: <<Biiti.in kiiltiir dille
rinde ana kaynakhk eden ilkel monofo
nemik dilin hangi dil olmast bahsine ge· 
Iince, Tiirk dil tezi, bunun ozii ilkel 
li.irk dili oldugu davasmdad1r.» diyerek 
hunu istorik ve lengiistik delillerle tenvir 
Ve ispatetti. 

Bundan sonra eklerin (7) kategoriye 
ayrtld!gt izah ve bu cihet ayn ayn etiid 
edildi, eklere semantikman verilen hlivi -
Yetin men~eleri ara§tmldt. Ibrahim Nee• 
rni, tezin bu umumi ve elemanter izah ve 
tenevviiri.inii bilhassa (idi) misali iizerin· 
de tatbik etti ve bunun gerek senkronik 
Ve gerekse diyokronik ara§brmasmt yapa· 
rak iizerinde ( Giine§ - Dil) teormnm 
lllorfolojik semantik - fonetik ve etimolo
iik tatbikahm biiyi.ik bir muvaffakiyetle 

Diinkii izahla, diinya alimlerinin 
tetkik ve tenkidleri oniine konuldu 

O~iincii Dil Kurultayr, kurucu
su, koruyucusu ve yiiriitiicii•ii A
tatiirkiin, hr::r: ve ferel vmci yiik· 
sek hu::r:urlarile, ikinci r;alrJma 
giiniinii de, parlak bir muvafla
kiyetle tarnamladr. 

Yuca Vnder, yanmda Bafbaka· 
nrmr::r: l•met lnonii ve Londra bii· 
yiik elf[rni::r: Fethi olcluiu halcle, 
tam aaat 14 te, biitiin Kurultayrn 
ta::r:imleri arasrnda localarmda 
bulundu ve localardan en aon IJO% 
alanrn, en aon kelimesini de din -
ledikten ve celsenin tatili kararr 
verildikten aonra ayrrldr. 
. Salon, ecnebi dil bilginleri de 

dahil olmak iizere, biiyiik clil yii· 
riiyii~iine katrlmtf lle bu aydrn 
yiiriiyiifte odev alm,_, olan Kurul
tay uyeleri ve kalabalrk bir din -
leyici kiitleaile gene hrncahmf 
dolu ldi. 

Diinya dilciliiine lfrklr bir yol 
a~an Giine - Dil Teorisinin ana 

gosterdi. 
T eze ~u suretle nihayet verilrnekteydi: 
«- Turk tarih tezinin karde§i olan 

Tiirk dil tezi, i§te bu metodla biitiin ilim 
di.inyasma dillerin ana kaynagt Tiirk di· 
li oldugunu gostermektedir. Davammn 
bi.iyiikli.igi.inii ve ag1rhgm1 biliyoruz. Fa· 
kat bu, bizi iirkiitmiiyor. Oliim u~urumu
nun kenarmdan inamlmaz bir hamle ile 
kalkmarak ruhunun i~indeki cevherle ye· 
ni varhgm1 diinyaya tamtm1~ alan Ata
tiirk Tiirkiyesinin ilim bahislerinde de §a
§IThCI biiyiik muvaffak~yetlere namzed 
olduguna inamyoruz. I~te bu inanla 
(Giine~ - Oil) teorisini buradaki yerli ve 
yabanc1 dilcilerin i:iniirie koyuyor, tenkid
lerini ve muahazelerini emniyetle bekli ~ 
yoruz.» . . 

ibrahim Necrni Dilmenm, bu tzahlan 
masmda. biri on, digeri on be~ dakika 
olmak iizere iki dinlenme yapiid1. T ezin 
izah ve miidafaas1 saat 17 bu~ukta ve 
alk1~lar arasmda bitti. 

Vecihe Krlrcoilunun etiidii 

Bundan sonra ba~kan profesor Afet, 
tez hakkmda soz istiyenler olup olmad!· 
gmt sJ,l.Oo-lu. Soz alan olmadt. Ba§ka~ 
vaktin gecikmesi dolay1sile, Hasan Re§1d 
T ankutun «Giine~ - Oil» teorisine gore, 
pankronik usulle «Paleo • Sosy~~oji~. dil 
tetkikleri» ni bugiine tehir etmegt muna• 
sib gordi.i ve bunu reye koydu. Dil Ku
rumu adma soylenecek alan bu tez de 
derin ve esash tetkiklerin mahsulii ve U· 

zun oldugu cihetle bugi.in dinlenmesi Ku-

hatlarr, bu toplanhcla Tiirk Dil · 
Kurumunun ¥Cnel aekreteri tara
lrndan i::r:ah edildi. of •aatten 
laz.la aiiren bu konlerans gittikt;e 
artan ve genifliyen bir alcika ile 
dinlendi ve Turk Dil Kurarnu a
dma •oylenen bu te::r:, yiiksek bir 
Tiirk bulu,unun, yalnr:z ¥ii:zel bir 
::r:ihar clegil, ayni zamanda en 
kuvvetli fekilde ispatr olclu. 

Gunef - DiZ Teori•i, ,irndi cliin· 
ya bilginlerine, diinya dilciliginin 
Kurulufundanberi halline ugrafr• 
lan bir ana meselenin anahtarr 
olarak verilmif ve dava, biitiin 
berraklrgr ve parlaklrgile, cliinya 
dil bilginlerinin tenkidleri onune 
afrlmrfhr. Boylelikle, bu verimli 
toplantrda tohumu atrlan arlll• 
ulusal Dil Kurultayrnrn ru:zna • 
me•i cle diinden hazrrlanmr.p ve 
Kurultay kuraiiaiinclen ilim ale • 
mine bildirilmi, oldu. 

MEKKI SAID 

rultayca da muvank goriildii. 
I'rofesor Afet: 
«- Simdi, V ecihe Klhcoglu Ata ke

limesi hakkmda bir etiidiinii izah edecek
tir.» dedi. Ankara Dil, T arih ve Cog -
rafya fakiiltesinde talebe olan Vecihe 
ki.irsi.iye gelerek, ~ok begenilen etiidi.inii 
~oyle izaha ba~ladJ: , 

«Ulu Onderimiz, sa)lln dinleyiciler. 
AT A sozii iizerine lengiiistik bir den erne 

yapmak istiyorum. T akib edecegim me
tod Giine§ - Dil teorisi ve dayanacagtrn 
esas malumat Ankara T arih, Dil, Cog· 
ra fy F akultesinde Profesorlerimden og -
rendiklerimdir. 

A TA kelimesi diinyada ya§aml~ ve ya· 
$amakta bulunan dilerin hepsinde ayni 
manada mevcuddur. Kelimenin boylece 
biitiin insanhga mal olu§u onun esash hir 
kelime olmadlgt zehabmt vermi§tir. Bu -
nun i~indir ki ba§ta Meillet ve Walde • 
Pokorny oldugu halde birr;ok garb bil • 
ginleri bu kelimeye «Lallworl>> yani «<;o
cuk sozii» demi~lerdir. Eserlerine ve ken· 
dilerine saTSilmaz bir hiirmet hissi besle -
digimiz bu alimlerin Ata sozii hakkmda· 
ki kanaatlerine aykm olarak kelimenin 
«Lallwort» olmay1p eski ve esash keli -
melerden biri ve belki de ba§hcasl oldu
gunu ileri siirecegim. 

(:ocuk agzmdan tiirerni§, §Uurla ala -
kas1 olm1yan ve iptidai semantikten hari~ 
b~z1 si:izler tasavvur ederek te§kil ettikleri 
zumreye «Lallwort» adm1 verirler. Ve 
Ata kelimesini de bu ziimreden saymak 

Kurultaym dort komi1yonu laaliyette 

zumres1 yoktur. N1tek1m Hermann Paul dtlmm orgamzmmden dogmu§ ve fone - ~ ~ Bugun, Ataturkun dahiyane I' 
«Dil tarihi prensipleri>> adh kitabmda tik, semantin baktmdan dil kanunlanna aevk ve iradeaile kazanrlmrf olan 
Lallwort i~in «Bu lisan ~ocuklarm bulu- tabi olarak ya§amt§ as1l bir kelimedir. buyuk zaferin baflangrcrm anar 
~u degildir; bu sozler onlara ba§ka her· Bu si:izde esas sahib, valid olmak gibi iis- ve. ~u.tl~larken aakeri bir zaleri-
hangi bir dil gibi ogretilir» demextedir. tiinliik ifade eden manalann hepsi tama- rnrzr rltrharla ~~det~ekten ziya-

Onun i~indir ki bazt alimler Lallwort mile mevcuddur. Bu anlamlan Tiirkler l· d~k '";.mleket. '~'"•. br~ kurtul~ ve 
tabirini ~mmens~roche y~ni .«Dadtlar herkeste~ ~ah~. iyi anl~dtklanm (A~ A) .. ~;i;:,.~:z.dermnrn rphdasrnr tea'icl ~ 
dili» §eklmde de tfade etml§lerdtr. admt Buyuk Onderlenne vermekle 1spat !' T .. k.. t 'h. L • i 

· · )' b k l' · · 1 · ur un an r a'IJRerr zalerler-Ata kehmesme ge mce u e Imenm elml§ erd1r. le clolud • 1 k t 26 ~ (\' 
(A h ) (;).. . ur, a a agu&toa aa-

ne (~al~wort2. ve ne mm~~sp~ac e .,Im~t a~hk yillarca akmdan akm~ ~o- ' bahr ba{flaytp 30 agustoa akfarnr « 
ye g1rm1yecegJ meydandatr (:unku e'V - §an T urkluk Ana~oluda durulup btllur- ' ikmal eclilen zaler onlarrn hit; ~ 
vela Ata kelimesinin (t) konsonu gii~ la§tird1ktan sonra OZ ATA sma kavu~- birine benzemez. Turk kahra • · 
telaffuz edilir bir dil - di§ konsonu oldu· mu~tur. 11 rnanlrgrnrn yeni tecelliai olan bu 
gu gibi ayni zamanda sert ve patlayJcJdtr AT A kelimesi Tiirkliik kadar eskidir ')' -zaler biiyiik Tiirk inkrltibrnut 
da... ve AT A TORK kadar bizimdir.» fllnlr latihaardtr lle onan it;indir 

Y almz bu bak1mdan bile ~all~?rt ol- Kemal Eminin sozleri ki .. tarih •ahf!elerini clolduran j 
madlgy 1 goriinen AT A Kehmesmm her .' Turk zaf erlen araiJlncla, yalnr:z , 

Bundan sonra, ba•kanhktan soz almt• o k tl l dilde bulunu~u ve ya§amasl onun biitiin ' ' · nu .. u u uyoruz. \ 
diller iizerine miiessir olm~ bir ana dile olan KJrklareli Kiiltiir diketorii Kemal 1)1 Turk ordusunun 26 agustos sa- · 

ub olmasmdandtr. Emin Bora, kiirsiiye gelerek dedi ki: bahr baJlryan harnle•i, bir mecle-
meBsu ana dil bizce dillerin A TA Sl olan «- Soyliyecegim §ey, Giine§ - Dil ' niyet harn~esidir ki on ~ort yrldrr 
.. k d' nazariyesinin heniiz mevcud alan bir un- devarn eclryor ve ebeclryete ka • 

tur ~e Jr. d d d cl k · 
c::.· d' A TA "ziiniin hangi dillerde suru ur. ar evarn e ece _t•~ -
.,...Jm 1 50 

Arkada§lanmdan biri Biiyiik Harbde ve hangi manalarda ya~ad1gmt k1saca tet-
esir dii§mii§ ve kaderin sevkile hahr ve 

kik edelim: h I Emir Abdiilkerim 
1 - Biitiin Turk leh~elerinde AT A aya ine gelmiyen yerlere gitmi~ti. Bu 

U K b 1 arada Birmanyaya da gitmi~ ve iptidai menfadan ka~ti! ~~~a=~rdKlr~:g~:YGar~gurieh~el~~ind~ halk arasmda bir sene kald~1 halde dil -
lerinden bir tek kelimeyi bile soyliyerneA TA §eklinde olan bu kelime Kuman, 

[BQ,§taratz 1 tnct $ahttede1 

stz hi.ikumeti tarafmdan Reunion adasm
da mahpus ve menfi bulundurulan Rifli 
Abdiilkerim aday1 terketmi§ ve bilinmi -
yen bir yere ka~ml§ttr. 

ATT r mi§tir.» T eleviit leh~elerinde A. yUVa§ca-
da A TEY. Kazancada ETEY veya Kern! Emin Bora, dil ogrenmekte pek 
AT A, Altaycada ADA du. kabiliyetli oldugunu bildigi arkada§lmn 

2 _ bn Asya dillerinde: (Siimer) : bu mii§ahedesinden ~u hiikmii r;1kard1: 
El ) A TT A (M' «- Demek ki bizim temeddiin etmi§ 

AD (ADDA), ( am : • I" lisanlm!Zdaki harfler ve kelimeler dahi, 
*** 

Yukandaki telgrafta nezaret alttnda 
ya~amakta oldugu Madagaskar adasm • 
dan ka<;t1g1 anla~1lan Abdi.ilkerim, F as 
miicahidi namile ~ok maruf §imali Afri
kah bir Emirdir. 1923 senesinde ispan -
yol F asmda ispanyaya kaT§! isyan etmi§ 
ve i.izerine gonderilen ispanyo) ordusu :
nu maglub etmi§ti. Bu maglubiyetler ii· 
zerine General Primo do Rivera az va
kitte Abdiilkerimin ellerini ayaklanm 
baghyarak o zamanki Kra) Oniic;i.incii 

tani) : A TT A. (Eti) : A TT A 
3 _ Hind - Avrupa dillerinden: iptidai lisanlardaki harfler ve kelimelere 

T (L · ) ATTA benzemiyor.» (Grek): AT A ahn : • K 
A TA VUS, (Got): A TT A, (Eski emal Emin, lisanm da medeniyet gi-
Nort): ATTE, (Eski yi.iksek alman _ hi orta Asyadan dogdugunun, antikite -
ca): ATTO, (Eski 15)avca): OTETZ, sini hala orada muhafaza etmesile de i -
(Polap dilinde): OTA y (Orta lrlan- zah olu~abilecegini soyledi. A~a.bis~.anda 
da dilinde): AITE. bul:mdug.u s1rada, kundura g1b1 turkr;e 

4 - Diger dillerde: (Votyak dilin - kehm~!enn arabca cemilendi~ini ve .kan
de): A TA Y, (Macar dilinde): AT - §ik Turk masdarlannm arab1 tasnflere 
Y A. (Kalmuk dilinde): ATEY. uy~ur~l~ugunu bizzat ~ttigini de soz -
(Bask dilinde): AIT A, (Eskimo di - lerme II ave etti ve «bugiln arabcadan al
linde): ATATAK, (Amerika yerlileri d1glm1z kelimelerin aslen pekala tiirkc;e 
dilinde) : AT A. olduguna imamm gibi kanaatim varchr» 

Bu kelimelerin hepsinde AT A ve AT- dedi ve alkt~land~: _ 
T A Turk sozlerini aynen buluyoruz. B.a~kan. prof:sor Afet,. bundan ~onra, 
Morfolojilerindeki eleman eksikligi veya v~ktm gectkm~I dolaylSI!e c~~seyt, b~
fazlahgmt teorimiz tabii ve lojik kanun- gu? saat on dortte toplanmak uzere tatll 
I 'I · h · · eth <1.n e JZa etmJ§hr.» · 

Vecihe Kthc Onlii bunlarm en tipik Komisyonlarin ~ahtmalarl 
olanlanm se<;erek analizlerini yapbktan Kurultaym ilk celsesinde se~ilen ko -
sonra dedi ki: misyonlar da di.in ogleden evvel Dolma-
«- Goriiliiyor ki muhteiif dillerdeki bah~e saraymdaki husust dairelerinde 

A 'IFf A s<iziiniin etimolojik analizleri hep toplandtlar, ba§kanlanm ve mazbata 
b,ir peticeyi veriyor. Arada gorulen vokal muharrirlerini seterek ~ta1J~malarma ba -
farklan mana fonksiyonunda muessir ol- ladJ!ar. 
mtyan alternanslardan ba§ka bir §ey de- Ciine~ • Dil teorisi ve Dil Kar§lla~tJr-
gildir.» malan komisyonu saat onda topland1. 

Gene talebe izahlarma §oy)e devarn Ba§kanhga, Turk T arih kurumu ba§karu 
etti: Hasan Cemil Cambe! se~ildi. 

- AT A soziiniin Lallwort olmad1 - Gramer • Sentaks Komisyonu 
gma, muhtelif dillerde Ya§amakta alan Gramer - Sentaks komisyonu saat on-
~u sozler de beige te§kil eder; Ti.irk leh- da bir ba§ka salonda toplanrnt~ bulunu
~elerinde «dede» ve Hind • Avrupa dil- yordu. Bu komisyon ba§kanbgma Bursa 
lerindeki <data>>, «A TA» kelimelerile saylaVl F akihe Oymeni sec;erek rniiza -
morfoloji ve semantik baktmdan birlik kerelerine ba§ladJ. 

gosterir Emin Dalhltcm tezi Ti.irk alfabesine 
AT A = ag + at + ag bir harf ilavesi liizumuna dairdi. Emin 

TAT A = ag + at + ag Dalk1hc, Tiirk leh~esinde <<e» ve «i» 
DEDE = eg + ed +eg harfleri arasmda bir ii~iincii sadab harf 

NOT: Sanskrit~ede «tata», Grclc~e- oldugunu si:iyliiyor v~ konu~ma dilinden 
de «l.etta», U.tince «tata», Keltce (~:tad», aldigl misallerle iddiasmt tevsik ediyor -
SITp~a «tata», lngilizce «dad» sozleri d 
baba anlamma gelir. Biitiin bu kelimele-

u. 

rin analizleri AT A soziiniin analizinden 
farks1z oldugu i~in i.izerinde durmiyaca
gtm.» 

Vecihe etiidiinli §U sozlerle bitirdi ve 
~ok alk1§land1: 

«- Biitiin bu incelemelerden anla§ll· 
d1g1 gibi diinya dillerinde A TA nm rna· 
nasi ve morfolojisi birdir. Gi:iriiliiyor ki 

T erimler Komi1yonu 

Bu komisyon saat on bu~ruiia dogru 
topland1. Komisyon ba~kanhgma Askeri 
Akademiler kumandam Korgeneral Ali 
Fuad ser;ildi. 

Komisyon ~ah§malarma, terimler hak
kmda Kurultaym havale ettigi esaslarm 
tetkikile ba~ladt. Terimlerin tiirkcele,ti
rilmesi mevzuu hakkmdaki incelemelerin 
miispet bir sahada, neticeye dogru iler -
ledigi goriiliiyordu. Komisyon, bu nok
tayt tesbit ettikten sonra, kurumca bu 
yolda sarfedilen gayretin c;ok fazla ve 
verimli oldugu neticesi iizerinde durdu. 

Alfonsun huzuruna getirecegini vadede -
rek Ba~vekil olm§tu. 

F akat F ash miicahid, Primo do Rive
ramn hamlad1g1 orduyu da bi.iyi.ik bir he· 
zimete ugratmJ§tJ. Bunun iizerine !span • 
ya hiikumeti F ransaya miiracaat ederek 
yardtm istemi§ ve F ransa, Abdiilkerimin 
kendi topr~klanna da tecavi.iz ettigini ile
ri siirerek lspanyol F as1na bi.iylik kuvvet· 
ler gondermi$ti. 

Abdi.ilkerim bir avuc taraftarile iki 
orduya kar§I bir miiddet r;arpi§IDI§, fakat 
neticede maglub olarak 926 da baz1 §art
larla F rans1zlara teslim olmu§tur. e 
F asl1 miicahid biitiin ailesi efradile cenu
bl Afrika sahillerinde ve Hind denizinde 
bir ada olan Reunionda ikamet etmege 
mecbur tutulmu§tur. 

Simdi aradan on sene gibi uzun bir 
miiddet ge~tikten sonra adadan ka~a -
ga muvaffak oldugunu ogreniyoruz. A
caba Abdiilkerim ne yapacak? Nereye 
gidecek? 

Di.in gel en bir telgraf lspanyol F asm
da arhk asker kalmamt oldugunu bildi -
riyordu. Acaba eski miicahid tekrar bu· 
raya kapag1 atmamn bir yolunu bulacak 
olursa orada ispanya aleyhinde istiklal 
i~in ikinci bir isyan 9karabilir mi? Bu 
~ok muhtemeldir. F akat bu sefer Fran • 
san1n lspanyaya F as cephesinde ikinci 
defa olarak asker! bir yardtmda buluna ~ 
cagt ~ok ~iiphelidir. Hele fspanyaya fa
~istler hakim olursa .. 

ister sol bir hiikumet tarafmdan idare 
edilen F ransanm Abdiilkerimi bililtizam 
sahverdigi iddia edilsin, ister F ash mii
cahidin kendisine hi<;bir fnsat verilmedigi 
halde kac;t1g1 anla~1lsm; muhakkak olan 
§U ki Abdiilkerim vatamm kurtarmak ic;in 
en miinasib vakitte hiirriyetine kavu~mu§ 
bulunmaktad1r. 
Havadi1 bir taraltan tekzib, bir 

taraltan teyid ediliyor 

Paris 25 (A.A.) - Miistemlekat 
Bakanhgt Abdi.ilkerimin Reunion ada -
smdan ka~hgma clair Matin gazetesinin 
istihbarahm tekzib etmi~tir. Bilhassa kimya JsiJiahlanmn bir an ev

vel kabulii i~in Kurultaya bir temenni 
takriri verilmesi ittifakla kabul edildikten 
sonra, mesailerinin biiyiik bir ktsmtm ta
mamlamt§ bir halde, <;ar~amba giinii top
lamlmak iizere dagtldtlar. 

Lugat ve Mitoloji Komisyonu 

Bu komisyon saat onda toplanmt~h. 
B a~kanhgma profesor F uad Kopriilii, 
mazbata muharrirligine Kazim Nami se
c;ildi. 

Berlin 25 (A.A.) «Deutsche 
Allgemeine Zeitung» gazetesinin Paris~ 
ten ogrendigine gore, resml tekziblere 
ragmen Abdiilkerim F asa gitmek iizere 
Franstz makamatlmn yardtmile menfi bu
lundugu adadan <;lkmJ~hr. Bu ~ayialar, 
General F rankonun arkasmda F asta is _ 
Yan ~1kanlmak istenildigine dair !ngiliz 
N ewes Chronicle gazetesinin istihbara -
hn1 teyid etmektedir. 

Komisyon, Kurultaya arzedilecek e - !"- ----~-~~~--~--""'!""
tudler iizerinde s1k1 bir inceleme daha ya- halinde Kurultay ba~kanhgma verilmesi 
parak, ertesi gun toplanmak iizere i~ti- kararla~tmld1. 
maa son verdi. Tekliller ve Takrirler Komisyonu 

Nizamname Komisyonu Kornisyon Gene! Sekreterlik raporu ~ 
Bu komisyon topla!'!tlSina erken ba§la- nun ve c;ab~ma programmtn aynen ka • 

mt§tl. Ba~kanhgma Universite Rektorii buliinii heyeti umumiyeye teklif etmegi 
~emil Btlsel. mazbata muharrirligine de kararla brarak i<;timalarma devam etmek 
Ismail Mii~tak se~ildi. iizere, dagJldi. 
. Bu komisyon, mlihim bir idari vazife ~i§li Partisindeki miisamere 
tie me§gul bulunuyordu. Turk Oil Ku- Dil KurultaYJmn a~1lmas1 miinasebe
rumunun ana nizamnamesinin t dT h k tile evvelki gece $i~li Parti ocagmda 
k d k k a 1 1 a • bir sunre tertib edilmi§, azalardan ve 

m a urum mer ez heyeti tarafindan r· h. .. f tt ' · d'J Kibrit n 1sar1 mu e l§lerdinden Ek • 
ta~z.1m e 1 :n proje komisyona gonderil- rem Tug tarafmdan dil inkllab1mtz ii -
mJ~h. Komtsyon, tadili teklif edilen nok~ zerinde bir konferans verilmi~tir. Bu 
talan inceden inceye gozden gec;irdi ve Konferans alaka ile dinlenmi§ ve su _ 
muvaflk huldu. Bu neticenin bir rapor varc geg vakte kadar devam etmi~tir. 
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Balila te~kilatma mii§abih bir te§kilat 
vtic~de getirilecektir. 

Nazi fzrkasmm na§iri efkan olan An
grif • gazetesi bugiinkii ba~makalesinde 
biitim Alman gencliginin askeri terbiye 
gorcegeini yazmaktadu. 

Rayi~tag toplamyor 
Berlin 25 (Hususi) Askerlik 

miiddetini iki seneye c;tkaran yeni emir -
namenin tatbikma ba~lanmt~hr. Sonba -
harda terhis edilecek olan kur' a efrad1 
bir sene daha silah altmda bulundurula
caklardtr. Nazi hrkasmm senelik kon -
gresi ey liiliin 8 in den 14 ne kadar N ii • 
renberg ~ehrinde toplanacaktiT. Bu mii
nasebetle M. Hitler Rayi§tag meclisini 
Niirenbergde fevkalade bir toplanhya 
~aguacaknr. Bu toplanh Sovyetlerle ko
miinizmin takhihine tahsis edilecektir. 

Bir Alman gazetesi ne diyor? 
Berlin 25 (A.A.) - D. N. B . a -

jans1 bildiriyor: 
Almanyada fill askerlik hizmet miid

detini iki sene olarak tesbit eden emirna· 
meyi mevzuu bahseden N achtausgabe 
gazetesi, KIZllordunun mevcudunu iki 
mi line ibla~ eden Soyyet kararlanmn 
hakiki taarruz tedbirleri te~kil ettigini 
hahrlatttktan sonra ~unlan yazmaktadn: 

«Boyle bir vaziyet kar~1smda iki se -
nelik askeri hizmeti tesis etrnek istiycn 
M . Hille yalmz. sulb davasma hizmet 
etmi§ de~il. ayni zamanda Alman mil -
letinin emni etini istihdaf eden bir ka -
rar da alm1s bulunmaktadn. M. Hitler 
bu kararile, Alman milletine. Almanya
nm herhangi bir hadisenin siirprizi kar • 
s1smda kalmak niyetinde olmadJgtm ve 
hiirriyet ve istiklalini korumak ic;in laztm 
gelen enerji ve sarstlmaz iradeye sahib 
oldugunu da ispat eylemektedir. 

Karartn esbabr mucibesi 
Berlin 25 (A.A.) - D. N. B. a -

janst bildiriyor: 
ihtiyati tedbir ba~ltgt altmda <Noel

kischer Beobahter>> gazetesi, ne§rettigi 
bir makalede faa! asker! hizmeti bir sene 
yerine iki sene olarak tesbit eden emir • 
nameyt tahlil etmekte ve Almanyaya 
kom~u olan hemen hcmen biiti.in mem -
leketlerde bu hizmetin bir seneden faz
la oldugunu kaydetmektedir. Gazete, 
Almanyanm bu bareketile oteki mem -
leketlerin hattt hareketine uymaktan 
ba~ka bir~ey yapmad1g1m yazmaktadtr. 
Alman hUkumeti tarafmdan almmt~ olan 
tedbirler biitiin millete pek hakh olarak 
bir emniyet ve raha tl1k tesiri vermekte -
dir. Milvonlarca Alman. Biiyiik Harbin 
facialanm ya~am1~lar ve bu facialan u • 
nutmami~lardJr. Bunun icin ald1gi bu 
tedbirden dolayt Almanyaya harbcuya
ne bir maksad takib etti~i soylenemez. 
(:iinkii Almanya asia harb istemez. Al
manya ancak harbden kendini muhafaza 
etrnek arzusundad1r, ve onun ic;indir ki 
bu gib1 ihtiyat tedbirleri almak mecbu • 
riyetindedir. Sulh .tmdi Almanya tc;m 
her zamankinden daha saglam bir ~e • 
kilde temin edilmi bulunmaktad1r. 

F ranstz kabinesi toplamyor 
Paris 25 (Hususi) - Kabine yann 

toplanarak Almanyada cereyan eden ye
ni hadiseler miinasebetile tahaddiis eden 
\'aziyeti tetkik edecektir. 

Salahiyettar F rans1z mehafilinde AI • 
manyanm birdenbire deniz kuvvetlerini 
arhrmasmdan korkulmaktadtr. Bazl de
laile gore, Almanya gizliden gizliye mu
azzam bahri bir program hazJrlamJ~tlr. 

Fransa tedbir alryor 
Paris 25 (A.A.) - Havas ajansm

dan: 

Ba§Vekille Hariciye ve Milli Miida -
faa Namlan ve ihtimal kara ve deniz 
erkamharbiye reisleri, Almanyamn son 
karan iizerine tahaddi.is eden vaziyete 
kar~l koymak iizere almmas1 muktazi tek
nik tedbirleri tatbik etmek iizere imkan 
basil olur olmaz bir toplant1 yapacak -
Jardtr. 

F ransa hiikiimetinin Berlin hiikumeti 
nezdinde bir gtma protestoda bulunm1 -
yacag1, diplomasi yolile hi<rbir te~ebbiis 
icra etrniyecegi, yalmz kendisi ic;in ba~ka 
tiirlii tahaffuz vas1talan bulmak hakkm1 
muhafaza edecegi zannolunmaktadtr. 
lngiliz kabinesi vaziyeti tetkik etti 

Londra 25 (Hususi) - Harict mese
leler komi yonu bu sabah M. Edenin ri
yasetinde toplanarak beynelmilel vazi • 
yeti tetkik etmistir. Komisyon Almanya
da alman yeni askeri tedbirler hakkmda 
mi.izakerelerde bulunduktan sonra, bey • 
nelmilel vaziyeti ve !spanya hadiselerini 
gozden gec;irmi~tir. 

Hariciye Nazm M. Eden Cemiyeti 
Akvam paktmm tslah1 meselesile Lokar
nocular konferan 1 hakkmda izahat ver
mhtir. 

Bu toplantJya hususl bir ehemmiyet 
atfedilmektedir. 

Polonya ve ~ekoslovakyada 
endifeler 

Paris 25 (Hususi) - Almanyada as
kerlik mi.iddetinin uzahlmast Fransada, 
ingilterede, Lehistanda ve Cekoslovak • 
vada derin bir alaka uyandtrmi~hr. 

Siyasi mehafilcle Almanyamn a.;tktaa 

ac;tga Macaristan, Avusturya ve italya
mn i~tirakile Avrupada yeni bir blok 
hamlamakta oldugu kanaati vardtr. 

Leh gazeteleri Almanya tarafmdan i
leri siiriilen bahanelerin gayrivarid oldu
gunu ve Hitlerin gizli maksadlar takib et
tigini yazmaktadtrlar. Bu gazeteler 
F rans1z Erkamharbiye re!SI General 
Gamelinin Var~ovayt ziyaretinden sonra 
Lehistan erkamharbiyesinin Parisi zi -
yaretine hususi bir ehemmiyet atfetmekte
dirler. 

Paris gazetelerinin telii~r 
Paris 25 (A.A.) - Gazeteler, Al

manyanm ademi miidahale itilafmt kabul 
etmesini miittefikan memnuniyetle kar -
§Ilamakta iseler de bunlarm ekserisi Al
manyada askerlik hizmeti miiddetinin ar
tmlmast dolayJsile endi§e izhar etmekte
dirler. 

Sosyalist Popoulaire gazetesi, Alman
yamn vermi§ oldugu kararm ehemmiye
tine i~aret etmekte, ancak F ransamn ye· 
niden silahlan b1rakma tekliflerinde bu
lunmasmi tavsiye eylemektedir. 

Bu gazete diyor ki: 
Silahlanma yan~1, c;ok miihim bir 

merhale a~maktadtr. Bunun akislerini ve 
neticelerini tahmin etmek kolaydtr. Mil -
letler, bu yan~a bir nihayet vermek ic;in 
gayret, biiyi.ik bir gayret, son bir gayret 
sarfetmeli ve gayesine eri§mek ic;in ha -
kikaten miiessir olan ~u c;areye ba~vur • 
mahdirlar. Silahlan tedrici olarak ve 
kontrola tabi tutulmak suretile azaltma
ga matuf bir mukavelename viicude ge • 
tirilmcsi. 

«Halkc;Ilar cephesi» hiikiimeti, cihan 
efkan umumiyesini teyakkuza davet et -
mek ve onu sulha badim olacak ~ekilde 
~eferber eylemek hususunda herkesten zi
yade salahiyettar ve icab eden vesaite 
maliktir. 

Petit Journal, Almanyanm son hare
ketini c;ok vahim hadiseler takib edecegi 
miitaleasmdad1r. 

Bu gazete, bilhassa diyor ki: 
«Almanyi1:nm vermi~ oldugu karardan 

sonra, onun lspanya i~lerinde bitaraf ka
lacagma dair alan beyanatl ktymetini pek 
~ok kaybetmi~tir. Alman donanmas1, 
bugiin Akdenizde polis vazifesini ifa e • 
diyor. Y arm bir mil yon ki§ilik bir kuv • 
vete sahib olacak olan Alman ordusu, 
kendisinde berri Avrupamn polisligini ifa 
etmek kabiliyetini gorecektir. 

Almanyada askerlik hizmeti miidde -
tinin artmlmas1 meselesi hakkmda mii • 
talealar yiiriiten Matin gazetesi diyor ki: 

Avrupamn diger memleketlerindeki 
askeri rejimlerin iizerinde bu hadisenin 
otomatik bir tesiri goriilecektir. 

Figaro gazetesi, bitarafhk tekliflerile 
askeri hizmet miiddetinin artmlmasma a
id olarak Almanyanm vermi~ oldugu k.a-

henizsiliik icin yegane deva kanl ib"9:a ~d':n SJRQP DESCHIENS PARIS 
En munlahipelibba taralmdan terbpedtlrm~br. 1 

GaOmlar, konteranslar, kongreler 
Meccanen muayene

Eminonii Halkevinden: 
Evimlze mensub fakir hastalarm mua- ' 

yene ve tedavllerini parastz olarak yapma
gt kabul eden saym doktorlanmtzm isim -
Jerlle muayene giin ve saatleri a§agtya ya
Zllml.$ttr. Tedaviye muhtac ve hakikaten 
yoksul yurdda~larJmJz Evimiz Direktorlii -
giinden alacaklan pu.sulalarla bu doktor
lara kendilerini muayene ellirebilirler. 

Dr. ~iikrii Ertan !goz miiteha.sststl Nu
ruosmanlye caddesi No. 30. Hergiin 15,30 • 
17. Dr. Naci C. Bengisu Cgoz miitehasslSl) 
Cagaloglu K1Z1lay merkezi yam Kec;ioren 
apartrmam. Hergun 14 _ 16, Dr. Rifat Atay 
( dil? tablbiJ istanbul Belediyesi kar~tsmda. 
({ar~amba 10 - 12, Dr. Miinevver One~ (di~ 
tabibi) Sultanahmed tiirbesi Babtali cad
des! No. 19. Salt 16 - 18, Dr. f?i.ikrii Haz1m 
(sinir miitehasslSl 1 Haseki kadmlar hasta
nesinde. Hergi.in 10 - 12,30, Dr. ismail Zl
ya (slnir miitehaSS!SI) Cagaloglu Kapall -
fmn kar§Ismda No. 24. Hergiin 15 • 18, 
Dr. Rifat <;agtl csinir mlitehasSISl) Ankara 
caddesi No. 71 kat 1. Cumartesi 15 • 18, 
Dr. Ali R1za Faik (operator\ Gureba hasta
nesi Yenibahc;e. Hergiin 9 _ 14, Dr. Fuad 
Hamid Baye1· !operator) Tiirbe Babtali 
caddesi No. 10. Per~embe 16 - 17, Dr. Ka
Zim i:smail ropcrator ) Sthhlye Mooiriyeli 
kar$Ismda. Sah 14 • 17, Dr. Yakub Aslm 
(dahiliye mi.itehasst'sll Cagaloglu Halk 
Partisi kar~J.Smda Zeki Bey apartJmam 
No. 4. Cuma 13 - 14, Dr. Emin KJc!ffian 
(dahlliye miitehasstst) Babtali caddesi No. 
25. Salt 15 - 17. Dr. ihsan Sami (bakteriY~
Iog) Divanyolu Sultanmahmud ti.irbesi 
kar~Ismda 113. Hergiin her saat. Dr. Ali Rl
za Azad Piyerloti caddesl No. 37. Perliem
be 14 ten sonra, Dr. Ethem Vassaf (sinir 
miitehasstsi (Sthhiye Miidiriyeti kar§JSITI
da. Hergiin 14 ten sonra. 

Moda Deniz Kuliibii 
Umumi Heyeti 

Mod a Deniz Kuliibiinden: Deniz Kuliibii 
genet di.isturunun 10 uncu maddesi mucl
blnce genkuru! (umumi heyetJ toplanttst
m 31/ 81936 pazartesi giini.i saat 6 da De
niz Kuliibiinde yapacagmdan azalarm mez
kur giin ve saatte kuliibii te~rlfleri rica 
olunur. 

( __ A_SK_F._RL_iK_i_SL_E_Ri_) 
Yoklama 

Emlnonii Askerlik ~ubesinden: 
1 - 332 dogumlu yerli ve yabanc1 erlerin 

son yoklamalan 1/ 9/ 936 dan itibaren her
gi.in zevale kadar yaplle<*l.kt!f. Bu do -
gumlular ve bunlarla muayeneye tabi er
lerin hangi giin I!Ubeye geleceklri nahiye. 
Jere bildirilml-l' ve kendilerine de tebligat 
yap!lim~tir . 

2 - 1/ 91936 da Yedek Subay okuluna 
sevkedilecck k1sa hlzmetli ve tam ehliyet -
namelilerin de son yoklamalan 1/ 9/ 936 da 
~ubede yaptlacaktlr ve o giin sevkedile -
ceklerdir. , 

3 - YiikSek ehliyetnameli kiSa hizmet. 
lUer mahallelerinin davet edeckleri ta -
rihte muayeneye geleceklerdlr. 

4 - Her mahallenln ne gi.inii :;;ubeye 
gelecegl kendilerine yap1Ian tcbllgatname
lerde yaztll oldugu gibl nahiye miidiirler1. 
ne verllen cetvellcrde tarihlerl yaz!lJ oldu
gundan uzun miiddet i~lerinden ahkoy -
mamak gaye.~ile lstenl!en tarih!erde ~ube. 
ye gelmeleri Iiizumu ilan olunur. 

Biitiin kremlerin i!;inde birinci 
olan ve daima birinei kalan 
Krem Pertev oldu. Bu Krem 
Pertevin her zaman pck biiyiik 
bir itina ile ihzarmdan ba~ka 
bir ey degildir. Krcm Pertevin 
tertibine (gayrisaf) hiffblr 
madde giremez. 

Bi~ki Dersleri 
Hocas1z ve c;ok kolayhkla evi 

nizde kendi kendinize kadm elbi
selerinin nasll bi~ilecegini ogren· 
mek isterseniz Be~ikta~ Diki$ 
Yurdu direkti:irii $iikrii Can 
alm Bic;ki Dersleri ve Yiik . 
sek Bigki Kaideleri adlarmda . 
ki metod kitablanru al.uuz. <;ok 
sade ve anlayif?h bir tarzda yazt . 
lan bu kitablarm birinci cildi 2. 
ikinci cildi 2,5 lirad1r. Yalmz Be
~ikta~ Diki~ Yurdunda sahhr. Be
deli gi:inderildiginde ta~raya der 
hal gi:inderilir. 

Adres: Be~ikta~ Diki§ Yurdu: 
Akaretler No. 87. Telefon 43687 

Kartal sulh mahkemesi ahkanu §ah -

iye ktsrnmdan: 

Yunani tanm D;ama ka abasmda 

mukim iken 24 nisan 920 tarihinde va· 

siyetname tanzim ettirmi olan ve ahi

rcn Kartal kazasma Hibi Maltepe kari

yesinde vefat etmi buhman Hasan og· 

lu Hac1 Ra~idin vasiyetnamesi 8!;Ilaca -

gmdan mirasc;!lanmn ilan tarihindcn 

itibaren 3 ay ic;inde kanuni vesaika isti· 

nad eden tfatlarmi mahkememize bil

dirmclcri ve miitcvcffa zimmetinde ge

rek asalcten vc gcrek kefalcten alacak

lan olan veya merkuma borc;lan bulu

nan ve herhangi bir suretle hak taleb 

eden vcya mirast hakkmda malumah 

olanlarm kczalik iliin tarihindcn itiba

ren ~ir ay zarfmda mahkememizde a!;t -

Ian defteri mahsusuna isimlcrini kayid 

vc tcsbit cttirmeleri ve bu miiddet zar

fmda alacaklanm veya taleb ettikleri 

herhangi bir hakkt kayid ve tesbit et • 

tirmiyen zevatm mansup ve kanuni mi

rasc;tlara ne ~ahsan vc ne de terckeyc 

Matbaa ve ~inkografhanesi 
Senelerdenberi temiz ve muntazam meaaisile tamlmtf ve bir 

miiddet Matbaactllk ve Ne~riyat Turk Anonim $irketi taraftndan 

idare edilmi~ olan 

CUMHURlYET 
. Matbaa ve <;inkografhanesi 

faaliyetine devam etmektedir. 

En son sistem makinelerle miicehhez olan bu biiyuk miieueae 

hernevi tabt ve ktli~e i~lerini nefaset ve aiiratle meydana getir -
megi taahhiid eder. 

Adres: Istanbul - Cumhuriyet Matbaast. Posta kutusu · 
istanbul: 246. Telefon: 24290 

K~~tamonu 
Ok lu 

Bolge San' at 
Direktorl.uaiinden : 

1 - Bu sene dersler 1 te,rinievvel 1936 per11embe giiniinden iti
baren ba~lamaktadtr. Talebenin bu tarihten evvel miiracaat etme· 
meleri. 

2 - ikmal imtihanlarx 1 eylulden itibaren ba,hyacaktJr. 
olanlann bu tarihte okulda bulunmalan ilan olunur. 

·~Vi ~K~N ~Vi 
Bi<;[R· 

lkmali 
(636) 

QANKAYA 
YAT I RILAN DA QA hYi 

KiLMi~ TOWUM GiQi V~QiMLiDiR 

U OlANTS~ OANr ONi N. 
v. 

I(ARAKeY PALAS ALALtMCi ~AN rar arasmdaki fastlanm ktsahgma i~aret * * •!• izafeten miiracaat edcbilecekleri rna -

ettikten sonra diyor ki: Tam ehllyetnameli k!sa hizmetlilcr 1 ltlmlart olmak i.izere keyfiyet kanunu ~~-------•••••••••••••••••••••••~ eylillde Ihtiyat Zablt okuluna sevkcdiie • 
«Ani oldugu kadar beklenilmez olan ceklcrlnden muamelelerinln ikmal! ic;ln 311 medeninin 534 ve 561 ve 562 ve 569 un- inhisarlar Umum Miidii:rJiigiinden 

bu uzla~ma zihniyeti Avrupa kabinele - 8l 936 pazartesi giinii ~ubede bulunmalart cu maddclcrine tevfikan iliin olunur. ~---••••••••••••••••••••••••••••• 
rine birka<; saat huzur ve in~irah temin 1;;;;1 a;;.;n~o;.;l~u;.;nu.;.;;r;..;·--=--------- '• 

edecektir. Fazla degil. Ci.inkii sabahle- ( YFflli I;:SF.RLER ) r Mu'"h"lm Bl'r Tavsl"ye 
yin yaptlan hareketin hedefi, ak~amleyin 
indirilecek darbeyi hamlamaktan ba§ka Arkitekt - Mimar 
bir~ey degildi.» . Bu ayhk dergi!Jin 65 - 66 net say1Ian in. Yasbk, yorgan ve siltelerinizi ku~ 
Macar gazetele inin miitalealart ti!Iar ~tn~i§tir. I<;inde Dr. Wagnerln, mi - tUyiinden yaptnlZ. Yatmasi rahat, 

:~r ~rofe Eglinin, Dr. Nihad Sayarm, mi. k'§'D Sicak, yaz1n serindir. (Kilo 
Pe te 25 (A.A.) - Almanyada as - tO ~ 1Hac1. Ccmalin .. Beyoglu Vaktflar dlrek- su 75 kuru11 dan ba~jlar) Fabrika ve 

k l.k h. 1· · b' d 'k' ru .. ahm Baklnm yaziiarlle Berlin o _ d 
er 1 1zme tmn IT sene en 1 1 seneye llmptyad koyii projesini ve yabancl mem _ •a hi! epos.~ !stanb~l, <;akmak~I-

c;Ikanlmt§ olmas1 burada biiyi.ik bir he - Ieket!erde mimari faaliyetlerinden bahse- larda Ku11tuyu fabnkas1. 
yecan uayandumi§ltr. Bu tedbir gayet den yaztlari hav! olarak ~ok zeng!n blr su- Telefon : 23027 •••IIIIi 
manttki bulunmaktadtr ve Pester Lloyd rette lnt!~ar etml~tir. 

Or. Haf1z Cerna] 
Tavsiye ederiz. 

diyor ki: -:---'----------
Macaristamn kuvvetli bir Almanya <;amhcada festival 

gormekte fevkalade menfaati vard1r ve Biiyiik <;amhcada Festival eglence - Dahiliye miitebassrsr 
F ranstz - Sovyet ittifakile Kiic;i.ik An - leri 30 agustos 1936 pazar gi.inii sa at Pazardan baska ~nlerde ogleder 
tanta kar§l Almanyamn biiyiimesi ve kuv- 15 ten sabaha kadar istanbulun 40 gun !>onra saat (2% tan 6 va) kadar tstan 

l . A lh . . k "h" 40 gece §enliklerinden: bulda Divanyolunda (104) numara1 vet enmes1 vrupa su u tc;m c;o mu 1m- 5 inci hafta 
d . husus1 kabinesinde hastalanm kabul e-

tr. BALKAN FESTI.VALI. 
K I b AI der. Sah. curnartesi ~nlerl saba~:> 

. uvvet i ir manya ve kuvvetli bir Biiyi.ik <;amhca tepesindeki kazinocla &9 lf.! 12. saatleri hakiki ftkarava mah 
Italya Avrupa muvazenesinin zaminidir. alaturka pehlivan gilre§leri, eglenceli sustur Herkesin haline gore muamel• 
Almanya Avrupamn en kuvvetli yari§lar, cazband. dans mi.isabakalan. olunur Mua:venehane ve ev telefoJ'I 

ordusuna sahib oluyor ucuz biife - tepeye otobiis, gece vapur, 22398. (Yazltk Tel: Kandilli 38 . Bey-
Paris 25 (A.A.) - Almanya bugiin tramvay scferlcri tcmin edilmi~tir. lerbevi 48) 

mevcudu 600,000 olan Alman ordusunu p•lllii••••••••••••l!lll·--~~----...-.,.•••-. 
takriben bir milyona ~1karacak olan iki K I Z K U L E S i P A R K I N 0 A 
senelik hizmeti askeriye Almanyay1 Av
rupanm en kuvvetli asker! devleti yap -
maktad1r. 

Sovyet Rusyada askeri 
faaliyet 

Daily Mailm Riga muhabiri yaz1yor: 
I 0 agustos tarihli karardan sonra as -

kerlik c;agmm on dokuz ya$111a indiril -
mesi iizerine Sovyet hi.ikumeti garb hu -
dudlan havalisinde bir milyon asker is
tiab edecek cesamette kt~lalar in$asma 
ba§lamt~ bulunuyor. Petrogradda ~imdi • 
kinden dort alay fazla asker bulunduru
lacaktir. Moskovamn cenubunda da hava 
kuvvetleri ikame olunacakt1r. Resmi Sov
yet istatistiklerine nazaran, bu sene, ~im
diye kadar tayyare in~aatJ gec;en senenin 
on iki aymdan yi.izde yetmi~ iki bir faz
la hk gostermektedir. 

Sovyet Harbiye Nazmnm sozlerine 
bablacak olursa Rusyanm hava kuvvet· 
leri diger biitiin devletlerin hava kuvvet· 
lerine muadil olacak!Jr. Asker adedinin 
fazlala~tmlmast da buna ilave edilecek 
olursa Sovyetler c;ok yakmda tecavi.iz e
dilemiyecek clereced kuvvetleneceklerdir. 

r 

Y arm ak~am sabaha kadar 

BUY UK SONNET DOGONO 
TIY A TRO, CAZ, KARAGtlZ, KUKLA, ORT AOYUNU, 

HOKKABAZ, CAMBAZ, VARYETE, StNEMA 
Dikkat: ~ocuklarmt siinnet ettirmek istiyenler hergiir. 

Park Miidiriyetine miiracaat edebilirler. 

Gecel- Giinsel- Ktz. Erkek (Eski : ink1lab) 

YUCA ULKU Li SELERi 
Kuranr ve Direktorii: Nebi oglu Hamdi Olkiimen 

Kayid muamelesine ba~lanmt~hr. Cumartesi ve pazardan 
ba,ka hergiin 10 - 17 arasmda okula miiracaat edilebilir. 

lstiyenlere tarifname gonderilir. 
Cagaloglu, Yamksaraylar- Telefon: 20019 

---YENi NESiL--
ILK OKULU - YUVA - KJZ • ERKEK 

l'esi~imlenbcri gttilt!:'Jdl!ii mavnflaklvetlt'r l\1il!iJr Bakanhgmca takciir huyu 
rularak bu yd rr, 1111 okuilarla muadel.-ti de tasdik olunrnustur Yah;nc1 

lil"anlara ehemmivrt vPrllir I\aytdlara h;~~lanllll~tn· PAzfllf~->~t, 
~i.inlcri iiglcden :-:onra nrtiraraat eddmelid1r 

ill••••- Adres : Cagaloglu Mol!afeneri caddesi No 34 

1905 lira 56 kurus kesif bedelli Cibali iskelesi insaah 
' . ' 

1214lira 40 kuru~ ke,if bedelli Ahukap1 Tiitiin Bak1mevi tamiratr 

1 - Yukartda ke~if bedelleri yaz1h in!faat tamirab ayrt ayrt pa • 
:r.a;hlda eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Eksiltme 11/IX/1936 tarihine rashyan cuma giinii aaat 15 

te ve 16 da yapJlacakhr. 
3 - islekliler ~artnamesini gormek iizere hergiin ve pazarhk i · 

c;in de tayin olunan giinde r; 7,5 muvakkat giivenme paruile bir • 
likte Kabata!fla Levaztm ve Mubayaat ,ubesindeki Ahm Komisyo· 

nuna gelmeleri. (672) 

iSTiKLAL LiSESi 
DiREKTORL0G0NDEN: 

1 ilk, Orta ve Lise klSlmlarx i~in krz ve erkek, yahh ve ya· 

ttsJz talebe kaydtna ba~lanmt!fhr. 
2 - Kayid i!rin hergiin saat 10 dan 16 ya kadar okula mii • 

racaat edilebilir. 
3 - Bu ytl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrrlan 

talebenin yerine az miktarda yeni talebe ahnacakhr. Okula 

~irmek istiyenlerin bir an evvel miiracaatleri tavsiye olunur. 
4 - Eyluliin on be~ine kadar kaydini yeniletmiyen eski tale· 

benin miiracaatleri kabul edilmiyecektir. 

5 - lstiyenlere kayid fartlarmt bildiren tarifname gonderilir. 

Sehzadeba1p, Polis karakolu arkasmda. T elefon: 22534 • 

i~tanbul Vaktfla~ Oh·ektil~JHp-·i i1anlarJ 1 
Degeri 
L. K. 
3q 15 

203 35 

106 00 

81 82 -

Pey paras1 

L. K. 51 
25 75 Beyazxd Eminbey M. de Ok!;ularba,r C. de . 

k• alt 
numarah iistiinde iki katta iki odaa1 olan are 

cliikkanm 6 da 2 hissesi. (5740) S 
15 25 Beyaztd Haffaflarda 40 numaralt diikkantn 

de 5 hissesi. de 
8 46 Mahmudpa~a Tarak~1larda Dayehatun I'd. Jl 

Siinbiillii han 2 nci katta 29 numarah odanl 

6 da 4 hissesi. (8259) de 
6 13 Mahmudpa~a Tarak!;tlar, Dayehatun ~ 010 

Siinbiillii han 3 iincii katta 33 numarah 0 8 

6 da 4 hissesi. (7683) e 
. k. - d b' "ddetle" Yukar1cla yazth mallara tste h !;tkmadtgm an tr ay mu t 

. .. .. .saa 
pazarhk suretile salllacagmdan ihalesi 31 /8/936 pazartest g~nu el • 
15 te Komisvonda yap1lacaktu. lsteklilerin Mahlulat ldares_tne(:tl} 

meleri 
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I.IAclar n B h e s .,.-u a.TECATI den al~ntz~ r~~e~el_eriniz biiyiik bir dik- KESKI. a I IZI k=p~a a ~ !,. kat. Clddl blr lStikametle hamJamr. ,e eri Grip, Ne:zle, ba4 ve di~ agrtlar.n1, muannid 

>anc1 lart b r anda keser, Klymeottar bir iJicdtr. 

KEMA iZM 
Yazan: TEKIN ALP 

FransJZ Parlamentosu Reisi M. Herriot 
bu eser i~in bir mukaddeme yazmttbr, 

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

cBugiinkii Tiirkiyenin maddi ve manevi 
biinye,ini, psikolojisini anlamak ve ogren -
mek istiyenler i~in, bu eserin krymetli bir 
rehber olacagrnt umumiyetle ,Oyliyebilirim. 
Yalnrz; yeni TiirkiJ~eyi oirenmek istiyenler 
degil, umumiyetle milletlerin uyanrf ve yiih-
1elif tarihile uirafan sosyologlar ve tarih9i
ler de bu eseri biiyiik istilade ile okuyacak

lard rr, kanaatind eyim. » 
KEMALIZM, Tiirk inktlabmt anlamak 

i~in okunacak biricik ve en miikemmel 
eserdir. Fiab 150 kurut• 

T evzi merkezi: 

CUMHURiYET GAZETE VE MATBAASI 
Biitiin kitabctlarda bulunur 

~nakkale Belediye Reisliginden: 
1 - ~anakkalede yap1lacak 14497 lira be?e~i keti~l~ r1hbm ca~.

desinin parke taft intaab 6/8/936 tar1hmden tbbaren 27 gun 
miidc1etle ve kapah zarf usulile eksiltmeye ~lkartlmlflJr. 

2 - 1stekliler bu i,e aid tartname, plan ve projeleri Canakkale Be· 
[ediyesi fen dairesinden parastz olarak alabilirler. 

3 - Eksiltme 3/9/936 pertembe giinii saat 15 te Belediye dairesin • 
de olacaktrr. 

4 - Muvakkat teminat miktar1 1125 liradn. 
5 - Ek&iltmeye girebilmek i~in kanuni vesaikle beraber ehliyeti 

fenniye vesikalarm1 haiz bulunmak laz1md1r. 
6 - Teklif mektublart 3 iincii maddede yazth saatten bir saat ev • 

veline kadar Belediye Enciimenine makbuz mukabilinde veril
mit bulunmas1 ve posta ile gonderilecek mektublann da yu • 
kartda yazth saate kadar gelmif olmasJ ve zarfm miihiir mumu 
ile miihiirlenmit ve kapatllmtf bulunmasJ laztmd1r. (358) 

Y ozgad Beledive Reisliginden: 
Bedeli ke,if 

Lira K. 
8500 00 Santral binast 

29373 64 Makine aksam1 montajt ve febeke 

1600 00 320 aded agac direk 
Y ozgadda yap1lacak elektrik tesisat ve binasmm eksiltme tartna -

rnesinde baz1 tadilat icra edilmesinden dolayJ 17/8/1936 tarihin • 
den 2/9/1936 tarihine kadar on bes giin miiddetle ve pazarhkla ve· 
tilmek iizere ekailtmiye konulmu,tu~. lsteklilerin kanunun tarifi ve!r
hile pazarhk giiniinde aaat on bete kadar muvakkat teminat ak • 
~elerile birlikte Y ozgad Belediye Enciimenine miiracaatleri ilan 
olunur. . (584) 

KARYOLALAR 
Fabrika fiatlna sat1hyor 

Asri Mobilya Maoazas1 ~~~ 
Istanbul, Rtzapa~a yoku'iu No. 66 Tel. 23401 

bul Erkek Ogretmen Okulu 
1935 • 36 ders yiii mezunlarrna: 

istanbul Erkek Ogretmen Okulundan: 
Bu sene ~1k1p ta biiyiik azad i~in memleketlerine gidenlerin ta -

)>itl. emirleri bulunduklan yere bildirilecek ve yol paralar1 da dog • · 
~dan dogruya kendilerine gonderileceginden mezunlarm beyhude 
l>ere latanbula gelmemeleri ve dogru adrealerini mektubla hemen 
hildinneleri ilan olunur. (571) 

istanbul Beledivesi ilanlart 

Zafer Bayramma tesadiif eden agustosun otuzuncu pazar giinii sa-
9,45 te istanbul Komutanhg1 karargahmda Komutanhk tarafm. • 

q&tJ. tebrikat kabul ve saat «10 45» te Beyaz1d meydanmda ge!;td 
l' ' earni yap1lacakttr. 

latanhulda bulun~n saym saylavlarla Umumi Medis iiyelerinin 
te,rifata dahil zevahn te,rifleri rica olunur. «B.>> (697) ,.,.,., 

937 maylSl sonuna kadar Belediye hududu i~inde toplanarak tes
edilecek yerlere dokiilecek olan ~oplerdeki pa~avra, kemik ve
ite yarar mevaddan istifade kapah zarfla artttrm1ya konul 

...... , ... M Arttmna 27 agustos 9'36 per,embe giinii saat 15 te Daimi 
[ Q4C\illnertde yapdacakhr. Senevi yedi bin lira bedel tahmin olu -

bu ife aid f&rtname parastz olarak Levaz1m Miidiirliigiinden a
ir. Kapah arthrm1ya girmek istiyenler 2490 numarah kanun· 

hzdt vesika ve 525 lirahk muvakkat teminat makbuz veya mek • 
u havi teklif zarflarm1 yukartda yazth giinde saat 14 e kadar 
Enciimene vermelidirler. «B.» (651) 

Dr. Zeki T ekta~ 
Niimune Hastanesi Nisaiye 
miitehass1s1, Kadtkoy Bahari • 
ye caddesi, Cevizlik tramvay 

durag1. Tel: 60177. 

Deniz Levaz1m Sahnalma 
Komisyonu tlanlart 

Tahmin edilen bedeli «19250» 
lira olan «25000» kilo sadeyagt 
7 eylul 936 tarihine rashyan pa
zartesi giinii saat 14 te kapab 
zarf usulile ahnacakttr. 

Muvakkat teminab «1443» li
ra «75» kurut olup ~artnamesi 
Komisyondan hergiin parastz ve· 
rilir. 

lsteklilerin, 2490 say1h kanun
da yaz1h vesikalarla teklifi muh
tevi kapah zarf1 belli giin ve sa
atten bir saat evveline kadar 
Kastmpatada bulunan Komisyon 
Baskanhgma vermeleri. (468) 

I istanbul Harici Askeril 
KITAA Tl IL.S.NLARI 

Beber metresine bi~ilen ederi 
270 kuru11 olan 60 bin metre ka
putluk kum~ kapah zarfla ek -
siltmiye konulmu,tur. lhalesi 1 
eylul 936 sah giinii saat 15 tedir. 
$artnamesi 810 kurufa M. M. Ve
kaleti Satmalma Komisyonun • 
dan ahmr. tlk teminat 9350 li • 
radtr. Eksiltmiye girecekler ka • 
nuni teminat ve 2490 sayth ka -
nunun 2 ve 3 iincii madde1erinde 
yazll1 belgelerle birlikte teklif 
mektublarmt ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ankarada M. 
M. Vekaleti Sahnalma Komis · 
yonuna venneleri. «187» (4537) 

*** 
Erzincan kllaab ihtiyact olan 

138,000 kilo stgu eti 14 eylul 936 
pazartesi giinii saat 11 de ihale 
edilmek iizere kapah zarfla ek -
siltmiye konmu,tur. Muhammen 
bedeli 20,700 liradtr. ilk temi • 
nab 1,552 lira 50 kuruttur . .$art
namesini gormek istiyenler her 
giin Erzincanda Tiimen Satm • 
alma Komisyonundan paraatz a
hp gorebilirler. Jstekliler teklif 
mektublartm 2490 numarah ka -
nunun 32, 33, 34 iindi madde • 
lerine tevfikan tanzim ederek i
hale saatinden bir saat evveline 
kadar Erzincanda Tiimen Satm
alma Komisyonuna makbuz mu
kabili11de vermi, bulunacaklar • 
d~r. «236» (675) 

*** 1 - Vize, Pmarhisar, Alpul· 
lu alaylarmm 155,000 kilo kuru 
otu, Vize Pmarhisar alaylartnln 
60,000 kilo samam, Vizenin 1,200 
kilo koyun eti. 

2 - Samanm tahmin bedeli 
1,180, kuru otun 3,875, koyun e• 
tinin 444 lirad1r. 

3 - lhaleleri pazarhk sure • 
tile eyluliin onuncu pertembe gii
nii saat 15, 16 da Vizede yaptla
cakttr. 

4 - Etin ilk peyi '33, sama • 
nm 90, kuru otun 290 liradtr. 

5 - .$artnameler hergiin Vi -
ze Sabnalma Komisvonunda P."O· 
riilebilir. <<233» (677) 

'f.l{.l(. 

1 - Eksiltmiye konulan if: 
Vizenin 33,800 kilo, Alpullunun 
30,700 kilo, Pmarhisarm 42 800 
kilo bulguru. ' 

2 - Vizenin tahmin bedeli 
4732, Alpullunun 4,298, Pmarhi
sarm 4,298, ve 1,694 liradtr. 

3 - lhaleleri &!rlk eksiltme i
le eyluliin onuncu persembe gii· 
nii saat 14 te Vizede yap1la • 
cakbr. 

4 - Vizenin "lk teminatl 355, 
Alpullunun 323, Pmarhisar lay· 
larmm 451 lira olun Tiimen Mu· 
hasebe veznesine teslim edile -
rek almacak makbuzla birlikte 
Komisyona miiracaat etmelidir. 

5 - $artnameler hergiin Vi
ze Sattnalma Komisvonunda go
riilebilir. «234» (678) 

*** Konyamn 408 ton arpasma 
teklif edilen ii~ kuru$ 62 santim 
fiat pahah goriildiigiinden 28/ 
8/936 saat 11,'30 da nazarhk )':i· 
pdacagt. «237» (685) 

ODEO 
Y eni doldurulan pJaklar 

BAY AN VEDiA RIZA GiZ 

70087 Hieazkar §ark1 - NEREDESiN NEREDE ACAB 
Nr. 2 Miistear ~ark1 -SEN iSTEDtN DE TUTULDUN 

BAY AN HAMiYET 
N havend 11ark1 - SABAH YlLLARDANBERi 
Hicaz ~ark• - HANi A \'RIL A~ DERDiN 

ODEON 
Hususi saz heyeti taraftndan 

270093 H1eaz pe~revi - BiRiNCi K1SIM 
Hicaz pe~revi - iK.iNCi KISIM 

Sat1,a ~•kmdltlr. 
Fazla izabat i~in 12 ve 13 numarah ilave katalo!llartml~l ba-yilerden isteyiniz. 

Istanbul Ticaret ve Sanayi Odasmdan: 
Memleketimizde aile sanayii ve kii~iik san'atlart tetvik ve hima

ye i!;in tktJsad Vekaleti tarafmdan Ankarada 29 tetrinievvelde bir 
Elisleri sergisi &!rllacakttr. Sergide gerek efhas nezdinde bulunan 
ve ~erek diikkan ve evlerde yap1lmakta olan eski ve yeni eserler 
tefhir edilecektir. Gi:inderilecek efyamn nakli, iadesi, sigortas1 ve 
istant masraflarl Vekalet~e deruhte edilmittir. Muvaffakiyet goste
renlere muvaffakiyet derecesine gore nakti miikafat ve madalya -
Jar verilecektir. 

t,tirak etmek istiyenlerin on bet eylule kadar gonderecekleri et-
ya hakkmda Odam1za malumat vermeleri rica olunur. (694~ 

rFESTiVAL KIR BALOSU 
29 Agustos Cumartesi ak,am• 

BUYUKDERE BEVAZ PARKDA 
Duhulive serbestir. Konsiimasyon 45 kuru~tur. En ~1k TUVALETLI 
BA YANA ~ok zarif bir hediye verilecektir. MasalartolZI . imdiden 

tedarik ediniz. Telefon: 3~. 43 

Kirklareli Belediyesinden: 
Her sene a!r1lmas1 mutad olan Kuklareli Sonbahar Panay1r1 bu y1I 

Trakya Umumi Miifettitliginin yiiksek tensibleri uzerine 16 eylul 
1936 da a~tlacakhr. 

16, 17 ve 18 eylul giinleri olmak iizere ii!r giin devam edecek olan 
bu panay1ra biiyiik ve kii~iik olmak iizere her nevi damtzhk ve ka
sabltk hayvanatlll sebze ve ~etid emtea sattlacakttr. Hayvan sata -
cak olanlarm satacaklart hayvanm sahibi bulunduguna dair vesika 
ile aaghk fehadetnamesinin bulundurulmas1 mecburidir. 

Hayvan ahmt i~in iilkemizin her tarafmdan ahcdar buiunacaktJr. 
Panayua gelecek olanlarm her ti.irli.i esbab1 istirahatleri temin edil
mi\1 oldugu ilan olunur. (673) 

Beyoglu sulh hukuk mahkemeleri 
basyazganhgmdan: 

Sadettin ile Melahatin mii~tereken 
mutasarnf olduklar1 Beyoglunda Gii • 
mii~suyunda Bagodalan . okag.nda eski 
l, 3 nurnarah ve yeni 2, 4 ve 4,500 lira 
muharnmen k.Jyrnetli evin tamanu §U • 

yuun izalesi i~;in a~1k arlhrnuya konul
dugundan 28/9/936 pazarlesi giinii saat 
15 ten 16 ya kadar Beyoglu sulh mah • 
kemesi ba~yazganhkJnca miizayede ile 
sahlacakhr. Artttrma bedeli oranlanan 
bedelin %75 ini bulur a o giin ihale e
dilecektir. BularnadJg1 takdirde 00 be
r;;inci giiniine gelen 13/10/936 sah giinii 
saat 15 ten 16 ya kadar icra olunac:ak 
ve en ~ok arttlrana ihale edilecektir. 
1 - Evin evsa£1 mahkeme ba§YBZiftDI 
nezd.indeki 936/17 numarah dosyada ya
zlh oldugundan anlamak istiyenler 0 _ 

rada okuyabilirler. 2 - ihaleye kadar 
birikmi!i Maliye, Belediye Vaktf ic:a • 
l'esi, tellaliye ve yirmi senelik taviz be
deli rnii~teriye aiddir. 3 - A.rttunnya 
girmek istiyenler oranlanmt§ bedelin 
%7,5 nisbetinde teminat ak~esi veya 
ulusal bir bankamn tcminat mektubunu 
getirmeleri ~arthr. 4 - Arttuma bedcH 
ihaleden itibaren yedi giin ic;inde mah
kerne kasasma yahrtlacakttr. Aksi tak
dirde ihale bozularak farkt fiat, zarar 
ve ziyan faiz bilahiikiim kendisinden 
almacaktu. 5 - 2004 numarah icra ve 
iflas kanununun 126 net maddesine tev
fikan gayrimenkul i.izerindeki ipotek 
sahibi alacakhlarla diger alakadarlar 
gayrimenkul iizerindeki haklanm, hu· 
susile faiz ve rna rafa dair olan iddia • 
lanm i pat i~in ilan giiniinden itibaren 
20 giin i~indc evralo miisbiteleri ile bir· 
likte sah~ memuruna miiracaat etmeli· 
dirler. Aksi takdirde haklar1 tapu kil· 
tiigu ile sabit olarnJyanlar sah§ parast· 
DID payla~ma.mdan baric kahrlar. 6 -
§iartname mahkeme divanhanesinde 
herke in gorcbilecegi yere astl~hr. 
Fazla malumat almak istiyenlerin 936/ 
17 BYI ile ba§yazganhga miiracaatleri 
ilon olunur. (25130) 

Zayi - 48397 numarah liman ciizda
nnm kaybettim. Yenisini ~tkaracagtm • 
dan hiikmii yoktur. 

SadJk oglu Tevfik 

Zayi - Sahibi bulundugum 9101 • 

9120 ye kadar 20 ve 10298 - 10497 ye ka· 
dar 200 ki ceman 220 aded hali tasfiye
de bulunan 'Oskiidar bankasmm hi e • 
Jeri muvakkat makbuzunu zayi eyledl
gim.den hiikmii olmadJ~m ili.n eylerim. 

Emin Co§kan 

Bugiinkii K U 
Obiirgiin 

SARA Yar•n KASA 
Olur. BA KA 



CUMHURlYET 

II II ~-TIFOBiL - .... 

Bogazi~i ve Ada rda efsanevi bir gece 

5 EyiQI Cumartesi 
Galatasarayldann mehtab gezintisi bu sene tertib edilen 

vapur gezintilerinin en miikemmeli olacakllr. 
r 

• . . 

Dr. lhsan Sami 
Tifo ve paratifo hastallklarma tu· 
tulmamak i!;in a,1tlzdan alman tifo 
haplanchr. Hi~ rahatSlzllk vermez. 

Herkes al:~bilir. Kutusu 55 Kr. 

«Akay» idaresi tenezziih i~in biiyiik vapurlanndan birini tahais 
etmi,tir. Vapur tenezziih giinii tam aaat 19 da Kopriiniin Adalar 
iakelesinden kalkarak Kadtkoy iskelesine ugnyacak, sonra 
Bebek ve Tarabya onlerine hareket edecek, bilahare Moda 
yolile Adalara kadar gittikten aonra Kopriiye donecektir. 

Sa~larm ko~erini kuvvetlendi -
rir. Dokiilmesine maw olur. Ke • 
pekleri izale eder. Ne§viinemasma 
kolayla§tlrarak hayat kabiliyetini 
arttmr. Latif rayihah bir sa!t ek -
siridir. 

'\. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANES! 
Miikemmel caz, zengin biife, ~ok ho,a gidecek bir eglence program1 

II 

Bir-R E VUE 
saat1 alan ne ald1g1nr blllr. 

c;:unkl so senelik tecrObe glbl blr 
garantiye rnaliktlr. 

Modeller en..cson ve • zarlf..;teklldedlr'!. 

REVUE saatlan tanmmr., saatc;11arda 
sat1lmaktad~r. 

UMIII!II lleposw 1 Istanbul Bah<;ak&Pl, Ta~ Han. Blrlncl kat 19, ,~elefon 21364 
. - -

S1hhi Miiesseseler Artt1rma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Haydarpa,a Niimune hastanesinin 1936 mali ytlt ihtiyact .olan 157 
kalem kimyevi ecza ve malzeme a~tk eksiltmeye konmuttur. 
1- Eksiltme 2/9/936 giinii saat 14 te Cagaloglunda Sthhat ve 

t~timai Muavenet Miidiirliigii binastnda kurulu Komisyonda yapt
lacakttr. 
2- Tahmini fiatt 1118 lira 70 kuru,tur. 
3 - Muvakkat garanti 83 lira 91 kuruttur. 
4 - 1stekliler f&rlnameyi ve listeleri paraalZ olarak haataneden 

alabiJirler. 

5 - lstekliler cari seneye aid Ticaret Odast vesikaaile 2490 aayth 
kanunda yazah belgeleri ve bu ite yeter muvakkat teminat makbuz 
veya banka mektublarile belli giin ve saatte Komisyona gelmeleri. 

(354) 

istanbul Ticaret ve 
Sanayi Odas1ndan: 

Arstulusal tzmir Fuart Istanbul Oda paviyonunda efya tethir 
edec.eklerin a~ag1da gosterildigi iizere etyalanm vapura yiikle • 
meleri icab eder. 
27/8/936 Perfembe sabah saat onda kalkacak vapur ~artamba 

giinii sabaha kadar etya ahr. 
29/8/936 Cumarteai saat ii~te kalkacak vapur cumartesi ogle -

ye kadar etya ahr. 
31/8/936 Pazartesi fevkalade bir vapur vardar. 30 agustos og • 

]eye kadar e,ya ahr. (664) 

Bursa Vilayeti Hususi 
Muhasebe Miidiirliiiii.inden : 

lznik goliinde i,Ietilmek iizere kapall zarf usulile sahn ahnacak 
Takayt itaya istekli c;akmamasma binaen mezkUr takamn 14/8/1936 
gii.niinden itibaren bir ay i~inde pazarhkla sabn ahnmasma Daimi 
Enciimence karar verilmi,tir. tsteklilerin bu miiddet i~inde Hususi 
Muhasebe Miidiirliigiine miiruaat etmeleri ilan olunur. (633) 

BEYOG-LU • iSTANBUL 

Emniyet Direktorliigiinden: 
Siivari hayvanlar1 i~in az1 90,000, ~oiu 95,000 kilo yulafla azi 

95,000 kilo, c;ogu 100,000 kilo yem otu ve azt 60,000, ~oiu 66,000 ki .. 
lo yatakhk ot kapah zarfla eksiltmeye konulmuttur. 

Eksiltme 28 agustos 936 cuma giinii saat 16 da Vilayet muhasebt!!
cilik dairesinde k~rulu Komisyonda yapdacakttr. 

Muhammen fiat yulafm beher kilosu 5 kuruf, yemlik otun beher 
kilosu 2 kuruf 75 santim, yatakhk otu.n beher kilosu 2 kurut 20 san· 
tim, muvakkat teminat 674liradar. 

lsteklilerin teklif mektublann1 ayni giin aaat 15 e kaadr Komisyon 
Reisligine vermeleri ve teraiti oirenmek i~in de Direktorliik Muha • 
sebesine miiracaatleri. (360) 

Miinhal bulunan 125 lira iicretli Belediyemiz Yazt t,Ieri Miidiir • 
liigiine ataitda yazah tartlar daireainde bir miidiir ahnacaktar. 

1 - Turk olmak, 
2 - lyi ahlak sahibi olmak, 
3 - Yiiksek mekteb mezunu olmak, ec~ebi lis_!lnlardan birine ati· 

na olanlar tercih olunur, 
4 - Aakerlik hizmetini ifa etmif bulunmak, 
5 - Hastahktan salim bulunmak. • 
Yukar1da yazah evsaf1 haiz olanlartn 10 eylul 936 tarihine kadar 

vesikalarant bir dilekc;eye baghyarak Belediye Reisligine miiracaat
leri ilan olunur. (667) 

Adliye V ekaletinden: 
30 lira asli maath Sinob Cezaevi doktorlugu a~tkhr. Talib olan· 

larm laz1m gelen vesaikle birlikte Adliye Vekaletine miiracaatleri 
ilan olunur. «588» (690) 

Beyoglu • TUnelba'• • Yeniyol 

Ktz ve A L M A N L i S E 5 1• ve Ticaret 
E~~ M~hhl 

Tam devreli Lise· Ticaret Mektebi • Almanca o~renmek i~in ihzari t1n1f 

Derslere 9 EyiOI Car,amba ba§lanacaktJr. 
Kayid muamelesi 1 eylulden itibaren hergii.n saat 8 den 12 ye 

kadar, niifus tezkeresi, &fl kag1dt1 sahhat raporu, 4 fotograf ve 
mekteb tasdikname veya diplomasile yapthr. Fazla tafsilat i~in 

mektebe miiracaat veya 44941 • 44942 ye telefon edilmeai. 

Diyarbekir Uray BafkanbgJndan: 
Elektrik fabrikamtz i~in 125 lira iicretle bir havaiyat montorii a· 

hnacaktu. Atagidaki tartlari haiz olanlartn bir dilek~e ile tasdikli 
evraklarm1n suretlerini en nihayet 15/9/936 tarihine kadar Bat • 
kanhga gondermeleri. 
1 - Turk olmak, 
2 - Veki.letten ehliyetnamesi bulunmak, 
3 - Li.akal havaiyat tebekelerinde bet sene ~ahtmtf bulupmak, 
4 - {:ahtllii titketlerden bonaervisi olmak, 
5 - Bulundugu ,ehir polisinden hiianiihal varakas1 almak, 
6 - Hiiviyet varakast suretini gondermek, 
7 - Askerlikle alakast olmamak, 
8 - Tammiiss1hha olduguna dair hiikUmet doktorundan raporu 

olmak. (509) 

S1hhl 

u L U D A 
Gazozlanm tercih ediniz. Birinci nevi maddalerle imal edilmi§tir. 

Kapsollanna dikkat ediniz. 

Dr. A. KATJEL 
(A. K U T i E L) 

Karakoy, Top~ular caddesi No. 33 

Sahib ve B~muharrtrt: Yunua Nacli 

Umuml ne~rtyatt tdare eden. Yazl l!Jlert 

Mildilril: Hikmet Miinil 

Cumll.urtyet matbaas' 

26 Agustos 1936 

VENUS ESANSLARI 
Parfiimori aJ.eminin §aheseridirler. !{I· 
bar halkm aradlga en ince koku zevk:ini 

tatmin eden 

VENUS Esanslarmin 
Bir zerresi oyle lSi($ekler alemidir ki 

i($ine giren bir daha oradan 
!;lkrn.ak istemez. 

Mevcud ve yeni !;lkan esanslann 
isimleri: 

Flor Doryan, Lorigan, Roz Doryan, 
Rev Dor, Tango, Divinya, istanbul 
gecesi, Bogazi~i, Madia, Buket, EZN, 
§lipr, Royal, Senk Fli:ir, <;anel, Mi!;iko, 
Milflor, Kelkiiflor, Flor Damur, Mika· 
do Pari, Suar Do Pari, Narsis Dag !;i • 
!;egi, Gill, Menek§e, Yasemin, Siinbiil, 
Zanbak, Fulya, Miige, Heliotrop, Ha " 
nuneli, §lebboy, Unutma Beni ve saire .• 

Deposu: Nureddin Evliya zade kim • 
yevi ecza alat ve 1triyat icarethanesi, 
istanbul, Bah!;ekapJ.. 

Tiirk Hava Kurumu 
Sat1nalma Komisyonundan: 

1937 YIIbafi piyangosu i~in 150,000 el10,000 duvar planile 10,000 
resimli afit bastmlacakhr. 
A~Ik eksiltme ile 27/8/936 perfembe giinii miinakasasi aaat on 

befle yap1lacaktu. lstekli olanlaran f&rlnamesini gormek iizere Pi • 
yango Direktorliigii Muhasebesine miiracaatleri. (514): 

M. M. V ekaletinden: 
1 - Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Harbiye Okulu In ; 

gilizce ve Frans1zca, Almanca ogretmenliklerine Yiiksek okullanla 
ogretmenlik yapmak salahiyetini ve vesaikini ve bilgilerini laftyan 
iki ingilizce, bir Almanca, iic; FranslZCa ogretmeni ahnacakhr. 

2 - Bu ogretmenliklerin iicreti ders saati ba,ma 4 ila 5 Hradtr, 
3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bonservis ve nii • 

fus kag1d1, askerlik vesikaSI, iic;er fotograf1 ve bulunduklar1 memu • 
riyetleri gosterir hal terciimesi ve bir istida ile Ankarada M. M. Ve· 
kaletine, lstanbulda Pangalt1da Harbiye Okulu K. miiracaatleri ve 
sarih adres yazmalan lazimdir. Miiracaatler en ge~ 20 eyliil 936 ya 
kadar yapilmahdtr. «232» (655)' 

birebirdir. Biitiin smu nobetlerine, 
teessiirle baydanlara hayat verlr. 

derhal keser. Viicuda zarar vermez. 
Her eczanede bulunur. 40 kuru~tur. 

i iiess seler ve 
Eksiltme Komisyonundan~ 

Haydarpa'a Niimune hastanesinin 1936 mali yth ihtiyac1 olan 244 
kalem tabbi alat ve edevat kapab zarf usulile eksiltmeye konmuttur, 

1 - Eksiltme 2/9/936 giinii saat 15 te Cagaloglunda Sthhat ve 
1~timai Muavenet Miidiirliigii binasmda kurulu Komisyonda yapda _: 
caktar. 

2 - Tahmini fiati 6358 lira 50 kuruttur. 
3 - Muvakkat garanti 476 lira 89 kuruttur. 1 

4 - lstekliler fartnameyi parastz olarak hastaneden alabilirler. ~ 
5 - lstekliler cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikasile 2490 asyalt 

kanunda yazah belgeler ve bu ite yeter muvakkat teminat makbu:t 
veya banka mektublarile ihale aaatinden bir saat evvel teklif mek : 
tublarmt Komisyona vermeleri. (355) 

Cumhuriyeti Uyu,turucu Tiirkiye 
Maddeler inhisar1ndan: 

1 - 935 senesi mahsuliinden idaremiz depolarnia mevdu o
lup olbabdaki karar mucibince mubayaau yap1lmakta olan dro • 
giJt afyonlar1nan tahlil ve teslim muamelesini ikmal ederek be -
delini tahsil etmemit olanlarm 1/9/936 salt giinii ak,amma ka· 
dar idaremize miiracaatle muamelel~rini intac etmeleri ve pa • 
ralannt almalan liizumu ilan olunur. 

2 - ihracahm1za i~tirak etmek iizere muvafakatname imza • 
hyarak 934 ve daha evvelki seneler mahsulii drogist afyonlartnt 
manipule ettirenlerin 1/9/1936 sah giinii aktamma kadar Ida" 
remize miiracaatle bittahlil tesbit edilen morfin dereceleri hak .. 
kmda mutabtk kalmalara lazamd1r. Aksi halde resen tahakkuk et· 
tirilecek hesablan iizerinden makbuzlart tanzim edilecektir. 

(611) 

Naf1a Vekaletinden: 
1 - lrmak - Filyos hatttnm Germece, BahklSlk, Kayadibi ist~s· 

yonlarmda dordiincii simf hirer yolcu binasile hirer umumi bali Ul" 

9asi kapah zarf usulile miinakasaya konulmuttur. 
2 - Miinakasa 8/9/936 tarihinde aaat on bette DemiryoJlar bl• 

taat Dairesindeki Miinakasa Komisyonunda yapilacakhr. 
3 - Bu i,Ierin muhammen bedeli «60» bin lira ve muvakkat te-

minah «4250» liradtr. 'di 
4 - Baymd1rhk genel f&rtnamesi, c;imento f&rlnamesi v~ v~a· 

kiyasii fiat cetveli, proje ve planlarla miinakasa tartnamest, rn .. 
vele projesinden miirekkeb bir taktm miinakasa evrak1 «30?» kU 
rut mukabilinde Demiryollar tn,aat Dairesinden verilmekted1r. 11 

5 - Bu eksiltmiye girmek istiyenler 2490 No.h .eksiltme kan~;6 
mucibince ibrazma mecbur olduklan evrak ve vesakalarla 7 fS/ .. 
tarih ve 3297 numarah resmi ceridede ilan e~il~n lali.matnarne ~:k. 
cibince Vekaletten almif olduklan miiteahhtdhk vesakastDl ve 9; 
lif zarflarm1 mezki'ir kanunun tarifatt dairesinde haz1rhyarak 8~ Je 
936 tarihinde saat on dorde kadar Demiryollar_! in,aat Dair(s~~ 7). 
tevdi etmeleri la:zamd1r. c51 b · 


