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kesi. 

• 
6 nc1 sahifede: 30 agustos zaferi - :Abi· 

din Daver Dav'er - Spor haberlerL 0 bl I I I 4417 isTANBUL • CAOALOOLU n r DC Yl sayt : Telgrat ve mektub adresl: Cnmhurlyet, btanbUl • Posta tutusu: istanbul, No 218 Pazar 30 Agustos 
Telefon: Ba.§llluharrtr ve evt: 22868 Tahrll' heyet1: 24298 !dare ve matbaa tJsmUe MatbaaClhk ve Ne§t'lyat §1rket1 24299 • 24290 

Hayat 

Ansiklopedisi 
10 cilcli tamam olmu,tur 

· Her eve ve herkese lizuntkr 

Oil KurultayiDID ikinci safhasi Orta Avrupada yeni bir blok kuruluyor 

da diinkii i~timada bitti Musolini Hitlerle gOrii~mek 
Almanyaya gidecek Ecnebi alimler hazirladiklari 

tezleri miidafaa ettiler· 
On iki ecnebi dil 
llleydana ~Ikardigi 

sab giinii 

alimi Tiirk Dili Tetkik Kurumunun 
hakikatleri alkifladdar, KurultaYJn 
hitam bulmas1 muhtemel 

•• uzere 

Dil Kurultaytntn diinkii celsesinde soz alan ecnebi dil alimleri tezlerini miidalaa ederlerken 
............................................................ Or;iincli Oil Kurultay1, diin de, Yiice hyacak vakit bulamadigima mliteessifim. 

30agustos 
zaferimiz l• •kl } H b• d Onder Atatiirkiin yiik.sek huzurlarile, Bu tez tiirkr;e ve grek~enin kar§1hkh te

ti a ar In en topland1. Celse, tam on dortte, profesor sirlerine dairdir. T e4 iki kavmin ayni za· 

Aid d 
Afetin ba§kanhgmda ac;•ld1. Be§inci manda tarihlerini aydmlatacak ve miijle· 

IgtmJZ ersfer toplantmm zab1tlan okundu, kabul edil- rek hayatlanm medeniyet bak•mmdan 
di. Ba§kan: birlikte c;ah§ma yolundaki mesailerini 

30 alfl•to•l 
J,te bir tarih lei Tarihte daima 

yeri olacakhr. ~iinkii, Tarihin a· 
ktftllt ~evirmif, Tarihte bir devri 
kapayrp ba,ka bir Jevir a~·~ -
hr. Bu yeni devir, Tiirkiyenin 
kurtulufu ve Tiirk inlulcibile baf• 
lryan devirJir ki biitiin fark mem
leketlerinde her giin akislerini 
goriiyoruz. Tiirkiyedeki milliyet· 
perverlik ve yenilik hamlen, Tiir· 
kiyenin i~timai hayahnda gorii 
len biitiin Jeiifiklikler, fork 
memleketlerinin hepnnJe taklid 
ve takib eJilmi, ve Atatiirkiin in· 
krlcibr, biitiin fllrkr aydrnlatan bir 
giinef olmuftur. 

Kurtulu§ Sava§rndan son
ra Atatiirk inkzlablarile 
~eliklenen Tiirkiye ; bu 
azimde bir milletle mes· 
kU.n olan bu iilke artrk 
ula§zlmaz bir istihkamdrr 

~ ldigimlz degil, o harbde tatbik 
6-~ ettigimiz dersler demek daha 

dogru olacak. Bugun, bundan 
talll on dort y1l once Dumluptnarda o ci· 
clalin nihai zaferini kazandJgimJz giindiir. 
0 zaferi biz tesadiifen kazanmad1k. 0 
~ok dikkat ve itina ile ileri gotiiriilrnii§ he· 
~abh hareketlerin ba§ka turlii ~1kmasma 
thtimal olm1yan en zaruri neticesiydi. Bu 
tarihten alti ay evvel dli§rnan cephesini 
~e~en Avrupah biiyiik erkamharb zabit· 
er1 oralarda viicude getirilen siperleri, 

telorgiileri ve her guna tahkimah tetkik 
ettikten sonra: 

- Tiirk ordusu be§ alh giin degil, be§ 
a)q ay ~ah§sa, kabil degil, bu hatt1 yanp 
&ec;emezl 

Diye rapor vermi§lerdi. Turk ordusu· 
klin oralanm gec;mesi ve ayni zamanda 

ar§1 taraf kuvvetlerini imha etmesi ic;in 
'l~n1z dart giin kifayet etti. Bu hadiseyi 
1 ahare Biiyiik Millet Meclisinde izah 

tden Ba~kumandan: 
.. - l§te harika veya mucize nev'inden 
b~le anla§IlmJyacak esrarli bir tek cihet 

1!e yoktur. Her§ey ona gore hesab edil
k1§ti, ~esablann isabeti ge~ilme.z de~i-
? rnamalan ~ocuk oyuncag1 gib1 devtr· 

Ill~~ lit. A~.Imaz telorgu olur mu? Askeri-
11111! o manialan i§te bu kadar kolayhk 
\re ~abuklukla atlaytvermi§tir. 
d Sozlerinde en tabii ifadesile anlatJyor· 

li, 

b Bu sozlerin manastm iyi anlamak ve 
~ u b~yi.ik n:t.iceyi .~o~ et~afh suret.te kav· 
.,/ahtlmek !<fin lshklal C1dali demlen ul· 

11~.lllillet hamlesini umuml heyetile gozo· 
~Uncle bulundurmaga ihtiyac vardtr. Bu 
i a~le Turk milletinin en yiiksek dereceli 
~~:~hanl.armdan birini te§kil etmi§tir. !s
ltk a! C1daline, hele bugiiniin on dort y1l· 

11 fasilasile, biraz uzaktan bak1hnca o
lllun ° parlak §eklinde muvaffak olma
q'asl ihtimali bulunmadigiDl daha iyi tak-
lt ederiz. 

Ill ~ir kere §U esas: Milll varl1gmi ve 
d ~ addesatlm anhyan bir vicdanla mu
a aaya kalki§an bir milleti maglub et

YUNUS NADI 
l.&rkass :sa. 3 siltun 3 tel 

Yunanlz prole•oriin soylevi gosterecek miihim bir bahistir. 
«- Bugiin soz, memleketimizde bu- Bunu gelecek Kurultaya kadar hazJr· 

lunan yabanc1 dil bil~!nlerinindir.» dedi. lamayJ vadederim. 
llk olarak Atina Universitesi filoloji Bugiin, sadece, dost ve centilmen 

profesorli G. Anagnastopulos kiirsiiye Turk milletinin mukadderahm dahiyane 
gelerek ~u sozleri soyledi: ve munevverane bir surette idare etmek 

<<- TUrk dili Kurultaymda ham gibi e$siz bir imtiyaz ihraz etmi§ olan ve 
bulunmak i~in !utfen vaki olan daveti ge~ entelektiiel kiiltiiriin alicenab hamisi sifa· 
ald1gundan vermek istedigim tezi liazlr· [Arkasz Sa.. 7 mtun 1 de] 
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Gazr kopriisiiniin temeli atddt · 

Dahiliye V ekili miihim 
bir nutuk sOyledi 

«istanbul diinyalar durduk~ giizelle,mege, 
ilerlemege, medeniyete, s1hhate aid biitiin 
eserlere malik olmaga namzed bir beldedir» . 

Ga:z:i kopriisiiniin temel ~~~a merasiminden bir goriinuf 
Gazi kopriisiinun temelatma merasimi, «- Dokuz y1lhk gec;mi§i olan bi.iyiik 

dun buyiik bir kalabahk ?uzurunda ya • bir le§ebbusiin ba§anlmas1 volunday1z, 
p1!m1§ ve bilfiil kopriiniin m~~sma .ba~l~n- bugiin temelini atmak ic;in b1r ba§mda 
rnt§hr. Dii~kii meras!rn~e, ~·ddet!I ya~ • t~~landig.Imlz es~i Unkapam, yeni ve 
murlara ragmen §ehnm1zde bulunma..-t.a guze] adile Gaz1 koprlisiiniin yap1lmasl 
olan Dahiliye Vekili ;lukrii Kaya, !nh1: 1stanbul hayatnda birkac; bakundan ol • 
sarlar Vekili Ali Rana, meb_'uslar, PartJ c;iisi.iz, §imdiden verilmiyecek kadar bli • 
grupu reisi Hasan Saka,. esk1. N.afia .':' e- yiik ehe.m~iye~ ta§lffiaktadir.» 
kili Muhtar, Tramvay §Irket! d1rektorle- Muh1ddm Usti.indag koprliniin bil • 
ri Alman konsolosu, Sehir Meclisi aza - hassa !stanbul halkinm' daha evvelden 
1:n. birc;ok miiteahhidler, mi.ihendisler ve vermi§ oldugu para sayesinde pe§in para 
Belediye erkam hazu bulu~mu§t~r: ile in§a edilmekte oldugunu tebariiz ettir· 

Merasime Vali ve Beledtye reiSI Mu- mi§ ve kopriiniin §ehir hayatma temin e· 
hiddin Ostundag tarafmdan soyle1;1en bir decegi fayday1 uzun uzad!Ya izah etrni~
nutukla ba§lanrnt§br. Muhiddin Osti.in - tir. 
dag nutkunda ezciimle demi§tir k.i: [Arka..u Sa.. 5 siitun 1 de] 

{Arka.sl Sa.. 3 sutun 5 te] 

lrana bir Tiirk 
he yeti gidiyor 

Heyetimize eski Bem 
sefirimiz Cemal Hiisnii 

riyaset edecek 
1ranla aranuzda 

mi.inazaiinfih bazt 
meseleleri miiza • 
kere ve hailetmek 
iizere T ahrana bir 
heyet gonderilme • 
sine karar verilmi§ ~ 
tir. Eyluliin yirmi -
sine dogru kom§u 
memlekete gitmek 
lizere buradan ha • 
reket edecek olan 
bu heyetin ba§kan· Cemal Hiisnii. 

hgma sab1k Bern sefirimiz halen Bolu 
saylaVl Cerna! Hiisnu tayin edilmi§tir. 

Heyette Hariciye Umum Miidurle • 
[Arkasz Sa. 6 siitun 4 tel 
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Biiyiik misafirimiz 

Kral Edvard, izmir, 
Bergama, Ayaslog ha
rabelerini de gezecek 
Memleketimizi te§rif edecek olan s~ 

Majeste 1ngiliz Krah 8 inci Edvardm ra
kip bulunduklan yah istikbal etmek iize· 
re iki torpidomuzun yarm <;anakkaleye 
gideceklerini yazml§hk. Bunlar Zafer ve 
Ttnaztepe torpidolandu. 

Ordu Miifetti§i Orgeneral F ahreddin 
[ArkaSt Sa. 5 siitun 5 te] 

I Milliyet~iler dOrt giinde 11 hiiktimet 
tayyaresini ~iifiirdiiler. lngiltere miita-

reke tavassutta bulunacak 

F astan Burgosa gelerelr hukumet kuvvetlerine karf& harb eden 
yerli a•kerler Burgosta ge~id resmi yaptyorlar 

R_~bat 29 (A.A.)._-. Sevill: ~adyo- ~are istasyonunu, T olede ve San Sebas• 
su dun ~k~am. §U tebl!.81 .. ne§r~lnu§~l~: . ben miihimmat fabrikalanm bombardt • 

Asken vaz1yette buyuk btr degi§Iklik man etmi§ olmalan mukem 1 tt 
k M'll' · 1 · me sure e yo tur. 1 JCI tayyare erm Getafe tay- [Arkasz sa. 8 siitun 5 tel ... 1Vfe .. CffS ..... n·a .. m .. i·;·a ..... CfifD .... 
~ehidlere ~elenk kondu 

Korgeneral Naci «Aziz ,ehidlerimiz rahat yatm 
vatan selamet yolundad~r>> diye hayk~.rd1 , 

• 

$u~ed~ abideaine ~elenk hoyma mera•iminden bir gorunu1 
Montrode unzalanan Bogazlar mu • t;elenkler konmaSI da kararla§br!lml§tl. 

kavelesi Biiyiik Millet Meclisinde tas - Meclisin bu kararm1 tatbik etmek ii
d~k .edilirken memleket dahilindcki §e- z""o Meclis azasmdan kur'a ile s~ilen 
h1dliklere Biiyiik Millet Meclisi namma (A k r aSt Sa, ~ stltun ~ te] 
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VIYANA OO_N .. U$U 

Tarihi tetrika: 139 M. TURHANTAN 

Y eni ~eyhiilislam, Padi,aha ,u tebli.gde bulundu: 
«Arbk ,ikarl b1rakmak ve devlet i~lerile 

yak1ndan mukayyed olmak gerektir» 
Padi~ah nic;in camiye ve duaya 

gelmez? Y edek~ilikten bozma bir sarho~ 
seyisi Kaymakam edi.ip devleti sipari~ et
mi~. Kendi, havayi nefsine maglub. Avm
da ve ku~unda. Olkenin harab olduguna 
bakmaytp umuru saltanatJ gormez oldu, 
din ve devlet te bu hallere girdi. Eger 
Padi~ah ise ~ikarden farig olup tahtmda 
otursun. Dualarda haztr bulunsun. 1lla 
fela! 

,Seyhiilislam. halkm bu dilegini saraya 
bildirecegini soyledi, kalabahgi savdt. 
Fa kat Himmetoglu, sozii ayaga di.i~iir -
mek yolunda yiiriimekten geri kalmadt, 
ertesi gi.inii araba ile bir yere gitmekte o· 
Ian ,Seyhiilislamt sard1lar, kendisi gene 
ba~a ge<;ip bagtrmaga koyuldu: 

- Bre Allahtan korkmaz, Peygam -
berden utanmaz koca. Tii yi.izi.ine. Man
stb korkusundan Padisaha hak kelam 
soylemezsin. On dort y.tlchr, nabza gore 
~erbet vermek yiizi.inden ,Seyhiilislamhk 
makammt kirlettin, devleti bu hale koy
dun. Senden oncekilerden hangisi boyle 
edbsizlik etmi~tir, bre yok olasi papaz ! .. 

Halk, Ali Efendiyi pan;ahyacaktJ, 
gii~liikle kurtuldu, evine kapandt. Pa -
di§ah bu hareketleri duyuyor, sinirleni -
yor, dort yana kiifiirler savuruyor, fakat 
gene avdan geri kalmtyordu. Y eni<;erile
rin, Sipahilerin '<ogu smu boyunda, Bo§
nak Siileymanm yanmda idi. Bu sebeble 
fstanbulda bir ayaklanma vukua gelece
gine ihtimal vermiyordu. Lakin hocala
nn edebsizligine de tahammi.il etmiyor
du, bir~eyler yapmak istiyordu. 

Vicdam gibi idraki de bozuk olan bu 
av delisi Hi.inkar, halktan hakaret goren 
Seyhiilislamm §ahsmda kendine '<ok sadtk 
bir ruh bulacagmt umdugundan Himmel 
oglunun hamlelerini miiteabb onu sara
ya "ag!Tmt§h. Uzun bir miizakere sonun
da kan§Ikhk ~1karmak istiyen hocalan 
sindirecek tedbirler almak azmindeydi. 
F akat omriinii entrikalar ic;inde gec;.iren 
Seyhiilislam, Himmet oglunun bi.itiin i.i
lema taktmma istinad ettigini, halkm dil 
yardrmmt temin etmege ba~ladtgrm sez
mi~ti. Bu vaziyetten c;ok ag1r neticeler 
~rkmastm da muhtemel buluyordu. On
dan dolayt ihtiyath davrand1, daha dog· 
rusu bir semer devirme tecriibesine giri§
ti, saraydan gelen adama ~u cevabt ver
di: 

- Bizim ol canibe vard1glm1za i.ile
manm nzas1 yoktur. Emirleri ne ise ilam 
buyursunlar I 

Bu soz, bu hareket, tahtiitacm niifu
zunu kaybetmi~ oldugunu Padi~aha ap
ac;Jk anlatan bir ihtardt. Ytld1zlan bir 
i~aretle ayaklarma getireceklerini zanne· 
den padi~ahlar, nihayet okur yazar bir 
kole saydtklan §eyhi.ilislamlardan boyle 
bir muamele gormegi akrllarmdan bile 
ge~iremezlerdi. Ayni terbiye ile yeti§en 
Avct Mehmed de tabiatile bu kanaatte 
idi ve ald1gr habet iizerine sersemle~mi§
ti. 

F akat KJZlaragast Yusuf, akreblere 
zehir dag1tan bir y1lan gibi onun yardt· 
mma ko~maktan geri kalmadr : 

- Ne dii~iini.iyorsun, dedi, bunak yo
bazt yakalat, bir tarafa siir. 0 vakit 
medreseler siit liman kesilir. 

AvcJ Mehmed bu iigiidi.i de dinledi, 

Himmel oglu partisine cemile gostermek 
istiyen $eyhiilislam• Bursaya siirdi.i. La
kin i.ilema alemi mihverinden ~rkmr§h. 
zelzeleler gec;iriyqrdu. Bu sebeble yeni 
Seyhi.ilislam, §artsrz ve muahedesiz i§ba
~ma gec;medi, Davudpa§a saraymda be
yaz sadefe kaph samur ki.irkii giymekle 
beraber Padi§aha &oyle bir tebligde bu
lunmaktan <;ekinmedi: 

- Arbk ~ikan btrakmak gerek, ya 
yeni saraya, ya eski yalrlardan birine ge
lin, devlet i~lerine mukayyed olun, ~u 
dedikodu bas1lmca gene zevkinizde olun. 
Sikardan el ~ekmeyip boyle krrlarda gez
dikc;e halktn gi.iftiigusu eksik olmaz. Hak 
dahi halkm elindedir. Zira smrr boyla
nndaki felaketler haddi a§ml~hr, bir ya· 
ramaz zuhur edecek olursa biitiin ~ehirli 
ona uyacaktJr. Boyle bir durumda de
diklerin ederler. kendilerine kar 1 koy
mak mi.i§kiil olur. 

Padi§ah, bu a~rk tehdid i.izerine av
dan vazgec;ecegini, Davudpa§a saraym
dan T ersane ko~kiine go~edecegini soy
ledi. Lakin kafasmda ,Seyhiilislamm ileri 
siirdiigii: « Y aramaz» kelimesi biiyiiyor, 
bi.iyiiyor, korkunc;. bir hayalet bic;imini a
hyordu, yaramazdan maksad, zorba idi 
ve zorbalann neler yapabildiklerini ise 
bu av dii§kiini.i adam, c;ok iyi biliyordu. 

Zaten aVJ b1rakmaya soz vermekle 
De§' esi ka"ml§h, geceleri uyuyam1yor -
du, giizleri ac;rk oldugu halde av tasarh
yordu. Bu rahatstzlrga bir de zorba kor
kusu katJlmca bi.isbiiti.in z1vanadan c;rk
mt§h, ne yapacagm1 bilmezle~erek Ter
sane ko§kiinde zincirden bo§anmr§ bir 
deli gibi f1rf1r donmege ba~lamr§h. Bu 
ar'!da gozbebeklerini Kiic;iik Kara Meh
medin hayali de s1k s1k yaktyordu. 0 -
nun sozlerile $eyhiilislamm tebligi ara
smdaki uygunluk, Ulema ile ordunun go
niil birligi yaptJklarma i§aret gibiydi ve 
Hi.inkar bu birligi dii§iindi.ikc;e ger~;ek
ten. c;:IIdtracak hale geliyordu. 

Onceleri stkrldtk~a kadmlann kuca -
gma a.tliHch, §imdi bu kucak ta kapabyd1. 
Anasr rnezardaydr, ba~gozdesi Giilnu§, 
lark be~ ya§ma varrni§ ve solup sararmr§ 
olup iltica edilecek hararetli bir kucak 
olmaktan c;rlom~ bulunuyordu. Afife ile 
Gi.ilnar, son aylarda dervi§ kesilmi~ler· 
di, hak a§k.J ta§tdiklarmi ileri siirerek 
kendisine yi.iz vermiyorlardt, kapandrkla
n ko§elerden c;Ikmryorlardr. Ger<;i saray
da yedi yiiz halaytk daha vardr. Lakin 
bunlann hi"biri o i§tiyakt giderecek, 
tahttan atJima endi§esini sondiirecek kty
mette degildi. 

Sultan Mehmed, kendine pek acrkh 
gelen bu durumda Giilbeyazt dii§i.inmek
ten nefsini ahkoyamtyordu. On be§, on 
alh YJI once Giilnu§a ktzdrkc;.a veya on
dan biraz btkar gibi olduk~a Gi.ilbeya
zm 1lrk nefeslerini ic;mege ko§ar ve sJkm
tJsrnr ruhi bir ytkam§ ic;inde silkip atar
dt. Simdi o yoktu. F akat ondan izler 
ta~tyan bir delikanlt vardt ve bu gene 
adam, tahta dii§man bir yaramazm rem
zi gibi i§te ruhuna tshrab veriyordu. 

Hiinkar, i.istiiste yrgtlan bu srkmttlann 
zorile belki hmarhanelik olacaktt. Lakin 
Knlaragast Yusuf gene yard1ma ko§
tu: 

[Arkast var] 

Rusyaya giden muallimler 

Ruayaya giden 
Sovyet Rusya Maarif Komiseri Bu • 

benof 40 kadar Tiirk muallimini Rusya
da bir tetkik seyahatine davet etmi§ti. 
Maarif Vekaleti Sovyet Rusyaya gide· 
cek muallimleri ~u suretle tesbit etrni§tir: 

Mesleki tedrisat miidiii:ii Rii§ti.i, orta 
tedrisat miidi.ir muavini Hayri, Erzurum 
lisesi mi.idiir muavini Arif. Adana lisesi 
mi.idiiri.i Halid, 1stanbul ktz muallim 
melctebi muallimlerinden Hiiviyet Bekir, 
Gazi Terbiye Enstiti.isi.i muallimlerinden 
Mustafa Nihad, Cazi Anteb maarif mii· 

muallimlerimiz 
diirii Hiiseyin Arif, Maarif Vekaleti 
§Ube direktorlerinden Halil Y edad ve 
e§i Nahide Halil. Bunlardan ba§ka bir 
'>ok muallim ve maarif mi.idi.irleri vardrr. 

Bu heyet di.in ak§am saat 11 de lima
Dlmlzdan kalkan vapurla Odesaya hare· 
ket eUni§tir. 

Muallimler Odesada bir gi.in kaldik -
tan sonra Moskova, Leningrad ve birc;ok 
Sovyet §ehirlerine giderek oralarda mek
tebleri, enstitiileri ve terbiye yerlerini ge· 
zeceklerdir. Heyet bir ay sonra ~ehrimize 
donmi.it olacakbr. 

cu ... 

( eehir ve Memleket Haberlerl ) 
OJ yagmur Diinkii 

~ehrin 
go I 

bir~ok yerleri 
halini ald1 

Son gi.inlerde §ehrimize, misli goriil -
memi~ yagmurlardan biri de di.in yagd1. 
Zaten bu senenin yaz1 ya tahammi.il edi
J~miyecek kadar srcak ve yahud da diin 
oldugu gibi - bardaktan degil de - ko -
vadan bo~anrrcasma yagan yagmurlarla 
ge~tigi ic;in hemen hemen goz ac;.tJrmadr. 
Bilhassa yagmur giinlerinin cumartesi, 
pazar gibi tatil giinlerine tesadiif etmesi 
mesire sahiblerinin de, buralarda vakit 
ge"irmek istiyen zevk sahiblerinin de 
ne~· elerini ka~umaktad1r. T a til gi.inleri • 
nin yagmurlu gec;mesinden memnun tek 
bir srmf varsa onlar da sinemactlardrr. 

Di.in saat onda, birdenbire ba~hyan 
~iddetl yagmur srrasmda sokakta bulu -
nan kadm, erkek bir"ok kimseler <;atJ 
altlannda bannmak imkamnr bulamadrk
lan i~in tesadiif eyledikleri kahve ve ka
zinolara kac;.mak meoburiyetinde kal -
mr§lardtr . .;>ehrin birc;ok yerleri ise adeta 
go] halini almr§hr. Her zaman oldugu gi
bi, Fmdrkh, T ophane ve Kastmpa§a gibi 
yerlere kumlar birikmi~; Belediye te§ki
latr bunlan temizlemek ic;in tertibat al -
m1~hr. 

Rasadhanenin verdigi ma!Urnata gore 
diin tazyiki nesimi 762 olup azami hara
ret 22, asgari 16 olmu§tur. Saat ikide 
yagan yagmurun derecesi 21 milimetreyi 
bulmu§; riizgar yrld.zdan esmi§, siirati 
alh metroya kadar ~tkmt§trr. 

MOTEFERRIK 

Donanmam1z geldi 
Bir mi.iddettenberi fzmirde bulunan 

donanmanuz limanrmrza donmi.i§tiir. 

Ziraat Umum miidiiriiniin 
tetkikleri 

Ziraat Yekaleti Ziraat Umum Mii • 
diirii Abidin ~ehrimize gelmi§ ve !stan -
buldaki Ziraat Vekaletine aid mi.iesse • 
satJ gezdikten sonra Karadeniz sahil vi
layetlerimizde bazt tetkikat icras1 kin 
Rizeye gitmi§tir. Abidin orada portakal, 
!ray zer'iyatmt, Trabzonda da fmdrk 
zer'iyatJ~ tetkik edecektir. 

Ziraat Vekaleti bu sene memleketin 
muhtelif yerlerinde birc;.ok fidanhklar vii
cude getirecektir. 

Sigorta sahtekarhgt hakkm
da yaptlan tahkikat 

Basvekil ve 
' 

iktisad V ekili 

izmir panayirini a~mak 
i~in yar1n izmire hareket 

ediyorlar -
Ba§bakan lsmet lnonii le iktrsad Ba-

kam Celal Bayar yarrn ogleden soma 
limammJzdan hareket edecek olan «1z · 
mir>> vapurile izmire gidec.eklerdir. 

lsmet lnonii sah g~ni.i lzmir panay1 -
nm a~acak ve o gece Izmirde §erefine bir 
ziyafet verilecektir. 

1zmir 29 (Hususi) - Ba§vekil !smet 
inonii salt giinii ogleye dogru lzmire ge
lecek, saat 17,30 da panaym ac;t1ktan 
soma ak§am §erefine verilecek ziyafette 
bulunacak ve ayni vapurla istanbula dii
necektir. 

:.::..._ _____ _ 
Hab ve seccade sergisi 

diin a~dd1 

istanbul Belediyesinin haztrladtgt 
c40 gi.i.n, 40 gece. festival programlarma 
dahil olan cHah ve seccade sergisb dtin 
Vali ve Belediye reisi Muhiddin tis
tiindag tarafmdan Ayasofya hamam1 
binasmda at;tlnu~tlr. 

Sergide 13 iincii asm:\an 20 nci allta 
kadar yap!lmt§ nefis Tiirk hahlarmdan 
ornekler vardtr. 

Zafer bayrami · 

Bugiin biiyiik tezahiiratla 
tes'id edilecek 

30 agustos Zafer bayram1 memleketi
mizin her tarafmda olacagr gibi bugi.in 
§ehrimizde de parlak merasimle tes'id e
dilecektir. Bayramm pazar giini.ine tesa
di.if etmesi bi.iti.in hususi te§ekkiillere, ve 
biiti.in memurlara da merasime i§tirak ftr 
satmr verdigi i~in bu seneki tezahiirat 
daha parlak olacaktrr. 

Hazulanan programa gore Beyaztdda 
Oniversite meydanmda bir gec;id resmi 
yap1lacaktJr. Gec;id resmine i§tirak edecek 
k1t' alar, mektebler ve sivil te§ekkiiller sa· 
bahleyin saat dokuz buc;.ukta meydanda 
toplanmi§ olacakbr. 

lstanbul Kumandanlrg1 karargahmda 
9,10 dan 9,45 e kadar bir resmi kabul 
yap1lacak, bundan soma kumandan ge
c;id resmine i§tirak edecek krt' alan tefti§ 
edecektir. T efti~ten sonra bir siibay 1s
tiklal ve Ba§kumandanhk muharebeleri 
hakkmda bir nutuk soyliyecek; bun a ku
mandan tarafmdan cevab verilecektir. 

Daha soma Harbiye bandos lstiklal 
mar§Inl ~alacak, me~hul §ehidlerimiz se
lamlanacakhr. Bu merasim bitince ge~id 
resmi ba~hyacakhr. Evvela Harbiye ban
dosu hareket edecek ve alay Divanyolu, 
Koprii, 1stiklal caddesini takib ederek 
Taksime gelecektir. Burada abideye "e
lenk konarak merasime nihayet verile • 
cek; gece de §ehrin her tarafmda fener 
alaylan tertib olunacaktJr. 

Belediyenin daveti 
Istanbul Belediyesinden : 
Zafer bayrafma tesadiif eden yannki 

30 uncu pazar gi.ini.i 8 • 9,30 da Istan
bul Kumandanlrgt karargahmda kuman
danhk tarafmdan tebrikat kabul edilecek 
ve bun dan soma saat 1 0,45 te Beyaztd 
meydanrnda gec;.id resmi yapllacakhr. 

fstanbulda bulunan saym saylavlarla 
umumi rneclis i.iyelerinin ve te§rifata da
hil zevatm te§rifleri rica olunur. 

Elbise caketetay, §apka silindir. 
Alaykotkiinde konaer 

Emlnonii Halkevinden: 
Zafer bayra.nn ~refine 30 a~ustos pazar 

giinii saat 21 de Evim!zin Giilhane park! 
!Q!nde Ala.y ko~ilndekl sa.lonunda Evim!z 
orkestrwn ta.rafmdan b!r konser ver!le
cekt!r. Herkes gelebll!r. 

MALIYEDE 

Defterdarhk kadrosu 

Sigorta sahtekarhgt hakkrndaki tahki· C • • ) 
kata di.in de devam edilmi§ ve yeniden enevre I~bma arma 

Defterdarhk kadrosunun tahsil klsm1 
da gelmi,, isimsiz kadroya mernurlarm 
isimleri doldurularak peyderpey kendi -
lerine tebligat yaptlmt§hr. ~azt kimseler isticvab edil~i~, .f!nyon. gidecek murahhasfarimiZ 

sJgortadan baz1 dosyalar getJrhlmt~hr. M 1• ld " ·· M'll tl C · Maa§ sah giinii verilecek 
Memurlann eylul maa§lan sah gi.inii 

verilecektir. 
El b I 17 d h k,__ d k' a urn o ugu uzere 1 e er ernl-

. de ~una~ . osy.a a .IUD a I yeti Konsey ve Asambilesi onumiizdeki 

Emlak ve Eytam Bankasmdan i.i~ ay
hklanD1 alan eytam ve eramile de ayni 
giin tevziat yaptlacakhr. 

CEMIYETLERDE 

tahktk~tm tk"?ah Pl)nsten tstenen evrakm eylllltin 18 inden itibaren toplanacak -
gel~esm~. bagh ~~lunmaktadtr. Bu s~h- ttr. Bu ic;timalara murahhas olarak gon
tekarhk J~tle Dahtltye, 1ktrsad ve Mahye derilecek heyetimiz sec;ilmi§tir. Bunlar 
Vekaletleri muhtelif cihetlerden alakadar Hariciye Vekilirnizin ba§kanhgl altlnda 
bulunduklarmdan bu Vekaletlerin bir Dahiliye Vekilirniz ve F1rka Gene! Sek· 
muhtelit heyet te~kil ederek bu i§i tetkik reteri $iikrti Kaya ve Cumhurriyaseti 
ettirmesi muvaftk gori.ilmektedir. Alaka· p-mumi Katibi Hasan Rtzadan mtirek- Esnaf cemiyetlerindeki 
dar makama bu yolda bir teklif yaptl - kebdir. Milletler Cemiyetinde daimi de- tahkikat 
ml§hr. legemiz Necrneddin Sadik ta murahhas Birle§ik esnaf bUrosunda bazt yolsuz-
T" k f. b k l • . • beyetimizin rnesaisine i§tirak edecektir luklar oldugu haber almmasJ iizerine he· ur o 1& a§ am zmtre ~tb ArJ·antinin teklilleri 

T M sablara el koyan iki maliye ve iki Bele -iirkofis ba§kanl ecdet diin sabah Cenevre 29 (A.A.) - Arjantinin Mil-
Ankaradan §ehrimize gelmi§ ve lzmir Letler Cerniyetindeki delegesi, nizamna- diye miifetti§inin yaptrgt tetkikler ~ok §a-

yam dikkat neticeler vermektedir. panaymnm a"1lmadan evvelki ~eklini goz- menin 1slahma dair olup, ezci.imle ce -
den ge'>irmek i.izere izmire hareket et - miyetin evrensel olmas1 ve konsey-in Cemiyetlerin tasdikinden ge~memJ§ 
mi§tir. demokratla§bnlmast noktalanm ihti • makbuzlann nasrlsa kasadan <;rkarak 

Mecdete vekalet etmek i.izere §ehrimiz· va eden Arjantin teklifini Avenile'e res- bunlarla esnaftan para almdJgl, makbuz-
d b I T k f. b · · H 1'1 men tevdi etm1'at1'r. !arm asli krymetlerinden daha a§agt fiat-e u unan i.ir o rs a§mii§aVlTI a 1 ~ 

M h A k · · Sovyet Rusyantn teklilt' larla sat!ldrg1 tesbit edilmi§tir. it at ta n araya gitm1~hr. 
lzmir panaymndaki istanbul paviyo - Cenevre 29 (A.A.) - Sovyet sosya - Tefti~ler, bu biiroya dahil biitiin cemi-

nunun tanzimi i~in lzmire giden Ticaret list cumhuriyetleri ittihadt, nizamna • yetlere §ami! olmakla beraber daha ziya· 
menin 1slalu hakkmdak:i tekliflerini de garsonlar ve terziler cemiyetleri i.izeOdast tetkikat ve ne§riyat §Ubeleri mi.i§-
sekreterlige tevdi etmi§tir. Sovyet tek· rinde tekasi.if etmektedir. 

terek miidi.iri.i Galib Bahtiyara raportor- Liflerinde bilhassa 16 nc1 maddenin c;ok KO LTO R / SLER/ 
Jerden T evfik Ala nay refakat etmekte • sikl surette tatbikl tavsiye olunrnak -
dir. tadlr. Muallimine maat vermiyen 
Bu gece Taksim bah~esinde 

verilecek miiaamere 
Zafer bayraffil miinasebetile Ti.irk 

Hava Kurumu T aksim §ubesi tarafrndan 
bu gece T aksim bahc;esinde biiyi.ik bir 
miisamere verilecektir. Miisamere 9,30 
dan sabaha kadar devam edecektir. Ha
mlanan programa gore miisamereye is· 
tiklal mar§ile ba~lanacak, Berlin Olim • 
piyadlannda gi.ire§te di.inya birincisi ve 
ii~iinciisii olan Y a§ar ve Ahmed hazrru
na takdim edilecek, <;anakkale mhare -
belerine aid bir filim giisterilecek, bunu 
mi.iteaddid konserler, reviiler, komik nu
maralar takib edecektir. Miisamereye a
id biletler T aksim bahc;esinin kap1smda 
sablmaktadrr. -···-Bir sahtekir kumpanya11 

yakaland1 
Bir firmanm imal etmekte oldugu 

kremleri taklid eden ve piyasaya siiren 
Ahmed ve Y ako ism in de iki ki§i polis 
tarafrndan yakalanml§tlr. 

Bunlarrn ticarethanelerinde bir miktar 
da sahte bandrollar bulunmu§tur. Bu 
bandrollan basan Marko admda bir 
matbaaCI hakkmda da tahkikata ba~ -
lanmi§hr. 

• 
1 

• • bir mekteb 
Dahifiye VekiJi Beyoglu SakJZagact Ermeni Katolik 

gazetecilerle ~orii.tii mektebi idaresinin tiirk"e muallimine i.i~ 
aydt; maa§ vermemekte bulundugunu, 

Dahiliye Vekili ve Halk Partisi Ge- bugi.in yann veririz vaidlerile bugiine ka
nel Sekreteri $tikrii Kaya di.i.n ak§arn dar i•i uzatmJ§ oldugunu teessiifle haber 
istanbul gazetecilerini · Parkoteline da· • 
vet ederek kendilerile gori.i~m~tiir. aldtk. 

, • 1 Hayatmr bagladrgt bir i§ten, hakettigi 
Bir Y ahudi ktZl bir Tiirk bir parayr alamtyan bir muallime yapt -

delikanhama ka~h Ian bu haksrzlrgtn aid oldugu rnakamca 

t nazarr itibare altnmaSlnl istiyoruz. zmir (Hususl) -Rebeka admda ve 
ni.ifusta 16 ya§mda kayidli gene, giizel Ankara Ziraat Enstitiisii 
btr Musevi krzt, Ali nammda bir Turk talebesinin tetkikleri 
gencine ka~mt~ ve bundan sinirlenen Re - Memleket ic;erisinde tetkik gezilerin 
bekanm anas1, babasJ, epeyce gi.iriiltii, ~1km1~ bulunan Ankara Ziraat Enstiti.isii 
pa trrdr yaparak adliyeye ba~ vurmu~lar· talbeleri iki grup halinde seyahatlerine 
dJT. devam etmektedir. Do"ent Bedia Saki • 

Ktz diyor ki: rin ba~kanhgrndaki grup Karadeniz sa -
«- Ben bu genci seviyorum. Fakat hillerinde Hopaya kadar tetkikler yap -

ebeveynim, onunla izdivactma ~iddetle trktan sonra §ehrimize gelmi~lerdir. An • 
muhalefet ediyorlar ve beni bir Y ahud1 karah talebeler Sasmun muhtelitile yap • 
gencine vermek istiyorlar. Ali ile son defa hklan futbol ma"rm da 5 - l kazanmt~
bulu§mamrzda vaziyeti anlattJm. Bera • lardrr. 
berce bir gezinti yaptJktan sonra, benim 1sfendiyarm ba§kanhgmdaki grup 
teklifimle onun evine gittik ve Aliye les· Samsun yolile hmire gitmi§tir . .;>ehrimize 
lim oldum. Onu seviyorum ve aynlmak· gelmi~ bulunan birinci grup gencleri de 
hg1ma da imkan yoktur.» lzmir sergisinin a~th~ merasiminde bulun· 

Ali tevbf edilmi§tir. <;iinki.i bz 16 ya· male iizere bugi.in kara yolile lzmire gi· 
§tndad1r. Maamafih ya~J di.izeltilecektir. deceklerdir, 

30 Agustos 1936 

Siyasi icmal 
Almanya - Fransa 

JN... lmanya devlet bankasl umuml 
~ miidiirii ve fktrsad N azm Dr . 

.;>aht Fran sa devlet bankast u· 
mumi mi.idiirii M. Labeyrienin agustosuJl 
iptidalannda Berline yaphgr ziyareti iade 
i~in Parise gitmesi bir nezaket eseri rna· 
hiyetinde kalmay)p F ransa ile Almanya 
arasmdaki mi.inasebatm tarihinde fevka• 
lade bir hadise ve ihtimal iki bi.iyiik de"' 
letin anla§masr i<;in bir ba§langtc te§kil 
edecek kadar bir ehemmiyet kesbetti. 

Dr. ;lahtJn §erefine verilen ziyafette 
yeni F rans1z Ba§vekili M. Blum ve Hari• 
ciye Nazm M. Delbos dahi ham bulun• 
dular. Alman Nazm yalmz Frans1z ban' 
kasmm umumi miidi.irile gorii§melcle kal• 
may1p Ba§Vekil ve Harit;_iye NaZifile de 
uzunuzadtya mahrem miizakerelerde bu• 
lunmu~tur. Aslen Musevi olan Fransrt 
Ba~vekili ne Almanyadaki Y ahudi a' 
leyhtarlrgmi, ne de M. Hitler rejiminio 
bugiin F ransada hiikumetin arkasmda 
bulunan sosyalistlerin akidelerine kar;l 
biaman dii§manhgmi F ransanm bi.iyi.ik 
kom~usile her sahada ve bahusus politika 
sahasmda uzla§mak i~in imkan verecek 
yollan aramaga asia bir mani sayma ' 
mt§hT. 

Bir defa Fransa hiikumeti Ren mmta· 
kasmm Alman ordusu tarafrndan i§gal e• 
dilmesile bozulan Lokarno misakmt hu ' 
kuk ve kuvvete dayanaraic miidafaasJ ye
rine yeni bir misak akdi ic;in rni.izakerede 
bulunarak uzla§mak yolunu tercih etmi§ 
ve bu maksadla Almanyanm i§tirakile 
bir be~ler konferansmm akdine raz1 ol
mu~ oldugundan bu emelin istihsalini ko• 
layla~trracak herhangi flrSah kac;.trm1ya • 
cagr ~i.iphesizdir. Dr. ;lahtJn ihtimal fev• 
kalade salahiyetle Parise gelmesi boyle 
bir fusah vermi§tir. Be§ler konferansmrn 
muvaffak olarak garb! Avrupanm sulh 
ve emniyetini zaman altma alacak bir an· 
la§maya eri§mesi i~in evvelden husust te
mas ve mi.izakerelerle zemin hazrrlanma• 
51 zaruridir. 

Zaten Almanya D1§ Bakam be§ler 
konferansma i§tirak ic;in 1ngiltere, F ran• 
sa ve Bel~ika tarafmdan y~ptlan daveti 
kabul ederken kuru konferansm akdinden 
bir§ey ~tkm1yacag1ru ve bundan beklenen 
biiyiik faydalann husulii ic;in evvelce diP" 
lomasi yollarla miizakere edilrnesi icab 
eyledigini ehemmiyetle kaydetmi§ti. - M. 
Blum ve M. Delbos dahi bu kanaatte 
bulunduklanndan Dr. ;lahtm ziyaretini 
Almanya ile an.la§mak i~in zemin haztr• 
lamaga bir fusat bilmi§lerdir. 

F ransrz Ba§vekili ve ayni zamanda 
sosyalist partisinm lideri bulunan M· 
Blumle Hariciye Nazmnm Almanya ile 
anla§mak irnkanlarrm aramak fmatrnl 
ka\;rrmamak istemeleri ve Alman Baka• 
nile s1k1frk1 gorii~meleri, F ransada kabi• 
neye i§tirak etmemekle bew-a:ber bunull 
arkasmda muzahir bulunan ve devletin 
d1§ politikasJ i.izerinde her vesile ile tesir 
yapmaktan geri durmak isterniyen Fran' 
srz komiini&t partisinin memnuniyetsizligi• 
ni celbetti. 

Bunun ic;in Franstz komiinist partisi • 
nin umumi katibi, Ba§Vekile §iddetli bir 
mektub yazmi§ ve Almanyamn askerlil: 
hizmetini iki seneye ~tkarmak ve tesliha' 
hm artrrmak suretile sulhu ve F ransanrtl 
emniyetini tehlikeye di.i§i.irdi.igiinii iddi• 
eUni§ ve boyle bir zamanda Fran sa hiiku' 
metinin Parise gelen Alman Nazmn• 
fevkalade ihtiratnat gostermesi uygull 
bir§eY olmadrgm1 ihtar eylemi§tir. 

M. Blum dahi derhal §iddetli bir mek· 
tubla cevab vermi~ ve Almanyamn aske' 
ri hizmet miiddetinin artJrmasJ akabinde 
olsa da Avrupa meselelerinin umumi sU' 
rette hallini kolayla§tlracak gorii§meler' 
den imtina edemiyecegini bildirmi§tir· 
Sosyalistlerin lideri olan Ba§vekilin bll 
cevab1 bu partinin matbuah ve hatta AI• 
manyaya dii~man olan sag partilerin ga" 
zeteleri tarafmdan da tasvib edildi. , 

F rans1z komi.inistlerinin · itirazt ge~i~t 
bir hadise mahiyetinde kalacakt1r. !VI" 

Blum ile M. Delbos parti dii§iincelerin ' 
den ziyade Avrupa sulhunun uzla~ma "~ 
anla~ma esaslan i.izerine kurulmast gibl 
pratik dii§tindiigi.inden Dr. Saht Berlille 
eli bo~ donmemi~ olsa gerektir. 

Maharrem Feyz.i TogaY 
---~ 

Biiyiik A vrupa anketimit: 
;M;undericattrnmn c;oklugundan do~' 

yt bugiin Avrupa anketini koyarnadt ' -
Cumhuriyet _ 

NiisbasJ S Kuruttar 

Abone 1 Tiirkiye H-"' 
feraiti { i~a ~ 

SeneJik 1 400 Kr. 
Alb ayhk 7SO 
o~ ayhk 400 
Bir ayhk 150 

t700 Kr· 
1450 
800 

yoktur 
~ 
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SON ~ABEJ:2.LE~ ••• 
TELEFON TELGilA J' ve TELSiZLE . 

Leh ordusu kumandan1 
Parise hareket etti 

CUMHURIYET 

istiklal Harbinden 
Aldtgmuz dersler 

LBa$makaleden dev'am 1 
mek imlcam yoktur. Meger ki o millet 
son neferine kadar oldurulmek suretile 
bi.itun butun di.inya yuziinden kaldmlm1~ 
olsun, ki bunun da ihtimali yoktur. 

Fransada harb tehlikesi! 
« lspanyol i§lerine 
likayd kalmahy1z! » 

3 

HEM NALINA 
MIHINA 

Harbiye giderken 
~ ugi.in, Harbiye mektebinde gii
{g) zel bir toren var. Okulu bitiren 

Frans1zlar, General Ridsmiglinin bu seyahatine 
fevkalade ehemmiyet atfediyorlar 

Sevr pat;avrasile milli varhgma kasdo
lunan Turk milleti, Ba§bugun ir~ad ve 
idaresi altmda kendisini mudafaaya kal
b~hgl zaman her ne olursa olsun milli 
varhgm biitun ~artlarile korunmas1m ilk 
plana koymu§lu. Davam!Zin hududu mil
)i misakta butiin a~1khgile crizilmi~ti: Mil
li hududlar ic;inde milli hukuk, yani tarn 
ve kamil istiklal. Turk milleti bu maksa
dm istihsali ugruna butun varhgm1 sarfet
megi goze alarak ayaklanml~ ve ileri attl 
ml~br. Bu esasta en ufak fedakarhga ce

vaz yoktu. i~te buyuk zaferlerin ilk s1rn 
buradadtr. Maksad hie; piiruzsuz olarak 
boyle ~izilir ve tedbirler de ona gore isa
betle almarak i~in istedigi butun bir sab1r 
ve taharnmulle tatbik olunursa neticenin 
her zaman boyle <;1kacagm1 §imdi arhk en 
kat'i hayat kaidesi olarak pek iyi biliyo
ruz. 

Klod Farer §iddetli bir makale ne§rederek Franszz sos
yalist nazrrlarrnrn hareket gekillerini tenkid ediyor. 

genclere, yanmn kahramanlan
na diplornalan verilecek. Yiizlerce Tiirk 
yavrusu, §anh sancagm golgesi alonda, 
ona sadakat yemini edecekler, yurdu ve 
Cumhuriyeti korumak icrin temiz kanlannJ 
dokeceklerine and i~ecekler. Vatam i~in ?aris 29 (Hususi) - Leh ordusu umu-, mm:'i s~rette. te~riki mesai etmek mec-

llu miifetti~i General Ridsmigli yarm bunyetm~ed1rler: . 
Bu sefer, i§ler tam manasile endi~e ve· 

rici ;.,;r ~ekil almaga ba§lad1. Allaha§k.ma 
olsun, biz, biitiin F ranSIZlar, aile kavga
lanrniZI unutup kendimizi kolhyaltm. 

orada istedikleri gibi icraatta bulunurlar. 
Fa kat, denizin ondan otesi herkese 

mahsustur ve orada, hie; kimsenin muda
hale hakk1 yoktur; meger ki, gayrime§ru 
surette, korsan gibi hareket ede. 

kamm ve can1m vermiyen hi~bir §ey ver
memi§ demektir. Asker, vatam i~in her 
§eyini veren demektir ve onun i~in tak -
dire, sevgiye ve hurmete laYJktu. 

Parise muvasalat edccektir .Leh gene - Fransa ile Leh1stan. Almanya tle da -
l'ali pazartesi glinli Reisicumhur tara - ha iyi anla~abilmek. ve y~h.ut i.cabmda 
f1ndan kabul edilecek ve kendisine beraberce harbedebilmek H;m §tmd1den 
(L · d'h ) · .1 cektir birle§mek mecburivetindedirler.• ispanya i~leri bizi alakadar etmez ve 

bi~ onlara kar~1 kat'iyyen lak.ayd kalma

hylz. 

eg10n onneur m~am ven e · G l; .. l • 
G enera rn aoz err 

eneral , Hariciye Vekili M. Dclbus ta - . 
l'afmdan da kabul edilecektir. Misafir Var§ova 29 (A.Aal.) R'dLeh:stl~nFordusu 

kumandam Gener 1 sm1g 1, rans1z 
general ~erefine ~alon mmtakasmda as- ordusu umum erkamharbiye reisi Ge -

Y anh§ anla§tlmasm. Hep insamz ve 
insanhga miiteallik olan hi9 bir§eyin bize 
yabanc1 kalam1yacag1 §Uphesizdir. ~u 
umagm, Bidassoamn obiir yakasmda, llp
.k1 bize benzemiyen mahluklann en akla 
gelmez vah~etlerle, hergiin, her sa at en 
esash harb .kanunlannt ihlal ederek bir
birlermi oldiirmeleri elim hatta korkunc 
bir~eydir. Bu munaka~a kabul etmez. 

Madridli denizalb gemisile kruva -
zor, Kamerun vapurunu kara sulan ha
ricinde durdurmakla, gemisine Olii kafa
SI Ve oJu kemigi resim)j bandtra <;eken 
kaptan Kidin ate~ ac;mas1 kabilinden ha
reket etmi§lerdir. 

Harbiye mektebi Ankaraya nakledile
cegi i~in oyle samyorum ki bugun yap!la
cak toren, !stanbulda yap1lan sonuncu 
merasim olacakhr. 

keri manevralar yapilacaktlr. General neral Gamelinin ge9enlerde Polonyaya 
Ridsmigli bu mlinasebetle Alman cep- vaki olan ziyaret-ini iade etmek lizere, 
hesindeki J'rans1z miistahkem mevki - diin ak~am Parise hareket etmi§tir. 
lerini ziyaret edecektir. General, hareketinden evvel §U soz-

Lehistanda biiyiik bir niifuz sahibi o- leri soylem~tir: 
lan General Ridsmiglin ziyareti miina- c- ~ahsan. bu ziyaret benim i<;in iki 
sebile M. Sauervein cMaten~ gazete - tarafb kiymeti haizdir. Zira Biiyiik Har
sinde yazd1g1 bir makalede diyor ki: bin ferdasmda Lehistanla Fransa ara -

cMisafir general. Fransa ile Lehistan smda akdedilen ittifak mucibince, her
lttifalorun en hararetli taraftarlanndan kesin malumu oldugu i.izere. Leh ordu
biridir. Her gun biraz daha silahlan - suna baglJ bulunan Franstz ordusu ile 
ltlakta olan kuvvetli bir Almanyamn daha s1ki temas f1rsatlm elde etm.is o
kom~ulan olan Fransa ile Lehistan sa - lacag1m.• 
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Tro~ki Norve~ten 

~Ikardacak m1? 

Norve~ hiikumetinin 1i 
'artnamesini imzalamad1 

Londra 29 (Hususi) - Sovyet hiiku
ltleti N orve9 hliklimetine gonderdigi 
bir nota ile Troc;kinin hudud harici edil
Jnesini istcmi§tir. 

Memlekette kalabilmek 19m Norve~ 
Adliye Nazmnm taleb ettigi !;Jartlanru 
kabul etmiyen Tro<;ki oturdugu eve 
hapsedilmi§tir. 

Eslo 29 (A.A.) - Norv~ ajansmm 
hildirdigine gore, Troc;kinin Norve9te 
iltameti i9in riayet giistermesi elzem o
lan !;Jartlan ihlal etmedigi hakkmdaki 
iddiast Norvec; makamatmca kafi go -
l'i.ilmemi§ ve kendisine imza edilmck ii
~ere yeni bir beyanname tevdiine hli -
kumetc;e karar verilmi~tir. Tro9ki, bu 
beyannameyi imzalamami~tlr. 
Tro~ki yanmda polisler oldugu halde 

~ahid stfatile istima olunmu~ ve Rus 
tnehafilile fikirleri hakkmda muhabe -
fede bulundugunu teyid etmekle be -
taber suikasd te~kilatma asia i§tirak 

etmedigini soylemi§tir. 

Arneri.ka Tro~.kiyi kabul etmiyecek 
Va~ington 29 (A.A.) - Troc;kinin 

dostian Dl§ Bakanbga bir istida vere -
l'ek eger Troc;ki N orve9ten 91kan1Irsa 
kendisinin Amcrikaya girmesine miisa
ade edilip edilmiyecegini sormu§lard1r. 

Verilen cevabda tngiliz komiinist 
h"leb'usu Gallacherin Amerikaya gir -
lnesine nas1l miisaade edilmemi§ ise 
'I'r~kiyc de miisaade edilemiyeccgi bil
dirilmi§tir. 

~1a1r hiikU.metine teslim edi
len biiyiik tayyare istaayonu 

I<ahire 29 (A.A.) - 10,000 asker ala
biiecek geni~likte k1~lalan havi Marsa 
Matruh tayyare istasyonu, 10 eylulde, 
lo.flsJr makamatma teslim edilecektir. 
l-Iabe~ harbi esnasmda M1s1r - Trablus 
~U.duduna gonderilmi~ olan lngiliz as-
etlerinin hepsi, o tarihte mezkur mm

takadan aynlm1~ bulunacaktlr. 

Romanya kabine

sinde tadilat yap1ldi 

TituJesko gene Hariciye 
Vekaletinde kald1 

Bi.ikr~ 29 (A.A.) - Havas ajans1 bil
diriyor: 

Ba§vekil M. Tatareskonun, Sinaya ~a
tosunda Krala , kabinenin istifasm1 tak
dim ettigi ve Kralm, mumaileyhi yeni 
kabineyi te§kile memur ettigi soylen -
mektedir. 

Kabinedeki degi,iklikler 
Bi.ikre:i 29 (Hususi) - Ba§Vekil M. 

Tataresko istifa eden Naz1rlart bugiin 
saat 16 da toplantlya c;ag1rm1§hr. Bu 
toplant1dan sonra M. Tataresko yeni 
kabinenin listesini Kral Karola tevdi et
mi§tir. 

Mi.ifrit anaSJra kar§t §iddctli tedbirler 
ahnacagmdan M. Tataresko, Dahiliye 
Nezaretini bizzat deruhte etmi~tir. Ma
liye Nezaretinc Romany a Milli . Bankas1 
miidiirii getirilmi~. Dahiliye ve Adliye 
Naz1rlan kabine harici blrakllml§tlr. 

Titiileako gene Hariciye Nazrrt 
Londra 29 (Hususi) - M. Tataresko 

ile istifa eden Naz1rlar arasmda cereyan 
eden miizakereden sonra M. Titulesko 
yeni kabineye girmegi kabul etmi~tir. 
M. Titulesko gene Hariciye Nezaretini 
deruhde etmi~tir. 

Biikre§ten gclen son haberlere gore, 
veni kabine miifrit unsurlara, bilhassa 
: nemir Muhaftzlar . te§kilatma kar§t 
siddetli tedbirler alacaktir. 

. lzmir - lstanbul tayyare 
postalarl 

lzmir 29 (Hususi) - istanbulla fz -
mir arasmdaki tayyare postalan 9 eylul · 
de islemege ba~ltyacaktJT. 

Rif Emiri Abdiilkerimin 
ka~mad1g1 anla§Jhyor 

istiklal Cidalinde tatbik ettigimiz ders
lerin en ehemmiyetlisi, mil!i davamn her
halde muntazam bir ordu ile kazamlabi
lecegi ye butun milletin oyle bir orduya 
arkahk etmesinin dunyada yenilmesine 
imkan olm1yan en buyuk kuvveti te§kil 
ettigi hakikatidir. Milli Cidale ba~lad1i,1-
rn1z zaman her tarafta heyecanla yerle
rinden f1rhyan ferdlerin te~kil ettikleri 
kiimelerden rni.ite§ekkil milli kuvvetler 
vucud buldu. F akat boyle hissi degil, de
rin surette ~uurlu hareketler yapacak ha
kiki rnilli kuvvet ancak muntazarn bir or
dunun kadrolanndan gelebilirdi. Kendi 
cidalirnizde bu prensipin hakikat olu~unu 
ba~larmda Atatiirk bulunan biiyiik asker
lerimize borcluyuz. 

Son kayaya kadar mudafaa: Milli 
Cidalimizin tatbikat sahasmdaki ba§ 
prensipi budur. Son kayaya kadar miida
faa demenin asia maglub olm1yacag1z 
demekle miisavi oldugunu ~imdi daha iyi 
anhyoruz. Bu prensipin tatbikatmda cre
kilen orduyu degil, takib eden orduyu dii
~iinmek laz1md1r, ve boyle bir hal bilhas
sa takib eden ordu ir;in tahribkard1r. <;;:e
kilen ordunun son kayaya kadar gitmesi 
ihtimali vard1r, fakat takib eden ordunun 
son kayaya isal eden yo)u yanlamas1 bile 
kolay degildir. Onun yorulup bezdigi 
giinlerde ve yerlerde di:iner, karaku§ gibi 
tepesine inersin iz. 

Harbde k1smi muvaffakiyetlerin e
hemmiyeti yoktur. Hedefiniz bir gun dii§
man kiilli kuvvetlerini herhangi bir yerde 
yakalay1p maglub etmek olacakbr. 0 za
man yalmz dii§man ordusunu yenmi§ ol· 
makla .kalmaz, ayni zamanda bu ordu
nun mensub oldugu memleketin dahi al
tmi ustiine getirmi~ olursunuz. Ondoku
zuncu asnn en buyiik askeri N apolyon 
Bonapart, zaferlerle dolu hayatmm fela
ketini en buyiik ordusunun ba§mda ta 
Mosk.ovaya kadar uzatbg1 buyuk seferde 
buldu, ve bu uzun seferle adamak1lh htr
palandlklan sonra arhk bir daha kendini 
toparltyamad1, bu fel.iketin tesiri altmda 

bir dasitan halini alan imparatorlugu yt
k1ld1. .. 

Biitiin bu tecrubeleri en muvaffak, 
c;unkii en hesabh harnlelerle gec;irdikten 
sonra Atatiirk inktlablarile crelik.lenen ~u 
Tiirkiyeye bakm1z: Bu azimde bir mil
letle meskun olan bu ulke arttk ula§llmaz 
bir istihkamd1r. Y almz s1mrlarile degil, 
mecmu heyetile bir istihkam. Ba§tanba~a 
istihkam olan bu diyann son kayasl nere
dedir acaba? 

Barselonda oldugu kadar Saragosseda 
da muhakemesiz, hatta daha fenas1, mu
hakeme taslagmdan ge~irerek adam ol
diiriiliiyor, en eski oliilerin kemiklerini bi
le ha~yetle titretecek fecayi irtikab edili
yor, kadmlar, t;ocuklar, papazlar oldii -
riiluyor. Ve biitun bunlar, Salarnmbo 
devrinde Kartaca nevzadlannm ktzart -
masm1 yapandan yuz kere menfur Mo • 
loch namma irtik.ab ediliyor. 0 Moloch 

siyasettir 1 

Muhakk.ak ki bu vah§etler damarlan -
m1zdaki kam donduruyor. Bu cihetin mii
naka$aya tahammulii yoktur. 
· F akat, diin ak~amdanberi, F ransamn 
muhakkak bir bitarafhk muhafaza ettigi 
kanaatile hissettigim emniyeti birdenbire 
kaybettim. Bu bitarafhk sayesinde oyle 
tam bir emniyet it;inde bulunuyorduk k'i, 
en z1rdeliler bile bu emniyetten harice 
t;lkmak istemezlerdi. Di.i§iindiim ki, baz1 
ihtimaller, bedbaht milletimizi, 1on haf
taya kadar Madridin etrahna ve Mosko
yanm otesinde oynanan oliim raksma su
riikhyebilir l 

Kadisat ~udur: Butun kalbimle te
menni ederim k.i bu hadisat, size, bana 
goriindiigunden daha az tehdidkar go -
riinsi.in. 

Ba§tan ba~hyal1m ... 
1spanyada 1utu§mu~ bir yangm var. 

Y ang1n kadar sari, yang1n kadar salgm 
bir§ey olamaz. Buna hie; §iiphe yok. 

Biliyorum ki lspanya ile F ransa ara -
smda, Pirene daglan karla ve buzla or
tiilii mukemmel bir siyerra halinde yi.ik 
seliyor. Bu siyerra, rnaalesef, mutlak su
rette a~1lamaz, niifuz edilemez degildir ... 
Oyle ki, gec;en hafta, biraz ihtiyats1z, bi
ra7. ~uursuz ve bilhassa crok ve cahil bir 
F T3.nSJZ, M. ] ovhaux, Paris ten Madride 
bir azimet ve avdet seferi yapmaga mii -
kemmel surette muvaffak. oldu. F ransa -
nm Avrupadaki vaziyehmn hakikaten 
tehlikeli olmaga ba§lad1g1na beni i!landi
ran sebeblerden biri de budur. 

,. ,. J(. 

Bu, gene bir§ey degil, yahud ehem -
miyet.siz bir~eydir. Daha fenast var: 
Biri lngiliz, digeri Alman bandnah iki 
vapurun aranmasJ. 1ngiliz gemisinin aran
masi hakkmda tafsilata sahib bulunmadt
glm ic;in, buhusustaki rnutaleaml ileriye 
birakacaglm ve bugun oteki hadiseden 
bahoedecegim. 

,. ,. ¥ 

Hulasa, bu hareket basbayag1 bir kor
sanhkh. Hepsinden kotusli, ispanyo) kru
vazoriinun, ] aponlar ve Avusralyahlar, 
lngilizler ve trlandahlar tarafmdan ria
yet edilen, ve herkesin malumu olan bey
nelmilel bir k.anunu bu kadar skandalh 
bir tarzda hic;e saymazdan evvel.ki vazi
yetidir. Kruvazor tayfas1, daha once, ku
mandam ve erkamharbiye heyetini kara
ya c;tkarm1~, yahud bogazlamt~ bulunu -
yordu. 

Art1k burada siyaset rnevzuu bahsol -
maktan t;tkmt§hr. Gemicilerin emniyeti 
namma, denizlerden gecrerken asgari bir 
tehlikeye maruz kalmak imkanmm devam 
edebilmesi ic;in, dunya denizleri ustunde 
bir medeniyet niivesinin ya§lyabilmesi 
ic;in, beynelmilel bir deniz kanunnarnesi 
yap1larak, ic;inde vahim bir disiplinsizlik 
vak.'as1 t;.Ikan her geminin korsan gemisi 
telakki edilmesi laz1mdu. 

Binaenaleyh, Kamerunu durduran kru
vazor bir korsan gemisi idi ve bu itibar
la, ispanyol sulannda bulunan Alman 
gemileri, onceden haber vermeden bu ge
miye ale§ ac;mak salahiyetine maliktiler. 
Bu nokta maalesef miinaka§a kabul eder 
bir§ey degildir. Ve Almanya, bunu o §e
kilde bir diplomatik tramplen olarak ele 
alm1~hr ki, oradan, istedigi yere kolayca 
athyacak ve bu atlay1~1 hakll ve mutedil 
gosterebilecektir. 

*** 
i spanyadaki bu kanh macera i<;in, bir 

bitarafhk. projesi yapmaga te§ebbiis et -
mi~tik ve bu proje, diinyay1 belki de fe
yizii bir tavassuta dogru gotiirmekteydi. 
Bir dahiliye nazmmn Dillee gidip bir ta
klm sozler soylemesi, biitiin bitarafhk dii
§Uncelerini ortadan kaldud1. Gene bir 
nazu ko~a ko§a Madride gitti ve nerede 
olursa olsun F ranSIZ aleyhtan i§ gormege 
kabiliyeti oldugunu bi.itun dunyaya ispat 
etti; biz de, hie; harbetmeden, Rossbach 
harbinin ferdasmdaki vaziyete geldik. 

Maginot var diyeceksiniz ve Maginot
ya sahib olanlann Avrupaya dik baka -
bilecegini soyliyeceksiniz. Ge~en gun M. 
] acques Duclos biiti.in bunlann mevcud 
olmad1gm1 ve F ransada, Vahmydeki ru
hun ~/la ya§ad1gm1 soyliiyordu. Bunu 
ben de i.imid etmek isterim. Ciinku bu ru
ha, yakmda, hem pek yakmda ihtiyacJ-
rnlz o!.a.s:akhr.}> Claude Farrere 

30 agustos zaferimiz 
I Ba:taraft 1 tncs sahtjed.e 1 

Yiiz kiisur senedir Harbiyeyi, o yigit
ler ve kahramanlar yurdunu bagnna bas
tlrml§ olan lstanbul i~in Harbiye mek -
tebinden aynlman1n act olacagmt, bir !s
tanbullu slfatile soylemek isterim. 

Buyuk Atati.irku ve daha nice namh 
kumandanlanmlZI ve me<;hul kahraman -
lanm1z1 kutlu sinesinde yeti§tiren Harbi
ye, biitiin fazilet ve meziyetlerin kayna -
g1d1r. Harbiye, kahramanhgm, vatan sev
gisinin, fedakarhgm, feragatin, ilirn ve 
fennin, ni1:am ve intizamm, aydmhg;n, 
yeniligin, ink1labm timsali ve abidesidir. 
Y enic;eriligin ilgasmdan sonra, kurulan 
yeni ordunun temeli Harbiyedir. Orada 
yeli§en zabitler ve kumandanlar, bu mem
lekete yalmz harb meydanlarmda degil; 
medent hayatln her sahasmda biiyuk hiz
rnetler etmi§lerdir. Osmanh lmparator -
lugunun Avrupa, Asya ve Afrikadaki 
uzak hududlanm ve iilkelerini muhafaza 
ic;in olmu§ler, geri imparatorlugu mede -
niyete ula~tumak ir;in r;ah~ml§lar, muste -
bid Padi§ahlar devirmi~ler, a~ileri ve 
mi.irtecileri tepeliyerek teceddiid ve ink1· 
Hibm bayraktart olmu~lar, Plevneyi, 
Di:imekeyi, Canakkaleyi, Galic;yayt, Gaz
zeyi, ~eriayt, Kutiilemrnareyi, inonlerini, 
Sakaryay1, Dumlupman yaratmt§lardtr. 

Y emenin cehennemi ~ollerinde, Kaf -
kasyanm karh daglannda, Suven boyun· 
da, Basra k1y1larmda, Sahraytkebirin 
kap!St Fizanda, Turkluk ugrunda muba· 
rek kanlannl civanmerdane ak.Jtmt§lardtr; 
hem de a<;, cr1plak ve baktmstz kalarak ... 

Saltanat, oliime surdi.igii bu gene ve 
miinevver insanlara kar§t resml ve mec -
burl taahhiidlerini bile yapmaz, onlan 
hudud boylarmda uzak ve hiicra yerler
de, dii~man kar~1smda aylarca maa§SlZ 
b1rakmaktan utanmaz ve c;ekinmezdi. Sa
raylarda. miithi~ bir israfla biiti.in Be§ik
ta~ halk1ru doyuracak kazanlar kayna -
d1g1 halde, Ti.irk zabiti, ayhk almadan 
yiyecek yemek bulamadan vazifesini ya
pardt. Harbiyenin fedakarhk ve yurdse
verlik potasmda, seciyesi ~;elikle§en Turk 
zabiti, memleket kendisinden hizmet bek
leyince biran tereddi.id etrneden ko§mu~
tur. Daha eski zamanlan bJTakahm. 25 -
30 yilhk hayatlmtza §oyle bir bakaltm. 
Her yerde ve her zaman Turk zabitini, 
devlet ve memleket hizmetinde goriirsu -
niiz. Temmuz ink1labmt yapan odur; is
yanlarda ugra~an odur; harblerde olen 
odur; 1911 denberi siiren seferlerden son
ra, mi.itarekede bir gun dinlenmeden is -
tiklali kurtarmak ic;in tekrar silaha sanlan 
odur; harici ve dahili du§manlan devi -
rerek yurdu bugiinku hale getiren odur: 
Cumhuriyeti kuran, biiyuk ink1lab1 yapan 
odur; Harbiyenin yeti~tirdigi Turk zabi
tinin en biiyuk timsali Atatiirktiir. 

Kudiiste kar1~1khk hala 
devam ediyor 

b ~udlis 29 (A.A.) - Birkac; giind~? -
er1 vaziyet gene miiphemdir ve mute

llladiyen Arablarla Yahudiler katledil
lllektedir. 

Paris 29 (A.A.) - Esk.i Rif Emiri 
Abdi.ilkerim menfi bulundugu Reunion 
adasmdan Miistemlekat Bakanhgma bir 
istida gondererek Akdenizde bir yero.~ 
nakledilmesini istemi~tir. Bakanbk bu is
tidayl musaid bir ~ekilde tetkik ehnekte
dir. Abdiilkerimin talebinin sene niha:ve
tinden evvel is' af edilecegi zannolun -
maktadtr. . 

Sovyet matbuahnm Almanya 
hakkmdaki yaztlarl 

Biz size ~aber verelim ki onun "her 
noktas1 son kayad1r, ve bu diyarda son 
kaya hic;bir zaman hicrbir du§manm ye
ti§miv ... c,,..ili eb,..di bir semboldur. 

Agustosun 19 unda, Corogne ile Vigo 
arasmda bir yerde Kamerun isminde bir 
Alman vapuru, her ikisi de ~imdiki Mad
rid hiikumetinin uc; renkli bayragm1 la~l
yan ~ir denizalt! gemisile bir kruvazor ta
raflrkian ara~tmlml§ ve sonra topla dur
durulmu~tur. 

Bu giinef iae, 30 aguat10a ak,amr 
Tiirk liingiilerinden dogmu,tur. 30 
aiu11toaun biiyiihliigiinii anlamak ifin, 
onu olmamr,, Dumluprnar zaferi.ni ka
zanrlmamtf addederek bir ltihz.a dii
funmek ktifidir: 30 aguato• olmalay
dt, ba~ta Tiirkiye olmak iizere1 biitiin 
fOrk karanlrk bir gecenin ktibu1u al • 
trnda, kimbilir, daha nekadar z.aman 
ezilecekti. 

Onun (fin, bugiin kutluladrirmtz 
Zafer bayramr, aadece, aevkulceyf ve 
tabiyenin zaferi degil, yalnrz kahra • 
manltgrn zaleri degil, yeni bir devrin 
zaferidir. 0 giin, hak hak•rz.lria, mil
liyetp'ervelik emperyaliz.me, inkrltib 
ittibdada, aydrnlrk karanltga, yenilik 
e1kiliie galebe falmrflrr. 

Harbiyenin !stanbuldan ayr1lmasma 
- devlet merkeri Ankaraya gitmekte ol
masma ragmen - biz 1stanbullular yi.irek
ten miiteessiriz. <;iinku yukanda soyledi -
gim gibi yuz senedir onunla beraberiz. 
Harbiyenin Ankaraya naklindeki liizum 
ve isabeti anlamakla beraber, aynhk ay
nllkhr ve acJdtr. Teessurumuzii tadil ve 
bizi teselli eden, bu luzumu anlamt§ ol -
marn1z ve Harbiyelilerin Ankarada, bu
radaki eski binadan (ok miikemmel ve 
modern bir binaya gideceklerini bilrne • 
mizdir. 

1q Arab yliksek ~tiras1 bugi.in grev hak-
11da nihai kararlar verecektir. 

Sokeye yerle§tirilecek 
go~menler 

hrnir (Husu~i)-Bundan iki ay kadar 
evve) Sake havalisinde muhacir iskam ic;in 
iYdm vilayetince tetkikat yapt!d1gm1 hil
d 1tnli§tim. Valimiz F azh Giilecr te <;an
k~rllya giderek iiYni mevzu uzerinde tet-
tkler ve haz1rhklar yapml§llr. 

9 Yakmda Romanya ve Bulgaristan?a~ 
~ rnuhacir ailesi getirilerek vilayetlrnl

:~~ rnuht~lif kazala.nnda hiikumet~e iski.n 
:-ulecekttr. Muhac1rler <;andarh 1skele -
~lllden <;lkanlacakhr. 

k Bu karde~ler beraberlerinde 4000 ba§ 
a.dar hayvan da getireceklerdir. 

V"ugoalavya Ba§vekili Tiirk
Se i'azete sahiblerini Belgra-

da davet etti 
1 Y tlgoslavyamn milli bayram1 dolayisi
~ ~ Ugoslavya Ba§Yekili Stoyadinovicr 
t r t;e gazete sahiblerini 6 evlulde Bel
l"da davet etmi~tir. Ba~muharrirler bu 
~V~te icabet edeceklerdir. 

Moskova 29 (A.A.) - izvestia ve 
Pravda gazeteleri Alman matbuahnm 
Sovyet Birligi aleyhinde giri~mi~ oldugu 
yalan haberler ne~rehnek miicadelesini 
'ddetle takbih ederek, bundan maksa -

~I ,. II . . 
dm bizzat Alman emperya JSt erne enm 
gizlemek ve Alman silahlanmasmi mazur 
gostermek oldugunu yazmakta ve ortaltk
ta bir endi§e havas1 yaratllktan sonra bu
lanlk suda bahk avlmak icrin Almanlarm 
yaptJklart bu ne~riyata kaptl~aktan dun
ya efkan umumiyesini tahz1r eylemek · 

t .. rlir. 

Korede tiddetli bir tayfun 
Seoul 29 (A.A.) - Diin, bir tayfun, 

Korenin cenubunu tahrib etmi§tir. 379 
olii. 88 kay1p ve 45 yarah vard1r. Hasa
rat 9ok bliyliktiir. 

Negiis, Habe§istana doniiyor 
Londra 29 (A.A.) - Daily Herald ga

zetesi, Negiisiin Habe§istana avdete 
haztrland1gm1 haber veriyor. Bu gazc
t Negiislin, Habe~istana yalmz avdet 
e~ecegini ve daha evvel. ~illetler Ce : 
miyetinden iki milyo!l .nufuslu garb1 
Habe§istan iizerinde Ing1ltereye: lsv~9~ 
ve !svit;reye idari bir m~nda venl~esmJ 
istemek niyetinde oldugunu b!ldtrmek
tedir. 

YUNUS NADI 

Son Mektub 
Arkada,rmrz Feridun 01mamn 
gazetemizde ne~redilen yurd hi· 
ktiyeleri kitab halinde flktr. Bii
tiin kitabcrlarda bulunur. 

F rans1z milletinin korkunc bir lakaydi
le kar~dad1g1 bu haber, !spanyol sahille -
rinden 7 mili bahri ar;1kta, yani kara sula
rmdan haricde cereyan etmi~tir. Kara su
lan iic; mil geni~liginde ~erid gibi bir tuzlu 
su par~;as1d!T, yani tam be~ bin be& yiiz 
elli yedi metrodur. Bu ~erid, beynelmilel 
bir anla~ma mucibince, alakadar milletin 
arazisinin bir nevi temdidini te~kd eder. 

Sahildar millet, orada, kendi memle· 
keti dahilindedir. Sivil ¥e askeri makamat 

30 agu1toau kutlularken bizi bu ulu 
z.alere kavu,turan Dtihi Ba,kuman -
dania kahraman ordumuza bir daha 
~iikranlanmrz.r aunar Ve vatan ugrun· 
da can veren miibarek fehidlerimi:D 
derin hiirmetle anarrz. 

istanbullular, Harbiyeden aynhgm a
clsmt, ugursuz miitareke y1llannda tat • 
mt§lardi. 0 yigitler yurdunda yabanc1 
a~kerler, dola~tr, duvarlarmda du~man 
bayraklan sallamr ve avlulannda ecnebi 
borulan oterken yiiregimiz parr;alamrdt. 
Hocam Ahmet Hikrnet merhum, en gi.i
zel yazmm lngilizler tarafmdan Harbi -
yenin feci i~galini anlahrken yazmt§hr. 
Tomson ismindeki yerli bir !ngiliz mira
layt sansi.ir ettigi i<;in, o zaman ne§rede • 
m~digirniz bu act yazt sonra aynen inti~ar 
etmi§tir. 

~imdiki aynltk elbette ona benzemez. 
Harbiye, sancag1 onde, vakur ve muhte
~em, siingulerinin panlhs1 gozlerimizi nur
landuarak Ankaraya gidecektir. 

Bu sahrlan yazmaktan maksad1m, 
Harbiye Ankaraya giderken, onu biitiin 
lstanbulun buyuk merasimle te1yi etme -
sini istemektir. 

Ba§ta Vali, Belediye reisi ve Parti 
idt~?" h .. veti reisi Muhittin Ostundag ol

[LCLtten sahifeyt cevtrlnfzl 
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[ :.~X~~ !Askerin kalbinde 30 agustos ... 

Bugiin k1§lada ba§ka bir canhhk var. 
Selimiye uykusundan, yapmnm verdigi 
ag1rhktan kurtulmu§ gibi.. San duvar
lanna §en bir ton verer~ k fJ§kJran ziyay1 
giine~ten degil, ondan daha parlak olan 
i(.endi sevincinden, ic;inden gelen sevm· 
cinden ai.yor. Bir karmca faaliyetile gi
dip gelen asker yiiriimiiyor, ko~muyor, 
adeta uc;uyor.. Emirler, duvarlara sert 
sert c;arpm1yor; gii)iiyor... Zaten emre 
ne hacet, bu c;ah§ma ic;ten geliyor, tarih
ten aldJgl hamle ile kaymyor. 

Asker ham! ... 
0, yemin giinii ic;ine dii§en ve o giin· 

denberi her an daha fazla alevlenen 
ate~le bugiine c;oktan ham ... 

Y emin giinii and ic;tigi vakit adeta ru
hu degi~mi$, mazisine bir ba~ka baglantl 
ile ba.glanm!§h. 

0 giin tarihin ta karanhk safhalarm
dan bugiine kadar zaferlerin §ahikalarml 
yiikselterek ilerliyen Tiirkiin §anh ma
zisine yeni askerin bagland1g1 giindii. 

Bugiin otuz agustosu kutluluyacaklar· 
d1. Bu bayram1 kutlulamak, o zafcr ~a
hikalanm a$an olmez orduya bilfiil gir· 
mekti. 

i~te biitiin askerin kalbi, tek bir viicud 
gibi, bu heyecanla c;arp1yordu. 

*** 
K1~lada son saat.. 
Asker c;oktan haz1r... Her&eY ya • 

ptlm1~... • 
Hareket kirk be~ dakika sonra. 
K1t' alan kar~JYa arab a vapuru gec;I

recek. 
Bu vapurun diiz yiizii, Turk askerini 

ilk Rumeliye gotiiren sallan andmyor. 
T arih burada da bir tckerriir yap1yor 

sanki ... 
Boliikler avluda yerlerini almt~ .. Her

ke5 sabJrs1zhkla hareket emrini bekliyor. 
F1rkamn posta neferi de «86 nm 2 si» 

ni anyor. 
1kinci bii)iigiin yerini giisteriyorlar. 
1lerliyor .. Yakl~mca soruyor: 
- Dervi§ oglu Abdiirrahman kim? 
Abdiirrahman saftan <;1k1yor. Posta 

'leferinin elinde bir telgraf var. 
Onun heyecamm kim kesfedebilmi~. 

onun bu sevincl i giiniine i§tirak etmegi 
kim aklrndan ge<;irmi~ti? 

• Albay Ziya Agfeye • 

«- Bir tek bayram bilirim, kammlz
la kihcimlZ hakkma kazandiglmlz 30 
agustos bayraml !>> 

Yiizba§J Hayri acaba ~imdi Abdiir
rahmamn vaktile duydugu heyecam m1 
hahrlaml§h. 

Hayu! Telgrafta yalmz §U ciimleler 
var: 

«Annen basta. hemen gel.» 
N as1)} Bugiin, bu bayram giinii ~ 
Abdiirrahman gitmek istemiyor. Fa -

kat onu zorla evine giinderiyorlar ... As
kerlik bu, emir emir. 

Zabitlerin yiizlerinde derin bir hiiziin 
okunuyor .. 0 sevinc anmda hasta bir a· 
namn ne demek oldugunu dii§iiniiyor • 
lar ve Abdiirrahmam yolluyorlar. 

F akat Abdiirrahman laf anlamak is
temiyor. <<Simdi snas1 m1, diyor, ak ama 
giderim . .. » 

Lakin onu giinderiyorlar ... Askerlik 
bu, emir, emir ... 

¥-¥-'f. 

Vapura bindiriyorlar. 
Delikanlmm biraz evvel sevincle Rec;

mege hamland1g1 denizi ~imdi vapur a
deta ne~· esiz ne~· esiz yanyor. 

Deniz! . .. Bulutlarm rengini c;alan 
sahte deniz r.... Onlann tonlarile koyu -
la$an, onlarm niianslarile ac;llan deniz I 

Biraz evvel sular Abdurrahmamn se
vincile giiliiyordu. sanki.. Halbuki ~im· 
di onun kederini ic;ine sindirmi~ gibi. 0 
da adeta amlarm gozya~lannda.n birik-

*** 
Abdurrahmana yolda titrek bir e) as1· 

hyor. 0 el kadar titrek ve zaytf bir scs 
adeta valvanyor: 

- Y avrum, ~imdi hastaneden c;11 •yo· 
rum. bana yard1m etl 

lhtiyar kadm askerden sadaka ister
ken sessiz sessiz ag)Jyordu. 

- Senin Ribi vatana dort asker yeti~
tirdim. o~ul. Fa kat dordii de ~ehid oldu; 
valan ic;in ... 

Abdurrahman ~ehidleri dii~i.indii, can· 
larile bize bu zaferi temin eden ulu &e
hidleri .. 

Evet. kamm1zla ka7andtii;Jm1Z bugiin 
en biiyiik bayramd1. fakat bize bu ezeli 
~bidevi canlarile diken schidleri anmak 
ve onlann arkada b1rakttklanm dii~iin· 

Evet, o daha pek kiic;iik 
viizbas1 Havrinin ~u ~ozlerini 

ya~ta iken mek te en biiviik vazife ... 
duvmu~tu: F. VARAC. 

Tayyare Cemivetine 
yardun vazifemiz 

Biz 191k yakmadan, su is;meden, mi -
demize lokma indirmeden ya§amasml 
bilen, fakat ac;ken de. c;tp1akken de bay
ragmt sayg1 ile selamlatan bir ulusun 
~ocuklanytz. 

Uc;agt olm1yan, bir yurd damt olml
yan bir E!'Ve benzer. 

Hava Kurumunun memleketin her 
kii§esinde kaqtla~llgt yard1m ve sevgi, 
buyuk ulusumurun havac1llga verdigi 
ehemmiyetin a~tk bir belgesidir. 

Tii.rk Hava Kuru.mu 

mak iizere, Halkevlerinden ve diger te~
kilattan ve cemiyetlerden Harbiye mek -
tbini ugurlamak i~in ~imdiden hazulan -
malanm rica ediyorum. 

Aziz okuyuculartma 
Simdiye kadar giirmek fmatlm bula

madJgtm Sovyet Rusyada kiic;iik bir se
yahate <;1k1yorum. A:tiz okuyuculanmla 
bir miiddet hasbihal etmek ~erefinden 
mahrum kalacag1m. FlC5at bulursam yol~ 
lardan, olmazsa donii~te inhbalanmt ya
-.:anm. Allaha JsmarladJk 

Pendikte 

-
lrak Hariciye Nazu-1 
memleketimize geliyor 
Irak Hariciye Nazm Nuri Said Pa-

$anm yakmda memleketimize gelecegi 

ve burada Ti.irkiye, Irak, !ran, Efganis
tan arasmda akdedilecek misak ic;in ih
zari mahiyette konu~malar olacagJ haber 
verilmektedir. 
Hariciye Vekilimiz ilkbaharda 

Bagdad ve T ahrana gidecek 
Diger taraftan Hariciye Vekilimizin 

Belgrada gidecegi yazJlmt~lt. Bunu diin 
Hariciye Vekilimizden sorduk: 

«- Simdilik buraya gelecek olan 
lrak Hariciye N azmd1r. Ben ilkbahara 

dogru Bel grad ve T ahrana gitmek isti
yorum» dedi. 

T evfik Rii~tii Aras, MJSJr Ba§vekili 
Nahas Pa~anm memleketimize gelecegi 
hakkmd<~ki haber i<;in de: 

«- Gelirlerse c;ok memnun oluruz. 
M1s1r, scvdi!limiz bir memlekettir, fakat 
bite resmen bir is'ar yoktur» dedi. -···-----Efganistan Harbiye Naz1r1 

Romada 
Roma 29 (Hususi) - Efganistan Har

biye Nazm buglin Kabilden buraya gel
mi§ ve merasimle kar~Jlanm1~hr. 

i beyaz ev 
Zablla roman1m1z: 12 

- Hay1r, bek;hdJ. E·velden beyaz 
sakah varmt~ amma son zamanlarda kes
tirmio. Adeta gene bir adam olmu~. 

Uzun boylu zat !ag elini agzma gotii
rerek: 

- Nail Efendi, mevlevi §eyhi Nail 
Efend1, Bursah ha I. Acaba tamyor mu
yum, diye dii~iiniiyorum. Ben de Bursa
him da. Burada resmi var m1 Madam 
Mari~ .. 

- Hay1r, varsa bile kaldmp sandJgl· 
na koymu~.t.r. Duvardaki resimler benim 
:rnahmd1r. 

- Bu za(• gelen giden hie; olmaz 
m1:vdt? 

- Pek nadir. Benim evimde epeyce 
zaman oturdu. Oturdu amma ,c;y)e iistiis· 
te bir hafta ka!dJgl yoktur. lkide bir 
Bursaya gider gelirdi. Hatta haber ver
meden gider, on giin, on be~ giin sonra 
gene ortaya cttkardt. Onun ic;in kendisine 
gelenler de aylardanberi bir iki k~iden 
ibarettir. 

Kirahk oda arayan zat perdeleri' ara· 
hk etti. Bu perdeler kaldmlmJ~ bile olsa 
odamn manzaras1 degi§miyecekti. <;:Unkii 
kar~IIannda ba~ka bir aparUmanm yan· 
gm duvan vard1. Madam Mari: 

- Manzaras1 yoktur aroma <;ok sakin 
bir odad1r. Ak~amleyin giine~ te ahr. 
Nail Efendi gibi kapamp c;ah§mak isti -
yenler ic;in bulunmaz bir oda. 

- Tuhaf ~ey, eski kiracmJZl nekadar 
seviyorsunuz Madam Mari~. 

Pansiyoncu ~i§man Ermeni kadm1 giil
dii: 

- Sizden iyi olmasm, c;ok kibar a • 
damd1r. Hala onu bekledigim ic;in odam1 
kiralamak istemiyorum ya 1 .. 

Dedi. Bu mada kirahk oda anyan 
zat Nail Efendinin sandtklarmi o kadar 
dikkatle Riizden ge~iriyor. sand1klan mu
ayene ediyor, kanape iistiinde gazet~: 
kag1dlanna sanh paketleri o kadar me· 
rakla elliyordu ki Madam Mari birden
bire ~iiphelendi. Onun igilerek bir sand1g1 

CUMHUR!YET 

MeyvalarimiZ i~in 

yapdan tetkikler 

100 bin lira sermayeli 
bir firke!~urulacak 
Ege havzasmda meyvac1hk iizerinde 

tetkikler yapan Tiirkofis meyvac1hk sek
siyonu §eflerinden Zeki Doganog)u ile 
meyvacJ!Jk mi.itchassJsl profesor doktor 
Baade ve heyetin diger azalan izmirden 
§chrimize gelmi§lerdir. 

Bu heyet beraberlerinde h Banka • 
smdan Tahsin Nahid ve Ziraat Banka
;mdan Rahmi oldugu halde evvela Mer
sin mmtakasma inmi§, portakal, kayst ve 
elma mmtakalanm gezdikten sonra j:.ge 
mmtakasma ge<;erek iiziim baglanm ve 
incirlikleri tetkik etmi§tir. Heyet bu arada 
tesisi mukarrer meyva kurutma istasyon • 
lannm da etiidiinii yapml§l!r. 

ikinci be§ y1lhk programda bir buc;uk 
milyon lira sarfile memleketimizin muhte
lif yerlerinde elma ambalaj evleri, kuru 
elma (halka halinde) imalathaneleri, 
kays1 kurutma mahalleri ve meyvalan 
kJymetlendirmege mahsus sair tesisatm 
vi.icude getirilmesi kararla§l!nlml§l!r. He
yetin tetkikall bilhassa bu mevzular iize
rinde olmu~ ve neticede meyva sanayii 
planmm kabili tatbik oldugu goriilmi.i~tiir. 

Heyet, modern manipiilasyon, standar
dizasyon ve ambalaj ic;in elzem olan tesi
sat meydana getirildigi takdirde mesela 
kays1 ic;in Malatyadan, elma icrin Karade
niz sahillerile Nigde • Bor ve Kastamo -
nudan derhal ve kiilliyetli miktarda mey
va ihrac1 imkanlanm gormii§tiir. 

ikinci be§ y1lhk programm tatbikmda 
1 00 bin lira sermaye ile h ve Ziraat 
Bankalarmca bir ~irket kurularak §irke
tin 40,000 lira ile tesisat viicude getirme
si ve diger k1smile de elma ihracah i§i 
yapmas1 muvaftk goriilmli§tiir. 

Heyet bundan sonra Marmara mmta -
kasile Trakyada tetkikat yapacakhr. 

Orta Avrupada yeni bil 
blok kuruluyor 

lBitf taratz 1 tnC1 aahtfedel 

alan kaynaklara gore, bugiin Venedige 
muvasalat eden Almanya Propaganda 
Nazm Dr. Gobelsin ziyreti siyasi ehem~ 
miyeti haizdir. Alman ve ltalyan Porpa· 
ganda Namlan Hitler • Musolini miila
kahmn programm1 haZJrhyacaklardJr. 

Avusturya yeni bloka 
i~tirak etmiyecek 

Viyana 29 (A.A.) - M. Su~nig, 
Avusturya hiikumetinin Orta Avrupa 
devletlerinin te~kil edecekleri yeni bir 
bloka i~tirak edecegi hakkmdaki rivayet
leri tekzib etmi§ ve «A vusturyanm siya
seti Roma protokolu iizerinde miiesses 
kalmaktadm> demi~tir. 

Te,ekldir 
Karde~im Safder Babagilin elim ve

fah iizerine gerek yazt ile gerekse biz
zat taziyede ve ebedi habgahma ka • 
dar tc:jyide bulunan biitiin dostlara ve 
zevatt kirama ayn ayn ve bizzat te§ek
kiir ve minnetlerimi arza biiyuk kede~ 
rim mani oldugundan bu vazifeyi muh
terem Cumhuriyct gazetesinin vesate ~ 

tine tevdi ediyorum. 
• Bi.itiin ailesi namma 

Baba Kurbangil 

iKLiMLER 
Morua'mn en unlii romam, son 

ytllarm en c;ok begenilmi§ eseri. 
Be§ y1lda yalmz Fransada be§ yuz 
defa baStlmt§hr. Bizde de gordugli 
buylik ragbet iizerine bu kere la
zim gelen itina Ue ikinci defa ba· 
stlmt§ ve fiatt 150 kuru§tan 100 ku
ru9a ind irilm i§tir. 

Tercume Haydar Rifatmdtr. 

kurcalamasmdan biisbiitiin ku§kulandJ; 
d1~an fulad1. lki dakika sonra tekrar 
ic;eriye girdigi zaman kirahk oda istiyen 
zat daha bliyiik bir dikkatle yandaki ara· 
hkta bulunan bir dolabm ctekmecelerini 
kan§lmyordu. Madamm <;1k1p girdiginin 
belki farkmda bile degildi. 

Madam Mari gittik~e artan bir hayret 
ve korku ic;inde: 

- Oda ho§unuza gitti mi? 

Diye sordu. Oteki i§itmemi~ gibi: 
-Carib ~ey, dedi. Sanki Nail Efen· 

di bu c;ekmecelerde eczane ac;ml§. Ne fe
na kokuyor bepsi. Oyle ya. hte bir tak1m 
tozlar ve bir kiic;iik ibrik. 

Madam Mari de bu siizleri i§itmiyerek 
endi~e ile oda kaptsmdan dJ§arJ kulak ve
riyor ve bu yabancmm hareketlerini takib 
ediyordu. Nihayet dJ§anda ayak scsi 
i~itince Madam geni§ bir nefes aldt. Ko
ridora dogru: 

- !smail, 1smail... KapiCI... <;:abuk 
bu odaya gel ! 

Diye haykud1. Ayak scsleri yakla~tJ 
ve odanm kap1smda biri sivil, digeri res
mi polis iki adam gorununce Madam 
Mari daha biiyi.ik bir hayretle dondu, 
kaldt. Sivil zat, hala diinyadan haberi 
olmJYarak sag1 solu yokhyan uzun boylu 

Ba.Jkan festivali ba§ladi 
Rumen ve Bulgar heyetleri diin geldiler, Yunan
ldar yorgun olduklar1ndan da vete gelemediler 

" Diin gece Belediye taraltndan Fe.tival heyeti 1erefine 
verilen z.iyalette bulunanlar 

Balkan festivaline i§tirak edecek olan j z1rlanan festival programmda tadilat 
Bulgar ve Rumen heyetleri de di.in gel· yapmak zarureti has1l olmu§tur. 
rni§lcr ve merasimle kaq1lanmJ§lard1r. Yunanh dostlanmtzm bu tarz1 hare • 
Bulgar heyeti 16, Rumen heyeti de 20 keti burada hayretle kar!planml§hr. 
ki§iden miirekkebd!r. Festival heyetleri bu suretle istan • 

Yunan heyct1, Yorgunlugunu ileri sii· , .. 
k l g 1 · -- . b'ld' . bulda toplandtgmdan dun ak§am Bele-rere evve ce e em1yecegm1 1 trml§, 

f k t k . 1 n temasla t ' . d 1 diye tarafmdan Taksim bahc;esinde §e~ a a va 1 o a r ne 1cesm e ge -
mek vadinde bulunmu§lard1r. Fakat ev- reflerine bir ziyafet verilmi§tir. 
velki gece Atinadan gelen bir telgraf, Saat 21 de de Vali Muhiddin Ustiin -
Yunan festival heyetinin gelemiyecegini dagm bir nutkile Balkan festivali ba§ • 
tekrarlamllibr. Bu sebebden evvelce ha· lami§hr. 

Dun ,ehrimize gel en Bulgar F e•tival he yeti 

~iiheda abidesine Meclis nam1na ~elenk kondu 
I Ra~tarat1 1 tnct sah!tedel 

1 

okun stztsl i~inde bulunuyordu. Yurdun 
heyet Anadoludaki muhtelif §ehidlik - idaresini halasile beraber alm1~ olan 
Lere ~elenkler koyduktan sonra §ehri - ktymetli reislerimiz hadise ve zamamn 
mize gelmi§, dun de Edirnekap1daki 9e· 
hidlige buyuk merasimle <;elenk kon • 
mu§tur. Heyet, saat 11 de Edirnckap1 -
daki ~ehidlige gitmi§tir. Ortasmda 
cT. B. M. M. Karar tarihi 31/7/936. iba· 
resi yaztll bulunan buylik bir c;elenk 
~ehidler abidesine konulmulitu. Bu me
rasimde Bliylik Millet Meclisi azala • 
nndan ba§ka Vali Muhiddin Ustiindag, 
Or general Fahreddin, istanbul Miiftisi · 

Hasan Fehmi, Sinob saylav1 Cevdet Ke
rim, istanbul gazetecileri de haz1r bu -
tunmu§lard!r. 

<;elenk abideye konduktan sonra Sey

han saylav1 Korgeneral Naci bir nutuk 
irad ederek ezciimle §Unlan si:iylemi§tir: 

c- Burast biitun yurdun §ehidlerile 
mezcolmu§ bir yerdir. Memleketin ha -
tasm1 <;ok esash bir zaferle temin eden 
Lozan muahcdesinde miihim bir nokta 
geri kalmt§h. Bu nokta, Bogazlarm em
niycti mesclesi idi. Bogazlarm her iki 
taraft da silahtan tecrid edilmi§ ve bu

radan gemilerin serbest ge<;melerine 
miisaade olunmu§tu. 

Bu vaziyet o tarihten bir iki ay evve

ilne kadar devam etti. Biitiin yurdda§· 
Lanmtz vlicudlerine saph bulunan bir 

cereyamm gayet giizel takib eltiler ve 

miisaid zamanda milletin kalbini sene· 
lerce cerihadar eden o oku da ~1kard1 -
lar. 

Bogazlar, gayriaskeri halden s;tkarll
dt. Hlikumetimiz buralarmt da diledigi 
gibi idareye ba§ladt. 

Biz Tlirkler bu yeni vaziyeli pekala 
takdir ederiz. Bu vesile ile §i.ihedanuz 
huzuruna liiikranla bir daha minnetleri~ 
mizi arzetmek laztmdlr. 

Meclisin karan i.izerine aziz §ehidlere 
bir yadigan §iikran olmak lizere Mec
lisimiz namma bu <;elengi koyuyoruz.• 

Korgeneral Naci nutkunu bitirdikten 
sonra abideye dogru di:indi.i ve: 

•- Ey aziz §ehidlerimiz! Rahat yatm, 

vatan selamet yolundad1n diye hay -
ktrru. 

Merasimde haztr bulunanlar k1ymetli 

hatibi dakikalarca alkt§ladtlar. $ehidlik 
gezildikten sonra merasime nihayet ve

rildi. 
Ayni heyet dlin saat 15 te §ehrimizden 

<;anakkaleye hareket etmi§tir. Bu heyet 

<;anakkale §ehidliklerine de ~elcnkler 

koyacakhr. 
- ---- I -- '" 

gence: 
- Kolay gele Kenan Bey. Ne ha • 

her? diye sordu. 
Bu Mehmed Kutsi idi. Kenan birden 

ba~m1 c;evirerek: 
- Vay, dedi. Madam sizi mi imdada 

c;agJrdl? Birkac; dakikadanbcri tela§ta 
oldugunu seziyordum. 

Mehmed Kutsi: 

- Hayn, kapJciya telefon elti amma 
adamcagll. yorulmasm diye biz geldik. 

Dedi ve Madam Marinin hayretten 
falta§l gibi ac;dmJ~ gozii oniinde tozlu is
kemlelerden birine oturarak: 

- Aman Madam, dedi. Buras1 sal
bane mi? Ek~i ek~i bu ne kokusu ~ 

Ondan sonra Kenana mii~ahedelerini 
sordu ve Ahmed Kenan Madam Mari
den ogrendiklerini serkomisere anlatarak 
ilave etti: 

- Odanm hali, Nail Efendinin evsa
fl epeyce ~iipheli amma b markasile ala· 
kasm1 nas1l tesbit edecegiz t 

0 zaman kapJCl kadm uyan1r gibi ol
du: 

- Benim merdivende buldugum mar
ka m1? Onun Nail Efendide i~i ne? Na
il Efendinin kadmlarla hi<; alakas1 yoktu 
ki~ 

Me]:;.med Kutsi buna cevab bile ver-
medi ve yerinden kalku. Ahmed Kenanm 
hirer hirer gozden gec;irdigi c;ekmecele • 
rin oniine gelerek: 

- Bir tornavida veya c;ekice benzer 
bir~ey var mt ~ 

Dive sordu. Kenan ortadaki masanm 
giizii~den bir c;eki~ <;1kard1. Kutsi bu r;e
kici resmi polis memuruna uzatarak: 

- Su sand1g1 k1rarak ac; bakahm ar~ 
kada§l 

dedi ve polis, odamn ortasmdaki kilidli 
sand1g1 a~maga ugra~trken Kutsi Madam 

Mariye: 
- Su Nail Efendiyi bana bir iyice 

tarif eder misin Madam .• 
DecJ,i. Si§man kadm kendine gelmege 

c;ah§arak: 
- Ortaboylu, uknazca, bir eli ce -

binden hie; <;1kmaz ... 
- Hangi eli? 
- Sag eli sakat gibiydi. Keskin kara 

gozlii .. Herkes gibi bir adam. 
Polis memuru sandJgJn kilidini k1rmak 

ic;in c;ekic;le h1zh h1zh vuruyordu. 0 ma· 
da Kenan, yanmdaki kii<;iik odamn ra • 
fmda iri bir sahr bulmu~tu. Kutsiye u -
zatl:J. Serkomiser bu koca aleti evirip c;e· 
virerek Madam Mariye· gosterdi: 
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·RADYO 
Bu aksamki program 

iSTANBUL: 
12,30 muhtelif plak. ne§riyatl ve hatii 

musik.isi .:. 13 Tak.o;im bahc;esinden nakil • 
19,45 haberler - 20 muhtelif sololar 
20,30 studyo ork.estralan • 21,30 son L -L••,•• 
ler. 

5aat 22 den sonra. Anadolu 
gazetelere mahsu.s havadl.s servl.si 
cek.tlr. 

viYANA: 
18,45 e~lenceli konser - 21 edebl yaym • 

21,05 haberler, spor - 23,25 ~arkllar ve o• 
pera. havalarJ • 24 konU~~ma • 24,15 danS 
musikisi. 

BERLiN: 
18,05 ulusal musiki • 20,05 plyano, ke-' 

man ve viyolonsel kon.seri - 20,45 spor ha" 
berleri • 21,05 eglenceli musiki • 22,05 ]ta• 
r1~1k konser - 23,05 hava. raporu, hava~ 
spor - 23,35 dans musik.lsi - 1,05 karl§!;; 
yaym. 

BUDAPEI_?TE: 
17,35 konfera.ns - 18,05 salon orkestra.t 

s1, konu§ma • 19,45 Qingene orkestras1 • 
21 ,05 operet parc;alan - 22,35 haberler • 
23,05 cazband taklffil • 24,05 Qlngene or• 
kestrast. 

BUKRE:;I: 
19,05 havadl.s - 19,20 askeri musiki. 20,05 

konfera.ns - 20,25 asker! musik.l - 21.05 
konferans - 21.20 orkestra konseri • 22 ,35 
haberler • 22,45 spor • 23 dans musikisl • 
24 haberler. 

LONDRA: . 
18,20 mandolin konseri - 18,50 eglencel• 

muslki • 19,50 viyolon.sel kon.seri ve §an • 
21,05 dini musikl - 21 ,50 hattralar, hava• 
dis • 22,05 pi yes - 22,55 konser: Bethovenill 
eserleri - 23,35 son. 

PARiS [P. T . T.]: 
16,35 orkestra konseri, gramofon - 18,35 

kan~Jk yaym • 19,40 havarll.s - 20 ,50 karJ• 
~·k yaym • 21,20 spor - 21,35 operakomi~( 
yaymt. 

ROMA: 
18,05 §imali italyadan nakU • 10.35 gra• 

mofon, spor - 20,35 spor, gramofon • 21.10 
havadis - 21.35 konu§ma • 21 ,45 Travla.tilo 
operas!, lstirahat esnasmda kon~malar, 
en sonra havadl~. 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece nobetc;l olan eczaneler §unlar• 

dlr: 
istanbul clhetindekller: 
Ak.o;arayda (Sartml, Alemdarda (E§rc! 

Ne§'etl, Bak1rkoyde <istepanl, Beyaz1dd~ 
(Cemlll , Emlnoniinde (Bensasonl, Fener· 
de (Vitali), Karagiimrtikte <M Fuadl, 
Kti<;ii.kpazarda (Yorgll, Samatyada <Ero • 
f!losl, ~ehremlnlnde (Nazlml, l;lehzadeba" 
~mda CAs a fl. 

Beyoi!;lu clhetlndekller · 
Gala tad a <Sporiol.sl. Has'koyde <Barbutl. 

Kas1mpa~ada <Vas1fl, Merkez nahiyede 
<Kanzukl, (Gtine§), l;li§llde (Halk), Tak• 
slmde (Takslml, <Nihadl. 

Uskiidar, Kadlkiiy ve Adalardakller: 
Buyukadada t;lina ll . Heybellde (Ta • 

na~l. Kadtkoy, Pazaryolunda (Rifat) , Mo· 
dada CSthhatl, Uskiidar, Qar~tboyunda 
(Orner Kenanl. 

Aleni TeflekkUr 
Pek muhterem ve sevgili aile baba • 

mlZln ebedi gaybubeti hasebile bizzat 
veya mektub ve telgrafla teessurumi.i• 

ze i§tirak ve teselli lUtfunda buluna!l 
dost ve merhumun mesai ve meslek ar· 
kada§larma kar§t ayn ayn te§ekkure 
vaziyetimizin miisaadesizligi hasebile 
§iikranlanmlZm arzma gazetelerinin ve· 
:;ateti rica.~mda buluburuz. 

Refikas1: Hayriye Slileyrnan Sak, <;o• 
cuklan namma: Refikas1, Day1 o~1u: 
imar bank miiessislerinden §imendi• 
fer muhendis ve mtiteahhidlerinde!l 
Ahmed Fahri Demircan. 

T AKSiM BAH<;ESiNDt 
HAL K 

OPERETl 
Bu ak,am 
21.45 te 

Bebek Sergisi 
MOSAMERESl 
~IRtN TEYZt 
Kukla vesaire 

Yar... ak~am KADIKtlY 
Siireyyada SEVDA OTELI ~ 

- Bu ne madam? dedi. Senin kirac: 
kasab mJydJ, yoksa sab1k mevlevi ~eyhl 
mi? .. 

Madam Mari bir ko§eye biiziilmii~tO• 

Belki Kutsi elindeki satm daha uz011 

miiddet tetkik edecekti. F akat sandtglll 
kapagmJ sokerek kJmJldatJr klm!ldatrnat 
bir c;1ghk koparan polisin hayret ve deh' 
~eti onu yerinden fnlatt1. 

- Nedir, nedir? · 
Diye sand1gm online ko~tu. Bir yiik' 

leni§te kapag1 kaldud1. Sand1kta par~' 
lanml§ bir insan vard1 ve ylizii arahktdll 

farkediliyordu. Bu k1rk be§, elli ya$1ll a 
b' a' hafif san sakalh, sac;;lan taranm11 Jr .. 1, 

damd1. Elbisesi belki sanc!_1ga yerle~Urt • 
mek mecburiyetinden dolay1 par!talall t 

mJ§, viicudile birlikte darmadagm kanlll 
~~ey& J 

E vvela ne gorecegini tahmin etrniY~r 11 
kemali cesaretle sand1ga dogru ilerhY~, 
Madam Mari bu kanh cesedle kar§tla~l~· 
ca yanmdaki iskemleye dii§tii. Rengi dJ· 
tu, dudaklan soldu; gozleri kaP311 • 

Mehmed Kutsi, §i§man kadm gibi baY' 
gmhk ge<;iren Ahmed Kenana: d• 

- Bu cesedin ya cebinde, ya alUll 

bir 0 markas1 daha bulacagiZ! rl 
[Arka8l 111! 
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Gazi kopriisiiniin temeli atildt 

0 Dahiliye V ekili miihim 
;~ bir nutuk sOyledi 
akl• 

w• <<istanbul diinyalar durduk~a giizelle~mege, 
ilerlemegc, medeniyete, s1hhate aid biitiin 
eserlere malik olmaga namzed bir beldedir» 

[Ba$tarafl 1 tnct sahffedeJ j 
Dahiliye Vekilinin nutku 

Muhiddin Ostiindagm nutkundan son- "' 
~ ~avetliler arasmda bulunan Dahiliy~ 

e- .~ ek1li ve C. H. Partisi umumi sekreten 
:: '>'~krii Kaya da §U miihim nutku si:iyle • 
!:, lni§tir: 

<<- Arkada§lar, hem§eriler, 
h',Vali ve Belediye reisinin §imdi bize 
~l!Yiik salahiyetle §ehir ic;in ehemmiyet ve 

1 • Ytnetini anlathgJ bu ki:ipriiniin temelat-
~a. merasiminde bulunduguma ~ok sevi -

r• n 'Yorum. Koprii hakkmdaki kanunun 
~nzitni ve Biiyi.ik Millet Meclisinde mi.i-

05 <tafaast §erefi de bana dii§rnii§tii. ;limdi 
o~ 0

11\l da hahrladim. Boyle iyi bir§eye va-
33 llta. ld v • di K·· .. d V t· • o uguma sevm m. opru en, a I 

;e Belediye reisinin dedigi gibi emin ve 
erah gec;erken herkes gibi ben de sevine· 

1~ tegim. Bu kopriiniin §ekli, in§a tan:I, 
a• llle\tkii, fiatl hatta ihalesi hakkmda c;ok 
n b~un miinaka~alar ve miizakereler oldu. 

Ciizel !stanbulun bir kat daha giizelle~ • 
5 lllesi ic;in her vatanda§ aklmm, hissinin, 
• ':~tanseverliginin emrettigi kanaatleri 
~ 10Yiedi, miidafaa etti. Bunlann hepsi ia· 
~~ olduklan ehemmiyetle tetkik edi!di. 
l thayet bu §ekilde, b.ll tarzda karar k1 -

0 ltldJ, Kanaatimiz, bu kopriiniin ta· 
~Id1~ biiyiik ada lay1k olacak ev· 

; fan haiz bulunmasmdad1r. Bu koprii 
,. l stanbulun iki giizel yakasm1 birbirile bir· 

e§tirecektir. ;lehrin muhtelif part;alan a· 
1t'~ 51nda muvasala, miinasebat ve nakliyatl e . 'b nun edecek sabit vas1talar elbet bundan 
k·~ret kalacak degildir. Daha ba§ka 
tii0Priiler, hatta bugiin hayal gibi goriinen 
t lie! ve yeralti ~imendiferi tasavvur ve 
atbik edilecek, q zaman §ehrin giizelle~-

' hlesj idealini goniillerinde uzak bir hayal 
~Ibi goren !stanbuJ a~1kJan emellerinin 
a.hakkukunu bir bir gormekle mes'ud .:>la· 
takiardu. 

Istanbul diinyalar durduk~a giizelle~ • 
lllei!e, ilerlemege, medeniyete, s1hhate, 
;ev~ ve_ ne~eye aid biitiin sosyal eserlere 
b a/J!c ?lmaga namzed, hatta roecbur bir 
d eldedir. Hatta buras1 bir §e~ir, bir bel· 
e dq_~il, biiyiik Ba§vekilin, Ismet lno • 

11iiniin, lstanbulun imanna aid giizel bir 
"~'esile ile dedigi gibi ba~hba~ma ehemmi
~etli bir iilkedir. Bu iilkeye sahib olanlar. 
b er§eye, herkese kar~I ne olursa olsun ve 
"er neye malolursa olsun bunu muhafaza 
l' e ,llliidafaaya mecburdurlar.. Medeni • 
tnetin ~artlanna ve ihtiyaclarma uymak, 
I uhafazanm ve miidafaanm en emin yo!· 
~~ndan biridir. T arih te §ahiddir ki; 
d Utkler bu yolun ezeli ve ebedl yolcusu· 
h llt. Tiirkler bu §ehrin eski sur! an etra • 

nhda akJttJklan kizil ve k1zgm kanlade 
~e te ebedi Tiirkliik damgasm1 vurduk • 
d~tt giindenberi §ehri hie; durmadan ve 
tiilJ.Ienmeden daima ve daima giizelle~ • 
1 "?ektedirler. Ruhlanndaki yiiksek his • 
derinin ve bedil zevklerinin ve kalblerin • 
r~ki ezel! _a§km ve zamanlarla_ alakadar 

111
• sefelenm mermere ve tunca mk1lab et· 

q 1§ abidelerile bu §ehrin yedi tepesini ve 
t ~ beldesini ayn ayn siislemi§lerdir. Ne 
k~tafa baksamz her biri yiiksek bir zev· 

Ill " . "1 b' • 0 I Ill b e eri§I mez 1r san atm esen o an 
t) a edlerini, saraylanm, kervansarayla -
t 111• hanlanm, yahlanm, ko§klerin .. has· 
~llelerini, hamamlanm, mekteblerini, 
b edteselerini, imaretlerini, ~e§melerini, 
~:~u~lanm, selsebillerini ve sebillermi, 
la r elerini, yollanm, kopriilerini, suyol -
~~1111, hayretlerle ve takdirlerle goriirsii· 

~. 

~~ lstanbulu giizelle~tirmekte, zenginle~
~ ll!ekte, siislemekte Tiirkler, nesiller 3· 

ll)~lrtda degil, her neslin ferdleri arasmda 
@U sabakaya c;1km1§ gibidirler. 1stanbulda 
\Ik~el esersiz bir saha degil, karanhk ve 
ler ll!az sokak bile bulmak giic;tiir. Tiirk· 
rjl!cl kendilerinden evvel gelenlerin eserle-
1!,11 en begenip koruduklarmdan maadast· 
tilkJ tezyini izlerini bulabilmek it;in top -
11~/rtn c;ok altma inmek mecburiyetin -
tilllbrler. lstanbul o kadar Tiirktiir. L · 
r11<1 ul ~iiphesiz en c;ok tabiatin lutfuna 
b~ z_?ar olmT,I~ bir ~ehirdir. Fa kat bun dan 
rj11Yu~ diger bir mazhariyeti de Tiirkle· 
le, ~.hnde olmas1, Tiirklerin elinde giizel· 

~~~nbbullunb~a~.tkdir:.h . . .. II'V' . 
tilb. , u uyu ~o rehm ve guze 1gm:, 
~iy~~In k~ndisi~e ba_h~et~igi . mahasinden 
~~ e T urklenn d1klen guzel eserle
qji llledyundur. Tiirkler bu medenl ve b~
lid \tazifelerini miitemadiyen ve miiteza-

~n. Yapmakta devam edeceklerdir.» 
~art~~dan sonra Dahiliye Vekili ve C.H. 
h~] 151 &enel sekreteri ;liikrii Kaya Bo • 
ta 11d ann mahfuziyetinin devlete ve va • 
v~ allara verdigi emniyet ve huzurdan, 
ta11 ~~hrin imar i~lerinden ve ileri plammn 

~IIlli ic;in arsmlusal miitehassts M. 

Ga:zi kopriisiiniin temel atma me
rasiminden ba~ha bir goriiniif 

Prostun tavzif edildiginden ve §ehrin da· 
ha g\.izelle§eceginden ve yurdseverlerin 
emellerinin tahakkuk edeceginden bah • 
sederek demi§tir ki: 

«- 1stanbul, en giizel devrini, Ata · 
turk devrinde ya§ami§l!r. 

Zuliim ve istibdad<:lan ve ecnebi i§ga· 
linden bu devirde kurtulmu§, medeni ve 
sosyal hiirriyet ve terakkiye bu devirde 
kavu§mu~ ve ileri hamle adtmlanm bu 
devirde atml§hr. Bu devir gelecek nesil • 
[ere saglam temeller kuruyor. $ehrin ta· 
rihini bitaraf olarak yazacaldar, bugiinkii 
fstanbulun yakm krizin, yangmlar fela· 
ketinin, hatta i§gal facialanmn yakmhgt· 
na ragmen en iyi devrini §imdi ya~amak· 
ta oldugunu yazacaklard1r. Tiirk edebi· 
yatmm miihim bir devresi, !stanbul a§kl· 
mn ve guzelliginin ilham ettigi ince ~tir· 
!erie doludur ve Enderun edebiyati diyip 
te gecilen bu siirler. beyitler. bu .gazeller. 
bu kasideler, hala hepimizin dilinde ve 
gonllindedir. Fa kat itiraf etmek lazJmdtr 
ki o zaman !stanbulun o giizelliklerinden 
istifade edenler pek mahduddu. Memle • 
ketin biiyiik bir k1sm1 ve istanbul halkmm 
ekseriyeti imparatorlugun sarstlma ve yt· 
k1lma giiriiltiilerinin hicran ve 1stJrabt i
c;indeydi. 16 nc1 asnn sonlanndan 1919 
senesine kadar bu hicran ve tstlrab eksil
memi§, daima artmi~tir. Ve bunu da en 
c;ok duyan ve actsml c;eken istanbul ol -
mustur. istanbulun tarihini yazanlar, !s
tanbulun vatan emniyetinden duydukla
n vicdan huzuruna Atatiirk devrinde 
kavu§tugunu tesbit edeceklerdir. ~ir. ~eh· 
rin tarihi ve hayatt yaz1hrken obJekttf ve 
realist olmak, hakikati bulmanm yegane 
yoludur. Siibjektif olarak yazanlar, ruh • 
larmm ve emellerinin esiri olmaktan kurt~
]amazlar ve hakikati goremezler. Eksen
ya bunlar ya marazl veya siya~i ~ir ~e~
binlikle maluldiirler. Bedbmltklennm 
zehirini ta§Iyan yaz1lar, dii§manlan se • 
vindirir. Dostlan, bilhassa vatanda~lan 
rencide eder, tesiri bundan ibarettir. Ha
disat yiiriir; yiiriir. Y a nikbindirler. f? 
zaman da hayalin sihrine kaptlarak hah· 
katten uzukla§Jrlar. Ben bilhassa hem • 
§erilerime her iki tarza kar§l da ihtiyath 
olmalanm rica edecegim. 

Bu bedbin yaz1larla rencide olanlara 
bir ~eyrek am evvel:. birbir~ni ~ovah~~n, 
~1rc;H, Aksaray, F atih, Cibah ve dtger 
biiyiik yangmlann artJk doldurulmasiOa 
· ka~n kalmadi denilen sahalanm gezml':· 
liD v "dd" 
gi tavsiye ederim. 0, bos kalacagt 1 Ja 
edilen geni~ yangm yerle~ind~ eski ah§ab, 
kohne evlerin yerinde, §Imdt ta§ta_n, . de
mirden, betondan giizel ve kuvveth bma
lann yiikselmi§ ve biitiin o a_lanlann _ka· 
panmi~ oldugunu goreceklerdtr. ~u bma· 
larm Turk tarafmdan yap!ld1gml . ve 
Tiirklere aid oldugunu ogrenerek sevmc
ceklerdir. Yalmz bu manzara atiye em • 
niyetle bakabile~egimizi ispa! eden mad· 
di bir delildir. Istanbulun tmarmm ve 
sosyal hayatmm muhtac oldugu anasmn 
c;oklugunu bilirim. Zaman unsurunun ye
rini doldurmak hi(_;bir gayretin ba§arami· 
yacagi bir i§tir. Y al?~z. h~pimiz ~unu 
iddia ve ispat edeb1lmz kt !stanb~l~n 
mukadderatl Tiirklerin tarihi ve tahhtl':! 
birle~tigi giinden itibaren hergiin daha 
ziyade giizelle§rn\§tir ve h_?yle . devam 
edip gidecektir. Istanbul T urklenn be • 
dii hislerinin heyecamm ta§Iyacak ve ?nu 
aleme gosterecek bir §ehir olacakhr. _Is • 
tanbul sulh, siikun, say. irfan, medemyet. 
s!hhat, ne§e ve zevk diyan olacaktn ve 
bundan Tiirkler ve Tiirkler kadar herkes 
Tiirklerin misafirperverligi ve kanunlan • 

ihracat tacirleri 

Diin ikhsad Vekiline 
derdlerini anlattdar 

lspanyaya ihracat yapan tacirler diin 360 bin metro murabbahk bir ~ehir enkazl iizerine 
sabah ikttsad Vekili Celal Bayar tara • 
fmdan kabul editmi§lerdir. thracat ta • kurulan bu muazzam eser bir eylulde a~IIacak 
cirlerimiz, ispanyadaki hadisattan miite
vellid kendilerini al~kadar eden mesele
ler iizerinde Vekile izahat vermi§lerdir. 
Celal Bayar notlar almi§ ve kendilerinin 
hi~bir zaman mutazarnr olmalanna mey-
dan verilmiyecegini kat'! surette vadet • 
mi§tir. 

fhracat tacirleri, Celal Bayardan bil -
• hassa Kapotaro vapurile gonderilmi§, 

grev ve ihtilal dolayisile ispanyol hiiku
meti tarafmdan musadere edilerek buz -
hanelere konulan yumurta bedelinin is • 
panyo[ hiikumeti nezdinde tahh temine a
lmmasml, fspanyadan gelecek biitiin he • 
sablann 0,82 kur iizerinden odenmesini 
ve muhtelif bankalann ihracatr;Ilara is • 
panyadaki mallarma kar§Ibk frank mu -
kabili Tiirk liras1 olarak yaphklan avans· 
tan miitevellid matliibatm Merkez Ban -
kasma devrile bankadaki matlubatla kar
§Ilanarak ihracatc;Ilarm miitemadi faiz 
vermekten kurtanlmasmt temenni etmi§ -
lerdir. 

ihracatc;tlar bu m!'ilakatm sonunda 
ikt1sad Vekaletine gosterdigi tarzt kabul 
ve alakadan dolayt §iikranlanm bildir • 
mi§lerdir. 

Celal Bayar diin ogleden sonra Tiir
kofis lstanbul §ubesi miidiirii Mahmudu 
kabul ederek ispanyadaki Tiirk mallan 
hakkmda baz1 talimat vermi~tir. 

Edib lamail Habib yurd 
aeyahatinden dondii 

Ciizide edibimiz 1smail Habib ine
boludan Hopaya kadar Karadeniz li
manlanndan ba~ka Trabzon, Giimii§ane, 
Erzurum, Agn, Kars, (:oruh vilayetle· 
rini de dola§arak dlin fstanbula donmii§· 
tiir. 

fsmail Habib bu seyahatinde 2200 
kilometroluk bir otomobil gezisi yapmi~· 
hr. Eylul iptidasmda Trakya ve Ege 
mmtakalanm da gezecektir. -···· lzmir sergisine gidenler 

l Eeylulde ac,:Ilacak olan !zmir sergi· 
sine i§tirak etmek iizere di.in Devlet De
nizyollan vapurile bir~ok heyetler bu 
meyanda serginin Mistr hiikumeti umum 
ntiidiir ve miimessili Ahmed Stddtk ta 
Izmire gitmi§lerdir. ;,.~ 

Trakya paviyonuna i~tirak edecek o • 
lan heyet te Trakyadan <;anakkaleye 
gitmi§lerdir. Oradan vapura binecekler -
dir. 

-···~ Merhum Nam1k lsmail i~in 
yapllacak toren 

Beyoglu Halkevinden: 
Bi.iyi.ik TUrk san'atkar1 ressam Nam1k 

ismail Ycgenoglunun oliim yildi:iniimii 
dolay1sile Evimizde bir anma giinii ha
Zirlanmi§hr. 

Merasimden sonra Nam1k ismailin e
eserlerinden toplanan bir sergi a<;1la • 
cak ve bir hafta ac;1k kalacakhr. 

Bu merasime bugi.in yurdda§lan <;a • 
gmnz. Merasim 31 agustos 936 pazar • 
tesi saat 17,30 da Evimiz salonlarmda 
yapllacakhr. 

Beynclmilel lzmir sergisi~in in,aat laaliyetinden bir goriinii~ 
izmir (Hususi) - Beynelmilel lzmir kiye c;ehresinin kiic;iik bir sembolii halin· 

sergisi 1 eylulde biiyiik merasimle J3a§ve- d~ duruyor. 
kil tarafmdan ac;IIacakhr. Sergi. lzmiri~ Zaman dar gelmi~ti. Gecelerin uzun 
geni§ bir saha tutan yangm yerinde, yeni saatleri giindiize eklendi. 
Tiirk davasmm ve iddia ettigimiz ikhsadi, Amele az goriildii. F azla yevmiye ve· 
medeni tekamiiliin biiyiik ve parlak bir rildi, o da temin edildi. 
ifadesi halinde yiikselmektedir. ~ah~mak, t;ok ~ah§mak lazJm geldi. 

Y angm yeri, nastl ki diinii ve diinkii 0 da yapJld1. 
hayatJJTIJZI anlatiyorsa, bu ·eser de bugii- Hiikiimet tarifelerden, pasaport vize 
nii ve bugiine hakim olan enerjiyi, ol~ii iicretlerinden, g~mrii~Ie:.den feda~arhk 
Vf' telkinleri anlatJyor. yapmak zaruretme du§tu. 0 da es!rgen-

Ba~vekilin, ikhsad V ekilimizin ve hii· medi. .. . . 
kiimetin, panay1ra gosterdigi yakm ala - . Ay~t~a devl:t but~,;esm.de~ tahs1sat ve-

k uvaffakiyeti irin yapttg~ 1 fe- nlmes1 tcab etl!, o da venld1. 
a ve onun m .,. y . . b k d f d kA I v 

d kA 1 kl hakikaten rok biiyiiktiir. Ge- e sergi, l§te u a ar e a ar Igm, 
a ar 1 ar .., 1 b" ··k~f b" 
k I. · erekse memleket ikttsadiyah ~a l§manm, paramn IT mu a at!, Ir e· 

Tf' ZIDIT, g . h )' d ""k Jd" 
b I b"rrok istifadeler temin etmi§ sen a m e yu se 1. u eser e 1.., r·· k.. h'"k' d ·t_ d" b 1 kt dir. yun u, u umet, mo ern !Khsa Iya-

uyunma a . v korkunc heyeti"Ie tm bu amdaki biitiin icab ve inceliklerini angm yen, agtr, b 1 
· d senelerdenbert' bi"r eyne mile! iktJsadi temaslan arttrmanm §chrin tam sinesm e T k b 

k d Bunu kaldlrmak iir iye gi i bir memleket ic,:in gosterdi-
olii gibi yatma ta H. gi zarureti iyice bilmekte idi. 
ve burasm1 diizeltmek, in~a a ta elveri§li DI§ memleketlerle inki§af1 lazim te -
veya herhangi bir ~ekle koyabilmek, c;ok maslardan da sarfmazar, kendi ~ehirleri
yiiksek bir paraya ve uzun yiiiara bagh mizin bile iktiSadi irtibat ve miinasebetleri 
idi. Burada yan bir §ehir enkazt vardt. bozuktur. $ark vilayetlerindeki bir top -

Sergi, izmir bakimmdan, bu korkunc rak mahsuliinii, bir el ve ev i§ini, Trakya 
ve sakil nesneyi kald1rabilmek ic,:in a~1l • veya Ege tammiyor. T amsa bile noksan!. 
m1~ en kuvvetli ve ilk mticadeledir. Bun a Ege ve T rakyanm zirai ve smai em
bir de Kiiltiirpark ihive edilince 260 bin Ita, mahsul ve e§yasi hakkmda da diger 
metro murabba1 bir sahanm, vah§et ha • memleket ko§eleri ayni bilgisizlik ic,:inde· 
linden meden1 bir hale konulmas1 i~in Ia· dirler. Firmalar yekdigerinden haberdar 
21m gelen hamle ba§lamt§ oluyordu. ;le- degildir. Bunlann ah~ veri§i. ihract veya 
hi1 btitc;esinin ve miiessesesinin, b~ biiyiik Tii1kiyede istihlaki iizerinde mi.i§terek bir 
i§i ba§armasJ imkam da yoktu. ltiraf ve alaka ile, tacirler arasmda kafa kafaya 
takdir etmek l&zundtr ki, Belediye reisi verilip dii§iiniildiigii vaki degildir. 
dolctor Behcet Salih, bu mesele iizerinde Haricde de ne ahCJlar vardu ki, bizim 
biitiin enerjisi, ' biitii'rt 'takati ve kabi]iyeti servetimizden, millf mamulat ve masnu -
ile <;ah~tJ. Eserin mana ve ehemmiyetini altJmtzdan, toprak mahsullerimizden ha
bilen hiikiimet te bu c,:ah~m1ya kendi yar· berdar degildirler. 
dimmJ ve yliksek alakasmt verince, dava· Sergi, bunu temin etmege dogru atJ)mJ§ 
nm sergi k1sm1 halledilmi~ oldu. en biiyilk bir ad1mdir ve y11lar gec,:tik~e. 

Yukanda da i§aret ettigim gibi, sergi, iizerinde i§lendikc;e muvaffakiyeti de o 
yangm yerinde, diine kar§l bugiinku Tiir-- nisbette artacakhr. 

irana bir Tiirk heyeti 
gidiyor 

r Bagtaratz l tnct sahf!et!el 

rinden Kemal Kopriili.i ile 1kttsad veNa· 
fta Vekaletlerinin tayin edecekleri mu
rahhaslar da bulunacaklardtr. 

Bu heyet Tahranda ~u meselelri halle· 
decektir. 

1 - franla bir ticaret mukavelesi ak-

Biiyiik misafirimiz 
(Btlftaraft 1 1nct saht!ede] 

Sa Majeste Krala <;anakkalede cereyan 
eden muharebe vaziyeti hakk10da izahat 
verecektir. Sa Majeste Kral per§embe sa
bah! <;anakkalede bulunacaklard1r. Muh
terem misafirimizin \:anakkale ilerisinde· 
ki T rova harabelerini de ziyaret etrne • 
Jeri muhtemeldir. 

- di, 
m1zm geni~ miisamehast altmda istifade 2 _Transit meselesi, 

Moda deniz kuliibii muhterem misafi· 
rimiz §erefine yapilacak deniz eglenceleri 
ve miisabakalan ir;in bir program ham -
latmJ§hr. Muhterem misafirimizin ~ehir • 
deki gezintileri hakkmdaki program, Dol
baht;e Saryama c;1kttktan sonra tesbit e • 
dilecektir. Sa Majeste Krah getirecek o -
]an yalta Kralhk bayrag1 bulunursa misa· 
firimiz top attlmak suretile kar~Ilanacak, 
aksi takdirde top atilmiyacakhr. 

edecektir. istanbul her vakit cihan§iimul 
bir beldedir. Ne mutlu boyle bir ulke ve 3 - lkamet ve adli miibadele muka· 
b velesi. eldeye sahib olan millete, ne mutlu bu· 
rada oturanlara ve ne mutlu bizim gibi 1ranla bir ticaret mukavelesi akdi 0-
arama gelip onu gorenlere. Bana ts • tedenberi gorii§iilmii§, fakat kat'i bir 
tanbulu ve istanbullular hakkmda bu neticeye raptedilmemi§ti. Bu defa bu 
duyu~ ve gorii§lerimi soylemek vesilesini mesele kat'! §ekilde intac,: edilecektir. 
verdigi ic;in Vali ve Belediye reisine ve 1ranla transit i~inin halli de en miihim 
Belediyenin saytn tiyelerine te§ekkiirll'r meselelerden birini te§kil etmektedir. i-
derim.» ranrn transit i§lerini ele almak iizere 

Temel alma merasimi Franstl, lngiliz, hatta Sovyetler r;ok 
Bundan sonra davetliler temel J<;lll mesai sarfetmi§ler, fakat kard6§ hiiku

hazulanan yere gitmi§ler ve sureti mah • met ayni zamanda kendisi ic;in de daha 
susada hazulanan temele Muhiddin Ds· k1sa ve daha ehemmiyetli olan Karako· 
tiindag tarahndan iki eski Turk altmile se - T rabzon yolunu tramit yollan me· 
iki Cumhuriyet lirasJ, iki yanm Iirahk. iki yamnda inhhab1 muvahk gormii§tiir. 
25 kuru~luk para ahlmi§ ve mala ile iist· Bundan dolaytdir ki hiikumetimiz 
lerine hare konmu§tur. Karakose • Erzurum • T rabzon yolunu 

Bundan sonra §U zabtt varakas1 tan • ehemmiyetle tamire ba~larni§trr. Bu ~ose 
zim edilmi§tir: en c;ok bu k1~ sonunda 'ikmal edilmi~ ola· 

«in§aat masrafi Istanbul halkmm ver- caktir. Nakliyat! temin ic;in mii§terek bir 
digi metelik~~rle temin edilmi§ olan bu ~irket kurulmas1 takarriir etmi~tir. Bu ~ir· 
koprii Ulu Onder Atatiirk namma izafe ket iki tarafh olacak, han ve Tiirkiyede 
edilmi~; bin dokuz yiiz otuz alb senesi a- ayn ayn kurulacakt1r. Nakliyatl ~imdi· 
gustosunun yirmi dokuzuncu cumartesi lik otobiis ve kamyonlar yapacakt1r. T ah· 
giini.i temeli atilrnl§hr.» randa yap1lacak konu~ma neticesinde bu 

Zapt!n alti Dahiliye Vekili Siikrii transit i~i i<;in laz1m gelen teshilat goste
Kaya, Inhisarlar Vekili Ali Rana. Ba· rilecek, hatta icab ederse bir klSim giim· 
yan Hakk1ye Emin, saylav Miinir, eski rlik ve muaemele vergisi ve diger baz1 
N afta Bakam Muhtar, Vali Muhiddin riisum indirilecek ve yahud biisbiitun kal
Ostiindag, Fen heyeti miidiirii Hiisnii ve dmlacaktJr. 
Kopriiler miidiirii tarafmdan imzalanml~ Bundan ba~ka bir ikamet mukavelesi 
ve temele kQnulmu~tur. ve adll miibadele akdi i<;in de miizake· 

Bunun iistii de Dahiliye Vekili $iikrli re cereyan edecektir. 
Kaya tarafmdan attlan harcla kapati! • Heyetimizin ba~mda Cerna! Hiisnii 
m1~~ gibi degerli ve tecriibeli bir arkada~Iml· 

Miiteaktben ~ahmerdanla, sureti mah zm bulunmas1 mevzuubahs ihti!Bflarm en 
susada hamlanmi§ beton kaztklar a<;tl· muvaf1k §ekillerde ve karde§ memleketle 
m1~ olan <;ukurlara indirilmek suretile bil- mevcud pek samimi dostlugumuzu teyid 
fiil kopriiniin in~aatma ba,Janma,ttr. ve takviye edecek bir surette halledece • 

Merasimden sonra davetliler, hamlan• gine §imdiden pek iyi bir alamet saytla· 
m1~ olan biifede izaz edilmi§lerdir. bilir. 

ingiliz sefirile sefaret erkant da Seki
zinci EdvardJ kar§IIamak iizere Canak • 
kaleye gideceklerdir. 

Sa Majestenin buradan izmire giderek 
Bergama ve Ayaslog harabelerini ziyaret 
etmeleri de muhtemeldir. 

Kral Eclvard bu sabah Yunanis
tanclan ayrrltyor 

Atina 29 (Hususi) - 1ngiliz Krah 
Sekizinci Edvard dun Erviar korfezinde 
Porti - Rafti mevkiine giderek orada de
niz banyosu aim!§ ve bu k1r kazinosun -
da yemek yedikten sonra avdet etmi§tir. 

Y unan V eliahdi Prens Pol dun N ah
lin yatma giderek Krala iadei ziyaret et· 
mi~ ve ak~am yemegini birlikte yemi~tir. 
. Kral en g~ olarak yann sabahleyin 
buradan hareket edecektir. 

Frans1z Hariciye Vekili Su
riye komiserini kabul etti 

Paris 29 (Hususi) - Hariciye Nazm 
M. Delbus bugtin Suriye Fevkalade ko
miseri Kont do Martelle erkamharbiye 
reisi General Gamelini kabul etmi§ ve 
uzun mliddet gorii§mu~tiir. 

Kont do Martel birka~ gilne kadar 
Tiirkiye yolile Suriyeye gidecektir. 

Oziir dileriz 
Bugiin mi.inderecattmlZin ~oklu • 

gundan « Miilazimin Rom ana tef -
rikasuu de koyamad1k. Oziir dileriz. 

\ ) 

N abinin midir, Sabitin midir 
§imdi hatirhyamiyorum, faka~ 
ikisinden birisinin oldugunu sa

myorum. Manzum bir ev tasviri vard1r 
g~r~ekten ~ariftir. ;lair, saraylara v; 
ko~klere sJgmJyan devletlilerden birine 
yazdigl u~~n bir kasidede bu zarif tasviri 
yaptyor, l~Inde banndi&l evin kalburdan 
farksJz oldugunu anlabyor. Kasideyi o· 
kurken adamm gozu online kaptSI <;ar ~ 
p~k, duvarlan delikde§ik, dam1 goz goz 
btr ev ·olanca fecaatile- geliveriyor ve 
§airin yathgJ yerden yJldizlan seyrederek 
ge~irdigi tats1z geceler de gene gozontin
de hazin hazin canlamyor. 

$air, hatmmda kald1gma gore kalbur 
iistiine gelmek soziiniin tersini kendi ha
yahna uygun bularak bu niikteyi §ikayet· 
lerine mihver yapmi§Ilr. Sakfi yer yer 
delinmi§, goz goz olmu§ bir evin kalbur· 
dan fark1 olmamak pek tabii ise de §airin 
as1l maksadt kalbur iistiine gelen o devir 
devletlilerine, kalbur altmda kalan )iya
katlerin kinini haykirmakhr ve §iirin ince
ligi de, o ev tasvirinden sonra bu niiktede 
toplamyor. 

Cec;en giinku yagmurda ben bu §iiri 
bir daha hattrladim, fakat inamlmas1 
mii§kiil bir miinasebetle!.. Vapurdan 
ko~riiye ~tkbgtm mada sicim gibi yag· 
mur dii§iiyordu. T abiatile selameti tram· 
vaya atlamakta arad1m ve ye§il arabalar· 
dan birine swrad1m. Bir de ne gorsem 
iyi. Arabamn dam1 §lrll §ml akm1yor 
mu? .. f§te o zaman, fstanbul halkinm 
ba§tna yagmurlu giinlerde kalburlar ge
~iren ~irketin insafSIZhgma ne§ideler oku~ 
ya okuya, yukanda soyledigim, kaside
Y.i andim. 

Finlanqiyamn iist yamndan Cenubi 
Amerikamn a§a&l kutbe uzanan burnuna 
kadar nereye gidilse tramvay arabalan, 
otobiisler, ominbiisler, otomob~ller ·mer· 
mer kubbeler gibi- su s1zdnmaz bir sti· 
nak say1hr. Bunun aksini yalmz istanbul 
T ramvay -5irketi yaratml§ ve arabalanni 
kalbura ben~eterek l1alk1 ~agmur altmda 
Jslatmak yolunu bulmu§tur. 

T ann, bu arabalarm s1cak glinlerde 
ate§ altr bir bi~im almalarmdan bizi ko· 
rusun. ~iinkii 1slanmaya tahammiil miim· 
kiindiir amma tavada bahga doniip yan• 
maga dayanmak kims~nin elinden gel • 
mez. 

H~ 
Jl. TURHAN T!JI 

Kas!mpa§ada F aztl Sozere, 
Ciilmek, hele bir §air i~in, dudaklann 

in§irahla a~Ilmasmdan ibaret degildir. 
Ciilmenin bir de ruhisi vardtr ki hakiki 
ne§eyi i§te o temsil eder. Nedim, kendi 
devrinin hahn say1hr alimlerinden iken, 
ulemazadelerin be§ikteyken ald1klan mii· 
derrislik riiusunu alabilmek ic;in ytllann 
ge~mesini bekledi. O~iincu Ahmedin, 
Dadam fbrahimin gece giindiiz yanlann
da bulunurken ve her helva sohbetine it· 
tirak ederken biitiin kazanct bir kitabhane 
memurlugundan ibaret kaldt. Siz, irfam
na bu kadar hiirmetsizlik gosterilmi§ bir 
§airin gerc;ekten giildiigiine inamyorsan1z 
giilmeyi pek mahdud ve yalmz zahiri 
manada anlami§ olursunuz. 

Daha ar;tk soyliyeyim mi: Kodaktobi· 
lik ~airinden bugiine kadar ~arkta ruhan 
giil ebilmi§ bir ~air goriilmemi§tir a:r.izim. 

M. T. T. 

El ve ev i,Ieri sergisi 
29 te~rinievvelde Ankarada a<;tlacak 

olan el ve ev i§leri sergisi i~in diin sa:bah 
Ticaret Odasmda bir toplantt daha ya-
piimlttir. Goznuru dokerek elle <;ah,an 
yiize yakm san' atkar ve Hilaliahmer Ka-
dmlan <;ah§tlrma Yurdu ile Halkevi !~ti~ 
mai: Y ard1m §ubesi mi.imessillerinin i§ti • 
rak ettigi bu toplanttda Sanavi Umum 
Miidiirii Re ad, Tiirkofis merkez: mii • 
diirii Akil Emrullah, sanayi miifettiti Da.· 
ni~ ve Vekalet sergiler fahri mii§aviri Sa· 
IAhaddin Refik de bulunmu§tur. 

ir;tima ikt saat kadar siirmii§ ve Sana.
yi Umum Miidiirii Re~ad bir soylevle bu 
serginin ehemmiyetini izah ettikten aonra 
ne gibi eJyanm sergiye i~tirak edebilecegi 
iizerinde ayn ayn konu§ulmu~tur. 

T oplantlnm so nunda san' atkarlar ve 
cemiyet miimeasilleri ayr1 ayn aoz alarak 
boyle bir fmatJ kendilerine vermesinc:len 
dolayt Sanayi Umum Miidiiriinun §ahs1n· 
da !kttsad Vekaletine te§ekkiir etmi§ler • 
dir. 

Sergiye gidecek e§yalar eylul sonuna 
kadar §ehrimizde tamamen toplanml§ o· 
lacaktJr. 



6 CUMHURiYET 

30 AGUSTOS ZAFERi 
Harp san' ab bakimindan 
parlak bir ~aheserdir ! 
Dahi 

bir 
Kumandan1n planile 

ordusu, bir dii,man 
200,000 ki.ilik 
tek meydan 
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Ataturkiin dehasile tarihin gogsiine ya·i dtm etmi§ti. 
ztlan 30 agustos z.aferi harb san' at1 ve 6 - T aarruz mmtakasma dii§manm· 
sevkulcen bakimmdan parlak bir §ahe- kinden iistiin bir agirtopc;u_ kuvv~ti top· 
serdir. lanmt§h ve bunun ate§lenle ptyadeye 

Buyuk Ba§kumandan ve erkamharbi- muvaffakiyet yolu ac;tlmt§tl. 
yesi, harb tarihine bir omek olarak gec;e· ~ -. _Piyade ve topc;u ~-uvvetleri ttt
cek yiiksek bir taarruz plant hamlar~u§lar b~_nle. 1k1 ~rdu _ar~smda ~usava~ vard~. 
ve bunu az.ami muvaffakiyetle tatbik et- Suvartce biz fa1kt1k. Habf ve agtr makt
mi§Ierdir. T aarruzu parlak bir zaferle nelitiifek itibarile Y unanhlar iistiindii. 
neticelendiren sebebleri §oyle hulasa ede- Fa kat, Tiirk Ba§kumandanhgi, kat'i ne· 
biliriz: ticenin almacagi sa had a kuvvet iistiinlii-

l - Her tiirlii mahrumiyetlere rag- gu temin etmegi bilmi§ ve harb san' atmm 
men ordumuz, maddeten ve bilhassa rna· bu mi.ihim kaidesine dayanarak dii~manJ 
nen bu taarruz.u ba~aracak bir surette yarmaga muvaffak olmu~tu. 

miikemmelen haz.trlanmt§lt. 9 - Elde mevcud siivari kolordusu, 
2 - T aarruz fikri ve karan gayet c;ok ciir' etkar ve muessir bir §ekilde kulla-

gizli tutulmU§tu. mimi~, daha taarruz.un birinci gunu du~ -
3 - T aarruz. mmtakas1 c;ok iyi inti- mamn gec;ilmez sandJgi sarp yerlerden a

hab edilmi§ti. Du§manm geriye ablma- ~arak Yunan ordusunun gerilerine dii§ • 
s1m degil, imhasm1 intac edecek bir «iha- mu~tii. 
tah yarma» yapmak dii§iiniilmii§tii. Af: I 0 - Cehpenin yarma noktasmdan 
yon mmtakast, du§manm en hassas, aym ve kat'i neticeli meydan muharebesinin 
zamanda en kuvvetli yeri idi. Fakat bu verildigi sahadan uz.akta bulunan kttaa· 
mmtakada kazamlacak meydan muhare· ttmtz. da, dii§mam aldatmak ic;in yapttk
besi ikinci bir muharebeye liizum gos· ian niimayi§ ve i§gal muharebelerini ga
te~iyecek kadar kat'i neticeli olabilirdi. yet ciddi tutarak Y unanhlan aldatmaga 
Gerc;i, muvaffakiyetsizlik halinde ordu • muvaffak olmu§lardu. 
muz tehlikeli bir vaziyete du§ebilirdi am· I I - Du§man cephesi yanldtktan 
rna bir frenk darbtmeselinin soyledigi gibi sonra, 30 agustosa kadar azami §iddetle 
«Yumurta ktrmadan omlet yapilamaz- taarruz.a devam edilmi§ ve dii§man ordu
dt». Harbi, tek bir darbe ile bitirmek is· sunun biiyuk k1smi, o gun Dumlupmarda 
tiyen Ba§kumandan, en tehlikeli mmta- Adatepede her taraftan ihata ve imha e
kada, en ciir' etkar ve en §iddetli bir dar- dilmi§tir. 

be ile meseleyi ha!le karar verdi. 12 - Ba§kumandan meydan muha-
4 - Buyuk Harbin son senesinde rebesinden sonra, dii§mamn, henuz imha 

Ludendorfun yapt1g1 taarruzlarda, sev • edilmemi§ kuvvetlerini, lzmir ve T rakya
kulcey§i hedeflerden z.iyade tabiyevi ga· daki ihtiyatlanm tophyarak !z.mir gar· 
yeler takib edildigi ve onun ic;in kat'i ne· binde yeni bir hat tutunmasma imkan 
ticenin elde edilemedigi ~ok iddia olun • vermemek ic;in, amanstz. bir takib yapildt. 
mu§tur. Biiyiik taarruzumuz.da ise bunun Piyadelerimiz. siivarilerimiz.le yan§arak 
tkisi birden dii§iiniilmii§tii. Dii§mana, 9 eylul sabaht lz.mire girdiler. 
tabiyevi bir darbe indirilecek ve bu tabi- Ayni ~iddetli takibe Bursa ve Mudan
yevi darbe muvaffakiyetle neticelendigi ya istikametinde devam edildi ve I 0-11 
takdirde sevkulcey§i bir tesir icra edecek· gecesi Bursa da istirdad olunarak Mu • 
ti. Y ani dii§man, muharebe meydanmda danyada dort alayh bir dii man ftrkasi 
maglub olunca, ikinci bir miidafaa hatb- esir ahndt. 

na c;ekilemiyerek ihata ve imha oluna • 13 - Yunan ordusunun milli kuvvet· 
caktt. Nitekim de tatbikatta aynen boyle Jere kar~t iki ytldan fazla bir zamanda i§· 

oldu. gal ettigi Anadolu topraklan, saflan a· 

Rusyaya gidecek 

sporcularimiz 

Eyluliin 11 inde •ehrimiz· 
den hareket edecekler 

Sovyet Rusyaay gidccek olan spor -
culanmtz. eyluliin II inde §ehrimiz.den 
hareket edeceklerdir. Spor kafilemiz., fut
bol, giire§, eskrim ve bisikletcilerden mii
rekkebdir. 

Halkevinin daveti 
Eminonii Halkevinden: 
Sovyet Rusyaya gidecek futbolcular 

kadrosuna ithal edilen isimleri a§agJda 
yaz.th oyuncular 3 ~ agustos pazartesi 
gi.inii antrenmanlanna devam edecekler -
dir. Spor levaz.imatile beraber saat 17.30 
da Be§ikta~ sahasmda ham bulunmalan 
!i.iz.umu teblig olunur. 

F enerbahr;eden: N ecdet, Niyazi, E • 
sad, Re§ad, Fikret, F az.tl. 

Be ikta~tan: Hiisnii, F aruk, ;leref, 
Esref. Mehmed Ali. 

Galatasaraydan: N ecdet, Giindiiz., 
Lutfi. 

Giine§ten: F aruk, Cihad. 
!stanbulspordan: Hasan. 
Vefadan: Muhte§em. 

I Kiirek te§vik miisabakalar1 
I fstanbul mmtakast_ kiirek t~§Vi~ musa -
bakalan bugiin Y emkapt sahtlf,rmde ya
ptlacakttr. 

Belediye, Y a§ara bir ev 
hediye edecek 

Berlm Olimpiyadmda giire§ §ampiyo
nasmda 61 kiloda diinya birincisi olan 
ya§ara, Ba§vekil 1smet lnonii~iin emri ~
z:erine Belediye tarafmdan b1r ev hedt· 
ye edilecektir. 

Y a§ar, Sultanahmed civannda bir ev 
se9Di§. bu evin almmasmt istemi§tir. 

11 inci Olimpiyad serbest giire§ §am
piyonasmda, c;ok r;etin rakiblerle ka.~§!l~
~arak diinya iic;iinciiliigiinii pek mu§kul 
§Crait ir;in kazanan ve Tiirk bayragml ilk 
defa seref diregine c;ektirmege muvaffak 
alan Mersinli Ahmede de miinasib bir 
hediye almmast takarriir etmi§tir. 

Atinaya gidecek atletlerimiz 
Y edinci Balkan oyunlanna i§tirak e· 

decek olan atletlerimiz diin istanbul mm· 
takas! merkez.inde umuml bir toplantl yap· 
mt~lardtr. Bu toplanhda Atletiz.m Fede· 
rasyonu reisi Vildan A§ir Balkan oyu~
lanmn biiyiik ehemmiyetinden bahsetmt§, 
atletlerimiz.in bu musabakalar ic;in laztm 
gelen alakay1 gosterir bir §ekilde c;ah§ma· 
lanm soylemi~tir. 

Milli atletlerimiz salt guni.i Kadtkoyde 
kampa gireceklerdir. Pazartesi giiniinden 
itibaren antrenmanlar da Kadtkoy sta • 
dmda yap!lacakttr. 

Kampa gireceklerin isimleri aynca ilan 
edilecektir. 

Giiret~iler §erefine verilen 
ziyafet 

Berlin Olimpiyadlarmda biiyuk mu • 
vaffakiyetler gosteren ve bir diinya birin· 
ciligi, bir de diinya iic;iinciiliigii kazanan 
giire§c;ilerimiz. §erefine Cemalbey lokan • 
tast otuz ki§ilik bir z.iyafet vermi§tir. Bu 
ziyafette butiin giire§c;ilerimiz., F ederas -
yon erkam, gaz.eteciler, bulunmu§lardtr. 
<;ok samimi bir hava ic;ind_e gec;en ziya· 
fctten sonra giire§c;ilerimiz lpekfilm stod
yosuna goturulerek orada muhtelif §ekil
lerde sinemalan c;ekilmi§tir. Giire§c;ileri • 
miz.in bu filmi bugunden itibaren gosteri· 
lecektir. 

Biga Belediyesinin garib bir 
karar1 

Biga (Hususi) - Belediyemiz.in bi -
sikletr;ilere mahsus hayli garib bir karan 
vard1r. Bu karara gore kasaba haricinde 
on sekiz ya§mdan kiic;iikler, kasaba dahi· 
Iinde de kac; ya§mda olursa ol_sun kimse 
bisiklete binemez. 

Bu memnuiyete ragmen sporcu gene -
ler arasmda on dort kilometro iizerinde 
bir bisiklet miisabakast yaptlmt§ ve yirmi 
altt dakika ile Ahmed birinci, otuz. dort 
dakika ile de Siileyman ikinci gelmi§ler -
dir. 

Bursah bisiklett;iler lzmirden 
dondiiler 

5 - T aarruz. karan gibi taarruz. ha· rasmda yiiksek bir sevk ve idare ile bii
mhklan d~ gayet giz.li tutuldu. T aarru- yiik bir kahramanltgm birbirlerile yan§ 

k Bursa (Hususi) - izmir turuna <rlk· z.u yapacak ftr alar, gizlice kendi mmta- ettikleri Turk ordusu tarafmdan 21 giin-
kalanna girdiler. Bu suretle du§man ta- de geri almmi§, bu arada 200,000 ki§ilik ~ mt• olan Bursanm Acar !dman Yurdu 

bisiklet~ileri §ehrimizc donmii~lerdir. 
biyevi bir baskma ugrad1 ve bu baskina bir dii§man ordusu bir tek meydan mu- Kendilerini §ehrimizdeki diger bisik • 
kar§l miiessir tedbir alamadt. harebesinde imha edilmi~ti. let~iler §ehir di§mda kar§Ilarnl§lar ve 

Bu c;ok miihim bir i§ti. 1918 temmu· * * * birer buket vermi§lerdir. 
z.unda Ludendorfun son taarruzu, Fran· Buyiik taarruz ve onun §erefli netice • Bisikletc;iler hep birlikte caddelerden 
stzlann i§i onceden haber alarak mukabil si olan 30 agustos z.aferi, kat'i neticeli bir halkm takdir nazarlan arasmda ge9e -
tedbirler ittihaz. etmeleri iiz.erine akim imha meydan muharebesine en parlak bir rek Atatilrk abidesine ~elenk koymu§ -
kalmt§h. Biz ise taarruz.un mevkiini ve ornektir. Atatiirk, Turk ordusu denilen tar ve kulilblerine gitmi~lerdir. 
zamamm o kadar iyi saklarni§hk ki dii§· korkunc silahi dahiyane bir kudretle kul- -------~-~~----
man Ba§kumandanltgt ancak 26 agustos !anarak bir hamlede ve bir tek darbede, Band1rma - Sus1g1rhk yolun• 
sabah1 toplanmtzm miithi~ guriiltiilerile koca bir seferi bitirmege muvaffak ol • da bir kaza oldu 
daldigt gaflet uykusundan uyanml§h. mu§tur. Bahkesir (Hususi) - Bandnmadan 

T aarruzdan bir hafta evvel, Anadolu- 30 agustos, harb san' att babmmdan Sustgtrhga gelmekte olan bir kamyonel, 
nun haricle muvasala ve muhaberesinin bir ~aheserdir. Ba§ta Atatiirk olmak uze- uzerinden ger;mekte oldugu bir koprii • 
kesilmesi, cephede bulunan Ataturkun re, bu zaferi yaratan biitiin §ehid ve ga- niin ani surette ytktlmasile a§agt yuvar • 
<;ankayada ecnebi mi.imessillerine c;ay z.i- zilere, Tiirkliik ebediyete kadar ~iikran lanmi§ ve bu mada arabanm kaptst ac;tl· 
yafett verdiginin i§aast gibi tedbirler de, ve minnet besliyecektir. nu~. bazi yolcular dii§mii§tiir. 
dii§marun gafil avlanmasm1 temine yar· Abidin Daver DA V' ER T ki§i olmii§, 3 ki§i yaralanmt§hr. 

Mesud bir giiniin 
... 

ispanya ihtilali 

yildoniimii 

Ba,kumandanbk meydan 
muharebesine aid habra 

Simal cephesinde harb 
kanh bir safhaya girdi . ) ________________ ~ 

Elyevm Btasa muhabirimiz bulunan 
Musa Ata§, t.~tiklal Harbinde alttnct 
ftrka hilcum taburu ikinci botilgii.nde 
ihtiyat zabiti olarak bulttnmU§ ve Ba§· 
kumandanltk meydan muharebesine de 
i§tirak etmi§tir. Arkada§tmtz, bu mes'ud 
giiniin ytldoniimii miinasebetile o giin
kii . hattralartnt yazarak bize gander • 
mi~tir: 

Afyonkarahisan civarmda iki giin 
bir gece suren rnuharebeden sonra iki 

LBa~tara/t 1 tnct sah.ttede I 
organize ve disipline edilmi§ olan hava 
te§kilahmmn ez.ici iistiinliigiinii isbat e~
mektedir. Su son dort gun zarfmda on btr 
marksist tayyaresi dii§iiriilmii§tiir. Milli
ci hava kuvvetleri bir hiikumet deniz.altt 
gemisini bombardtman etmi§ler ve Ak • 
denizde bir Marksist tayyaresine taar
ruz.da bulunmu§lardtr. Bu tayyare kac;· 
mak suretile kurtulabilmi~tir. 

Hiikumet taraftarlarrna 
gundenberi durup dinlenmeden yuru - gore vaziyet 
yoruz. 29 agustos gunil ak~arru ge9 va- Madrid 29 (A.A.) -Havas Ajan-
kit Altmta~ • Durnlupmar yolu ilzerin- smdan: 

de Ashhanlar koyi.ine gelmi§ ve zabit Leon gec;:idinden hareket eden hi.iku
arkada~Iarla birlikte askerlerimizin bu- met kuvvetleri daghk araziden si.iratle 
lundugu yerin yamba§mdaki samanhk- ilerlemektedirler. Albay Mangadanm 
larm ic;ine uzanarak birka<r saat uyku idaresi altmdaki bir hukumet kolu Avila 
kcstirmi~tik. k R b 

$afakla beraber c;ahnan (silahba§t!) iiz.erine yiiriime tedir. Albay u vonun 
borulan, gecedenberi sanki kimse yok- kumanda ettigi diger bir kol da Epinan 
mu§ gibi derin bir sessizlige bi.irunmil§ z.aptetmi~. kulliyetli miktarda erzak ve 
olan bu havaliyi birdenbire canlandud1. cepane igtinam etmi~. bir c;ok esir almi§· 
K1t'alar koy rneydanmda silratle top - ttr. 
lamyorlard1. Ordu. kolordu ve f1rka Valenceden bildirildigine gore, albay 
kumandanlan yolun kenarmda toplana- Torres Beneditin kumandas1 altmdaki 
rak konu§uyorlardt. kol Teruel kapilanna gelmi~ bulunmak-

Biraz sonra yiiruyu~e ge9tik. Kuman- tadtr. 

danlar ktt'alan gozden ge9iriyorlard1. Hukumet topc;u kuvveti bu ~ehri mii-
Taburumuz klsml kiilli ba~mda yilril • him hasarata maruz. buakmaktadtr. 
yordu. Hilcum taburu kumandammtz lrun muharebesi tekrar ba,ladr 
binba~?l merhum Hur~id, zabitlere vazi-
yeti izah ediyor ve dli§manm ordumuz Biriatu 29 (A.A.) - irun muharebe
tarafmdan s1kt§bnla stkl§hnla (<;al - si, asilerin bu gece saat 23 te yapttklan 
koy • Durnlupmar) havalisinde toplan- yeni bir taarruzla tekrar ba~lamt~hr. 
d1gm1, bugiin orada toplarum~ olan dil§- Lejyon Etranjer askerlerinden birka
mana §iddetle taarruz ederek her ne pa- tyl firar etmi§tir. Bunlardan biri, Havas 
hasma olursa olsun bu du~man klsrru Ajans1 muhabirine. asilerin c;ok faz.la z.a
kullisini pilrkilrtecegirniz,i teblig edi • yiat verdiklerini soylemi~tir. Bu firarinin 
yordu. Bunu biz de askerlerimize anlat- mensub oldugu 135 mevcudlu boliikten 
hk. Bu guzel haber Mehmedlerimizi de yalmz diinkii gun z.arfmda T 07 nefer ya-
~ok sevindirmi§ti. rah ve olii vardtr. 

Bi.iti.in k1t'alarm topluca rnuharebe 
Firariler amirleri tarafmdan aldattl -meydamna yeti§ebilmeleri ic;in arahk -

lar kaldmhyor, makinelitilfek ta§tyan dtklanm soylemekte ve hAikc;:t cephe saf
esterler c;i!t kolda yanyana ytiriltlilU - larmda harbetmek arzusunu izhar etmek-

d tedirler. yor u. . 
Birinci siivari f1rkas1 solumuzdan lspanya Harbiye Nazzrlnrn 

yolu yararak siiratle sag1rruza gec;ti. beyanatt 
Du§manm arkas1m 9evirrneye gidiyor • Hendaye 29 (A.A.) - Madriddeki 
dtl. Bu gec;i§te piyadeler (ya§aSm suva- 1spanyol Harbiye Bakam ve Sevillede
riler! • diye, silvariler de (ya§asm piya- ki General Gueipo de Llano, bugun, 
deler!. diye bagtrarak birbirlerini u~ur-

miihim muz.afferiyetler elde ettiklerini lad•lar. 
Gunlerdenberi yapbgirnlz yiiri.iyi.i~e bildiriyorlar. 

ragmen herkesin yilzi.inden manah bir Harbiye Bakam, hlikfunet kuvvetle
ne~'e ta§1yordu. Fakat, hi<; kirn~ede s~s rinin bi.iti.in cephelerde ilerlediklerini ve 
sada yoktu. Kabma stgm1yan btr nehtr ezciimle ~imal cephesinde asileri piiskur
gibi ta§Ip giden asker y1~nlannm yal- terek 300 ki~i zayiat verdirdiklerini bil
mz matra :pktrtllan ve ayak patlrhlan dirmektedir. Aragon Vilayetinde, huku
bu sessizlige hakimdi. Toz durnan ve met kuvvetleri muteaddid ~ehri z.aptet • 
kan ter ic;inde ilerliyen askerlerimiz, mi§lerdir. 
yol boyunu ku§atan tepeleri bir hamle- ~imal cephesinde kanlr 
de a~mak ve biran evvel dli§mana u - b 

h ogu~malar la~mak istiyorlar. Yiirilye yuriiye er-
kesin ayaklan kabarm1~, hatta su top- Hendaye 29 (A.A.) - Royter bil-
lam1~ .. Buna ragmen hie; kimse ayagmm diriyor: 
s1z1stn1 duymuyor bile... Hi.ikumet kuvvetleri, sabahm saat ii-

Ogleye dogru idi ki sag1m1zdaki te • <;iine kadar devam eden azgm bir mii • 
pelere ~1kan avc1 kollanrruzm ilstiinde cadeleden sonra, San Marciali hala elle
di.i§mamn ilk ~arapneli patlad1. . Bunu rinde muhafaza ediyorlar. Hiikumet kuv
diger ~arapneller takibe ba~lach. l§te, bu vetleri biitun hucumlara mukavemet et -
dakikada sevint< ve heyecanumz son mi~ler, halbuki asiler, goriinli§e gore hic;
haddini bulmu~?tU. <;ilnkil giinlerden - bir ilerleme hareketi yapamamt~lardtr. 
beri kovaladigimiz dii§mam arbk ya - Saat 9 da siikunet avdet etmi§se de, asi
kalarni§bk. Arkadan gelen bir emirle lerin topc;u kuvvetlerile takviye edildik-
yolun sagmdan yurilmeye ba§ladtk. Me- I 1 f 

1 n leri an a~1 mt~ttr. Asi kuvvetlerin runu gcr yolun solundan topc;u ar~m1z so k 
suratle oniimiize gec;:eceklerrnt~. Topc;u- ele gec;irme iizere yapttklan te$ebbiis 
!arm bu velveleli hareketi cidden c;ok bunlara o kadar insan hayatma mal ol • 
§ayani hayret bir muvaffakiyetle cere: 
yan etti. Topc;ular derhal a~tkta rnevZl detli bir taarruza kalkb. Dii~man i<rin 
alarak dil~mana ate* ve olum yagd1r - bu hilcum kar~Ismda darmadagtmk ve 
mtya ba§ladtlar. tDil~man top<rusu da peri~an bir halde kac;maktan ba~ka <ra
kar§Jhk veriyor, fakat ~a§kmhktan re kalrnamJ~tl. Bu s1ra!arda bir ath za
mermilcr gerilerimize dii~ilyor. Giil - bit cephe boyunca dort nala gelerek 
mekten kmhyoruz. Tepeleri ac;tlg1rntz askerlere (Ba~kumandan Gazi Mustafa 
zarnan oniimilze geni~ bir ova c;1ktJ. Bu Kemalin) solumuzdaki tepenin ilstiln -
ova, du§manm son nefesini verdigi me~- den rnuhat·ebeyi bizzat idare ettiklerini 
hur <;a! ovas1 idi. Her tepenin arka - mi.ijdeliyordu. Gayriihtiyari gozlerimiz 
smdan ktvnla biikille akan simsiyah sola 9evriliyordu. Orada tepenin iisti.in
nehirler gibi Turk ordusunun hirer f1r- de Buyi.i.k Ba~kumandamrruzla maiye -
kasi yuri.iyii§ kolunda bu ovaya dogru tini gorilyorduk. Asker, bu miijdenin 
ilerliyordu. ve bu manzaranm verdigi sevinc;le bi.is-

Tiirk top~ulan, kar~1rn1zdaki Murad biitiln CO§IDU§tu. Muharebe olanca h1 -
dagmm etegine sanlml§ olan du§man zile devam edip gidiyordu. 
kuvvetlerinin ilstilne, renk renk duman Artlk yava§ yava~ ak§am oluyor, gii
sac;an mermiler yagdmyordu. Dii§man ne§ Murad dagmm ardmdan ovay1 kan 
saflanmn karmakan§lk bir vaziyette rengine bogarak battyordu. !~te tam bu 
geriye kac;bklanm ve birc;oklanmn da dakikalarda askerlerirniz yer yer siin
yere devrildiklerini, durbine muhta<r gu takarak hiicuma kalk1yor ve du§ma
olrnakslZin gozlerimizle goriiyorduk. nm son kuvvetlerini online katarak Mu-

Piyadelerimiz, avct hatlan halinde rad dagmm ISSlZ ve korkunc; ormanlan 
<;al ovasmdaki mesafeleri adeta hirer u;me puskiirtilyordu. Topc;ulanmtzm 
dev siiratile yutarak ilerliyorlar. Biraz savurdugu mermilerin durnanlan, ba -
sonra oylc §iddetli bir piyade muhare- tan giine§in I§lklanna c;arparak adeta 
besi ba§lad1 ki, c;ahrbdan, gilmblirtii - gokyiiziinde birer tayf viicude getiri -
den kulaklanmtz sagirla§ffil§ gibi idi. yordu. 
Kilometrolarca geni§ bir saha iizerin • i§te bu dakikada giine§le birlikte du§
den taarruz eden dokuz on fuka asker- man ordusunun son parc;ast da oni.i.miiz
den ba§ka her frrkanm top~usu da mu- den silinmi~, ordumuz muzaffer olmu§ 
harebeye kan§ml§ bulunuyordu. Arbk bulunuyordu. 
ordumuz dii§mamn her tarftm bir kls _ Ertesi gun <;al ovasmdaytz. Tarlalara 
kac; §Cklinde sarmi§b. Bu dakikada sil- serpilen c;ekirge surlileri gibi yerlerde 
varilerimizin de dii§manm solundan ge- yatan binlerce cesed var. Top mermi • 
rilere dogru sarkml§ bulundugunu og - lerimizin parc;aladtgl insanlar, hayvan
reniyorduk. Du~man, kac;mak i<rin en Jar, otomobiller yiizilsti.i yatiyorlar. 
milhim gec;id olarak sag ilerimizdeki Burada du~man igneden iplige, pekse • 

metten ilaca kadar her ~eyi b1rakrn1§, bogazt se9tiginden burasmt elinde tut • 
mak maksadile son gayretini sarfederek bunlar ytgmlar te§kil cdiyor. Adml 
fukalanmrzla sagtmtzdaki 61 inci ftr • (<;alpazan) koydugumuz bu ovada dil~
kanm iizerine saldtrmak istiyordu. Fa- man topunu tilfegini ve her §eyini ol -
kat kahraman topc;ulanmtz buna imkan dugu gibi nihayet cam~I da b1rakmt~b. 
vermedikten ba§ka 61 inci :brka §id • MUSA ATA$ 

mu~tur ki, §imd.i, §ehri, teslim olunciya 
kadar bombardtmana tutmagt dii~iin • 
mektedirler. Uc; asi tayyaresi bu sabah 
irunu tekrar bombardtman etmi~tir. 

F astaki isyan bastmldz 
Madrid 29 (A.A.) - Navalperale 

c;tkan Mtgnblt Lejyonerler, F astan hare· 
ketferinden evvel orada biiyuk bir isyan 
bastmld•gmt ve Franko Lejyonerleri • 
nin bir ~ok asker ve z.abiti kur~una diz • 
diklerini soylemi§lerdir. 

M illiyelfilerin tayyareleri 
Madrid iizerinde 

Madrid 29 (A.A.) - Royter bildi• 
riyor: 

Bir asi tayyaresi, geceyansJ, Cibeles 
meydamna bir bomba atmJ~ttr. Bu mey• 
danm etrafmda Harbiye Bakanhgt, pos• 
ta binas1 ve !spanya bankast vardtr. 
Bombadan 4 ki~i yaralanmt~ttr. 

lspanya Cumhurreisi askerleri 
telti~ ediyor 

Madrid 29 (A.A.) - Azana, Gu• 
adalajara yalanmdaki T aracena kasaba• 
smda bulunan hukumet kuvvetlerini zi• 
yaret etmi~. askerler tarafmdan ~iddetle 
alkt~lanmt~tlr. 

Eski Harbiye Naz.trt da 
milliyetfilerle beraber 

Burgos 29 (A.A.) - Eski Harbiye 
Bakam, katolik lideri Gil Robles, Porte-' 
kizden buraya otomobille gelmi§tir. Bu· 
gun Salamanquea gid~cektir. 

Gaz.etecilere <<Ben lspanya ile bera • 
berdim ve lspanya bu taraftadm> demi~· 
tir. 

Lizbonda komiinizm aleyhinde 
tez.ahiirat 

Lizbon 29 (A.A.) - Royter bildi· 
riyor: 

Diin ak~am Lizbonda yap1lan komii• 
nist aleyhtan tezahiirat esnasmda Por• 
tekiz, ispanya, Almanya ve !talya ya• 
§a seslerile alkt~lanmi~ttr. 

Hatiblerin hepsi ispanyol nasyonalist• 
lerinin gayret ve mesaisini takdirlerle ya• 
detmi~lerdir. Bir hatib. komiinizmle mli• 
cadele etmek uzere bir nasyonalist Lei• 
yon te~kilini teklif etmi~ ve heyecanla al• 
b~lanmt~hr. 

Bilhassa Berlin lehinde ve Moskov• 
aleyhinde tezahiirlerde bulunanlar ol • 
mustur. 

Fr~nstz komiinistlerinin hareketi 
Paris 29 (A.A.) - Komi.inist par " 

tisinin siyasi burosu ne§rettigi bir teblig• 
de, ispanyanm abluka edilmesini Fran ' 
siz milletinin tasvib etmedigini bildirerek 
ispanya ile silah da dahil olmak iiz.ere 
ticaretin serbest btraktlmasmt istemek.te. 
F ransamn imhasmt derpi§ eden Hitlerill 
«Miicadelem» adb kitabmm biitiin Fran• 
s1z mekteblerinde okutulmastm taleb ey• 
lemekte ve nihayet Thorez.i Bluma gon• 
derdigi mektubdan dolayt tebrik eyle • 
mektedir. T ebligde, F rans1z Bakanlarl 
cumhuriyetc;i fspanya lehinde yaptla_ll 
halk tez.ahiiratmdan istinkaf ettikleri btr 
strada Sachechta gosterilen kabule teessiif 
edilmektedir. 

Londramn sulh ifin te,ebbii•ii 
Londra 29 (A.A.) - Britanya hii' 

kumetinin, fspanyayi kana boyayan da' 
hili harb i<;in tavassutta bulunmak Uzere 
ahiren Madrid nezdinde bir te~ebbiiste 
bulundugu haber verilmektedir. BritanY'3 

hiikumeti, sulhu iade etmek iiz.ere, gaY: 
riresmi surette, a~agida ki yaz.th ihzatl 
tedbirleri teklif etmi~tir: 

I - Harbin «insanilestirilmesi» toP' . . . 
tan idamlara nihayet verilmesi ve estr 
lerin miibadelesi. I• 

2 - Hic;bir siyasi partiye mensub 0 

mtyan kimselerden ve teknisyenlerdell 
miirekkeb bitaraf bir nevi direktuar W 
5151. 

3 - Askeri bir miitareke ilam. 
Bu te~ebbiisun, bazt sol cenah sulh~ll 

tesekkiill erinin tazyiki iiz.erine yaptldll;~: 
fakat Madrid hiikumeti tarafmdan ka~J 
bir red cevabile kar~tla ttgl ve Madr• 
hukumetinin bu teklifin kabuliinii, is·•l 
yanm kabuliine muadil telakki. _et1~11 
soyleniyor. Diger taraftan, Madndtn , 
teklifi reddetmesinin ba~hca sebebl~lfl 
rinden biri, isyamn akamete mahkU I· 
oldugu kanaatini beslemesi ve miifrit 5f,.. 
!arm, her tiirlu miisaadekarhga, mu~a de 
fet etmek hususunda hiikumet iizer~~l"t• 
o-itgide artan bir niifuz. icra etmelerl ~i· 
lspanyaya ademi miidahale tal 

• ott katrm kontrol edecek kom 11>' ha• 
Londra 29 (Hususi) - ispanY' daki 

diselerine ademi miidahale hususun ei 
anlasmamn tatbikatma nezaret eli!lun• 
iizere daimi bir komisyon te~k~li h~sllkl~11 f 
daki te~ebbiis miisaid bir ~ektlde Ill 

etmektedir. bugiill 
Fransa ve lngiltereden ba~ka. hii' 

k T .. ktYe · de Bekika, Danimar a ve ur k··]iiniJ 
kumetleri bu komisyonun ~e~e~ ~is • 
kabul ettiklerini bildirmi~lerdtr. \ut• 
yon yakmda Londrada. toplanaca 
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""'on Kuridtayinin ikinci safhas1 da diinkii i~timada bitti-
(Btz~ta.ra!t 1 fnm aahC!ecleJ 

tile, eskiden sultanlara ikametgah olan 
bu saraylarda ilim ve edebiyalln sonmez 
llle§alelerini parlatan son ekselans Cum
hurreisi Atatiirke derin sayg1lanm1 sun • 
makla iktifa edecegim.» 

Burada salon §iddetli alkl§larla c;m -
lad1. M. Anagnostopulos soylevine ~oy
le devam etti: 

Alman ilim aleminin miimessili ve Al
manyanm en ya§h turkologu s1fatile Turk 
Kurultaym1 yurekten kutlular ve timdiye 
kadar oldugu gibi bundan sonra da o • 
nemli sonuclar dilerim. 

Tiirkiyede son y1Ilarda dilcilik ala • 
nmda yap1lagelen hamleleri tak.ib etmek 
ve bunun tan1g1 olmak benim is:in ger • 
~tekten sevincdir.» 

Carib tesadiifti.ir ki O~iincii Turk 
Dil Kurultaymm topland1g1 1936 y!lm -
da Tiirk bilgisini alakadar eden birc;ok 
eserler c;1km1§hr. Ti.irkiyede c;Ikanlan 
bildiginiz ic;in tekrarlamJyacag~m. Y almz 
Alman dilinde c;1kml§ olup baz1lanmn 
haber alamad1gmt sand1gtm eserlerden 
bahsedecegim.» 

Profesor Giesse bu eserler arasmda bil-
Franarz alimi tezini iz.ah ediyor 

Bu mucize, a§km bir muciB~rsidir. lr-I dard1r. T ezimizde Sovyet B' l"v• d k" 
k d h .11 . . IT 1gm e. 1 
m e as1, m1 etm kalbme ula~!Jran yo- dilcilik i§lerine de temas etmekteyiz. Ve 

lu bulmu~tur. bu suretle Kurultay u··yelerJ· k t ti' -
V . d" "h" d . I"kl . anaa ge re 

e ~1m 1, tan m erm 1 ennde ken· ceklerdir ki Ti.irk ve Sovyet d"l ·1 · ·1· d" .. . . k f ~ f 1 c1 enn 1 1m 
~ .. oz s~stm. e~ e~ege n_tUVa. f~k olan bak1 Ian arasmda baz1 farklar bulunmak-

T urk mtllell, be§enyete h1tab 1c;m elbette Ia beraber -ki bu farklar ayr1 "d 1 _ 
I l"k . .. . ayn 1 eo o 

mevzu ara rna 1 hr. JJlerm icabatmdandtr- her ik" 1 k t 
19 boo ""k b" t l 1 mem e e uncu asnn uyu 1r ta yan cum- ic;in mii terek nazari miidde1·y t 1· h · . l Gi M a ve arne 1 

d
unyk:tpervMe_r

1
t
1 

o
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an b"" ~ksepb~e J•bazz.ini kararlar bulunup bu miiddeiyat ve ka • 
er 1: « 1 et er.. uyu 1rer a ~rat~- rar_Iar Turkiye ve Sovyetler Birligi dilci

ard~~·. ~e her kaVJm orada, be§er1yetm len arasmdaki dostc;a mesai te rikinin in· 
naf 1 1c;m serbestc;.e <;ah~mahdJT .» Ben de, ki§afmt temin edecek mahiyett d" 1 
bu kiirsiiniin iizerinden yeni Turk !abo- Bu mesat· t ·k· . 1 . • il~ktr er. 

h . • .. e~n mm teme 101 atamn 
ratuannt ve onun ankulade ustadm1 1933 te Ti.irkiye ·1 • b" h ·1 1• 1 ye 1 m1 1r seya at yap-
saygt 1 e se am anm.» ffil§ olan miiteveff N"k 1 M ld 

J apon profesoriiniin nutku gv UDU soyliyen Sovya t I 0 fa ... ~rrd Od" uk: 
B d e pro esoru e 1 1 · 

un an sonra ]apon profesorii soz al- «- Miiteveffa Marr d"l "k: 
mt§llr. . . .. . • 1 semanh 

«- Ayni zamanda Kurultay ba§ka
tu ve Kiiltiir BakamnJ da saygt ile selam-
1anm. Kiiltur Bakam Tiirk Dil Kuru -
tnunun ba~kam s1fatile ve ayni kurumun 
.)(orulmak bilmez gene! sekreteri olan ar
kada~ Bay !brahim Necmi Dilmenin ve 
sair bilginlerin yard1mile Tiirk ilmi hak
lnndaki ara§hrmalarda kuvvetli bir te~ -
vik ve cidden §ayam dikkat bir entelek -
tiiel hareket yaratmaga muvaffak olmu§· 
tur. 

Atatiirk ve miinevver arkada§lannm 
:Yaphkla,n i§ler hakkmda kendilerine en 
~ok ~eref verenlerden biri olan Tiirk ya
Zisma ve Tiirk diline aid biiyiik ink1lab1 
Yakmdan tetkik etmekle ve Tiirk arka -
da§lar1mm ara§hrma ve faaliyetlerinin 
objesi olan ilmi mesailin neler oldugunu 
ogrenmekle pek mes'udum. 

hassa, c;ok degerli bir dil alimi olan 
Karl Meinhofun c;tkardJgt bir esere naza
TI dikkati celbetti. Bu eser hakkmda uzun 
uzachys. izahat verdikten sonra dedi ki: 

«- Bu kitabm degeri nekadar yi.ik -
sek say1lsa yeridir. Eger Meinhofun bil
dirdikleri hakikate uyar ve benim Ti.irk 
dilleri hakkmdaki gorii§lerimi teyid eder
se Hindu - Germanistik ilmi sahasmda 
flexionne mefhumu lexikonlardan c;izil -
mek hie; olmazsa ba~ka ti.irhi formiile e
dilmek gere tir. Dikkatli ara§hrmalarla 
~imdiye kadar Ural - Altay, Hindu -
Cermen, Sami, Afrika ... suretinde grup
lara aynlan dillerdeki mi.iessir kuvvetle
rin ayni oldugu ortaya c;tkacaktlr. Su su· 
retle dilcilik aleminin dikkat gozi.inii ii -
zerine c;ekmi~ olan ve bu defa Kurultay· 
da dinlemekle mubahi oldugum esaslan
na gore c;ok kuvvetli goriinen Giine~ - Dil 
teorisinin de gosterdigi, dillerin bir asll
dan ~1km1~ olacag1 dii~uncesi ba§ka bir 
cepheden de teeyyiid etmi~ olu:vor.» 

4) e§, a§a, 5)) id, 6) ur, bur, pur, 7 ne «Yurdun Kurtanc1s1» ad1 veri! en ve 
dur, t'ur §eklinde yedi tiirlii okunu§u ol- Fransa Cumhur Ba§kanbgmda bulunmu§ 
dugunu soyledi. Su Hiyeroglifinin ayni olan, biiyiik tarihc;imiz Thiers, apaydm 
zamanda hem su, hem engin su, ic;mek, dehasile filolojinin biitiin ehemmiyetini 
sulamak, ylkamak, anklandJrmak, tena- kavraml§ll. $u giizel sozler onundur 
siil. gebe kalmak, baba, c;ocuk, agla - derler: «Ban a kelimelerin manalanm ve· 
mak, hayvan strhnda seyahat etmek ve rin, ben de size diinyanm tarihini yaza
saire... anlamlanna geldigini kaydetti. y1m.» Bizim bir atasozumiiz vard1r ki 

Profesor izahlarma §oyle devam etti: «Biiyiik fikirler bulu§ur>> mealindedir. 

T k d T .. k J d ~ tnkl§afmt gostenrken <<Gune§» kelimesile 
o yo a ur - apon ostlugu aza- ·· t kk tJ •• j" b" 

d I J .. mus a a na onem 1 IT yer bualum~tlr.» 
sm an o an apon profesor Okubo da p f .. .. 
tiirk~e olarak §U ktsa nutku soylemi§ - l d" .ro esor son soz olarak Ia §Unlan soy-
t o e 1. IT: 

«- U!u Atatiirkiin himayesi altmda «- Halihazuda diinya tiirkolojisinin 
v~ hi.irmetle huzurunda a!;llan degerli alem§iimul hirer merkezi olan dil ve tarih 
Oc;iincii Dil Kurultaymda bulunmak §e- kurumlarmm pek yakm bir zamanda 
refine nail oldum ve bundan dolay1 kal- Ti.irk uLusa,l ilimler Akademisi i~in ternel 
ben miite~ekkirim. te~kil etmelerini ve bu suretle biiyiik 

D .. t b k 1 1 milletin miistahak oldug~ u Turk kiiltu·· _ 
Bu kongreden elde edilecek neticelerin 

tniistakbel Turk dilciliginin inki§afl ic;in 
~ok verimli olmasJDI biitiin kalbimle te -
lllenni ederim.» 

«- A hiyeroglifinin muhtelif izah- Yuce Ba§kammz Atatiirk, Tiirkiye-
or uc;u ay evve mem eketinize 

geldigim zaman benim ic;in ilkonce goze riiniin mi.istakbel inki~afmm temini ic;in 

Profeaor Jean Denynin tezi 
Yunanh profesoriin nutkunun ti.irkc;e 

terciimesi, Kurultay sekreteri Esma Nay
Jnan tarafmdan okundu. Bundan sonra 
Paris §ark dilleri okulu tiirkc;e profesorii 
Jean Denyye soz verildi. 

Profesor ki.irsiiye gelerek, tiirkc;ede 
«Ler» edatlnm men§eini ara§llran tezine 
§oyle ba§ladt: 

lanm gozden gec;irelim. A siimercede sine ve milletine a§lkllr ve millet te bu 
suyun adJdtr. Siimerce E yi de kullamr; asia Ona kar§l faz.lasile beslemektedir. 
fakat bu E dere, su hazinesi manasma . Atatiirk, yurdunun §an ve §erefini, 
olan ba§ka bir hiyerogliften ahnml§tll. bugiinkunii de, yarmkini de, diinkiinii 
Asuri dilinde akar su demek olan (agu) de bskan(f bir itina ile korumaktadu. 
terkibi vardtr ki dere demege gelen (e- Onun ta§liDak istedigi ad, Atatiirk 
gil) niin degi§ik bir ~eklidir. F ars~adaki ad1, Siimer dilinden, hem Tiirklerin 
ab (a+b), yani (a=su+h=akar) Atas1, hem de Ti.irklerin kalesi anlamtna
dtr. B eki Ku hiyeroglifinin bir ba~ka d1r ki, bu iinvanlann her ikisine de «0>> 
okunu§ tamd1r. Ab arabcada ve Kolt tamamile layJktJr. 

c;arpan §ey, Tiirk milletinin her sahada- geni~ bir yo! ac;malanm candan dileriz.» 
ki c;ah§masJdir. Bilhassa ilimlerin muh- Dost Sovyet alimi, tezini bitirirken 
tel if §Ubelerinde hususile ana dil saha- Ankara Dil, Cografya ve T arih fakulte
smdaki biitiin gayretle <;ah§ma, hakikaten sinden Kurultayda soz soylemi§ olan Ve
§ayani dikkattir. Kendim tarihc;iyim. Dil- cihe ve Sabahatin §ahJslarmda Tiirk 
ci olmasam bile ana di! hakkmda kty- gencligini selamladJgJDI ilave etti ve sii
metli ara§llrmalanmzm ve bu husustaki rekli alk1 larla kiirsiiden indi. 
bilgi faaliyetinizin buyiik muvaffakiyet- Son olarak kiirsiiye davet edilen Vi -
le lisan ilmi diinyas1m aydmlahp ona yanah doktor Kivergic;, diinya dilcilik 
yeni bir yo! ac;masile neticelenecegine ina- teorileri kar§Jsmda (Gi.ine§ - Dil) teorisi 
myorum. mevzulu tezini izah etti. Kivergic; tezini 

«- Burada arzedecegim miitalealar 
Yeni degildir. Ben bunlan 1924 te Paris 
dilcilik sosyetesinde de arz.etmi§tim ve o 
tarihte, ayni sosyetenin toplantJianna aid 
bir zabltta bu soylediklerimin karanhk 
goriinecek derecede muhtasar, iki ii!< sa
ttrhk bir hulasas1 inti§ar etmi§ti. 

Bu birka~ sahr sonradan, Finlandiyah 
tiirkolog Rasanen ile, daha sonra Krako
vili maruf alim Kowalsky tarafmdan ikh
bas edildi. Bununla beraber Kowalsky 
benim• bu husustaki noktai nazanma i§ti
rak etmemektedir ve kendisinin bu husus
taki m;;kalesinden ogrendim ki benim na· 
~ariyem daha gec;en amda Macar bilgi
lli Munkacsy tarafmdan serdedibni~ bu
lunuyormu~. Ancak kullandtgt lisant an
lamadlglmlzdan Kowalsky de ben de i§in 
kiinhiine varamaml§hk. 

Munkacsynin baWl takaddiim etmi~ 
olmas1, benim ic;in sukutu hayali mucib 
olabilirdi; fakat ben onun bu takaddii -
llliinde bilakis nazariyemi takviye edecek 
bir mahiyet gordiim.» 

Profesor, Tiirk dilinde, F ranSIZlann 
siibstantif adml verdikleri (olmak = et
re) fiilinin bulunmad1gml ve mesela: 
(Ben Ti.irkiim, sen Tiirksiin, o Tiirktiir) 
denecek yerde: (Ben Ti.irk, sen Tiirk, 
ol Turk) denildigini, cemi s1gasmm ise, 
.<biz Tiirk, siz Tiirk, olar Turk) §eklinde 
tfade olundugunu kaydettikten sonra, 
&aib s1gas1 zamirinin bu §ekline hassaten 
dikkat olunmasmJ tavsiye etti. Tiirklerin, 
Strf vuzuh kaygusile §ahsi zamiri mesned
den sonra tekrar ebnek itiyadm1 erkenden 
e~inmi§ olduklanm si:iyledi ve ~u rnisalle~ 
11 getirdi: «Ben Tiirk ben, sen Tiirk sen, 
ol T·· k I ur o ... » 

F rans1z bilgini ayni ~eklin bugiin dahi 
§ark Turk lehc;esinde muhafaza edildigi
nj de kaydetti. ikinci zamirin miikerrer 
~~r eleman oldugu i~in daha hafif tekel
lulll edildigini ileri siirdi.i ve sozlerine 
toyle devam etti: 
«- (01 Tiirk ol) ~ekli pek eski za -

lllanlarda kullamlmt§tlr. Bunun roenfi 
leklinde ( ol) dan evyel bir ( dag) vard1r. 
CDag) nefiy edalid1r, bugiin kullamlan 
1eg]j kelimesinin ash da dag - ol dur: 
01 Turk dag - ol) gibi. 
Dernek oluyor ki (ol) zamiri menfi 

~ekJinde iz buakml§, fakat muspet ~ekilde 
lit - mak fiilinin muzarii ile tebadiil et

~i§tir ki,. t1p~1 ~a~ince mukabili bul~nan 
f"~~re kehmes1 gtbt, oda ( olmak = etre) 
lth Yerine kaim olmu~tur. 

Boylece: (01 Turk durur) denir ve 
Ostnanhca §iirlerde bu dal harfinden son
ta c;ifte r1 konarak yaz1hr ve diiriir diye 
te)affuz edilirdi. 

Bulgar aliminin aozleri 
Bulgar milli kiitiibhanesi §ark k1sm1 

miitehassJSI doktor Miatef te soz. alarak 
dedi ki: 

«- Bulgar hukumeti, Bulgar Ma:':rif 
V ekaleti ve milll ki.iti.ibhane namma U • 
c;iincii Oil Kurultaym1 selamlanm. Beni 
davet etmekle memleketime verilen §eref 
dolayJsile goniilden te§ekkiirlerini suna -
nm. 

Davet haberini gee; ald1g1mdan laz1m 
gelen hamhg1 yapmak fJTSaiiDl bulama
dlm. Halbuki tiirkoloji tetkikleri ic;in ge
rekli malzeme vatammda da kafi mik • 
tarda mevcuddur. Yiiksek Kurultayca 
malumdur ki B1.1lgar • T.iirk miina.seh>etle
ri <;ok eskidir. Bu mi.inasebetler hatta ak
rabahk baglan derecesindedir bile. 

Bizde mevcud oldugunu yukanda ar· 
zettigim malzeme iizerinde i§lemek i§i is
tikbalin vazifesidir. Bu vazifeyi kolayla§
!Jracagml sandtglm Giine§ • Dil teorisi 
henuz c;ok yeni ve Bulgar alemi ic;in 
mec;hul oldugundan bugiin ic;in k.at'i bir 
kanaat izhar edemiyoruz. 

Boyle olmakla beraber hence yeni 
Gi.ine§ - Oil teorisi (soylenilen giic;lii_giine 
ragmen) ehemmiyetli ve enteresan b1r te· 
oridir. . 

.Simdiye kadar bi.iyiik muv~ffa~tyetler 
elde ettigini gordiigiimiiz mtsafuperver 
Tiirk Dil Kurumuna ilerisi ic;in de fe -
yizli ve daha c;ok ba§arlh c;ah§~alar ~~ -
ler ve varmak istedigi gayelerm hepsme 
kavu&masJm temenni ederim.» 

Bulgar bilgin soziinii ~oyle bitirdi: 
«- Atatiirkiin gazetelerde okudugum 

ecnebi alimlere kar§l soylenmi§ soz.lerin -
den ilham alarak derim ki: tim in bitaraf 
aleminde, muhtelif milletler, llph bura
da oldugu gibi, birle~meli ve mii~terek 
mesai ic;in dostc;a elele vermelidir. Boyle
ce, be~eriyetin hasretini c;ektigi hakiki 
cihan sulhunun temeli de saglamca a!Jl
ml~ olur.» 

Fransrz. Siimerlogunun tezi 
Bundan sonra Frans1z siimerologu 

M. Hilaire de Barenton kiirsiiye geldi ve 
dillerin men~ei mevzulu tezini §oyle mii· 
dafaaya ba lad1: 

dilinde de bulunur. !rlanda dilinde Abh, Milletinin mazideki §an ve §erefini bu 
Breton dilinde (dere manastna) Abhan derece k1skan!;hkla gozettigi i~in, o da, 
- ki sanskritc;.ede Avaniye tekabi.il eder- bizim biiyi.ik devlet adamJmlz Thiers gi
§ekillerinde goriiliir. Latincede agua = bi, filolojinin o maziyi ke§fetmege ve ay
su kelimesi vardu. Eski Anglosakson, !s- dmlatmaga yard1m edecegini anlamJ hr. 
kandinav, F rizon, N orvec; ve izlanda leh- Ve Onun kuvvetli tahrikiledir ki bu ka
c;eleri (su) anlamm1 ifade ic;in Siimerle· dar az sene ic;erisinde, Dc;iincii Dil Ku
rin A sm1 muhafaza etmi§lerdi. Suyun rultaymm hayranhg1m1za arzettigi neti
bu a a admm eski diinyanm cenubl ve celer elde edilmi§tir. Dilciligin bu yep
§imali iki ucunda konu§ulan yalmz bu yeni zaferleri hele devam ededursun, an
eski dillerde muhafaz.a edilmi§ olmast h, §anh Ba§kanile birlikte yeni Tiirki
dikkate §ayandtr.» ye, ve onun saym bilginleri, hie; §iiphem 

Profesor bu yoldaki izahatma devam yoktur ki, bu i§te, sevgili yurdlan ic;in 
ettikten sonra dedi ki: bir ere£ kaynag1 bulacaklard1r.» 

«- Simdi Tiirk dilini ve binefsihi Bundan sonra !ngiliz profesi:ir Denis-
Tiirkiyeyi ilgilendiren ba ka bir hiye • son Ross kiirsiiye gelerek diizgiin bir 
roglif iizerine dikkat nazanntz1 ~ekece- §ive ile ve tiirkc;e olarak §U nutku irad et-
~· .mi§tir; g1m. ''"~ 

Bu: Mun hiyeroglifidlr ki, Tiirk di- «- Ulu Ba§kan Atati.irkiin, Tiirk 
li su kelirrtesini buradan alm1~ttr. Oku - dilinde viicude getirmi§ oldugu 1slahah 
nu§lan §unlardJr: derin bir alaka ile takib ettim: Turk Oil 

1 _ Mun, mu, mudra; 2 _ Sum, Kurumunun bana lutfen getirdigi dokii
§U 0) suh; 3 _ !a; 4 _ Sig, stk, gu, manlan da biiyuk bir itina ile okudum. 
hatirn. Boylece, bu Kurultaym yabanct uyeleri 

Mu = su, §amu = yagmur anlamla- masmda bulunmak ~erefine haznlanml~ 
nn1 i§aret eder. gibiyim.» 

Bu hiyeroglif. birc;ok dillere suyun a- !ngiliz profesorii, bugiin konu~ulan 
dm1 vermi§tir ki, 0 diller arasmda bu tiirkc;eden ziyade Turk dilinin men§ele
yiizden bir nevi karabet hasl\ olmu~ - rine aid birkac; soz soylemek istedigini 
tur. beyan ederek sozi.ine §oyle devam etti: 

l - Mu, e ile beraber, asuricede .. «-. Zamam~JZJn ~n biiyiik ke§fi, hi~ 
(su) dur. Arabcada dalga manasma §Uphes!Z Ka§gan D1vam lugatittiirkiin 
Migeh, mugah: (Mu = su, + ge = meydana c;Jkanlmastdlr. Fakat daha yeni 
atlamak, s1c;ramak) varcLr. F rans1zcada, olmakla beraber daha da zen gin bir 
Mouille = 1slak (mu- h = sudan + kaynak vardtr ki tek bir yazma niishas1 
I. b ) d k · Briti§ Miizeumdad1r. 1•te ben 51·ze bu 1 = me§ u : rusc;a a mutsit, mo TVJ, ' 
moknut = tslak (mn _ t = su ile + kavnaktan bahsedecegim.» 
si = sulanml§; rn1 = suya + kir, kin= !ngiliz profesorii bu eserden k1saca 
garkolmu§) kelimeleri mevcuddur.~ bahsettikten sonra sozlerini ~oyle bitir -

Profesor Hilaire de Barenton, bun - rni§tir: 
dan sonra, kavimleri birbirinden ibadet- «- $imdi beni Kurultaya ~ag1rmak
lerinin aytrd ettigini ileri siirdii ve tiir Ia bana bagJ§lamt~ oldugunuz biiyiik §e· 
hiyeroglifinin miitehalif okunu§laTJ saye- reften oturii, hepinize bir kez daha te
sinde yalmz Otrus ve Hul adlann1 de- ~ekkiirlerimi sunmakla sozlerimi sona er
gil, Tiirk camiasmm ba§hca kabilelerine diriyorum.» 
alem olan adlan da tefsir etmek imka- ltalyan profeaoriiniin soz.leri 
m oldugunu soyledi. Bu yolda yaptlg1 ingiliz profesoriinden sonra kendisine 
tetkikler mas1nda: soz veri! en 1stanbul Oniversitesi italy an-

«- 0 Tiirk: Tiir=giivercin+Ke= ca ve latince profesorii Bartalini c;ok he
rahib, Ka!u manasmadtr. Demek olur ki, yecanh bir sesle §U nutku soylemi~ ve 
~i.irkler, lbadetleri itibarile giivercin ka- miiteadd1d defalar alb§lanml§hr. ltal -
b~le (Oba) sm1 te§kil ediyorlard1 ve bel- yan profesorii ezciimle demi§tir ki: 
kt de Aram ukmdan idiler. «- Size hitaben soyliyecegim §U bir-

«Belki de» diyoruz. Ciinkii Yafes kac; soz, bir yabancmm mutad cemilesi 
1rkmdan, gene bir giivercin kabilesi var· degil, fakat on rtldanberidir, memleke
dlr ki, ad1 Dodanimdi. tinizde, insanhga §eref veren bir manza-

Diger taraftan, §ark abidelerinde, di- raya §ahid olan bir insamn minnet duy -
ni ayinleri tasvir ederken temsil edilen gulannm ifadesidir. 
giivercinler daima c;ifttir. Bundan Sami Giine~ - t:>il teorisi, evrenseT mahiyet
veya Arami giivercinin Yafesten iireme le, Tiirkiyenin buyiik insanhk camiasile 
giivercinle birle§tigine hiikmedilebilir. hergiin daha ziyade temessi.il etmek husu
Tiirkmen kelimesi de bunu teyid eder: sundaki azim ve iradesinin yepyeni bir 
(~ur = giivercinlerin + Ka = c;ift - delilidir. Avrupanm sair yerlerinde, hep 
len + rna = rahiblerini + ni = §erik- ac kurd feryadlart yiikselip dururken, 
ler.) Tiirkiye, insanlara giir sesile hitab ede-

cl" Modern Tiirk dilinin dur, diir, d1r, 
It ekleri bu §ekilden dogmu§tur .. » 
d Profesor bu izahatJ neticesinde, cemi 
j a!] olan ler ve !arm onlar manasma getn alar zamirinden c;1km1§ oldugu miita
easmda bulundu. 
~~~ ya,lr Alman Tiirkologunun 

izahlarr 

«- Biitiin diller, hie; degilse bizim ~u 
eski diinyamiZin dilleri karde§tirler. Hep
si de ayni surette ve dogrudan dogruya 
ayni kaynaktan ge!m~dir. ~~psin!n ~e 
men§ei bir, anas1 b1Td1r ve butun d1llenn 
bu tek anasl gec;en astrda Kalde (Kel -
dan) meyda~a c;1kanlm1§ olan Si.imer di
Iidir. Ve biitiin dillerin analtgm1 sumer • 
ceye izafe ederken bu kelimenin §Umulii
nii daha daraltmak ve o dilde muhafaza 
edilmi~, tek heceli birkac; yiiz koke has • 
retmek icab eder ki, bizim §U eski diinva
nm biitiin leh!;eleri i§te bu ki:ikten gelme
dir. 

Bu iptidai kokler, Si.imerlerden bize 
niianslan ve benzerlerile esas hirer fik.ir 
ifade eden bir tak1m Hiyeroglifler ek -
Iinde intikal etmi§tir ve bu Hiyeroglifler -
den her biri bu esas fikre oldukcra vuzuh· 
Ia temsil edecek bir §ekil ve surette tas
vir edilmi~tir. Mesela, «su» anlamm1 
ifade eden Hiyeroglif, sulan ta§Jmakta 
olan bir sulama cetvelini tasvir etmekte -

. ~ene y~sefin yazd1gma gore, Doda- rek: <<Hepimizin karde§ oldugumuzu, ve 
n1mm ~enk1 olan Rifat, Greklerin Paf- vaktile, am nura hogan gune§in ezeli 
lagonyen dedikleri Rifatyenlere ad ver- manzarast kar§JSJnda, hep beraber diziis
di. Malumdur ki, bu Paflogonyenler de tii kapanarak, ilk sozii, «A» soziinu g -
~~padokyahlar gib~ Suri, yani Aram1 ne hep bir agtzdan tekelliim etmi§ bu -
d1hle konu§urlard1. Bunlann Aramilerle lundugumuzu hat!rhyalup» diyor. 

b" ~ranstz bilgini tezini alk1§lar arasmda 

11
1tltdi. Bundan sonra fstanbul Dariilfi.i

l ~l\l.J. eski profesorlerinden Alman tiirko
s~il ?oktor Giesse kiirsiiye gelerek §U 

O(: ert soyledi: 
d :- Tiirk Oil Kurultaylarma ikinci 
be ~a olarak i§tirak etmek ~P.refini bana 

11R 1~1Jyan Tiirk Di! Kurumuna en derin 
aygtlanmi sunaflm. 

dir.>> f k 0 b" b" 0 d Bir Hiyerogli in e senya, u mn en 
ayn birkac; tiirlii okunu~u old~gun': i_z~~ 
eden alim, misal olarak su HtyeroghfJm 
ald1 ve bunun 1) A. aa, a, 2) e, 3) me, 

ve binnetice iiphesiz Otrus _ Hul ile kay- Birkac; sene evvel. Atatiirkiin, milletine 
na§lnl§ olmalan boylece kabili izahttr. alfabeyi ogretmek iizere halkm arasma 

Danimarkahlarm ceddi olan bu Do - indigini gormi.i§tiik. Bugi.in, mektebler 
danim vasttasiledir ki, bizim iilkelerimiz ac;tldJgt zaman, Beyaztd kulesinin tepe
Tiirklerle ve onlarm kocaman konfede - sinden a§agt bakacak olursak, Oniversi
rasyonlarile miinasebettedir.» teye dogru giden bir genclik ordusu go-

Profesor izahatma nihayet verirken §U riiri.iz. Bu genclik, Tiirk gencligi, 1922 
sozleri soyledi: de, Atatiirkiin sesine ko an Anadolu ev-

- I 870 felaketinden sonra kendisi- ladlannm ayni heyecanile ko§maktad1r. 

1limlerin hamisi olan Ulu Atatiirke franstzca mi.idafaa ettiginden bunun 
Y?rekte~ hiirmetlerimi sunar ve degerli tiirk~eye terciime edilmi§ bir niishas1 Ku
htmayesi altmdaki c;a!J§mak bahtiyarh- rultay iiyelerine dag1tdd1. Viyanah dok
gmda bulunan Tiirk alimlerini tebrik e- tor bu tezinde. Dil Kurultaym1n giri§mi~ 
derim.» oldugu miinaka§adan §ahsan ka~mmak 
Macar proleaoriiniin giiz.el nutku imkamm bulamadlglDI soyliyerek koklerin 
J apon profesorii~den sonra kiirsiiye manalanm aramak bahsinde dilciligin 

gele~ 13.udape§te Universitesj Filozofi §imdiye kadar birc;ok hatalara dii§tiigiinii 
F akultes1 Dekam Profesor Nemet temiz ve esas rneselenin her kelimenin tam kar
bir turk~~ ile §U soy levi venni§tir: ~1hgm1 tayin etmek oldugunu tebariiz et-
«- Uc;iincii Tiirk Dil Kurultayml tirdi ve tezine ~oyle devam etti; 

Tiirk ukmdan olan Macar milletinin iki «- Gi.ine§ - Dil teorisi uzak insanh
bi.iyiik ilmi kurumu. Macar 1Iimler Aka- gm ilk iptidai ve samimi diisiincesini tet· 
demisile Budape§te Oniversitesi namma kik etmek yolunu bulmu§tu;. Onun 0 • 
kalbimin en derin duygularile selamlanm. niine gec;en ba§ka hic;bir teori yoktur. 
¥acar milleti, TUrk milletinin Biiyiik Oil bilginlerinin tamamile mec;hulii olan 
Onderinin rehberligile yaphgt yiiksek te- bir saha iizerinde ilerlemi tir. 
rakki ve hamlelere kar~1 sonsuz hayran- Eger klasik dil bilgisi kelimelerin ma
JJklar duymaktacbr. Hele Turk ilminin nasJ bakmundan hic;bir sisteme dayan -
fi_loloji sahasmdaki parlak ~ah§malan maks1zm ve ~ok mijphem surette r;ah 1 -
bJZi son derece ilgilendirmektedir. yorsa, gramer elemanlan bak1mmdan 

.Simdiye kadar bu r;a!t~malardan fay- biisbiitun yoksulluk i!;erisindedir. 
daland1k. Bundan sonra, ~imdi i~tirak Oil bilginlerinin tarifleri hep §U ornek 
etmekle bahtiyar oldugum Uc;iincii Oil iizerinedir: 
Kurultaymm viicude getirmi• olacavg1 
k • - Masa ne demektir? 1ymetli neticelerden bir kat daha istifa-
de etmi§ bulunacagiZ. Bu miinasebetle 
bizi dave! eden Tiirk Dil Kurumuna te
§ekkiir ederken Kurultay c;alJ§malarmm 
ger~k ~illetlerimiz, gerek diinya ilmi ic;in 
venmh olmastm oz yiirekten dileriz.» 

Polonr_alt alimin aoylevi 
.. Y ar§ova Universitesi tiirkoloji profe -

soru Zayon~kofski gi.izel bir tiirk~e ile 
dedi ki: 

«- Son y1Ilarda diyebilirim ki tabii 
ilimler istisna edilecek olursa hic;bir ilim 
sahas1 bilhassa tiirkoloji kadar ileri git -
memi§tir. Eger biz bugiin bir taraftan 30-
40 YJldanberi Tiirk kavimleri ve Ti.irk §i· 
ve ve leh<;eleri iizerinde y ap1lan ara§tJrma. 
Ian ehemmiyetle nazan dikkate ahrsak 
diger taraftan da umuml tiirkoloji saha ~ 
smda kazamlmJ§ olan son ilmi muvaffa
kiyetleri gozden gec;.irirsek derhla Tiir -
kiy at sahasmm gec;irdigi miispet tekamul 
ve elde ettigi degerli neticeler kendi ken
dine tebariiz etmi~ olacakhr.>> 

Polonyah profesor bundan sonra tiir -
kolojile Islamistigin ayn ayn §eyler ol -
duguna i§aret ederek sozlerini §oyle bitir
di: 
«- ;3ahsan ben ( eski Anadolunun e

debl §iveleri) ve yeni tiirkc;enin inki§aft 
tarihi uzerinde c;ah an bir turkolog oldu -
gum ic;in Tiirk dilcilerinin bu sahadaki 
faaliyetlerinin a~rhgtm ve degerini his -
setmi§ ve Turk dilci arkada§lanmm yiik
sek himmetlerini eserlerimde birkac; kere 
yadetmi§imdir.» -

Sovyet aliminin entereaan tez.i 
Kurultaya gelmi§ olan Sovyet delegas

yontl adma soz alan Sovyet Ulum Aka-
de~isi. ~>rofesorlerinden Samoilovo~ 
(T urk1ye 1le Sovyetler Birliginde ba§hca 
~~~ilik me~eleleri ve dil kurulu§unun pra· 
~g1) hakkmda hamlad1g1 tezini, tiirk~e 
Jzah ederek dedi ki: 
«- Olkemiz, dost Ti.irkiyenin ekono

roik ve kutiirel hayatta elde etmekte oldu
gu m~vaffakiyetleri bi.iyiik bir samimiyet~ 
le taktb e~ekte ve iki memleketin ilim, 
fen ve sa.~ ~-~ s~hasmda elbirligile c;ah~ _ 
masma buyuk onem vermektedir. 
O~u~ i_c;indir ki kongreye i~tirak eden 

heyeltmtzm tez ic;in se!;tigi mevzu kon -
grenin en esash iki mevzuile yani Tiirk 
Dil teorisi ve Tiirkiyedeki Dil teorisi in
blabmm ameli yollan meselelerile alaka-

- Masa, masadtr. 

Filanca ~eklin muzafunileyh oldugunu 
soylemek bunu mefuliinileyh ile mefu -
liinbihten ayJrd etmege varmak ir;indir. 
I.:akin bu, as1l mevzu hakk1nda hie; bir§ey 
ifade etmez. Kezalik muayyen bir ~ekle 
muzafunileyhtir demekle muzafunileyhin 
mahiyeti tefsir edilmi§ olamaz. 

Hususi bir §eklin izah1 babmmdan, 
modern dilciler, hic;bir §ey katmaksiZin 
ortac;ag gramercilerini takib etmi~lerdir. 
Yan ilml tenninolojinin bu diktati:iri.inden 
~ikyet eden birc;ok dilciler olmu§tur ki. 
Tiirkolog Bang bu meyandadtr. 

Profesor Kivergic; iddiasm1 birc;ok mi
sallerle izah ettikten sonra sozlerini ~oyle 
baglad1: 

«- Bu birkac;, misal, tamamile ilmi 
bir sahaya yeni ayak basm1 olan ilk dil 
teorisinin ehemmiyet ve kabiliyetini asia 
ihmal etmemenizi sizden rica etmek im
kamm bana bah§etmektedir. 

Bu derece pasyon uyandmc1 bir teo
rinin Kamalist Tiirkiye tarafmdan orta
ya t;lkartlrnl§ olmasl beni aynca ve bil
hassa memnun etmektedir. 

~imdiye kadar mer;hul kalan bir saha
ya niifuz edebilmek imkanmm Tiirk Dil 
grupundan elde edilmi~ bulunmas1 bu. 
roemnuniyetimi bir kat daha artlrtni§hr.» 

Kurultaya i§tirak etmi§ bulunan 14 
yabanct alimden 12 si soz soyliyerek Ku
rultaym 2 nci devresi kapanmi§ oldu. 
Miizakere sonunda ba§kan profesor Afet 
dedi ki: 

«- Y ann 30 agustos zafer bayramt 
dolaytsile Kurultay bir giin tatil yapacak 
ve c;ah~malara pazartesi gi.inii saat 14 le 
tekrar ba§hyacakllr. Bugiinkii celseyi ka-
p1yorum.» 

Kurultay birinci devresini Kurum na
mtna sunulan tezlerle; ikinci devresini de 
yabanCJ profe orlerin tezlerile kapaml~ 
bulunmaktad1r. Oc;i.incii ve son devreye 
aynlan tezler pazartesi ve salt gi.inii izah 
edilecektir. 

Kurultaym salt giinii ak§amt c;ah§ma • 
smt bitirmesi muhtemeldir. 



R 

Bursa koylerinde 

bir a~k faciast 

Gene bir k1z karde'i 
taraf1ndan ag1r surette 

yaraland1 
Bursa (Hususi) - Burada Ada ko -

yiinde a§k yiiziinden bir facia olmu~tur. 
Ada koyi.inden Abdullah klZI lrfam; 
annesile babas1 parasma tamah ederek 
hastahkh bir ihtiyara vermi~lerdir. KJZ 
giizel ve ,.ok genctir. F akat bir mi.iddet 
sonra bu ihtiyar, gene k1zm ruhunu tat -
min edemediginden k1z kendisine bir ak
ran aramak zaruretinde kalm1~ ve koyden 

'Receb admda bir delikanh ile gizlice ko· 
DU~m1ya ba~(aml~hr. iki a§Ik bir gun ffi!Sir 

tarlasmda bulu~miya karar vermi~ler; on
ce k1z tarlaya giderek m1m bekliyormu~ 
gibi bir vaziyet ahp Recebi gozlemege 
ba~lami§tlr. Arkasmdan Receb tarlaya 
gitmi~ ve o civarda c;ah~anlan (yonca 
kesmiye gidiyorum! ) diye atlatarak 1r -
fanm yamna gi tmi~tir . 

Civarda c;ah§an Arab Ahmed bu dii -
zenbazhg1 anlam1s ve Recebi takib ede
rek Irfanla r;ok f~na bir vaziyette bulu§
tugunu gormi.i§ti.ir. Arab Ahmed bunu 
sagda solda herkese anlatm1ya ba§lami§, 
nihayet bu haber agabeyisinin kulagma 
gitmi§tir. K!Zin agabeyisi vaziyete mutta
li olunca bu i§in namusuna dokundugunu 
soyliyerek tabancasml almi§ tarlada c;a -
l•~makla me~gul olan Recebi tabanca ile 
yaraladtktan sonra evine donmi.i§li.ir. Bu 

Den17.vollari 
I~LETMESI 

Acentalan: Karakoy Kopri.iba§J 
l'el 42362 - Sirkeci Miiliiirdarzade 

Han. Tel. 22740 

iZMiR SURAT 
POST ASI DONO SO . 

lzmirden eyluliin 3 iincii 
per,embe giinii kalkacagt ilan 
edilen postamtz goriilen Iii -
zum iizerine lzmirden 1 eylul 
sah giinii saat 21 de kalka -

~t·•·r· ............. (.8.14·)-l 

Yar;adag1m1z ekeno
ml devrlnde size pa• 
hahya mal edilmek 
istenen nasihatlerl 
,upheli gorUnUz. 

Her nercde ve herhangi 
bir saatte Krem Pertev'l 
kullanabilirsiniz. Yanm sa
at zarfmda o tesirini gos· 
termi~ tir, bile. 
Krcm Perlev'in yarun asu· 
ltk §ohreti as•ls1z degildir. 
Yiizbinlerce ki§iden Krem 
Pertev hakkmda samimi 
kanatlel'ini sorabilirsiniz. 

sefer de evinde asth bulunan tiifegi ka -
parak kllkarde§i lrfamn i.izerine iki defa ·-------------· 
ate§ etmi~. kar&~inin kolunu par,.alam•§ Deniz Levaz1m Sahnalma 
ve karmndan giren bir kur§unla onu aglT Komisyonu Uanlan 
surette yaralamJ§tlr. 

Vak' a zab1taya akscdince her iki ya
rah hastaneye kaldtnlmi~lardlr. Su<;lu da 
tiifek ve tabancasile birlikte koye gelen 
karakol kumandanma teslim olmu~tur . 

H adiseye ikinci miistantik 1hsan T iim
kan vaz1yed etmi~ ve alakadarlan istic -
vab etmi§tir. Y aralt kJZ, karde~in in tiifegi 
kazaen patlad!glnl soylemi§se de miistan
tiklik<;e hadisenin ic,:yi.izii tesbit edilmi§; 
kmn kolu hastanede kesilmi§ ve miihim 
bir ameliyatla da karnmdan kur§Un <;1-
kanlml- tJr. Su<;lu tevkif olunmu~tur. 

Ucuz ve acele 
satthk ev 

Kad1k6y Ac1badem ikbaliye mahal · 
i Bal sokak No. 15 yedi oda, iki zemin 

odas1, bir kiler, bir donlim bahc;e. 
!c;indekilere mliracaat. 

Gaib Aranayor 
Arabacthk ehliyetnamemle 2576 nu -

marah kazancum bir ci.izdan ic;inde 22 
agustos 936 pazar gi.inU Fmd1kh ile Be
yaztd arasmda dii§lirdUm. Bulanm ic;in
deki para kendisinin olmak iizere insa
niyet namma Fmdrkhda arabac1 ibra
him oglu Remzi adresine getirdigi tak
.dirde aynca memnun edilecektir. 

Tahmin edilen bedeli 14,000 
lira olan 200 ton Dizel mayi mah
ruku 31 agustos 1936 tarihine 
rashyan pazartesi giinii saat 14 
te kapah zarf usulile almacaktJr. 

Muvakkat teminatJ 1050 lira 
olup ,artnamesi hergiin Komia -
yondan paras1z verilir. 

lsteklilerin, 2490 saytlt kanun
da yaz1h vesikalarla teklifi muh
tevi kapah zarf1 belli giin ve sa
atten bir saat evveline kadar Ka· 
stmpa~ada bulunan Komisyon 
Ba~kanhgma vermeleri. (371) 

Fatih icrasmdan: 
Alin in Nesim Levi hakkmda yapbg1 

216 lirahk takib talcbini havi Fatih icra 
dairesinin 935/1986 numarah bor~lunun 
Balatfa Dibek caddesinde Kalafat ma
hallinde Karadogan motorii 1/8/936 

tarihinde haczedilmi~tir ve bor!;lunun 
mahalli hacizde bulunmamas1 hasebile 
icra vc iflas kanununun 103 tincii mad
desi mucibince g1yabi haczin tebligi ic;in 
ikametgahmm me~hul buhmmas1 hase· 
bile ilanen 15 gtin mliddetle tebligine 

riliiilliilliiiiliiiiiiao(ip;;e~r~a~t~b~·r;liiliiiiiiilliiiilii .. , kurar verilmi~ tir. Mezkilr mtiddet zar· 

RIZA •"• VER fmda borc;lu bizzat ve yahud bilvekale 

Doijum ve kad1n hastallklarl 
mlitehaSSISI 

Cagaloglu, Nuruosmaniye caddes 
No. 22, Mavi yap1 

T eleton 22683 • 

dairci icraya mtiracaat ve haciz hakkm· 
da diyecegini soylemesi aksi takdirde 
miiteak1b icra muamelesine devam olu-
r.acaf't 15 giin miiddetle ilan olunur. 

(252<15) 

Cumhuriyel 
Matbaa ve Cinkografhanesi 

Senelerdenberi temiz ve muntazam mesaisile tamlmlf ve bir 
miiddet Matbaacrlrk ve Ne,riyat Tiirk Anonim $irketi tarafmdan 
idare edilmi, olan 

CUMHURiYET 
Matbaa ve <;inkografhanesi 

faaliyetine devam etmektedir. 
En son aistem makinelerle miicehhez olan bu biiyuk miiessese 

hernevi tab1 ve k•lite itlerini nefaset ve siiratle meydana getir · 
megi taahhiid eder. 

Ad res: Istanbul • Cumhuriyet MatbaaSI. Posta kutusu -
Istanbul: 246. Telefon: 24290 

M. M. V ekaletinden: 
1 - Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Harbiye Okulu In . 

gilizce ve Frans1zca, Almanca ogretmenliklerine Yiiksek okullarda 
?~r~t~e~lik y~pmak salahiyetini ve vesaikini ve bilgilerini tafiyan 
•kt Ingtl1z.ce, btr Almanca, ii~ Frans•zca ogretmeni almacakbr. 

2 - Bu ogretmenliklcrin iicreti dera saati ba,ma 4 ila 5 liradn. 
3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bonservis ve nii 

fus kag1d1, askerlik vesikasi, ii!rer fotogra£1 ve bulunduklan memu 
ri!etl.eri gosterir hal terciimesi ve bir istida ile Ankarada M M. Ve 
kalehne, tstanbulda Pangalbda Harbiye Okulu K. muracaatleri ve 
sarih adres yazmalart laztmdrt. Miiracaatler en gee; 20 eylul 936 ya 
kadar yapiimahdir. «232» (655) 

KE 
CUl\fHU RtYET 

A iZ 
Yazan: TEKIN ALP 

Frans1z Parlamentosu Reisi M. Herriot 

bu eser i~in bir mukaddeme yazmJ~br. 

Profesor Dr. M. Fuad Kopriilii gene bu 
esere yazd1g1 mukaddemede diyor ki: 

«Bugiinkii Tiirkiyenin maddi ve manevi 
biinyesini, psikolojisini anlamak ve ogren • 
mek istiyenler i~in, bu eserin krymetli bir 
rehber olacagznt umumiyetle soyliyebilirim. 
Y almz yeni T iirkiyeyi ogrenmek istiyenler 
degil , umumiyetle milletlerin uyam~ ve yiik
seli, tarihile ugrafan aosyologlar ve tarih~i· 
ler de bu eseri biiyiik istilade ile okuyacak· 

lard tr , kanaatind eyim. » 
KEMALlZM, Tiirk inktlabm• anlamak 

i~in okunacak biricik ve en miikemmel 
eserdir. FiatJ 150 kuruf. 

T evzi merkezi: 

CUMHURiYET GAZETE VE MATBAASI 
Biitiin kitabcilarda bulunur 

M. M. V ek.aletinden: 
Gedikli Erbaf Haz1rlama mekteblerine talebe ahmyor. 
1 - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erbaf Haz1rlama mekteble -

rinin ihzari smtflarma 3 s1mfh ve gedikli orta ktsmm 6. smtflarma 
da 5 Simfh koy ilkmekteb mezunlarJ ahnacaktxr. 

2 - Bu mektebler yahh ve parastzdtr. Mektebe giril tartlar• As
kerlik ~ube Ba,ka_nlarmdan ogrenilebilir. 

3 - Yukandaki ,artlarJ tafiyan ve gedikli erbat olmaya istekli 
olan koylii ~ocuklarmm en ge~ 20 eylul 936 tarihine kadar mensub 
olduklari Askerlik ~ubelerine miiracaat etmit ve evrakm1 tamamla
mif olll"alarJ laz•md1r. «136» (4349) 

30 A::Ust'ls 19;}> 

Ankara Muzik Ogretmen 
Direktorliigiinden: Okulu 

Bu y1l okulumuza se!;im yoklamasile ahnacak yeni talebelerin ya
z!lma i~lerine 10 eylul per~embe giinii batlanacak ve 19 eyliil cumar· 
~esi giinune kadar siirecektir. 

Se!rirn yoklamalarJ 22 eylul sah giiniinden 29 eylul aah giiniine 
kada!' yatnlacaktrr • 

Okula girme tartlari fUnlard•r: 
1 Miizjge istidad1 bulunmak, 
2 Uk okulu iyi derecede bitirmi, olmak, 
3 Yatl 12 den kii~iik ve 14 ten biiyiik olmamak, 
4 Okumasma engel bir sakathgJ olmamak (hastahk, sakathk, re~ 

kaket ve ilah. gibi». 
Okula ahnacaklardan 10 talebe Milli Miidafaa Vekaleti emrinde 

baudo ogretmeni olarak se!;:ilecektir. 
hteklilerin, yukanda yaz1h giinlerde, ilk okul ,ehadetnamesi, nii· 

fus kag•d•, afi kagidJ, s1hhat raporu ve 4 tane fotografile Okul Di • 
rektorliigiine batvurmalan. «545» (623) 

KATRANLI GELlK BORULAR, c;ELiK 
KAZAN BORULARI, GAZ BORULARI 

miisaid §eraitle sattlmaktad1r. Istanbul ikinci Vak1f han No. 10 da 
E. SADi 

Silifke Jandarma Okulu Eksiltme 
Komisyonu 

1 - Eksiltmiye konulan i~: «160,000» kilo ekmektir. Tahmin e· 
dilen bedeli «on alb bin sekiz yiiz» lira olup muvakkat teminat mik • 
tart bin iki yiiz altm1~ lirad1r. 

2 - Eksiltme kapah zarf usulile 1 eyliil 936 giiniine rashyan sa · 
h giinii saat 10 da Silifke Jandarma Okulu binaSinda toplanan Ko • 
misyonu tarafmdan yapilacakttr. 

3 - Ekmek i!rin konulacak unun ve ekmegin evsaf ve ,eraiti Q. 

kul salonunda asthd1r. lstiyenlere bedelsiz verilir. 
4 - Eksiltmiye gireceklerden kanuni ikametgah ve Ticaret 0 • 

dalanna kayidli olduklarma dair vesikalar aranacaktlr. 
5 - Eksiltmiye gireceklerin muvakkat teminat1 i~in sand1k mak • 

buzu veya banka mektublarile teklif mektublarmi kanunun tarihb 
dahilinde ve kapah zarf i~inde ihale saatinden bir saat onee Komis· 

~d1r Eksiltme ili.nt yona vermeleri laztmdtr. Bu saatten sonra verilecek mektublar1n k ty· 

j}j Baytndtrhk meti olm•yacagt ilan olunur. (4545 ) Konya 
" DirektOrliigiinden: ~--·i-nh•i:rlar Umum Miidiirliii\'iinden I 
Konya Baymduhk Direktorliigii i!rin 40 ~adu 2400 lira muham • 

men bedelle a~1k eksiltmeye konulmuttur. Bu i~e aid fartname be
delsiz olarak Konya Naf1asmdan ahnabilir. Eksiltme 9/9/936 !r&r· 
tamba giinii saat 15 te Vilayet Daimi Enciimeninde yap1lacak ve ek
siltmc a <;1k zarf usulile olacak 1r. Eksiltmeye girebilmek i!;in istek· 
lilerin 180 lira muvakkat teminat vermesi ve bundan batka 3000 
Iirahk !rad1r it lerini muvaffakiyetle yap1p tamamlad1gma dair res • 
mi vesikayt haiz olmas1 laztmdu. (727) 

Bilan~oya 
hakim almanca bilir iyi bir 

MUHASiB 
Bir Turk §irketi tarahndan a
ranmaktarur. 1§ §ahadetname
leri ve resimle posta kutusu 

760 a mi.iracaat. 

Onemli Bir T avsiye 
Yunanistanda emlaki ve hukuku 

olan yurdda~lardan bunlann ida
relerini saglam bir esasa ba!lla
mak veya satmak ve miibadele• 
etmek istiyenlerin Galatada Bii· 
yiik Tiinel hamnda 4 numarah 
yanhaneye miiracaat etmeleri tav-

siye olunur. Tel. 40194 

istanbul Erkek Ogretmen Okulu 
1935 . 36 ders ytll mezunlar1na: 

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

yin emirleri bulunduklan yere bildirilecek ve yol paralar1 da dog -
rudan dogruya kendilerine gonderileceginden mezunlann beyhude 
yere 1stanbula gelmemeleri ve dogru adreslerini mektubla hemen 

bildirmeleri ilan olunur. (571) 

K1rklareli Belediyesinden: 
Her sene a!rtlmast mutad olan Kuklareli Sonbahar Panaym bu yJl 

Trakya Umumi Miifetti,liginin yiiksek tensibleri iizerine 16 eylul 

1936 da a!rilacakhr. 
16, 17 ve 18 eylul giinleri olmak iizere ii!r giin devam edecek olan 

bu panay1ra biiyiik ve kii!riik olmak iizere her nevi dam1zhk ve ka
sabhk hayvanatl~ sebze ve !retid emtea sablacakttr. Hayvan sata -
cak olanlarm satacaklan hayvanm sahibi bulunduguna dair vesika 

ile saghk ~ehadetnamesinin bulundurulmasJ mecburidir. 
Hayvan ahm1 il;:in iilkemizin her tarafmdan ahc1lar bulunacaktJr. 

1 - ~artname ve ke,ifnamesi mucibince 6259 lira muhammen be -
delli su tesisatma aid boru ve c1vata kapah zarf usulile eksiltmeye 
konulmu11tur. 

2 - Eksiltme 7 /IX/1936 tarihine rashyan pazarteai giinu nat 
15 ~.e Kabata,ta Levaztm ve Mubayaat hm ve Sabm Komisyonun· 
da yapiiacakhr. 

3 - ~artnameler paraSJZ SOZU ge!;en fUbeden ahnabiJir. 
4 - Muvakkat giivenme paras• 470 lirad1r. 
5 - 1steklilerin eksiltmeye girebilmeleri i~in kanunen kendilerin -

den aranmaSI iktiza eden vesikalarile birlikte kapah zarflarm1 ek • 
siltme giinii saat 14 e kadar sozii ge!ren Kol]lisyon Reisine makbuz 
mukabilinde vermeleri laztmdtr. ~547) -1 - 10/VIII/936 giiniinde kapah zarfla gotiirii olarak eksiltme
ye konulan 33223 lira 28 kuru~ ke,if bedelli Kayseri idare binasi 
intaahna istekli !rtkmadigmdan yeniden ayni tekilde eks.iltmeye 
konulmu~lur. 

2 - Eksiltme evrak1 1 ]ira 66 kuru, mukabilinde latanbulda ln • 
hisarlar tn,aat ~ubesinden ahnacakhr. 

3 - Eksiltme 8/IX/936 giiniine rashyan sah giinii saat 11 de Ka· 
batatta inhisarlar Levaz1m ~ubesindeki Ahm Salim Komisyonund& 
yap1lacakbr. 
4- Muvakkat teminat 2491 lira 74 kuruttur • 
5 - isteklilerin ihaleden en az ii~ gun evvel lnhisarlar lntaat 

~ubesine gelerek diplomah miihendis veya mimar olduklarma dair 
ehliyet vesikalanm ibraz ile miinakasaya girebilecekleri hakkmda 
birec' vesiki' almalan lazimdir. 

6 - Tekliflere aid kapalt zarflar ihale giinii en ge!r saat tam one 
kadar Komisyon Reisine makbuz mukabilinde vcrilmit olmahd1r. 

(482) 

TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiYANGOSU 
Simdiye kadar binlerce kitiyi zengin etmi,tir. 

5 inci ke~ide 11 Eylui 936 

ikraltl·ve :l ;_ 0 0 0 Biivuk 
dad1r 

lirad1r 
Ayr1ca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

(20.000) liraltk bir miikafat vard1r ... 
Panayira gelecek olanlarm her tiirlii esbab1 istirahatleri temin edil

mif oldugu ilan olunur. (673) ----------·---------------------------------------------------------------
FENNi SONNETCi 

EMiN FiDAN 
Be~ikta11 Erip aparhmam 

Telefon: Kabine 4439S, ev 40621 

,_ Dr. 1HSAN SAM• ' 

BAKTERiYOLOJi 
LABORATUARI 

Umum kan tahlilab , fren~ 
noktai nazanndan 'Vasser man Vt' 

l<ahn teamiilleri kan kiireyvab 
sayJlmasl. Tifo ve tSJtma hastahk
an te~hisi, idrar, baloam, cerahat, 

kazurat ve su tahlilab, iiltra mik 
roskopi, husus• a~t l ar istihzar1. 
Kanda iire, seker Klorur Kolles

terin miktarlanmn tayini. Divanvolu 
.. __ No. 113 Tel: 20981 

Mektep, in~ilizc~ri en , iyi ilgr~ten bir milessesedir. Almanca veya frans1zca ihtiyari olarak miitehass1s muallimler 
ta~af1ndan o_gret1hr. M1lll terb1ye ve kiil~ilre son derece ehemmiyet verilir. Aile hayah ya~at11Jr. Kiltilphaneleri 
miikemmeld•r. K1z ve erkek beden terb1yesi ve sporlar talebenin bedenr tekemmiiliinii temin eder. lise k1sm1 

. • , derslerine munzam olarak ticaret dersleri gilsterihr. 

MUHEND IS KISMI Amell ve nazari usullerle elektrik, makine ve Nail a miihend1si yeti~t1rir . 

KAVIT G0NLERI: 
I A~ustos 'tan sonra <;ar~amba ve Cumartesi gUnleri saat 9:00 dan 12:00 kadar. 7 Eyl lilden sonra her g011 · 

Fa.zla. •ualCuna.t i<;in n~el,tupla veya. bizzn.t n1Urac.na.t edilebilir. 
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30 Agustos 1936 

iSTiKLAL .LiSESi 
DiREKTORL0G0NDEN~ 

1 - tlk, Orta ve Lise ktstmlarl i~in ktz ve erkek, yahh ve ya
tlstz talebe kaydmA batlanmtthr. 

2 - Kayid i~in hergiin 1aat 10 dan 16 ya kadar okula mu -
racaat edilebilir. 

3 - Bu y1l ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrtlan 
talebenin yerine az miktarda yeni talebe ahnacaktu. Okula 
girmek istiyenlerin bir an evvel muracaatleri tavsiye olunur. 

4 - Eylulun on betine kadar kaydini yeniletmiyen eski tale
benin muracaatleri kabul edilmiyecektir. 

5 - fstiyenlere kayid fartlartnt bildiren tarifname gonderilir. 
~ehzadebaft, Polis karakolu arkasmda. Telefon: 22534 

Beyoglu • TUnelba•• • Yenlyol 

KIZ ve A L M A N L I• S E S I• ve Ticar~t 
E~~ Mekk~ 

Tam devreli Lise. Ticaret Mektebi • Almanca otrenmek i~io ihzari SlDlf 

Derslere 9 EyiUI Car~amba ba;lanacakflr. 
Kayid muamelesi 1 eylulden itibaren hergiin aaat 8 den 12 ye 

kadar, nufus tezkeresi, &fl ki.gJdJ, s1hhat raporu, 4 fotograf ve 
mekteb tasdikname veya diplomasile yapthr. Fazla. tafailat i!tin 

mektebe miiracaat veya 44941 • 44942 ye telefon edilmeai. 

Naf1a V ekaletinden: 
1 - lrmak - Filyos hattmm Germece, BahktSik, Kayadibi istas· 

yonlarmda dordiincii smtf hirer yolcu binasile hirer umumi bali. in
fast kapah zarf usulile miinakasaya konulmuttur. 

2 - Miinakasa 8/9/936 tarihinde saat on be,te Demiryollar ln
faat Dairesjndeki Miinakasa Komisyonunda yap1lacakbr. 

3 - Bu iflerin muhammen bedeli «60» bin lira ve muvakkat te
minah ({4250» liradtr. 

4 - Baymdtrhk genel f&rtnamesi, ~imento f&rtnamesi ve vahidi 
kiyasii fiat cetveli, proje ve pli.nlarla miinakasa f&rtnamesi, muka
vele projesinden miirekkeb bir tak1m miinakasa evrak1 «300» ku -
l'Uf mukabilinde Demiryollar lntaat Dairesinden verilmektedir. 
5- Bu eksiltmiye girmek istiyenler 2490 No.h eksiltme kanunu 

mucibince ibrazma mecbur olduklar1 evrak ve vesikalarla 7/5/936 
tarih ve 3297 numarah resmi ceridede ili.n edilen talimatname mu -
cibince Veki.letten almif olduklarJ miiteahhidlik vesikasml ve tek· 
lif zarflanm mezkiir kanunun tarifab dairesinde haztrhyarak 8/ 9/ 
936 tarihinde saat on dorde kadar Demiryollari fntaat Dairesinde 
tevdi etmeleri li.zJmdu. «511» (517) 

• BOYOK <;AMLICA TEPEStNDE ---

'' B a I k a n Fest i v a I i ,, 
30 Agustos Pazar giinii saat 15 den sabaha kadar 

PROGRAM: GiiNDUZ 
1 - Alaturka yaih giire~e i4tirak edecek pehlivanlar : 

( Tekirdath Hllseyin, Molla Arif, Mulayim, Afyonlu 
Siileymao, Ytldtr Bekir vesaire ) 

- Ganoa yarlflan, 3 - OzO.m ve iyi au mOsabakalan 

AK ~AM 1 Saat 21 1-2 tan itibaren TOrk, Yunan f f' I K 8 1 
'1 I Romen, Bulgar heyetlerinin ittirakile es IVa ve lr a osu 
T epeye otobiis, istanbul a vapur, Oskiidar, Kadtkay. Bostanc1, 

ve Modaya Tramvay seferleri temin edilmi§tir• 
._ ______ Duhuliye bir lirad1r. 

• 
lnhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 

ldaremiz Ne,riyat $ubesinde !rah,tmlmak iizere imtihanla bir 
hliitercim ahnacakllr. 

lmtihana gireceklerde aranacak tartlar: 
I - Memuriyete girmek i~in lbtm gelen vaa1flar1 haiz olmak. 
2 - Y &fl 21 den &fag I, 35 ten yukar1 olmamak. 
3 - Lise tahsili olmak veya 0 derecede tahsil gordiigiinii tevsik 

etmek. 
4 - Askerlik vazifesini yapmlf olmak ve fayed yiiksek ehliyet -

llameli ise s1hhi sebeble tecil edilmif olmak ,yiiksek ehliyetnameli 
degilse askere ahndtii zaman idaremizden bir gilna miitalebede bu
lunmamak. Miisabaka: 

A - F elaefi ve edebi bir fransiZca metni tiirk!reye veya ayni mev
~ua dair tiirk!re bir metni fradiJZcaya ~evirmek. 

B - tdari, ikbsadi, veya hukuki frannzca bir metni tiirk~eye ve 

ayni mevzua dair ti.irk!te bir metni franatzcaya ~evirtnek. 
2/9/936 ~art.amha giinii yap1Iacak olan bu imtihana girmek isti· 

Yenlerin daha fazla malumat almak iizere dilek!relerine baghyacak
lart 3 k1t'a fotograflart ve vesikalarile birlikte Memurin ~ubemize 
rniiracaat etmeleri liizumu ilan olunur. (730) 

Siimer Bank· 
yseri Bez Fabrikasi 

Miidiirliigiinden: 
Siimer Bank Kayseri bez fabrikasmda yurdun kimsesiz ktz !tO

c:uklarmdan ve kad1nlarmdan 150 kitinin barmdmlmalan ve 
balomlart i!tin yer haztrlanrntfhr. t,~ilerin muntazam iateleri ve 
her tiirlii istirahat ve emniyetleri temin edildiginden a,ag1daki 
teraiti haiz taliblerin on giin zarfmda bizzat hiiviyet cuzdanla • 
rile Sumer Bank Kayseri Bez fabrikasma miiracaatleri ili.n olu
llUr. 

1 - 16 ya,mdan &fag1, 30 yafmdan yukar1 olmamak. 
2 - Ge!rici ve bulaftk haatabgt olmamak. 
3 - Azas1 nokaan olmamak. 
4 - Kimsesiz ve yoksul olmak. «623» (751) 

ldrar yollar• hastahklar• mUtehass1s1 
Dr. R E !i i D S A M i B E R K E R 
Beyoglu IstikJAl cad. Mis sokak Gok~ek ap. Kat 11 

·A.KATIEL 
(A. K UTI E L) 

~takoy, Top~ular caddesi No. 33 

-----
Sahib ve B~muh.ttrrtrt: Yunua Nadi 

umuml ne$ri71at1 tdare eden YaZJ l1len 

Miidilril: Hikmet Miinil 

cum11.urtvet matbaam 

Cl J• ·•wrtiY ET 

En ho~ meyva usarelerlle haZll'· 
lannu§t:l.r. Hazmi kolayla~tltlr. tn. 
loban lzale eder. Kam temizliye

re.k vlicude tazelik ve eanlilik 
bah§eder. 

1NG!Ltz KANZUK ECZANESt 
Beyoglu • lstanbul 

Sattbk Otomobil 
Gayet iyi kullamlmx~. olan edi ki§i· 

lik •La SALLE" markah giizel bir oto
mobil ehven §artlarla saWacaktn. 

Galatada, Kevork Bey ve Alime han
larmda 1, 2, 3 numaralarda mukim 
«SIDNEY NOViLL VE ~ti"REKASI» na 
miiracaat. 

Her birine bi!rilen ederi 19 
lira olan 900 : 1340 tane nobet!ri 
mutambasJ kapah zarfla yaph -
rtlacakhr. ~artnamesini 130 ku -
ruta almak ve ornegini gormek 
istiyenlerin hergun ogleden son -
ra Komisyona gelmeleri ilk te • 

minalt 1909 lir& 50 kuru,tur. t -
haleal 23/9/9~6 ~ar~amba gii -

nii saat on birdedir. Eksiltmesine 

gireceklerin kanunun 2 ve 3 un
cii maddelerinde yazth belgeleri 
teminatlarile tekla mektublar1 1 
ihale saatinden en az bir saat ev
vel Ankarada M. M. V. Satmal
ma. Komiayonuna vermeleri. 

«158» (4436) 

Mardin Hudud Taburu i~in 
kapah zarfla 225 bin kilo ekmek
lik un ahnacakhr. ilk teminah 
1857 liradtr. lhale eyluliin ye • 
dinci pazartesi giinii saat 9 da· 
dtr. lsteklilerin teklif mektub • 
larm1 ihale saatinden bir saat ev
vel Mardin Satmalma Komisyo • 
nuna vermeleri. «229» (656) 

*** 
100 ton agtr benzin satm alm-

mak iizere kapah zarfla ekailt • 
miye konmuttur. Hepainin tah· 
min edilen bedeli 32500 lirad1r. 
~artnamesi 165 kurut kart•himda 
M. M. V. Satmalma Komisyo • 
nundan ahnacakttr. lhalesi 17/ 
9/936 per,embe giinu saat 15 
tedir. tlk teminah 2457 lira 50 
kuruttur. Eksiltmiye girecekle • 
rin 2490 sayth kanunun 2 3 iin· 
cu maddelerinde istenen 'belge
lerle teminat ve teklif mektub • 
lartm ihale saatinden bir saat 
evvel Ankarada M. M. V. Sa· 
hnalma Komisyonuna verme -
Ieri. «244» (790) 

Muhtelif yerlerde yaptmla • 
cak olan 14 yer alb tanklartniD 
idari fartnamesindeki F fakra· 
81~daki degitiklik dolayxsile ye
ntden kapali zarfla eksiltmiye 
konulmuttur. Tahmin edilen be· 
deli 144956 lira 76 kuruf olup 
ilk inane paras1 8497 lira 80 ku • 
ru~tur. thalesi 16/9/936 t;ar • 
tamba gunii saat 15 tedir. Ek -
siltmiye gireceklerin sartnamesi 
750 kuru• ri10kabilind~ M. M. V. 
Satmalma Komisyonundan ala • 
bilirler. Eksiltmiye gireceklerin 
2490 say1h kanunun 2, 3 iincii 
maddelerinde yazth belgelerle 
Baymd1rhk Bakanhgmdan fen -
ni ehliyetnarnelerile birlikte ida
ri tartnamede istenen ve b~he • 
mehal verilmesi mecburt olan ve· 
sikalarla teminat ve teklif mek · 
tublarmt ihale saatinden en ge~ 
hir saat evveline kadar Ankara• 
da M. M. V. Satmalma Komis • 
yonuna vermeleri. «245» (792) 

KADIN, ERKEK ve QOOUKLARA 
mahsus 

MiiTENEYVi VI MiiNTEHA 
QE,iDLER 

En miikemmel cinsler 

En dun fiatlarla 

PARDESULER 
MANTOLAR 
PAL TOLAR 
MUSAMBALAR 

ve 

KOSTUMLER 

En ~1k 
ve 

mUntehab 
~e~itlerin i 

9 

ftte satin ahrken nazan dikkate 
alacagmiz b&fhca vas1flar: 

Empermeabilize ve su 
ge~miyen « Burberri» 

PARDESULERi 
Her renkte 

MU~AMBALAR 
En miikemmel kumatlarla 

imal edilmit 

PAL TOLAR 
KadJD ve Cocuklara mii.tenevvi 

ve miintehab ~e,i<Uerde 

MANTOLAR 
ve I 

MU~AMBALAR 

Hazrr ve tsmar
lama en son 

mod a 
EI~.BiSELER 

istanbul GayrimUbadiller Komisyonundan· 
D. No Semti ve Sokatt Emlak c· . • 

u h II . 1ns1 ve H1•8 •. ·v•a a est N seye I!Or 

1453 Edirnekap1 Yaghane E o. hissesi muhammen K 
Hac1muh1ttin 1~8 Y. 89•50 metre arsa 450 A~tk 
Yenikoy Maslak E 52 arttuma 

Tophane 
Hacu~li 
Kas1mpa~a 

Buyukpiyale 
Kiiviikpazar 
Riisternpa§a 
Bakukoy 
Kartaltepe 
Buyiikdere 

) 

Ye§ifkoy 
l;)ev.ketiye 

Ortakoy 

~engelkoy 

Ferikoy 

Beyoglu 
Kawerhatun 

695!-1 metre arsa 20 0 K Y. 58 apah 
Qtkmazdibek 

Dereboyu 

lpcil~r 

Jncirli 

Cevizlibahcte 
Biiyiikdere 
cad. 

E Buh-ar 
Y. Gaziavranos 
ve ~aadetli 
E . Oereboyu 
Y. Kii§ndiye 
Mahallen Sandet 
E. Abdiog1u 
Y. Abdipa:;:a 
E. Rum kilise
si arka 
Y. Lala~ahin 

E. ve Y. 
26-28 
E. 4 
Y. 7-8-10·11 
E. 7 
Y. 11 
E 3·4·S mo.. 

harita 345 
E. 5 mo. Y. 1 
E. 132-132 mli. 
134 mu. 
Y. 189 
Mahallen 40 

E. I 17 mii. 
Y. 10 

E 14·16 
Y. ~4-26 
E. 45 
Y. 35 

201 metre arsa 

94,80 metre arsa. 

DukkA.mn 35/ 120 his., 
ve iki pul his. 
2449 metre arsa 

38 metre ar a 
348 metre ar anm 
36/oO his. 

310 metre arsa 

Ah~ab hanenin 
1/8 his . 

Bah~eli ah~ab 
hanenin l/2 his. 
Bahcteli ah~ab d1lk· 
ka.mn 1/2 hts. 

Dudu odalar1 E 1·3 lra.dh 45 m~tre 
<;1kmaz1 Y. 13 arsanm o/24 his. 

810 

100 

360 

300 

r.o 
3:.::0 

6;)0 

80 

180 

200 

110 

zarl 
Ar;1k 

artt1rma 

) 

) 

• 

) 

d YukarJda evsab yazlh gayrimenkuller on giin muddetle satl!ia C(tkanlmJ~tlr. lhaleleri 9-9 936 
e 60 ~aruba gfi.nii saat on dorttedir. Satl~ mtinha.suan gayrimilbadil bonoslledir. 

tarihine tesad1H 

KUMBARA 
0 

BIRE 
1000 
VEREN 

TARLADJR 

.- . 

, ........... 
~~~ -. ,,.,., .. 

//II .. ' .. 
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idareli ve ucuz soguk 
hava dolab1n1 buldu ya; 
art1k dUnyaya bile me
telik verdigi yok ! ... 

• 
I 

ucuzlugu ve son derece 
olmast sayesinde her 

idareli
eve girdi 

kar1~t1. Bugiin ve hayatimtza 
FRiGiDAiRE Soguk hava 

dolab1na sahib olan bir kimse her ne pahastna olursa 
olsun F R i G i D A i R E den vazge~emez. 
Bu yaz sacaklardan bunalmayantz. lhk sularla, agtrla9m19 yemeklerle mldenlzl 
bozmay1n1z. Yaz hastahklar•ndan kendinlzl ve ~ocuklartn1z1 koruyunuz ve bir 
FRiGIDAiRE ahntz. 

r-11~ 
1~ ,,.. "'JI'J 
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FRIGIDAIRE ] r 
I M A 0 E 0 N l y , B V C E N E R A L M 0 T 0 R S j 

L ••• M 
j BOURLA BiRADERLER ve ~iirekast 

• • • ••• ••• 
-.... 

~ -
..-.:: ...-II 

Galata : Hezaren caddesi - Beyoglu Istiklal caddesi 
Ankara: Bankalar caddesi - lzmir Gazi Bulvan 

Her dolab1n iistiinde hakiki FRiGiDAiRE' in alameti olan 
bu markaya dikkat ediniz. 

ve S A T I E' nin biitiin ~ubelerinde 

VE os KOLONYASI 
Limon, tunmc, mandarin ~i~ek· 

lerinin ozlerinden yaptlmtt 90 de
recelik yeni icad bir kolonyadtr. 

VENUS Kolonyast 
1936 aenesine kadar icad olu · 

nan biitiin kolonyalarm fevkin • 
dedir. 

VENUS Kolonyasintn 
Bir damlast yiirege ferahhk 

verir. Sinirleri teskin eder. He • 
kimler bile hastalariDa VENOS 
kolonyaaile masaj yapmalartnt 
tavaiye ediyorlar. 

Depoau: Nureddin Evliyazade 
kimyevi ecza, alat ve ttriyat tica • 
rethanesi, Istanbul, Bah~rekapt. 

Gebze Kaymakamhgmdan: 
Gebze merkejl'.inde yaptlacak 55 ev ile Orhanh koyiinde yaptlacak 

31 go!rmen evine talib ~tkmadtgmdan dolayt miinakaaa on giin miid
detle uzahlmtfltr. lhale eyluliin ii~iincii per,embe giinii aaat on dort
te Gebze Maliyeainde Komisyon huzunmda yapiiacakhr. (702) 

iMREN 
Yaln.~ moda aleminde degil, san'at ale
minde de miihim bir inkllib yapacakt1r. 

EYLOL 936 Yl SAB1RSIZLIKLA BEKLEYiNiZ 
Galatasaray, eski Sahiblnln Sesl 210 No. h magaza 

istanbul Vilayeti 
Naf1a Miidiirlii~iinden: 

11/9/936 tarih cuma giinii saat on be,te Istanbul Vilayeti Nafta 
Miidiirliigii odastnda «10.000» lira ke,if bedelli Yiiksek lkttaad ve 
Ticaret mektebi asaah tamirah a~tk eksiltmiye konulmu,tur. 

Mukavele, eksiltme, Baymdtrhk ifleri genel ve hususi ve fenni 
,artnameleri, proje, ke,if hulaaasile buna miiteferri diier evrak «50» 
kuru, mukabilinde verilecektir. 

Muvakkat teminat «750» liradtr. 
lsteklilerin teklif mektublanm «5000» lirahk bu i,e benzer it yap· 

hgma dair Nafta Miidiirliigiinden almtt oldugu miiteahhidlik ve Ti
caret Odaas vesikalarile 11/9/1936 cuma giinii saat on bette Vilayet 
Naf1a Miidiirliigiine relmeleri. (586) 

Giimriikte ipekli E,ya Sat1'1 
istanbul Giimriikleri Sall, i,Ieri Miidiirliigiinden: 

1365 kilo ipekli kumat kapah zarf usulile i~ memlekete veya ya· 
ban illere sahhyor. lsteklilerin A~tk Soz gazetesinin 26/8/1936 gun
Iii niishasmdaki . ilantmszt okumalart. (580) 

AYDIN 
Kadtn ve Erkek Berber Salonu 

En son sistem Konfor 
ManlkUr PedikUr c;ok temiz i9~ilik 
En son Tuvaletler: Ucuz 

Sirkeci Ebussuut caddesi No. 86 

Karamiirsel il~ebayiigindan: 
Karamiirselin Altunizade ~iftligile Ktzderbend ve Y alakdere 

koylerinde infa edi,lecek 90 ~ift gii!rmen evinin in,aat on giin miid • 
detle ve pazarhkla eksiltmiye konmu,tur. 

lateklilerin teminat ak!releri ve vesikalarile birlikte 4 eylul 936 
cuma giinii saat 16 da Karamiirsel lskan Komisyonuna miiracaat • 
leri. (809) 

Babkesir Vilayeti Daimi 
Enciimeninden: 

1 - A!rlk ekailtmeye konulan i,: Memleket haatanesi ihtiyact i~in 
sattn ahnacak 91 kalem alatt cerrahiyedir. 

2 - MezkUr alatm muhammen bedeli «955» lira «26» kuruf, 
muvakkal teminat bedeli 71 lira 64 kuru,tur. 

3 - lhale 10 eylul 936 tarihine rashyan perfembe giinii saat 15 
te Bahkesir Vilayeti Daimi Enciimeninde yaptlacakhr. 

4 - tsteklilerin yukar1da yazth giin ve saatte muvakkat teminat • 
larrm Malsandtgma yabrdtklarma dair makbuz veya banka mek· 
tublarile Enciimeni Daimiye miiracaatleri li.ztmdtr. 

5 - Muvakkat teminat Malaanchgma yatmhr, Enciimende para 
ve tahvilat kabul edilmez. 

6 - Buna aid ,erait ve malzemenin cinsini ogrenmek istiyenlerin 
Bahkesir Vilayeti Daimi Enciimen Kalemine veya istanbul Sihhat 
Miidiirliiiiine miir•caatleri ilan olunur. (753) 

Bu Ufak Yanlu; 
SiZi 10 VA$ 
Daha fazla gosterebilir 

Su renk pudra sizi gencle§tirir 
ve cildinizi giizelle§tirir, ba§ka 
renk pudra da, aksine olarak sizi 
ihtiyarlann§ gibi gosterir. Teninh 
esmer ise, esmerlere mahsus bh 
pudra ve mesela koyu Ra§el ren 
ginde bir pudra kullanmamtz icab 
ettigi gibi teniniz kumral ise, a 
,.m Ra§el renginde bir pudra kul
lanmaruz lainn geJir. Bir pudr2 
intihab etmek i~in yiiziiniizde al 
h muhtelif renginj tecriibe etme 
li ve tesirini gormelidir. Bu.run ve 
~enenizi s1k sik pudralamamak i~ 
cildde sabit duran bir pudra kullan -
mahs1D1Z. Bir kutu pudra deruniine 
bir ka§Ik miktarmda krem kopiigu ila· 
ve ederek pudraD.lZJ kuvvetli ve sabit 
bir §ekle ifrag edebilirsiniz. Tokalon 
pudrasmda en iyi · cins havalandml • 
011§, pudra ile beraber krem kopiigu 
matlftp ll)iktarda ve fenni bir surette 
kan§hnhm§hr. 

Bu pudra, cild iizerinde ne leke b1 " 
raklr ne de tabaka halinde goriinii>"• 
Yalruz bir defa pudralanmakla seJJ:e 
saat sabit kalarak §ayant hayret ve 
sevimli bir ten yaratu. Renk; son za • 
manlarda icad edilen ve hi~bir vakit 
yanh§hk yapm1ya imklin buak.Iruyall 
bir makine ile kontrol edilmi§tir. Hct 
sabah 5,000,000 kadm Tokalon pudra • 
sm1 kullanu. 

1 nei stnJf D C f T K k t Noro 
Operator r~ a er ayyar an a ~iriirjien 
Paris · T1p fakiiltesi Prof. GOSSET' in genel cerrahi servisi ve DE- MAR· 

TEL'in dimag cerrahisi enstitiisii sabak muvazzaf asistana 
Dima§: cerrahisi (Gugiis, karan, rahim ve idrar yolu ameliyatlar1) 

Mnay•n•' 0~•·;::::~:: B;:::;:::• ~;::No 1 T ol440861 
Belediye Matbaas1 i~in laz1m olan muhtelif cins kagtd, kapah 

zarfla eksiltmiye konulmu,tur. Bu kagtdlartn hepsine 6683 lira 40 
kuru, fiat tahmin olunmu,tur. 14/9/936 pazartesi giinii saat 15 te 
Daimi Enciimende yaptlacakllr; ~artnamesini gormek istiyenler pa· 
rastz olarak Levazsm Miidiirliigiinden ahrlar. Talib olanlar ka " 
nunun tayin ettigi vesika ve 502 lirahk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber teklif zarflarsn1 yukanda yaz1h giinde saat 14 e 
kadar Daimi Enciimene vermelidirler, «B.» (820) 

,.,_ 
Ke,if bedeli 200 lira olan Tepebatmda !;iehir Tiyatrosunun ~atl• 

stmn tamiri pazarhga konulmuftur. Ke,if evrak1 ve f&rtnamesi Ert• 
ciimen kaleminde goriiliir. 1stekli olanlar 15 lirahk ilk teminat (feJJ 
vesikasl farthr) makbuz veya mektubile 1/9/936 salt giinii saat 14 

te Daimi Enciimende bulunmahdtr. «B.» (822), 
,.,_ . 

Yapilmakta olan kanalizasyon ameliyab dolaytsile 1/9/936 tarl• 
hinden itibaren Cihangirde Akarsu yoku,u, Hardal ve Tavukw;:JJl~ 
aokaklarile Bogazkesende Seferbostan, Akarsu sokaklarmsn f,fl ; 
tiin ~akil vasitalartna kapah bulunaca:_gt ilan olunur. «B.» (821 


