
BUG ON 
3 fincil sahifemizde: Kal:ius ve esrar 

~ehirleri. 

4 iincfi sahifemizde: Diinkii at ko -
~Ian. 

KEMALiZM 
Yazan: Tekin Alp 

5 inci sahifemizde: Fikirler - ~erif 
RulO.si. Sagllk bahisleri - Dr. Ali Ma -
hir 1~1ldak. 
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Turk inki!abi hakk10da §imdiye 
kadar yaztlmi§ eserlerin en miikem
melidir. Frans1z parlamentosu reisi 
Herriot ve doktor Kopriilii Fuad eser 
i~in hirer mukaddeme yazmi§lardJr, 
Her genc:in elinde bir tane bulun
mahdtr, 

Telefon: Ba§muharrlr ve ev1: 22366 Tahrlr heyet1: 24298 idare ve matbaa JoSm1le Matbaaclllk ve Ne§r1yat ~Urkett 24299 • 24290 \.. 
$ 

AnkaraYJ 
Bir kanalla denize 
Bagbyamaz miyiz? 

lspanyada vaziyet hiikii~ 
met lehine inki~af ediyor 

Atatiirk 

Bugiin istanbulu 
,ereflendiriyor 

~ sash eti.idleri bilahare yaptlmak 
~ iizere ~imdiden fikri ortaya ko
, yuyoruz: Ankaray1 bir kanalla 
denize haglamak imkam yok mudur? 

Asiler hakimiyeti 
biitiin kuvvetlerile 

elde etmek i~in 
~arpi,Iyorlar 

, ~vrupada deniz ktyiS!nda olmtyan 
devlet merkezlerinin ekserisi buyiik bir su 
kenanndachr, ve bu su ile hem denize 
baghd1r, hem de i~erilere. Biiyiik bir su· 
Yun btiytik bir §ehir i~in ne biiytik bir ni
tnet oldugunu ise soylemege hacet bile 
Yoktur, Ankaramn i~inden ge~ecek bii
Yiik bir akarsu Anadolu yaylasmm bu kls
llum cennete ~evirebilir, ve sulardan isti
fade olunarak memlekette yaptlabilecek 
Unar ve ihya i§lerinin en parlak bir niimu
llesini te§kil edebilir. 

Guadaliyede 
bir~ok 

asiler bir bozguna 
asi zabitler intihar 

ugraddar, 
etti 

lkide bir kendisine temas olunmu§ ol
rnak suretile zaten mevcud olan bu fikir 
ahiren Sovyetlerin devletimiz nezdindeki 
Buyiik Elc;isi Karahan Y olda~la bir go
rU§memiz esnasmda tazelendi. Karahan 
Y old a~ Moskovamn bir kanalla Volgaya # 

baglanacagmdan bahsederken Ankara 
i~in buna benzer bir i§i Cumhuriyetin ni
tin ele almtyacagmt sordu. Fikir yeni bir 
~ey degildir, ve su i§leri ise Cumhuriyetin 
otedenberi takib ettigi meselelerin birinci
lerindendir. Ankaranm i~inden ge~ebile
cek suyun yeni §eklini, bu suyun kiic;tik 
gemiler i§lemesine miisaid olacak bir ka
nalla aktnlmasl ihtimali te§kil eder. Biz 
onu i§te bu ~ekliyle zihnimizde evire c;evi

Toledoda hiikumete mensub milisler $ehri asilere kar$J miidataa ederlerken 

Madrid 2 (A.A.) - Royter bildiri- cumhuriyet kuvvetleri asileri tarda xal,~
maktad!r. yor: 

Sokaklarda daima silahl1 kimseler do
la§makta olmakla beraber §ehirde siikun 
caridir. 

Hukumet ve isyan kuvvetlerinin Clu -
rumunda pek az degi§iklik vard1r. 

Hiikumet krtaalr Hueskayt 
i¥gal ediyor 

Barselon 2 (A.A.) - Havas ajan -
smm Oragon cephesindeki hususi muha -
biri albay Villalbanm kumandasmdaki 
cumhuriyet kuvvetlerinin Hueskaya 12 
kilometrodaki Bietano koyanii i~gal e -
tiklerini bildirmektedir. 

te nihayet icra kabiliyetini haiz bir mad
de olarak gordiik, ve efkan umumiyemi
zin tetkikine arzetmege de karar vermi§ 
bulunduk, 

Ankaranin ic;inden ge~ecek sulann en 
tniihimmi Ktz1hrmak olacaktJr samyoruz. 
f.ger seviye mlisaidse biz oradan Anka· 
raya ac;tlacak ve denize kadar takib olu
nacak bir kana! ic;in Volga - Moskova 
kanahndan degil, Balttkla Beyazdenizi 
biriblrine baghyan Stalin kanahm a~mak 
i!;in kullamlan usulden istifade etJnegi 
tercih ederiz. Ruslar Volga • Moskova 

kanalmdan once Baltikla Beyazdeniz a
rasmda pek miikemmel bir kana! a~tJiar, 
Ve bu kanah a~makta hapisleri kullandl
lar. Kana! ac;rhp bittikten sonra bu i~in 
nas1l yaptld1gma dair Maksim Gor.kinin 
Pek giizel bir yaZISIDl okumu§tuk. Ustad 
bu yazlSlnda Stalin kanalile iki biiyi.ik ne
ticenin birden istihsal edilmi~ oldugunu 
anlahyordu: 

I - Medenl hir eser olarak bi.iyi.ik bir 
kana I 

2 - Orada iyi ~al1~an hapislerin ceza
l.m hafifletilmi~ olrnak suretile yiizlerce 
Ve binlerce mahpusun 1slaht hal etrni1 ola
rak cemiyete iadeleri. 

Filhakika bu Stalin kanalmi ac;mak 
ic;in orada hep hapisler ~ah§tmlml~ ve on
teden kararla~tmlml§ esaslar dahilinde 
olar~ bunlardan iyi c;ah§anlann, iyi ha
reket edenlerin cezalan peyderpey indi
riltni~tir. Boylelikle hapis hem iyi g1da a
larak ac;1k havada c;ah§mak imkanma 
;'nalik kilmml~, hem de iyi c;ah§t!gt tak
dirde cezasmm tahfifi veya affl suretile 
kendisinin biran evvel insan cemiyeti i~ine 
Yepyeni bir insan olarak ka~masma 
tneydan verilmi§tir. Bu i§in hapislere ta· 
al!uk eden lmm1, medeni eser olan kana· 
~~~ ac;1lmasmdan daha az ehemmiyetli de
~•ldir, 

Ayni 1eyi biz Ankaramn ic;inden gec;e
b~k devlet merkezimizi der.ize baghyacak 
lr kana) tizerinde ni~in tatbik etrniyelim? 

, Cezada intikam fikri yoktur. Ellerin
Qen hirer suretle fenahk c;rkarak hapisa
-llelere giren kimseler cemiyetin elbette 
ll;ok acmacak ferdleridir. En fenas1 §udur ti ~eza mi.iddetlerinin biraz fazlahgt nis-

Ctinde bunlar cemiyet hesabma kaybol
~U§ insanlar sayrlabilirler, eger onlarm 
~ allerini rslah edici tedbirlerle cemiyete 
b aha evvel sapasaglam iadeleri imkam 
ulunmazsa. Biz hapislerin memleket 

~enfaatine yarayacak faydalr i§lerde ~a
h§ttrdmalanm onlann lehine ve cemiyetin 
•. aYI1na miiracaat olunabilecek en miies
<>lr ";are sayryoruz. 

n ?n, on be§ ekip lialinde boyle bir h
h a 1 a.~akta c;ali§hnlacak dort be§ bin 
b iflsin bu i§i nihayet iki iic; senede bitire-
11 ecegini tahmin ederiz. Tabii smai ima
hat i~in muhendisler !;all§acak ve kana! 

~:.friyatJnda bir dereceye kadar fenni ve
~ .~the ~ullamlacakhr, Fa kat i§in biiyi.igii-
u! ~Ptsler goreceklerdir. . 

lit t itda ve i.i~ be§ kuru~ ta liarcl1k ver
ih~· suretile bu i§te her hapis ic;in giinde 
~ •bar edecegimiz fazla masraf nihayet 

1'1 e~ kuru§u tecaviiz edemez. Demek ki 

Genada, Majork ve diger §ehirlerde 
asiler §iddetle bombard1man edilmi§ler -
dir. 

Madride gelen haberlere gore, birc;ok 
asi zabitler ya intihar etmi§ ve yahud son 
iki giin zarfmdaki muharebede i.ilmii~ -
tiir. 

Y abanci memleketlerden posta ~anta
lan arttk geliyor, fakat biiyiik. teahhur 
vard1r. 

Bayonne 2 (A.A.) - Hududdan a· 
!man malumata gore, Guadalupe top~u
su asileri bozguna ugratmJ§tlr. Asiler Sen 
Sabastiyendeki Beasain i.izerine taarruz 
te§ebbiisiinde bulunduktan sonra geri ~e
kilmi§lerdir. Bu bolgeye gonderilen yeni 

El-Sosyalista gazetesinin hususi kay
naktan ald1gt bir malumata gore, hiiku • 
met kttaatt Guadalajara vilayetindeki 
Kastilloyu alml§ ve 86 asiyi oldiirmii§ti.ir. 

General Barrera ile Gonzalezin 
cesedi bulundu 

Madrid 2 (A.A.) - uadalajara 
hiicumuna i~tirak eden hiikumet zabitleri 
tayyare k1~lasmda sivil giyinmi~ olarak 
General Barreranm cesedini ve amiral ti
niformasile de General Gonzalez Dara
mn cesedini bulmu§lard!r. 

[Arkast Sa. 6 siltun 6 daJ 
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lngiliz- M1s1r askeri 
anla§masi parafe edildi 
Kapitiilasyon ve ekalliyetler miizakereleri de 
bitince esas muahede Londrada imzalanacak 

Mrsrr Ba~vekili Nahas Pafa ve Sir Lampson yanyana 
Kahire 28 temmuz (Hususi muhabiri· leti, istiklaline zincir vuracak her hangi 

mizden) - ingiliz - M1s1r muahedesinin bir muahedeyi daima reddedebilir U
en nazik ve en mUhim losmm1 te§kil e- midile §imdilik teselli bulmaktadir. 
den askeri esaslar, Nahas Pa§a ve Sir Halk kiitlesine gelince cmuahedeye 
Milles Lampson tarafmdan iki heyeti liizum yoktu~ deyip ge~i~or. 
murahhas? namma Zaafaran sara?.n~a Emin .. bir membadan ald1g1m mal'll -
parafe ed1ldi. Husule gelen asker1 lh - mata gore, parafe edilen ingiliz _ :Mislr 
lafm metni resmen ne§redilmedigi hal- muahedesinin askeri kJsm1ru te§kil e
de metnin mi.indericatl haklonda gaze - den esas noktalar §Unlard1r: 
telerde, siyasi mehafilde ve avamm ag- • 1 - Kanal mmtakasmm i§gal miid -
zmda alelade manhgm ve istiklru me£- deti 20 sene devam edecektir. Bu rniih
humunun kabul etmedigi bir takim ne§- Ietin sonunda, M1s1r ordusu kanah mii
r.iyat ve havadisler ~1kb. Memlekette dafaa edecek vaziyette olursa !ngiliz 
efkarl umumiye endi§eye dii§tii. Gene- ordusu ~ekilecektir. Miihletin sonunda 
lik ve miinevver tabaka, son soz meb'u- tahliye hakkmda iki devlet arasmda ih· 
san meclisinde oldugu i~in, MlSlr mil - [Arkast sa. 7 siltun 3 tel 
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be§ bin hapis icin giinde 750 lira, ve yll
da uc; yi.iz giinliik ~ah§IDa muddeti ic;in 
225 bin lira. Bu hesabla oyle bir kanalm 
bize nihayet birkl-c; milyon liraya mal o
labilecegi anla~Ihr. 

Kana! K!Zihrmaktan Ankaraya gel
clikten sonra C1b1k deresi vaclisinde ilerili
yerek Sakaryaya katJlacak. ve bi.iylelikle 

biiyiiyecek olan o nehrin yataklan da JS· 
lah edilmek suretile denize kadar miinte
hi olacakttr. 

fleride Sakaryayt Sapancaya ve Sa
pancayt da lzmit korfezine baglamak 
mi.imki.indiir. 

hte bugiin ic;in y almz fikir. 
YUNUS NADI 

Ankara 2 (Telefonla) - Reisi
cumhur Atatiirk, bu _ak§am saat se
kizde hususl tre.~le Istanbul~ har.e: 
ket etti. Biiyiik Onderi Mechs _Relsl 
Abdiilhalik Renda, Ba§vekil Ismet 
fnonii ve Vekiller ugurlad•lar. 

Dahiliye Vekili ~iikrii Kaya da 
Atatiirkle birlikte lstanhula ~~;itti. 

F ransa, devletlerin 

i~ iflerine kari,Il
mas'tnl istemiyor 

Hiikumet, bu maksadla 
biitiin devletlere miiraca· 

ata karar verdi 
Paris 2 (A.A.) - Havas bildiriyor: 
Hiikumet, yabancl devletlerin i<; i§ • 

I r'ne mi.idahale edilmemesi hakkmdaki e 1 • 1 .. kaidelere kat'i surette nayet uzumuna 
dair gene! bir gorli§ birligi tesisi ic;i~ bi.i -
tiin devletlere miiracaatte bulunmaga ka-

rar vermi§tir. . 
Hiikumet, ~abuk netice elcle etmek t· 

c;jn, daha diin ak§amdan fngiliz ve ltal
yan hiikumetlerine hirer telgra~ ~e~er~k 
bu husustaki ~ahsi hath hareketrm btldir
mi§ ve 1spanyol dahili miicadelelerini kl
sa kesmege ve beynelmilel mi.inasebetler
de muhtemel ihtilatlardan sakmmaga 
matuf tekliflerde bulunrnu§tur. 

lngiltere ve italya bu telgrafa cevab 
verir verrnez, hiikumet diger alakadar 
devletlere de ayni suretle miiracaat ede

cektir. 
Miizakereleri c;abukla~tumat arzusun

da bulunan Frans1:z hiikumeti, asiler le • 
hine olarak yapilmi~ olan silah teslimab 
sebebile, kendisini, bir tarafh tatbik ede
gelmekte oldugu bitarafhk be;yannamesi
le artik bagh addetmemekted1r. 

Omid ettigi gibi, c;abuk bir surette kat'i 
teminat elde edebilirse, durumda seri bir 
salah has1l olacak ve bu salah esasen bo
zuk olan Avrupa durumu ii:zerinde miim
ki.in akisler faraziyesini uzakla§hracaktu. 
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Dinarb Mehmed 

C. Londosa yenildi 

Ma~ 50,000 ki,i oniinde 
~ok heyecanb oldu 

1 

f;ok iyt giire~mesine Bir tayyare oyu -
ragmen rakibtne ye. nu tatbik ederek 

nilen Dinarb Dlnarltyt yenen 
M ehmed Cim Londos 

Atina 2 (Hususi muhabirimizden, te
lefonla) - Atina stadyomu bugiin mi.i~
tesna bir gun ya§ad1. 50 binden fazla se
yirci stadyomu hmcahmc doldurrnu§tU, 

Saat 6 30 da evvela Yugoslavyah 
Miilayiml~ Yunanh Makso. arasmda. bir 
giire§ miisabakasl yap1ld1. lki pehhvan 
berabere kald1lar. 

Saat 7 yi 20 ge<;e Dinarh Mehmedle 
Cim Londos ringe ~tkhlar. 

ilk hucumu Yunanh yaptl. Cim Lon -
dos kac;amaklarla ve ~ahmh oyunlarla 
hallu giildiiriiyor ve oyunbazhk yap!yor
du. 6 dakika sonra oyun ciddl §ekil al -
maga ba§ladJ. Dinarll, Londosu bacak 
rnakasma alarak fena halde sJkl§hrmaga 
ha§ladt. 

Halk ishklar c;ahyor. Cim Londos, 
kendini kurtar, diye, bagmyordu. 

Londos bir flTSat bularak kendini kur
tardt ve Dinarlmm sol kolunu yakalama
ga muvaffak oldu ve fena halde biikme
ge ba~lad1. Dinarh ac1dan inliyor ve ken
disini kurtarmaga c;ah§Iyordu. Bu Strada 
50 bin ki~inin §iddetli alki§Iarile stadyom 
~mhyordu. 

Nihayet Dinarl1 bu fena vaziyetten 
kendisini kurtarabildi. Oyun tekrar ba§

[Arkast Sa. 6 sutun 3 te] 

Olimpiyad atletizm mii
sabakalari diin ba~lad1 

Diinkii miisabakalarda bilhassa Ame
rikab zenci atletler temayiiz ettiler 
Serbest giire~lerde takimimiZ maglub oldu. Bugiin 

Milli tak1raimiZ Norve~lilerle kar,da~tyor 
Berlin 2 (Sureti 

mahsusada Berlin 0-
limpiyadlanna gon - 1 

derdigimiz arkada -
~Im!zdan, telefon -
Ia) Muhtelif 
spor kollan iizerin -
de Olimpiyad mii -
sabakalan bug i.i n 
ba§ladt. 

Biiyiik stadyom -
da yiiz on bin ki§i · 
lik muazzam bir 
kalabahk toplanmw 
tJ. Alman devlet 
re!Sl M. Hitlerle 
General Goring stad 
yomda haz1r bulu · 
nuyorlard1. 

Ogleden e v v e I 
ha§IIyan miisaba -
k a 1 a r 1 n bugiinkii 

, 

programmda l 0 0 Almanlarm Olimpiyadlara i~tirak eden kadm 

metro, 800 metro ~ampiyonlarmdan Cfsela Mauermeyer 

yiiksek atlama, sec;melerile giille atJna, metro siirat ko§usu sec;melerinde bilhassa 
I 0,000 metro mukavemet ve kadmlar a - Amerikahlar temayiiz ettiler. Amerikah 
rasmda cirid atJna rni.isabakalan vard1. atletlerden ikisi Oveus ve Mitkalf adla -

Yiiz metro siirat ko~usu nnda zenciler diin muvaffakiyet kazanan 
On iki seri iizerine tertib edilen l 00 [Arkast Sa. 6 siltun 1 del 
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lngiltere - Sovyet Rusya 
deniz anla~mas1 

iki taraf aras1nda tam- bir mutabakat hasd 
oldu. ingilizler, Sovyetler Bir]igi deniz kuvvet

lerinin hususi bazi sartlarini tan1ddar 
' 

Moskova 2 (A.A.)- Tas ajans1 bil
diriyor: 

fki tarafh deniz muahedesi meselesin
de, 30 temmuzda Londrada Sovyetler 
Birligile Ingiltere arasmda bir anla§ma 
hasd olmu§tur. 

lngiliz heyeti murahhasasi, Sovyetler 
Birligi deniz kuvvetlerinin hususi bazr 
§eraitini tamml§ ve birc;ok Sovyet istek • 
lerini kabul etmi§tir. 

Buna mukabil, Sovyet hiikumeti de 
anla§manm elde edilebilmesi ic;in miihim 
birc;ok tavizlerde bulunmu§tur. 

Sovyetler Birliginin hususi cografi du
rumu ve dahili harb ve miidahaleler ne
ticesi olarak Sovyetler Birilgi filosunun 

bsmen ahmp gotiiriilmii~ olmas1 sebebi
le, Sovyet heyeti murahhasas1 Londra 
muahedesi metnine baz1 ihtirazi kayidler 

[Arkast Sa. 6 siitun 3 tel 
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'' Herhalde ecnebi bir 
toprakta Olecek degilim, 
Habe~ imparatoru, vazifesinin askerlerinin yantn
da son bir miicadeleye atdmak oldugunu soyliiyor 

Habet} lmparatoru Haile Selasiye askeri ktyafetile ve oglu ile beraber 
. Londra 2. (A.A.).:-- Sunday Chor -1 ic;ecek, silah ve miihimmat ihti ·aclan ge

mcle gazetes~ muh~b!.nne. beyanatta bu - ni§ mikyasta temin edilmi~tir. Benim va
lunan N eca§J, demt§l!r kr: zifem askerlerimin yamba§mda son bir 
. ~<- .!'1emleketimin istiklali mi.icadele- miicadeleye ahlmaktir. Herhalde ecnebi 

Slnl ka~ l~y~n terkedecek degilim. Cenev- bir toprakta olecek degilim.» 
rede h•r Istikraz akdine muvaffak olama- Jtalya Dessienin istirdadtnt 
d~m. F akat ba§ka tarafta bir istikraz ak- tekzib ediyor 
dme muvaffak olaca ~g1m1 iimid ediyorum R 2 (A A ) D · · · · d d · oma . . - ess1enm 1shr a 
Bu. ~a~s~dla burada bir komite viicude edilmi§ oldugu haberi kat'i surette tek -
getmlml§llr. Ve §imdiye kadar elde edil- zib edilmektedir. 
mi§ ol_an neticeler, timid verecek mahi - Resmi mehafil, dogu Afrikasmdaki 
yetted1r. ~~ndan boyle Habe§istamn ce - vaziyetin normal oldugunu ilave eyle -
nubugarbJstndeki k.uvvetlerimizin yiyecek, mektedir. 
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VIYANA OO_N .. U$U 

Tarihl tetrika: 112 M. TURHAN TAN 

Padi,ah, bir yandan taziiarinl tav~an ardmda 
ko,tururken, bir yandan da kafiye ve 

mazmun avlam1ya ~ahfiyordu! 

Halbuki bu ceza hie; te yerinde degil~ 
di. Ciinkii Usturgonda dii§manla harbi 
istemiyen gene ~apulcu askerdi. Kuman~ 
dania Zagarc1 ve Samsuncuba§tlar, so~ 
nuna kadar harbetmek fikrini ileri siiri.in~ 
ce Viyana oni.inden tabanlanm yaghya~ 
rak ka~rnl§ ve §imdi Usturgona gonderil~ 
mi~ olan ~apulcular ayaklanmi~Iar ve 
Bekir Pa§a ile Y eni~eri ~orbac1lanm ol~ 
diirmege kalki§mt§lardJ. Bu vaziyelte 
Bekir Pa§a ile c;orbacJlar, kalenin tesli
minde kendilerinin reyi ve nzas1 bulun~ 
mad1gma dair c;apulculardan bir hiiccet 
alarak kaleyi dii~mana birakmi§lardJ. 
Kara Mustafa Pa~a bu hi.iccete kulak 
asmad1, ~apulculann ileri gelenlerini te
peletmegi di.i§i.inmedi, faciamn vukuunda 
hic;bir alakalari olmtyan adamlan oldiirt~ 
tii. 

F akat kendisi de vesveseden, end:§e~ 
den yerinde duramaz ve bir yerde otu· 
ramaz oldu. Hele KIZlaragasJ Yusufun 
Azadh admt ta§lyan baltac1 ile gonder
digi bir bohc;a armagan, onun kaygulan~ 
m, tasalarm1 bi.isbiiti.in az1ttl. Ci.inki.i gii~ 
nah1 kadar sevmedigi ve onun tarafmdan 
da asia sevilmedigini bildigi bir adamm 
boyle armagan yollayr§tm miinaf1k<;a bir 
hareket, aldahcl bir ikiyiizliiliik saymt~~ 
h, derin tahliller yapmaya koyulmu§tu. 

Sad1razamm ~i.ipheler, endi~der i~in
de bocalanmakta ne kadar hakh oldugu 
anla§Ilmak ic;in Hi.inkarm vaziyetini goz· 
den ge~irmek icab eder: Avc1 Mehmed, 
Viyana bozgunlugunu duyar duymaz 
Belgraddan palaman ~;ozmi.i§tii, ordudan 
uzakla~mak fikrile Filibeye gitmi§ti. La· 
kin onun iki eli kanda olsa avdan vazge~· 
mesine imkan yoktu, Filibenin dort yam 
ise o devirde c;eltiklikti, av yap1lamazdJ. 
Bu sebeble Edirneye kadar yiiri.idii, 
T unca k1ytlarma yerle§ti. 

0 vakte kadar Budine gonderilen s,~ 
lahtar Sabin Mustafa da donmi.i§tii. Ktz
laragasl ve Biiyiik 1mrahor Bo~nak Sii~ 
leymanla dilbirligi yap1p SaduAz.aml 
gozden tamamile dii~iirecek sozlerle Hiin~ 
kan doldurmaya, h~krrtmaya ko • 
yulmu$tU. Fakat Avc1 Mehmed ge· 
ne teenni ediyordu. Ciinkii Ktz· 
laragasile Siileymanm Viyana inhi~ 
zamm1 duyunca: «Dii§mammizm mu
mu sondii» diyerek ve elele vererek se~ 
vincden oynad1klanm kendisine ftsildi~ 
yanlar vard1 [""]. Bu sebeble onlann 
sozlerine kulak vermek istemiyordu. Sa· 
hin Mustafamn Sad1razam aleyhinde bu~ 
lunmas1 ve hele Ocagm Padi§ah tarafm· 
dan yap1lacak her i~i ho~ gorecegini te· 
min eylemesi i.izerine teenniyi b1rakmak, 
.rCara Mustafa Pa~ay1 tepelemek arzu· 
mna kap1lmakla beraber acele etmedi. 
<;iinkii iradesine sahib bir adam degildi, 
mutlaka di.irtiilmek ihtiyacmdayd1 ve bu 
ihtiyas,m1 en ~ok anas1 T urhan Sultan 
tarafmdan yap1lan telkinlerle temin ede
biliyordu. 

Halbuki §imdi anas1 yoktu, Ba§haseki 
Giilnu~ lc.endi mevkiini korumalc.tan ve 
rakibelerile dovii§mekten zaman bulup 
ta siyasi entrikalara alakalanamtyordu. 
Kala kala en yalc.m dost Giilnar Haseki 
ile Ba§cariye Afife kahyordu. Bunlann 
da siyasete kulak ast1klarl yoktu. Giil~ 
nar, ~ehzadeler anas1 olmak haysiyetile 
Hiinkar i.izerinde mutlak bir tasarruf 
hakh iddia eden Giilnu~la miicadele ha~ 
lindeydi, bi.itiin zekasm1 bu eskimi~ gi.i· 
zelligi biisbiitiin ytkmak ugrunda lculla

myordu. Afife ise ~airdi, Hiinkarla lc.ar
~Ihkh iir soylemek zevkinden ba§ka bir 

~ey dii~iinmiiyordu. 

Avc1 Sultan Mehmed, i§te bu durum-

da miisbet bir karar alamad!, av ardmda 
dola§arak s1kmt1h dii~i.incelerden siynl
maya ~;ah§tJ. Edirne saraymm av kaptsi 
arhk boyna ac;1k duruyordu. Akpmar 
bah~esi de Hi.inkann hie; ihmal etmedigi 
bir durak yeri idi. Cozdeler ve yiizlerce 
halay1k dizi dizi c;adularda kiimelenerek 
kendisini her av donii~iinde orada bek~ 
lerlerdi. 

Padi~ah ic; sikmtlSindan $airlige germi 
vermi~ti. Bir yandan taztlan tav$an ar· 
dmda ko§tururken bir yandan da kafiye 
ve mazmun avlamaya c;ah§Jyordu. Lakin 
bilgisi gibi §airligi de zaytftt, kolay ko
lay gaze! diizemiyordu. Bununla hera~ 
her, Sad1razam meselesini ve s1mrlarda 
siiri.ip giden facialan unutmak i~;in hep 
§iir dii§i.iniiyordu. Ormanlarda, ovalarda, 
su kiyJiarmda av ara§tmhrken devam e
den bu didinme nihayet bir mahsul ver~ 
di ve Hiinkar bir gece Afife kadmm ya
nma §U dort m1sra1 hayk1rarak dondii: 
Beyazlar giydi{Jince bir dilri yektave ben

ursin 
Styehler giydtgince sen hemen Leylaya 

bem:ersin 
Ye~iller giydigince tutti guyaye benzersin 
Ber.im h.o§bu A/item sen gii.li ra•naye ben. 

zersin 

Arhk Viyana bozgunlugunu, Belgrad~ 
da k1§hyacak dardagan orduyu, muha~ 
sebesi goriilmek laz1m gelen Sadtrazami 
unutmu§tu. Su dort dtz m1sra ona, zap~ 
tolunmu~ dort di.i§man payitabtJ kadar 
sevinc ve k1vanc veriyordu. Afife de si.i~ 
rur ve gurur i~indeydi. Osman ogullan 
arastnda §iire yeltenenler c;oktu ve bun~ 
lardan bir iki tanesi giizel eserler de ka~ 
Ierne ahm§lard!. Fakat sevgisini ~iirde sa~ 
rahatle a~1ga vuran ve hele sevgilisinin 
adm; §iire sokan kimse yoktu. Avc1 Meh~ 
med, bu yolda pervas1z bir istisna te§kil 
ederek i~te kendi giizelligine hayraniye
tini ~ adm1 da belli etmek suretile • ilan 
ediyordu. Afife bu biiyi.ik iltifatm ~iikra
mm uzun bir buse ve siirekli deragu§ ile 
odeyip kalmadl, tacdar a§lkmm dizine 
ba§mi koyarak bir vuslat bavas1 piiskii
riir gibi nefes nefes bir nazire terenniim 
etti: 
Beyazlar giydigince Padi§ahtm dye benzer

sin 
Sivehler gtydigince Kci.bet ulyaya benzersin 
K lztllar gtvdigince cevheri hamraye ben. 

zersin 
Bentm heybetli Hiinkci.rtm hemen dcryaya 

benzersm. 

Fa kat bu §iir ve hay a] gecesinin gi.in
diizii ac1 oldu, Usturgonun sukutu habe
ri geldi. Hiinkar, giizel kokulu Afifesi~ 
nin baygm sesinden ve kelime kelime 
~iir olan manah nefesinden aldigi hazz1 
kaybetmi§ti, gene av ardma dii§iip or~ 
manlara gitmi§ti. Arok bir hamle gos· 
termek, Viyana oniinde maskara olmak 
yeti§miyormu§ gibi §imdi en onemli kale~ 
Jeri de dii§mana kaptuan Sadrrazam1 
mutlaka cezalandumak istiyordu. Lakin, 
yukanda da i§aret ettik, diirti.ilmek ihti~ 
yael ondaki hamle arzusuna daima ga
iibdi. Onun i~in gene iradesini kullana~ 
mad1, yeni bir ak1l kahyasJ aramaya ko~ 
yuldu. 

r ArkaSI "ar] 

[•) cSikadan (dogru s5yllyenterden de
mektlr) haberlm var: Bee; inhlzamt haberl 
Belgrada geldlkte San Siileyman Aga K1z~ 
tara!tas1 Yusu!un odasma varm1~. cDii§
mammJzm 1~1 bltti, intikam alacak giinter 
geldh deylp aya~ta kalk.rm~tar, ellerlne 
makramalar {mendiller) allp done done 
oynam1~lar., 

Silahtar tarlhi- c: 2. s: 114 
Goriiliiyor ya. Osman o!1;ullan sarnymda 

Viyana inhlzamt glbi blr muslbetl sevlncte 
kar~lllyan adamlar da vard1 ve bunlar Pa.. 
dl~ahm sadlk. mii~vlrlerl ldl. 

M.T.T. 

Rihtimlarin • • tam1r1 devam ediyor 

Galata rrhttmznm tamiratr yaprlrrken 
Evvelce hi1kumetin tetkik ve tasdik ettigi bir proje iizerine !stanbuldaki 

r1hhmlarm tamirine ba§lanmt~tlr. Liman !~letme idaresi evvelli. Galata nh
tJmJm tamir etmek istemi§tir. Bu karar iizerine Galata rthtlmtrun temel . 
lc:>ri temiz}enmege Ye buraya toprak kaymaStna rnanj olmak iizere ta~ dol • 
rJurulmasma ba~lanrnl§hr. 

Galata rlhtlmmm kald1nmlan da yeniden yapllmaktad1r. 

CUMHURIYE'I 

( r va mlek 
Bursay1 bir seyyah r-~k~zt ~ 

~ehri yapmak i~in 

Biiyiik bir turizm lef· 
kilab kurmak laz•m 
Bursa (Hususi muhabirimizden) -

Bursanm kaphcast vardu, ti.irbesi vard1r, 
dag1 vard1r, bag1 vard1r. Bur!aya biz, 
bunun i~in tabii, tarihi ve smai biiti.in 
giizelliklerin bir araya topland1gl bir 
yeryiizii cenneti diyoruz. 

Seyyalu buraya ~;eken tiirlii tetkik, 
seyahat, istirahat, spor ve tedavi mev
zulan olduguna gore; bunlann hepsini 
bir elden idare etmenin zamam arhk 
gelmi~ bulunuyor. (:iinki.i, ylldan y1la 
buraya gelip gidenlerin ge~en y11lara 
nisbet edilemiyecek kadar ar!tigl gorii ~ 
liiyor. Bununla beraber !stanbula ~ok 
yakm olan ve bir gezinti ve istirahat §eh· 
ri halini almi§ bulunan Bursaya maalesef 
daha nasi! ve ka~a seyahat edilebilece~ 
gini bilen fstanbullular pek azdtr. Ci.in· 
de dort be~ vapurla, fstanbula Bii
yiikada gibi s!kiSlbya bagh olan Bur
samn bu i§i §imdiye kadar lay1kile orga
nize edilmemi§tir. BursayJ herkese tam
tacak, buraya yurd ic;inden ve d1§mdan 
seyyah celbedecek ve onlan buraya ge~ 
tirdikten sonra gezdirecek, istirahat et -
tirecek bir te§kilatJmiz yoktur. T e§kilat~ 
SJZIJk yiiziinden bu i~ otelcilerin, otobiis~ 
~iilerin elinde adeta ba§tbo~ kalm1~ gibi
dir. Gerc;i Belediyenin iyi bir murakabe
si var. Fa kat, bu murakabe nih a yet otel~ 
lerin temizligine, otobiislerin rahathgma 
ve kazalarm online ge~ilmesine aid ted~ 
birler almaktan ve bunlara nezaret et • 
mekten ibarettir. Esasen Belediyenin bu 
i§i geni§ kadrolu bir seyyahin §Ubesi kur~ 
mad1k~a iistiine almasma imkan verile~ 
mez. 

Bize kahrsa, Bursaya geldigi ktsa bir 
zaman i~;inde burasm1 giizelle§tirmeye, 
yollan asfalt yapt!rmaya, asri kaphca
YJ a~hrmaya ve §ehri canlandirmaya bi
hakkm muvaffak olan k1ymetli Valimiz 
$efik Soyerin riyaseti altmda bu i§lere 
akh eren bilgili, gorgiilii zevattan mii.
rekkeb biiyiik bir turizm komitesi te§kil 
etmelidir. Bu komitenin hazJrhyacagt 
program! tatbik edecek Avrupay1 gez ~ 
mi , dil bilir Turk elemanlar bulmah. Bu 
memleket i§ini arhk ~ahtslarm elinde ba

zan menfi propagandaya sebeb olabi • 
lecelc §ekilde ba§lbo~ . bnakmamah .. 

Bu komitenin c;izecegi programda me~ 
sela: Mudanyadan, hatta Galata nhtt~ 
mmdan itibaren her yolcunun vapur, 

tren, otobiis ve otel iicretleri muayyen 

olmahdtr. Buraya seyahat edecek her -

kes pazarhga ve geli§igiizel bir fiata ta~ 
bi tutulm1yacagma ve burada miiracaat 

edecegi bir te§kilatJn, bir merciin bulun~ 
duguna emin olmahd1r. Ayrtca Uludag~ 
daki oteller Bursadan ve bir elden i§letil~ 
melidir. 

Bu te§ldlat istanbul, Ankara, fzmir 

gibi bii.yi.ik merkezlerdeki deniz ve kara 

nakil vas1talanna bunlan gosteren afi§ • 
ler, reklamlar koymaltdn. 

T ekirdagtnda salg1n ha
Iinde dizanteri mi var? 

Hayli uzun siiren bir hercailik • 
ten ve giiriiltiilii, pahrtlh boralar
dan sonra hath iistiivay1 hahrla -
tan bir stcakbkta karar kllan ha
va mevsimin de hususiyetleri do- ' 

1 la;tsile, s1hhi bak1mdan biiylik bir ' 
nezaket yaratm1~br. Deniz ban -
yolan, ktr gezintileri, mehtab sa- 1 

falan ve hele yemi~ bollugu bu ne
zaketin ayn ayn amilleridir. Ken-

1 dilerini korumayt bilmiyen ve sa -
bahtan ak§ama kadar denizde ba -
bk safast yapan gocuklar arasmda 
hastalananlar bulunabilir. Bunla • 
rm, bu gibi rahatstzhklann umu - I 
mi s1hhat noktasmdan pek ehem • · 
miyeti olmasa bile yemi§ yiiziin • ( 
den husule gelecek hastahklara ( 
yakmdan alaka gostermek iktiza 
eder. 

Bize bu dii~i1nceyi ilham eden 
bir okuyucumuz oldu. Tekirdagt 

' taraflarmda uzunca bir gezinti 
I yapmaktan dondiigiinii SOyliyen 

bu yurdda_~ 0 ~~v~t~kada dizantev ~ ( 
riye tesaduf ethgm1 ve hastahga 1 
tutulan miniminilerden yi.izde se - ( 
kizinin oldiigiinii soyledi. 

Bir yolcunun boyle mi.ihirn bir ( 
i~te ileri siirecegi rakam elbette i~ 
timada lay1k degildir. Fakat du - j 
man goriinen yerde mutlaka ate~ 
bulunacagma gore okuyucumuzun I 

1 verdigi haberi miihimsememek te 
1 dogru olamaz. Bu sebeble §U sahr- . 
I Ian yazdtk: Tekirdagmda salgm 1 

denilecek bir bi~imde dizanteri var 
m1d1r, varsa hastahkla miicadele \ 
i~:in ne yap1lm1~hr?. ( 

Ogrenmek istiyoruz! 

Belgrad operasl prima
donnas! sehrimizde 

' 

Dun §eh1 imize gel en maruf 
muganniye Bahriye 

Kermes i!;in davet edilen Belgraa o· 
peras1 PrimadonnasJ Bahriye Hatri9 
diin §ehrimize gelmi~tir. 

Bu ktymetli artist Yugoslavya hiiku
met mii~aviri Osman Nurinin klzJdtr. 

Bahriye, dun kendisini ziyaret eden 
arkada~1m1za §unlan soylemi§tir: 

c- Belgraddan daha bu sabah gel -
dim. Burada aym onuncu giiniine ka ~ 
dar kalacag1m. Ti.irkiyeyi gormegi se -
nelerdenberi arzu ederdim. <;ok §i.ikiir 
bu arzuma bugiin muvaifak oldum. 

Ti.irkiye hakkmdaki ihtisaslanm1 an
cak birka~ gi.in sonra soyliyebilecegim. 
<;iinkii daha heni.iz hic:;bir yeri gorme -
dim ve kimse ile de temasta bulunma
dtm.• 

Yugoslavyah muganniye bundan iki 
sene evvel artistlige siiluk etmii;i ve ilk 
olarak Saloma ve Ayda operalarmda 
muvafiak olarak §ohret sahibi olmu~ • 
tur. 

rleri J 
izmirde yeni · 

rekoltesi •• •• uzum 

Bu sene 580 bin 
~uvab bulacak 

lzmir (Hususi) - Stcaklar giin ge~;· 
tikr;e arhyor ve de gil ovalarda, kularda; 
§ehirlerde bile halk baygmhk ge~iriyor. 
Her s1cak giin, istihsalin sonuna dogru 
atllrnl§ bir adam gibidir. Bu havalarda, 
sergiye yatmt§ iiziimler kuruyor, tiitiin -
ler rengini bulup rutubetini doki.ip kema· 
le geliyor, Aydm, Odemi~ mmtakasmda 
incir bah~elerinde yapraklar arasmda 

meyvalann sarard1g1 goriiliiyor. 
Buna muvazi olarak ta, fzmirde ii • 

zi.im, incir hanlan hamlanmaga ba?la • 
myor. !zmirde ~ehrin yukan ve kenar 
mahallelerine yay1lm•~ on binlerce va • 
tanda~ vard1r ki, bunlar, ~u temmuz, a· 
gustos aylan gelince sevinmege ba§larlar. 
<;i.inkii bunlar, i.izi.im, incir ve ti.itii.n i~ • 
~ileridirler. Aralanndaki erkekler, diger 

aylarda da muhtelif i§lere girer, fakat 
hi~;bir zaman bu mevsim i§ini terketmez
ler. Kadmlar ise sadece, hanlara ve ima· 
Jathanelere, i.izi.imiin, mcmn, ti.itiiniin 
gelmesini beklerler, birka~ ay ic;indeki 
kazanclannt, ytlhk bir biitc;e suretinde 
tanzim eder Ve oyle g~inirler. 

Hanlar ve imalathaneler, sahibleri ta
rafmdan haztrland1ktan sonra usulen sJh
hl bir tefti§e ve baz1 takyidata tabi tutu
lurlar. Ancak bundan sonrad1r ki, sahib
lerine i§letme miisaadesi verilir. 

Bu ytl incirin piyasaya daha bol mik
tarda gelecegi anla~Ihyor. Oziim mua • 
melesi ise belki bin r;uvalla ba~hyacakhr. 
fncir, tahmin edildigi gibi, ilk ag1zda 
fazla gelirse, derhal binlerce i§~iye i~ 
a~IlrnJ§ olacakbr. 

Ge~en yd iiziim rokoltemiz 550 bin 
c;uvald1. Bu y1l ise 580 bin c;uvaldan 
bahsediliyor. F akat bu rakamm dii~mesi 
ihtimali vardu. Ciinkii hava karars1zdu 
ve yagmura gebe vaziyetler arzetmekte
dir. Her sene, bu kararS!Zhk, ilk tahmin~ 
leri berbad etmi§ oldugu i~;in 580 btni, 
gene 550 bin olarak kabul etmek daha 
ak1lhca bir i§tir. Kald1 ki, bu 30 bin c;u
val fazlahk ta miihim bir rakam degi[ • 
dir. 

Alivre 4atf§lar hararetle ve normal ~
kilde devam etmektedir. Alakadarlarm 
tahminlerine gore, ~imdiye kadar bir mil~ 
yon kutu sahlml§hr. 

Mi.istahsilin bu meyanda yaptigi bir 
dilek vard1r ki, dikkate §ayand1r. Bagci 
diyor ki: 

«- Hiikumet Tari§ Limited nami al
t:Jnda i.iziim iizerine muamele yapan bir 
miiessese te§kil etmi§tir ve bu miiessese, 
ge~en sene bagc1y1 ~ok fena §artlardan 
kurtarmJ~, i.iziimii ktymetlendirmi§tir. Fa· 
kat bizce, Oziim kurumu, mubayaahm 
fzmir piyasasmdan degil, dogrudan dog~ 
ruya ve kooperatifler vas1tasile bagc1dan 
yaparsa, hem miistahsili daha fazla ka~ 
zand1rm1§ olacak, hem de 1zmir piyasa~ 
sma fazla mal gelmiyecegi i~;in, lcendi • 
liginden ve tabii §ekilde piyasada istik • 
rar, fialta saglaml!k olacaktu.» 

Miistahsilin bu dilegi, akla, manhga 
yahn ve faydaltdn. Alakadarlar tetkik 
ederlerse belki her iki taraf i~in fayclalt 
bir netice ahmr. 

Oziimlerin memlelCetimizde i~lenme ~ 
den sevkedilmemesi hakkmdaki karar da 
i§c;i bak1mmdan yeni bir hareket olacak~ 
hr. 

Piyasacla ya~ iiziim gittik~e bolla~ -
maktad1r. 

Her§eyde oldugu gibi turizm i§inde 

de programla§mak mecburiyeti vard1r. 

Bir seyyah §ehrinde otelci, yalmz lokan

tasile, banyosu ve otelinin temiz hava

Sl oJdugunu soyJemekle ogunmemelidir. 

Orada mi.i§terisini rahat ettirecek, eglen· 

direcek vas1talar da bulundurmahdir. 
Mesela: Bir otele gidiyorsunuz. Degil 

bir eglence yeri, hatta salonu, radyosu, 
gramofonu bile yok. Hele Uludagdaki 
otelde bu noksan biitiin ac1hgile smh -
yor. 

Diyarbekirde irfan hareketleri 
hte, biitiin bu teferriiatl dahi gozden 

gec;irerek program] a§tlracak bir te~kila~ 
tm kurulmasmt memleket i§lerinde c;ok 
hassas olan muhterem Bursa Valisi Se~ 
fik Soyerden rica ediyor ve bunu him~ 
metinden belcliyoruz. 

MUSA ATA$ 

MALIYEDE 

Kazan~ vergisinin tahakkuk 
ve tahsili i§leri 

Ogrendigimize gore ii~ aya kadar ls
tanbulda ~;ah§maga ba~hyacak olan yeni 
Maliye te~kilatt daha ziyade kazanc ver
gisile ugra§acakttr. Kazanc vergisinin ta
hakkuku i~in yeni ve pratik usuller ko -
nacak ve verginin bakayaya kalmasma 
rneydan verilmiyecektir. · 

CEMIYETLERDE 

Berberler cemiyetinin bir 
te§ehbiisii 

Berber diikkanlarmm pazar giinleri 
kapanmasmJ temin ic.:in Berberler cemi • 
yeti Biiyiik Millet Meclisinin oniimiizde
ki i~tima devresinde te§ebbiislerde bulun· 
malt iizere Ankaraya bir heyet gonder -
mege karar vermi§tir. 

'""" Di:varbekirden bir manzara ve Maarif Mudiirii Bedri 
Diyarbekir (Hususl) - (:ok eski bir 

vilayet merkezi olan §ehrimizde maarif 
hayatJ olduk~a canh bir vaziyettedir. 

Merkezimizde lise, san' atlar mektebi 
ve tam te§kilatii he§ ilkmekteb vard1r. 

Orta kJsmi da ihtiva eden lise muh • 
teliuir. Yiizii yatth olmak iizere sekiz 
yiizden fazla talebesi vard1r. 1932 se • 
nesinde a~1lan bu miiessese muhitin mii~ 
him bir ihtiyacim kar§dami§ bulunmak~ 
tadtr. . 

Onu nehari olmak iizere yetmi~ tale
beli San'atlar mektebi bu yll Maarife 

ge~mi~tir. Mektebe tesviye ve torna i~ • 
Jeri i~;in on iki bin lira sarfile bir paviyon 
yaptlrnl§hr. 

Merkez ilkmekteblerinde 41 muallim~ 
le 1559 talebe vard1r. Bunlardan ba,ka 
her kaza merkezinde bir ilkmekteb, onbir 
koyde de i.i~ s1mfh hirer ilkmekteb var -
d1r. 

Umumi olarak bi.itiin vilayetin talebe 
say1s1 704 ii k1z olmak iizere 314 I dir. 

Bu y1l merkezde bir ktz enstitiisi.i a~1~ 
lacaktir. Eski San'atlar mektebi binas1 bu 
i§ i~;in istimlak edilmi§tir. 

3 Agustos 1936 

Siyasi icmal 
Cebelitar1k bogaz1 

a spanyada ~tkan ihtilal beynelm!Iei 0 politika noktasmdan bi.itiin Avrupa• 
da gayet derin endi§eler uyandumak• 

tadtr. Dahili harbin sonunda, !spanyada. 
kipktzll bir komiinist rejiminin yerle~mesi 
yahud son derecede §iddetli bir fa§ist ida· 
resinin iyice temel atmast, Avruparull 
siyasi muvazenesini alti.ist edeceginden 
her devleti dii§iindiirmektedir. !spanyada 
fa§ist yerle§tigi takdirde General Primo 
de Riveramn devrinde oldugu gibi ls• 
panya bir taraftan ordu ve donanmasinl 
son derecede takviye ederek miihim bir 
asker! ve bahri devlet olacak, diger taraf• 
tan italya ile birle§ecektir. 

Akdenizin esasen ortasma hakim olan 
ftalya, o zaman Akdenizin §arkmda da• 
hi miittefikile birlikte namaglub bir mev• 
ki tutacaktu. !spanyada komiinistlik 
galib ~·ktJgt zaman, §iiphesiz bu mark· 
sist devlet, F ransaya siyasi, i~timai ve 
asker! s1k1 baglarla baglanacakbr. Bu 
takdirde fa§ist Almanya ile italya garb 
cepheleri hakkmda fazla dii§unecekler• 
dir. Akdenizin ~ark!, bir Franstz golii 
halini alacaktJr. ftalya ise boyle bir va• 
ziyete zor tahammiil edecektir. 

ingiltere ise otedenberi muvazenei !Cuv• 
va taraftan bulundugundan !spanyantP 
ne F rans1z-Sovyet grupunu ne de ltalyan• 
Alman blokunu hadden fazla kuvvet• 
lendirecek bir ami! olmasml istemiyecek· 
tir. 

ispanya hadiselerinin devletleri dii· 
§iindiiren diger bir safhasJ da, Akdeni• 
zin §ark kapiSl Cebelitank Bogazmdaki 
mevcud vaziyeti degi§tirebilecek bir w 
kil almasidtr. isyamn asll men~ei §imali 
F astaki 1spanyol mmtakasidir. Daha ye• 
ni itaatler altma alman Rif mi.isliiman• 
lanm bask1 altmda bulundurmak i~in 
lspanya burada gayet kuvvetli bir ordo 
bulunduruyordu. !syana ba§hyan bu or• 
dudur. Sonradan isyan Cebelitank Bo· 
gazmt a§arak bi.itiin IspanyayJ istila et· 
mi§tir. 

fsyan her tarafa yaytlmakla beraber 
asilerin hala ba§hca iissiilharekesi ve ef .. 
rad ve silah memba1 §imali F astadu. 1s· 
panya §imall F asta biiyiik bir ordu 
bulundurmakla kalmay1p yerli miislii· 
manlardan 20,000 ki§ilik bir kuvvet te~· 
kil etmi§ti. Bu yerli ordunun askerleri 
kendi karde§lerile c;arpl~maktansa oteden• 
beri can dii§mam bildikleri !spanyollar 
kat§! sahr ~alrnag1 memnuniyetle tercih 
etmi§lerdir. ~mdiye kadar bu yerli or• 
dunun ancak birka~ alay1 1spanya tara• 
fma ge~irilebilmi§tir. 

Asilerin ba§I General Franko ahiren 
soyledigi vec;:hile eski Rif miicahidlerinin 
bakiyesi olan bu 20,000 ki§ilik kuvveti 
kamilen !spanyaya gec;:irmek kabil olsa 
lspanyadaki komiinist hiikumeti ve mu• 

kavemeti o anda eriyecektir. Rifli muha• 
riblerin !spanyaya tamamile .nakline rna• 
ni olan bugi.inki.i hiikumete sadtk kalan 
donanma kismi kiillisidir. F akat ~imali 
F asta ve cenubi 1spanyada biitiin Iiman• 
lar ve iisler asilerin i§gali ve muhafazasl 
altmda bulundugundan !spanyol harb 
gemileri Septe Bogazmm cenubu garbi 
sahilini te§kil eden T unca beynelmile\ 
mmtakastna sigmrni§Iardtr. Ancak bura• 
dan §imali F asa ve cenubi lspanyaya 
akmlar yapmaktad1rlar. 

General Franko bu donanman.IP 
T uncadan uzakla§tmlmasmt taleb etmi~· 
ti. ingiltere de bu yolda bir ihtarda bu• 
lunmu tu. F akat, fspanya hiikumeti Rifli 
miicahidlerin 1spanyaya ge~memesine ha• 
yati bir ehemmiyet verdiginden donan• 
masm1 Tuncadan uzakla§hrmaga heniit 
bir tiirlii karar verememistir. Bunun iize• 
rine beynelmilel mmtaka~1 idare eden 
konsoloslar ltalyan konsolosunun riyase• 
ti altJnda toplanarak fspanya hi.ikumeti 
nezdinde §iddetli te§ebbiiste bulunmaga. 
mmtakamn ve limanm bitarafhg1n1 mu• 
hafaza edecek tedbirleri almaga kara! 
vermi~lerdir. Bu kararlann ne kadar mii· 
essir olacag1 ~imdilik belli degildir. F a• 
kat devletler Cebelitank Bogazmda ye• 
ni bir vaziyet dogmasmdan ~;ok endi~e 
ediyorlar. 

Muharrem Feyzi Togay 
- - -=-

Bir diizeltme 
Diinkii sayimtzda ~tkan Ti.irkiyeCle 

koy davas1 ~ Koy sosyolojisi ba§hkh ya• 
z1, bu mevzu iizerinde ciddl tetkikleri ~· 
Jan genclerimizden Nusret Koymenindi• 
Bir yanh§hkla imzas1 ~Ikmad1gmdan b\1 
suretle tashih ediyoruz. 

Cumhuriyet 
Nu•ha11 S Kuruttar 

Abone I Turkiye J.lari~ 
,eraiti ' i~io ~ 

Senelik 1400 Kr. t700 Kr. 
Alta ayhk 750 t450 
o~ aybk 400 800 
Bir ayhk 1 SO yoklur 

.. 
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SON I-IABERL.i;~··· 
TELEFON TELGilAJ" ve TELSaZLE 

Sovyet ·rna tbua t1 f a~izm 
aleyhine ate~ piiskiiriiyor 

-------
lzvestiya yaztyor: «F a~ist taarruzu, kar~Istnda 
I<IZdordunun yenilmez kuvvetini ve biiyiik Sovyet 

milletinin ,evk ve hevecantnt bulacakbr» 
Moskova 2 (A.A.) - Tas ajanst 

bildiriyor: 
Bugi.inkii gazeteler, beynelmilel harb 

'e fa~izm aleyhtarhgt giini.ine uzun rna · 
hleler tahsis etmektedirler. 

fzvestiya gazetesi yaztyor: 
«Habe§ harbi henih. bitmi§tir. Uzak • 

doguda, geni§ <;in i.ilkesinin hududlan, 
liyatro dekorlan gibi mi.iteharrik hale gel
tni~tir. Fa~izm, Avrupanm gobeginde bi-
1~. vazifesinin harb oldugunu ac;Ikc;a ilan 
~bnektedir. Harb hic;bir zaman bu kadar 
~abuk tempo ile ve bu kadar kt§ktrl!ct ve 
a~1k bir surette haztrlanmamt§l!r. Son tee· 
tiibe mi.itearnzlara kar§I yap1lan muka -
\'emetin nekadar istikrarstz ve zay1f ol
dugunu gosterdi. Sovyetler i.ilkesi en yo
tulmaz ban~ ~ampiyonu olmakta berde -
Vamdu. Sovyetler Birliginin vazifelerini 
ba§armak ic;in, harbe ihtiyac1 yoktur. 
Sovyet hi.ikumeti, ban§ davasmt ve kol • 
ll'ktif emniyeti mi.idafaaya haztr olacak
lara elini uzatacakhr. Fa kat, mi.istemleke 
Ve y an miistemleke usullerine lear§ I ac; • 
hklan mi.icadelede elde ettikleri muvaf • 
fakiyetlerden cesaret alarak, daha ileri 
gitmegi di.i§iinenlerin vay haline. Hertiir
lii fa§ist taarruzu, kar§tsmda Ktztlordu -
llun yenilmez kuvvetini ve bi.iyiik Sovyet 
ulusunun §evk ve heyecamm bulacakhr.» 

Pravdamn 1ayani dikkat yaztiE 

Pravda gazetesi de §U satlrlan yozt -
Yor: 

«Kuvvetlerin yeni bir harb ic;in sefer· 
berligi, diplomatik, ekonomik ve ideolo -
jik biiti.in istikametlerde devam etmekte -
dir. F a§ist Almanya, miistakbel taarru -
zuna §U veya bu suretle zarar verebilecek 
beynelmilel muahedeleri ve vecibelerini 
parc;a parc;a ediyor. Almanya Milletler 
Cemiyetinden c;tktl, Lokarno muahedesini 
bozdu, kollektif emniyetle alay etmekte 
ve fa§ist bir si.iel koalisyon te§kil eyle -
mektedir. Almanya §imdi Danzigle Me
melin ilhakmt haztrlamakta, Avusturya
da en miihim siyasal mevzileri ele gec;i • 
rerek <;ekoslovakyanm sevkulcen bakt · 
mmdan c;evrilmesini ba§armakta, Maca -
ristan, Yugoslavya ve Yunanistana eko
nomik surette niifuz etmekte ve bu eko • 
nomik niifuzu doguya dogru geni§let -
mektedir. Almanya, Lehistant filen ken
disinin doguda bir dev§irme askeri hali -
ne getirmi~ ve Finlandiyay1 da §imalde 
bir fa~ist ileri karakolu haline getirmege 
c;alt§maktadtr. -5u son giinlerde fa~izm 
ispanyadaki fa§ist suikasdmm te~kiline 
dogrudan dogruya i§tirak etmi§tir. 

Doguda J apon emperyalizminin §im -
diye kadar harb ilan etmemesi, bi.iyiik 
bari§ iilkesi ola.n Sovyetler Birliginin ~e.~~ 
cudiyeti sayesmdedir. Sovyetler BHltgJ 
taksim kabul etmez ban§ ve kollektif em
niyetle Milletler Cemiyetinin saglam bir 
ban§ miiessesesi haline getirilmesi i~in o ." 
Ian miicadelesine §iddetle ve degi§mez btr 
surette devam etmektedir.» 
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Vehib 

Yunanistanda kalmak 
i~in miisaade istedi 

Atina 2 (Hususi)-::_ Vehib Pa~a • 
lltn Y unanistandan t;tkanlmasJ ic;in ltal • 
)'a hiikumetinin Yunan hiikumetine mi.i
tacaat ettigi rnalumdur. 

.. grendigimize gore Vehib Pa~a. M. 
Metaksasa mi.iracaat ederek sthhi vazi • 
l'etinin Y unanistanda oturmastm icab et
tirdigini soylemi§ ve kendisinin Atinada 
ikametine rniisaade edilmesini dilemi§tir. 

Bu mesele hakkmda bir yazt yazan 
Aneksartitos gazetesi diyor ki: 
. «Vehib Pa~anm biiyi.ik bir Yunan 
dostu oldugunu unutrnamahd1r. Hiiku • 
lnetin, Vehib Pa§ayt hudud haricine ~~ -
kararak ltalyan ajanlanm serbest buak
tnalc: istemesindeki manay1 anhyamtyo -
~, l ~.)) 

Yunanistanda grev 
~ar~mba giinii 

Atina 2 (Hususi) - Umum i§~iler ve 
lni.istahdimler birliklerinin di.inkii i~ti
lnalarmda evvelce ilamna karar veri -
len 24 saatlik umumi grevin oniimiiz -
deki ifar~amba sabahmdan itibaren ba~
larnast kararla~bnlmt~ttr. 

Denizlide tiddetli bir 
zelzele oldu 

Denizli 2 (A.A.) Bugiin saat 20,30 
<:Ia si.irekli ve §iddetli bir zelzele old" 
~aviat, hasarat yoktur. 

Yunan aefirleri araamda 
degitiklikler 

Atina 2 (Hususi) - Yunanistarun 
~ahire, Var§ova, Viyana ve Bern elifi· 
~ti degi§tirilmi§tir. 

~ unan Ba§vekilinin V ehib 
Pa§a hakkmdaki sozleri 

Atina 2 (Hususi) - Ba~vekil Metak
Bas dun gece gazetelere verdigi bir teb-
1·~ 1~de Vehib Pa§a meselesine yabanct 

Yunanistanda 

Bir barut deposu yand1, 
insanca zayiat yok 

Atina 2 (A.A.) - Bahriye Bakan· 
hgt a§agtdaki tebligi ne~retmi§tir: 

«Leros adactgmda kain 3 numarah 
barut deposunda bir yangm <;:lktru§tlr. Bu 
depoda Averof ztrhhsma aid barut bu • 
lunmakta idi. Barut deposu lcamilen yan
mt§ ve bilahare yangmm oni.ine ge-;ilmi§· 
tir. lnsanca zayiat yoktur. San1ldtgma 
gore barut kendi kendine birdenbire ate§ 
almt§br. Maamafih ayrtca tahkikata bat· 
lanmt§ltr.>> 

Gazetelerin verdigi malumata gore, 
bu depoda mevcud alan barut 1913 te 
satm almmt§ baruttur. 

Denizlide yakalanan 
kalpazanlar 

fzmir (Hususi) - Denizli zabttast 
bir kalpazan §ebekesini meyd~n~ c;tk~r • 
maga muvaffak olmu§tur. Had!Se §oyle 
vuku bulmu~tur: 

Denizli hapishanesinde sirkat mesele
sinden mahkum Nigdenin Aksaray kaza· 
smdan Giindogdu mahallesinden Osman 
oglu Hi.iseyin nammda biri vardtr. Bu 

adam, -5emsiyeci dede namile ma:uf f>? 
ya§lannda Belcir oglu Hasan Sabnye btr 
mektub gondermi§ ve bu mektub, za?tta
nm eline ge~rni§, ac;tlml§tlr. Muhtevtyatt 

derhal nazan dikkate c;arpmi§tlr. <;unkii, 
isticar edilen bir evden ve buradaki baskt 
alat ve edevatJmn zabttaca mi.isadere ve 
kendisinin de tevkif edildiginden bahsolu-

Biikref faciastnin 

muhakemesi bitti 

Mahkeme, mesullerin 
hapsine ve 30 milyon ley 
tazminata karar verdi 
Bundan birkar; ay evvel Btikre§te bir 

facia olmu§, biiyiik bir merasimde yuz
lerce halkm tizerinde bulundugu bir 
tribiin ytklliDl~, birifok kimseler olmii§ 
ve yaralanmJ§h. 

Romanyada bu kazanm uzun zaman
danberi devam eden muhakemesi niha
yet bulmu~tur. 

tlfov mahkemesi dordtincu seksiyo -
nu, on giin siiren miizakerelerden son • 
ra Cotroceni kazast hakkmdaki karan
m dun sabah teblig etti. 

ilam saat on bir buifukta ba§kan Bog. 
dan tarafmdan okundu. 

<Kararda izah edilmi§ olan sebebler 
dolay1sile ceza kanununun 248 ve 249 
uncu maddelerini tatbik eden mahke • 
me, miihendis Cozianoyu bir bu!fuk se
ne hapse, Marin Drutzuyu, 1. Blumen -
feldi hirer bur;uk seneye; Vasile Vasi • 
Lescoyu, mimar Roger Bolomeyi, mimar 
Burcusu hirer seneye; Aurel Gacipi se
kiz aya; mimar Vasile ionescoyu altt 
aya; ion Dobrini be§ aya mahkum eder 
ve mimar PQmpei hakkmda beraet ka
rari verir. Mahkfunlarm muhakeme es
nasmda mahpus olarak ger;irmi§ olduk
lan miiddet, cezalarmdan mahsub edi
lecektir. 

Zarar ve ziyan tazminine gelince, 
mahkeme bugi.in miittehimlerin 30 mil
yon ley tazminah Biikre§ Belediyesile 
mii~tereken odemelerine karar vermi~ 
ve Donesconun ~ahsi aleyhine ve ic; Ba
kanhgt aleyhine olarak taleb edilm i ~ 
bulunan tazminatl reddetmi~tir. 

Karar kabili temyizdir. Zarar ve zi
yan tazmininde en ehemmiyetli tazmi -
natt alacak olanlar §Unlardtr: 

Ecaterina Zamfirescoya 2 milyon 500 
bin ley. 

Victoria Gavriloipya 2 milyon ley. 
Fredi Eisenbeisser - Feraruva bir mil 

yon ley. 
ton Oprana 300,000 ley. 
Popoviciye 500,000 ley. 
Gh. Bostere 500,000 ley. 
Niculescoya 400,000 ley. 
Elena GretzQya 250,000 ley. 
Rafira Amareanoya 250,000 ley. 
Alexia Alexandrescoya 150,000 ley. 

Maia Capitaina Antonescoya 100,00 ley. 
Draghesco Nicolaeye 200,000 ley .. 
Me Oneacaya 300,000 ley. 
Davidesco Pietreye 300,000 ley. 
Florentine Col. Florescoya 300,00 ley. 
Maria Guisaliye 200,000 ley. 
Canst. Georgescoya 100.000 ley. 
ida Hontzice 150,000 ley. 

1r; Bakanhg1 ve Biikre~ Belediyesi 
mahktlmlar aleyhinde bugiine kadar 
hi~bir inzibati tedbir almaml§ bulunu -
yorlar. 

Bu makamat, memurin statlisilnii ve 
idare kanununu tatbik edeceklerdir. 

Memurin stattisii mezelleti mucib bir 
hadiseden dolay1 mahkum olan memur
larm - haklarmdaki mahkfuniyet karan 
kat'iyet kesbettigi takdirde - aynca in
zibat komisyonu marifetile de cezalan
dmlacaklartm kaydetmektedir. 

ilk mahkumiyeti miiteakib, alakadar 
makamlar mahkum olan memura i~ten 
el r;ektirebilirler. 

Memur, ancak mahkfuniyeti kat'iyet 
kesbettikten sonra azledilir. 

!dare kanunu, belediye reislerile mu
avinlerini de memurlar meyamna ithal 
etmekte oldugundan Vasilesco hakktn· 
da da ayni ~ekilde muamele yaptlacak
ttr. 
............................................................ 

EN GUZEL MECMUA 

AYDAB iR 
BUGON <;IKTI. 

Kabus ve esrar sehirleri 
' 

Berlin 
Leuna 

civar1ndaki 
fabrikalar1 

Giinde on bin ton linyitten sun'i benzin ~tkaran 
bu fabrikalarda yiizbin beygirlik kuvveti 

'ln yedi ki~i idare ediyo1 
Surat katan ba~dondi.iri.icii htztm bir lunmtyan bir atide, diinya hakimiyetini, 

saniye azaltJ.yor. Bir istasyondan gec;iyo- imal seyrine sahib bulunana temin ede
ruz. Goziimlizlin oniinden ytldmm siira- , cek olan o sun'i amonyakm. yaptldtgt uc
tile arkaarkaya hep §U isim gec;iyor: Le- suz bucakstz salonlarda, htc;, amma h1c; 
un~ ... Leuna ... Leuna. Demiryolu hiza- bir~ey goremiyorsunuz. Hayahn mevcu
smca uzanan, goklere degecek kadar diyetine delalet eder tek bir emare yok. 
yiiksek. devasa d~~arlar, sonu gelmiye- Tam ve mutlvak bir bo~luk, gogsi.i~i.i~~ 
cek gibi uzaytp gtdtyor. stkt~hran, bogazmtza sanlan, nefesmtzt 

Berlinden I 50 kilometro mesafede ka- kesen sJktcJ, bogucu bir bo~luk! 
in Leuna, sentetik a~ot ve amonyak di- I 9 I 7 de in§a edilen ve i~inde esrarh 
yan olan bu §ehir, I. G. F arbenindus- bir mec;huliin dola~hgt bu salonlar, dok
trie'nin malikanelerinden biridir. Yirmi tor Frederic Bergins ve doktor Karl 
seneden ziyade az bir zaman evvel vii- Bosch'un laboratuarlarmt temdid tc;m 
cude getirilmi~tir. yaptlan, ilave edilen inljaattan ibarettir. 

Bu muazzam trost, kimyevi miistahsa- Bu iki doktor, o jaborat~ar!_ar.da. hava-
1• · ketlerinden miite~ekkil on yedi gru- dan azot ~tkarmagJ ve komuru, yahud 
at ~IT )' • · · h )' · k b ' ' 

b sun'i gi.ibre fabrikastm, on tane myth mayt a me gettrere enzm tma-
pu, e~ 1· · · d d'h ' 'h · I 

d • e•ya ve elektrik fabrikastm, yir- tnt temm e en a tyane 1 hra anm ta-
ma ent • h kk k · · I d' mi komiir ve linyit ~irketini, iic; tazyik e- a u etttrmt& er 1. 

dilmi~ gaz fabrikasm1, be~ mensucat fab- Duvarlarda, goz alabildigine utaytp 
rikasm1, on ticaret ~irketini, daha bir~ok giden borulardan ba~ka meydanda hi~bir 
muhtelif fabrikayt nefsinde cemetmekte &ey goriinmiiyor. Sakuli, hareketsiz, s~ -
ve fsvi~rede, halyada, 1spanyada, Nor- kit, ta~ kesilmi$ bir alem ic:;indesiniz. In
vec;te, Amerikada ve Asyada saytstz ~ir- san gayriihtiyari, Rudyard Kiplingm, 
ketleri murakabesi altmda bulundurmak- biitiin sene, diimdiiz deniz i.izennde, yal
tad1r. mz vapurlann btrakttgl izleri seyretmek 

Resmen mevzu sermayesi altt milyar yiiziinden ~tld1ran F ener Bekc:;isi hika
frangt gec;en bu trosti.in hakiki mevcudii yesini hatJrhyor. 
on be§ milyar frankttr ki, bu meblag, Av- Leuna, bir heyulalaJ dunyast, otoma
rupada mevcud miiessesattan hic:;birisinin tiklik alemidir. Biiviili.i zannmt veren bu 
~imdiye kadar eri§emedigi bir yekun • fabrikalarda hic:;bir seyde, hatta insanlar-
dur. da bile beseri bir hal yoktur. 

Bu trostiin hususi arazisi dahilinden Leuna fabrikalan, ~imdiden. senede 
ger;en demiryolunun uzunlugu 860 kilo- yiiz bin tonu miitecaviz sun'i benztn imal 
metrodur. Sahib oldugu lokomotiflerin etmektedir. Giinde on bes bin tondan 
say151 260, vagonlannm saytsi, dort bini fazla linyit sarfeden kazanlan ve Razo
hususi olmak lizere 12,000 dir. Senelik ienleri Yakmda birkac; viiz bin ton scnte
su sarfiyatJ 624 milyon metro mikabt, tik benzin yapma~a baslivacakttr. 
gaz sarfiyah 5 milyar metro mikabt. elek- Bu on be~ bin ton linyit, sadece birka~ 
trik sarfiyah, I milyar 738 milyon kilo- manivelanm hareketile, mihaniki surelte 
vat, yani biitiin Amerikanm senelik sar- topraktan r;tkanltyor, arabalara yi.ikle -
fiyahmn ellidebiri derecesindedir. niyor ve naklediliyor. Yiiz bin beyRtrlik 

Sekiz milyon metro mikabt bir saha muazzam bir kuvveti ayaJ etmek Vl' 15 -

i§gal eden Leuna aktllara durgunluk v~- letmek ic;in c;alt&an i~c;i nin say1s1 on yedi 
ren ihtiralarm dogdugu, korkunc; esrarm ki~iden ibaret. 
gizlendigi ~eytani diyardtr. Duvarlan Goze gori.inmez kuvvetlerin tesirile 
yi.iksek tevettiirlii elektrik nakillerile ~ev- gidip gelen, bu binalardaki hersev l!'ibi 
rilmi§. gece giindiiz miifrezelerin nezareti biiyiilenmis zanmm uvand1ran ~u kimye
alttnda bulunan Leuna bir makine im- vi maddeler bile efsanevi bir manzara 
paratorlugudur. Bu imparatorluk. gizli ta~1yor. Durmadan akan, biriken, se·siz 
aletler, malum olmtyan filitreler, esrarh sadaSJZ yt~mlar. bu7 da~lan gibi bembe
kombinezonlar, viicudii hayalimizden bi- yaz tepecikler, ktrk metro yiiksekli~inde 
le gec;miyen cereyanlarla doludur. En mahrutlar te~kil eden. muanam humler
tekemmiil etmi~ fotograf makineleri, en den dokiiliip olii yJ]dl7 kiimeleri gibi se

kuvvetli sinema kamaralan bile, Leuna- rilen ~u azot, gozleri donduran, strtJ iir-
da i~lemez bir hale gelir. perten bir manzaraya bi.iriiniiyor. 

Her tara f. dalga, ~ua, cereyan dolu- T eneffiis etti~iniz havaya varmc1ya 
dur. Goze gi:iri.inmez makineler, ne~ret- kadar her~ey sizin olmaktan <;tkiyor, ya
tikleri ultra violet ~ualarla, herhangi fo- banct unsurlarla doluyor. T rosti.in emrin

tograf cammt, herhangi filmi hazar. mah- de bir ajandan ba~ka birsev olmtyan ha
veder, kullamlmaz, i$e varamaz bir ha- vanm bile size di.i$man kesildigini hisse
le getirir. Burada hi~ k h~enin bir~ey og- divorsunuz. 
renmemesi, bir~eye niifuz edememesi, bir- Kiic;iik bir binamn oniinde, fevkalade 
~ey tesbit edememesi Jaz1mdtr. Gozlerin garib bir meydan var. Bu meydamn or
gordi.igii ~eylerden en kiic;uk bir iz, en tas1 alabildi~ine a<;tk bir delikten ibaret, 
lc.ii~i.ik bir golge bile kalmamabd1r. zulmetlerin yutucu ali;zJ, havay1 bile ka-

Bu kimyevi oliim ~ehrinin esranna nii- pan, yutan bir a~JZ. Bu deliii:in derinlik
fuz ed ilmege, tekmil Amerikanm mil- lerinden. kudurmus bir deni7in giiriiltiisu 
yarlarca altmt bile kafi gelmemi$tir. ln- i~itiliyor. F aka!. zulmetlere ~~:omiilii emi
san, bu maden ve c;imento sahrasmda, ci makineleri, azot imali ic;in havayt Sl· 

yolunu kaybetmi~ sefil bir atomdan iba- naile~tiren makineleri ve suyun hararet 
rettir. derecesini tanzim eden azametli kondan-

L b. k k h d satorleri gormege imkan yok. Y erin di · euna, tr nevi or unc sa ra tr. 
Fabrikalann muhitini yaya dola~maga binden gelen bu korkunc sesten, bu gay
te§ebbi.is etmeyiniz. Ciinkii, yalmz bina- riin~anl topragm iniltisinden ba$ka bir$eY 

lann uzunlugu 5 kilometrodan fazladu. i~itilmiyor. 
Ve her biri bir kilise kadar bi.iyiik alan Ve nihayet, kablolarm, silolarm, sar
dairelere girince, insan hayretten dona- m~larm ve c;elik iskelelerin bu devasa Yl· 
kahyor, kendisini, goze gori.inmez kuvvet- gmt arasmdan ~tktp uzaklasttgmtz zaman 

lerin tarassudu ve tehdidi albnda kalnu§ bile, o co~kun deniz homurtusunu and1 -
samyor. 

En miithi§ harb maddelerinin hazu • 
landtgt bu dairelerde, her tiirlii mi.ihim-btt devletin miidahale etmekte oldugu 

haltlttnda r;tkanlan §ayiay1 tekzib ede
l'eit bu meselcnin devletin kanunlan 
~~ir:sinde tetkik edilmekte oldugunu 
lldirmi§tir. 

nuyormu§. Zabtta, boyle bir hadisenin 
gec;medigini dii~iinmii§, fakat bu yaztlann 
bir esasa miistenid olabilecegini de gozo • 
ni.ine getirerek tarif edilen evde derhal 
taharriyat yapmt§hr. Hakikaten, ~od • 
rum katmm gizli bir yerinde para dokme
ge, maden eritmege yara~ bazl alit ile 
kur§un, kalay, nikel ve sa1re parc;alan, 
eritilmi§ mahlut madenler bulum~u§tU~. 
Tahkikat neticesinde bundan yedt sektz 
ay evvel, bu iki ki~i ile Saltak rnahalle • 
~inden Dagtstanh Hakkt, Tefenni .~az~
smm Yusuf~a koyiinden Karga Hu~eym 
oglu Bekir, Gorcan mahalle_sinden Ta
vaslJ Emin oglu Halil fbrahun arasmda 
bir §ebeke kuruldugu anla§Jimt§tlr. -5ebe
ke ilk defa 30 lira k1ymetinde eski nik.el 
25 kuru~luklardan dokiip piyasaya siir -
mii§tiir. Bilahare aralannda ihtilaf ~1k -
ml~ ve §ebeke muvakkaten dagtlmt§hr. 
Hadise kendi itiraflarile de anla~Ilmt§hr. 

~iirler: Mehmed Akif, Mithat Cemal, 
Faruk Nafiz, Orban Seyfi, Halid Fah • 
ri - Hikiyeler: Sadri Ertem, Sabahad· 
din Ali - Tarih: Ahmed Refik, Re~id 
Saffet - Diger imzalar: Nrullah Ata, 
Kbam Ismail, izzet Melih - Diger ya· 
zalar, resimle:r: tl'~ kulenin esrar1, Ta • 
rihte me§hur davala:r, deniz, plaj resim· 
lcri ... 

mattn ve endiistri istihsalatmm esasmt 
teskil eden ve yakm olduguna §uphe bu-

ran ses ve o zulmetlerle dolu apa~1k ko
yu, korkunc bir ri.iyanm hahrasJ gibi ku
lagJmzdan ve goziiniiz oniinden gitmi -
yor, pe§inizden aynlmtyor. 

MARCEL CHAMIANDE 

Yunan donanmaamm 
manevraa1 

<\tina 2 (Hususi) - Bugiinlerde Ter
sa11ede bulunan Yunan donanmast bu :nn on yedinci pazartesi giinii manev -
alar Yapmak uzere Ege denizine c;tka-
~khr, Donanma beynelmilel serginin 
ll~~at;n ettigi on be§ giin zarfmda Sela

lt.manmda bulunacaktir. 

Mihalakopulos Atinaya 
doniiyor 

Ia <\tina 2 (Hususi) - Avrupa kaphca
~ l'Inda hulunan eski Yunan Hariciye 
'ti~Zlri M:ihalakopulosun aym yirmisinde 
a} · ada bulunacagt ve tekrar siyasi fa-

i'Vete ba§hyaca#J. soylenmektedir. 

Bursa h Bankaa1 miidiirii 
Bursa (Hususi) - h Bankast mii -

diiri.imiiz Hi.iseyin Haki lzmir §ubesine 
tayin edilmi~tir. Almanyada tahsil eden 
Huseyin Haki gene ve ktymetli banka -
ctlanmtzdandlr. Bursada bulundugu miid
detc;e gerek Asri kapltcamn biran evvel 
ac;tlmasm1 temin yolund'a gerekse kredi 
ve ekonomi i~lerinde c;ok ~ah§mt§ttr. Hi.i
seyin Haki lzmir §Ubesi mi.idiirliigiinii ve 
ayni zamanda mmtaka mi.idiirliigiinii ya
pacakttr. 

Vu nnllU rrca1go rn 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Olimpiyadlar 

~ erlin Olimpiyadlan ac;tld1. Guc; 
(g) meydamnda 52 millet erkegile, 

kadmile, hatta atile yan~tyor ... 
Milletlerin adale kuvveti, taharnmiil kud
reti, karar siirati, zeka, azim ve cesaret 
gibi meziyetleri birbirile c;arpt~1yor. Kii
heylan ~ibi ko§an, yay gibi ftrltyan atlet
ler, c;elik bazulu giire§<;iler, bahk gibi yii
zen yiiziiciiler, hulasa spor denilen yeni 
dinin biiti.in tarikatlerine mensub olanlar, 
ferdl kabiliyetlerinin son haddine c;lka
rak soylarmm iisti.inliigiini.i temine c;alt~
caklar, §ahsi ve milli grurlar1n1 tatmin 
edecekler ... 

Daha diin, ilk hamlede Am erika zenci
leri, hem Amerikaya ~erefler kazanduch
lar, hem de derilerinin rengi kara oldugu 
ic;in kendilerine etmedik hakaret brrakrm
yan beyaz derili vatanda§lanndan maz· 
lum nklannm intikamtm almt~ oldular. 

Diin, Tiirkiyenin de i§tirak ettigi ser· 
best giire&ler de ba§hyacakb. Bu sattrla
nn yaztldtgt saate kadar heniiz giire§lerin 
neticeleri hakkmda hi~bir haber gelmedi. 
Onun i<;in Tiirk pehlivanlannm giire~ip 
~iire~medikleri ve gi.ire~tilerse ne yaphk
lan maliimumuz degildir. 

Olimpiyadlarm ba&lamast miinasebetile 
sunu soylemek isteriz ki her seferinde ol
dugu ~ibi, bu defa da, biz bu mi.isabaka
lara haztrhkSJZ. gittik. Amerika gibi baz1 
memleketlerde, sporcularm Olimpiyadla• 
ra hazirlanmalan hie; durmaz, miiemadi
ven devam eder. Bir Olimpiyadm ferdas1, 
oteki Olimoiyadm arifesi olur. 

Gec:;en kt~ sinemaya gidenlerimiz, muh
telif milletlerin ve bu arada Frans1zlann 
Olimpiyadlar ic;in kt&tan itibaren c;ah§ma• 
~a ba~ladJklanm gormii~lerdir. Bizde ise, 
vumurta kap1ya p:elmeden kimse c;.a.h§II'Ia• 
dt. Ban spor ~ubelerinin i&tirakleri, Olim
piyadlar gelip c;atttktan sonra, yani an• 
cak on on be~ gi.in evvel kararla~tmld1. 

Hayvanlanm iklime ah~ttrmak ic;in 
temmu7un ilk giini.i Berline hareket etme
leri mukarrer bulunan binicilerimiz bile, 
bir t:Jk!m para formaliteleri ve ktrtasiye 
'Tiuameleleri yiizi.inden, on on iki giin te
, I, hurl<~ gidebildiler. Halbuki siivarileri
.,izin Berlin Olimpiyadlarma i~tirakleri, 

daha gecen sene, bu tarihlerde takarriir 

etmi~ti. Bu da, teknik degil, fakat idari 
~~ k1mdan bir hamltksJzhkttr .. 

Hula~a. p;erek sporun teknik k1smmda, 
l{erek idari cephesinde Olimpiyadlara iyi 
hamlanmJ~ degili7. En iyi haztrlanan gi.i· 
re& &ubesinde bile, Olimpiyadlar yakla§IT· 
ken antrenor degi~tirilmesinin yanh§ oldu
~unu iddia edenler var. 

Her ne hal ise, iyi hamlanmadan, he
le Avrupa ve Amerika mikyasma gore 
umumiyetle hi~ hazulanmadan gittigimiz, 

diinya er meydanmda bakahm ne netice
ler ala~cagiz? 

52 millet arasmda Turkiyeyi temsil e
den p;enclerimize muvaffakiyetler temen
ni etmekten ve p;irdigimiz miisabakalann 
neticelerini heyecanla beklemekten ba~ka 
yapacak tek bir~ey vardtr: Arttk beynel
milel spar temaslannda, yumurta kap1ya 
~~;eldikten sonra degil; c;ayt gormeden pa· 
<;alan stvamak suretile c;ah§manm daha 
hay1rh olduguna inanmakltr. 

dJiiil fir 
~, 

r V ekaletlerin 
Resm" 
Dairelerin 
Nazar1dikkatine 
Maarif Cemiyeti, resmi ilaruarm 

ne§rine tavassut iifin, Heyeti Veki -
1 leden ald1g1 kararda aynen: c ... 1l~n

lann ne§ri hir;bir suretle teahhura 
ugramamak ve Hazinece bu tarzda 
verilen ilanlardan daha fazla iicret 
itasma mecbur kalmmamak ve 
istenildigi zaman bu §ekilde ilan 
vermek §Ikkma nihayet vermek. .... 
§artlarm1 iizerine alm1~hr. 

~u hale gore ilanlannt 
gazetemizde ne~rettir-

1 mek ve taahhura ugrat
mamak istiyen resmi da· 
ireler bu ilanlannt miin
hasuan "Resmi hanlar 
Tiirk Limtet ~irketi, ne 
gondermelidirler. 

~irketin adresi: !stanbulda An -
kara caddesi, Karamanzade ham 
ur;iincii kat. 

Telefon: 20960 

I 

I 



CUMHURtYET 3 11136 

KUc;Uk J 
HlkAy• ~ ik i •• ruya ..• 

TETKiKLER 

Ak,am San' at mektebleri 
Ben bunlardan yalmz Ayasofyada A· 

lemdar caddesindeki rnektebin sergisini Kii,.kiin oniindeki tarasta oturuyor - - Aglamakta hakktm varml§ degil 
" m1• "· gezebildim. Butun salonlan gezdikten lardt. Deniz, adalar ve kar§l klytlar, d 

kl i . . d Kollarinl gererek kuvvetlt' birka... SO· onra bu feyizli muesse enin mii urunu baygm yaz o~lesinin ren er 1~10 e u- ,. 
yuyor gibi di. c;am dallan klptrhstz luk aldt. Biraz onceki, ri.iyas101 anlatan gormek istedim, kar§lma Bayan Bakiye 
hava aoluksuz, her §ey ausuyordu. Yal- gene ktz, o dcgildi sanki... Kar~lSlnda ~1ktt .. Bu Bakiye ismi Gi.izel San'atlar 
ruz, kii~i.ik mermer havuzun fisklyesi. uzanan glizellikleri, kucaklamak ister Akademisi Resim ~ubesinin memlekete 
ic; y1kayan bir imltile yiikseliyor, billur gibi , kollarm1 biisbiiti.in ac;h: vcrdigi degerli san'atkarlarm ilk kafilesi-
damlactklar ic;inde ktrm1z1 baltklar do- - Oh!.. Ne giizel... <;ic;ekler, giine~ , ne mensub Nevzadlar, Gi.izinler arasm • 
la§an sulara dokiiliiyordu. deniz, suyun sesi ne giizel... cia miistesna bir isim olarak haf1zamda 

cAycan• one igik duran ba§lm kal - Birdenbire, akhna bir ~ey gelmi§ gibi kalm1~t1. ~imdi bu san'at ocagmm ba~m-
dlrdt, kenarlan tslak, klzarmt§ gozlerini duraladl. Sonra c;igeklerini kucakhya • dakiler arasmda bu isme tesadiif edi~im 
ablasma ~evirdi: rak ~apkasmt aldl. Yerinden kalktl: bana sevincli bir siirpriz oldu. Bayan Ba· 

- Nastl, ic;im yamyor bilsen!.. - <;ocuklar bana izin. Gece tele!on- kiye beni c;ok nezaketle kabul etti ve ted-
s · d d" dl' bi t't i bla 1010 da nio::anhmla sozle.,mio::tik. Saat U"te l l l b e m e "'r 1 r I rey ~. a s '$ '" '" '" risat hakkmda ktymetli rna umat ar a e· 

yfue~ine actyla dolan blr 111Zlan1§1 vardl. bulu§acaglZ... nt' 1·zaz ve ikram etti. Aynldtktan sonra 
D '" k 1 bi k b kl · 1 cA can• bilegindeki saate goz att1: 

a!5.ru sa<; arnun r ac; u esl a - - tlc;e yirmi var. salonlan bir daha gezdim. 
mna dii§mii~. solgun yi.iziine, kiic;iik bir Ost k1s1m salonlarda terzilik, ~apka -
~cuk goriinii~ii veriyordu: - Ben gidinciye kadar ii~ olur. Alla- 'l'k 

_ Ne yapmah? ha tsmarladlk. cthk, eldivencilik. c;ic;ekc;ilik, i§lemecll 
Ablarun da gozleri klzarmt~, yanak • Gene k1zlar da yerlerinden kalknu§- ~ubelerinin ciddi ve fantezi talebe eser -

larmda, taze goz ya§larrmn ls1akh}t lardt. O~ii birden merdivenleri indUer. Jeri yiiksek bir gorii~ ve c;ah~t§m ktymetli 
parhyordu: cSolmaz• saga sola bak1yor, begendigi mahsulleri olarak gozoniine serilmi§ bir 

- t~im seninkl kadar yamyor, senin· c;ic;ekleri kopararak demetini ~ogalh • c;ic;ek bahc;esini andmyordu. 
ki !lZh or, fakat, yordu. Demir kapmtn onilne gelince T erzilikte bic;ki ve diki§ muvaffaki • 

- Fakat?.. durdular. yetleri ~ok barizdi, nakt~ uhesinin eser • 
- Ne yapabillriz kiT cSolmaz• kolundaki c;ic;ekleri gos - Jeri bilhassa hesab i~lerinde insanm tak -
Sustular. Birbirlerlne baklyorlardJ. teriyordu: dir ve hayranhgmt celbediyordu. <;i!;ek 

G .. 1 · b' k b b d - Yalmz adam deguil, bi.itiin ev dola-
oz en tr te IClyt era er uyan i.leri gozii aldatacak kadar tabiate uy • 

1 k b k 1 ·1 d 1 ·d· cak. Tramvay geliyor galiba? Durak 
insan arm stca a ~~ an e 0 u 1 1• gun bir meharetin mahsulii olmu•tu, §ap-

!1 'd k ' b h k k d yerine kadar ko§mak laztm. Allaha 1s • ' 
en e 1 a ~e ap1smtn ana 1 ara- kaCI!tk }Ubesini de ayni kudretle muvaf-

landl, kapmtn iistiindeki ~tngtrak sesli m~~~~~:·lnzla a~arak dl~art firladt. fak olmu§ buldum, fakat nedense biitiin 
sesli ottii. Bu sesler, durgun havayl tit- rmgtrak sesli sesli otmiio::tii. Genk ktz, bu §Ubelerden ziyade beni altkattaki (Ev 
rete titrete gelerek, iki karde§i d:.lcon- '>' .. 
hktan uyandtrdl. ko§arak uzakla§1rken, karde§lerin goz- idaresi} nam1 altmda. ac;tlmt§ salon daha 
Ba~lanm kaptya ~evirdiler. leri birbirini buldu. c;ok alakadar etti. Burada her ev kadmt 
Bahc;enin ~i~ek ve ~imen boli.imltl, cAycan~ m, bir ~ift kara iiziim gibi ic;:in elzem olan birc;ok marifetlerin ogre-

kumlu yolundan, §apkasmm Histigini parhyan gozleri bugulanmt§, uzun kir- tildigi gosteriliyordu. 
koluna gec;irmi~, sa~lan bukleli, mavi pikleri, titriye titriye agtitp kapanl • Pratik ve fennl iitii usullerile bunun 

elbiseli, giizel bir gene klz, iki yandan yordu: d . ~ki usullerle mukayesesi, ipekli ve yiin· 
~ri~rek kopararak geliyordu. - Nekadar i~im yan1yor emt§tlm. 

Uzun, kumlu yolun sonuna gelinciye Anlatacakbm. cSolmaz~ gelince, sus- Iii ve muhtelif kuma§lardan fenni !eke 1r1· 
kadar toplad1g1 ~ri~rekler, bir kucak do- tum, dun gece ben de bir riiya giirdiim. karma usulleri. muhtelif renkte ipeklilerin 
Iu u olmu§tu. Riiyad~ onunla birle§mi§iz. AYJ.§l~ al- y1kanma usulleri, beyazlardan pas leke-

T k) k d 1 · hnda bir yolda geziyorduk. Gi.iliiyor -
arasaya ya a§mca, ar e ~en ora- sinin temizlenmesi usulii, muhtelif ku -

da gordii. Kuca~ndaki ~~~ekleri havaya dum ve giilerken uyandrm. Riiya oldu-
ka.ldlrarak bagtrdt: gunu anlaymca, ic;im yandl, gozlerim ma~larm boyanma usulleri, yiin orgu, 

- Yakalandtm ~ocuklar!.. tutu§tU, aglamaga ba§ladtm. Aynhga yiinlii ve muhtelif kunia~larla c;orablarm 
Tarastakl gene ktzlar, onun parhyan all§mt§hm, unutmak iizere idim ... Hat- kaza ve ytpranma deliklerinin belirsizce· 

·· 1 1 k ·n· ·1 ta bir par~a unutmu§tum. Riiya beni 
goz eri, can 1• eyl 1 sesl e uyanml§, sine yamanma usulleri, ipekli ~rorablann 
derdlerini unutmu~ gibi giiliimsiyor • hasta etti! 
lardt. - Sen giilerek uyandm, aglama~a y1pranmadan evvel (her ayak ic;in ilk 

cAycan• ayaga kalkh. Birka~ ba,a - ba§ladm... cSolmaz. aghyarak uyan - ytpranma deliginin ac;tlma yeri muayyen 
mak merdiveni !;tkan arkada§ma elini mt§, giiliiyor ... Hangisi acl, hangisi se · olduguna gore) buranm san'athca tak -

vin<y? Hay at, bir riiya, cAycan•? mes'ud 
uzath: olmak istiyorsak, istediguimize inana - viyesi mulu, c;ama§tt, gomlek ve muhtelif - N e iyi ettin de gel din. Biz, iki kar-
de§ nerede ise uyuyacakttk.. hm, istemedigimize inanmtyahm... En e§ya iizerinde kolactlik usulleri, eldiven, 

- Belli. Gozlerin uykulu, hatta k1 - k1sa yol galiba bu.·· mad en e§ya ve sairenin temizlenmesi key-
zarmt , yoksa agladtnlZ m1? CAHJD UCUK fiyeti, ve eski ipekli c;orablardan istifacle 

Gene klzlarm yi.iziine dikkatle bakl • - --------------- u!ulleri .. Hulasa ekonominin giizellik, te-
yordu. Sorgusunun kar§thgmt beklemc· I' iJ "k" hi b 
den: ng tere I I Zlr 1 mizlik ve zarafette oymyabilecegi iitiin 

- Diin gece, ben de agladlm. Hem de d h miihim roller burada fenni ve son sistem 
nastl aglamak! Gozlerim hastalanacak a a yapbrtyor bir tarzda talebeye ogretilmi§ ki bu og -

sand1m. Deyli Herald gazetesinin yazd1gma retim i§inin ameli tecriibelerile bu salon 
tki karde", merakla dinliyor1ardl. Bu, .. rn· II' h"kuAm t' iki yeni biiyi.ik 

.. gore g lZ u e 1 dolmu• ve siislenmi§ti. 
kelebek gibi daldan dala konan, su gibi harb gemisinin in~asma ba§lamak iize - " 
akan, ne~'eli, canh, kahkahas1 bol k1 • redir. Cemiyette c;ok ehemmiyet k.azanmt§ 
zm, a~lamast ic;in, bir felaketl~> kar§t • Yeni gemiler 30 bin tonluk ve 30 mil bir kazanma yolu vardtr, bir de arttrma 

la§maSI gerekti. siiratli olacak ve 35,5 santimetrelik top- yolu .. fkincisini bilmiyen birincisinde mu· 

cAyNcl_~nl_n• asg~lraddut:n Solmaz? ian bulunacakhr. ~omlb7a78ve mert~iletre vaffak olamaz. Binaenaleyh Ttirk ktz • 
v kaq1 muhafaza ic;m , sen nne re 

Gene klz, has1r koltugun kii~iik zub tertibatl yapllacaktlr. Ianna bir <;orabdan, bir robdan veya bir 
tiiy §iltesini diizelterek oturdu. ~ap - Bu gemiler ic;in 12 milyon tngiliz li- c;ama§trdan done done istifade etmesini 
kaSlm yandaki iskemleye blrakh. Ku - rast sarfolunacagl tahmin edilmek - laylkile ogreten bu §Ubenin muvaffakiye-
cagmdaki c;ic;ekleri kokluyordu: tedir. d 

- Oh! .. Ne giizel. .. <;ic;ekler. renk - , . , ti cidden sevinmege ve oviirunege eger. 
ier, kokular, sesler ne giizel.. Birdenbire delirdi Bana kalsa diger §ubeler hirer san'at ve 

- Nic;in agladm Solmaz? Bursa (Hususi) - Ytldtrrm maballe- iht1sas §Ubeleridir, fakat bu Ev idaresi ~u-
Genc klz giiliimsedi: b · d h T 1. k d · 'f d k 
- Benim aglamam tuhafmtza gitti sindeki polis noktas1 oniinde <;aklCI De- esm en er iiu. a 1m tsh a e etme 

degil mi? Di.in gece, bir riiya gordiim ve li Hiiseyin admda biri anstzm delirmi§ mecburiyetindedir. 
uyandtktan sonra, saatlerce ~ocuk gibi ve elinde bir b1c;ak oldugu halde saga Bayan Bakiyenin ifadesine gore mek

agladlm. sola saldlrmtya ve halkl heyecana dii - teb iki stmft1r. Birinci samfm sekiz yiiz 
- Bir riiya i~in bu kadar aglanlr ml di.irmiye ba~lamt~ttr. kiisur talebesi varmt§ .• Bu kalabahk ziim-

Solmaz? . 
Nokta memuru Hamza ile bekc;i Ib - re muayyen saatlerde devam etmek su -- Aglantr. Riiyamda ni§anhmla ay -

nlml§IZ ... Onu ne <;ok sevdigiml, geceki rahim delinin elindeki bl~agr gi.i~liikle retile derslerini takib ediyorla ~u 
riiyamla bir kere daha anladtm. alml~lar ve kendisini yakahyarak mii - suretle talebe ekseriya yekdigerini gor -

Aglamam dinince, telefonu a~hm. 0- §ahede altma ahnmak iizere hastaneye meden, tammadan burada okur, ogrenir 
nu uykusundan uyand1rd1m. Saatlerce gondermi~lerdir. 
konu§tuk. Onun sesini duymak, riiya • Maarnaiih delinin elindeki bH;agrn a-
nm acthgumt ytkadt. l§te bOyle c;ocuk -

hnrnast biraz pahahya mal olmu§, po -
lar, gece nic;in agladtgrm1 anladtmz ... 

Siiylerken, sesi alc;ahyor, yi.ikseliyor, lis memuru Hamza ile bek~i 1brahim 
ahengi degi§iyor, gozlerinde pmltuar ellerinden hafif surette yaralanmi§lar-
yamp soniiyordu. dir. 

Be~i ktrk iki ge~e 
cCumhuriyeb in zabrfa romanr: 124 

Yazan: Ohsrlas de Riehler 

Birinci tk imkan dahilindedir, fakat bir 
eve saklanmlt olduklan takdirde, sokaga 
c;1kn:talannt beklemek zarureti vardtr. La
kin muhakkak bunlann ortaldan olmah, 
binaenaleyh astl onlan goz altmda bu -
I und urmalty101. » 

Melltini, si.inger kagtdmdan ogrendigi 
tezkereden ~ole ~eyler bekliyordu. Bu 
tezkere muhakkalc ki birinin eline varmtt· 
b. Bunun ic;in kel adam, evin etraftm sar· 
dtrmt~b. Fa kat kimse ge)ip tuzaga dii§· 
medi. Bu hal tefi son derece bayrele du
~iirrnii~tii. Liltin bunu, ~u suretle izah edi· 
yordu: Alman servisinin mtizakerata gi
ri~tiii herhalde haber altnmt h. 

Kel adam arhk biiabiiti.in iimidini lees· 
mege ba$lamt~h. bu s1rada bir~ey onun 
kuvvei maneviye ini biraz yiik.seltti. 

Bu, Paristen gelen Z imzalt bir tel
graft!. fc;inde ~unlar vardt: 

cMiizakere imkint daima ac;tkbr. Ha
hlartn tlbfl i~in yirmi bet bin lira ile mu• 

amele gormege hazmz. Ba§ka mii~terile· 
rimiz taraf10dan bize yapdmt~ teklifler de 
vardtr. Acele edilmesi. Z.» 

Kel adam, fiatm bu kadar yiiksek ol
dugunu goriince yerinden su;radt. Derhal 
biiyiik ~efine telefon ederek cevab ald1. 
Bu cevab, bir kelimelik k1sa bir cevabd1: 
he giri§in. 

Kel adam, derhal cevabtm yazdx. 
Bu, Pariste, ~ark mallan toptan sat1~ile 

ugra4an ve hndisinin Paris a)am M. 
Blaiseauya mahtubdu. 

Bu telgraf esasen, en stkt bir sansiirti 
bile aldatudt: 

« 1 OX 1 OX25 eb' admda fevkalade 
eark hahlan bize teklif edilmiJtir. Sattel 
ile derhal miinasebete giri§erek milli miize 
hesabma i~i yaptn.>> 

M. Blaisuu bu telgrah almca hemen 
harekete gec;ti. Esasen Paristen gelen bir 
haber de, kendisine, nas1l temasa girece
gini gostererek vazifesini kolayla$tlrrntsh. 
T a yin edilen giinde Cumhuriyet meyda
nmdaki barda bir aperitif alacak ve bir 
seyyar aahcmm kendisine teklif edecegi 
bir halty1 on iki buc;uk franga kabul ede
celtti. Miizakereyi iyi bir neticeye eri~tir
mek ic;in bu suretle kendisine l.htm gelen 
ta fsil.it verilecekti. 

ve ~,;tkatml§. 

Cumhuriyet kiiltiiriiniin bu feyizli mii· 

essesesinden gogsiim kabararak ~rtkhm ve 

sayiSlntn c;ogalmasma dua ettim. 

s. c. 
Ki adam bir taraftan ellerini ugu§tu -

rurken ~urasmt dii§iindii. Pariste ba§hyan 
i§, nereden ba§ladt ise oraya avdet edi • 
yordu. Bastien, siyahh kadm ve Muriel 
Smith bunun ic;in mi ortadan kaybolmu§• 
lard1. N e olursa olsun, her §ey gos • 
teriyordu ki, acele etmek laz1mdt. Bu key
fiyet Bloseauya u~,;i.incii bir telgrafla bil
dirildi. 

Kel adam ayni zamanda, Berlin pos
tasmda kuc;uk bir tahkikatta bulundu. 
Gayretinin mi.ikafattm gordii, zira, birka~,; 
bin telgraft gozden gec;irdikten sonra eline 
oyle bir telgraf du~tii: «Hah all~• yo -

lunda. Muriel ile i~ yapmak daha dogru. 
Mukarrer adrese teklifte bulunmalt.» 

Burada «Muriel» den maksad Alman
·yadan ba~ka bir$ey olamazd1. Biitiin bun
Jar $Unu ispat ediyordu: Sendika Z nin, 
i~i yapmaga memur edilen adamt emri 
Berlinden yollaml§llr. Binaenaleyh hala 
bu ~ehirde bulundugu ihtimal dahilinde 
idi. 

Bu nokta, ara,ttrrnalara yeni bir faali
yet getirdi. 

Kel adam, rehin mukabilinde ikrazda 
bulunan herifin evinde hie; bir taharriyat· 
ta bulunmaml§, sadece orasm1 goz altm
da bulundurmakla iktifa etmi§ti. Bu sefer 

Diink •• at ko§ulan RADYO 
At yarifJlarmin ikinci haftast daha parlak 

ve daha kalabahk oldu 
( Bu aksamki program 

iSTANBUL: 
18 senfonik musiki • 19 haberler - 19, 

muhtcllf plaklar - 20 halk mUl!Udsi (pHik 
20,30 studyo orkestralart - 21,30 son ha 
berler. 

Saat 22 den sonra Anadolu AjansUl 
ga:rotelere mahsus ha vadls servlsl verll 
cek.tlr. 

ViYANA : 
18,35 §arkilar ve opera havalan • 19. 

konu~ma - 19,40 gezlntl - 20,05 haberl 
hava raporu, tlcaret haberlerl • 20,25 Be 
linden naklen Olimplya.d mi.isaba.kalan 
20,55 yeni hayat • 21 ,05 halk §arkllan-22, 
rnu.sikl: :;lopenln eserleri - 22,45 e~lenc 
konser - 23,05 haberler - 23,15 konserin d 
vami - 24,20 kltablara. dalr - 24,35 konu~ 
rna - 24,50 Viyana muslkisl. 

BERLIN: 

Diinku at kofularrnda birinci virajr 

17,05 eglencell konser - 18,05 Ollmplye. 
musabakalan • 19,05 l;lan konserl • 20,0 
Olimplyad haberlcrl • 21,05 haberler - 21 ,1 
opera yaym1: V!ndsorun neo\i'eli kadmlarl 
23,05 haberler • 23 ,20 Olimplyad mUsaba 
kalan _ 23 ,50 gece muslkisi - 2,05 gramo 
fonla konscr. 

!stanbul §enliklerinin birinci gi.ini.inii 

te§kil eden bu haftaki at ko§ulan hayli 
kalabahk olmakla beraber gayet !jlk 

kadlnlar da giize ~arp1yordu. Seyirciler 
arasmda Orgeneral Fahreddin, General 
Said ve :i:ngiliz sefirile refikast da vard1. 

' Birinci kofu 
Birinci ko§u, sab§ ko§usu: Dort ve 

daha yukan ya~taki yartmkan ve halis 
kan Arab aygu ve k1sraklara mahsus -
tur. Attar 800 liraya sabhktt. 600 liraya 

satlhga konan 2 kilo, 400 liraya sahhk 
olanlar 4 kilo eksik ahrlar. Siklet 4 ya
~mdakJ.ler ic;in 58, be§ ve daha yukan 
ya!jitakiler ic;in 60 kilodur. Mesafe 2000 
metro. ikramiy e birinciye 110, ikinciye 
30, i.i~iinciiye 15 lira. 

Netice: Birinci TaHi.tm SankU§U 54,50 
kilo, ikinoi N ecibin K. Dervi§i 60 kilo, 

iic;iincii Yusufun Alceylam 60 kilo. 
Plase olm1yanlar: Sada, Ejder. Za • 

man 2,2 dakika. 

Sanku~ satlhga c;tkanldl. 400 liraya 

sahibine kaldt. 

Bahsi mi.i§tcrekte: Ganyan 1 liraya 
165 kuru§, birinei plase 1 liraya 4 lira, 

ikinci plase 1 liraya 12 buguk lira 

vermi§tir. Atlar arasmdaki mesafe, 

birinci c;ok kolay, ii~r at boyu, ikinci bir 

at boyu ge~ti. 

lkinci ko1u 
ikinci ko~u 1936 senesinde 500 lira 

kazanrm§ yerli 3 ya~mdaki !ngiliz 
aygtr ve k1sraklara mahsustu. Mesafe 
1800 metro. !kramiye birinciye 280, i
kinciye 55 lira idi. 

Netice: Birinci Emir Salihin Oniisan 
58,5 kilo, ikinci Akifin Ba§kan1 56,5 ki
lo. Zaman 2,2 dakika, bahsi mii§terek 
Ganyan 1 liraya 2 lira. Atlar arasmdaki 
mesafe 4 at boyu. 

0 ~iincii ko1u 
tlc;iincii ko§u: Dort ve daha yukal'l 

ya~a yanmkan ve halis kan Arab ay -
gtr ve k1sraklara mahsus. Siklet 4 ya§· 
takilere 56 kilo, be§ ve daha yukar1 ya~
takilere 58 kilo idi. Bu sene 300 lira ka
zananlar 3 kilo, 500 lira kazanan 5 kilo, 
700 lira kazanan 7 kilo fazla ta§tyacakh. 
Mesa!e 2400 metro. ikramiye birinciye 
190, ikinciye 50, ii~iinci.iye 20 lira idi. 

N etice: Birinci, Eminin N eoibi 61 ki-

lo, ikinci Alceylan 63 kilo, Sada 65 ki
lo. Plase olmtyanlar Demir. Zaman 2,55 
dakika, atlar arasmda mesafe iki at 
boyu, bir at boyu. 

Bahsi mii§terekte: Birinci Ganyan 1 
liraya 3 lira, plase 165 kuru§, ikinci 
plase 17 lira getirmi§ti. 

Dorduncii kopz 
Dordiincii ko§u Handikap: Uc; ve da-

ha yukan ya§ta halis kan :i:ngiliz ayf(tr 
ve k1sraklara mahsustu. Mesafe 2100 
metro. ikramiye birinciye 245, ikinciye 
55, uc;i.inciiye 20 lira idi. 

Neticc: Birinci, Fikretin Tomrusu 51 
kilo, ikinci Markiz 56 kilo, 3 i.incii Prens 
Halim Saidin Kopeni 58 kilo. Plase ol -
m1yanlar: Soronipo. 

her~eyi tamika karar vererek oraya bir 
polis baskmt yaptlmastm emretti. Polis 
her taraf1 altiist etmi§se de bir§ey bulama· 
mt~tt. 

K1sa boylu Y ahudi All aha kasem ede
rek temin etti, c;elik kapl, kendTsi bu eve 
yerle§mezden evvel yaptlml§ olsa gerek
ti, zira kendisinin hie; bir§eyden haberi 
yoktu. Bir gun bir yabanct gelerek ondan 
evini istemi~ ve muvakkaten kullanacagl 
bu bina icin biiyiik bit para teklif etmi§ -
ti. K1sa boylu Y ahudi de tabii kabul et -
mi~ti. F akat siyahh kadmm tevkif edildi
gi glindenberi hie;: kimseyi gormemi~ti. 

Vaziyet bu merkezde olabilirdi: Kel 
adam bu malumatla iktifa etti. 

Fa kat bununla beraber gene bir§ey fik
rini kurcaltyordu: Doriamn ihaneti. Bu 
kadm eger hala Berlinde ise, hareketinin 
cezastru muhakkak gorrneliydi. Kel adam 
bu hareketi hazmedemiyor ve ocalmak 
icin ktvramp duruyordu. 

Alkma nihayet bir care geldi: Doriay1, 
ihanet ettigi adam Berline geldi diyerek 
korkutmak ve bu suretle kadmt ininden 
dt,an <;lkartmak. 

Doria hala Berlinde bulundugu cihet
le, hergiin ha vadisleri takib etmek ic;in 
herhalde gazeteleri okuyordu. Binaena• 

BUDAPE:;ITE: 
18,05 t urlzm meselesl - 18,35 gramofon 

19,50 plyano konserl .. 20,25 plyes • 21,3 
' Bcrllnden Olimpiyad mi.isabakalan 

BUKRE:;l: 

O~iincii yarr1tan bir goriinii1 
Zaman 2,15 dakika, atlar arasmd a 

mesafe, bir at boyu, bir boyun. 
Bahsi mii§terekte: Ganyan, 1 liraya 

15 lira, birinci plase 1 liraya 140, ikinci 
plase 120 kuru§tur. 

Be1inci ko1u 
Be§inci kO§U Handikap: 3 ya§mda ya

nm kan :i:ngiliz aygtr ve klsraklarma 
mahsustu. Azami siklet 58 kilo idi. Me
safe 1400 metro. !kramiye birinci 180, 

ikinci 55, iic;iincii 25 lira idi. 
Netice: Birinci Gi.iliizar 54 kilo,ikinci 

Mare§al Fevzi <;akmagm Bayburdu 51 

kilo, uc;iinci.i Barlight 48 kilo. Zaman 
1,33 dak.ika, atlar arasmdaki mesafe iki 

boy, ~ok uzak. 
Bahsi mii§terek 1 liraya 3 lira, birin

ci plase 155 kuru§, ikinci plase 180 ku -

ru§. 

<;ifte bahis 1 liraya 7,5 lira vermi§ti. • 

SABRJ 

Resmi ilanlar 
TUrk Limited Sirketi • 

Ankara Miimessilligi 
Resmi ilinlar TUrk 

Limited 'irketinden: 
~irketimizin Ankara Mii • 

me~&illigine Bilal Akba tayin 

olunmuflur. Ankarada devair

den para ahzii kabz1, ,irket 
namma temas ve miizakerede 

bulunmak salahiyeti yalmz 

mumaileyhe tevdi edilmi,tir. 

Keyfiyet bilumum Resmi De

vairin nazan dikkatine vazo -~ 
lunur. 

Yeni ~ 

<;l<;ERON 
Hitabetile biitiin eski Roma ta

rihini parlatan <;ic;eronun bu ter
ci.imei hali o zamanlarm en yi.ik -
sek tarih~isi PUltark tarafmdan 
yaztlmt§b. Haydar Rifattn kalemi
le dilimize <;evrilmi§tir. 40 kuru~. 

leyh kel adam, karanhga kur§un stkma· 
d1gmdan emin olarak, biiyiik gazetelerin 
be~inci sahifesine 1u ilam koydurdu: 

«Doria, dikkat. lngilterede bulunan a
dam, vadini yerine getirmek i~;in imdi 
burada bulunuyor. Senin adresini bilmi -
yor. Ne pahasma olursa olsun sokaga ~~
kaytm deme.>> 

Diger taraftan bi.iti.in evlere polis me
rnurlan gondererek, kiraCilardan her kim 
ktrk sekiz saatten fazla ic;eride kahrsa 
bunu karakola bildirmelerini kirahyan • 
lara emrediyor ve bunun sthhi bir mese
leden ileri geldigini soyliiyordu. Hile tarn 
manasile muvaffakiyetle neticelendi. 

Kel adama bit siiri.i ihbar geliyordu. 
Daha dart giin gec;meden kendisine 'u 
haberi verdiler: Pansiyoncu bir kadm 
karakollardan birine giderek, evinde otu· 
ran bir kiract kadmm, ilanda bildirilen 
halde oldugunu soylemi§ti. 

Verilen izahattan anla§Jid1gma gore, 
bu kadmm pansiyonda oda tuttugu tarih, 
Dorianm ortadan kayboldugu tarihe u -
yuyordu. Kel adam pansiyoncu kadmt 
yamna getirterek bizzat isticvab etmi§ti. 
Doriayt o eve getiren adam hakkmda ka
dmm verdigi malumat ta §ayam dikkatti. 
Ger~i pansiyoncu bunun Bastien ismini 

19,05 k1raat - 19,20 konser - 20,05 kon 
ferans • 20,25 konserln devaiDl - 20,55 er 
menice ~arktlar • 21.15 konferans - 21,3 
p!yano konseri - 22,05 havadls - 22,10 !?3 
konserl - 22,35 spor • 22 .50 gece konserl 
23,50 franstzca ve runience haberler. 

LONDRA: 
17,50 fl ii t konseri - 18,20 <;ocuklar1n ze. 

mam - 19,05 havadls - 19,35 National Is 
tasyonu - 21 ,05 §imal lstasyonu • 21.55 or, 
kestra. konser! • 23,05 spor, havadls-23,3~ 
dan.~ muslkisi, havadls - 24,45 edebiyat. 

PARiS [P. T. T.]: 
19 05 orkestra konser! - 21 ,05 konu§ma • 

21,2S §at•ktlar - 21,35 ulusal yaym - 22,05 
facia • 23,35 havadls. 

ROMA: 
18.20 eglenceli muslkl, in~ad - 19,25 ya; 

banct dlllerde konuqma - 20,05 e(:lence!l 
musikl, gramo!on - 20,10 franstzca turlzn\ 
haberlerl • 20,55 Yunanlstan i<;ln yaymr 
havadl.s, gramofon - 21,45 p!yano konserl. 
turizm haberlerl - 22,55 kar1~1k yaym " 
23,45 dans muslkls!, havadls, !ngUizce ha• 
berler . 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece nobetgl olan eczaneler tjunlar" 

dtr: 
istanbul cihetindekller: 
Aksarayda (Etem Pertev> , Alemdarda 

(Abdillkadlr), Baktrkoyde C:istepanl, Be• 
yaztdda (Belklsl, Em!nonUnde (Be§lr Ke• 
mal, Cevadl, Fencrde (Emilyadi), Kara " 
giimrii.kte (Suadl, Ku~Ukpazarda (Hasan 
Hutflsi), Samatyada (Erofilos), ~ehremi • 
ninde (A. Hamdtl, l;)ehzadeba:,mc!a (Ha • 
111). 

Beyoglu c!hctlndekllcr: 
Galatada (YI opulol , Hasko e 

Aseo), Kas1mpa.!iada <Mueyyedl, Merke~ 
nahiyede (MaJkovl~l, <Vlnikopulol , §~llde 
(Pertev), Takslmde (Kemal Rebiil) . 

Uskiidar, Kadtkoy ve Adalardakiler: 
Biiyiikadada ( l;!lnasl), Heybelide (Ta .. 

naljl, Kadtkoy, Pazaryolunda <Rifat), Me
dada (Sihhat.) , Uskudar, imrahorda <im• 
rahorl . 

Varhk 
Bu de~erll edebiyat ve fiklr mecmuaSl • 

nm 1 agustos tarlhli 74 uncii sayl.Sl k1ymet
l1 imzalarm makale, hikaye ve slirlerllA 
~lkrru§tlr . Tavs!ye edcr!z. 

Endiistri 
. 21 lnci YJhmn 11 inc! saytSt t;11am~tt.r• 
I~inde: Karabi.ik • i~ kanunu - Endiistri!e• 
;;en Tiirkiye<ie - Buhar tiirblnlert _ mit 
mak!ne ve motorlerl - Maden kaplamac1 • 
l!gt - AkiimiilatOrler glbi butiin i~t;i ve 
teknlsyenlerl llgUcnd!ren prat!k yazJ.lat 
vard.!r. Tavsiye ederiz. izmirde 91kar. 

Kad1koy Siireyya bah~esinde 

HALK 

OPERETI 

Bu aktam 
21.45 te 

BAY BAYAN 

Biiyiik operet 

3 perde 

fiatlar 50, 35 
Pek yakmda B A B A L I K 

Sah ak,amt Taksim bah~esinde 
F L 0 R Y A 

ta~IYIP ta§1mad1gtm bilmiyordu, o bu a " 
damt Marsilya zeytinyag1 ve sabun tile " 
carlarmdan M. Pominique adt altmd11 

biliyordu. 

Kendisine Bastienin resmini gosterdik' 
leri vakit derhal tamdt. ~imdiye kadaf 
bu hususta susmu§ olmast §undan ileri ge: 
liyordu: Pansiyoncu kadm bu adaJll1 

mi.i~teri olarak telakki etmiyor, ona rni ~ 
safir gozile bak1yordu, zira M. Pomini • 
que, kadmm Pariste metrdotellik edell 
oglu tarafmdan tavsiye edilmi ~ ti. 

Kel adam, bir an ic;in, Achille Bas 4 

tieni de yakahyabilecegini du~undii. f!l: 
kat kadmm sonradan verdigi malumat 0 

nun bu iimidini siindi.irdii. 

Doria pansiyona geldigi gi.in M. Po k 
minique Berlinden uzakla~m•~ti. DeJlle 
ki garlara s1k1 emirler verilmeden §ehir ~ 
den ~tkml§h. N ereye gitmi~ti, ne zaJll311 

donecekti? Pansiyoncu kadm bu hususl!l 
hic;bir §ey bilmiyordu. 

!l' Kel adam, Doriadan daha fazla Jll , 
lumat alabilecegini un1du ve hemen ka 
dmm yanma getirilmesini emretti. • 

4 

Herhangi bir muhataraya girmek 15 

temediginden Doriamn derhal tevkif e ' 
dilmesini muvaf1k llotmii§tii. 

[Ar~asl varl 



..., 3 Agusto 1938 CUMHURiYE'l 

FiKiRLER Sajhk bahlalerl 

embolizm·in ellinci 
yildOniimii 

Konigsberg 
panayirJ 

t,tirakimize karar verildi, 
hazirbklara baslandt 

Kanser tedavisinde 
rOntgen ve radium 

Sembolizmin esteti2i • 

' 
CJgrendigimize gore Almanyadaki Tiirk 

Ticaret Odas1, Konigsberg panaymna bu 
yd da i§tirak i~in emir almt~hr. 1936 Ko~ 
nigsberg panaym ~imdiye kadar her y1l 
tertib edilen panaytrlarm 24 iincuoi.idi.ir. 
Sergi 23 agustosta ac;1l}p 4 gi.in devam _ 
dan sonra 26 agustosta kapanacakt1r. 

Rotngen ve radium ,ualari sayesinde bir~ok 
uzuvlar1n ~akardmadan tedavisi kabil olmaktadu fF=tt eri?e_i Havadisin imtiyaz ahoma 

~ tanht bak1mmdan yi.izi.incii yil· -2- ["') 
.. Setnbolist §iir a~tk bir surette Parnas kafiyelerin goz ve kulak i~in ve ikisine 

lllrine kar§t bir aksiilameldir. Parnas - birden hitab etmesine luzum olmadt~ler• y 
1 • den tairler, gayet ince teferruatma ka- m ileri siirdii; miizekker ve miiennes 
2,05 ar hilavas1ta ifade yolundan yiiriiye • kafiyelerin muntazam tebadiiliinde lS -
ceU tel( restnetmege ~alu;tlklan harici ale- rar etmedi; duraklarm yerler-ini ser • 
de· lne tamamile sadtk kaldtklan halde, best~e degi1ltirdi; kapah ce• yi bazan 
~ • selnbolist ~airler, deruni hayah ve es • duragm sonunda kuvvetli bir heceye 

Almanyada yeni rejimin §ark! Prusva
ya atfettigi fevkalade ehemmiyet say~ 
sinde Konigsberg panaym son y11lar icin
de biiyi.ik bir inki~af gostermi§tir. Sergiyi 
ziyaret edenlerin saytsi 1932 dekine nis
betle 1935 te iki misline ~tkmt~tlr. 1935 
rtlmdaki ziyaret~ilerin sayiSI 159,000 
ki§i tutmu§tur. Sergiye i§tirak ed-~nlr.rin 
say1smda ise 1932 ye nisbetle %34 bir 
fazlahk gorulmii~tiir. Dikkate degct ki, 
Almanyada Leipzig panaymndan sonra 
hi.ikumet~e resmen tanmm1~ sergi Konigs
berg panaym oldugu gibi, bu panayn, 
i~tirak edenlerin saytsJ baktmmdan d:l 
Leipzigden sonra ikinci gelmektedir. 

Kanserin potojenisi ve etiyolojisi yani 
sureti te§ekkuli.i hakkmdaki fikirlerden 
bahsetmek beyhudedir. \=i.inkii bu husus· 
ta kat'! bir netice heniiz elde edilmemi§ ~ 
tir. Birc;ok mi.iellifler microbinne yani sa
ri oldugunu iddia ederler, baztlar1 para-
ziter yani ufak hayvanctklar sebebile hu
sule geldigi, fikrindedirler, Digerleri de 
tranmatique yani birc;ok defalar bir nesce 
haricden bir darbe vurulursa bir miiddet 
sonra burada kanser husule geldigini id
d1a ederler. Diger baz1lan ise biyolojik 
yani cellules-embriyoslann anar§i halini 
ahp tumeur husule getirir derler. Ben, bu 
fikirlerin hangisinin dogru, hangisinin 
yanh§ oldugundan bahsetmiyeccgim. 
<;i.inkii bu fikirlerin lehinde ve aleyhinde 
cildlerce kitablar yaz1lmi~tJr ki bunlann 
hulasast yukanda soyledigimiz gibi kat'i 
bir neticeye vanlamami§hr. Her ne su -
retle te§ekkiil ederse etsin bundan sarfl
nazar yalmz kanserin rontgen ve rad ~ 
yumla olan tedavisinden bahsedecegim. 

men gayet chemmiyetli bir ziyneti olan 
memeleri ... Eskiden boyle bir afet kar
§mnda mutlaka memeleri kesilerek za -
valh kadm en miihim bir ziynetinden 
mahrum edilirdi . .Simdi ise rontgen ve 
radyum §Ualan sayesinde kansere tutu -
Ian memeyi ~tk'armadan tedavi ediyoruz. 
Kadmlarm rahimlerinde husule gelen 
kanser vak' alarmda da bazan bu mii -
him ve hayatl bir~ok vazifeler yapan 
uzvu da ~lkarmadan tedavi kabildir. 

. . . d~nii.mii geldi. Turk gazeteciligi 
tanhm1 hepu~uzden iyi bilen bir meslekta§ 
ta o gazetemn 1840 ta ~1kmaga ba~lama~ 
sma gore yi.iziincii yildoniimiiniin dort se
ne sonra gelecegini yazdt. Bence Ceridei 
Havadisi imtiyaz tarihinden var olarak 
kabul edenler de, basthp sat!lmaga ba§la
dtgt tarihi muteber tutarak hesabhyanlar 
d~ hakhd1r. Aradaki ihtilaf bir meyva 
agacmm omriinii tohum olarak topl'aga 
at!lcLgt giinden mi, yoksa mahsul verdigi 
y~l~an mt h~sa~lama~,lazim gelecegi ka
bdmden bas1t blr§ey. Uzerinde uzunboylu 

tarh kii§elerini mii~ahede ederler; ge - mukabil gibi, bazan da mtsra i~inde 
y&d r~Jt nmhtelif hassalanmlZln mevzula - miitemmim bir hece ile telakki etti, fa-

~
,05 file (§ekiller, r~nki;r, sesler v.e koku - kat. bu ~ece ol?iiye. dahil degildi. Sem
·15 har), ve gerek ftzikt ve manevt hayatm bohst §Hr, vezmlerm kullam~mda da ;a: ~diseleri arasmda miinasebetler tesis yenilikler yaptt: 0 zamana kadar be • 

0 , ~en semboliln istimalile, yani bilvast • yit - mtsra hususiyetini muhafaza eden 
1• ifade yolile tedaileri miimkiin ktl - Alexandrm, astrlardanberi kazandtgt 
lnaga ~alt~trlar. Mallarme, J. IIuret'nin imliyazmt arhk kaybetmege ba§lamu~-

3; raP.hgt ankete (Enquete sur l'evolution tt; onun yamnda tek olan 7, 11 ve hatta 
' ltteraire, 1821) verdigi cevabda: cPar~ 13, 15 ve 17 heceli mtsralar kullamll • 

nasyenler, diyor, terenniim ettikleri yordu. Fakat, sembolizmin en miihim 
• ~~'Yi oldugu gibi ahr ve gosterirler .. yeniligi, Jules Lafargue ve G. Kahn, ta

er• au- <:ismi isimlendirmek, §iirin yava§ rafmdan ithal edilen cserbest nazm• 1 

•3~ rava~ ke§fetmek saadetinden dogan ileri stirmii~ olmastdtr: Serbest nazmm 
3

'.. at~na zevkinln dortte ii~iinii ortadan karakteri, §lire has olan riyazi ryth • 
~aldtrmak demektir. Halbuki, cismi ta- me'in yerine, nesirde ve naz1mda mti§
b attur ettirmek, astl hulya, astl ~iir terek olan ruht rythme'i ikame etmege 

a• lldur ve bu s1rrm tam kullam~ma istinad eder. Aslmda, sembolistlerin ~i
• Setnbol ad1 verebiliriz.. Tasvir ettigi lri, rythme'li nesirdir, ve mtsra haline 

r: eydeki viizuhli noktasmdan plastik konunca §iire aid oldugunu • Paul For
·3~ ~'atlara yakla§an Parnas ~iirinden tun baladlan, m1sra aynlt§lan itibarile 

Sernbolist §iiri ay1ran vaslf, ikincinin nesirdeki sahr ba~plara tekabiil eder • 
.. ~~ucu ve yakalanmast gug olan alae! • miisavi devirlere ve dahilen muntazam 

Konigsberg panaym te~ekki.ili.i itiba -
rile, ham, yan i§lenmi§ ve tam i§lenmi§ 
mallar, teknik ve in§aat, ziraat makine
(eri, ziraat sanayii ve hayvanc1hk dahil 
olmak iizere tekmil ziraat ve hatta bir de 
eli§leri k1smtnt ihtiva etmektedir. Serginin 
en onemJi §Ubesini tabil ham, yan i§lenmi§ 
ve tam i§lenmi§ bilumum maddeler tt§kil 
etmektedir • 

Kanserin tedavisi ba§hca dart klsma 
aynhr: 

1) Ameliyatla. 
2) Rontgenle. 
3) Radyum. Electrolyae, Diathermo-

05 ~g1 sayesinde musiki ile rekabet etme- vezinlerle yaztlm1~ olmamasmdan ha -
81dir. Verlaine, me§hur bir §iirinde ttrlanz; fakat, vezin mii§kiillitlarmi ek-

Haber verildigine gore panaymn tekmil 
~ubeleri bir yd oncekine nisbetle hay -
li biiyiik olacakttr. Bilhassa yeni olan in
~aat §ubesinin parlak bir surette tertibine 
hi.ikumeh;e de ehemmiyet verildigi bildi
riliyor. ln§aat §Ubesi 10,000 metro mu • 
rabba1 biiyi.ik bir saha iizerine kurula -
cakbr. 

(.\rt Poetique) bunu anlahr: seriya a~bg1 zaman (F. James'te oldugu 
l>t Ia mualque avant toute chose 1 gibi), yahut ta kafiyesiz gayrimiisavi 
... ve gayrimuntazam intibah pargalardan 

n, Qu~ .. t~~ ~~r~· s~it''ia'~h~~~·~~~oi~·e ... '" "' terekkiib ettigi zaman (Paul Claude!' de 
1, Qu•on sent qui rutt d'une tme en allt!e oldugu gibi) kat'iyyen m1sra1 hattrlat • 
~ \'era d'autre.s cleux t. d'autre.s amours. maz olur. 

(lrer §eyden once musiki.. Mtsram 
ba§ka iklimlerden ba~ka a~klara giden 
b!r ruhtan ka~hgt hissedilen u~ucu bir 
iey olsun!) 

1. Parnastan daha lleri giden sembo -
t~Zrn, temayii.llerini takib ve inki~af et· 

a bll'digi romantizme merbuttur. Fakat, 
u, 19 uncu asrm sonu ile 20 nci asrm 

4 ha,lnda inki§af eden felsefi hareket-in 
l~siri altmda tekamiil etmi~ bir roman· 

• tiztndir. Nas1l Parnasyen r;~iir positi • 
\•iste felsefe cereyanmm muas1n ise, 
lembolist §iir de, positiviste cereyana 
lhayet veren, Wagner'in ruhile$mi~ 
U iki lnCien, !talyan primiti!lerinin 

lllistik tablolarma, Puvis de Chavan -
~e'm, Carrie:e'in madde ile alakasmt 

1 esmi§ resmme ve Rodinin tefekkiir • 
!! Yiiklii heykelttra§isine kadar biittin 
elln'atlarda tezahiir eden idealizmin ro· 
~f!sanst ile intibak halindedir. Sembo -
~~. fikirler aleminden ba1jk& bir re. • 
ll~ite kabul etmiyen, alemi haricinln 
bt~de aksetmi§ suretinden ba~ka §ekll
~' tanmmasl imkanslz oldugunu soy -
1.Yen ve Kant felsefesinden kok alan, 
~bjektivist bir metafizige cevab verir. 
h Yni zamanda, gittik9e gayri~uura ru-
t hayatta ehemmiyetli bir mevkl ver
~e~e ba§ltyan muastr ruhiyatla elele 
\.'erllli§ haldedir. Daimi bir anla~tlma 
~ll.df~esile psikolojik vakta1ariil sadece 
~~t bir kahba biiriinebilenlerini yaka-
1~Yan klasizmin z1ddma olarak, sembo-
1Zrn, edebiyata, ruhumuzun parlak kt
ftlll.:llan etrafmda golge, karanhk gibi bir 
key te§kil eden temyizi gii~ fikirler ve 
~ ilrt§Ik hisler hlemini ithal etmek ic;in 
~ f!ll.dini gok zorlamt~br; ve bu nokta • 

1 an edebi malzemeyi bir hayli zengin
e§tirmi§tir. 

~· berin ve esrarlt olan psikolojik ha • 

1 att tasvir etmek i~in, igilip biikUlebl • 
~n ve tenevviiii ~ok bir ~iir aletine lil· 
1. ll.:l vardt. Bu liizumu hisseden sembo· 

1'2:rn, murat an'anevi bir kiSlm kaide -
~n kurtard1; hiatiise miisaade etti; 

~~t) Ilk Ya.zt 30 temmuz tarihll nfulhamlZ
....!!.,ktJ. 

Her nekadar edebi malzeme zengin • 
lel'lmi§ ve ~iir aleti kullam~a daha el • 
veri!,ili hale getirilmi~se de, beri taraf
tan baz1 ifratlara dii§iildi.igii olmu§tur. 
Zeka ile yakalanamayam anlatmaga ve 
ifade edilmesi gii<; olam ifade etmege 
~ah§Jrken sembolLo;t ~airler ~kseriya 
mi.iphemiyete dii!lmli§lerdir: Oyle bir 
miiphemiyet ki, §alrler ho§land1klar1 i
~in onu bazan ifrata varacak kadar lS

rarla sevrni!llerdir; onu m1sralarma yak 
la§mak istiyenlere kaq1 ~iddetle mii • 
dafaa etmi§lerdir ve bu miibarek mabe
de de ancak rehberlerin dela.letile gi -
rilebilecegini ilan etmi~lerdir. N azm1 
veznin an'anevi her nevi mi.i§ki.ilatm -
dan kurtardtklarmt iddia ederek, oyle 
bir !,iiir lisam yapml§lardtr ki, o artJk 
ne nesirdir, ne de naztmdtr; bir nevi 
~iir nebiilozU ki, otede beride, nesrin 
kiitlevi sa15.beti iistUnde yiizen ve ol • 
makta olan mtsralara raslamr. Bu su • 
retle, sttmbolizm kendi i<;inde tezad -
lara dii~mii~ oluyordtt. Parnasyenlerin 
kuyumculuga benziyen §ilrile alakasm1 
kesmek istiyen ve sairlerle efkarl umu
miye arasmda bir i§tirak tesisinin mum 
kiin olabilecegini uman sembolist §iir, 
bu sonuncile arasmt korkun~ denecek 
kadar fazla a~mt~ bulunuyordu. Te?ai 
ettlrici ve telkin yapan bir eser halme 
getirdigi ve bu suretle hakiki memba • 
ma yakla§tirdigtnt zannettigi §iirin li
samm, ~air m1sram stkmtlSlndan kur
tarmak ve bu suretle hakiki §iiri be • 
lirtmek istemesile mJSram ve nesrin li
samnm kart§hrll~asmdan ibaret bir 
hale sokmu§ oluyordu. 

Hatalanna ve tehlikelerine ragmen, 
sembolizm, edebiyata hulyayt ve esran 
ithal ederek, Franstz §iir hassasiyetinde 
bir ronesans yaprnl§ oluyordu. Maruz 
kaldtgt dar ve manastz hiicumlara rag
men hala ya§an'lakta devam etmesi, 
san'atta ruhlarm yeni bir istikametinl, 
bugiinkii insan ruhunun kompleksligi· 
ne ve hareket serbestisine ~ok daha uy
gun bir ~ekli gostermi~ olmasma bir 
delil te;~kil eder. 

$ERIF HULUSJ 

~c.. .. burlyet,, Ia tefrlkasu 2' Abidfn Daver DAV'ER 

Konigsberg panaynmm beynelmild 
ehemmiyetine gelince; bu panay1ra Bal· 
Ilk ve dogu Avrupa memleketleri htmen 
her y1l biiyiik standlarla i§tirak etmeh: • 
dirler. Almanyanm giineydogu Ulkele -
rile ticarelinin bilhassa son ytllarda in ki • 
~aft iizerine bu memleketler dahi Konig~
berg panaymna alaka gostermiye ba~la
mt~lardtr. Ge~en yslki i§tirakile Tii!kiye, 
bu memleketler arasmda ilk ad1m1 atm1~ 
bulunmaktadJr. Bu defaki i~tirakimiz ise, 
ge~en y1la kar~1 daha parlak olacak ve 
Tiirk standi ge~en ytl 200 metro murab· 
ba1 ik~n bu yll 300 metro murabbnmd11n 
biiyiik olacakhr. 

MOTEFERRIK 

Y asaga ragmen ila~la ondii
lasyonlar yapanlar 

Sthhiye Vekaleti, zehirli ilaclarla on
diilasyon yapi!masmt yasak ebni1ti. 

Berberler Cemiyeti, Vekaletin bu ya· 
sagma ragmen, Beyoglunda birc;ok kim
selerin gizli gizli bu ilaclarla ondiilasyon 
yapllklanm ve hatta Anadoluya da bu 
ilaclardan sevkiyatta bulunduklarmt ha
ber almt§ ve bu hususta Vekalete miira· 
caate karar venni§tir. 

Tiirkku§u i~in bir tayyare 
ahndt 

T ayyare cemiyeti, Ttirkku§U tale be -
lerine motorlii tayyarecilik dersleri ogret· 
mek iizere Almanyadan bir tayyare al -
m1~hr. Ti.irkku§unun yeni tayyaresi bu a
ym onunda lstanbula gelecektir. 

l§ten el ~ektirilen 
hamalba§dar 

Belediye miifetti§leri tarafmdan yap•· 
Ian tahkikat !onunda Araba iskelesi ha· 
malba§tSI T evfik ve Valideham hamal -
ba~IS1 Hakkmm baz1 yolsuzluklar yap • 
tt~la.n anla§Ilarak i~lerine nihayet veri! • 
m1~hr. 

lindeki Cerkestavug~ tabag~m dii§iirii • 
yordu. M utfakta ahc;tya yard1m ederek 
giizel yemekler haz1rltyan Ali Daymm 
kam1 da Caganozun haber vermesi iize· 
rine, salona geldi. 

- Omri.imde boyle giizel kadm, boy
le giizel elbise gormedim. K1rk bir bu • 
c;uk ma§allah, peri padi§ahmm kiZI de -
di! • 

~iraz sonra b:nba§t Osman Beyin ha· 
rem1le on dokuz ya~mdaki klll ve evli 
yiizba~tlardan birinin, zevcesi de baldt ~ 
zile geldiler. Kadmlar, !stanbullu ham • 
~1, tasavvur ettiklerinden ~ok gi.izel go· 
runce §a§mp kaldilar ve epeyce de k1s -
kanddar. 

coagulationlardir. 
Rontgen ve radyum §Ualan ve elek • 

trik tedavisi daha inki§af etmeden evvel, 
kanser, yalmz ameliyatla te?avi etmege 
t;ah§Ihrdt ki bu suretle amehyat olanlar
da ne derece muvaffakiyet elde edildigi 
malumdur. Ciinkii, kanser hiicresi, rna • 
atteessiif yalmz oldugu yerde kalmaz, o
radan ba§ka bir yere bir taktm yollarla 
gider ve orada da ayni habaseti yapar, 
ameliyat bunlara mani olamadlgl gibi 
bilakis bu yollan daha ziyade a~arak bir 
yerden diger yere gitmesini tacil eder. 
Bununla beraber, gene ameliyat yaptlma
st laz1m gelen baz1 kanser vak'alan da 
vardn. Mesela cismi rahimde, yani rah
min kendisinde veya mide veya barsak· 
ta olursa ameliyat gene eski hakkmt mu
hafaza eder. 

Halihaztrda kanseri tedavi etmek i~in 
yukar1da zikredilen dart uaullin birbirine 
yardtmcl olarak kullantlmasl lb:tmdtr. 
Meselii bir meme kanserini tedavj etmek 
icab etse, evvela bunu iyi muayene ede • 
rek ilerleyip ilerlemedigi ve nekadar iler· 
lemi§ oldugu, ub liMnmca «metostase 
ganglivnaire» yani bezlerin §i§ip ~i mcdigi 
tesbit edilir, eger bezler §i,memi§ e yaln1z 
rontgenle tedavi etmek kabildir. Eger 
bezler ti§mi~se evvela ameliyat, sonra 
rontgen yapmak mutlaka laz•mdtr. Son· 
ra unku rahim kanserinde keza ayni mii· 
lahaza hiikiim si.irer. 

Bu §ekilde tedavi edilmege ba,landt -
gmdanberi kanserlilerin gerek hayat1nm 
uzamas1 ve gerekse tamamile §ifayab ol
malan c;ogalmt§hr. Mesela cild kanseri 
rontgen Ve radyum §U&Janmn. tekemmu • 
lUnden evvel ameliyatla pek az kabili §ifa 
idi. Eger hastahk hastamn yiiziinde ise 
ameliyattan sonra kalan ma'yub bir va -
ziyet dolayisile zavalh hastalar ilelebed 
malul bir halde kalmaga mahkum idiler. 
Halbuki §imdi Paris institut de Radi -
umun verdigi istatistige nazaran yiizde 
doksan be§ §ifa kaydetmektedir ki bu 
daha evvelki taTZJ miidahaleye gore ha • 
kikaten §ayam hayret ve mucibi memnu
niyet bir neticedir. Ayni zamanda teda
viden sonra da hastahk yiizde bile olsa 
yalmz ufak bir lekeden ba§ka bir§eY kal
mamakta ve nesic integritc anatomiqueini 
muhafaza etmektedir. 

Bundan ba§ka, mesela bir kadmm he-

runu ok§ar, diye ic;inden seviniyordu. 
Fa kat Erciimend, gelmemi§ti. Kar§l -

smda oturan bir zabite sordu: 
- Erciimend Bey nobet~i mi, yoksa 

hasta m1? 
- Haytr, ne nobetc;i. ne hasta ... De

min burada idi. Siz gelmeden biraz ev • 
vel, i~imde bir s1kmh var, yatmaga gi • 
diyorum; diye c;1kip gitti. Bilirsiniz ki o
nun boyle delilikleri vardtr. 

.Simdi size kanser tedavisi yapan mii • 
him bazt mi.iesseselerin vermi§ oldugu is
tatistiklerden bahsedecegim: 

Nevyorkta Memorial hastanesinde 
325 meme kanserinden yiizde ellisi ta -
mamile §ifayab olmu~tur. Bu rakamlar 
ilerlemi§ vak'alar arasmdan se~ilmi§tir. 
llerlememi~ olanlarda yiizde doksan tifa 
kaydedilmektedir. 

Paris fntitut de Radiumun verdigi is· 
tatistiklerde ise birinci derece unku rahim 
kanserinde yiizde doksan tamamile §ifa, 
ikinci derecede ise (pek ilerlemi§ de • 
mektir) ylizde elliye kadar §if a vard1r. 
Dudak kanserinde de keza iyi neticeler 
altnrni§tlr. Bezlerin §i§memi~ oldugu vak
alarda yi.izde yetmi§ be§ ~ifa, §i~mi1 olan 
vak'alarda ise yiizde otuz be§ §ifa kay • 
dedilmektedir. 

Agtz, bogaz kanserlerinde ise yeni o
lan cantar usulile tedavi sayesinde yiiz -
de otuz be§ nisbetinde ~ifa elde ediliyor 
ki rontgen ve radyum tedavilerinin inki -
§afmdan evvel bu gayrikabildi. Akciger 
kanserinde alman neticeler de bunlar ka
dar parlakl!r. Diger uzuvlardan mide, 
barsak, karaciger, kemik ve prostat kan
serleri §Ua tedavisine kar§l taanniid eder
lerse de ~imdiki halde gerek Amerikada 
ve gerekse Avrupada bir~ok &limier bun
Ian da hemen yegane tedavi usulii olan 
rontgen ve radyumla tedavi etmek i~in 
yeni uauller aramaktad1rlar. Omid de -

riz ki biitlin insanhgt pen~esinde inl~ten 
ve baz1 miihim uzuvlarda ~Ikhgl zaman 
henliz kat'i olara.k tedavi edernedigimiz 

bu habis hastahgm ileride rontgen ve rad

yumla bulunacak yeni usuller sayesinde 
kabiJj oifa bir' hastaJJJ< haJine ge}ecegJ Za
man pek uzak degildir. -5ura~t da gi:iz • 
den uzak tutulmamahdtr ki, en ufak bir 
§iiphede mesela memenin i~inde hissedi· 
len ufak urda agn hissedilsin edilmesin, 
ve yahud rahimden kan ve kokulu akm~ 

tdann gelmesi ahvalinde vakit kaybet -
meden derhal miitehassls bir hekime mii· 
racaat etmelidir. Eger bu haller bir kan~ 

ser ba§langtct iae hi~t tela~ etmiyerek vak
tinde ve iyi bir surette tatbik edilen teda
Vl sayesinde bugiin de bu hastailktan 
kat'i olarak §ifa temin edilecegine kani 
olmahd1r. 

Rii1ttgen miltehasstSt 
Dr. ALl MAHIR ltjiLDAR 
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hna girmi~tir. Arkada§tmiZI tebrik eder 
ve-;;;uvaffakiyetler dileriz. 

Eski pullar kaldirihyor 
K1ymeti bir liraya kadar olan eski 

harflerle bastlml~ pullar tedaviil mevki
inden kaldmlml§tt. Son giinlerde bir li -
radan yukanya olan pullann da bastlma 

i§i bitirildiginden bu pullartn da eski 
harflerle olanlarl kaldmlarak yerlerine 
yenileri konulacaktJr. 

durulmaga degmez. -

F akat Ceridei Havadis sahibi Cor~ilin 
yedigi dayak yi.iziinden c;1kan siyasi me
sele ile o meseleden Osmanh edebiyatma 
yadigar kalan eserler tahlile mi.itehammil 
mevzulardtr. Corc;ilin dovi.ilmesi Babiali 
i~in onemli bir dagdaga te~kil etmi~ti. fn
giliz elr,cisi Bonsoni birden gemi az1ya a• 
larak Hariciye N amile miinasebeti kesti
gi gibi ag1r tehdidler de savuruyordu. 
Maksad1 Hariciye NaZJTile Seraskeri az· 
lettirmekti. Elc;inin dogrudan dogruya hii
cumiina ugnyan Hariciye Nazm Akif 

Pa~a bu miinasebetle saraya bir tezkere 
yazmt~hr ki ingiltere politikasmm bugiin 
de canh bir tarifnamesi sayi!abilir. Sair 
N az1r bu tezkerede lngiltere el~isinin gii
riiltiisiine papuv biraktlmamasmt tavsiye 
etmekte ve soziinii kuvvetlendirmek ic;in 
siyasi bloflerin k1ymetsizligini gosteren bir 
stirU misaller kaydeylemektedir. Bu mi· 
sallerden birka~;IDI ahyoruz: 

A - 1ngiltere, Lehlileri isyana te~vik 
etti. F akat Ruslann Lehlileri k1hcdan ge• 
r,cirmesine goz yumdu. 

B - !ngiltere, Don Karlosla harbe gi~ 
ri§en lspanya Kralic;esine elli bin askerle 
yard1m etmegi resmen taahhiid etmi ken 
ba ka devletlerden ~ekinerek soziinii tut
madt. 
C- Irani Rusya aleyhine harb ac;m1ya 

zorlad1 ve Ruslar galebe edince ses c;tkar~ 
mad1. 

D - Halebde birkac; Mmrhmn olesi
ye dovdiikleri konsolos i~in Kahirede 
Mehmed Ali Pa ayt sikl~hrmadt. 

Akif Pa§a bu misallerle iktifa ebniye
rek ba~ka devletlerin miimasil vaziyetler
deki davram,Ianndan da. ornek gosteriyor 
ve o meyanda Cort;ilden daha muteber 
bir Prusyahmn Kaptan Pa~a tarafmdan 
dovilli.ip kiirege konulmasina kar~t -In
gil tere kadar kudretli bir devlet olan
Prusyarun tarziye bile istemedigini soylii
yor. 

Bu tezkere, biiyiik devletlerin her dile· 
gini miskince kabul edegelen Bab1ali ta
rihinde gerc;:ekten mlihim bir isyan ve bir 
hamiyet vesikastdir. Akif Pa~a bu hamle
sile, ne yaztk ki, saraya cesaret a~thyama
d!, azlolundu. Onun iizerine «Tab ire» 
adh risaleyi yazd1 ve 1ngiliz el~isine yar· 
dakc;1hk ederek kendisini azlettinni~ olan 
~air Pertevi maskaraya c;evirdi. 

i§te Cor~il davasmdan Osmanh siyaset 
edebiyatma ge~en yaprak budur ve ibret
le okunacak bir degerdedir. Hi.ir bir hava 
ve mill! kudretin yarattJg1 tam bir istikh11 
ic;inde ya§Iyan gene nesil, bugi.inkli rejimin 
k1ymet ve kuvvetini daha iyi kavramak 
ic;in bu gibi eserleri dikkatle okumahd1r. 
Dlinle bugiin arasmdaki fark ancak boyle 
tetebbularla anla§Jlabilir ve yap1lan inkt~ 
lablann ne korkunc zincirleri kmp athgt 
da gene bu suretle mii~ahede olunur. 

M. TURHAN TAN 
c 

le vermeden Sanihanm arkasmda bir ye
re oturdu. Salondakilerin yans1 onu gor
memi§lerdi bile ... 

mek ic;in yerinden kalkan katibin yerine 
Sanihanm yamna oturdu. 

Saniha. biraz ba~m1 ~evirdi ve omzu
nun iistiinden kiiskiin ve alayct bir sesle, 

- Zattalinizi yath, biliyorduk beye
fendi; dedi. 

- Evet zalialim yatml§h amma, bu 
ak§amki fevkalade §lkhgtmzm ve giizel
liginizin dedikodusu riiyama kadar gel -
di. Mimozalar kralic;esini gori.ip zarafe -
tini ve giizelligini tasdik etmem laztmdl. 
Ciinkii burada yegane hiisnii tabiat ve 
zevki selim sahibi erkek, benim. 

- Ona §iiphe yok ... 0 hal de muh -
tcrem zevki seli"\ beyefendi, tuvaletimi 
na~J! buluyorsunuz ~ 

Ciir'etkar bir bakt§la Sanihamn ~tplak 
omuzlanm ve kollanm siizdil. 

- Mi.ilazim ruhu sizi eglendiremez; 
c;iinkii iyi soz soylemegi bilmez. Binba§I 
Osman Bey de c;ok kthb1khr, hammmm 
yanmda ba§ka kadmlann yiiziine bile 
bakmaz. Bizim katib beyefendi size ne -
ler soyledi bakahm I Edebiyata merak1 • 

mz oldugunu duydugundanberi, tkma st• 
kma yazd1g1 vezinsiz, kafiyesiz manzu • 
melerden bahsetti degil mi ~ 

- Evet, 

- Cordi.iniiz mii, nas1l ke§fettim. Ko-
ca kulaklanm kesip §iirlerini onlann tis • 
tiine yazmah ve size ayle takdim etmeliy

di. Her kulagma tam on beyit stgmazsa 
adam degilim. 

~tttl(azinoda bu hazuhklar devam eder-1 Tuvaleti bittikten sonra, aynanm i~in· 
~0 oteJdeki odasmda da Saniha, giyini· de uzun uzun kendine bakts, buraya ge~ 
~ tdu, Bavulundan giizd bir tuvalet ~~- !eli vah1i bir k1z gibi daima sade ve 
~:kdl, Bu leylak rengi saten elbise ona siissiiz ~ezen Sani~a! ~imdi bu muht~~em 
10 Yara,ndi. lstanbulda biiyi.ik bir ba • ve zengm k1yafet 1~mde o kadar deg1~ -
Illy~ gidiyormu~ gibi ihtimamla hamlan- mi ti ki onu tammalc ic;in dikkatle bak -
te~1aa b~§lad1. Giizel cildini, bi.isbiiti.in male lazim~I: K~.ndini giizel bu.~d~. V, e liin/ b1r hale getirmek ic;in, gi.ilsuyu sii- Erciimend 1c;m guzelle§mekten buy~k btr 
11111 ~·r Yanaklanm bi~az lmartl!, bakt~1 ~ sevinc ve. sa~.d~.t .?uyara~. ayna~ak1 ~-a • 
~~~ anm arl!rmak 1c;in gozlerinin etra- yaline ehle opucukler gonderd1. Boyle 
lle ~ ~0?'U tnavi bir hale yaph, lcirpikleri- ~Jkla§IP giizelle§ince §Uh ve cilveli bir ka
h<::j:~t renkte rime! c;elcti. Di~lerinin be- dm olmu§IU. 
dlld l) e tarn bir tezad te§kil etsin, diye Biraz sonra, lcocasile beraber kazino • 
•a~1: anna lcuvvetli bir ruj siirdii. Sari nun arka kapmndan gec;ip te ziyafet sa
~~~. B alttn bir hale gibi ba~mt sanyor - lonuna girdilderi zaman, §Ik ve zeki ka
~a.lth~ OYnuna loplcmmzt bir mercan ger • dmlara mahsus bir zarafet bilgisile arka
k'"tlc ~akh. C1plalc omuzlarmm iistiine smdaki siyah kadife leap! omuzlanndan 
'*ar~ ale sac;an bir e§arp atb. T enrengi koyuverdigi zaman, bu muhte§em giizel
~a.kJa. lpe r;orablann ic;inde saldanan a- lik lcar§mnda Ja§tran erkelder, hayran -
dl nna al krep damur iskarpinler KiY- hldarm1 gizliyemediler. Hayretinden ag-

T akdim merasimi bitip te sofraya o • 
turduklan zaman, biraz kafay1 ~;ekmi§ o
lan Siiha, boynuna havlusunu takm1~, 
kansmm herkesi hayrette b1rakan giizel
ligine magrur: 

Onun gidip yathgm1 ve gelmiyecegi -
ni ogrenince gene kadmm biitun ne§'esi 
ka~;l!. Y emek bittilcten sonra, sofralar c;a
bucak kaldmld1. Dans ba§ladt. Zabit • 
Jerden birinin gi.izel ir gramofonu, iyi 
plaklan vard1. Arasua dans duruyor, a • 
laturka ve alafranga Jarkilar ~ahmyor -
du. Haztr bulunanlann ricas1 iizerine bu 
zabit, Erciimendin soyledigi Anadolu 
tiirkulerinden birini soyledi; fakat onun 
yerini dolduramad1. Saniha, kendi ken -
dine: 

- Begenmedim, dedi, her zamanki 
k1yafetiniz daha iyi idi. 

Saniha. onun bu tuhaf sozlerinden ho~
lamyor ve giili.iyordu. 

Erciimend, igildi, kulagma yava§ fa • 
kat ate§li bir sesle dedi ki: 

tl a~tk kalan Caianoz da, az kalstn. e • 

- Ma§allah, bizim hamm, bu ak§am 
aypar~as1 olmu§ diyor, sonra da bu niik
tesi alki~lantrken kammm kulagma: 

- Bu yemekleri yemektense aypar -
c;asmt yemegi tercih ederim, diye de o • 
burca bir kompliman yap1yordu. 

Saniha, kendine soz ve gozle yap1lan 
bi.itlin bu komplimanlan !evimli bir mu· 
vafakatle kars1hvor, Erciimendin lZUTU • 

- N erede onun sesi, nerede onun soy
leyi~i. nerede onun canhhgd diyordu. 

Sonra mf Erciimend ic;in bu kadar §Jk
la§ml§, gi.izelle§mi§ oldugu halde onun 
gelmeyi§ine fena halde cam sJkihyordu. 

Bir arahk dans tekrar ktzl§h, plak hi
tip te herke! yerine giderken, Erciimend 
salondan ic;eri dald1 ve kimseye selam hi-

Saniha daha ki.iskiin ve daha miistehzi 
bir sesle, 

- Cole naziksiniz beyefendi, te§ek _ 
ktir ederim, dedi. 

Erciimend, ciddi bir sesle cevab ver
di: 

- Bilirsiniz ki ben nazik degilim ha
mmefendi, 

Binba§t Osman Beyin k1zile danset • 

- Bilseniz, bugi.in beni nekadar 
mustarib ettiniz, nekadar iizdiiniiz. 0 gil· 
zel gozleriniz, benimle alay ettiginiz za· 
manlar o kadar sert ve hain oluyor ki a • 
deta renk.leri degi~iyor. 

Saniha mUteessir oldu. 
- Ya siz, siz de oyle .... 

[Arka.n var] 
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Olimpiyad atletizm mii· 
sabakalari diin ba§ladi 

Diinkii miisabakalarda bilhassa 
rikah zenci atletler temayiiz 

Ame
ettiler 

Serbest giire~lerde takununiZ maglub oldu. Bugiin 
Milli takmnmiZ Norve~lilerle kar~da~Iyor 

[Ba11tarajt 1 tnd sahifede] I 
atletler arasmda ba§ta gelmektedirler. 

Bunlardan Oveus sabahleyin ko§tugu 
seride 1 0. 3/5 yaph ve ikinci gelen ko • 
§Ucuyu on metrodan fazla gec;ti. 

Ogleden sonra yap1lan domifinallerde 
ise gene ayni ko§ucu 1 0. I /5 le yeni bir 
diinya rokoru tesis etti. 

Mitkalf ta kendi serisinde 10. 5/10 Ia 
birinci geldi. Alman Bor§meyer de kendi 
serisinde 1 0. 5/1 0 Ia birinci geldi. 

Sekiz. yiiz. metro koi}USU 
AltJ seri iizerine yap1lan 800 metro 

ko§uda ii~ Macar, iki Kanada!t, iki ln ~ 
giliz, iki Almanla Belc;ika, Avusturya, 
Am erika, italya, F ransa ve Y eni Zel an· 
dadan hirer atlet domifinale kalmt~!ar -
d1r. 

Bunlann ic;inde Kanadalt Edvards 
1.53. 7/10 Ia gilniin en iyi derecesini 
yapm1 hr. italyan Lanzi de serisinde ~a
yam dikkat bir ko§u yaparak birinci gel-

Yiiksek atlamada 
Yiiksek atlaroa miisabakastntn tasfi -

yeleri c;ok uzun siirdii. Asgan 1 .85 met· 
rodan atlamaga ba§!tyan miisab1klar mu· 
vaffak oldukc;a altJ santim daha yiiksel • 
tileo ~iteden a~mak mecburiyetindeydi -
ler. Boylece yiikseklik 1.97 metroyu bul
dugu zaman ortada yirmi iki atlet kal ~ 
ffil§ bulunuyordu. 

Bunlann arasmda Amerikah zenci 
Conson derhal temayiiz ederek 2.03 met
royu kolaybkla, biraz sonra da 2.07 met· 
royu athyarak diinya rokoruna miisavi 
bir derece elde etti. 

Amerikah zenci Albriton da Conso -
nun en bi.iyiik rakibi olarak goriiliiyordu 
ve final c;arp1~malarmda bu iki atletin a ~ 
damak1lh c;eki§ecekleri belli oluyordu. 

A vrupahlann Amerikahlara kar§l ye
gane ra ib sayd1klan Kozar, 2.03 met -
roya yaptlgl iic; atlamada ~iteyi dii§liriin
ce iimidler de suya dii~mii§ oldu. 

Giille atma miisabakast 
GUile atmada ba~ta Alman Volke ol· 

mak iizere Amerikaltlardan T ora us, 
Zaiyts, Almanlardan Stok ile iki <;ekos· 
lovakyah, iki Finlandiyab, bir Estonyah 
ile bir Macar finale kaldtlar. 

Volke bugi.inkii ah§lannda 16.03 met· 
ruyu bularak §imdiye kadar yap1lan 0-
limpiyadlarda ekseriyetle Amerikahlar 
tarafmdao kazamlan bu miisabakada cid
di bir rakib oldugunu gosterdi. 

Cirid atmada 
Kadmlar arasmda yaptlan cirid atma 

miisabakalannda stadyomu dolduran yiiz 
binden fazla Alman, yurdda~lanndan iki 
kadmm zaferlerini alkt§lamak flTSatma 
kavu§tular. Bunlardan biri ciridi 48.1 0 
metroya savurarak yeni bir Olimpiyad 
rokoru tesis etmege muvaffak oldu. 

Bu yan~ galiblerinin mensub olduklan 
millet bayraklan §ere£ diregine c;ekilirken 
stadyomdaki Almanlar hep bir ag1zdan 
milli rnar§lanm soylediler. Manzaranm 
azameti cidden goriilmege degecek kadar 
fevkaladeydi. 

Sua giiniio son miisabakas1 alan 10 ki
lometroluk mukavemet yarl§lna gelmi§ti. 
Kalabahk bir atlet kafilesi hareket yerin
de dizildiler ve tabancanlD patlamasile 
beraber frrlad1lar. 

Bu yart§l Tiirkiyede miiteaddid defa· 
lar seyretmi~tim. Bizimkilerden bir tanesi 
one ge~er ve yava~ yava~ digerlerile ara· 
smdaki mesafeyi ac;arak emin ad•mlarla 
birincilige dogru ko§ard1. 

Y almz Karukoyiinde yaptlan Altmc1 
Balkan Olimpiyadlarmda bir Romanya
h ile bir Yugoslavyah atletin bu mesafe 
iizerinde bir miiddet c;eki§tiklerini, fakat 
sonunda Yugoslavy~lmm miithi§ bir 
farkla birinci geldigini de hahrhyorum. 
10,000 metro mukavemet yart~t 

Bugiin burada yapi!an on kilometro
luk ko§u tarif edemiyecegim derecede 
heyecanb oldu. Stad1 dolduran halk ko
§Unun devam ettigi miiddetc;e c;Ilgma don
dii. 

ilk on be§ dakikada k1sa boylu, adeta 
bir c;ocuga benziyen, ] aponyalt Mura • 
koso miitemadiyen onde ko§tu. 

Ko~unun siirati adeta 1500 metro ko
~uluyormu§ gibi htzh idi. Bu gidi§e da
yanamtyan birc;ok atletler hirer hirer ya
rt~l terketmege ba~lad1lar. 

Dakikalar ilerleyip turlar faz1ala~hk
c;a Finlandiyah Askola ile iso~Holanm 
yava§ yava~ ba~a ge(;tikleri goriiliiyordu. 
Ko§unun bitmeoine 4 tur kala bu iki 
komcu arasmdaki miicadele en son had
dini buldu. Birbirlerinin online gec;mek 
ic;in sarfettikleri gayrete baktp hayret ve 
takdir duymamak miimkiin degildi. Ni -
hayet son tur da gclip c;attt. Askola on
de, 1so - Hola da llir metro gerisinde idi. 

DunkU. miisabakala.rda yr.iksek atlama dun
ya rokorunn egale eden zenct Conson ile 

en mii.him rakibi zenci Albritton 

Bu kiic;tik grupun arkasmdan da J apon· 
yah Murakoso ile Finlandiyah T uo • 
minen geliyorlarru. 

Herkes Askola m1, yoksa lso-Hola m1 
birinci olacak diye di.i§iiniirken Tuomi -
nenin biitiin enerjisini toplaytp miithi§ bir 
fini§le ileri fnladigl gi:iriildii. Son viraj 
don iii iip diizliige c;lk!ldigt vakit ii~ Fin
landiyalmm hep bir arada ko§tugu gorii
liiyordu. 

T uomioen son gayretini de sarfederek 
ba§a gec;mege ve yan§l kazanmaga mu
vaffak oldu. 

Askola ikinci, bir gogiis farkile lso -
Hola tic;iinci.i, Japonyah dordiinci.i oldu
lar. 

Bugun yaptlacak miisabakalar 
Y ann (bugi.in) Biiyiik Olimpiyad 

stadmda atletizm, Doyc;land Halde ser
best giire§ ve Halter, Ray§sorpfild sale
nunda eskrim, hokey stadyomunda hokey 
miisabakalarma devam ediiecektir. 

Bundan ba ka bugiin futbol ile polu 
miisabakalanna da ba~lanacakhr. 

Milli takrmrmrz.m mafl bugiin 
F utbol mac;lan arasmda Tiirkiye ile 

Norvec; milli tak1mmm da mac;t vard1r. 
T abmm te~kili antrenore buakumi§tlr. 
NasJl bir taktm c;Ikanlacagml ogreneme
dim. 

Bununla beraber Avni - Hiisnii, Ya • 
far - !brahim, Lutfi, Mehmed Re&ad -
Rebii, Fikret, Giindiiz K1hc, Hakkt ve 
Niyaziden miirekkeb milli taklmlmJzm en 
iyi bir tertibde olacag1 hakkmda burada 
umumi bir kanaat vard1r. 

Serbest giire~ miisabakalanmn 
neticeleri 

Berlin 2 (Sureti mahsusada gonder • 
digimiz arkada§tmlzdan) - Bu gece ser
best giire~lere ba§land1. Ekipimiz yalmz 
56, 6 I, 66 ve 72 kilodan mi.isabakalar 
yaptJ. 

56 kiloda Kiic;i.ik Ahmed rakibi Alma· 
na 6 dakikada, 61 kiloda Y a§ar Macara 
13 dakika 23 saniyede, tu§la maglub ol· 
dular. 

66 kiloda Sadtk Amerikah rakibine, 
72 kiloda da Ankarah Hiiseyin Franstz 
giire§c;isine 20 dakika sonunda say1 hesa· 
bile hiikmen maglub oldular. 

79 ve 87 kilolarla ag1r stkletlerin mii· 
~abakalan yann ak§am yaptlacakhr. E
kipimiz bu s1kl etler ic;in 79 da Merslinli 
Ahmedi, 87 de Biiyiik Mustafayt, agnda 
da Cohan Mehmedi t;Jkaracakhr. 

Bugiinkii ma<;ta giire§c;ilerimiz c;ok ace
milik c;ektiler. Rakibleri ~ok kuvvetliydi. 
Y ann yap1lacak agu stkletlerde kazana· 
t;:aibmtzdan iimidvanz. 

AHMED JHSAN 
1940 Olimpiyadt Tokyoda olacak 

Berlin (Hususi) - Beynelmilel 0-
limpiyad komitesi bugiin yaphgt i~tima
da Japonyamn talebini kabul ederek 
I 940 Oiimpiyad oyunlarmm T okyoda 
yap1lmasma karar vermi§tir. 

Bundan ba§ka bu Olimpiyadlar ic;in 
R. ,Straus tarafmdan bestelenen Olimpi
yad mar§mm da bundan sonra biittin o~ 
limpiyadlarda resmen c;ahnmasma ka • 
r~ ,.yrilmi~tir. 

Diinkii vaterpolo 
miisabakalar1 

!stanbul denizcilik ajanhgmm Moda 
deniz hamamt havuzunda tertib ettigi 
vaterpolo miisabakalan di.in yaplld1. 

Galatasaray - !. S. K. mac;:mt Galata -
rayhlar 7 - 2, Halkevi - Fenerbahge ma-
91m Halkevliler 9 • 0, Galatasaray • Bey 
koz mac;tm Galatasarayhlar 6 - 0, Hal
kevi • Karamiirsel mag1ru Halkevliler 
6 • 2, Galatasaray - Beykozla t. S. K. 
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lngiltere • Sovyet 
Rusya deniz 
~nlasmast 

' 
1 Ba$tara!t 1 inc« sah~tede I 

koydurmu~tur. Evvelemirde, Sovyetler 
Birligi, ]aponya ile bu mesele hakkmda 
bir anla~ma temin edilmedigi miiddetc;e, 
uzak dogudaki deniz kuvvetleri ic;in mu
kavele ile baglanmak imkamm gorme • 
mektedir. Bununla beraber, uzak dogu
daki diger devletler muahedelerle derpi~ 

dilen hadleri tecaviiz etmedik~e, Sovyet
ler birligi hiikumeti bu hududu ge~mek 
tasavvurunda degildir. 

Bundan ba~ka. Sovyet heyeti murah • 
hasasJ, Sovyet deniz in§aatJmn inki$afma 
aid hususi §artlara baglt teknik lie; mese
ledeki ihtirazi kayidlerinde de 1srar et • 
mi~tir. 

Sovyet heyeti murahhasast, miidafaas1 
ic;in kat'i surette laz1m olan en az tadil 
tekliflerinde bulunmu§tur. 

ingiliz hiikumeti bu teklifleri kabul et
mi§tir. 

Nihayet, Sovyet hiikumeti, muahede
yi imzaya muvafakatini, Almanya tara
fmdan da buna benzer ahdi kuyudatJn 
kabul edilmesine bagh bulundurmu§tur. 

Ayni zamanda lngiltere ile Almanya 
arasmda da gorii~meler cereyan etmi§ 
olduguna gore, Almanyamn bu kabil 
taahhiidleri kabule haztr oldugu far7e • 
dilebilir. -···-Dinarh Mehmed Cim 

·. Londosa yenildi 
[Ba§taratt 1 tnct sahttede] 

lad1 ve iyi bir hiicumla Dinarh, Cim Lon
dosu tekrar belinden ayaklarile yakala
d!. Ayak tazyiklerile ve kamm1 s1kmak 
suretile Cim Londosa c;ok fena dakikalar 
gec;irtti. 

Yunanh pehlivan nihayet bu mii~kiil 
vaziyetten kurtulmaga muvaffak oldu. 
Oyun tekrar ba~ladt ve 20 nci dakikada 
Dinarh Mehmed Londosu ringin ipleri 
iizerine c;arptudt. Londosun bumu fena 
halde kanad1. Oyunun 40 nc1 dakikasm· 
dan sonra iki taraf birbirine fena halde 
saldmyor ve k1ras1ya giire§iyordu. Bu st· 
rada k!ZI§an pehlivanlar birbirlerini yum
tukladJiar. Hakem mi.idahale etti, ken • 
dilerini ayud1. Nihayet 5 I inci da • 
kikada Cim Londos me§hur tayyare oyu
nile Dinarhyt belinden yakabyarak ha
valand!rdJ ve dort be§ defa 'havada 
di:indiirdiikten sonra yere c;arph. Hakem 
SITtJ yerde olan Dinarhmn ba§J ucunda 
bir iki iic; diye bagJrdtktan sonra Cim 
Londosu galib ilan etti. 

Halk Cim Londos lehine §iddetli 
tezahiirat yaptyordu. Zabttamn miimaw 
naatma ragmen ringe hiicum ederek Cim 
Londosu elleri iizerine aldtlar. Daha 
hararetli niimayi§lerle galib pehlivam 
tebrik ettiler. 

Burada bir iki giin evvelindenberi bu 
miisabakamn bir spor miisabakasJ ol • 
maktan ziyade ticari bir te§ebbiis oldugu 
ve Cim Londosla Dinarhnm evvelce 
anla~llklan ~ayias1 vard1. Y ani Dinarh • 
nm bugiinkii maglubiyeti evvelce kabul 
ettigi soyleniyordu. 

Dagtlllan ilanlarda Dinarh Mehmed 
Tiirkiyenin ba§pehlivam olarak reklam 
ediliyordu. 

Cim Londosun bu galibiyetinden 
sonra burada Yunan gi.ire~c;iliginin Tiirk 
giire§~iligine faik oldugu kanaati kuvvet 
bulmaga ha§ladl. 

-------RES AD 

Kont Martel Ankaraya 
geliyor 

:5uriye gazetelerinin verdigi malumata 
gore, Suriye F evkalade Komiseri Kont 
Martel, bu hafta ic;inde memleketimizden 
gec;erek Beyruta gidecektir. 

Kant Martel Suriyeye avdetinde An
karaya ugnyarak Tiirkiye - Suriye mii~ 
nasebatile !skenderun meselesi iizerinde 
hiikumetimizle baz1 miizakerelerde bulu
nacakhr. 

muhtelit magtm Galatasaraylllar 2 ~ 0 
kazand1lar. 

Galatasaraylllarla Halkevi arasmda • 
ki mac; vaktin gecikmi~ olmasmdan te· 
hir edildi. 

«Top» yar1 ~1kacak 
cTop" spor mecmuas1 Berlin Olirnpi

yadlarmda yap1lacak alan Tiirkiye • 
Norveg futbol mac;t tafsilattm vermek 
iizere yalmz bu haftaya mahsus olmak 
i.izere yann t;tkacaktir. 

Bisikletle memleket turu 
Bursa (Hususi) - Acar idman Yur

duna mensub bisiklet~i genclerimizden 
iki grup memleket dahilinde biiyiik iki 
tur yapacakhr. Gruplardan biri !~ A
nadoluyu dola~acak, digeri de Marmara 
havzasile Bahkesir, <;anakkale, Uzun • 
koprii, Edirne, K1rklareli, Liileburgaz, 
istanbul iizerinden dola~arak Yalova 
yolundan Bursaya donecektir. 

Yurdu dola~an edib 
Ismail Habib memlekette yaphg, 

son seyahatleri anlahyor 
«Ne iyi insanlarlmiZ var. Vatan ta~ toprak degil ki; vatan onun i~indeki 

insand1r. insanlar1 sevdik~e vatan1m1 daha ~ok seviyorum» 
Gazetemize yazd1g1 « Y ur~da~ Y_ a~ I j gibi. N e zamandanberi oteli tutrugU1111 

z1lar» serisile biiti.in memleketm d1kkatJm sordum: 
bir daha i.izerine ~eken giizide edib !sma- - Y edi senedir oteldeyim, fakat b~ 
il Habib, tetkik seyahatlerine bir arabk sene otel beni tuttu, iki senedir de beD 
vererek !stanbula gelmi~ti. Arkada§Imlz oteli tutuyoruml 
yurd hakkmdaki bilgilerini yenilemek ic;in - Bu ne demek? 
diyar diyar yurdu dola§uken yaz1lan za- - Y edi sene once lzmite geldim. Se-
ruri olarak fas1laya ugrad1. Onun c;ok iyi hir kalabahk, halbuki yatacak yer yak. 
bildigi Anadoludan laze tahassiisler ve Tam otelcilik yapilacak yer dedim. Me' 
kuvvetli int1balarla dondiigiine §iiphe yok- ger o kalabahk tiitiin zamam i~inmi~. ve 
tu. Meger bilmedigimiz tarafJ da varmi§: ancak bir ay siirenni§. Biz elde avucda• 
ismai] Habib son seyahatinden biraz has· kini otele yatndtk. Kalabahk bitince ne 
ta gelmi§. gelen var, ne giden. Aynlamazsm, para' 

Taksimdeki aparhmanmda onu kol • nt otele yahrmJ§SID: Onun ic;in be~ seJI~ 
tuguna uzanmi§, memlekete clair ecnebi otel beni tuttu. 
eserleri tetkik ederken buldum. - Peki sonra? 

- Hastayken de mi tetkik iistad? de- - Sonras1 kag1d fabrikast yaptlmaga 
d. ba§land1. Avrupada okumu• gender gel• 1m. Edib ark.ada~tJmz ismail Habib • 

- Bildigimizi zannettigimiz yurdun o di. Bunlar gorp;iilii adamlar. Bana $UDII 
gidiyorum. Baza_n da beni yeni tamml§, .. ) b b" ] d d'l B 11 kadar tetkik edilecek yeri ve mevzulan ~OY. e yap, unu oy e yap e 1 er . . e 
varhkh bir •. ahsiyet, kendilig~ inden otomo· J d d'kl · · b k a var ki bir omiir yeti§miyecek... ' on ann e 1 enm yaptJm, en yapti ~ 
bilini gonderip istedig~i yeri gezsin diyor. 1 ]d <;;,· d' k 1· b • - RahatsJzhgm nastl oldu? on ar memnun o u . .,.,1m 1 arh ote 1 e .. 

Biitiin bu samimi alakalardan anltyo -- Gec;ti, iyile§tim bile. Hatta yarm 
rum ki gordiigiim bu cemileler ne §ahst· tekrar seyahate c;Jk!yorum. 
mad1r, ne yazJclhguna. Bunlan yapan -Baki•lanmidaki istifhamt anlamJ~tJ. 

' lar bu i§i memleketlerini sevdikleri 1c;m 
sonnaga liizum btrakmadan ba~ladl: yap1yorlar. Otomobi! cihetini b1rak: Her 

- Bir bu~uk ayd1r, Ankaradan ba~h-
yerde, bilhassa memleketin gencleri oyle yarak, 1,. Anadoluda, Mannara havza • 

" alaka ile etraf1m1 sanyorlar, memleketle-smda, Karadeniz ktytlannda on kadar 
vilayet dola§tJm. Tren ve vapur kiSimla- rini iyice tamtmak ic;in oyle candan alaka-
rmJ bnak, bu miiddet zarfmda yalmz 0 - dar oluyorlar ki ... 
tomobille aldtgtm yo! 1600 kilometroyu T uttugum i~in nekadar haynh oldugu-
gec;ti. Baz1 giinler 300 kilometro yo! nu bu seyahatlerde filen anlad1m. 
yaphglmlz oluyordu. Asfalt ve diizgiin - Peki en .;ok kara yolculuklan yap· 
yollarda bu rakamlar miihim bir k1ymet hgmiZa gore asayi~ meselesi nastl? 0 ci
ifade etmez; fa kat heniiz tamirleri yap1l· hetten tehlike yok mu '? 
makta olan bozuk yollarda, yahud seller· - Asayi~ ne demek? Bir~eyin dii§ii· 
Ie bozulmu~ ham yollarda; yahud da bir- niilmesi i~in o ~eyin aksinin de var olmas1 
denbire yagan yagmurlarla ClVlk hale gel- laz1m gelir. Asayi§sizlik diye bir§ey yok 
mi~ tarla yollarmda bu rakamlar biisbii- ki asayi~ dii§iini.ilsiin. Nekadar tam devlet 
tiin kabararak ba~ka mahiyet ahrlar. oldugumuzu enc;ok bundan anhyorum: 

Oyle yer oldu ki alhmtzdaki oto, mota Ba~ma bir tepsi altm koy da gez, yan ba
~eklini alarak, sulan yara yara kilometre· kan yok. 
!area gitti. Gene oyle yerler oldu ki oto- - Seyahatlerde enc;ok neden mem • 

nun kaldm1z? rr.obilimiz, c;ok becerikli §oforler elinde, 
birdenbire tankla~arak, hendekleri athya 
athya gitti. Gene i:iyle yerler de oldu ki 
mesela Bol~lan Zonguldaga giderken, 
Be~lerle Durukhan arasmdaki ham yolda 
yagmura yakalandJgJmiz ic;in, on be~ ki
lometroluk yolu dart saatte alabildik. 

- Su halde seyahat epey zahmctli 
oluyor; ve epey eziyet c;ekiyorsun demek. 

- Boyle §eyler seyahatin tuzu biberi
dir. Biisbiitiin rahat seyahat te heyecan
stzhgmdan dolayt biraz tats1z olsa gerek. 
Eziyetten sonra gelen safanm ktymeti da
ha keyifli oluyor. Mesela demin soyledi
gim Be~lerle Durukhan arasmda, beni 
Devrege kadar le§yi etmek nezaketinde 
bulunan ii.; arkada§la beraber c;amurlara 
ve c;ukurlara saplana saplanan, tekerle -
gin zincirlenmesine ragmen patinajlar ya
parak heyecanlana heyecanlana dort sa· 
at bocalay1~tan sonra, Duruktaki hamn 
ote yamacmda, Zong4l,dak vilayetine aid 
yeni yap1lm1§ ~oseye kavu§unca... He -
men otomobilin ortiisiinii kaldtrthk A V· 

rupah sosenin «;:'!m ~nnanlarma g6miilii 
serinligi i~inden, hafif virajlan dolana -
rak, patende kayar gibi sarsmtiSlz giderken 
hepimiz birden «deminki c;ileler helal ol
sun I» dedik. 

- T ehlike gec;irdigin de oldu mu '? 
- Seyahatlerde bir§ey ogrendim; teh-

like den en §ey tehlikeli yerde gec;irilmiyor, 
en umulmad1k yerde gec;iriliyor. Mesela 
bizim «Cumhuriyet>> in Bursa muhabiri 
Musa Ata§la Uludaga ~1k1yoruz. Yol 
gay~~.g~~eldir. <.;ok yeri dagm bogriindc 
gec;tlgi 1c;m u~urum tehlikesi de yoktur. 
Fakat Conkara ile Karabel arasmdaki bir 
yerde sag1mtz bin metrodan fazla uc;u -
rumdur. Yukar1dan okiiz arabalan geli
yor . .Sofore dikkat et dedigim halde en 
arkadaki araba kendini tam ktytya alma
dan yiiriiyiiverdi; okiizler i.irktti; bize 
c;arpacak; uc;urumdan ancak be~ santim
le s1ynlarak gec;ebildik. 

- Peki hem boyle tehlikeleri, hem de 
daha pahah oldugu halde neye en ~ok o
tomobili tercih ediyorsun ~ 

- Allah razt olsun, ~etinkayamn, 
muayyen miiddetli halk biletleri sayesin· 
de tren yolculugu c;ok ucuzlad1; fa kat her 
yere trenle gidilemez ki ... Mesela lnonU 
cenklerinin oldugu sahalan birkac; yiiz ki
lometro dolasarak ancak otomobille gore
bilirdim ve oyle gordiim. 

Pahal1bga gelince: Tabii otomobilleri 
hep kendim tutsam boyle gezemezdim. 
Fa kat gerek resmi ve gerek hususi bir~ok 
miinevver ~ahsiyetler me~leketi tamy1p 
tamtmak istiyen bir muharrire kar~t her 
tiirli1 kolayhk ve cemileyi gosteriyorlar. 
M esela bir vali yo] tefti~ine <;lkacak, be
ni de gotiiriiyor; bir s1tma miicadele reisi, 
mmtakasmt dola§maga mt ~;tkmtt; ben de 

- Bu sua) miifred olarak sorulamaz. 
«N eden?» degil «N elerden ?» demeli. 
Nelerden ve nelerden memnun degilim 
ki ... 

Bir defa memleketi boyle daha s1k1 ve 
toptan gordiikc;e bu miitemadi yeni ve 
c;e§idli gorgiilerin verdigi canh ve realiteli 
bilgilerle ic;im doluyor; yiikiinii ald1kc;a 
denize daha iyi oturup hafiflikten kurtu
lan bir gemi gibi kendimi daha dolgun ve 
kamille§mi§ goriiyorum. Canh bilgi, go· 
ri.ilenin bilgisi, bu ne giizel §ey bu. 

Sonra yalmz memleketi gormek, mem
leketi tan1mak degil, as1l memleketteki in
sanlan tammak. Her yerde, ko~ede bu
cakta, vatam daha ileriye gotiinnek ic;in 
c;ah~anlar. Bir yerde baklyorum, c;eyrek 
asnn otesinden tam~tlglmlz eski bir mek
teb arkada~1 ~imdi miihim bir vazifenin ba· 
§Jnda, kar§ma c;Jkiyor. Zamarun sisleri i.i· 
tesinden kaybolmu§ bir arkada§t ke§fedi
yorsun, bir babyorsun, seni yalmz yaztla
rmla · tantyan bir kari bird en k1rk ytlhk 
ahbabmd1r. Y azanm okuyanlanm tam -
mas1; meger bizim i§in asll zevkli yeri bu· 
ras1ym1§. 
Arkada~ ihtiyac1 a~k ihtiyacmdan iis • 

tiin. Y eni yeni dostlar ve a§inalar kazan· 
mak; hem de caliyetsiz, menfaatsiz, gt!lii
gi§SlZ arkada~lar: Ooh, ne iyi yiirekli in
sanlar var; vatan ta~ toprak degil ki; va· 
tan onun i<;indeki insandtr, insanlan sev
dikc;e vatamm1 daha c;ok seviyorum. 

Hele memlekette yer yer yeni bir s1mf 
var, c;ogu ecnebi memleketlerde tahsil 
gonnii§ teknisyenler sm1h. Bir tepenin ba
§mda, Avrupa <;izgili bir iki yapt; oras1 
kuru ziraat enstitiisiiymii~; biri Am erika· 
da, biri bilmem nerede tahsil gormii~. iki 
gene; yedi y1l ugra~m1~lar, amma istedik
lerini bulmuslar, oyle seviniyorlar ki ... 
Diger bir yerde bir hara; Almanyada, 
Macaristanda yeti§mi bir taktm gender; 
bir Alman gelmi*, hay ran olmu§; bir Ma
car gelmi , bu bizde bile yok demi§. Oyle 
canla bir ogiinii§leri var ki ... 

!§in en giizel taraf1; hepsi halkla halk, 
koyli.i¥le koylii. Dagda knda ya~tyorlar, 
fakat sevine sevine ve i~lerini seve seve ya
§Jyorlar. 

Hepimiz gazetelerde bir fabrika a<;ll
dtgmt okuyunca seviniriz. Fa kat a<;tlan 
bir fabrikamn ne yaphgmt astl kendi ye· 
rinde gormeli. Bez fabrikast, iplik fabri
kast, Hihd fabrikas1 ... F akat, bu fabrika
lar bezden, iplikten, kag1ddan daha bii
yiik bir~ey yap1yorlar: Kurulduklan yer· 
de medeniyet yaytslan, halkm seviyesini 
y ii kse I ti*l e ri... 

Bakm1z, lzmitte bir otelde kaldtm. 0-
teli eskiden de bilirim. F akat ic;indeki ha· 
va degi~mi~. Ampuller, lavabolar filan 
mec:ienile§mi§ler. Otelciye baktun bir it9 

tutuyorum. 
y almz bu otelcide ve otelcinin bu sot' 

lerinde bile yeni Tiirkiyenin nas!l degi§ • 
mekte oldugunu gorebilirsiniz. 

- Y a fabrika olmtyan yerlerde ~ 
- Zaten asll bakl!g1m sey fikir ilerle• 

yi§idir; kuytu kendi halinde bir bel de: 
belediye varidah ancak otuz bin liradir; 
fakat cocuk bahc;esinden, asri mezarhgi' 
na, elektriginden mezbahasma, parkmda.n 
spor meydamna kadar her~eyi yapmanttl 
yolunu bulmu§. Para var, fikir yoksa pa' 
ra eriyor; fakat suurlu ve sistemli bir fikit 
varsa, para da doguyor, i~ te. Bunlarl 
sonra mast gelince etrafile yazacagtm. 

- Peki bu as1l yaz1lann mast ne za' 
man gelecek? 

- T abii biitiin seyahatleri bitirdiktell 
sonra. 

Bir kere o zaman daha umumi mulca' 
yeseler yapmaga imkan olacak. Spnrs 
hem gezi~ hem yazJ§ olmuyor. Zatetl 
yalmz gordiiklerimi degil bildiklerimi de 
yazacaibm. Halbuki bildiklerim evimdeJd 
defterlerde ve kitablardad1r. Onla ya ' 

mmda ta~tmak imkanstz. 
- Seyahatiniz ne zaman bitecek? 
- Mektebler ac;tltncJya kadar geze ' 

cegim. Doktorlar be~ on gi.in istirahate ih
tiyacim oldugunu soylediler. Bir iki giin' 
diir biraz rahatslZim. Fa kat insamn as1l 
doktoru kendidir. Kendimi biliyorum "e 
yarm tekrar seyahatlerime ba~hyacaguJl• 
Y enid en gorecegim yerlerin hayalile ic;irrl 
oyle ne~eli ki. Biliyorum, ic;imin ne~e;i 
viicudiimii de gezdirip duracakllr.» 

Hakikaten i.istadm yiizii daha ~imdi • 
den sevinc ve heyecan !;izgilerile doluydu· 
Bu bahtiyarhga g1pta ederek merdiven ' 
Jerden inerken dii§iiniiyordum: 

- Bir cennet iilkede ya~amak, fahl 
her yerini gormiyerek bir kenarda orniir 
gec;irmek ne aglanacak ak1bet! 

*** 
ispanyada vaziyet hiiku"' 
met lehine inki~af ediyot 

fBa~tarat1 1 fncl 3al!.ffedel 

Asiler T olosayt muhasQJ'a ettiler 
Bayonne 2 (A.A.) - Asiler mun • 

tazam kttaat ve Halk cephesi pruplarl 
tarafmdan i~gal edilmekte olan T olosa)'l 
c;evirmi~lerdir. Sen Sabastiyene 60 kilo ' 
metro roesafedeki T olosa mezarhklann• 
kadar muharebe cereyan etmi§tir. 

Hiikumet k1taatmm Hueskayt bugiill 
isgal edecekleri zannedi!iyor. 
Asiler tQJ'aftndan yakalanan ilti 
general Madride iltihak etmifler 

Madris 2 (A.A.) - Leon vilayetill' 
de asiler tarafmdan yakalanan General 
Garcia Kaminero ve Rodriguez Rami • 
rez, kac;arak Portekiz hududundall 
Madride gelmi§lerdir. Generaller hukii • 
metin emrine amade olduklanm bildir 
mi~lerdir. -

15 ton dinamit 
Paris 2 (A.A.) - Tonney-~araflt 

limanmda kagtd yiiklii bir !svec; vapufllll· 
da Kanarya adalarma gitmek iizere ii ' 
zere 15 ton dinamit bulunmu~tur. 

Peseta sukut ediyor 
Cebelitank 2 (A.A.) - Peseta. rnii' 

him surette sukut etmi~tir. Sarraflar, not' 
mal fiat alan bir !ngiliz lirasma 36 peset'

d' ~ yerine bir liraya 60 peseta istemekte If 

ler. 
Fransa lspanyaya verileceli 

pQJ'alart bloke etti 
Paris 2 (A.A.) - Sam!dtgma go~e: 

ticaret bankast, Dt~ hleri Bakanile go 
1
t 

rii§iip mutabtk kalruktan sonra, f raJIS,.. 
tiiccar ve endiistriyellerinin tspanya.:Y• f 

ian vereceklerini bloke eden bir kar• 
almt§tlr. 
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~ 3 Af:ustos 1936 

Istanbul ~enlikleriDde 
neler gOrecegiz? 

Bogaz1. yiizerek ge~me yar1'1 
giire,Ieri ~ok enteresan 

--....--~~=-""-~'~-

gehrimizde Cim Londosla kar~tla§acak 
olan Rus pehlivam Kuvariani 

fstanbul §enlikleri diinden itibaren 
\1 eliefendi ~aymnda yap1lan at yan~la • 
rile ba~laml§ttr. Evvelce §enliklerin, Mo
da Deniz kulubunde ve Moda koyunda 
demirliyecek olan Ege vapurunda veri • 
lecek balolarla ve ertesi gun koyda ya • 
Pllacak deniz yan§larile ba§lanmasl mu
hrrer idi. Fakat baz1 sebeblerden dola
Yl bu halo ve yan~lar, dokuz agustosa 
tehir edilmit ve §enliklere V eliefendi at 
Yan§larile ba§lanmasl icab etmi§tir. 

G ii:zel •an' atlar •ergileri 
. ~enlikler programtm haZirhyan komi -
tenin en fazla ehemmiyet verdigi i§lerden 
bin §ehirde sergiler kurmak ve milli san
atkarlann eserlerini bu sergilerde te§hir 
etmektir. Bunlardan birisi guzel san' at • 
lara tahsis edilmi§ bulunmaktadtr. Bu 
sergide elli 3enedenberi Turkiyede ya -
Ptlm1§ resim ve heykeller te§hir edilecek· 
tir. Serginin ilk ktsmmda, eski ressamia -
l'ltn1zm bugiin, degil toplu, teker teker 
bile goriilmesi rni.imkiin olmtyan eserieri 
te1hir edilecektir. Bu sergiden sonra, 
§Undiye kadar muhtelif vesileierle bizde 
resiru hareketierini canland1rmaga ugra • 
§an Guzel San'atlar Birligi miintesibleri
nin C$erlerini ihtiva edecek sergj olacak -
ur ki bu salonlarda her san' atHnn hirer 
\re yahud iki~er tablosu bulunacakt1r. 

Bundan sonra bugiin miistakil olarak 
c;ah§an ve Set"giler tertib eden gene ve 
k1yrnetli ressamlanm1zm salonu gelecek 
Ve hurada hepsi de yeni san'atlanm gos
teren tablolannt te§hir edeceklerdir. 

Boyle bir sergide aynca bir varhk o • 
Ian D grupunun da bir yeri oimas1 tabii 
idi. Bu suretle D grupu da hirc;ok husu -
siyetler ta~tyan eserlerini guzelce te§hire 
irnkan bulacak ve hu sergi bizdeki res • 
sarnhgm umurni hatlanm c;izmek itibari
le san' at hayallmtz ic;in ~ok istifadeli o • 
lacakhr. 

Buraya Turk lieykelinin de unutu1 • 
lllad,gml ilave edersek serginin umumi 
kiYtneti hakkmda tam bir fikir vermi§ o • 
luruz. 

Guzel San' atlar Aka demisi lstanbul
cla Ktrk giin ve .Kuk gece miirettiblerile 
elbir!igi yaparak hararetle ~ah§makta ve 
ierginin Akaderninin Heykel §Ubesi salon· 
ar1nda miirnkiin oldugu kadar miikem • 

tnel surette tertibine aynca gayret etmek· 
tedir. 

Spor hareket ve miiaabakalari 
. Bundan ba§ka, en ~ok ehemmiyet ve

F,Ien diger bir it de spor hareketleridir. 
.akat Berlin Olimpiyadlannm bu ay i • 

t;Jnde yaprlmas1 ve bu yiizden sporcula • 
l'lrntzdan pek ~ogunun §ehrimizde bulun· 
ttlarnast dolay1sile, bu seneki spor prog • 
tatnlan istenildigi kadar geni§ bir prog -
tarn)a yapilamJyacaktlr. 

Dinarh Mehmedle gure~ecek olan me~IIUT 
Yunan pehlivam Malcsos 

.Komite, bu spor §enliklerinin ba§mda 
olmak tizere Bogazi~ini yi.izerek gec;mek 
ic;in bir yan§ tertib etmi§tir. Bu yan§, yal
mz bu seneye mahsus olm1yacak, her se· 
ne yap1lacak alan 1stanbul §enliklerinde 
tekrar edilecektir. Belediye bu yan§lar 
ic;in, birinciye, ikinciye ve iic;iinciiye ve • 
ri!mek iizere hirer kupa hamlamJ§tlr. 

Ecnebi yiizuculerden pek ~ogunun 0-
limpiyadlarda bulunmalan dolay1sile bu 
sene bu yarr§lara i§tirakleri miimkun ola
marnl§tlr. Fa kat bun a ragmen, bu yan§ 
Olimpiyada gitmemi§ olan ecnebi spor -
culara serbest blrakllml§hr. 

Bu seneki yan§lara, agustosun yirminci 
per§embe glinii Coksuda ba§lanacak ve 
Bogazm akmttlan ge~ilmek suretile Be
bek sahilinde bitirilecektir. 

Bogazic;i kupasmt kazanmak ic;in yari
§a girmek istiyenler 15 agusto!!' cumartesi 
gliniine kadar fkinci Yak1f hanmda Is • 
tanbul Su Sporlan Ajam .Kadri Nuriye 
rnliracaat ederek isimlerini yazduacak -
larchr. 

Diger (/ eni:zcilik •porlara 
Bundan ba§ka agustosun 16 nci ve 

30 uncu pazar giinleri Y enikapl ile 
~umkap1 arasmda ki.irek te§vik miisaba
kalan ve eyluliin altmct giinii de §am -
piyona miisabakalan yapilacakttr. 

Eyluliin 4, 5, 6 nc1 glinleri Modada 
biitiin amatorlere a~tk olarak yap1lacak 
yelken le§vik mlisabakalan da Istanbul 
mevsimi i~inde §ehrimizde yap1lacak spor 
hareketleri arasmda yadolunabilir. 

En miihim miisabakalardan biri de 
pehlivan giire§leridir. Bunun ic;in beynel
milel §Ohreti haiz lie; te ecnebi pehlivamn 
getirtilmesi takarriir etrni tir. Bunlardan 
birisi Yunanh Cim Londostur. 

Dunya agtr s1klet ~ampiyonu Cim 
Londosun §ehrimizde yapacag1. m~s~b~
kalar hemen hemen tesbit edilm1§ gibidir. 
Birinci mi.isabaka 9 agustos pazar giinii 
T aksim stadyomunda yap1lacakhr. 0 
gi.in Cim Londos, kendisine uzun za~an
danberi meydan okuyan Rm pehliva • 
m .Kola Kuvaryani ile giire§ecektir. 
Dinarh Mehmed pehlivan da Yunan -
hlann Cim Londostan sonra en biiyuk 
§ohret kazanan Johan Antiyakos ismin • 
deki pehlivanile kar§lla§acakhr. Yuna : 
nistanda Maksos ismile miisabakalara gt
ren bu pehlivan da beynelmilel bir §Oh!eti 
haizdir. Ayni giinde Mulayimle Tek1r -
dagh Hiiseyin ve yahud Kara Ali ara • 
smda bir rniisabaka yapilacakllr. Bun • 
!ann hepsi serbest giire§tir. 

16 agustos pazar giinli Cim Lanclos • 
Kuvaryani ma~mm galibi Dinarh • Mak
sos ma~m1 kazanan pehlivanla glir7§e~ek, 
bu ma<;larm maglublan da keza btrbule
rile musabaka yapacaklard1r. 

Elazizde giizel bir yer: Golciik 
------., 

Golciikten bir manzara 
l::!~l.aziz (Hususl) - Bak1r madenile se, hie; §iiphesiz gi.izel bir sayfiye haline 
lu "l.'z arasmdaki tren giizergahmda bu- gelebiiir. Her gezgin once buraya ugra
la~f\·Colciik e§siz manzaralarile gayet mak ister ve memleketin gi:irecegi istifade 
~ok. 1r Yerdir. Col, Sapanca goliinden §i.iphesiz fazla olur. Bunun da az masraf
fak daha uzun ve geni§tir. Ortasmda u- la meydana getirilebilecegine kaniiz. 
..1 adactklar vardtr. Yanlan kendiligin· Ne yaztk ki bu bulunmaz goliin et -
'len y f . c·· e ~~~~~ aga~larla doludur. rafrnda bir ufak koy dahi kurulma -

olcuge biraz himmet ve alaka veri!- rnl§tlr. 

CUMHURiYE'l 

• 
lngiliz- M1sir askeri Cukurovada 

~ift~ilik ne hal de? anla,masi parafe 
edildi 

[Ba§tarat• 1 inci aahttede] 

tila£ ~tkarsa, ihtilaf Milletler Cemiyeti 
taranndan hakem suretile halledile • 
cektir. 

2 - !ngiliz kuvvetleri iki mmtakada 
bulunacakhr: 

A) Bir k1smt !smailiye civannda Mo
askarda. 

B) Obi.ir klsm1 Kanahn cenubunda 
bulunan cBUyi.ik Goller• ismini ta~tyan 
sun'i havuzlarm yaktrunda bulunan 
cGeneffa~ da. 

3 - !§gal ordulanmn miihimmat, er • 
zak ve sairesini temin i~in Portsaid ve 
Siivey§te bulunan otuzar ki§ilik kii«iik 
kuvvetler bulundurulacaktlr. 

4 - !ngiliz hava kuvvetleri (Royal 
Air Force) Kana! mmtakasmt i~gal ede
cekler ve istedikleri yerde iki tayyare 
i~tasyo~m kuracaklard1r. cAbukir~ §eh
rmdekt tayyare kuvvetleri orada bu _ 
lunan !ngiliz askerlerile birlikte Kanal 
mmtakasma nakledilecektir. Kahirenin 
20 kilometro §imalinde bulunan cHelio
polis~ teki tayyare kuvvetleri bilahare 
tayin edilecek bir muhlet zamamnda 
Kana! mmtakasma nakledileceklerdir. 

5 -:-- Sulh esnasmda, Kanal mmtaka
smda bulunacak !ngiliz ordusunun mik 
tan 10,000 asker ve zabiti ge~miyecek
tir. 

6 - fngiliz; arkerlerine mahsus lo§la
lar, Mtsll' devleti hesabma ve bir muh
telit !ngiliz • Mls1r fenni komisyonu 
nezareti ve murakabas1 altmda in§a e
dilecektir. !ngiliz i§gal ordulanrun ba§
kwnandanh~ liizwn goriildugu takdir
de muhtelit kornisyonun planlarmt ta
dil edebilecektlr. 

!ngiltere devleti bu yiizden olacak u
mwn masraflarm yiizde yirmi be§ini 
verecektir. 

7 - Sulli esnasmda, fngiltere, MlSlr
daki liman ve bahrl iislerin hi~birini i§· 
gal etrniyecektir. 

8 - Harb zuhurunda, iki hiikfunet is
ti§are ettikten sonra, !ngili% donaruna • 
smm bar1nmaS1 i~in muvaflk gorUlen 
liman ve bahri iisler !ngiltere devletine 
muayyen bir miiddet i~in tahsis edile • 
cektir. 

9 - Harb esnasmda, !ngiltere dev • 
leti, deniz, kara ve hava kuvvetlerini 
istedigi miktarda arhrabilecektir. An -
cak miktann1 Mtsll' hiikiunetine bildi • 

recektir. 

Ucuz komiir bulunursa 
~ift kazanlarile daha 
ekonomik ~II~Ilacak 
Adana (Hususl) - Hububat mah -

suliinlin idrakinden sonra blitiin Cukur -
ovada geni§ mikyasta bir nadas ameliyesi 
ba§lamJ§ttr. Buglin ovanm her taraftnda, 
yemye§il pamuk tarlalanntn yamba§mda 
durmadan ~ah§an traktor giiriiltiileri i§i • 
tilmektedir. Bu haz1rlanan yerlere gele
cek mevsimde pamuk ekilecektir. 

Cukurovada 25-30 yudanberi buhar 
kazanlarile c;ift slirmek i§i taammiim et • 
mi§ti. I 0-112 ytldanberi de benzin, gaz 
ve mazutla mliteharrik traktorler bu mak
cadl daha pratik §ekilde tahakkuk ettirdi
gi ve hukumetten de te§vik gordiigii i'"in I 
buhar kazanlarma tercih edilmege ba§la-

mt§tl. 
Ancak, traktorler i~in c;ift~iye yap1lan 

hiikumet yardtmlan artJk sona erdiginden 
buglin pahiih benzin ve gazle traktor ~a
h§ttrmaktansa buhar kazanlanm faaliyete 
ge«;irmek ve boylece dJ§andan temin edi
len rnahrukat yerine kendi madenkomiir
lerimizi yakmak cereyam kuvvet bulmu~
tur. Lakin madenkomlirliniin buraya ma
liyeti bugiin ic;in ~ok yliksektir. Birkac; 
elden ge'"en ve muhtelif nakil vasttalarile 
getirilen komiir fiatlann1n yliksekligi c;ift
~iyi traktor kullanmakla ~ift buhar kazam 
kullanmak arasmda mi.itereddid buak • 
rnaktad1r. 

Cukurovada bugiin 25-30 ~ift buhar 
kazan1 vard1r. Buna 40-50 kadar batoz 
kazamm da ilave edecek olursak ve hun
lann oldukc;a mi.ihim miktarda madenko
miirline ihtiyac1 oldugunu dli§liniirsek 
Cukurova ctiftc;isinin hlikumetr;e kli~iik bir 
miisaa~eye lay1k goriilmesini kabul etmek 
lazlDl gelir. Bu miisaade de, madenkomii
riiniin Adana, Tarsus, Ceyhan, Top • 
rakkale ve Mersin gibi baz1 muayyen 
merkezlerde Devlet Demiryollan ldaresi· 
nin maliyet fiah iizerinden ~ift~iye sahl· 
mas1 keyfiyetidir. 

Piyasa satt~ fiahna nazaran yanyanya 
farkeden bu miisaadenin esirgenmemesi 
~iftc;imiz i~in ~ok faydah olacaktu. Bu· 
nun faydalarmdan birka~mt ~oylece ma
hyabiliriz: 

Motor mahrukah i~in d1§anya giden 
paramJz ic;eride kalacak. 

Milli servetimiz olan madenkomii.rii
niin istihlaki artacak. 

Bir traktoriin gorecegi i~in laakal be§ 
mislini goren r;i(t kazanlarile daha geni§ 
pamuk sahasmm hazulanmas1 imkam el
de edilecek. 

T arlay1 haz1rlama rnasrafl daha az; o
lacak ve bu da mahsuliin maliyet fiatma 
tesir edecek. 

10 - Mtstr ordusu, bir !ngiliz heyeti 
askeriyesi taraflndan tertib ve te§kil e
dilecektir. Bu heyeti askeriyenin vazi
fesine nihayet vermek Sid Mlsll' htikt)
metinin kararma baghdlr. M1sll' bah • 
riye mektebi ve erkamharb akademi -
sinden mezun !;lkan zabitler, M1s1r dev
leti hesabma, tngilterede muhtelif k1 • 
taatta staj gorebileceklerdir. 

11 - Harb tehlikesi ve beynelmllel 
siyasi vaziyet icab ettirirse ingiltere, 
MIStrdaki l§Sal kuvvetlerini, M1sll' hii· 
kfunetile isti§are ettikten sonra artlra· 
bilecektir. 

Traktorlerin daimi tarniri ve yedek 
par~alan i~in di§an giden paralanm1z biz
de kalacak. 

12 - Mlsmn bu Kanahn miidafaaSl -
na elzem olan 7 aded cstratejik• askeri 
yollarm yaptlma masra:fl mii§tereken 
Ingiltere ve Mlstr devletleri tarafmdan 
deruhde edilecektir. Bu yollan dort 
sene zarfmda bitmi§ olacaktlr. 

Traktorlere nazaran o)~iilmez derece
de dayamkh ve kullam§h alan buhar ka· 
zanlanmn kar§tsmda, omrii klsa traktor 
kullanmaga ve binnetice her yi} bliyiik 
mikyasta milli paramlZln di§llflya ~tkma· 
sma rneydan verilmemi§ olacak. 
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Kanadah Be~izleri 
ka~Irmaga kalki~blar 

Amerikan haydudlar1nm bu te,ebbiisii vaktinde 
haber ahnd1. ~imdi ~ocuklar1n oturdugu 

bina bir kale haline geldi 
~~-.--~------·---~--~-~ 

Amerika haydudlart taralmdan ka~~r~lmak istenilen befizler 

Kanadah Be~izler, bir karde§leri daha tehlikesine maruz kalacaklannl aklma bi
diinyaya geldikten sonra yeniden gi.iniin le getirmemi§tir. 
mevzuu haline geldiier ve diinya matbu· !§te ~ocuk htrs1zlari, gerek hastanenin 
atmda isimleri ve resimleri tekrar goriin- musaid vaziyetinden, gerek doktor Da
mege ba§lad1. Fa kat i~in fena taraf1, mat· foenin bu tedbirsiz hareketinden ciir' et a· 
buatln gosterdigi bu alakaya, Amerikanm larak Be~izleri kactlrmaga karar vermi§ • 

rne~hur ~ocuk htrslzlannm da i§tirake ka- lerdir. Fakat, esasen bir hilkat garibesi o· 

rar vermi§ olmalanchr. Filhakika, son a• Ian bu ~ocuklarm viicudleri herhangi me

lman haberler, Be~izlerin, ~ocuk h1rs1z· ~akkate tahammul ederniyecek kadar na· 

Ian tarafmdan kac;mlma tehlikesi atlat • hif oldugundan, hus1zlar tayyare, otorno· 

hklarrm gosteriyor. bil, deniz; motorii gibi bir~ok vesait haztr· 

Malumdur ki, Be~izlerin ana ve baba- laml§lar ve ~ocuklan kabil oldugu kadar 

sile hiiktunet arasmda epey devam eden hupalamadan ka~tracak tarzda haZirltk
bir ~eki me olmu§ ve nihayet hiikumet '"o- lar yaprn1~lard 1 r. 
cuklan ken dine malederek doktor Dafoe- F akat biitiin bu tedbirler suya diitmii~ 
nin muessesesine yerle~tirmi§ti. Bu miies • ve hustzlann plam haber ahnmt§llr. 
sese, §ehir haricinde, kap!sl kolayfikla $imdi doktor Dafoenin hastanesi ve et• 
zorlan;obilecek tarzda miidafaasrz bliyii- ran clikenlitellerle ~evrili, bi.itiin zabtta 
cek bir hinad1r. Mi.istahdem olarak ii~u 
kadJn ikisi erkek olmak tizere topu topu mevkilerine telefon ve elektrik tertibah 
be, ki§i ve bir de doktor, binanm her hu- tellerile bagh, civarmda saymz nobet~i
susundan mes'uldlirler. Kanadada c;ocuk ler dola~an zaph imkanstz bir kale haline 
h1rslzbgi mevcud olmadJgl i~in doktor gelmi§tir. 
Dafoe, hastanesinin Birle§ik Amerika Be~izlerin yanm milyon dolara yakm 
hududuna otomobille 8 saat mesafede birikrni§ serveti. Amerika haydudlanna 
olmasma ragmen, BC§izlerin ka~mlmak henuz nasib degilmi§. 

Tersine diinya 

13 - Yeni yaptlacak yollar: 1 - !s • 
mailiye - Kahire, 2 - Kahire - Suvey~. 
3 - tsmailiye • Siivey§, 4 • !skenderiye -
!smailiye, 5 • Kahire - Keneh, 6 - Kous
Kous el Koseir, 7 • Koseir - Hargadah. 

l§te yukanda i§aret ettigimiz faydalar 
bile gozoniine getirilirse, Cukurova ~ift~i
si ic;in komiir i§inin bu suretle halledilrnesi 
binnetice rnemleket ekonomisi hesablfla • 

14- Kahire ve !skenderiye ancak ya· 
ptlacak k11lla ve yollar tamamen bittik· 
ten sonra ingiliz i§gal kuvvetleri tara • 
nndan tahliye edilecektir. 

Matbuat ve bilhassa Vefde mensub 
gazeteler, bu §artlar1 1930 Nahas· Hen· 
derson projesine nazaran ~ok daha mu
vaflk gormektedirler. Fakat u.rnumi • 
yetle gazete siitunlarmda, ho§nudsu.z -
luk, endi§e ve sukutu hayal hissedU • 
mektedir. 

Ahrar :fukaSl lideri, eski Ba§vekil 
Mohammed Mahmud Pa§a, bazt nokta· 
lara §iddetle itiraz etti. !tirazlarml in -
giliz ba§murahhaStna bildirmek iizere 
tahriren Nahas Pa§aya gonderdi. ~<:, 
hammed Mahmud Pa§amn te§ebbUSU 
balk iizerinde olduk~a tesir yaptt. Ga -
zetelerde mtinaka§alar oldu. Vefd par
tisinin miircvvici efkan olan gazeteler 
Ahrar ftrkas1 reisinin itirazlarmm esasa 
dokurunaytp ancak teferriiata aid oldu
gunu soyliiyorlar. 

Muahedeyi tamamhyacak iki 1os1m 
kalch: Sudan ve beraber giden ekalliyet 
ve kapitiilasyon meseleleri. Bu iki me
sele yaz mevsimi dolay1sile iskenderi • 
yede konu§ulacakhr. 

Biitiin miizakereler bittikten sonra 
Londrada bnza edilecektir. 

SELIM NUH 

rurkiye - Suriye hudud 
komiayonu 

Tiirkiye • Sutiye daimi hudud komis· 
yonu hu aym he§inde Adanada toplana • 
cakhr. 

Suriye - F rans1z heyeti Adanaya bu • 
giinlerde :vasd olmu§ bulunacakt1r. 

zaruridir. Cift~ilerimiz bu maksadla top- T ersine diinya .. Zevceleri siyasi ve i~timai hayatta faal hirer rol oynamakta 
lamp icab eden makamlar nezdinde te - olan ,Sikagoiu bazt memurlar, muayyen giinlerde toplanarak e§lerinin yaprnaga va· 
~ebbiislerde bulunmaga karar vermi§ler - kit bulamadtklan eli~Ierile me§~ul olmak iizere aralarmda bir kuliib yapmi§lard1r, 
dir. Resmimiz bu kullib azasmdan birkac;rm c;ah§Hken gostermektedir. 
................................................................................................................................................................. II ........................ . 

Galatasarayiiiarin kamp1 bitti 

Calatasaray Lisesi bu sene Kilyosta kampa c;tkmt§tl. Bin
ba§J Zihni, ylizba§l F ehmi Sokmen ve astegmen ~erefin mu
vaffakiyetle idare ettikleri kamp bitmi§ ve talebeler §ehre 
donrnu§ti.ir. Kampa aid intlbalan tesbit eden resimlerirniz 

------~~--~--~~------~~~~ 

Foto g. Siirevva 
yukanda sagda bayrak merasimini, solda bir ag1zdan 1stiklal 
mar§' soyleni§ini gosteriyor. A§ag1da sagda talimler esnasm
da siingu hiicumile, solda talebenin bir istirahat anm1 gorii
yorsunuz, 
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Avrupada bir kok 
karteli yap1hyor 

Bu kartel, kok piyasastnda istikran temin edecek 
ve zararb rekabetin oniine ge~ecektir 

Zonguldakta tesis edilen Somikok fabrikasrndan bir manzara 

«The Economist» adh lngiliz ikllsad 
mecmuasmtn 25 temmuz tarihli saymn -
da bir Avrupa Kok Karteli serlevhasile 
c;.•kan yaz1y1 aynen ahyoruz: 

Avrupada kok ihrac eden memleket • 
ler arasmda kurulmasi tasavvur edilen 
kartel uzun zamandanberi alakadar • 
Ian me§gu] eden, fakat bir tiirlii halledi · 
lemiyen bir mesele halinde siiriiniip git • 
mekte idi. ~imdiye kadarki anla~malar, 
lngiltere - Almanya, yahud lngiltere -

Lehistan arasmda oldugu gibi iki tarafh 

ve bundan dolayi da §iimullii bir mahi -

yet iktisab edememekte idi. Son anla§ma 

ile Avrupa kok piyasasmm istikran istih· 

daf edilmektedir. 
Maksad kok ihrac edenler arasmdaki 

tahrib edici liizumsuz rekabeti ortadan 

kald1rmak ve bilhassa 1skandinav mem • 

leketlerini kurtarmaktu. fngiltere ve Bel

c;.ika ihracatc;.Ilanmn baz1 ihtiraz kayid • 

lerine ragmen anla§ma derhal mevkii 

mer'iyete girecek ve fiat oldugu gibi 

miktarlar da tesbit ve tahdid edilecektir. 

Bu anla§ma mucibince kokun beher to -

nu 19 §ilin, 6 peni i.izerinden fob olarak 

tesbit edilmi§tir. Maamafih Holanda ve 

Belc;.ika ihracatc;Ilan fob ( 19) §ilin i.ize

rinden sali§a salahiyettard•rlar. Bu yeni 

vasati fiat 1935 vasatisile mukayese e -

dilirse ton ba§ma bir buc;uk §ilinden iki 

§iline kadar salah eseri goriiliir. lhracat 

kontenjantmam §Udur: 

Almanya: % 52.30 
ingiltere: % 21.0-
Holanda: % 17.0 -
Belc;ika: % 7.0-
Lehistan % 2.7 -
Bu nisbetler 1934 ve 1935 istatistik

lerine gore tertib ve te5bit edilmi§tir. ln -

Diinya bugday 
rokoltesi ~ok az 

Diin gelen Deyli Ekspres ~ikago mu· 
habirinden almi§ oldugu §U telgra£1 ne§ • 
retmektedir: 

~ikago zahire miitehasSISlannm tab • 
minlerine gore diinya zahire istihsali iize
rine elim tesirler ika eden kurakhk yii • 
ziinden bu sene diinya zahire piyasasmda 
60 milyon bu§ellik bir noksan has1l ol • 
mu§tur. Y almz Amerikada degil. biiti.in 
diinyada zahire yeti§tiren iklimler vasatl 
olarak normal senelerden daha az istih
sal yapmi§lardlr. 

Ne§redilen rakamlara nazaran bu sene 
idrak edilecek bugday mahsulii de mi.is
tehliklerin ihtiyaclanna kifayet edecek 
miktardan a§agidu. 

Gene bu miitehasstslar bu seneki bug
day mahsulliniin ancak 4,639,726,000 
bu§ele balig olabilecegini iddia etmekte • 
dirler. Elde mevcud 635,000,000 bu -
§ellik stoku da buna ilave etmek §artile 
diinya piyasalarmda ancak 5 milyar 
274,726,000 bu§el bugday bulunabile • 
cektir. 

Gec;en seneki diinya umumi bugday 
istihlak miktan 5,298,800,000 bu§el ol
duguna gore aradaki 24,074,000 bu§el
lik fark mf bugday noksamm gostermek· 
tedir. Diger zahirelerle birlikte umumi 
noksan (60) milyon bu§eli gec;ecektir. 

Engiiriiciik koyiinde bir kaza 
Bursa (Hususi) - Bursa ile Gemlik 

yolu iizerindeki Engliriiciik koyiindeki 
zeytin imalathanesinde bir facia olmu§tur. 
lmalithanedeki dizel motoriinde c;ah§an
lardan iic; ki§i yaralanml§, her ii<;ii de has· 
tanemize getirilmi~lerse de i<;lerinden biri 
buraya getirildigi sabah olmii§tiir. y ara· 
hlann anlattrklanna gore, bu motorde c;a· 
h~may1 bir Macardan ogrenmi§ler, fakat 
kaza giinii motore hava verine oksijen 
geldiginden infilak olmu§ ve bu sebeble 

~<;~ de yan.a~ak Y~ralanmi§Iardtr. Olen 1 
1§<;1, ~aysennm l>ruk koyiinden Osman 
oglu lbrahimdir. t 

giltere ihracall tamamile lskandinav 
memleketlerine inhisar etmektedir. 

Bu itibarla anla§ma lngiltere ic;.in c;ok 
hay1rh olmu§tur, denebilir. 

ihracatla istihsal arasmda bir muka • 
yese yapabilmek ic;in a ag1daki cetvelde 

kartele dahil memleketlerin 1935 istih • 

sal miktan gosterilmi~tir. Bu miktarlara 

gazden istihsal olunan kok dahil degil • 
dir: 

Almanya: 
lngiltere: 

Metrik ton 
29,556,000 
11.697,000 

Bekika: 4,678,000 
2,146,000 
1,386,000 

Holanda: 
Lehistan: 
Kok ihracat1 daha ziyade vapur nak -

liyesinin ucuzluguna tabi bir meseledir. 

Kok ihrac eden memleketlerin kok ihra

catlanm tahdid ve tevzi sayesinde istik

balde rekabetin oniine gec;.ilmi§ olacagi 

iimid edilmektedir. Ancak talebin de 

1934 ve 1935 senelerinden a§agi dii§ • 

memesi lazim gelmektedir. Anla§ma mu

cibince ihracat miktanm a§an devletler • 

den biiyiik para cezalan almacakllr. Kok 

kartelinin muvaffakiyeti her§eyden ziya

dc komiir piyasalannm inki§afma tabi 
bir meseledir. Kok istihsal olunan komiir 

fiatlanm yiikseltmeden kok fiatlanm yiik

seltmek kabil olam1yacagma gore, vazi· 

yet daha ziyade komiir piyasalanna ta· 

bi demektir. Maamafih mevzuubahs kok 

anla§mast, beynelmilel kok karteline bir 

ba§langi<; olmasi ihtimaline mebni c;.ok 

manidar ve mi.ihimdir. Buna ragmen Av

rupa piyasalannda kok iizerindeki oldii

ri.icii rekabet devam ettigi takdirde yeni 

kartelin muvaffakiyetinden de bihakkin 

§iipheye dii§iilebilir. 

GONON BULMACASI 
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Soldan saga: 
1 - Giinlerbenberl bizi yakip kavura.n, 

s1cak neticesi viicudiimiizdcn ~1kan su. 2 • 
Kolun ucu, c var:t In aksl, et!n slnirsiz ye
ri. 3 • Brrakmaktan emir, felaket. 4 • Be.. 
yaz, susuz. 5 - Blr kuma~a sonradan ilave 
olunan par~. rus~a ceveb. 6 - Cigerlerl
mizle alip verdiglmiz ~ey, 1k1 a.yakh hay. 
vanlarm en aptall. 7 - Fransarun bulun. 
dugu yerin esld ahallsi, ~;,mede oturan. 8 -
Kor, bir adamm hususi vapuru. 9 - Allah, 
blr soru edat1. 10 - Dti~enln ~~:ectll!:l ver, 
blr clns bahk. 

Yukandan a§agtya.: 
1 - Dayamp oldugu yerde kalmak, Uerl

nin aksl. 2 - Ne Slcak, ne soguk, trans!Zca 
chaytrl », koyu k1rm1Zl renk. 3 - Zarif adam. 
4 - Onunla yi.lriiriiz. 5 - Burnlltll duydugu 
§ley, en 1nadm hayvan. 6 - Foto~af. 7 • 
Bakmaktan emir, alfabede blr harfin oku
n~u. 8 - Ka.lbur, sa!a. 9 - Aktoriin oyna
digl ~Y. !gneleyip kabartma. 10 • Radyo. 
dald liizumsuz giiriUtii. 
Evvelki bulmacanrn halledilmif 11ehli 
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IIA A 

Y AYLA DUYGULARI: 

Kitablan kar1~bruken 
Bana sorarlar: 
- Sen her sene yaylaya c;olugun ve 

c;.ocugunla c;.1karsm. Orada, dagm ba
§mda en a§agt iki ay nasi! vakit ge~irir
sin? 

Bu sorgu, yaylayi insanlardan ve ca
mia hayatmdan uzak, ancak su, hava, ye
§illik, giine§, dag ve orman gibi tabii fe
yizlerin toplandJgi bir yer telakki etme· 
nin verdigi bir kanaat ve zehabm ifadesi .. 

Ben cevab veri rim: 
- Yaylada her§ey var. Bir defa be

nim gibi, senin gibi dimag yorgunlugunu 
gidermek ihtiyacmda olanlar c;.ok.. Bu 
c;.okluk bizi ruhan tatmin edecek bir var
hk degil mi~ Hayati anhyanlann toplan
dlgl bir yerde tabiatin giiz.ellikleri de bu
lunmu~ olursa, orada hangi ~eyin yoklu
gu, yoksullugu akla gelirl .. «Siz bana 
insan veriniz, ben size orada medeniyet 
yaratayim.» Bu sebeble boyle insanlann 
toplandigi yerde camia oluyor, camiadan 
medeniyet ve huzur <;tkiyor ve nihayet 

bu huzurda her tiirlii §ehir tezviratmdan, 
kasabalar dedikodusundan, cihan vavey· 
lasmdan uzak olmanm saadeti de var ... 
Gaz.etenizi hergiin okursunuz, fakat he· 

yecansiz... Hatta en §iddetli muharebe 
ihtimalleri bile sizin kafamzda, yaylada 

en sakin ve en tabil halile bir muhakeme 
mevzuu olur. Bundan dolayi degil midir 
ki, ya biiyiik bir tehlikeyi kar§tlamak, ya

hud tehlikenin dogurdugu felaketleri ta· 
mir etmek ic;in diplomatlar miiz.akere 
sahnelerini hep giiri.iltiiden ve insanlann 

c;.oklugundan uzak yerlerde yaparlar. 
Bir doktor, yaylamtz.I goriince bagir· 

mi~h: «Sinir hekimlerine ne hacet!.. 1§
te tabiatin en giizel tedavisi 1..» 0 halde 
azizim, bize s1hhat veren, bizdeki yor
gunlugu gideren, bizi istikbali kar§IIamak 
ic;.in kuvvetle tec;hiz eden bir muhitte her 
giiniin ha§tana~agJ ne~· e ile gec;.irilecegine 

emin ol. Y almz unutma ki, ne~· e de her 
k1smet gibi bizzat sahibinin iradesile elde 
edilir bir nimettir. Herkesi, her~eyi miicer

red seni eglendirmek i~in halkedilmi~ 
bir mevzu bilip te kendinden etrafma bir 

§ey sac;.amazsan <<ova» ile «yayla» mn, 
«koy» ile «§ehir» in arasmdaki fark an

cak «aglama» ile «ek§i sural» arasmdaki 
fark kadar kahr. Onun ic;in bu yaylada; 
gezerim, okurum, halkla gorii§iiriim, kah· 
ve hayatma i~tirak ederim, kay1ga bine· 
rim, biitiin c;ocuklarla me§gul olurum ve 
nihayet bir gi.in eylUliin §iddetli soguk -
Ian bana <<mevsimin bittigini» haber ve• 

rir. Ben de yerime, i§imin ba§ma done
rim. Y aylarmza gelip te beni giirbi.izle§· 

mi~ goren meb·us arkada§IID Rahmi KO
ken bana, tath §ivesile: «Tevekkeli sen 
Mecliste giimbiirdeyip duruyorsun. Me· 
ger ki akiimiilatorii burada dolduruyor· 
du~sun 1» diye bir latifede bulunmu§tu. 

Soranlara k1saca verdigim bu izahat, 
zannederim, gec;irilen sade hayatm k1sa 
bir bilan~osu olarak, her yerde tatbik o· 
lunabilir. 

Bilhassa kitab okuma saadetine en iyi 

Yunus Nadiye 

hareket etsin, ba~ka hic;bir saik bu a§ki 
susturamasm. Hakh gormedigi davayi al· 
masm. Aldigi davada adaleti, hakki mi.i
dafaa ettigine inansm. Ve nasi) inand1 • 
gm1 sahte heyecanlara, san'atka.rane 
jestlere muhtac olmakslZln sakit ve ciddi 
bir lisanla izah etsin; bu samimi ve saki-

tane sozler heyeti hakime iizerinde ka -
nunlann gene mf adaleti ve hakki mu
hafaza ic;in dii§iiniilmii~ inceliklerinden 

suiistifade edenlerin mugalatalarmdan, 
yapma heyecanh yaygaralarmdan daha 
ziyade miiessir olur. 

Biz bir oyle avukat istiyoruz ki, kendi
sine <;ok §eref ve c;.ok para getirecek clava· 
lara bir hak kurtaracak, bir adalet yiiksel-

tecek davalan tercih etmekte bir vicdan 
zevki duysun. Miiekklllerinin zengin, 

ic;timai mevki sahibi olmasm1 degil, hak
II olmasm1 istesin. Kendisinin almakta 
hakb oldugu bir iicreti vadeden ve pe~in 

olarak avukatma verilecek paras! olmi • 
yan hir adamdan mutlaka bir avans is • 
temesin .. 

Biz oyle doktor istiyoruz ki. ba&kas•· 

nm hayatma kendi hayah kadar ve en 

c;ok sevdigi evladlanmn hayatJ kadar 

kiymet vermeyi ~iar edinsin, san•ati ken· 

disine ~ohret ve ~eref vasitasi degil, alil

lerin illetlerini, mustariblerin Istlrablanm 

§ifayab veya tahfif etmekten mlitevellid 

bir vicdan zevkine vesile olarak takdis 

etsin. Cektigi yorgunluk ana bir elem 

yerine bir istiraha t versin. Bir hastaya 

c;agmldigi ve bunun ic;.in gece uykusun· 

dan uyandmldigl zaman hiddet edecek 

yerde bir sevinc;, bir hayat kurtarmi§ ol

maktan, bir Jstirah dindirmi§ bulunmak· 

tan dogan bir meserret heyecam duy· 

sun. 

Biz oyle memur istiyoruz ki, kendisi

ni halkm hizmetkan bilsin ve biitiin es

babJ iftihar1m hizmetinin derecesi te§kil 

ctsin. lc;timai hiyerar~ide mevki ve mer ~ 
tebesi ne kadar biiylirse biiyiisiin, ken

disinin hic;bir zaman amir olamiyacagml, 

daima memur kalacagmi ve amirin an • 

cak kanun oldugunu bilsin ve buna ima· 
m olsun ... 

Biz oyle bir muallim istiyoruz ki, ev· 
vela deruhde ettigi vazifenin biiyiiklUgii· 
nii hissetsin ve bu biiyiik i§i ba~aracagma 
inand1ktan sonra hic;.bir zorluktan, hie; -
bir yorgunluktan usanm1yarak hayatmi 
bu yiiksek i~e hasretsin ve bunda bir ifti
har hissi duysun. T akdir edilmemekten 
meyus olmasm, mahrumiyetlerinin eza
sile ba§kalarmm refahmt loskanmasm. 
M ahrumiyetlerinin c;ok giizel hislerini 
vicdanmm itminanile gidersin.] 

Hakki Baha Parsa ben meslegim na
mma teminat veriyorum, avukatlar c;.iz • 
digi yolda yiiriir. Diger meslek erbab1 da 
kendilerine aid salahiyeti kullansmlar !... 

6demi~ Golciigii 
REFIK INCE 

surette yaylada kavu§uluyor. SiikUnetin ~--~~--------~""'!"""'---
insan ruhunu tasfiye eden ilahi tesirleri 
ic;.inde yalmz okunam kapmaya ve anla

maya ham bir erkan gibi zihinde ve fj. 
kirde tath bir faaliyet oluyor. Bundan
dir ki, ben tam okumaya muvaffak ola

madigim cidd! eserlerin c;ogunu, yaylala
rm insana yalmz g~dayi degil, fikri de 
hazmettiren sakin ve tath mevsimine b1 -
rakmm. Bu vesile ile size bir mecmuacik
tan bahsedivereyim. 

Karamanda Baytndtrhk 
faaliyeti arbyor 

lzmirde, biitiin hayahm okumakla 
ve okutmakla gec;iren hemen Turk mii
nevverlerinin hepsinin tamdigi bir boca 
vard1r: Hakki Baha Pars. Durmadan o· 
kuyan ve kitab <;tkaran bu filozof meslek ' 
a~kma kendini kaptmh, lzmirde «Okul 
ve Ulus» isminde bir mecmua c;•karma
ya ba~lad1. Kendi. damad1, hz1 ve oglu 
muallim clan hir ailenin <<11k ve ortaokul 
ogretmenJerine yardimCI mesJek mecmu· 
ast» olarak <;Ikardiklan bu ilmi ese · 
ri kan~tmrken, vicdammm ta oziine do· 
kunan bazi f1kralara rasladim. Bizdr 
amme menfaati namma c;all§mayt bir ah· 
lak vecibesi, bir fazilet dersi halinde ifa 
de eden bu sahrlan buraya nakletmeden 
kendimi alamadtm. Bahusus, bu sesler Karaman istasvon caddesinin gorii.nii§ii. 

bir i<;timaiyatc;I ve ruhiyatc;1 clan iistadm Karaman (Hususi) - Kazamizda 
muhtelif meslek erbahmdan milletin neler baymd~rhk faaliyeti giinden gline iler:le
beklemekte oldugunu ifade itiharile ne mektedir. Belediye kazamn beledi ihti
et;tsalsiz vecize!. Hakk1 Bah a Pars: yaclanna kar§J icab eden tedbirleri al
(Ideal tioler) serlevhasi altmdaki malca- makta ve bunlan tedricen tatbik etmekte-
lesinde diyor ki: dir. 

rMI'sel~. biz ovle bir avukat istiyoruz Yukandaki resim Karamamn me~hur 
ki v~ 1m7 b 11-,inrll' van an ask ve adaletle fstasyon caddesini gostermektedir. 

I 

Talebelere ve ailelere iiAn 
Ecnebi Jisanlart tedrisabnda miitehass1s olan 

BERLiTZ MEKTEBLERi 
Biitiin yaz a .. 1k olup, miiptedi ve miiterakki talebe i~;in yeni kurslar vii· 
cude getirmek suretile tatillerdrn istifade eltirir. l~bu kurslar atideki 
lisaf!,larda ~imdiden ba~lamJ§hr. 

TURK<;E, FRANSIZCA, iNGiLiZC£, ALMANCA, ITALY ANCA v. •· 
1 Hazirandan 20 Eylfile kadar yaz tarifesi iill••• Istanbul, 373 Jmklal caddeii. Ankara, Konya caddesi •••I 
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KOTUBHANEMiZiN SUSU 

H~YAT • • 
.IIKLOPEDI.I 
5000 sahife yaz1, 5000 resim, 
renkli tablolar, haritalar vesaire 

Sosya listler ne istiyorlar ? 
Hayat Ansiklopedisi ekonomik 

ve politik meselelerin de esaslar1 • 

ru anlabr. Fransada sosyalistler 

iktidar mevkiine geldiler. Tabii 

sosyalizmin ne oldugunu anlamak 

istersiniz. Sosyalizmi bilmedik~e 

sosyalistlerin ne yapacaklarm1 an

hyamazsmiz. Kiitiibhanenizde sos· 

yalizme dair bir eser ya vardll', ya 

yoktur. Halbuki Hayat Ansiklope

disini a~mak, bu ihtiyaciJUZl tat • 

mine kafidir. 

Dunyanm buyuk adamlannt tamymu 
Hayat Ansiklopedisi Tiirk ve ya· 

bane!, oJmii§ VCya ya~1yan biitiin 

biiyiik adamlarm hayatlarm1 nak· 

letmi;~tir. Fende, ilimde, san'atla, 

resimde, siyasette, hulasa her sa • 

hada biiyiik i§ler gormii§, insanltga 

yeni eserler vermi§ biiyiik adam -

Iar1 tarumak isterseniz Hayat An
siklopedisini ahmz. 

DUnya tarlhl hakkmda neler bilirslnlz? 
Tarih bilmezseniz bugiinii anh • 

yamazsmtz. Mektebde hepimiz ta

rih olruduk. Fakat Sezar kimdi? 

Napolyon ne yapml§b? Kromwell 

ne i§ gormii§tii? Cihan Harbi nasJl 

patlaml§h? Gibi yakm tarihe aid 

suallerin bile cevablanru ya hi~ 

vereniezsiniz, ya bu meselclcr bak· 

Ianda pek az §CY hahrlarsm1z. 

Halbuki Hayat Ansiklopedisi size 

derhal bu suallerinizin cevabmt 

verir. 

GUne~ niQin tutulur? 
Bu hafta giine§ tutuluyor. Hepi· 

miz giine§in ni~in ve ne vakit tutul· 
dugunu ogrenmek istcriz. Bunun 
ic;in yiizlerce kitab karJ§brmaga 
vaktimiz miisaid degil. Hayat An· 
siklopedisini a~ar, bu sualinizin cc• 
vabmt bulursunuz. Hayat Ansik • 
lopedisi bunun gibi goke, astrono· 

miye aid binlerce sualin eevabnu 

verir? 

"Hayat Ansiklopedisi, nin her cildinin arkasmda 

bir fihristi, bir okuma rehberi vard1r. Aynca her 

cildin i«;ine a«;Ihp kapamr bir model konmu~tur. 
Hayat Ansiklopedisinin her cildinde aynca akh

mizdan ge«;en yiizlerce sualin cevab1 verilmi§tir-

Mutlaka evinizde bir tane bulundurun 

Hayat Ansiklopedisini 
nasd alabilirsiniz? 

Hayat Ansiklopedisi 10 cilddir. 
On cildi birden alanlara fiah otuz 

liradir. 
Perakende alanlara bir cild 350 ku-

miiessese veya muteber teminat ve
rebileceklere Hayat Ansiklopedisi tak· 
sitle 35 liraya verilir. Bu takdirde bi
rinci taksit 15 liradl.l'. Geri kalan 20 

ru§tur. lira teminat gosterilmek §artile, ayda 
Ciizleri perakende almak istiyenle- U~er lira taksite baglamr. 10 cild ic;irl 

re beher ciizii 25 kuru§tur. posta iicreti ayr1ca 250 kuru§tur. 0· 
Muallim, memur gibi bulunduklart nuncu cildin pasta iicreti 25 kuru~tur· 

Cumhuriyet miiesseselerine miiracaat ediniz 

Matbaactllk ve Ne~rlyat Turk Anonim ~irketi ( Cumhuriyet muesseseleri) 
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lnhisarlar Umum 
Miidiirliigiinden: · 

ldaremiz miilhakatlnda a~1k ve a~tlacak olan memuriyetlere 
irntihanla memur ahnacaktJr. lmtihan Jstanbulda ve 12/8/936 
~artamba giinii nat 13 te Sirkecide Jnhisarlar Memurin Kursu bi
naatnda yaptlacakllr. lmtihana girmek istiyenlerin ataitdaki ev· 
aaf ve 'eraiti haiz olmalart gerektir. 

1 - Laakal orta mekteb tahsilini bitirmit olmak. 
2 - Askerligini «fili veya ktsa hizmetli» bitinnit olmak veya 

tniieccel bulunmak. 
3 - 21 yattndan atail ve 35 yatmdan yukar1 olmamak. 
4 - Sthhatli olmak, sari hastahklara, bedeni ve akli ar1zalara 

rniiptela olmamak. 
5 - lyi ahlak sahibi olmak, haysiyet ve namusu muhil bir c:ii· 

rum veya alelitlak agtr hapia veya o derece cezayi miiatelzim bir 
fiille mahkum olmamak. 

«B-:.~ bet maddedeki tartlarin muhakkak tevaiki gerektir.» 
lmtihan mevzuu tunlardtr: 

1 - Hesab, hendese «Heaab: Adad1 miirekkebe, takaimi ~Urema, 
halita, tenasiib, falz takonto-·«Henl:leae: Sanhlar, hacimrer.» 

2 - Muhasebe «Usulii defteri» 
3 - Cografya « Umumi ve Tiirkiye» 
4 - Kitabet «Orta tahaile gore». 

lmtihana girmek istiyenlerin timdiden bir dilek~e ile ve evrak1 
rniiabitelerile idaremiz Memurin ~ubeaine miiracaatleri ili.n olunur. 

IHT AR: lmtihan giinii vaki olacak miiracaatler kabul edilmez. 
(4379) 

Samslin Sarbayhg1ndan: 
1 - Biray miiddetle ve kapah zarf usulile ekailtmi~.Jconulaa.ve 

27/7/936 tarihinde ihalesi yap1lacait evvelce ilan edilen Sam
aun Belediyesi i~in ahnacak ve kurdurulacak ayar iata1yonuna 
teklif veren olmad1gandan ayni miinakaaa ve fenni f&rtname•i 
daireainde tekrar bir ay miiddetle ve kapah zarf uaulile ek -

ailtmiye konulmuttur. 
2 - ltbu ayar iataayonuna ve kurdunna maaarifine yedi bin lira 

bedel tahmin edilmittir. 
3 - !hale 27/8/936 &iinlemecine raahyan pertembe giinii aaat on

da Sam•unda Belediye Enciimeni tarafmdan icra edilecegin • 
den talibler teklif mektublarJni ve 525 liradan ibaret muvak -
kat teminatlarmt 2490 aayxh kanunun 32 nci maddeaindeki 
sarahat dairesinde ayni giinde muayyen .aatten bir aaat ev • 
veline kadar atra numarah makbuz mukahilinde Belediye En

ciimeni Rei•liiine tealim etmit bulunacakttr. Posta ile gonde· 
rllen mektublartn nihayet ilin edilen aaate kadar gelmit ol • 
masa ve dit zarflarintn miihiir mumile iyice kapanmtt olmaaJ 
lbtmdtr. Poatada vukua gelecek gecikmeler kabul edilemez. 

4 - Teklifler &fagidaki veaikalan ihtiva edecektir. 
A - Tiirkiyede kanuni ikametgaht olmaat. 
B - fatekli bir tirket olduiu takdirde: 

1 - !dare merkezinin bulunduiu yer mahkemeainden veya aicilli· 
ne kayidli bulunduiu Ticaret Odastndan veya aair reamt ma
kamdan tirketin aicille kayidli ve halen faaliyette bulundu ,· _ 
iuna dair bu ekailtmeni~ iia~- t;~ihi~d;n aonra ah~mlf veai .. • 
kay1 haiz olmau. 

2 - ~irketin airgiilerini veya tirket adma tekliflerde bulunacak 
kimselerin bu tirketin vekili olduiunu goaterir noterlikten taa· 
dikli vekaletname goatermeai. 
C - Y abanct tebaastmn on aenedenberi Tiirkiyede mukim ve 

ticaret aicillerinde kayidli bulunmast. 
D - Y abanc1 tirketlerin B ve C ftkralar1nda yazth tartlarln 

her ikisini haiz olmasi. 
S - ~artname bedelsiz olarak Belediye Y azt ltleri kaleminden te

darik edilebilir. 

6 - lhale 2490. aayth artllrma, ekailtme ve ihaleler haklundaki ka· 
nuna goredir. 

"' - ~artname ornekleri, Istanbul, Ankara Belediyelerine ronde • 
rilmittir. latiyenler oradan tedarik edebilirler. ( 4357) 

T0RK HAVA KURUMU 

BOY OK PiYANGOSU 
$imdiye kadar binlerce kitiyi zengin etmittir. 

4 iincii ke,ide 11 Agustos 936 dadtr 

Biiyiik lkramiye 3 5. 0 0 0 lirad1r 
Ayr1ca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

(20.000) lirahk bir miiki.fat vardtr ... 

CUMHURiYET 
9 

A!; karruna bir kahve ka§l~ allnchkta 
KABIZLIGI DEfEDER 

Yemeklerden birer saat sonra aluur
sa HAZIMSIZLIGI, mide ek§ilik ve 
yanmalanm giderir. A~zdaki tats1zllk 
ve kokuyu izale eder. HOROS markall 
ambalajma dikkat. 

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

S I H H t BAlSAM IN KREMI 
II '"'' 

GUlELLIGIN 
SIRRI 

Esmer, sarJ§ID, kumral her tene 
tevafuk eden gUzellik kremleridir. 
Slhht usullerle haZll'landt~ndan 

cildi besler ve bozmaz. ~il, leke, 
sivilce ve buru§Ukluklan klntilen 
giderir. 

4 §ekilde takdim edilir: 
1-Krem Balsamin yagh ~eece 

i~in pembe renklJ 
Z-Krem Balsamin yats•z l[iln· 

diiz l~in beyaz renkll 
3-Krem Balsamin ac1badem 

gece i~in 
4-Krem Balsa min actbadem 

giindliz i~in 
Kibar mahfillerin takdir ile kul· 

landtldan yegi'ine slhhi kremlerdlr. 
iNGiLtz KANZUK ECZANESt 

Beyoglu • istanbul 
Hami§: -Meccani niimunelikJer 

tiikendigmden 20 temmuz 936 tari
hinden aonra gelecek talebnamele· 
rin is'aft kabil olamtyacagmJ ar· 
zeyleriz. 

Dr. Haftz Cemal 
Dabiliye miitehaaalli 

Pazardan ba$ka giinlerde o~Ieden 
sonra saat (21h tan 6 ya) kadar fstan· 
bulda Dlvanyolunda (104) numarab 
hususi kabinesinde hastalanm kabul e
der. Sall, curnartesi ~Jeri sabab 
c9 * . 12~ saatlerl hakiki nkaraya mah· 
sustur. Herkesin hallne gore muamelE 
olunur. Muayenehane ve ev telefon 
22398. (Yazhk Tel: Kandilli 38 • Bey· 
lerbeyi 48) 

i 

istanbul 

Sanatoryom ile (;oc:uk 
haataneai. Ebe Yurdu 
ve Kuduz tedavi mii • 
eue,esi 

Niimune Has. Heybeli 
Sanatoryomu, Kuduz 
Tedavi miiesseaeai 

... ·· ... ..:; 

fatilaiye haataneai ve 
Heybeli Sanatoryomu 

ARA 
0 

BIRE, 
1000 
VEREN 

TARLADIR 
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Miiesseseler Artt1rma 
ve Eksiltme Komisyonundan ·= 

Zeytin yag1 
Zeytin 
Sabun 

Toz teker 
Kesme teke .. 

Az1 Coiu 
kilo 

2200 2800 
750 1050 

5700 7000 

1 1900 15500 
6500 8000 

Tahmini 
fiatt 
63 
27 
3S 

27 
29 

Barbunya 1100 1500 13,5 
Ay,ekadtn 3300 4500 13 
Cah 2200 3100 14 
Bamya 900 1300 15 
P1rasa 3000 4100 4,S 
Lahana 2200 3100 5 

.Bakla . 1500 . 2700. 5 . 
lapanak 4400 6000 5,25 
Smk domatea 3900 2800 6 
Y er domatea 3900 5400 6 
Enginar aded 3500 4500 6 
Saktz kabak 2400 3500 8,5 

I 
I 

Gar anti 
muvakkat 

337,18 

487,88 

229,25 

I hale 
aaati 

14 

15 

16 

Pathcan 5500 7500 9 
i~in Semizotu 700 1100 4,5 

Yukarxda adlar1 yaz1h a1hhi miieaseaelerin kapah zarfla eksiltmiye konulan 1936 mali y1h zeytin ya· 
it, zeytin, aabun, toz teker, kesme teker ve y&f aebzelerinin bir k1smxna teklif edilen fiatlar fazla gO. 
riilmiit ve bir kxam1na da hi~ talib !j:tkmam•t olma •ma binaen pazarhk auretile yeniden ekailtmiye ko
nulmu,tur. 
1 - Pazarhk 5/8/936 giiniinde hizalartnda gosterilen aaatlerde Caialoilunda Sthbat ve l~timai Mu

avenet Miidiirliijiinde kurulu Komiayonda yaptlacaktlr. 
2 - Zeytin yagt, zeytin ve aabuna aid tartname 120 kurut bedel mukabilinde ve diierleri parastz 

olarak Komisyondan ahnabilir. 
3 - latekliler her miieuese ihtiyac1 i~in ayrt ayr1 pazarhga girebilirler. 
4 - latekliler cari aeneye aid Ticaret Odaa1 veai kasile 2490 aaytlt kanunda yazth belgeler ve bu ite 

yeter garanti makbuz veya Banka mektublarile birlikte belli giin ve aaatte l(omisyona gelmeleri. 
(4193) 

Memur aran1yor ••--· Doktor 
T a§rada istihdam edilmek iizere R IZA • . NVER M. M. V ek.aletinden: makinede yazar, franstzcadan ti.irk- U 

~eye iyi terciimeye muktedir bekar 
ve Turk tabiiyet ve milliyetinde bir 
memur aramyor. 

DoOum ve kad1n hastaltklarl 
mOtehaSSIII 

Ca~aloglu, Nuruosmaniye caddes 
No. 22 Mavi yaptya nakletmi:jtu 

T elefon : 22683 1 . F azla malumat ic;in Merkez Rth
ttm hamnda ikinci katta 24 numa· 
rada Balya Karaaydm Madenleri 
$irketine herglin saat 10 dan 12 ye r AHENK ve MANDOLIN] 

;;ka:d:a:r:m~u=·r:ac:a:a:t.::::::::.tBu iki ~alg1 fiat~a da berkeain a· g labilmesine mlisaiHir. KataloA-u· 
• ,. muzu i.teyiniz. 
Istanbul Harici AskerJ Eski,ehir: Ahenk mucidi s. SUAD 

KIT AA Tl ILANLARI 

Gedikli Erbat Haztrlama mekteblerine talebe ahnayor. 
1 - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erbat Haztrlama mekteble • 

rinin ihzari am1flarma 3 atntfh ve gedikli orta ktsmtn 6. stnaflar1na 
da 5 amtfh koy ilkmekteb mezunlart ahnacakttr. 
2- Bu mektebler yahh ve parastzdtr. Mektebe girit tartlari At.· 

kerlik ~ube BatkVtlartndan oirenilebilir. 
3 - Yukar1daki tartlart l&ftyan ve gedikli erbat olmaya istekli 

alan koylii ~ocuklaranm en re~ 20 eylul 936 tarihine kadar menaub 
olduklar1 Aakerlik ~ubelerine miiracaat etmit ve evraktm tamamla
mi' ohralart li.z1mdtr. 136» (4349) Edirne iskin 

d Demirkoy alayt i~in 376,000 JURAN Madenf EIYB I t b I T I Miidiir liig"' iin en: kilo ekmeklik un kapah zarfla vEevvetlceer(aBzo·ikufrtaMbadreiDkl_ aES,yla s an u e efon 
ekailtmiye konulmutlur. thalesi • 

i ,~dirne Vilayetinden (;anakkale - Karanhk limandan Tekirdag agustosun 19 uncu giinii aaat on ve terazi fabrikasl) naml albnda Dl. ekt •• r u••v. u·· nden: 
.,'1~eleaine ve Tekt'rdair t'akelea•'nden de Muradlt t'ataayonuna kadar b y· 1 k ~ah,an fabrikamtn unvamn• bu co 0 • ette Izede yapllacakhr. ate · kere (TURAN MADENf ESYA ve 
~ I 0 llletre mikabt go!rmen evleri intaatmda kullandmak iizere ha· lileri teminat makbuzlarile vak • TERAZi F ABRiKASI) olarak teb· H A I f 

lt-8~nan kereate naklettirilecektir. dil ettigimden ii• eden~e~i ITILAl usus I te e, onunu para mukabili halktn konutmastna a~1k bulun· 
lr f d d tinde Komiayonda bulunmah • marka u" .. er1'ne 1·m~• ett1 ... 1m haasas durm-'lk aurettle tel f b' kA 1 k k 11 k ay zar m I' d T k' d w • k 1 • d M .. w " e onu •r ar vaattaat o ara u anan diik i.n, ~'1\dl • a tman an e Ir ag Is e esme ve ora an a u • dtr. Unun heber kilosunun tah· ve sag-lam terazi ve iil~il aletlerini yazJh t 1 

, 1
1 utaayonuna aevkedilmek iizere tekmil nakliyat iatekliaine pa • yine aym marka ile imil ve aab~a ane, 0 e ' ev ne olursa olsun bu kabil yerlerden yaptmlacak 

~ tkla verilec~ktir. • • min fiah on dort kurUI;tur. Ilk te- \!Ikarmakta oldugumu muhteretn beh~r Akonu,ma umumi merkezlerde oldugu gibi 7,5 kuruttur. 
~arldc 5 aguatos 936 tarthme teaadiif eden ~ar,amba giinii aa.at minab 2447 lira, f&rtname her· mii~terilerime bildirmekle :feref du- Htlafmda hareket ederek halktan fazla para aldtgl sabit olan bu 

laJci efte .. K~t_nia~on huzurile yapilacakhr. tateklilerin o run Edime giin Vize Sahnalma Komisyo - yarTURAN MADENI ESYA ve telefon sahibleri umumi merkezler hakkmda tatbik olunan takiba-
n Mudmyebnde miitetekkil JK~o~m:DUisi.YOOD.A._m.U··l'Ja!L!MWa~tl~_n._· -~~w.L.LJI'lll...A......,.;;...:;.L..h;J~.n.t..d.3.~Li3l68Lli••U:E&A'/..1L' f.AJlB~RiW'KAS~.sL••~~t~a_!m~ar~u!!z:_k~a!;l~a~cAtw.d.JJ:._ _____________ _j[.4:lUi.8~-
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~ASTALIK 

Getiriyor-uz 

Tahta kurusu, ainek, aivriainek, giive, art, karmca, oriimcek 
ve biitiin hatarab kOkiinden keser, yuvalartna ve etyalarm 
iizerine ve odalarm haovasma ve tahtalann, duvarlarm kenarla
rtna, aralar1na bolca FA YDA serpiniz ve tahta kurusu yuvalartm 

FAYDA iLE TAHRiB EDiNiZ 
Biitiin yaz bu muztr hatarattan kurtulacak ve rahat edecek
ainiz. Bilhassa aparhmanlarda, mutfaklarda yemeklerinizi, 
erzaklarinizi telvis eden hamam boceklerini, aptesanelerde, 
hamamlarda bulunan kii~iik bOcekleri, brttllart, kiimes hay· 
vanabnda, kopeklerde bulunan pireleri, hayvanlarda bulunan 
keneleri, bitleri, nebatat ve agaclar iizerindeki ttrtJllarJ behe· 
mehal FA YDA ile imha ediniz. Niimunelik 20, ufak 30, yartm 
kilo 50, bir kilo 80, bet kilo 350 kuru!flur. F AZLA PARA 
VERMEYINIZ. Tesiri daha az oldugu halde ecnebi mah diye 
fazla para koparmak istiyenlerden saktntniZ. F A Y D A 
imaline nazaran daha kuvvetli ve daha ucuzdur. H A S A N 
markastna dikkat. 

Hasan deposu: ANKARA, ISTANBUL, BEYOGLU 

izmir Belediyesinden: 
Havagazi fabrikasmm 936 yth ihtiyact i~in heber tonu dokuz yiiz 

elli kurutlan otuz bet bin sekiz yiiz on bet lira bedeli muhamm~nle 
ii~ bin yedi yiiz yetmit ton Zonguldak zerodiz lave maden komiirii 
batkatiblikteki f&rtname ve~hile 14/8/936 cuma giinii saat 16 da ka
pah zarfla ihale edilecektir. lttirak i~in iki bin alb yiiz sekaen yedi 
lirahk muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat mektubile 
2490 aay1h kanunun tarif dairesinde hazirlanmit teklifler o giin sa· 
at 15 e kadar Enciimen Batkanhgina verilir. (4337) 

Doktor Aran1yor: 
Erzurum Askeri Silah Tamirhanesi Direktorliigiinden: 
Erzurum Silah Tamirhanesi kadrosunda «150» lira iicreti mak • 

tua ile istihdam edilmek iizere bir doktor aranmaktad1r. Doktorun 
miitehau1s (tercihan dahiliye miitehasstst) olmaa1 lazimdir. Talib 
olanlartn ve daha mufaasal malumat almak istiyenlerin mektubla 
Tamirhane Miidiirliigiine miiracaatleri ilan olunur. ( 4286) 

CUMHURlYET 

Malatya Belediye Reisliginden: 
1 - Malatyada yap1lacak 49,852 k1rk dokuz bin aekiz yiiz elli 

iki lira krrk bet kurut ketif bedelli Belediye binaatntn intaah 22 tern· 
muz 936 tarihinden itibaren yirmi iki giin miiddetle ve kapah zarf 
uaulile eksiltmeye konulmutlur. 

2 - lsteklilerin bu binaya aid tartname, plan ve projeleri iki bu
~uk lira mukabilinde Malatya Belediye daireainden ve Ankarada 
Havuzbatmda Rag1b apartimamnda Mimar Bekir lhaandan ahrlar. 

3 - . Eksiltme 13 aguatoa 936 pertembe giinii aaat on bette Ma • 
latya Belediye daireainde yaptlacakhr. 

4 - Muvakkat teminat 3739 ii~ bin yedi yiiz otuz dokuz liradtr. 
~ 5 - Ekailtmiye girebilmek i~in ataitdaki veaikalartn bulun • 
t,naat Jaztmdtr: 
\ A - Kanuni v.esaiki haiz bulunmak. 
' B - tsteklilerin 2400 aayth kanunun onuncu maddeainin F fiK -

ra~mda ve Naf1a Vekaletinin 13/5/936 tarih ve 4189 aayth emirna· 
medne bagh talimatnamede goateril.en ehliyet veaikaam1 himil bu
lum'1\asi. 

6 -:-- Teklif mektublari ii~iincii mat:ldede yaztb ihale saatinden 
bir sli.at evveline kadar Belediye Enciimenine getirilerek makbuz 
muka~ilinde verilmeai, poata ile gonderilecek mektublartn dahi yu· 
kartda .raz1h saate kadar yetittirilmit olmast ve ikinci zarf1n miihiir 
mumile- .kapattlmtf bulunmast liztmdir. ( 4285) 

I •• 

Nordloit Seyahat Acentas1 
HANS WALTER FEUSTEL 

Diinyantn her tarafma 

TREN-V APUR-UCAK 
BiLETLERi 

Galata: R1htun. caddesi No. 45 Kefelihiiseyin han. Telefon: 44848 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanbg1 
istanbul Sabnalma Komisyonunan: 

1 - Giimriik Muhafaza 6rgiitiindeki subay ve erat binekleri i~in 
525 tane eger taktm:rnm 18/8/936 sah giinii saat 15 te kapah zarffa 
eksiltmesi yaptlacaktU". 
2- Tastnlanan tutari 35798 lirat:ltr. 
3 - ~artname ve evsaft Komisyondan 180 liuruf muiCabilinde ah· 

ntr. 
4 - lstek1i1erin 2685 lirahk ilk teminatlarile «Banka mektubu ve

ya vezne makbuzu olarak» ve kanuni veaikalarile birlikte eksiltme 
saatinden bir saat evvel teklif mektublanm Komiayona vermeleri. 

(4236) 

Taksimde AMA Bah~esinde 
6 Aaustos Per embe UnU 

T U 
ah~eye mUracaat. Tel. 41055 ___ .. 

I .. I inhisarlar Umum Miidiirliigiinden 

Y iiksek Deniz Ticaret 
Mektebi Miidiirliigiinden: 

1 - Mekteb lise ve yiikaek olmak iizere bet ytlhkttr. Yabh ve be
davadtr. Gayesi tecim gemilerine kaptan ve makinia~ yetittir· 
mektir. 

1 - ldaremizin Kayaeride yapbracag1 33,223 lira 28 kurut ke • 
tif bedelli idare binaa1 intaatt kapah zarf uaulile gi:itiirii olarak ek· 
ailtmiye konulmuttur. 

2 - Miinakasa evrak1 bir lira 66 kurut mukabilinde lnhisarlar 
lntaat fUbesinden ahnabilir. 

3 - Eksiltme 10/VIII/936 giinii aaat 15 te latanbulda Kabat&f• 
ta tnhiaarlar Levazrm ~ubesindeki Ahm, Sabm Komisyonunda ya
ptlacakttr 

4 - Muvakkat teminat 2491 lira 74 kuruttur. 
5 - tsteklilerin ibale giiniinden en az ii~ gun evve] 1nhiaarlar 

1ntaat ~ubesine gelerek diplomah miihendis veya mimar oldukla
rrna dair naikalarm1 ibraz ile miinakasaya girebilecekleri bakk1n· 
da hirer vesika almalarr lazrmd1r. 

6 - T ekliflere aid kapah zarflar ihale giinii en ge~ saat tam 
on di:irde kadar ismi ge~en Komisyon Reisligine makbuz muka • 
"-ilinde verilmif olmahdu. ( 4190) 

2 - Mektebin ~lniz lise birinci sinrfrna falebe alinir. Bunlarili or· 
ta mektebi bitirmit olmalan ve yatlart on betten kii!riik ve on 
dokuzdan biiyiik olmamalart f&rtbr. 

3 - Yaztlma iti i~in pazartesi, !rartamba, cuma giinleri Mektebe 
batvurulmahdtr. 

4 - lsteklilerin Mekteb Miidiriyetii'ie karti yazacaklari istidana -
melerine hiiviyet dizdanlartnt, aft kagtdlannt, mekteb diplo -
malarmt veya tasdikli diploma suretlerini ve poliace taadikli 
iyi hal kagtdlarrm ve velilerinin izahh adres ve tatbik imza]a • 
rmt ve di:irt tane veaikahk fotograflartnt m,tirmeleri gerektir. 

5 - Yaz1lma iti 7 aguatos 936 cuma giiniine kadard1r. lateklilerin 
muayenei athhiye i~in o giin aaat sekizde bizzat mektebde bu· 
lunmalart gerektir. . 

6 - Fazla tafsilat almak i~in ayrica posfa pulu gondermek tartile 
mektubla Mekteb Miidiriyetine miiracaat edilmelidir. ( 4000) 

Valn1z 

E 0'5, 

ENO, "Fruit Salt" . "Sel de 
Fruit" ve " Meyva Tuzu" 
kellmelerl tabrika markas• 
olarak tescil edilmi,llr .. 

BALIKLI RUM 
HASTANESi 

idare Heyetinden: 

nakika~en 

muessirdir. 

ENO'S , so seneden faiia. 
bir zamandanberl, sthha• 
tin muhaftzt olat·ak ta• 
ntnmtl?ttr.. 

ENO'S da; hi9bir zararll 
madde ve · mushll maden 
tuzu olmadtgt gibi ne ~e
ker, ne de ~ekerli bir 
madde vard•r. $eker has· 
tahgt olanlar bile ENO'S u 
ahrlar.. TereddLid edile
cek ve altl?mak korkusu 
yoktur~ 

BugU nden blr'- !?i!?e ENO'S 
altntz; o vaklt kanaat 
kesbedeceksl n iz .. 

Hastanemize lamn olan: 
15000 kilo arpa ve bugday samanl 

4000 • arpa 

Eksiltme ile satm almacagmdan ek • 
siltmiye i§tirak etmek istiyenlerin Ga· 
latada BiiyiikbahkJ.J hanmda 69 numa
rali dairesinde eksiltmesi icra edilecegi 
4/8/936 sah giinii ogleye kadar eksiltme 
§eraitini oifenmek iizere gelmeleri Iii· 
zumu ilan olunUl', 

CiCiz Heklml 

Dr. ~0KR0 ERTAN 
Cagalogll! Nuruosmaniye cad. No. 
30 (Cagaloglu eczanesi yarunda) 

Tel. 22566 

Sahib ve » •• tL1831 r- ,.. 
Umumi ne§riu""' ....... r- /tlerf 

Mildilril: Bl..., ••u 
Halt tastiyede Matbaactltl M Nef1i11at 

Tiirk An01tim Qirkett 

TAKLiDLERiNDEN SAIININIZr 

lmzas1na dlkkat 
edlnlz. 

Satlt yerl: 
Sultanhamam 

Kebabc1 kar~tstndP 

0 ZA 
Anat:lolut:lan arzu edenlere poata ile tediyeli olaralt gont:lerilfr. 

Ankara: Tiitiincii Ali Tiimen, Tathan • lzmir: Mehmed Alim Bat • 
durak 61 • Bursa: Nureddin Net'et Uzun~artt • Samaun: Saat~i 
Avni Peker • Adana: Hact Halil Yaicamii civan • Malatya: 1b • 
rahim ltik~ Leon ~ikolata acentasi. 

Istanbul S1hhi Miiesseseler Arttmna 
ve Eksiltme · Komisyonundan: 

Kok komiirii ~t\ Tahmini fiah Mu. Garand 
Azt Coiu 

Ttb TaleDe Yurllu 
latili.iye hastanesi 120 160 ion 

Odun 
1850 222 

lstilaiye hastaneai 40 60 ~eki 240 I 0,80 
Kapah zarfla ekailtmiye konulan S1hhi Miiesseselerin mahrukat 

ihtiyacmdan T1b Talebe Yurdunun kok komiirii i~in talib zuhur et• 
mediginden, latili.iye hastanesi kok komiirile odununa teklif edilen 
fiat lay1k hadde goriilmemit olduiundan pazarlik auretile yeniden 
ekailtmiye konulmu,tur. 

1 - Eksiltme 7 aguatos 936 cuma giinii aaat 14,30 da Cagalog • 
lunda Sthhat ve 1~timai Muavenet Miidiirliigu binaamda kurulu K.o• 
miayonda yaprlacakttr. 

2 - ~artnams= 317 lWrut bedel mukabilinde Komisyondan ali· 
nabilir. 

3 - fstekliler her miieuesenin ihtiyaci i~in ayri ayri eksiltmiye 
girebilirler. 

4 - lstekliler cari aeneye aid Ticaret Odasi vesikasile 2490 sa• 
ytlr kanunda yazth belgeler ve bu ite yeter muvakkat banka temi~ 
nat mektubu veya muvakkat garanti makbuzlarile birlikte belli g!.in 
ve saatte Komiayona gelmeleri. ( 4238) 

Davlet Damiryollar1 ve limanlart iflatme U. idarasl ilinlar1 
Muhammen bedeli 6920 lira olan 400 ton yerli kok ki:imiirii 17/8/ 

1936 pazarteai giinii saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada 
ldare binasmda satin abnacaktJr. 

Bu ite girmek iatiyenlerin 519 lirahk muvakkat teminat ile kanu• 
nun tayin ettigi vesikalart, Resmi Gazetenin 7/5/1936 G. 3297 nu • 
marah niishaatnda intitar etmit olan talimatname dairesinde ahn ~ 
mtf vesika ve tekliflerini ayni giin a~at 14,30 a kadar Komiayon Re~ 
isligine vermeleri laztmdtr. 

$artnameler parastz olarak Ankarat:la Malzeme Clairesinden, Hay~ 
darpatada Teaelliim ve Sevk ~efliiinden dajitttlmaktad1r. (4361); 

IIWW 

Muhammen bet:leli 29700 lira olan 1350 ton aun'i Porl:lant:l ~imen• 
toau 21/8/1936 cuma giinii saat 16,15 te kapalt zarf usulile Anka • 
rada ldare binaatnda satin ahnacakttr. 1 

Bu ite girmek istiyenlerin 2227,50 lirabk muvakJCat teminat i]e 
lianunun tayin ettigi vesikalar1, Resmi Gazetenin 7/5/1936 G. 3297. 
numarah niishastnda intitar etmit olan talimatname dairesinde al'n" 
mtf vesika ve tekliflerini ayni giin aaat 15,15 e kadar Komisyoli Re• 
ialiiine vermeleri liztmdir. I 

I 

$artnameler 145 kuruta AnJCara ve Hayuarpafa veznelerin'de sa~ 
hlmaktadtr. (4360); 

.. --- Slnlrll ve clgerlerl zay1f olanlar ___ ... 
Bunalhc1 Sicaklarda rahat nefes almak ve sinirleri teskin etmek i~in 

Losyonunu 
kullantniz. 

Cigerleri temizler, ~am agac1n1n biitUn 1ifai tesirlerini haizdir. 
c;am losyonile banyo yaptnlZ, cilde gilzellik verir. Kokulan izale 

eder. Asabi zafiyetleri ge~rir. Ferahbk ve ne1'e uyandmr. 
fl,esl 80 kuru,tur. BUyUk eczanelerde bulunur. 

Karacabey Merinos Y eti~tirme 
Ciftligi Miidiirliigiinden: 

1 - Karacabey harastnda miitetekkil Merinos Y etittirme ~ift i 
liginin lametinonii mevkiindeki Hanife deresi iizerine yap1lacak sl.l" 
lama bendi in,aatt kapah zarf uaulile eksiltmiye konmuttur. 

1 

2 - Ketif bedeli on bir bin sekiz yiiz doksan bet lira ktrk yedi 
kuruttur. 

3 - Eksiltme 14 agustoa 936 tarihine musat:lif cuma giinii sa~t 
on bette Karacabey Haraatnda yaptlacakbr. I 

4 - Muvakkat teminat miktart sekiz yiiz seJCsen bet lira elli Jill1 

ruttur. 
5 - Bu ite aid evrak ve tartname funlari:lir: 
A- Mall tartname 
B - F enni tartname 
C- Umumi plan 
D - Bend tafsilit resimleri 
E - Sulama kanah ve tahliye arJYari tulini maktai v~ taEailltJ 

resimleri 
F - V e diger evrak ve resimlerle Nafia teraiti umumiyesi. • 
istiyenler bu evrakt bedelaiz olarak Merinos Y etittirme CiftliS1 

Mudurliigiinden, Bursa ve !atanbul Baytar Miidiirliiklerinden ala 1 
caklardir. 

6 - lateklilerin teraiti ICanuniyeyi liaiz oulunmaai ve 2490 J1tl" 

marah kanun ta.rifatJ .d_~hili_~ge ekailtmiy~ ittrak eylemesi il•1~.~ olunur. (41_8 J' 


