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Kadm - MUaaade edin Bay Polis te bir res
mini alavtm · bu ilk ~lgnedigim adamdtr I \.. .. ' 

Ha va taarruzlar1 
Kar~Js1nda istanbul: 1 «AI anya a 
A vrupa memleketlerinin hemen 

hepsinde meskun yerlerin ve 
halkm hava taarruzlanna kar~1 

korunmas1 hakkmda kanunlar, kararna· 
meler ~1k1yor ve tedbirler abmyor. 

Cok ~umullu ve ayni zamanda az<;ok 
uzunca bir zaman ve 'para meselesi olan 
havaya kar&l korunma i~lerinde, birka<;t 
mustesna olmak uzere, diger Avrupa 
memleketleri de heniiz i§in ba~lang1cmda 
bulunuyorlar. 

M. Hitler diin bir nutuk daha sOyliye~ 
rek Bol§evizme §iddetle hiicum etti 

Alman 
edecegi 

Devlet 
nutku 

Bir k1s1m memleketler, kendi hava 
kl Nuremberg 13 (A.A.) -· Bu sabah kuvvetlerinin ve defi silahlarmm t;o u· 1 k ·· d 1 

M. Hitler, motor li 1taat onun e soy e-guna p;uvenerek tedafui korunma mese· d 1 d 
lesinde pek te aceleye llizum gi:irmemi~- mi~ oldugu nutkun a ezciim e emi~tir 
lerdi. F akat yaptlan bliyuk hava manev· ki: 

b k h. 1 h «- Kendisini yenmi§ oldugumuz esk.i ralanndan sonra, iiyu ~e tr en ava· 
b d d'l k k t k rak1'bimiz, aram1zda tahrikat yapmaga dan born ar 1man e 1 me ten ur arma 

mumkun olamad1gt anla~Ild1ktan ve bil· ugra~1yor. Y urn"rugile bizi tehdid ediyor. 
hassa Almanya yeniden silahland1ktan Fakat bizim hakklmtzda evhama, haya· 

d f k · 1 · · 1'h laAta kaptlmasm. Biz, her zamandan ziya· sonra art1k te a iii orunma t~ ermm • 
male tahammulii olmad1g1 sarahatle an· de hazmz. Ecnebi memleketlerde halk 
la§tld1. Simdi, havada en kuvvetli mem:le· kiitleleri, nasyonal sosyalizm fa~izrn a· 
ketler bile, havaya kar~1 askeri vesattle leyhinde ve bol~evizm lehinde bir takliD 
mudafaa tedbirlerinin yamnda pasif ko· numayi~ler icraAma te§vik ve boyle nii • 
runma i~lerine de bilhassa biiyiik gayret~ roayi~lere davet ediliyor. Ben, ~imdiye 
)e c;ah§Iyorlar. kadar Almanyayt hic;bir niimayi~e dave! 

Bizde de meskun yerleri ve halkt. u- etmedim. Fa kat ~ayed davet edecek o ~ 
~ak saldmnalarma ve k.imyevi maddelere lursam «~iddetli alkt~lar» bir tek niima· 
kar~l koruma maksadma hizmet eden ka· yi~e davet edecegim. 0 niimayi§te di -

l h I kt ld ~una st'plinden mahrum on bin. yirmi bin ki§i nun ve esas ann aztr anma a o ug 

Reisinin 
biitiin 

bugiin 
Alman 

N urembergde irad 
ordusu dinliyecek 

§llphe yoktur. Kanun c;1khktan sonra tat· goriilmiyecektir. Milyonlarca insanm in • 
bikatma ge~;ilm~k te tabiidir. ·~ saniyet:in irsi dii manma kar~t ~ahlandtgl 

Ancak bu i•lere yeni ba§hyan dtger goriilecektir. Eski bir muharib s1fatile v "d • 
' d h N.. b k · .. na•ebetile Alman krtaatrnrn yapttgt ge~r re•mr memleketlerde oldugu gibi bizde e a· diyebilirim ki biz te~riki mesai arzusun· urem erg ongre•r mu ..................................... . 

vaya kar§t korunmamn luzum ve faydasl daytz, hi<; kimseye kar§t du§manhgtmtz pazartesi giinii saat 1 6 da toplanmalanm •• M ................ :·£" V k •r d •• 
hakkmda fikirlerin tenvir ihtiyacmdan yoktur, fakat Almanya asia bol§evik ol- emretmi$tir. aarl e I I UD 
vareste oldugunu iddia etmek imkam Niimayi,in mabadi • • 

miyacakhr.» Ank tt 
yoktur. I k Hitlerin bugiin •oyliyecegi nutuk Nuremberg 13 (A.A.) - Partinin araya g1 1 

V akta, §imdiki tahrib bomba annt~ ~0 siyasi kuvvetlerinin bi.iyiik niimayi§i M. 
yiiksek kabiliyette olu§u, yangm ve kn~;e· Berlin 13 (A.A.) - M. Blomberg Hitlerin oniinde yaptlan bir ge~;id resmi~ 
vi maddeler bombalannm t;ok mues~ Alman k1taatmtn M. Hitlerin radyo ile le sona ermi§tir. 
sir olmasi, ve bir bombardiman tayyare- ne~redilecek nutkunu dinlemek uzere [Arkast Sa. 3 sutun 6 da1 
sinin 2-5 ton bomba ta§tyabilecek kudret· ;;;;;;;;;;.;;;;;;;;.;.._.;;.;;;;;-.....;;;.;.-. ......... ~ ... ~ ...... ~~--~., 
te bulunmas1, bunlara kar~1 tahaffuzun, 
ameli bir fayda verip vermiyecegi hak
kmda zihinlerde baz1 tereddUdler uyan
dJrabilir. 

Fa kat gelecek bir harbde her tarafta 
Ye geni~ mikyasta kullamlacagma ~~p.he 
caiz olm1yan bu silahm yiiksek tesm m· 
kar edilemezse de buna kar~l miikemmel 
surette korunmanm miimkiin olacagt da 
red dol unamaz. 

Hava taarruz vas1ta ve tekniginin te· 
rakkisine kar$1, korunma keyfiyetinde de 
ileri gidilmi$ ve (sivil hava korunmast) 
denilen ilim ve teknik dogmu§tur. Sivil 
korunma, halkm can ve mahm, memleke· 
tin idare mekanizmasml, muvasala ve 
miinakalesini ve bilhassa istihsal ve mai· 
~et kaynaklarmt hava saldmmlannm tt'· 
sirlerinden korumak demektir. Hava sal~ 
dmmlanmn tesirlerini en a~ag1 dereceye 
du~urmege elveri~li gorunen ve bu saldt~ 
rimlarm devamtm en asgarl zamana indi
ren tedbirlerin hepsi (sivil hava korun~ 
mas1) m te$kil ederler. Bu maksadla ida
re makamlanna ve fakat ayni zamanda 
halkm her ferdine onemli ider terettlib 
eder. 

Biz burada !stanbulun havaya kar§l 
korunmas1 hakbnda esasa aid baz1 du~ 
~iincelerimizi ortaya koyacag1z. lstanbul. 
cografi vaziyeti, miihim bir askeri mevki 
olu&u, bir sefer esnasmda biiyuk askeri 
ge<;id ve hareketlere sahne te~kil etmesi, 
deniz ve kara yollarmm kendisinde top· 
lanmast, baz1 smai memba ve miiessesele
re malik olmas1 ve nihayet nufusunun 
~oklugu cihetlerinden hava silahlari ic;in 
cazib bir hedef olmak hususiyetine rna· 
1iktir. Bu keyfiyet sivil korunma i~inin 
fstanbul ictin ne biiyuk bir liizum ve za
ruret halinde oldugunu sarahatle gosterir. 
Bu cihet boylece tebariiz ettikten sonra 
fstanbul i<;in havadan gelecek tehlikenin 
dereceleri ve bulnara kar$1 almacak esas 
tedbirleri izah edelim. 

I - T ahrib bombalanndan gelecek 
tehlike: 

Evvela k1saca soyliyelim ki bu tehlike 
Istanbul i<;in pek o kadar mubalaga edi
lecek derecede biiytik degildir. Bu born· 
balarm tesirinin derecesi her$eyden ev
;vel, dii§tiigli yerdeki binalann s1k veya 
seyrek olu una bagLdu. Seyrek ve dagt
ntk hinalarda tahrib bombasmm tesiri az· 
()lr. Bundan ba§ka bombalann buyuk ve· 
ya kli~iik olu~u da tesir derecesini degi$
tirir. 

Biiyiik bombalar ~ok muessir olmakla 
6eraber ancak mahdud miktarda ta~ma· 
brldiginden attlacag1 sahalar da mahdud 
Jialtr. 

Ayni zamanda hunlar ~ok pahah da 

** [ArkaM Sa. 3 sii.tun 4 tel 

• 

ile me§gul oldular 
26 eylul dil bayranu i~in haZirbklar yap1hyor, 

Tiirk Dil Kurumu Gene} Sekreterlik 
Biirosu Ankaraya dondii 

Ataturk diin aaat 4 te Flor • 
yadan hareket ederek Dolma -
bah~e Sarayma te~rif etmitler 
ve dil meseleleri etrafmda ya
palan bir toplanbya riyaset et
mi•lerdir. 

Toplantada Tiirk Dil Kuru • 
mu Genel Sekreteri tbra • 
him Necmi Oilmen ve etimolo
ji kolbatasa Hasan Retid Tan • 
kut ile birlikte Profesor Dr. 
Akil Muhtar, Kemal Cenab, 

II Ibrahim Etem, Hamza Vahid, 
do~ent Mahmud Sadi, kim ~ 
yager Huseyin Hiisnii ve kim ~ 
ya profesorii Arnd ile profe • 
sor Fazal Nazmi, Dr. Mehmed 
Ali Agakay ve Dil Kurumu 
iiyelerinden Profesor Abdiilka· 
dir lnan, Agob D~Ia~ar ve Pav· 
laki bulunduklara halde terim 
meseleleri iizerinde uzun mud
del goriifmii,lerdir. 

[Arkast Sa. 4 sutun 4 tel 

Asiler evvelki gece 
Sen Sebastiyeni alddar 

kat'i zaferile 
bitecek!» 

«Harb, Nasyonalistlerin tam ve 
yahud Madridin teslim olmasile 

/htilalciler tarafrndan evvelhi gece zaptedilen Sen Sebastiyen 

Hendaye 13 (A.A.) - Nasyonalist 
kuvvetler, diin geceyans1 Sen Sebastiene 
girmi§lerdir. 

Sehir nasrl zaptedildi? 
Sen Sebastien 13 (A.A.) - Dun 

zeceyanst nasyonalist kuvvetler §ehrin ilk 

evlerini i§gal etmi§ bulunu~orlardt. So • 
kaklarda tiifenk ate§leri oluyordu. Sa?t 
ikide nasyonalistler yava§ yava§ ~ehrm 
or.talanna dogru ilerlemege ba§lamt§lai 
d1. F akat birdenbire birc;:ok ev yanmaga 

. [Arkast Sa. 3 siitun 1 de] 

Cumartesi giinii tekrar 
~hrimize gelecek 

Bir milddettenberi §ehrimizde bulun
makta olan Maarif Vekili Saffet Ari~ 
lean yanmda Yiiksek T edrisat Miidiirii 
Cevad ve Kalemi Mahsus Miidiirii Ni
had oldugu halde ak~am ekspresile An~ 
karaya gitmi~tir.Maarif Vekilini Haydar
pa§a gannda Dniversite Rektorii Cemil 
Bilsel, Maarif Miidiirii Tevfik, T alim 
ve T erbiyeden Hikmet Turk, Y ay1m Di
rektorii F aik Re§id, Mtilkiye Miidiirii 

[Arkast Sa. 3 siltun 6 daJ 

···························································· 
Sebebi anlasJlami-, 

yan bir seyahat 

Frans1z komiinisti Torez 
Var~ovaya gidip geldi 

Var§ova 13 (A. 
A.) - «D N B>> 
Franstz Komiinist 
Partisi Gene! Sek~ 
reteri T orezin es ~ 
rarengiz seyahati ge
ne! dikkati <;ekmek
mektedir. 

T orez diin ak -
§am w;akla buraya 
gelmi~ ve bu sabah 
trenle donmli$tlir. M. Torez. 

Gazetecilere beyanatta bulunmaktan sa
ktnml§, yalmz on be§ giin kadar sonra 
gene gelecegini si:iylemekle iktifa etmi§ • 
tir. 
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Sporcular bugiin 

Rusyaya gidiyorlar 
!stanoul 13 (A.A.) - C. H. P. 

Genyonkurul uyesi ve Sinob saylavt 
Cevdet Kerim lncedaymm ba~kanhgm· 
da yann saat 16 da Sovyet vapurile 
Sovyet memleketine hareket edecek olan 
Halkevleri spor heyeti ~u suretle te~ekkiil 
etmi~tir: 

1 - Eskrim: Alh sporcu, bir idareci 
ve hakem. 

2 - Bisiklet: Dart sporcu, bir idare· 
ci ve hakem. 

[Arkasz Sa. 6 siitun 3 tel 

lti9iik Anlant ve Balkan 
. Antanfl birJe i or mu? 

t .... I 

Bu meseleye ve dii.n Bratisiavada 
toplanan Kiiqii.k Antant kongresine 
aid tafsilat ii.qilnci.i. sahifemizdedir.) 

F eyizli bir devre ba,hyor 

Tiirk - lngiliz ticari 
itilif1 ~ok geni§tir 

iki tarafh ithalat ve ihracatJ Tiirkofisle beraber 
Londrada kurulacak bir ~irket idare edecektir. 

Bir talimatname hazirlan1yor 
Greot Britain and Eost lngiliz mec • --........ -..~,-~~ 

muasmm son niishasmda Turk • lngiliz 
ticaret anla§mast ve iki memleket ara · 
smdaki ticaretin inki§aft hakkmda J. M. 
B. imzasile muhim bir makale ne§redil· 
mi§tir. Bunda deniliyor ki: 

«Evvelden tahmin ve ke§fedilemiyen 
ahvalin ortaya girmesile memnuniyeti 
celbedecek surette i§liyemiyen eski Tijrk· 
!ngiliz anla§mast yerine kaim olmak u • 
;;;ere yeni bir ticaret ve tediyat anla§mas1 
yaptlmasl i<;in Tiirkiye lkhsad Miiste -
§an F aik Kurdoglunun riy asetindeki 
Turk heyetile lngiltere hiikumetinin de· 
niza§m memleketlerle olan ticari muna· 
sehatma bakan dairesi arasmda a~1lan 
miizakereler siiratle tam bir mutabakate 
miincer oldu ve yeni pakt ge~;en hafta 
imzalanch. 

Yeni anla§ma hakkmda Kurdoglu ba· 

Londrada ycni anlapnayt tm altyan heye. 
timi<: <ortadakt ikttsad Milste~ar1 

Faik Kurdogluilur) 

na kendi fikir ve miitalealanm soy!emek 
lutfunda bulundu. 

Kurdoglu Londra Tiirk sefarethane · 
sinde ticari mii§avir bulundugu miiddel 
zarfmda Britanyanm hayahna keskin Vt' 

niifuzlu bir goru§le muttali olmak firsa· 
[Arkasz Sa. 7 sii.tun 1 del 
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Mare§al V oro§ilof yeni 
bir nutuk sOyledi 

«KIZllordu 
lar1nda 

diifmanJ diifman toprak
hazu-dJr>) daima tepelemege 

Moskova 13 (A.A.) -DUn Mins· 
kide Beyaz Rusya askeri mmtakasmm 
kttaab. Mare§al Voro~ilofun onilnde bii~ 
yti ir ge~id resmi yapm1~tJr. 

Vorotilof atlterlere soyledigi nutukta, 
Sovyetler Birliginin Klzt!Qrdusuna olan 
derin ve samimi muhabbetinden, biiyiik 
Bol~evik partisinin dahiyane idaresi al·
bnda Sovyet milletine temin ettigi ne§"eli 
ve mes'ud hayattan ve dii§mam dii§man 
topraklannda daima tepelemege ham 
bulunan yenilmez KIZ1lordunun kuvve • 
tinden bahsetmi~tir. 

Ge~;id resmine manevralarda bulunan 
butiin askeri slntflar i~tirak etmi§tir. 

Sovyet ordu•u ve Sovyet 
politikast 

Moskova 13 (A.A.) - Beyaz Rus
ya a~keri mtntakasmdaki lutaatm kuman~ 
dam Orgeneral Uborevi<; F rans1z, <;ek, 
lngiliz askeri heyetleri §erefine bir ziya -
fet venni§tir. Bu ziyafette Miidafaa Ko
miseri Mare§al Voro~ilof. Mare~al Ego· 

ref ve Budenni, Beyaz Rusya Halk Ko
miserleri reisi Guloded ve ordunun yuk· 
sek kumanda heyeti erkam ham bulun· 
mu§tur. 

Orgeneral Uborevi~ nutkunda demi~
tir ki: 

«- Ordumuz bir sulh ordusudur. 
Memleketimizin mlidafaa 1 ordusudur. 
T ecavuz fikri ona tamamile yabancidu. 
Biitiin milletlerin miisavatma mustenid 
yeni bir devlet kuran hukumetimizin tek 
bir gayesi vard1r: Sovyetler Birligi mil • 
letlerine mes'ud ve iyi bir hayat temin 
etmek i~in icab eden ~artlan yaratmak. 

Hukumetin, partinin ve memleketin §e
fi olan Stalinin gayretleri sayesinde, e • 
konomi ve kultiir eserinin bi.itiin ubele -
rinde azim muvaffakiyetler kazand1k. Bu 
muvaffakiyetleri hict kimse inkar edemez. 
Maamafih bazt memleketlerde biitun 
milletleri emsalsiz felaketlere siirtikl iye
cek yeni bir harb tehlikesi yaratan kuv· 

£Arkast Sa. 6 siitun 4 te J 
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C. ..... Cumhuriyetin ...... .J 
Biiyiik Avrupa Anketi 

Yazan : Peyami Safa 
-18-

F rans1z halk1 ve kad1n1 
Pariste Turk sefarethanesinde • Biiyiik El~imizle 
bir hasbihal • Temeli saglam bir memleket . 

Bir FransiZ kad1n avukabntn soyledikleri 
Siirekli ve fas1lastz bir diplomasi ha · 

yatmtn gi:irguleri i~;inde pi§erek tam r!! • 
alist k1vamtm bulmu§, hadiselerin kopii · 
giinli delip ger;.erek dibindeki sebebiyet 
mihraklanna kadar i§liyen. keskin ve ba • 
siretli bir Tiirk zekasile temasa gl'lmek 
bahtiyarhgm1 Paris buyiik elc;:imiz Suad 
Davaz kars1smda buldum. Kendi~ini ilk 
ziyaret etti~im gun yiiziinde Montreux 
zaferi guliimsiiyordu. Cebir ve kuvvct 
politikasma tamamile ztd bir metodun 
galebesini any an TUrk tezi lehine Fran
say! kazanmak i<;in yapt1g1 te~ebhiic;leri 
anlattl. Boyle bir metodun muvaffaki 
.yetsizligi, emrivaki ve baskm politibsmm 
zaruretini herkese tasdik ettirmekten ba~· 
ka ne netice verirdi? F ransamn te;oimi7: 
nastl kabul ettigini ve Montreuxde na51! 
tuttugunu soyledi. Ben de birka<; $(ijn PV" 

vel Le Temps gazetesinde c;tkan ve lehi
mize bin;ok sebebler arasmda bilhas~a bu 
noktayt kabartan ba~makalenin de bi1im 
miidafaa tarz1mtzm F ransadaki muspe• 
tesirine i§aret oldugunu hattrlattlm. 

Paris Selirimi:z:. Suad Davas 
Resmi §ahsiyetlerden baZJiarile temas· 

lanm ic;:in bana delaletini vadeden btiviik 
el~imiz Paris ve F rans1zlar hakkmdaki 
inhbala!lml soruyordu. Olabildigi kadar 

[Arkast Sa. 7 sutun 3 tel 



z CUMHURiYET 

r···················································· ... , 
~ iKTiBASLAR ~ . . 

Montroniin ferdas1nda 
lngiliz siyaseti 

(Temps» gazetesi bu ba§lzk altznda ve Jak Bardu imz:) 
&ile Cl§airdaki makaleyi ne§retmektedir. j 

Temps gazetesi cMontriiniin ferdasm- larmm istenilmesi>. Filhakika 19 uncu 
da. ba§llg1 altmda, Jacque Bardoux i,m- ve 20 nci maddeler, gerek bu serbestiyi 
zasile §U makaleyi ne§rediyor: ve gerek bu memnuiyeti derpi§ etmek-

cContemporary Review mecmuas1, te, ancak, ileride zikredecegim tabir -
agustos niishasmda, M. Georges Solo - lerle mavzuu bahseylemektedir. 
vegtchikin salahiyettar kaleminden c;tk Pravda, yazlSlru §oyle bitiriyor: 
ffil§ b~r makale ne§retmektedir. Bu rna- cBu diplomatik muvaffakiyet, mem -
kale, Ingilterede, §erhedilmege laytkbr. leketiroizin diger biitiin zaferleri gibi, 
ingiliz gazetecisi, §imali Avrupada yap- biiyiik Stalinin idaresi altmda, ekono -
tr~ bir seyahatten don~te, hie; c;ekin - mik, kiiltlirel, askeri ve beynelmilel sa
meden §Oyle yaztyor: cBurada kaydet- halarda kudretli bir Sovyet Sosyalist 
mek zaruretinde bulundugum ilk ve en Cumhuriyetleri ittihach yaratan parti
kuvvetli inttba. ziyaret ettigim dokuz mizin akil siyasetinin neticesidir.• 
memlekette, tngiliz prestijinin tamamen Modern diktatOrltikler tarafmdan il
yikl~ olmasidrr. Bana dediler ki: mi bir surette tanzim edilen, kiiltt1r ve 

- Musoliniden, Arablardan, Hitlerden fikir noktasmdan, medeniyetin hayati
kor,kan; her tarafta zaf eseri, kararslZ· yeti noktasmdan, tasvirin suiistimali. 
hk ve tereddiid eseri gi:isteren bir mil - ktitlelerin disiplendirilmesi ve uyu§tU -
letin, bir memleketin sevk ve idaresile rucu maddeler kadar vahim bir tehlike 
m1 yiiriiyorm~uz? Son seneler zar - olan bu propaganda kuvveti, bu suret
fmda en fazla takdir ettigimiz memle - le, bir kere daha tezahiir etmi§ oluyor. 
ket bu mu imi§? Nj.tekim, hakikat, tarihi ve hukuki 

Bunu soyliyenler, Biiyiik Britanya - balomdan biisbiitiin ba§kachr. Eksper -
nm, kendisine kar~ dogrudan dogruya leri, Bogazlann ingiltereye a~rk kal ~ 
meydan okundugu halde hi<;bir hare • mast, yahut onun tarafmdan kontro:!. 
ket yapmadtgJ,na gore, arada, imzall an- altmda bulundurulmast hususundaki 
la§malar da mevcud olsa, miigkiil vazi- an'anevi siyasete sad.lk bulunan Bri -
yette kalan dostlara yardrm etmesinin tanya tmparatorlugunun Rus taleble -
pek az muhteroel oldugunu ilave edi - rine kar§l §iddet ve inadla miicadele 
yorlar. Ve bunu tasdik etmemek te ettikten sonra, Hariciye Nezaretince, 
mii§kiit. Hi~bir zaman bu derece kuv . esasta degilse bile, §ekil itibarile mii -
vetli tesir btrakan bir fildr ittifakma samahakar davranmaga davet edtli§i 
rasgelmedim. Maalesef soyltiyorum ki, ve son dakikada, ingiliz noktai naza • 
mii§ahedelerime 1 nazaran, bu dokuz nnda bOyle bir degi§iklik vukua gel -
memlekette, ingilterenin soziine ciiz't mesi, !zvestia ve Pravda ne du~iiniirler
ehemmiyet atfedecek, bir tek mes'ul se d~ilnsiiler, Sovyetler 1ttihadmm as
siyaset adarm yoktur.• keri prestiji, diplomatik mehareti ve 

Bu agtr hiikmiin noksaru tarihi bir manevi biiyiikliigii sayesinde olma -
1zahtlr. Britanya htikfuneti, ~ifte if - mi§tlr. 
lasla kottiriimle§lllektedir. Avrupada, Montreux mukavelesi cBogazlarda 
muvazeneyi temin etmek, silihslZlan • denizden miirur ve seyriisefer serbesti
mayt miimkiin kllmak ve sulhu muha - si prensipinh tasdik ve bu prensipin, 
faza eylemek i!;'in, maglublann istek - hazerde ve seferde, miinasib tedbirlerle 
lerim tedricen akbul ederek, Almanya- mer'iyette bulunmasm1 temin eden bir 
nm kuvvetlerini, miittefikleri aleyhine ifade ile soze giri§tigine gore tabiatile 
ve bir deniz eroniyeti pahasma olarak mahdud olan bu tahavviil, Britanya hii
yava§ yava§ ihya etmek istiyordu. Hal- kiimetinin bir ihtarda bulunmak ve bir 
buki, ilc;iincii Reich, artlk Versay bo - pazarllga giri§megi hazrrlamak arzu • 
yundurugundan kurtulm~ ve Ren is - sundan dogm~tur. ihtar: Kime? Pa -
tihkamlanrun muhafazaSI altma girmi§ zarll~: Kiminle? Almanya ve 1talya ile. 
oldugu .i~in askeri ilstiinlUgunii i1a.n et- Ni~in? tflas eden siyasetini tamir ve 
~~~te ve bu iistiinliigu, tedricen istifa- yeni bir siyasetin tahakkukunu temin 
de mevkiine koymaga haztrlanmakta - i~in. 
chr. ingiliz - Alman miinasebetleri, diin 

Akdenizde, muvazeneyi temin etmek, oldugu ve yarm olabilecegi kadar dos
sitahSizlanma)'l mUmkiln lalmak ve sui- tane ve itimada miistenid bulunsaydt, 
hu muhafaza eylemek i~in. Biiyiik Bri- Almanya, Bogazlar mukavelesini mii -
tanya. 12 adalar pahasma ve Hab~is - ..:akereye ve imzalamaga davet edilir -
tanm aleyhine olarak, Romanm, Tur - di. Gerc;i, Lozan muahedesi rotimzileri 
kiyeye kar§l, orta Asyada miizaheretini arasmda degildir. $iiphe yok ki, Alman
ve Fransaya kar§t, Avrupada elbirli~ini ya, Brenner !talyamn elinde bulunduk
satm alml§tl. Halbuki, M. Musolini, Bo- 9a bir Akdeniz devleti olamiyacaktlr. 
gazic;ine ve Siivey~ kanalma k~1 Ege Fakat, birinci pl.anda bir denizci devlet 
denizi adalannda ve ilhak ettigi. Habe- haline tekrar gelmi§ bulunuyor. Kara
§istanda hava iisleri ve denizalb geroi· denizde mii§terileri vardu ve bunlan 
lerine mahsus iisler viicude getirmek • arttrrmak emelindedir. ingiltere ile bir 
te, ingilterenin muhalefetine ragmen, deniz anl.a§mas1 akdetmi§tir. Binaena • 
Aden yalarunda ve Nil civannda as • le,yh, Almanyanm i§tirake daveti nor : 
keri bir imparatorluk kurmaktadrr. mal, manhki ve nezaket icab1 olurdu. 

Semahat iddiasmda bulunan ve sulb Londra, Hitler matbuatmm naho§ ne§· 
amili olmak istiyen bir realizmin bu a- riyatma ragmen, Almanyay1 haric b1 -
kametleri kar§tsmda; vaziyetlerin, on- rakmakta 1srar etmek suretile Berline 
ceden tahmin edilmesi Iaz1m gelen ve ilk bir ihtarda bulunmu§ oluyordu. 
bertaraf edilmesi miimkiin bulunan bu tngiliz Hariciye Nezareti, bunun goz
degi§ikligi kar§Ismda, ingiltere ampi • den kac;mas1 ihtimalinden korktugu i
rikleri, bu 9ifte §atranc tahtas1 iistiinde, ~in, bunu, heyecan uyand1racak bir ta
b!l§ka ta~lar aramaga ve brujka bir siya- havv.Ul yaparak tebariiz ettirdi. 9 tern
set tesbitine mec:bur bulunmaktadtrlar. muz per§embe giinii, Britanya dele -
Ve bunu da, her zanmaki gibi insiyaki gasyonu, M. Tituleskonun itirazlanna 
olarak, el yordamile yapryorlar. ve M. Paul Boncourun 1srarlarma kar§l 

Montreux konferan31 buna delildir. durarak, muharib devletlere aid harb 
Konferans, mesaisini heniiz netice - geroilerinin Bogazdan ge~meleri mem

lendirmi§ti ki, Sovyet diktatorlti~iinun nuiyetine, ctaarruza ugnyan bir dev • 
resmi gazeteleri olan izvestia ve Prav- lete, Milletler Cemiyeti paktt c;en;evesi 
da. 21 temmuz saytlannda, Rus diplo - dahilinde imzalanm1~ bir kar~Illkll yar
masisinin hedeflerine vas1l oldugunu d1m muahedesi mucibince, muavenette 
soyliiyordu. bulunmak• halinde dahi istisna kabul 

Bu hedefler lie; tane idi. Evvela, Ka - edilebilmesini reddetmi§ti. ihtilafm 
radenizde, sulhu, muvazene tarikile te- halli im~ans1z gorii.nuyordu. 
min etmek ve 18 inci madde, sahildar Londradan talimat istenildi. Aradan 
devletlerin, bu kapah denizde, hazerde iki giin gec;ti. 11 temmuz cumartesi gii
bulundurabilecekleri tonilato yekCmu - nii, Britanya hiikfimetile isti~are edil -
nu 30,000 ve icabmda 45,000 olarak tah- meden, hatta ona haber bile verilme -
didle iktifa etmiyerek, bu filolardan hie; den, Avusturya - Alman beyannamesi 
birisinin, Karadenizde, tonilato yeku • ilan edildi. Orta Avrupadaki siyasi an · 
nunun iic;te ikisinden fazla gemi bulun- la~ma, Roma ile Berlin arasmdaki ha -
duram1yaca~m1 tasrih etmektedir. va mukavelesini itmam eyliyor, askeri 

Hedeflerin ikincisi, orak ve ~ekic;li yakmhg1 fazlala§tmyor ve ekonomik 
bayrak ta~tyan gemilerin bir denizden temaslan tavzih ediyordu. 
otekine, yahut bir limandan otekine $ayet Berlinin §arka aid baz1 endi§e· 
serbestc;e ge~melerini temin etmekti. leri yoksa, Lokarno miizakeratl garb 
Bu serbesti 11 inci madde ile verilmi§· emniyetini temin edememek vaziyetine 
tir. dti§iiyordu. 1935 deniz mtizakereleri -

Bu madde, sahildar devletlerin, 14 tin- nin arifesinde oldugu gibi, bugiin de bir 
cii maddede zikredilen 15,000 tonluk a- tngiliz - Rus yakmhW. heyulasm1 hatrr
zami hadden fazla tonilatoda saff1 barb lamak muvallk olur. 13 temmuz pazar
gemilerini Bogazlardan ge~irmelerine tesi giinii, Londra dii~iindii. 14 temmuz
miisaade vermektedir. da karar verilmi!; bulunuyordu. 15 tem-

( eehir va 
Darende kazas1nda 

bagcthk ilerliyor 

Bu sene 500 bin asma 
~ubugu dikildi 

Darende (Hususi) - Yt!lardanberi 
kalkmmak istiyen Darende son ytllarda 
y1lmaz bir azim ve irade ile ~ah§maga ve 
ilerlemege ba§lamt§tlr. 

Mahallelerin i~SI!al ettigi saha 20 ki • 

lometro kadard1r. Bag ve bahc;elerile ho§ 
manzaralar gosteren bu §irin kasaba, 16 
mahalle, 220 di.iUan, 4 magaza, beledi
yenin bu sene yaptJrmt§ oldugu yeni bi

na, mek.teb ve Hi.ikfunetle siislenmekte -
dir. Kasaba halkt tiiccar, bagel ve ~ift
<;idir. Kazanm umum niifusu 30,112 dir. 
c;ift<;i adedi 4000 kadard1r. Arazinin 
yi.izde 80 i ziraate elveri§lidir. 

Bi.itiin koylere yol yaptliDI§hr. Bu yo!· 
Jar ijzerinde 7 biiyiik ah§ab koprii ku • 
rulmu§tur. Kazanm muhtelif yerlerinde 
b~ ilk okul binas1 ba§lanmt§ ve 4 tane
sine de ha§lanmak iizeredir. Belediyenin 
kasabaya getirmege ~ah§tlgJ 30.000 lira 
ke ifli i9De suyunun projeleri Sthhat ve 
N ana Vekaletlerince tasdik edilmek ii· 
zeredir. 

Biitiin koylerdeki giizel sular tahlil 
edilmek iizere niimuneleri ahmp Adana 
kimya laboratuanna gonderildi. Bunlar
dan bir kJSml evvelce gelmi~ti. Neticede 
biitiin koylere kapah yollarla i~me suyu 
temin ettirilecektir. 

Ba~cthga ~ok miisaid olan bu kaza • 
larda bu yu umumi bir bag dikmek i§i i~in 
koy ve §Chir balkt mecbur tutuldu ve 
500,000 asma ~ubugu dikilerek bereket· 
li yagmurlar sayesinde ye§ermi§tir. 

Koyliileri tamamen ~iftr;i, davarc1 ve 
haricle miinasebeti ~ok olan kazada bir 
Ziraat Bankasmm bulunmamast ekim ve 
ticaret i§lerine sekte vermektedir. 

Heyeti umumiyenin yana yabla nok· 
sanhgmdan behsettigi Malatya - Daren· 
de §OSesinin bir an evvel bitirilmesi ve 
menfezlerin yaptlrnastdtr. <;:iinki.i g~en 

sene ikmal edilmi~ olan bu yo] siirekli 
yagmurlardan harab olmu§tur. Menfez

ler yaptlmadtkl(a muvasala temin edile
miyecektir. 

Kazanm istihsalah bugday, arpa, ~av· 
dar, meyva, sebze, yapagt, k1l, deri, hah, 
kilim, afyon, yurnurta ve ac1 ~ekirdek • 
tir. Bunlann bir haylisi harice sahlmak
tadtr. 

MALIYEDE 
Maliye tayinleri 

Oskiiclar mmtakas1 tcra amirligine 
N ecmeddin ve istanbul Tahsil ~ube §ef· 

ligine Balya Maliye Tahsil miifetti§i 
Nuri tayin edilmislerdir. 

ECNEBI MEHAFILDE 

Nuri Pa§a bugiin gidiyor 
Bir miiddettenberi §ehrimizde bulunan 

lrak Hariciye Nazm Nuri Said Pa§a 
Milletler Cemiyeti toplantlsmda lrak1 
temsil etmek iizere bugiin Cenevreye mii· 
teveccihen hareket edecektir. 

mek lazrmd1. 
29 ternmuzda, Londrada imzalanan 

bir anla~ma mucibince, Rusya, tezgaha 
koyacagJ, 10,000 tonluk kruvazorlerin 
saytstm 10 dan 7 ye indirmegi kabul 
etti. 

Ve ertesi giinii, Timeste inti§ar eden 
yar1 resmi bir haber, Montreux muka
velesine yaprlan bu zeylin manasm1 §OY 
le tavzih ediyordu: «Bu hadisenin, Bii
yiik Britanya ile, Baltik denizinin sa • 
hildar diger biiyiik devleti olan Alman
ya arasmda, buna miimasil bir anla~ -
manm akdini kolayla§hrmas1 l.htmdrr. 
Bu §ekilde bir anlrujma hususunda, son 
aylarda mlizakereler yaprlmt§h. Fazla 

olarak, deniz anla§malarr arasma, uzak
§arlon ba~hca denizci devletlerinden 
birini ithal eden ingiliz - Rus anla§ima
Sl, Japon htikfunetinin baZI endi§elerini 
izale edecek ve Japonyay1, deniz siya -
setini, Londra muahedesi prensiplerile 
tetabuk ettirmege sevkedecek mahiyet
tedir. ve Times, Japonyarun bu hare -
ketini beklemeden Balhk hakkmdaki 
miizakerelere, agustos aymda bir in . 
giliz - Danimarka gorii§mesile ba§lana
cagiru haber veriyordu. 

Biiytik devletleri ifrat derecede si • 

lahh iki kiitle halinde tebelliir ettire -
bilecek mahiyette hic;bir §ey yapma -
mak; yeni imparatorluklan bir miiza • 
kereler §ebekesi ic;inde hareketsiz b1 • 
rakmak ic;in her c;areye ba§i vurmak. Bii Ve nihayet, ii~iincii hedef olarak, muz c;aqamba giinti, Montreuxde, Bri -

- ehemmiyetine binaen • tzvestiadan tanya delegasyonu kat'i red cevabrm yiik Britanyamn daimt ve esash hedef
aynen §UDU !ktibas ediyorum: cCenev- geri almt§ ve metnin tadilini kabul et - leri olan Flaman ve Ren topraklan me
renin, tecaviize maruz kalan bir dev - mi§ti. selesi, ingiliz limanlannm hava tehli -
lete yard1m hususundaki kararlanm ol- 1htar laz1mdr, fakat ~ekip koparmak kesine kar~r muhafaza altma ahnmas1, 
dugu gibi, hali harbde mutaarnz gemi - olmazd1. Wilhelmstrasseye, Sovyetle - hPr §eyden evvel ve bilhassa deniz, bti
lerinin Karadenize gec;melerinin mene- rin gizlice ve hududsuz bir surette te - tiin denizler, Akdeniz. Karadeniz, Bal -
dilmesi hususundaki kararlarm1 da tat- §ebbiis edebilecekleri gemi in§aati do - tlk denizi, Hind denizi iizerinde gayreti 
bik eden devletlere aid harb gemileri · laytsile, ingiliz - Alman deniz anlasma- teksif etmek. t~te, hareket ic;inde teza
.,in, bali harbde, Bogazlardan ge<;mek· smt feshetmek ve gii~bela bah§edilen hiir eden ve hareketle ifade edilen bir 

o hududsuz bir serbestiye malik olma- yiizde 30 u !l§mak bahanesini verme • siyaset!. 

Memleket Haberleri J 
Tek alfabe 

Birinciligi kazanan eser 
300 bin nusha tabettirildi 

Birinciliii hazanan allabenin 
hapagr 

Maarif Vekaleti §ehir ve koy ilkmek
teblerinde otedenberi okutulan alfabele -
rin yerine biiti.in Tiirkiye i~in tek bir alfa

be yapmag1 kararla§hrmt§ ve bunun i~in 
de bir miisabaka a~IDJ§tl. Miisabakaya 
46 eser gonderilmi§ ve bunlar ilk ogretim 

gene! direktorliigiinden F uad Baymur ve 
Hayrullah ile istanbul erkek ogretmen 
tatbikat okulu direktorii Hidayet Aktin, 

Ankara fnonii ilk okulu muallimlerinden 
Mehve§ Dolay ve Ankara devrim ilk 
okulu muallimlerinden F ahri lrdelden 
mi.irekkeb bir heyet tarafmdan tetkik ve 
neticede birinciligi Edirne Kurtulu~ ilk 

okulu ba~muallimi Murad Ozgiinle E . 
dime Gazi ilk okulu ba~muallimi !hsan 
Gok):enin mii~tereken hamladiklan 

alfabe kazanm1~ ve bu alfabe biitiin 
ilkmekteblerde okutulmak iizere resmen 
kabul edilmi§tir. 

Kitab biri koy, digeri de ~ehir mekteb
lerine mahsus olmak iizere ayn ayn ba
sJlml~hr. Koy ve §ehir alfabeleri, mevzu 
itibarile ayni olup yalmz resimlerde de
gi§iklik vardn. ~ehir ~,;ocuklarma mahsus 
olan kitabm resimleri ~ehir c;ocuklanmn 
k1yafetleri ve ~ehir manz ralarile ii Iii • 

diir. Koy ~ocuklanna mahsus olan baskl 
ise tamamen koy k1y~fetleri ve koy man· 
zaralarile siislenmi§tir. 

Alfabenin biitiin resimleri renklidir VC! 

~~~k ruhiyatt gozoniine almarak ~izil
mt~hr. Baslo baktmmdan alfabe, denile· 
bilir ki Devlet Matbaasmtn muvaffaki • 

yetlerinden biridir. Kitabm kabt Biiyiik 
Sef Atatiirkiin bir yavruya alfabeyi og· 
reten bir tablosile siislenmi§tir. Arkada 
Ankara kalesi goriinmektedir. 

Alfabeden 300,000 niisha bast!mi§hT. 
Soylendigine gore §imdiye kadar Tiir -
kiyede hi~bir kitab bu kadar bas!lrnl§ de
gildir. 

Baskt adedi bakunmdan bir rokor te§· 
kil eden alfabenin en bi.iyiik hususiyet· 
lerinden biri de fia1Jd1r. Sehir basklS!mn 
fiatt I 2,5 kuru~ oldugu hal de koy baskt

sma be~ kuru~ fiat konmu§tur. Bu tedbir 
hi~ §Uphesiz okuma hayatJna bir hizmet 

olacakttr. Eser, lie; sene miiddetle biitiin 
mekteblerde okutulacak ve diger alfabe· 
leri :~ncak istiyenler dt~anda alabilecek
tir. u~ yJ[ sonra tekrar bir miisabaka a

, 

Konyada mahsul 

vaziyeti ~ok iyi 

Hava Kurumuna 
teberruat artiyor 

Konya (Hususi muhabirimizden) -
Bu y1l Konyanm zirai vaziyeti ~ok ye • 
rindedir. Topraktan mahsul alan herkes, 
aldtgi her c;e~id mahsulden son derece 
memnundur. 

Gelecek yiiianmJzm da bu baktmdan 

<;ok iyi olacagm1, bereketli mahsul sene· 

Jerine kavu~acagrmiZI ,imdiden soyJiye • 
biliriz. Ciinkii vilayetin su i.istiindeki ~a

lt~malan miispet neticelerini vermege ba§· 
lanu~tu. 

Sille nahiyesindeki sondajlar ve baraj, 
Altmapa baraj1, Karaman barajJ, Ka -
raman sondajlan, llgu1 batakltklannm 
kurutulmasJ ve bu batakltklan viicude 

getiren Bolhasan c;aymdan mahsulatm 
sulanmasJ ic;in edilecek istifadeler, Sansu 
kanalmm ac;tlma i*i hayli ilerlemi~ bulu

nuyor. Merkezi Cumrada bulunan Kon
ya ovasm1 sulama te~kilatJ da intizama 
girmi~ bulunuyor. 

Su l~leri bi.irosu ~efi olan mi.itehassJs 
miihendis !svi~reli Franz Konya ovasmm 
behemehal sulanacagt ve kat'iyyen ku -
rakltktan kurtulacag1 hakkmda fenni te
minat vermektedir. 

Konya iyi bir mahsul y1h goriince bi.i
ti.in hamiyet damarlan gerildi. Vilayetin 
her tarafmda toplanttlar yaptlarak alHJan 
toprak mahsuliiniin % 2 si Hava kuru· 

muna terkolundu. Ktztlay, Cocuklan 
Koruma kurumlanna da aynca bagt~la
malar yaptlmaktadtr. 

Konyaya bagh bulunan Sille, Hattp, 
Y arma, Tomek, Ktztlviran, Obruk na • 
hiyelerinin bi.iti.in koy muhtarlan. koylii
niin ke~dilerine verdigi salahiyete daya
narak bi.iyi.ik bir toplantJ yap!Jiar. Bu 

toplanhda verilen kararla bi.itiin koylerin 
~;iftc;ileri her YJI i~in mahsullerinin yi.izde 
ikisini Tayyare cemiyetine bag1~lamt$ bu
lunuyorlar. 

Ak~ehir, Cihanbeyli, Ilgm, Kadm • 
ham, Bozktr, Srmenek, Hadim, Seydi -
~ehir, Bey~ehir, Eregli, Cumra, Karap!· 
nar. Karaman <;ift<;ileri ve hertiirlii top -
rak mahsulii alan m·•stah ille · de u ol-

da kararlar vermi~ ve tatbikata ger;mi~ 
bulunuyorlar. 

Simdiye kadar Ak~ehir kazasmm bir 
klSlm <;ift~ilerinin bagi§Iami~ olduklan 
hububat on be~ vagon olmu$tur. Bu ka
zanm bagt~lad!gl hububatm gerisinin de 

yirmi vagon kadar tufacag1 tahmin edi -
liyor. Konya merkezinin ~imdiye kadar 

bagt$ladigJ da otuz vagonu gec;mi$tir. 
Kadmham, Cihanbeyli, Cumra, Eregli, 
llgm, Karaman ilc;eleri de biiyiik hubu
bat merkezleridir. Bu kazalar c;iftc;isinin 
de bu hamiyet yan~mda geride kalmtyaL 

caklan tabiidir. Oteki kazalanmtz pek 
hububat yeti&tirmezler. F akat buralarda 
da biiyi.ik mikyasta davarcthk, meyvac1-
hk ve bagc1hk vardtr. Bunlar da kendi 

mahsullerine gore Turk Hava kururnuna 
yardtmda bulunmaga haZJrlanmi$lardtr. 

lri bir ytl, iyi bir mahsul senesi Kon
yahlan derhal CO$turdu. Kurakltk sene • 
lerinde yapamacLklan yard1mm actsmJ 

~1karmak ic;in birbirlerile yan~ edercesine 
c;ah$tyorlar. 

~JiacaktJT. MUTEFERRIK 

k 
Allfabde pedakgoji ve baskt teknigi ba- Riyaseticumhur huausi treni 

un ann an c;o miiterakki bir eser man· 
zaras1 gostermekte olup bizde tek kitab Viyanadan geldi 
sisteminde attlmt~ bir merhaledir. Biiyiik misafirimiz ingiltere Krait S. 

Halen Devlet Matbaasmda biitiin ilk- M. Edvard1 Viyanaya kadar gotiirmii§ 
mektebler i~in bir de tarih hamlanmak- olan Riyaseticumhur hususi treni evve! 
tad1r. Bu kitablar da bu ay sonunda ki gece §ehrimize gelmi§tir. Ayni trenle 
mekteblerin ac;tlma zaman1na kadar ye- ve biiyiik misafirimizle birlikte Viyanaya 
tistirilecektir. giden Devlet Demiryollan Umum Mii· 

diir muavini ve mi.ifetti§ Abdullah ta 
KULTOR 1$LERI gelmi~tir. 

Ortamekteb miidiirleri ara- Tahlisiye Umum miidiirliigii 
smda tebeddiilat tattmyor 

Y eni ortamekteb kadrolarmda ve or -
tamekteb miidiirleri arasmda miihim te
beddiiller yaptlmt~hr. Bu meyanda §eh-

rimizdeki ortamekteb miidiirlerinden A· 
dil <;:orluya, Istanbul ktz ortamektebt 

muallimlerinden NaZlm Baktrkoy yeni 
ortamekteb miidiirliigiine, Stvas Mual • 

T ahlisiye Umum Miidiirliigi.i ayba . 
§mda Merkez Rthttm hammn dordi.incii 
katma ta,macak!Jr. Ayni banda Liman 
daresi de bulunacag1 i~in denizle miina· 

sebattar bu iki dairenin bir araya gelme· 
i faydah olacakttr. 

T etkik gezintisi 
lim mektebi muallimlerinden Abdurrah- Dahiliye miitehasstslanmtzdan doktor 

man yeni F atih ortamektebi muallimligi· Haftz Cerna! bir hafta kadar dinlenmek 
ne, Davudpa§a beden terbiyesi muallimt iizere Bursaya gitmi~tir. Doktor ayni za· 
Adnan Siileymaniyedeki yeni ortamek • manda mesleki tetkiklerde de bulunacak

teb miidiirliigiine, Diyarbekir lisesinden tu. 
!zzet Beykoz yeni ortamekteb miidiir - lkhsad Vekaleti mii§aviri 
liigiine, Sinob lisesinden lbrahim Kastm· Almanyadan geldi 
pa§a yeni ortamekteb miidiirliigiine, Almanyada bulunan iknsad Vekaleti 
Mersin Maarif miidiirii N a hid Cemal Ba§IDU§aviri Yonder Porten §ehrimiLe 
Kadtkoy birinci ortamekteb miidiirliigii- donmii~ ve Liman Umum Miidiirii Ra· 

ne, Kadtkoy birinci ortamekteb miidiirii ufi ile gorii~erek burada bulunmadtgt es· 
Ismail Oskiidar ikinci ortamekteb mii - nada yap1lan i§ler hakkmda izahat al . 
diirliigiine tayin edilmi§lerdir. IDl§tlr. 
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Siyasi icma I 
Bitarafhk ve Portekiz 

D
IEI spanyadaki iki muharib tarafa da sJ.. 

lah ve diger harb malzemesi veri} .. 
memesi ve bu suretle devletlerin bita .. 

rafhklanm muhafaza etrneleri ic;in Leon 
Blum kabinesinin ileri siirdiigii ve lngil .. 
terenin biitiin niifuz ve gayretile iltizam 
eyledigi teklif yalmz Almanya. !talya ve 
Portekiz tarahndan baz1 ihtirazi kaYJd~ 
lar ilavesile ba§hca devletler tarafmdan 
kabul edildikten sonra bitarafhg1 tanzun 
ve kontrol i~in Londrada beynelmilel bir 
komisyon te§kil edilmesi i~in miizak.ere 
ba§laml§tl. 

Nihayet bu komisyonun te§kiline de 
Almanya, ltalya ve Portekiz dahil oldu• 
gu halde biiti.in devletler muvafakat eyle· 
mi§lerdi. F akat komisyon azalan taym 
edildigi zaman Portekiz hi.ikumeti kendi 
memleketinde ):Ikan baz1 hadiselerden 
endi§e ederek komisyona murahhas gon· 
dermekten istinkaf etti. Lizbondak.i lngt· 
liz biiyiik elc;isi bir hafta zarfmda dort 
defa musmane te§ebbiiste bulundugu 
halde Portekiz hiikumetini yola getire· 
memi~. Londradaki Portekiz miimessili 
nezdinde lngiltere Hariciye N ezaretinm 
yapt1g1 te~ebbiisler dahi semeresiz kal 
mt~br. 

Portekizin komisyona i~tirakten ~ekin· 
mesile bitarafl1gm_ tatbikt i§i sarpa sard1. 
~i.inkii Portekiz lspanyamn bulundugu 
Iberya yanmadasmda ikinci bir memle
ket olup ispanya ile aralannda gayet si
b miinasebet bulundugundan ve hatta 
baz1 eyaletler ve yaylalar iki devlet ara· 
smda taksim edilmi~ oldugundan Porte
kizin bitaraf kalmamasile bi.itiin devlet
lerin bitaraf kalmast karanndan bir fay· 
da hast! olmtyacakhr. 

F a~ist Portekiz bitaraf kalmadtgl tak
dirde kendi hud~du boyunda yerle§en 
ve kuvvet bulan lspanyol fa§ist hiikume· 
ti ve ordusu kom§usundan istedigi kadar 
silah ve yardtm alacakhr. Zaten bitaraf 
kalan devletler Portekiz limanlanna 
istedikleri kadar silah ve tayyare gonder· 
mekte serbest bulunacaklarmdan bunlar
da Porekizden transit olarak ge~ecek 
silah ve miihimmat gondermekle bitaraf· 
hklartm ihlal etmi§ saytlmtyacaklardtr. 

Portekizi kendisinin 200 senelik miit
tefiki ingilterenin bu kadar iltizam ve 
tsrar eylemesine ragmen biitiin bitarafltk 
l~lerini ve tertibattm tehlikeye sokmaga 
sevkeden hadiseler Portekiz donanmasi-
na mensub i i barb misi mu t a 

nm komiinistlerin teFikile isyan ederek 
zabitlerini hapsedip !spanyol komiinistle
rinin ba~hca iissii bulunan Malaga lima· 
nma gitmege ka!kt§mi& olmalandu. 

Bu gemilerdeki zabit namzedleri yii• 
zerek sahile t;Jktp miirettebatm komiinist• 
lige matuf tertibatJndan hiikumeti haber• 
dar ettiklerinden gemiler sahildeki tab 
yalardan bombardunan edilerek sakatla 
mp yollanndan ahkonulmu§lar, miiret 
tebatt da tevkif edilmi~tir. Lakin bu te 
§ebbi.isiin akim kalmasJ bu memleketin 
mukadderatm1 idare eden fa§ist hiiku 
metini tatmin etmemi§tir. <;:i.inkii Porte 
kizde amele ve koylii arasmda zuhur e 
den diger hareketler ve isyan te§ebbiisler 
Lizbondaki diktator General Karmo 
nanm kabinesi ba§mda bulunan M. Sala 
zan fena halde korkutmu~tur. 

Portekizdeki askeri diktatorliige da 
yanan fa§ist hiikumeti ispanyadaki fa§ist 
lere yard1m etmedigi ve neticede komii 
nistler vaziyete hakim olduklan takdirde 
komiinistlik dalgasmm Portekizi de sii 
ri.ikleyi~ gotiirecegi kanaatine gelmi~tir 
Zaten lspanyadaki komiinist te§kilah 1s 
panyaya mi.inham olmaytp Portekizin 
dahi ic;inde bulundugu iberya yanmada 
sma §amildir. T e§kilatm ad1 da iberya 
komiinist partisidir. 

Portekiz hiikumeti daha ziyade tsrar 
eyledigi takdirde biiti.in iberya yanma 
dasma silah gonderilmesinin menedilme -
sinden ba~ka bitarafltg1 kurtaracak ~are 
kalmtyacakhr. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

iktJsad Vekili 
.. 

Bursaya gitti 
Bir miiddettenberi §ehrimizde bulu • 

nan fkttsad Vekili Celal Bayar evvelki 
ak§am Pendige ve oradan da Y alovaya 
gitmi§tir. Vekil, Y alovadan Bursaya gi· 
decek ve yeni yaptlmakta olan fabrika • 
Ian gorecektir. 

Celal Sayar Gemlik Kamgarn, Bur· 
sa Sun'i ipek, fzmit Ka8Jd fabrikalanm 
gorecek ve bugiin sehrimize donecektir. 

Cumhuriyet 
NiithaaJ 5 Kuruttur 

Abone f Tiirkiye Haric 
f&raiti i~io I~ 

Senelik 1400 Kr. !100 Kr. 
Alta ayl1k 750 1450 
0~ aybk 400 800 
Bir ayhk t 50 yoktur 
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A siler evvelki gece I Kii~iik Antant1n 
diinki.i toplantiSI Sen Sebastiyeni alddar 

k 
,... f . Fransa - Polonya anla~-

«Harb, Nasyonalistlerin tam ve 
yahud Madridin teslim olmasile 

at 1 za ertle K.. ..k A t t 
b. k' mas1n1 u~u n an 

ttece .» . 1 k I d memnun1vet e ar~1 a 1 
[Ba$taraft 1 inci sahifede I lifini reddetmelerine ba§hca sebeb pek 

ba~lami§hr. Anar§istler her tarafa yan- yakmda imdad alabilecekleri iimididir. Belgrad 13 (Hususi) - Ki.ic;i.ik An-
gm bombalan ahyorlardL Filhakika birkac; gi.indenberi Talevra tantm ilk toplantisJ bu sa bah saat 10.30 

lhtileilcilerin bir muval· mmtakasmda miithi~ muharebeler olmak- da Bratislavada Karlton otelinde ham-
fakiyeti daha tadJr. Bu muharebeye el' an devam edi- Ia nan biiyiik salonda akdedilmi~tir. 1c;-

ll.yor. Asi kuvvetlerin pi•tarlan Sana _ timada ii<; devletin Hariciye Namlan 
Seville 13 (A.A.) - Jerez Dela ' h b 1 

lollaya kadar ilerlemiqlerdir. az1r u unmu~tur. 
Frontera radyosu, mil is kttaatmm Tale - ' B · 1 b h' k f 

Madridde halk yumurta, siit, et, tere· ratts avaya u mi.i Im on eransi ta-
yerada vukua gelen muharebede 360 o- k"b k k · · AI M 

Yag~ 1, ceker elde edebilmek irin diikkan- I etme ic;in e senyeh man ve a-
lii, 300 tiifek, UCf mitralyoz, ve bir havan ~ ,. · · 1 k .. 120 b. !arm onunde saatJerce bekJe~mektedir. CaT gazeteCJSI 0 rna uzere ecne I 
topu b1rakmt• olduklanm bildirmektedir. · · · b ] k d ' M1s1r el,.iliginde bir hadise gazetec1 gttmi~ u unma ta u. 

Seville radyosu, Madrid kabinesi er - 3' AI k I'k dd · · Hendaye 13 (A.A.) _ Buraya ge- manyamn as er 1 mii e!Jm tem-
kam arasmda ~iddetli ihtilaf <;Ikmt~ oldu- d'd ·~· A b • k 1· len haberlere gore ~iipheli bazt e•has I ethgi, vusturyamn mec un as er I· 
gundan ve vaziyetin giinden giine vahim- , v· k b 1 d k d k l'k "d 

Polisin muhafazasmda MIS!r elrilig~I·ne g1 a u e ere onun a as er 1 mu -
le~mekte bulundugundan bahseylemekte- ,. d · · d'd 'f · d b I d ~ 

girmi•lerdir. El<;ilikte musademe olmu• etmt tern 1 an esm e u un ugu ve 
dir. Bu radyo, cephelerin heyeti mecmu- ' ' M · d k d'l · · kl"d tm k ve bir polis memuru yaralanmts.hr. Mtstr acanstamn a en 1 enm ta 1 e e 
aatndan hiikumetin yedi tayyaresinin son ·· h 1 d w b. d kd I maslahatgiizan derhal Madridden ay _ uzere az1r an Igl 1r sira a a o unan 
muharebelerde dii•iiriilmii• veya ka<;ma · b k f k )Ad b' h · t k ' ' nlmi•IIr. Alicanteda hirs1zlar Portekiz u ongre, ev a a e IT e emm1ye a-
ga icbar edilmi~ oldugunu ilave etmek · ' b ) k d 
tedir. el<;iliginin evrak mahzenine girmi§lerdir. zanm1~ u unma ta Ir. 

Bunun i.izerine siyasi miimessillik bJ·r Diger taraftan bu konferanstan evvel 
lhtilalciler miitarekeyi kabul y ) B k"l H · · V k"l' Portekiz harb sefinesine nakledilmi•tir. ugos av a~ve I ve anc1ye e ·I I· 

etmiyorlar ' · R h t d k t" 1 Milislerin yeni miidafaa hattt nm omanyaya seya a e ere moore-
Burgos 13 (AA.)- Ecnebi memle- d 13 (AA §en Yugoslav ordusunun benzin ihtiya-

t: 1 d l b' M d "dl Hen aye . .) - Sen Sebas-Ket er en ge en 1r telgrafta a n e 1· 1 c1m temin etmesi, Ki.ic;i.ik Antant devlet-
b. tiyenin nasyona tst er tarafmdan i•galin-

Burgos arasmda yakmda 15' gi.inliik IT den sonra askeri harekatm merke;i Bil- lerinin ordulanm takviye ve te<;hiz cihe-
miitareke akdedilmesi miimkiin oldu~un- baoya intikal etmi~tir. Hiikumetriler bu- mtinaekt<;aadiiiT~.tJklan hakikatini ortaya koy • 
dan bahsedilmektedir. Hi.ikumet komi - .. 
test·, bu haben· kat'•t surette tekzt"b eder. ramn miidafaasmi korumak ic;in humma- r k I k H · · N M 1 

h bir faaliyet gostermektedirler. Anar - -....e os ova ya ancJye azm i an 
Komite erkanmdan biri, Havas Ajan- ~istler ellerinde bulundurduklan 3000 Hotza da ogleden sonra Bratislavaya o

st muhabirine demi~tir ki: d h' tomobille vasii olarak ic;timaa i~tirak et-ka ar re me vasttasile nasyonalist1er ii-
«- Bu haber, yanh~ bir haber ol - zerinde kuvvetli bir tazyik yapacaklan mi~. sonra Reisicumhur Dr. Bene~i zi-

maktan da fazla bir§eydir. Bizim Mad- i.imidindedirler. yaret etmi~tir. 
ridle miizakerede bulunabilecegimiz ze • Sovyet el~i•inin Madridde Soylendigine gore Ki.ic;i.ik Antantm bu 
habmt uyand1rmagw a matuf bir manevra - b" toplanl!smda Almanya, Polonya ve Rus-tr ziyareti 
du. Harb, nasyonalist kuvvetlerin tam ve ya ile mevcud miinasebetler gorii~i.ile -
kat'i zaferile ve yahud Madrid kuvvet - MadrSid 13 (bAA) - M. Martinez cektir. Bilhassa son Polonya - Fransa 
lerinin kayid ve ~artstz teslim olmasile Barrio, okvybetl iiyiik el~isi Rozenbergin anla~masmm Kiic;i.ik 1tilaf devletleri lize
sona erecektir.» ziyaretini a u etmi~tir. Bunun bir neza- rinde c;ok miisbet tesirler yaphgl iddia e-

ket ziyareti oldugu soylenmektedir. dilmektedir. Bundan ba•ka Kiiriik An -
Tale vera harbi I d kl d"l ' .. spanya an na e I en insanlar tant devlet reislerinin de senede birer de-

Burgos 13 (A.A.) - Yiiz saatten • B 1· J 3 (A A ) f 1 er m · · - spanyo sula - fa toplanarak gori.i•meleri meselesi de ka-
beri T alevera cephesinde muharebe ba~- d b 1 AI A 1 ' rm a u unan man mira 1 Bohnden rarla§hnlacakhr. Bu fikir mi.iteveffa Yu-
lamt~hr. gel en malumata gore, 26 agustosla 10 goslavya Krah Aleksandra at'd bulun • 
/htiltilciler Alkazardaki arkada,la· )A] d 384 1 ey u a:asm a A man ve 1950 ya- maktadtr. 

rtm kurtarabilecekler mi? b I d kl d"l anct, spanya an na e I mi§tir. Alman Konferanst miiteakib bu ak•am Yugos-
Londra 13 (A.A.) - Royter ajan· J f d I' k ' vapur an tara m ap sp;mya an§Ikhk • lav ve Rumen Hariciye Naztrlan •erefi-

sJmn Madrid muhabiri bildiriyor: Bu - ) b 1 d b · 1 ' an a~ angicm an en nak edilenlerin a· ne. bi.iyiik bir ziyafet verilmi•tir. 
ru.da mevcud kanaate gore Alkazarda d d' 4927 · Al 1 ~ 

h b I I e I st man o mak i.izere I I btn K • • • "k A t t B Jk ma sur U unan asi erin hiiktlmetin tek- 637 ye yi.ikselmektedir. U~U n RD Ve a an 

Dobri~;·:ru;ki:ri:""&id;;;i;; ~doimesi A~.~::t~ 3 ~~~~=~iyo~.,:~:. 
kan Pravda gazetesinin bildirdigine go

nin muhacereti tahakkuk ediyor re bugiinlerde Cenevrede Ki.ic;i.ik Antant 
ve Balkan Antantt devletleri murahhas
lan toplanarak bir ie<tima akdedecekler
dir. Bu ir;timada Kii<;iik Antantla Bal -
kan Antantmm birle~tirilmesi meselesi 
mevzuu bahsedilecektir. 

Tiirkiye ile Romanya ara
SJnda hu mesele etraf1nda 
tam bir anlasma oldu 

Miifrid muhafazakarlar 
da ingiliz Ba~vekilinin 

alevhinde 
Biikre§ 13 (A.A.)- Anadolu Ajan· Londra 13 (A.A) - Star gazete-

stmn hususi muhabiri bildiriyor: sine gore mufrid muhafazakarlar mehafi-
Hiikfunetimizle Romanya hiikumeti a· li M. Baldvine kar~1 ~iddetli bir hi.icum 

rasmda Dobrice Tiirklerinin gor;mesi hak- haztrlamakta ve mumaileyhin Krahn tac 
kmda cereyan eden miizakereler bitmi~ ve giyme merasiminden evvel istifa etmesi
mukavele hiikumetimiz namma Biikreq el- ni istemektedirler. 
c;imiz Hamdullah Suphi T annover ve Ro· Umumi intihabatJn bu tarihten evvel 
manya hiikumeti namma Maliye Naz!Tl icrasi derpi~ edilmekte olup muhafaza _ 
M. Kanc;ikof tarafmdan imzalanmi~ttr. karlar partisinin intihab ajanlanna mii _ 

Romanya gazeteleri her iki memlekc- cadele ic;in ~imdiden hamlanmalan hu
tin siyasetine tamamile muvaf1k olan susunda emirler erilmi~ oldugu rivayet 
bu mukaveleden dolay1 memnuniyetle - edilmektedir. Ayni gazete, miifrit muha
rini gosterir makaleler ne~retmi~lerdir. fazakarlarm yeniden silahlanma siyase • 
Bu makalelerde Tiirk ahalinin her nevi tinde engel oldugu iddiasmda bulunduk
menfaatlerinin bu mukavele ile tamamen Ian M. Ramsav Makdonald1 istifaya 
mahfuz tutulduguna aynca i~aret edil - mecbur etmek arzusunda olduklan soy-
mektedir. ]enmektedir. Star gazetesine gore miif~it 

Bafvekil el~imizi kabul etti muhafazakarlar Carlton kuliibde topla-
Biikre~ 13 (A.A.) - Basvekil M. narak sef~r iizerinde tazyik icra etmek

T ataresko diin elc;imiz Hamd~llah Sup- ten ibaret olan eski usule miiracaat ede-
hi Tannoveri kabul etmistir. cek1erdir. 

Yunanistanda vergiler Paris operastnda ~1kan 
hafifletilecek yang1n 

Atina 13 (Hususi) - Ba§vekil mua· 13 (A A ) 0 Paris · · - peranm da -
vini ve Maliye Vekili Zavir;yanos diin mmda <;Ikmi~ olan yangmda 0 kadar bii-
gece radyo ile Y unanistamn mali vazi - yiik bir a lev yiikseliyordu ki, herkes fe-
yeti hakkmda bir nutuk soylemi~tir. d h b" k 

M I V laketin c;ok a a uyii oldugu zannma 
a iye ekili evvelki hiikumetler za- t f · f 
d dii•~iistii. I aJye e radt, tiyatro binast-

manm a memleket maliyesinin ald1g1 ' k d 
. 'f h )" . d'k h k mn tepesine a ar suyu c;Ikarmak irin mueSSI a I Ve §lffi I j U umetin ikti • d '< 

Montmartreden okuz kilo su tazyikli dar mevkiine gec;tikten sonra sarfettigi k 11 
gayreti anlatarak pek yakmda miiskiil yedi hortum u amyorlardi. Bu esnada 

binanm etraftna halk birikmi•ti. vaziyetin diizelecegine emin bulundugu· ' 
Damtn yikilmtl! olan alti metro mu • 

nu ve Yunan milletine yeniden bir vergi d h 
yiikii tahmil edilmiyerek eski vergilerin rabbai sahasm a da a simdiden tamira-
de hafifletilecegini bildirmistir. ta baslamlmi~hr. 
lzmir Vilavetinin gtizel bir Zonguldakta feci bir otomo-

karar bil kazas1 oldu 
lzmir (Hususi) - Kazalara i§liyen Zonguldak (Hususi) - Eregli §O· 

kamyon ve kamyonetlerin fazla yolcu ve sesi iizerinde bir otomobil kazast olmu§, 
efl'a aim alan, birr;ok feci kazalara sebe· ~ofor F ethi olmiis. be~ yo leu da yaralan· 
hiyet vermektedir. Buna, birc;ok araba· mJ§Iardir. Kazaya sebeb hayli diizgiin 
lann hurda bir halde bulunduklan da olan yolun iizerindeki harab <;ayhoglu 
ilave edilmektedir. Vilayet, bi.itiin kaza- kopriisiidiir. Bu koprii yolun seviyesin 
lara §iddetli bir emir gondererek araba - den al~ak kaldigi i~in iyice yakla§IIma -
}arm stk stk muayenesi ve §ehirler ara - dan goriilememekte ve siiratli giden oto
tmda kat'iyyen fazl~ yolcu almmamasJ mobillere bi.iyi.ik bir tehlike gostermek -
ic;in tebligat yapmt§tJr. tedir. 

Kuyruklu bir 
yalan daha 

italya ile Almanya ara· 
s1nda anla,malar 

Sofya 13 (Hususi) - Bugiin c;1kan 
Zora gazetesi, Biikre§ muhabirinden te • 
lefonla aldigmi i§aret ederek dikkate de
ger bir havadis vermektedir. 

Bu havadise gore sozde ita1ya ile Al
manya arasmda Avrupamn bugiinkii ka· 
rt§tk vaziyeti gozoniinde bulundurularak 
baz1 anla§malar olmu§. V e bu anla§ma
larm neticesinde verilen kararlar icab e
derse ilkonce Yugoslavyaya kar§t tatbik 
edilecekmi~. 

!ki devlet arasmda vuku bulan anla~
malardan Ki.i~iik !tilaf devletlerinin de 
haberi varmt§ ve Bratislava kongresinde 
en fazla bunlar mevzuu bahsolacaknu§. 

Ustelik M. Musolini baz1 !talyan e1-
<;ilerine bu anla§malan alakadar devlet· 
Jere bildirmelerini bizzat emretmi§. 

Bu haber, Biikre§te bir bomba tesiri 
yapml§ ve bu anla§malar, lngiliz Krait 
Sekizinci Edvardm Balkan1arda yapttgt 
son seyahatin netice1erine kar~1 alman bir 
tedbir addediliyormu~. 

Bu havadisin tamamile hayal mahsu -
Iii oldugu gi.in gibi a§ikardn. Esasen ge
rek Balkan Antant1 ve gerekse Kii<;iik 
Antant alevhinde bazt menfi merkezler
den bu ~ekilde uydurma havadisler ve -
rilmesi son zamanlarda itiyad ha1ine gir
mi~tir. 

Urfa tarihi yaz1lacak 
Urfa (Hususi) - Urfanm milli ta· 

rihimizdeki yeri ~ok ~ereflidir. De; bin s~
nelik mazisi belli olan bu kahraman ~ehn 
bir~ok i§gal ve istilalara ugradigt halde 
Turkliigiini.i daima muhafaza etmi~ ve 
hele son Kurtulu§ Sava~mda feragatin 
ve yurdseverligin en yiiksek ornegini ver
mi§tir. 

Halkevi, bu yigit Turk §ehrinin dogru 
bir tarihini yazmak i~in tetkikata giri§ · 
mi§tir. 

Ben neyim? 
Bizde ,eref ve haysiyetli hareketler 

ni.;in dalka vukluk hakim 
Yazan : Ahmed Agaoglu 

-5-
Egoizmin bende dogurdugu ba§hca 

illetlerden birisi dalkavukluktur. Halbu
ki benim ir;im hi<; bir§eyden dalkavukluk 
kadar igrenmez. Onun nazannda dal· 
kavuklugun bir ylizii de yaltakhkttr, yal
takhk ise ona gore kopekligin ta kendi
sidir! Fa kat nedendir ki ir;im boyle du
~iindiigi.i ve duydugu halde ben gene dal
kavugum? 

hte bir sua! ki beni her zaman dii§iin
diiriiyor ve fakat bir tiirli.i hallolunmu
yor. Sizi temin ederim ki yapttgtm her 
dalkavukluktan sonra derinden pi§man 
oluyorum, kendi kendimi §iddetle mua
haze ederim ve arttk onu bir daha yap
m1yacaguna bi.itiin mukaddesahmla ye
min ederim. F akat ilk fiTSatta gene ya
panm, hanis olurum. Ah o zamanlar be
ni tekba~Ima olarak gormellsiniz. Kendi 
kendimi nekadar tahkir ve tazib ederim, 
ne agJT sozler soylerim: «Be adam l Sen
de hi<; izzetinefis, §eref, kendi kendine 
hiirmet hissi kalmadi mt~ 0 ne uydur
malardir ki icad ettin. Gormiiyor muy
dun? Sen soyledikr;e, herkesin gozi.i sen
de, dudaklan aC(tk, ka~lan oynakh? Hi
tab ettigin adamm bile gozleri gi.iliiyor, 
ve sen uydurmalannda devam ettikc;e o
nun sana bab~mdaki istihza artJyor, ve 
nihayet ince bir nefret §eklinde kapam
yordu. Fa kat sen gene mukaddes bir i~ 
yapiyor gibi kendinden gec;mi§ bir halde 
hararetle devam ediyordun. Anla~1hyor 
ki sende haya kabiliyeti bile silinmi§tir ve 
sahibini gordi.igii zaman kuyrugunu sal
lamak ihtiyacm1 duyan bir kopegin hali 
hast! olmu§tur.» 

1§te her dalkavukluktan sonra IC(Imtn 
dt§tma hitaben savurdugu tahkirlerin en 
hafifi! Fa kat dt§tm biiti.in bu tahkirleri 
sabir ve tahammiille dinler ve ses ~tkar
maz I F akat ilk fJTSatta gene ahhr, gene 
beni siiriikler. 

Bazan ben kendi kendimden nefret 
ederim, dt§Imm ihtiraslarma bu kadar esir 
oldugumdan dolayt kendimi tel'in ede
rim. Dt§tm gi.iler ve etraft gosterir ve goz 
k1rparak: 

«Budalahk, bize mi kaldi )» der. 
Ve sonra benligime hi tab ederek: «Sen 

bu ahmak <<i<;» in sar;malanna uyma [ 
Mali'imun ola ki o sende ya§Iyor ve fakat 
ba~kalan ic;in ~aii~Iyor. Ben ise biitlin 
kudret ve kuvvetimi sana ve yalmz sana 
sarfetmekteyim! Seni koruyan, kurtaran, 
seni sen yapan benim I Ben kuvvet ve 
kudretimi tarihten, an' an eden, edebiyat
tan, ameli felsefeden ahyorum. Ben rea· 
liteyim I Hayal! temsil ediyorum. 0 ic; 
kimdir? Kimi temsil ediyor) Etrafma 
bak. Hi« i<;e kiymet ve ehemmiyet veren 
var mt?» 

Bu soz1er beni hakikaten di.i§iinmege 
sevkediyor I Etrafa baktmyorum, haya
limle doniip arkayt seyrediyorum, yi.iriin
mli§ bunca yollan, izleri nazardan ge~ir
mege koyuluyorum. Ve kabul etmek 
mecburiyetindeyim ki hakikaten bu bir 
realitedir, bir mahsuldiir ki iizerinde a
strlar ~ah§mi§hr. Pekala hatnityorum ki 
ben mektebde okurken bana her§eyden 

ziyade kaside ezberlettiler. Dogrusu be
nim kendimin de kasideye kar§I hususi 
bir zaftm vardt: <;i.inkii daha tumturakh, 
daha gosteri§li oluyorlar ve in~ad olun· 
dugu zaman herkesin hayranhgmt celbe
diyorlar. Ben boyle oldugum gibi benim 
pederim, pederimin pederi, La kimbilir 
nekadar batna kadar boyle idiler ve bu 
da pek tabii idi. <;iinkii amlarca iizeri
mizde hiiki.im siirmii~ olan istibdad usu· 
liinde biitiin bir memleketin ve her ferdin 
mukadderatlan bir avuc zorbantn key
fine tabi oldugundan zorbalan yumu~at
maga, lutuf ve merhametlerini celbetme
ge matuf olan kaside ve dalkavukluk bir 
gec;im vasJtasJ mahiyetini almJ~, yani ha
yati bir hareket olmu~tur. V e bu, batm
dan batna tekerriir ede ede nihayet ruhi 
bir haslet halini almi~ttr! N astl ki bende 
oyle olmu~tur. 

Amma bunun aksi de olabilirdi. N astl 
ki birc;ok yerlerde oyle olmu§tur. y ani 
dalkavukluk ve kasidehanhk kalkarak 
~erefli ve haysiyetli bir hayat tarzt kuru
labilirdi. Fa kat bunun JC(In her~eyden 
evvel altruizme egoizmden ziyade yer 
ve ktymet vermek itiyadtmn yerle§mesi 
$arttt. Y ani menfaat ve nefislerini tehli
keye atarak kuvvetlileri insaf ve mi.iri.iv
vete davet edenler takdir olunmahydtlar. 
F akat ne c;are ki uzun amlar bunun ta
mamen aksi vaki olmu~tur ve gitgide e
goizm ruhlara hakim olmu§tur. Bendeki 
hal de bundan ba~ka bir§ey degildir. 

Bugi.in biz kabul ettigimiz usuli.in icabi 
olarak bu hali degi~tirmege azmettik.. 
Fa kat ami area yerle§mi§ olan bir haslet 
kolayhkla kalkm1yor; bu hakikati ben 
kendi iizerimde yapbgim tecri.ibelerle bi
liyorum. Ah bilseniz, bu tecriibeler bana 
nekadar Ishrablara mal oluyor. Mesel.a 
biliyorsunuz ki beyefendi hazretleri un
vam kalktt, yerine sadece bay kullanth
yor. Tam benim guy a zahiren istedigim 
§ey l F akat bir zah gori.ir gormez hemen 
dayanamtyarak: «Beyefendi hazretleri !» 
diye tutturuyorum. Derhal hatamt anh· 
yorum, tekrar etrnemek ic;in ~ah§tyo
rum, fa at mumkiin mii) Sonra bizim 
demokraside elpenr;:e durup yerlerden 
selam vennek bUtUn bUtiin bid'at olunm~ 
degil mi? Bu da benim guy a istedigim 
demokrasinin ta oziidiir. F akat ne yapar
sm ki biiyiik makam sahibi birisini gar
dum mii ellerim kendi kendine kavu§U· 
yor, ve aynhrken de yerden selamlar 
kendi kendine birbirini tevali ediyor. Be
ni o yerlere kadar kim egdi, kim belimi 
biikti.i de kim elimi yere uzattudt? .. Bi· 
lemem ki I Coriiyorum: Etraftan gi.ilii • 
yorlar, hatta hiirmet etmek istedigim za! 
bile memnun degildir. F akat ne yaparsm 
ki frenklerin dedikleri gibi: « Y apmamak 
elimde degildir ki !» Sonradan ir;lmden a· 
ctlar, stkmlllar duyanm. lnsanhgtn be -
nim ~ahs1mda kiir;iilmii$ oldugunu hisse· 
derek yerlere girecek kadar utamnm. 
Fa kat ne fayda!. Anladtm ki r;are yok
tur: Ben dalkavuk dogdum, dalkavuk 
olecegim! 

AHMED AGAOGLU 

Hava taarruzlar1 kar,Jsmda istanbul: 1 
[Ba,makaleden devamJ 

olduklarmdan her yere ahlamazlar. Ve 
ancak askeri cihetten az<;ok faydalt bir 
netice vermesi muhtemel olan yerlere 
sarfedilirler. 

Ki.ir;iik tahrib bombalanna gelince; 
bun)ardan c;ok miktarda ta§mabilirse de 
c;arpma ve patlama tesirleri az oldugun
dan yapacaklan tahrib de ona goredir. 
Bu nevi bombalara kar§t stgtnaklarla da 
azr;ok c;are bulunabilir. 

lstanbulun ~ok geni§ bir sahaya yay!I
IDI§ olmas1 bombalann tesirini kendiligin· 
den azaltJr. Ancak c;ok sik ~ekilde mes
klm mahalleler, elektrik, havagazi, su te
sisah, gar, kopri.i, iskele ve bazt askeri 
yerler ve bundan ba§ka tahribile halkm 
ia§e ve ya$aYI§ cihetinden biiyiik stkmhya 
ugrattlabilmesi muhtemel miiesseseler he
clef te§kil ederler. Bu gibi hedeflerin ci
vanndaki evler de harab olurlar. F akat 
hi<;bir zaman lstanbulun tamamen tab
rib olunacagi korkusunu ta§tmaga mahal 
yoktur. 

2 - Kimyevi maddelerin tesirleri: 
Zehirli gazlerin tesirinde, atedenberi 

fazla mubalaga edilmi§tir. Bilhassa 1s
tanbulun daimi hava cereyanlarma rna· 
ruz ve riizgar!t olu§u, ur;ucu gazlerin ke
safetini ve tesirini azalt1r. 

Durucu gazin tesiri de ancak kafi de
recede kesafetle at1lmaga ve mi.isaid §e· 
raite baghd1r. 1stanbulun genil!ligi bu ci
hetten de i~e yarar. Hic;bir zaman $ehrin 
tamamen gazlenebilecegi dli§i.inulmeme
lidir. Maamafih bilgisiz, hamlikstz ve 
tertibatstz yakalanmak ~ok feci netice 

verir. Maddi tesiri kadar maneviyall da 
bozar ve panige sebeb olur. Gaze kar~I 
mi.ikemmel korunma tedbirleri vardir. 
Almdtgt takdirde asia korkulmaz ve pa· 
nik olmaz. 

3 - Y angm bombalanndan gelecek 
tehlike: 

Bence lstanbul ir;in en biiyiik tehlike 
buradadtr. ~ehir, harici hududlan itiha
rile geni§ bir sahayi kaplamakla beraber 
ekser serp tleri c;ok s1k ah~ab evlerden mii
rekkeb mahalleler halindedir. Y angtn 
bombalan c;ok ucuz oldugu gibi ctok mik
tarda da ta§tnabilir. Mesela 1 0 biiyiik 
tayyare 20,000 yangm bombast atabi
leceginden bunlann onda biri mi.isaid 
yerlere dii~tiigii takdirde, ayni zamanda 
2000 yerde yangm var demektir. Buna 
kar§t en bliyi.ik itfaiye te$kilatma malik 
olmak dahi tamamen fayda vermez. hte 
fstanbulda ha§hca bu kmm tehlikeye 
kar~1 · tedbirler altnmak laztm gelir ve el
bette altnabilecek esaslt tedbirler de yok 
degildir. 

** 
Frana1z Batvekili grev yerine 

gitti 
Lille 13 (A.A.) - M. Leon Blum 

be~aberinvde M. Salengro ve ~imal Pre· 
fesi ?ldugu halde buraya gelmi§tir. 

Ltllede ve varo~lannda fabrikalann 
tekrar i~gali hadisesizce yapiimi§hr. Hat
ta hazt mi.iesseselerde direktorler, daha 
grevciler gelmeden evvel fabrikalann ka
ptlanm bizzat a~;mt~lardtr. 

3 

Viyanada patbyan 

bombalar 

ispanya lehine niimayi' 
i~in komiinistler ta

rafJndan ablm1~ 
Deyli Ekspres gazetesinin Viyana 

muhabiri 9 eylulde gazetesine ~u telgraft 
c;ekmi§tir: 

«Kral Sekizinci Edvard bugiin Yi
yanadaki ticaret panaymm ziyaret eder
ken §ehrin garb istasyonunda bir bomba 
patladJ. Ayni zamanda 45 mil uzakta 
Poayerbachta bir trende de hir bomba 
patlamt§llT. 

!stasyonda pathyan bomba sahibi bu
lunamiyan e§yamn muhafaza edildigi o
daya goti.iriilen bir bavulda idi. Bir me
mur bu bavulu ar;arken bomba patlami§ -
t1r. Bombanm patlamasmdan bir masa ile 
duvarlar harab olmu§tur. 

Payerbachta infilak eden bomha da 
bir memurun yaralanmasma sebeb olmu~-

> 
tur. Bomba, e~ya vagonunda bir sepete 
yerle~tirilmi~ e>ldug!Uldan infilak etmesi 
iizerine vagon da ate§ almi§hr. 

Y angtmn diger vagonlara sirayet et
memesi i<;in e§ya vagonu, diger vagon -
lardan aynlmi~hr. 

Zabita, bombalann infilakile lngiltere 
Kralmm ziyareti arasmda bir miinasebet 
bulundugunu zannetrniyor. Bombala • 
nn, ispanya hi.ikumeti lehine bir niimayi§ 
olmak iizere komiinistler tarafmdan ha
ztrlandigma hi.ikmedilmektedir. 

Bu gece Viyana demiryolu istasyonla
rmm hepsinde e~yalar muayene edildi. 
Bomba hadisesi Krah endi§eye dii§iinne
mi~tir. Krahn pazar giiniine kadar Viya~ 
nada kalacagi bu gece teblig edilmi§~r. 

Kral, bu sabah rniitenekkiren gezmek
ten vazge<;erek resmen Avusturya Cum
hurreisi M. Miklas! ziyaret etti ve bir sa• 
atten fazla gori.i§ti.i. 

Ogleden sonra Avusturya Reisicum
huru lngiliz sefarethanesine gelerek Kra• 
Ia ziyaretini iade etti. Kral Edvard Viya• 
nah kulak miitehasstst profes<:ir Neu• 
mannt iki defa ziyaret etti. Bu ziyaretle· 
rin akabinde 1ngiliz sefareti §U tebligi 
ne~retmi§tir: · 

«Kral, bu seneki deniz banyolanndan 
kulaklanntn miiteessir olup olmadtgnll 
ogrenmek ic;in profesoru ziyaret etmi~r. 
Doktor Krahn kula1dannda bir rahat -
SizlJk olmadtgmt soyJemi§tir.» 

Kral, kulaklannda hafif bir iltihal:i 
hissetmi$tir. Viyanada kaldtgl miiddet~e 
Kral hergiin doktor N eumann1 ziyaret 
edecektir. 

«Almanya haztrdJ.rb> 
[B~taraft 1 tnci sahtfede] 

Almanyada 5 milyon ev yaptlacak 
Nuremberg 13 (A.A.) _,_ Doktor 

Ley, kongredeki nutkunda, iki yd i~inck 
Almanyada amele i~in bC1 milypn ika • 
metgah in~a edilecegini bildinni§tir. 
Bir lngiliz gazete1inin miitaletUt 

Roma 13 (A.A.) - Sunday Times· 
ten: 

Vazifemiz, Avru_eada Slavlarla To • 
tonlar arasmda harb vukuuna mani ol~ 
makttr. tlk yap1lacak i~ yeni bir Lokar• 
no misaltt akdetrnek ve Avrupanm gar • 
binde sulh mmtakasmt tahkim etmektir. 
Bu i~. Noelden evvel yaptlabilir ve yaptl· 
mahdn. Bize gelince, bizim garbi Av • 
rupada giri§ebilecegimiz hir;bir taahhud 
yoktur. 

Biiyiik ge~id re1mi 
Nurenberg 13 (A.A.) - Nasyonal 

sosyalist kongresinin kapani§I miinaeebe
tile Hitlerin oniinde yap1lan bi.iyiik ge!tid 
resmine Nazi te~kilattna mensub takri .. 
ben J 50,000 muharib i§tirak etmi§tir. -···-Maarif Vekili diin 

Ankaraya gitti 
[Ba#araft 1 fnct sahftedel 

Emin, Yiiksek Muallim Mektebi Mu· 
diiri.i Hamid, Miizeler Miidiiri.i Aziz, 
T alim T erbiye Reisi !hsan ve daha bir· 
r;ok maarif<;ilerimizle saylavlanmtzdan 
Dr. Lutfi Kndar, Salah Cimcoz, Miim
taz ve T ayfur ugurlamt§lardtr. 

Maarif Vekili Saffet Artkan kendisi· 
ni trene binerken goren bir muharririmi· 
ze ktsaca §Un]an soylemi§tir: 
«- Maarife aid halledilmesi laztm 

gelen ~azt i§ler i~in Ankaraya gidiyoru.'TI. 
Maanf i§leri iizerinde soylenecek bir ~ok 
~eyler var, fakat hemen hepsi bitmek ve 
neticelenmek i.izere oldugundan avdette 
Ba~vekilimiz 1smet fnonii ile temas et
tikten sonra sizinle uzunboylu gori.i§ece
gim. Cumartesi giinli tekrar !stanbula 
donmiis bulunacagrm.» 

Yunanistanda komiinizm a-
leyhindeki kanun kabul 

edildi 
Atina 13 (Hususi) - Diin gece top

lanan Namlar Melisi Yunanistanda 
komiinizm aleyhinde takibat hakkmda 
Ba§vekille Dahiliye Vekili tarl\fmdan 
haztrlanan kanunu tetkik ve tasv 'f? et • 
mi§tir. · 
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KUt;Uk 
hi kAye Kumar1n cilveleri 

Kasay1 tutan oyuncu bagtrdt: 
- Bir el elli liiiye! 
General Brives, miralay Foxa sordu: 
- Girmiyor musunuz? 
Miralaym fakir oldugunu hemen he -

men herkes bilirdi. Deanville'e bir tren· 
le gelmi§, obiir trenle geri donecekti; 
yalmz §i.iyle bir gormek ve dediiti gibi 
toplad1~ be§ on paray1 kaybetmek i~in 
bu gezintiye ~Ikmt§h. Bir senede top -
ladtgJ. para elli lUi tutmu§tU. Bunu or
taya atarak generale: 

- Kaybedecek olduktan sonra hepsi 
beraber gitsin, degil mi? dedi. 

*** 
Miralay hep kazaruyor ve param dur-

madan doguruyordu. 
AltmCI el ~ok heyecanh olmu§tu. Mi

ralaym elinde alb vard1. Bir kart ~ek -
ti, dort geldi. Yanmi§h. Fakat bereket 
ki kar~Ismdaki oyuncu da kaybetti. Bir 
daha her ikisi de kart aldt ve miralay 
kazand1. 

Miralay on iki el oynami§ ve hepsini 
de kazanarak online yirml bin liilden 
fazla toplamt§b. 

General, paralan avuchyarak: 
- Ne! dedi. Arhk koyde gi.izel bir ev 

abrstmz. Yalmz burada daha ne bek -
liyorsunuz, bilmem ki? 

- Generalim, §U eli de kazanaytm da. 
Bu on ii~iincii eldi. Pokerde ugursuz 

say!lan bir aded. Fakat bereket ki po -
ker oynamtyorlardl. Miralay bu sefer 
de kazandt. Oniindeki para ktrk bin lii
iyi bulmu§tu. 

General bu sefer arkada§tna igilerek: 
- Ciddt soylliyorum, dedi. Fox, dik· 

kat edin! Oniiniizde bir servet birikti. 
Haydi c;ekilin artik oyundan. Biran ge
lir hepsini kaybedersiniz. Bu darbeyi 
beklemeyin. 

Miralay Fox dondU: 
- Generalim, kaybetmege gelmi§tim. 
- Fakat siz bin frank kaybetme~e 

gelmi§tiniz, bir milyon degil. 
Miralay tereddiid etti. Bu sefer artlk 

giilmiiyordu. Fakat tam o Sitada kar§I • 
smdaki adam: 

- BUtiin oniiniizdeki kuk bin lili de-
gil mi? 

Banko! 
Arkada§ma di.inerek ilave etti: 
Weiller, bak §Undi nasll geri ~ekile -

cek! 
Fox muhaSimma soguk soguk baka -

rak kagtdlarr dag1th. 
Kar§Jsmdaki adam muzafferane sa • 

wrdu: 
- Sekiz. 
Fox, dudaklanm biikmekten kenai -

ni alamadl. Fakat elindeki kart dokuzlu 
idi. 

Miralaym kazanc1 bir milyon be§ yiiz 
otuz bin frangt bulmu~tu. 

General Brives: 
- Bu arbk bir koy evi parast degil 

dedi. Tarihi bir §ato bedeli! 
Vaziyet o kadar miithi§ti ki genera -

lin ihtiyat nasihatleri dagtlmi§tl. Tek 
bir kelime soylemek §i:iyle dursun, ora
mm dii§iinmedi bile. Diger salonlardaki 
balk ta ii§ii§mli§tii. 
~ikagolu bir domuz ti.iccan: 
- Oni.iniizde nekadar var diye sordu. 
- Bir milyon be~ yiiz otuz bin. 
- Gordiim. 
Amerikalilatm gordiim demesi ban

ko manasmadlr. 
Miralay Fox hemen ayaga kalkh. 

Niyeti kat'i surette reddetmekti. Fakat 
f?ikagolu adam sozUnU tamaml!yarak: 

Claude Farr6reden 

- GordUm amma hepsini degil, dedi. 
Yalmz bir milyon be§ yiiz binini. 

Sonra Foxu tepesinden tlrnak!na ka
dar siizerek ilave etti: 

- Nas1l miralay, var misimz? 
Kendisine meydan okunmasma daya

namiyan Fox tekrar oturdu ve kag1d -
!an dag1ttx. Kendine ii~ kart ald1, kay
betti. 

~ikagolu: 

- Hayret! dedi. Elimde birli var ve 
buna ragmen gene kazand1m. 

Ortaya konan para kazananm online 
itildi. Miralay hi~ yerinden klmildama
dan, hemen hemen kendisinin olacak 
alan U~ milyonun uzakla§hgmi seyretti. 
Ona oylc geldi ki, ye§il ortiiniin te§kil 
ettigi ~imenlikte blr~ok ~ato ytklhyor -
du. 

Gidiyordu, kasay1 tutan adam onu 
durdurarak: 

- Miralaytm, dedi. Otuz bin frangt -
mz kaldJ. 

General: 
- Eh! diye giiliimsedi, gene koydu · 

gunuz paranm otuz mislini kazandtruz 
ya. 

Fox: 
- Evet, dedi. Do~. 
Fakat ~oyle dU~iinliyordu: 
c Yani u~ milyonu kaybettim,,. 
Kaybolan bu ii~ milyonun acmna ak-

§ama kadar tahammUl etti. Fakat ak -
§am gelince arbk dayanamaz oldu. 
Deauville'e bin frank kaybetmege ge -
lip te otuz bin frank kazanan miralay 
Fox tabancastm beynine stkarak oldii. 

F. VARAL 

Aleni te~ekkiir 
Oli.imile bizlere derin ae1lar tattuan 

sevgili babamu Eyami oglu Haci Sali
hin merasimi tedfiniyesinde bulunmak 
Uzere ihtiyari zahmet eden Bay MUfti 
Ali, Belediye reisi ~iikrli, doktor Ba

haeddin, Evliya Kadir ve diger Gerze 
ve Ala~am e§raf ve muteberamna ve 
acilanmiZa mektub ve telgrafla i§tirak 
eden aziz dost ve ehibbaya ailece son
suz minnet ve §iikranlanm1z1 arzede -
riz. 

Aile namma 
Hiiseyin Akan 

Ac;IK TE~EKKOR 
Refikam Didar Yazgana senelerden

beri sekmekte oldugu hastahgl dola -
ytsile klymetli ellerile ameliyattm bii
yiik bir muvaffakiyet ve hazakatle ya
pan ve meslegindeki ihtJsasi dolaytsile 
memleketimiz isin §ayam iftihar olan 
Zeyneb • Kamil hastanesi ba§hekimi 
nisaiye miiteha$SlSl EyUb Sabriye ve 
yakm bir alaka gosteren doktor BUrha
neddin ve Fuada sonsuz saygtlanmla 
alenen te§ekki.ir ederim. 

istanbul Merkez kumandanhgmdan 
mUtekaid General Emin Yazgan 

Kay1b aran1yor 
Unyenin Aguas1 mahallesinden Mah

mud oglu Abdiilkadir, Umumi Harb -
denberi kaytbdu. Kendisini goren, ne
rede oldugunu bilen varsa annesi S1 • 
wkaya haber vermek i~in Cumhuriyet 
gazetcsinde (A.) remzine mcktubla bil
dirmesi insaniyet namma rica olunur. 

Pendikteki beyaz ev 
Zablla romanamaz: 24 

- ,Su dakikada Nerminle her tilrlii 
tehlikeden uzak ve ba,ba$a ~u trende se
yahat etmek ... Ne tath §ey I F akat bir 
vagonda o her tiirlii tehlikeden kendini u
zak samrken, arkasmda belki de ii~ be§ 
kiti var. Benim i~in yaptlacak §ey, Ner
minle birlikte olmak degil, otekilere yak
laiJllakttr. 

Diye dii§iiniirken bir de Nerminin bu 
Pendik yolunda ne i§i oldugunu, fU cina
yetlerle ne alakas1 olabilecegini, bu ka· 
clar temiz yiirekli, kalbinin safiyetini gos

bayp;m ve siizgiin bak1~h bir kiZln 
derece kotii hadiselerle i§tiraki olup 

zihninden gec;irmege bat· . 
- Adam sen de; diyordu, hep bu 

fiiphe ile kendi kendimi iiziiyorum. 
bunu dii§iinmemeliyim. <;unkii ne 

olsa biitiin hakikati bir gun ogrenece
Ben iistiime bir vazife aldtm: Ner
korumak vazifesi. 

Bir kondoktor birinci mevkie ge~rek 

aradaki kaptyi ac;1k btrakh. Kenan bu • 
lundugu kompartimandan biraz igili!ce 
arkadaki vagonda N ermini gordii. Fa • 
kat onun arkasmda gordiigii ba§ nazan 
dikkatini celbetti. Uzamp dikkat etti. 
Bu, kendisile gene bu yolda garib bir mu
havereye tutu§mU§ alan yakahkstz, orta 
ya§h, geveze ve §ilpheli zattJ. Arada bir 
ba§Jnl c;evirip birisile konu~uyordu 0 za
man Kenan, . kar§tdan miitereddid gozle
rini kendisine dikmi§ alan Nennine pek 
manidar baktt ve baJimi ~evirdi. T ehlike
nin c;ok yakmda oldugunu bu suretle an
latmt§ oluyordu. F akat acaba Nermin 
anhyor mu? Burast §iipheliydi. N ekadar 
anlasa Kenan, vahametin derecesini a
nun takdir edecegindedn emin degildi. 

Kenan birden, geveze yo! arkada§I • 
mn yamndaki zatm ba~m1 da gorunce 
artJk her~eyi anladt. Bu Kutsinin ta 
kendisiydi. Demek ki polis ka~ giinden
beri Pendik hadisesile de me§guldii ve 
demek Kutsi bu cinayetle otekilerin ba-

Bibliyografya 

~ocuk Bakunt 
Kanaat Kitabevi 1936 - Fiatt 50 kurU§ 

c;ocuga ve ~ocuk bak1m1na aid eser • 
lerin ~ogalmakta oldu&unu memnuni -
yetle kaydetmek isteriz. Ktsa bir mi.id
det evvel bu mevzua dair iki eserden 
bahsetmi~tik. Bugiin doktor Miinir Ah
medin c<;ocuk Baklmh adlJ eserini ka
rilerimize tamtacagtz. 

Kitabm on soziinde: cGerek §ahs1 
mU~ahedelerimden istifade ederek ve 
gerekse birc;ok almanca ve frans1zca ki
tablardan tophyarak KUltUr Bakanltgt
mn orta okullar ic;in arzu ettigi bUtUn 
bilgileri bu kitabda yazmtya c;ah§hm " 
ibaresinden kitabm gayesi anla§lllyor. 

MUellif eserinden emin oldugu i~in: 
cBu hususta az ~ok muvaffak oldum~ 
diyerek fiizuli tevazuu hakh olarak 
bertaraf ediyor ve: cBu kitab halkm da 
saghgma uygun bir tarzda c;ocuklarma 
bakmalanm temin etmekle beraber ~o
cuk bak1m1 yolundaki halkm bir~ok 

yanh!l itiyadlanm da koklinden sokiip 
atacak!m samyorum~ sozlerile bu ki -
tabm yalntz mektebler ic;in degil, u
mum ic;in de istifadeli oldugunu bize 
ogretiyor. 

Kitab ba§hca alb fasla ayrilmt§. Bi
rincisi saghk bilgisi ve onun dallara ay
rtlmasidir, Bu bahsin tali serlevhalan 
da: insan, ya~ama, c;ocukluk ve ya§a 
gore ayrllm.as1, ~cuk vUcudU, biiyU -
mek, boy ol~lisUdUr. 

lkinci fashn ad1, yeni dogan c;ocugun 
saghk bilgisidir. Siit ve bir ya§mdan 
sonraki c;ocuklara yemek adh iki taJ.i 
bahse ayrilml§tir. 

tJ~i.incii fas1l c<;ocuklarm giyimf,. ne 

Atatiirk diin · dil . i~leri 
ile me~gul oldular 

[Brv;tara/1 1 inci sahttedeJ de bulunmak suretile dil bayramlnt kut-
Biiro Ankaraya dondii Iuhyacaklardtr. Halkevlerinde verilen 

Tiirk Oil Kurumu gene! sekreterli - konferanslar ve okunan ~iirlerin hirer 
&in den: kopyast Tiirk Oil Kurumu Gene! Sek -

O~iincii Tiirk Dil Kurultayt i~leri i~in reterligine gonderilecektir. 
16 haziran 1936 danberi Dolmabah~e 4 - Tiirkiye gazeteleri 26 eylul 
saraymda ~ah~makta olan TUrk Oil 1936 saytlarmda dil bayramm1 kutluh
Kurumu genel sekreterlik biirosu, Ku - yacaklar ve Ti.irkiyede dil ~ah§malan u
rultay i~lerinin arkast ahnmast iizerine zerine yaztlar yazacaklard1r. Bu yazt -
Ankaraya di:inmii§tiir. Bundan sonra lann da hirer kopyasi Tiirk Oil Kurumu 
Kuruma yaz1lacak yaztlar Ankarada Gene! Sekreterligine gonderilecektir. 
Tiirk Dil Kurumu Gene! sekreterligine 5 - Biitiin kutlulama ve tezahiirlerde 
gonderilmelidir · §U noktalann tebariiz ettirilmesine ~ah§t-

Biitiin Kurultay c;ah§malan masmda lacakhr: 
istanbul Valiligile Belediyenin, Milli A - Ulu Onder Atatiirkiin yiice 
Saraylar direktorliigiiniin hiikumet da- himaye ve ir§adJ altmda Tiirk dili iize • 
irelerinin ve 1stanbul matbuatmm gaster- rindeki c;ah~malarm hergiin daha c;ok ge· 
digi ktyrnetli muzaheretten dolayt Ku - ni§liyen yiiksek bir faaliyet aldtgt, 
rum, bu miiesseselere alenen te§ekkiir et- B - Ana dilimizin geni§ varhklarmt 
mei:(i tath bir bore biJir. bulmak iizere yap1lan ara§hrmalarm, 

Dil bayramt i~in hazrrltklar yalntz tiirkc;eyi degil biitiin diinya dille-
Turk Oil Kurumu Gene] Sekreterli - rini ve gene] dil bilgisini ilgilendiren yiik-

ginden: sek bir bulu§a vard1gt, 
I - 11k Tiirk Oil Kurultaymm top- C - Y eni Tiirk dil tezinin Oc;iincii 

landtgt 26 eylulde. bundan onceki y11lar Tiirk Oil Kurultayma i§tirak eden yerli 
da oldugu gibi, dil bayramt, Turk Oil ve yabanc1 dil bilginleri tarafmdan da 
Kurumu iiyeleri, Halkevi. gazeteler v~ iyi kar~1lanmak suretile bir kat daha kuv
yurdun dilseverleri arasmda kutlulana - vetlendigi, 
cakhr. D - Tiirk kiiltiiriiniin en eski kiiltiir 

2 - 26 eylu! 1936 cumartesi giinii kaynag1 oldugu gibi Tiirk dilinin de bii
saat I 8 de Ankara ve istanbul radyolan tiin kiiltiir dillerine ana kaynak oldugu
birle~tirilecek ve Kurum adma bir soy - nun «Giine§ - Dil» teorisile inkar kabul 
lev verilecektir. Bu soylev biitiin Halk • etmez bir §ekilde ortaya ~·khgt. 
evlerinde radyo ile dinlenecektir. 6 - Halka hitab eden soylev, konfe-

3 - Halkevleri, soylev saatinden on- rans ve ~iirlerde elden geldigi kadar her 
ce veya sonra kendi bolgelerindeki im • kesin anhyabilecegi a~1k. sade, diizgiin, 
kana gore dil hakkmda konferanslar ver· piiriizsiiz ve giizel bir tiirkc;e kullanmaga 
mek, §iirler okutmak ve tiirlii tezahiirler- ~ah~IlacaktJr. 

hasrolunmu§itur. Yartm kundak ve tam ··········································•••••••••••••••••••••••••••••••·· ········••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kundak, tngiliz ve Amerikan usulleri, ( YENi ESERLER ) 
be§ik, yatak, salmcak, yatak odas1, uy- ..., __ __________ _ _ , 
ku, buyi.ik socuklarm giydirilmesi adh 
tali bahislere ayrtlmi§tlr. 

Dordlincii fastl cTenln temizligb ne 
aiddir. ilk sokaga ~Ikt§ adlJ bir tali 
bahsi var. 

Be§inci fastl cSalgm hastahklar• a 
dairdir. Tali bahislerinin ad1 yeni do -
gan ~ocuklarm hastahklan, gobek has
tallklan, hastahklar ve okul, okul has
tahklan denilmiyecek hastahklardll'. 

Altmc1 ve sonuncu bahis c<;ocuklar
da oliimlin ~oklugu ve sebebleri. ne 
hasrolunmu§tur. Bunun tali bahsi de 
~ocuk olUmlerine engel olacak te§kilat 
ve mUesseselerdir. 

Mes'ud bir ni§an 
Bayan Miizeyyen Ozerin kiZl Ferza

ne Ozerle Bay Mustafa Arif Kokpmar 
m ojtlu ve gazetemiz tahrir heyetinden 
Bay thsan Arif Kokpmarm karde§i Bay 
Mehmed Arif Kokpmarm ni;;an mera -
simi dUn Kadtkoy SUreyya salonunda 
bUyUk bir akraba ve tan1d1k huzurun
da yapilrni§br. Gene namzedleri tebrik 
eder, saadetler temenni ederiz. 

O L OM 

Balkanlar ve Tiirkler 
Ya~ar Nab!, Balkan mmleketlerlnde yap. 

m1~ oldugu blr scyahatln inttbalanm Bal
kanlar ve TU.rkluk 1slml1 bir cildde topla
mJ~ttr. Rumellyi kaybe~lmlzln sebebleri
nl tahlille ba.§llyan muelllf bugtin Balkan 
memleketlerlnde ya~1yan Ti.irk kutlelerl
nln lqlnde bulunduklari hayat ~artlan hak
kmda etrafll malumat vermekte ve bilhas
sa. heniiz memleketimiZide pek az tamlan 
Gagauz Tiirklerinln etnoloiik hususlyetle. 
rlnl ayr1 bir it!na lle tetklk etmektedir. 

SOnunda toplu ve organize blr g~ hare
ketinln liizumu kadar icab ettlrdliU ~art

Jar! da lnceden lnceye gozden ge!flren bu 
260 sahifellk eser, Balkanlardaki Tiirkliik 
hakkmda Turk miineverlerine etrafli blr 
flklr verecek mahiyettedlr. Bugiin Rume
lililer kadar yurd meselelerlle alakadar o
lan her smtf karl bu eserl okumalldir. Fl
at! 100 kuru~. tevzl yeri Ahmed Halld kii
tiibhanesidlr. 

Te§ekkiir 
Pek ~o'k doktorlar epeyce zamandanberi 

allemde goriilen karaciger hasta!Iil;mi te~
hls edememi~lerdi. Karamanda serbest 
doktor Halld ha.stahgi telihis edlp tedavl.. 
slni de pek az bir ucretle yapml§ ve bu 
hastallktan allemi kurta.rmi§tlr. Kendisi
ne alenen te§ekkiiru bir bore bilirim. 

Cihanbeyli Maari! memuru Tevti~ 

MOHiKANLARIN 
so 

TRADER HORN 
artistlerl taraf1ndan 

<;ar~amba gUnUnden itibaren 

AL K A ZAR 
S l nemas•n•n 

bu 1iine kadar gosterdij'i sergilze11t: 
filmlerinin en kuvvetli ve hevecanlun 

Meyva ti.iccarlarmdan Yuvan Haleb
lioglunun mahdumu Avram Halebliog
lunun cenaze meraisimi bugUn saat 14 
te Kumkap1 Agia Kiryaki kilisesinde 
icra kthnacaktll'. t§bU ilan davetiye 
makammdad1r. 

SHi.RLEY TEMPLE 
gmt da c;oktan ke§fetmi~ti. 

0 zaman Kenan Nerminle aralannch 
bir tek goz teatisini bile imkanstz buak
mak ic;in bulundugu yeri terketti. Pence
renin kenarma gitti, dt~an bakmaga ba§
ladJ. Zaten biraz sonra Kutsinin kendisi· 
ni p;ormege gelecegini samyordu. 

Kenan, Suadiye ko§kleri arasmdan 
Adalan ve denizi seyrederek binbir ihti
mal dii~iiniirken omzundan bir ses: 

- Vallahi Kenan Bey, dedi, sizi bu
rada bulacag1mt hi~ ummazdtm. Ne ta
lihli adammi~Im !.. 

Kenan ba~ml c;evirdi. Avct veya yolcu 
k1yafetindeki Kutsi yan•ba§mda ayakta, 
elini Kenanm omzuna koymu§, giiliiyor· 
du; Kenan: 

- Sa hi mi? dedi ve ayaga kalktt. 
Zabtta memurile pek dost olduklan hal
de onun meslek icabt kendisini daima ga· 
fil avlamak istiyecegini pek iyi biliyordu: 

- ,Soyle oturaltm I 
Diyerek vagonun en arkasma c;ekti. 

Y erle~tiler. Kutsi laiibali: 
- Camm efendim, sizi telefonda bul

mak kabil degil ki 1.. Ne zaman telefon 
etsem evden, «~imdi ~1kt1 !» cevabtm a
hyorum. Galiba hie; oturdugunuz yok! 

Kenan hayretle: 

• • • • • • • • 
Demek bir iki defa beni aradm1z 

oyle mi "? Halbuki evden hi~ bahsetmedi
ler. 

- Olabilir; telefonda bana cevab ve
ren galiba hizmet~i idi. Y almz bend en 
evvel bir hamm k1zm da sizi arad1gtnt 
ogrendiml.. 

Kutsi pek manidar giiliiyordu. 
Kenan. bu alaym online ge~mek ve 

stkmllh bir vaziyetten kurtulmak ic;in he-
men: 

- Acaba gene size faydah olmam m1 
melhuzdu? Beni aradtgmtza gore ... 

- Hay1r, hayn ... Arllk sizden yar -
d1m istemege utanmm. Sadece hatmmzt 
sormak i~in telefon etmi§tim ... 

- T e~ekkiir ederim; pek naziksiniz I. 
- Fa kat benim telefon ettigimi size 

haber vermedilerse bir ba,kasmm telefon 
ettigini de soylememi§lerdir belki. hte 
buna yananm. 

Kenan dudaklanm ISirdJ. Cevab ver
memek istedi. F akat dogru olmtyacaktt: 

- Bana ba~ka bir telefon mu~ Kim
den?.. diye wrdu. 

Kutsi giildii. Y an gozle Kenana ba
karak: 

- Kim den oldugunu bilmiyorum; 
amma sizin evden haber verdiler. Tath 

geliyor! 
bir kadm sesiymi§ ... 

Kenan hem kiZiyor, hem hiddetini 
belli etmemek istiyordu. Kendisi bir miic
rim degildi. 0 halde bu adam telefonuna 
kan~acak kadar hakkt nereden buluyor· 
du?.. 

- Olabilir, tamd1klardan biri ala -
cakl 

Demekle iktifa etti. Kutsi onun camm 
sJktJgmt ani ami§ gibi: 

- T abii, kimbilir, size nelcadar ~ok 
telefon eden ince sesliler vard1rl .. dedi. 
Sonra biraz durarak sordu: 

- Diinkii Pendik ziyaretiniz hi~bir 
netice vermedi mi Kenan Bey~ 

Kenan tereddiidle durunca: 
- Camm ben den ne sakhyorsunuz ~ 

Ben sizin ~u cinayet serisile alakamzm 
sebebini bilmiyor muyum ~ Bunda gizli
yecek ne var?.. Sizin bu yolda aradtgt· 
mz ba~kas1, benim aradtgtm ba§kalandlt. 

- Dogru!. 

- 0 hal de ne sakhyorsunuz "? Zaten 
saklasamz bile ak§am, trene nekadar i.i
midsiz ve elibo~ di:indiigiiniizti bilmiyor 
muyum~ 

Kenan, rahat nefes almaga ba~ladt. 
Ba~komiserin kendisine aid malumatlna 

RADYO 
( Bu aksamki program) 

ISTANBUL: 
12,30 plakla Ti.irk mus1kis1 - 12,50 ha.va

dls - 13,05 pHikla hafit mu~lk - 13,25 muh
tellf plak ne~rlyatt • 18,30 !fay saatl, dan.s 
muslklsi - 19,30 monolog (PI§kln Teyze ta.. 
rafmdan) - 20,00 Tiirk musikisl heyetl ta
rafmdan klasik eserler - 20,30 Saflye ve 
arkada.§lart tarafmdan Tiirk musikisl ve 
halk §arkilarJ • 21,00 solo keman: (Huber
man, Krayzler ve Kazals) m blrer pl~~ , 
22,30 Anadolu Ajans1 haberlerl. 

BUDA.PEiJTE: 
18,35 orkestra konserl - 19,25 konfera.ns-

19,55 plyano lie 11ark1 - 20,35 kon!era.ns • 
21,05 gramofon - 22,15 haberler - 22,30 
Frans1z musikisi - 23,25 cazbl¥ld ta.kmu .. 
24,05 senfonik konser. 

BELGRAD: 
20,55 §arkllar - 21,35 Belgrad opera.smdan 

naklen opera yaYJm - 23,05 son haberler. 
BUKRE~: 
19,05 radyo orkestras1 - 20,25 konfera.ns. 

20,45 tamnm1~ san'at'karlarm eserler1 • 
21,20 konferans - 21,35 muslkl • 22,10 kon. 
ferans - 22,15 §arkllar - 22,35 haberler • 
22,50 mand<tlin orkestrast • 23,25 orke.stra 
konseri. 

VARiJOVA: 
18,05 ku~iik orkestra konserl - 10,05 ko. 

nu§malar - 20,45 plyano ve keman koN>erl-
21.10 haflf musiki ve prk1lar • 21,35 sen • 
fonlk kon.ser - 23,20 .spor yayuu - 24,05 
dans havalan. 

PRAG: 
18,40 plyano konserl - 19,05 konu§malar. 

19,15 almanca yaym - 21,45 opera havala.-
n - 23,05 haberler • 23,20 plya.no konser1 -
23,45 a.lmanca haberler. 

MOSKO VA: 
19,50 halk liarkllarl - 20,05 muhtellf te· 

hirlerden nakU - 22,05 yabanc1 dillerde ya. 
Yin. 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece nobe~i alan eczaneler 'unlar

dir: 
istanbul clhetindekller: 
Aksarayda (~ref), Alemda.rda. (E~et 

Netetl, Bakirkoyde (lstepaJ.'l), Beyaz1dda 
(.Uador Vahram), Em1n1Snllnde (Be~lr Ke. 
mal, Cevad), Fenerde (Hiisameddfn) Ka.
ragiimriikte (Kemall, Kti~iikpa~a.rda' (Ne
catll, Sa.matyada. (Erofllo.sl, f2ehreminln. 
de (A. Hamdi), ~hzadeba.§mda (Asaf), 

Beyoglu cihetindekller: 
Gala. tad a (Yicopulo), Haskoyde (Bar but), 

Kastmpa§ada (Vastf), Merke~ nah1yede 
(Matkovl~), (VInkopulo), ~~~Ide (Pertev>, 
Ta.ksimde (Kemal Rebiil), 

tiskudar, Kad1koy ve Adalardakiler: 
BUytikada.da (Merkezl, Heybellde (Yu • 

suf), Kad1koy, Muvakk1thanede (Saadet), 
~a.dtkoy, Sogiidlii~e~mede (HuliLsl Osman), 
Usktidar, imrahorda (imrahor). 

BEYOGLUNUN YILDIZI 
SAKARYA sinemas1 (eski Elhamra) 

§imdiye kadar his goriilmemi~ tarzda 

elektrik tcsisatile siislenmektedir. Bey

oglunun parlak bir ylldlZl olacaktll'. 

Kadtkoy Siireyya Bah~esinde 
HALK 

OPERETt 
Bu aktam 
21,45 te 

Deniz Havaai 
Yarm aktam 

Beylerbeyi 

fskele tiyatrosunda H A L t M E 

hem ~a§tyor, hem kiZlyor, hem de mem~ 
nun olnyordu . .Su birkac; soz onun, Ner· 
minden haberi olmad1gma i§aretti. Hele1 

- Ben size bir§ey soyliyeyim mi dos· 
tum!.. AradtgmiZI bu iz iizerinde beyhu
de anyorsunuz. 0 §imdi istanbulda bir 
evde gizlenmi$ olacakttr. 

Diyince biisbiitiin rahat etti. Giilerek 
ba§mt c;evirirken kaptdan giren koylii kt· ' 
yafetinde bir adamm gozlerini ba§komi· 
sere diktigini gordii: Mehmed Kutsi, bu 
koyliiye: 

- O~iincii vagonda, ikinci s1ra. 
Dedi. Kenan Kutsinin yiiziine baktt. 

Ba§komiser ~ok ciddi idi. 
- Gene pek miihim bir iz iizerinde 

goriiniiyorsunuz Kutsi Bey 1.. 
- Evet ... Fakat bu da bo§ ~tkacak 

diye korkuyorum. Malum, Pendikteki 
cinayet meselesi .• 

- Hep ayni adamm i~i degil mi~ 
Ba§komiser ba§mi salladt: 

- Kii~ilk bir emare, bir ipucu yoli 
mu? 

- Pek az, yok gibi bir§ey. <;ok mahir 
ve pi§mi,, kurt olmu§ bir haygudun i§i. 

- Bir ki§i mi dersiniz? 
(Arka.n 11/lT] 
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14 Eyltll 1936 c- Tiirk t~ba~b~t t;rihinde ) 
Bulunan ilk • 

IZ 

Fu • Li Tiirktiir ve burada beyindeki kurdlar1 
aytkbyarak iyi eden doktorlar vardt 

tstanbul Vniversitesi Ttb Tarihi Ens
titilsii. Turk tababeti tarihinin islami • 
yet devrinden evvelki zamanlara aid 
bir<;ok garb ve §ark ve bilhassa <;in 
mehazlarmdan toplatttrtlan vesaiki 
§imdiden ttb tarihile me§gul olanlarm 
ve tarihc;ilerin nazari dikkatini celbet
mek ic;in ne§re karar vermi§tir. Ttb Ens 
titilsilniln gazetemize tevdi ettigi eski 
'l'urklerde tababetin ve kimyanm bu. -
lunduguna dair tarihi izleri bu.gilnden 
itibaren derce ba§hyoruz: 

Tham sii.lalesi tarihinin 146 nc1 bab1 -
nm 16 ne1 sahifesinde, miladi dordiincii. 
Ve be~inci amlarda, Fu-lin Kralhg1 dok
torlanmn pek ziyade mlistaid olduklan 
Ye gozdeki perdeyi, beyindeki kurtlan te
rnizliy;!!ek iyi ettikleri, kaydine tesadiif 
edil1r. 

Bu husus son (Han) lann tarihinde 
de aynen mevcuddur. Visdelou da bunu 
«Bibliotheque Oriental» in 147 nci sa -
hifesinde, terciime suretile ne§retmi§tir. 

Bu doktorlann Tii.rklere aid oldukla
nnl ispat edebilmek i~in, evvela F u-lin 
iillcesinin cografi vaziyetini tesbit etmek 
laz1md1r, · 

Tham siilalesi tarihinde bu kralhktan 
§U suretle bahsedilir: Bu kralhlt garb 
denizi~n sahillerindedir. ~ehirde lie; ta
ne saray vard1r. Bu saraylann dahili ka
Pilannin hepsi zik1ymet ta§larla donabl
ITIJ~ ve oriilmii§tlir. Merkez kap!larmm 
ortasmda altm bir terazi vard1r ki bu 
terazinin kefelerinden birisinde altm bir 
heykel bulunmakta ve heykelin ba~mda 
da gene altrndan viieude getirilmi~ on iki 
lane yuvarlak vardJT. Bu yuvarlaklar 
her saatte bir defa, birer hirer bir kefe -
den diger kefeye dii~erek saat ba§llll ha
ber verirler. (Visdelu, Bibliotheque sa -
hife 174). ~u halde Arablarm bu top -
raklan istilasmdan ~ok evvel, Tiirkler 
arasmda saat dedigimiz ~ey mevcuddur. 
H21run Re§ide ithaf edilen saat meselesi 
Zorla TUrk medeniyetinin Arabhga kal
bedilmi~ ~eklinden ba~ka bir~ey degil -
dir. 

Bu saraylann siitunlan da turquoise· 
dandJ, yani firuze ta~mdand1. Duvarlan 
cam veya kaya kristallerinden viicude 
etirilmi~ti. T abanlan altm, ap!lan da 

, fildi~indendi. 
Burada oyle hokkabazlar vard1 lei 

yUzlerini ate~lere sokarlar, nehirler ak1 • 
brlar, elleri iizerinde goller viicude ge • 
tirirler, ag1zlanndan inciler, bayraklar 
tlltanrlardt. 

Burasmm doktorlan gayet mi.istaid • 
di. Gozdeki perdeyi, beyindeki kurtlan 
tekerek iyi ederlerdi. • 

<;in tarihinin atlk ve vazlh bir surette 
Yazd1g1 bu mesele, garb mUverrihlerinin 
ellerine dii~iince ashm kaybederek ba§ka 
bir ~ekle girmektedir. Visdelu birdenbire 
fu-lin kelimesini !stanbul !mparatorlugu 
Yap1verir. !spat olmak Uzere de der ki 
«Bunlarda olmiyen ezeli adamlar var -
tnl~. Yani Bonzler mevcudmu§ !» Delili 
de bu kadard1r. 

Cin tarihinde Bonzler kelimesinin ba
Zl ki111Jrevi maddelerle insanlan ezeli ve 
ebedi ya~atmasm1 bilen insanlann fen • 
lerine tabir edildigini goriiriiz. Boyle bir 
ilme Bizansta sahib olan insanlann bulu
nup bulunmadiklanm takdir edemiyoruz. 
Bilakis Uygurlarda Bonzlerin bulun • 
duklanna, yani kimyevi maddelerle in • 
lanlarm omiirlerini ziyadele§tiren tabib -
lerin mevcud olduklanna dair kayidlere 
tesadlif ediyoruz. T uhaf1 ~u ki. bu da 
Yisdelunun bizzat terciime ettigi eserin 
diger bir sahifesinde mevcuddur. Uygur 

Kralhgmdan bahsederken, bu kralhgm 
(:in imparatoruna Brahma mezhebinin 
banisinin di~lerini gonderdigini ve bu -
nunla beraber Bonze ilmini bilen bir de 
tabib hediye ettigini yazar. (Visdelu; 
Bibliotheque sahife 126). Demek ol uyor 
lei kimyevi maddelerle insanlarm hayat
lanm idame etmek ilmi Bizansta degil, 
fakat Tiirkler arasmda mevcuddu. Vis
delunun bunu Bizansa atfetmesi mesele
si, «h~tiyan olmalan dolayJSile bunlan 
bilmeleri laz1m geldigi kanaatinden» ba§
ka bir~ey degildir. Nitekim. Kublay Ha
nm 1271 tarihinde (:in lmparatorlugu 
payitahtml topla dii§iirmege muvaffak 
olmas1 hususundaki kanaati de gene bu 
giiliinc; h1ristiyanhk akidesinin bir eseri
dir. Top meselesinde de ~in tarihinden 
terciime ile §unlan yazar: 

«Kublay Han kendi kamndan bir 
krala, to~ulanm gondermesi ic;in adam
lar gonderdi. Bu talebi derakab kabul 
edildi, ve iki ki§i toplarile geldi. Bunlar
dan birisinin ismi 0-Lao-Y atindi, dige -
rinin ismi ise Y-su-ma-yudu. Bunlar top
lanm Siam-yam-fu §ehrine diktiler. Bun
larm giiriiltii.siinden yer ve gok titriyor
du. Bu toplar oniine tesadii.f ettikleri 
her~eyi y1k1yordu..... Bundan korkan 
~ehrin kumandam Liu-ven-fuau §ehri 
Tiirklere teslim etti.» 

<;ince terciimesile bu kadar kalsa ga
yet iyi bir§ey. F akat biraz sonra kendi 
kendine iki top~unun isimleri iizerinde 
etimolojik tetlciklere giri§ir. Bu toP<;ulan 
miisliiman yaparak 0-lao-yatin isminden 
Alaeddin, Y-su-ma-yu dan da !smaili 
c;1karhverir. Ve sebeb olmak iizere de 
(:inlilerin bunlara hoei - hoei dedikleri -
ni gosterir. Bir defa hoei kelimesi (inli
ler tarafmdan yalmz miisliimanlara izafe 
edilmi§ bir kelime degildir. Bu dogrudan 
dogruya Tiirklere tahsis edilmi§ bir isim
dir. (:ok ~i.ikii.r ki bu mada Kublay 
Hanm yamnda bulunan (Markopulo) 
bu topc;ulann miisliiman olmad1klanm 
soylemektedir. Visdelu bunlan miislii -
man yapmakla topun Arablardan getiril
digini ve Arablann da U.tinlerden aldt
glm iddia eder. 

Barutun harbde kullamlmaga ba~la -
d1g1 zaman - Avrupada - I 330 tarihin • 
den sonrad1r. 1Ik defa da top halinde 
degil, yangm c;1karmak suretinde kulla -
mlm1~tJr. Topun icad1 ise, Avrupadaki 
1339 dur, 

Halbuki Kublay Han, bu topu 1271 
tarihinde kullanml§, ve ~in tarihlerinin 
dedigi gibi, Arablardan degi], fakat 
kom~usu Tiirklerden getirmi§tir. $u hal
de Tiirkler arasmda topun istimal edil -
digi tarih I 250 ve I 230 olmas1 lazimdJr. 
Yani Avrupadan bir am evveldir. Bu 
hususu ba~ka bir makalemizde delillerle 
gostereeegiz. 

Sadede gelelim: 
Visdelunun ~inliler tarafmdan bu 

halklara T a sin denmesini de Bizans o -
larak kabul etmek pek garibdir. Halbuki 
<;in tarihlerinda T a sin kelimesinin mana-
51 biisbiitiin ba§kad1r. 

Tiirklerin hakiki cedleri A-sse-nah • 
lara Cinliler Tsenler veyahud Tasinler 
derlerdi. Oueilerden (:in lmparatoru 
Thai-Wou zamanmda bu lmparator 
Tsin ve yahud T a sin Tiirk kabilesini 
maglub ettikten sonra Assenalard~n be§ 
yiiz aile Altmdaga gelip tavattun et • 
mi~ler, burada demirden silahlar yap • 
maga ba~laml§lardi. F akat ball (in mi.i
elliflerine gore de bunlar garb denizinin 
sahillerine yani Hazer denizine gelerek 
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Eldivensiz elini, miilaziminin avucuna J g1ma miiteessifim. Arka~a~lar btraksay
lcoydu. Bi:iylece elele, omuz omuza, ba- d1lar agzm1, b~~r.nunu dagJt~cakttm. Si -
zan birkac; kelime konu~arak. daha c;ok zin ic;in soyledJ~l alc;akc;a sozlerden oyle 
ausarak ve ikisi de duyduklan derin sa a· tepem atm1~tl k1 Avrupa~~ .. olsak onu dii
detin zevkini yudum yudum ic;erek y e· elloya davet eder. y a olur, ya oldii -
1ilkoye dogru gidiyorlard1. riirdiim. . . 

Otomobil bozuk kaldmmlarda sars1 - - Demek bem bu kadar seVJyorsunuz 
hp sallamyor. o zaman iki sevgili birbi- ha? 
rine c;arp1yor ve bu rahats1zhk bile ho§- - Deli gibi, dedi: §apkaslm ~1kanp 
Ianna gidiyordu. ba~m1 Sanihanm omzuna dayad1. Ka -

Bir arahk Saniha ok§lyan bir sesle ve dm, onun ic;ini c;ektigini duydu. 
iftiharla sordu: Elile sa~lanm ok~ad1. Sonra parmak-

- Demek, benim ic;in Azamet Beye lanm gozlerine sii.rdii. Mahzun ye~il 
tokab yapi§tlrdmlz ha I gozleri golgeliyen uzun kirpikler 1slakh, 

- Evet, dedi: hem oyle bir yapl§hr- goz kapaklan ate§ler gibi yaniyordu. 
d1m ki be§ parmag1mm yeri bir iki giin - Benim giizel kahramamm, benim 
yiiziinde kald1. Mahkemeye gidecekti. mahzun a§klm, diye ok§ad1. 
Sonra vazgec;ti. Alay kumandamna §i - Otomobil kaldmmlarJ berbad bir yer
kayet etti. 0 da, beni bir hafta hapsetti. den gec;iyor ve s1c;ray•p duruyordu. Her 

Ses sertle§ti: s1c;rayJ§Ia Ereiimendin ba§l kadmm om· 
- Edebsizi, adamak1lh pataklamadt· zunclan biraz daha kay1yor, gogsiine 

CUMHURIYET 

Y eni teskilat 
' 

iki Umumi Miifetti,Iik 
daha ihdas edilecegi 

haber veriliyor 
Oniimiizdeki sene miilki te§kilatlmlz

da miihim baz~ degi§iklikler olacag1 ha
ber verilmektedir. Bu malumata gore bi
ri Ege, digeri cenub vilayetlerimizde ol
mak iizere iki umumi miifetti§ligin daha 
ihdas1 mevzuubahistir. 

Ege dordiineU umumi miifetti~liginin 
merkezi izmir olacak ve Aydm, Denizli, 
lsparta, Mugla, izmir, Manisa ve Bah -
kesir vilayetleri bu miifetti§lik mmtaka
sma dahil olaeakttr. 

lkinci umum! miifetti§ligin merkezi 
Adanada bulunaeaktu. 

Bu mUfetti§liklerin ihdasile beraber 
valilerin salahiyetleri de c;ogalhlacakhr. 
Her vilayetin hirer vali muavinligi ihda
Sl da kararlar meyanmdadJT. 

Vilayetlerin adedinin de azalhlmasJ 
ve vilayetle kaza arasmda iic;iincii bir te§· 
kilat daha ihdas1 da muhtemeldir. Bu 
takdirde umuml meclislerden bir k1smmm 
lagvi icab ve iki milyon liradan fazla bir 
tasarruf yapmak imkam has1l olaeakhr. 

Diger taraftan belediye varidatlanmn 
artmlmas1 hakkmdaki kanun da kat'iyet 
kesbedecektir. Eski ikt1sad Vekili ~aki
rin riyasetinde toplanan bir komisyon 
belediyeler itin varidat araml§ ve baz1 
esaslar tesbit etmi§tir. Belediyelerin vari
dah kafi olmad1gmdan bu yiizden imat 
i Jeri laz1m geldigi kadar siiratle ilerle
memektedir. 

Komisyon Avrupamn muhtelif ~ehirle
rindeki belediye varidat kanunlanm eel
bettirerek tetkik edip memleketimizde ka
bili tatbik olan kmmlanm alm1~hr. 

Kanunun Kamutaym bu devredeki i~
timamda ge~;ece~i de soylenmektedir. 

GOMROKLERDE 
Giimriikler miidiirii geldi 
izmire ve •adan da Ankaraya gide· 

rek temaslarda bulunan 1stanbul giim • 
riikleri Ba§miidiirii Mustafa Nuri diin 
~ehrimize donmii~tiir. 

orada bir kralhk vlieude getirdiler, ve bu 
kralhga T asin Krall~· ve bilahare de 
Fu-lin Kralhib nam1 verildi. (Leon Ca
hun: intrroduetion a l'Histoire de l'Asie 
sahife 86). 

Nasturi papazlan da bize 1ranhlann 
fenaiiklanndan bahsederlerken bunlann 
haricl dii~manlanndan da bahsederler. 
Bunlar Romahlar, Bizanshlar, Tasin -
lerdir. (introduction, sahife I 07). Ve 
bu T asinler iranla ~imal hududunu te~kil 
ederler. 
~u halde pek hakh olarak fu.lini lra

nm ~imalindeki Hazer Tiirkleri olarak 
kabul etmek zarureti vard1r. Zaten Cin
liler tarafmdan Sin kelimesi Tiirk iilke -
lerine verilmi~ isimlerdir. .Sansi eyaletin
de Sin-Sen gibi birc;ok yerler meveuddur. 
Daha dogru bir tabirle Sin bir TUrk a -
ilesi, kabilesi ismidir. 

Daha bii.yiik bir ispat ta <;in tarihle -
rinde zikredilen bu garb denizinin is ~ 
minin Kuzgun denizi olmasid!r. ilk iki 
Hanlar zamanmda da Hazer denizine, 
garb denizi dendisi gibi Kuzgun denizi 
de deniyordu. 

Buradaki parlak medeniyele, duvar -
larJ, kap1lan altmlarla, elmaslarla siisli.i 
saraylara gelinee, bunu Bizansta • degil, 
fakat burada gormek miimkiindii. Nite
kim Bizans sefiri Zemarque Bizansta gi:i
remedigi bu medeniyeti, sadece burada, 
bu Tiirkler arasmda gormii§tii. (Okuyu
nuz: Menandre tarihi). Binaenaleyh 
F u-lin Tiirktiir ve burada beyindeki 
kurtlan ay1khyarak iyi eden doktorlar 
da Tiirktii. T arihte bu Turk tababeti 
hakkmda ras~eldiRimiz birinci izdir. 

c: 
dogru iniyordu. Saniha, mii§fik ve hima· 
yekar bir hareketle sol kolunu uzath, o
nun boynuna sanld1. 

ErcUmend, §imdi onun ba§ dondiiri.icii 
kokusunu emerek, astragan mantosunun 
ic;inden gelen tath hararetini duyarak i:iy· 
Ieee kald1. Gene miilazim, bu mes'ud va· 
ziyette ebediyete kadar kalmak istiyor 
du. Hudud boylannda, Sahrayi Kerbe
lay! and1ran c;ol gibi yerlerde, cehenne· 
mi s1eaklarda c;ektigi mihnet ve me§ak -
katleri, hicran ve elemleri hep unutmu~
tu. Sanihamn gogsii, a~kmm mes'ud cen· 
neti idi. Eger bu cennetin saadetini se~,jz 
sessiz tatmakta bliyiik bir zevk bulma • 
sayd1, bir §arkmm ~u iki m1sram1 giizel 
tesile bagira bag!Ta soyliyeeekti: 

Gozlerin Kur'ant a§ktmdtr, 

Olsa da hatta cehennem, 

kucagm cen
netim, 

orda yanmalt: 
tstenm. 

Erciimendin giizel ba§l, gog iiniin iis· 
tiinde yatarken Saniha da ayni saadeti 
duyuyordu. Bir arahk gozleri onun ba· 
vuluna ili~ti. Bu eski bavulu, hi~ ~iiphe· 
siz, ilk zabit oldugu zaman alml§ ola -
cakh. Oradan oraya gide gele, bavul da 
sahibi gibi yorulmu§ ve y1pranml§tl. S1c;· 
raYJ§mdan ic;inde pek az e§ya oldugu an-

Nicin bize seyyah gelmez? 
Eglence yok, konfor yok, 
olan1 da ate~ pahas1na! Kirmtzl rm, sari m1? 

Baska memleketlerdekinin dort misline • yani 
' 

~?::!! aliba Biiyiik Harb masmda ve 
2 ~ etlerin derili, kemikli yumu§ak 

liraya -bir bardak viski i~mek i~in hi~ kimse diin-
yantn bir ko~esinden kalktp ta istanbula gelmez! 

bir yakut par~as1 kesilip te vit· 
rinleri siisledigi esnada olaeak. Herifin 
biri yanm kilo et ahp evine gi:itUriir. C:o· 
c~klar, adm1 duyup ta kendini goreme· 

fstanbula seyyah eelbi ic;:in sarfedilen 
gayretleri kafi bulm1yanlan muaheze e
decek degilim. (:iinkii bir ~ehre seyyah 
celbi ic;:in almmasl laz1m gelen tedbirlerin 
di:irtte bir nisbetinde olsun yerinde olma
dlgml herkes goriiyor. Gec;enlerde tesa· 
diifen dost oldugum bir Amerikah sey
yahla bu i§lere dair bir konu§madan e· 
dindigim fikirleri c;ok dogru buldugum
dan seyyah ticaretini bu bak1mdan ince
lemegi faydah buluyorum. 

M uhatab1m gi:irmii~. gec;irmi~; c;ok 
gezmi~ bir Amerikah i~ adam! idi. Haya
ta gene ya~ta at1lm1§ ve i~ itin en iyi mek
tebin tecriibe olduguna inanml§br. Suf 
§ahsi kudret ve te$ebbiisile kazand1g1 ser
vetinin gelirile ya~JYacak kadar zengin 
olmu~. Simdi ortaya§J bulmu§, geziyor, 
egleniyor. 

!stanbulu ~ok begenmi§, §oyle diyor-
du: 

«- Serbest olmasayd1m, belki bura-
da seneleree kahr, hayram oldugum Bo
gazic;inizde asude birkac; yll gec;irirdim. 
Fa kat ne yapay1m ki harekete, siirate c;ok 
ah~ml§lm ve burada uzun zaman kahr-
sam muhakkak hastalanmm.» • 

Her Aemikah gibi ac;1k konu~an bu 
yeni ahbabdan 1stanbulun bir seyyah 
§ehri olup olam1yaeagmJ sormak akhma 
geldi. Bidayette i~. ~imdi de zevk ic;in 
hayahnm dortte iic;iinii seyahatle gec;ir
mi~. ameli bir hayat adammm bu husus
taki fikirleri hie; ~iiphesiz dinlenebilirdi. 
Soze ~oyle ba~lad1: 

«- On gun gibi k1sa bir mii.ddet zar
fmda gordiiklerimle size noksanlarmlZl 
saymak kabil degildir. Belki bin;ok ek· 
siklikler gordiim. F akat bunlar bence 
tali ehemmiyeti haiz meselelerdir, yani 
~;eyyah i~inden anhyan, ihhsas sahibi o
lan kimi getirseniz bunlan kolayhkla IS· 

lah edebilir. Fa kat benim as1l bilmek is
tedigim mesele memleketinize seyyah 
celbinde samimt olup olmadigm1zdu. 

Bilirsiniz ki seyyahlann dortte Uc;UnU 
Amerikahlar ve lngilizler te kil ederler. 
Bunlarm haricinde, Almanlar ve Latin 
trklar ~imdi bo] para sarfedecek kadar 
zengin degillerdir. Onun ic;in siz esas iti
barile !ngilizlere ve Amerikahlara e
hemmiyet vermeli iniz. Bunun ic;in de 
bin;ok ~artlan temin etmeniz laz1mdu. 1s
tanbulda ilk akla gelen ~ey otel noksam
dJr. Banyolu ve konforlu oteller yapma
mz ~arthr. Seyyah zevk adam1, konfor 
adam1d1r. Bunlan bulamad1g1 yerlerde 
durmaz, ka~;ar. 

Bundan ba~ka eglence yerleriniz de 
yok gibi bir ~ey .. Barlar, kabareler, dans 
mahalleri ~ok azd1r. Olanlarmm da biz 
Amerikahlara gore erkenden kapanma
lan pek fenad1r. Tam egleneeeginiz ma
da atlet kampmda imi~siniz gibi yat bo
rusu <;almak seyyahlarm ho~una gidecek 
bir ~ey degildir. 

Floryada c;ok gi.izel bir plajnnz var. 
Aneak orada ~imdiki tesisat seyyah eel -
bine heniiz miisaid degil. Ne bir biiyiik 
otel. ne golf, ne Ienis yeri; hatta eglence 
namma hic;:bir ~ey yok. Mesele sadece 
bir kumsalda deniz banyosuna miinham 
kahyorsa bu kafi degi]dir. 

Maamafih soyledigim gibi bunlar te
mini o kadar gi.ic;: ~eyler degil. fsterseniz 
yapabilirsiniz. Yalmz egleneeyi ucuza 
mal etmesini gaye ittihaz etmelisiniz. 
Diinya buhranmdan sonra en zengin 
milletlerin bile para sarfetme kudretleri 

la§Ihyordu. Saniha, ~imdi oyle bir rik -
kat ve §efkat i~inde idi ki Ereiimendin bu 
e~ki bavulu bile onu miitessir ediyordu. 
Dayanamad1 Ercii.mendin boynuna sa -
nh olan kolile gogsiiniin iistiindeki ba~m1 
kendi ba mm hizasma kald1rd1. Zay1f -
hgma ragmen biitiin giizelligini muhafa· 
za eden 0 tunc ba§tn yanaklannJ optii, 
optii: 

- Benim sevgili a§klm, benim mah -
zun a§kJm! ... 

Sonra, onun lc.iic;iiciik kulagma f1sJl • 
dad1: 

- Gittigini isetmiyorum Ereiimend. 
Yann Bursaya gitme; kall Seni kolla
rlmm arasmda biitii.n §efkatimle, biitlin 
a~ kim Ia teselli, tedavi etmek isterim; kall 
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Saniha, kiic;iik salonundaki §ezlonga 

uzanml§, bir mektub okuyordu. 0, bu 
mektubu ka~ kere okumu§tu; fa kat hal a 
okumaga doymam1~h. Erciimend bu 
mektubu ona Bursadan yazml§h. Kotii., 
kiic;iik bir vapurda, hayli kalabahk yol
cular arasmda, biitiin bir giin si.iren se -
yahatini anlahyor: 

«Kalbimde, senin sac;lanntn. senin du· 
daklanmn, senin viieudiiniin doya doya 
tt>neffiis ettigim kokusu '\arken sarm1sak 

azalm1~hr. Bunu gozden uzak tutmamak dikleri o aziz nesneden bir parc;ay1 baba· 
~arttJr. lan~m eJinde goriince kO§U§UTJar, el OTD· 

Memleketinizde Amerikah ve ingiliz maga ba~larlar ve sorarlar: 
seyyahlarm en ~ok istihlak ettikleri - Baba, et c;•ktl, i:iyle mi~ 
maddeler miithi~ pahalt. Mesela biz A- Demek lei et yi.izii gorememek, c;ocuk· 
merikahlar c;:ok i~;ki i~en bir milletiz. ln- .larda o?un mevsimlik yemi§ler gibi c;:1k1p 
gilizler de keza. Sizin it;kilerinizin en ~atar bir§ey olduguna inane uyand!Tabi· 
ucuzu bile miithi~ pahahd1r. Viski, cin hyormu~! 
ve buna benzer d1~andan ithal ettiginiz 
ic;:kiler ate~ pahasma. Bir bardak kotii 
viski ve soda bir buc;:uk. iki lira. Diinya
mn hi~bir yerinde goriilmemi~ bir fiattn. 
Dii~iiniiniiz ki Amerikahlann i~ki iten
leri gUn de dort, be§ viskiyi sizin T a~de
len suyu ic;:meniz gibi ic;:erler. Bundan 
ba~ka iic;: be kokteyl, bir iki §i e bira da 
yuvarlarlar. Y almz bunlan hesab ede
cek olursak bir Amerikalmm !stanbulda 
yevmiye vasatl olarak on be~. yirmi lira 
ic;:ki paras! vermesi laz1mdir ki bunu her 
babayigit - hele bugiinlerde - gozden c;l
karamaz. Ayni ic;kileri daha egleneeli, 
daha konforlu Avrupa eglenti yerlerin
de buradakinin dortte bir fiatma tedarik 
etmek kabildir. 

Sonra memleketiniz dii.nyanm en ne
fis tiitiinlerini yeti~tirdigi halde sigarala
nmz da c;:ok pahah. Y enieeden yukan 
kahn sigaretlerinizin (ki seyyahlar bun
lardan i~;mek isterler) vasati otuz be~ 
kuru~a geldigini farzedelim. Bunlardan 
biz giinde di:irt, be~ paket ic;eriz. Arada 
da lie; dort sigar tiittiiriiriiz. Sigarlann 
fiat1 burada, misli gorii.lmemi§ bir ~ekil
de yiiksektir. 

Anlatmak istedigim §Udur ki yemek, 
yatmak parasmdan baric, bir Amerikah 
yahud !ngiliz buraya gelip te bardagmJ 
bir buc;:uk liraya viski, §i§esmJ yetmi~. 
seksen kuru§a bira, tanesini bir liraya si
gar, paketi kuk, elli kuru§a sigara i~ -
mez. 

Hakikaten seyyah celbetmek ve mem· 
leketinizde seyyahlann uzun miiddet ka
larak para buakmas1m istiyorsamz ilk 
i~ ic;ki, tiitiin ve eglence ucuzlugunu te
min etmektir. y oksa diinyanm obiir u
cundan ayni ic;kiye dort be~ misli fiat ver
mek ic;in seyyah kalk1p ta fstanbula gel
mez.» 

Bu ac;Iksozlii Amerikahya ben hak 
vermekten ba~ka soyliyecek soz bulama
d!m. Bilmem bulanlar olur mu? 

NOZHET ABBAS 

Bugday piyasas1 

Ziraat Bankast 
mubayaata ba~hyor 

Ziraat Bankasmm oniimiizdeki hafta 
ic;inde bugday mubayaatlna ha§hyaeag• 
haber verilmektedir. 

Bu sene havalarm yag1~h gitrnesi ve 
mahsuliin de c;okc;a olmas1 dolayJsile har
man geeikmi~. bu yiizden banka muba 
yaata ba§lamami~h. Halbuki gec;en sene 
banka bundan c;ok evvel mubayaata ba§· 
lam•§h. Bu sene mahsul koylliniin elinde 
daha yeni toplanm1~ bulunmaktadJr. 

Bankanm bu y1lki mubayaa fiatlar1 
gec;en seneden oldukc;a farkh olaeakt1r. 
c;:unkii gec;en seneki fiatlar darhk zama· 
na uygun olarak tutulmustu. Banka bu 
sene mevcud bugday mubayaa merker 
lerine 52 merkez daha ilave etmistir. 

kokulu. yag kokulu, kiif kokulu bir ka· 
labahgm doldurdugu bu darac1k ve kii
liistiir vapur salonunda seyahat etmenin 
!Shrabm• dii§iin Saniha» diyordu. 

Bursanm k1~m yagmurlu havalarda, 
c;ok kasvetli . oldugunu, tepesini bulutlar 
sarmi§ Uludagm her an ~ehrin iistiine a
barunl§, onu ezeeek gibi bir vaziyette 
durdugunu yaz1yor, annesinin evine an· 
s1zm girince, anae1gmm ve ihtiyar anne
annesile k1zkarde§lerinin nas!l sevindik -
lerini, nas1l agla§tlklanm uzun uzun an· 
latlyordu. 

<<Annem, benim kendisine gond~rdi · 
gim Haleb i~i altm gerdanhg1 bir hhs1m 
gibi boynundan c;1kanmyan hasretli an· 
nem, tunc yiizlii. oglunu goriince boynu
ma sanld1, hiingiir hiingiir aglad1. Hepsi, 
beni c;ok zayJflaml§, adeta kurumu§ bul
dular. F akat, ben onlan s1hhatte goriin
ce pek sevindim. Bana kUc;iik bir oda 
hamlaml Jar. Biitiin ~ocuklugumdanberi 
kullandJglm eski e§yamJ bu odaya koy
mu§lar. Bunlan gori.ince, kendimi mazi· 
de ya~1yorum sand1m. Calatasaraydan. 
Kuleliden, Harbiyeden eve izinli don -
diigiim giinlerimi habrlad1m. F akat, bu 
eski hahralar arasmdaki hayah~dan pek 
c;abuk b1kttm. Burada durmadan yagan 

*** D~~ .!ki mekteb c;oeugunun bizim pen-
cere onunde heyeeanh bir miinaka aya 
tutu~tuklanm gordiim. Bunlardan biri 
altmm k1rm1ZI, obiirii de san oldugunu id
dia ediyordu. 1kisi de iddialanm tevsik 
edecek delile sahib degillerdi, bu yiizden 
N uh diyip te peygmber demiyen adam 
mevkiinde bulunuyorlard1. 

Onlarm masum bir inadla iddialannda 
1srar etmeleri, pembe yiizlerini ktzlllajt.ra 
hZIIIa tJra k!Tm!Zl veya san diye tepin
meleri ilkin ho~uma gitti, sonra da bo~ ye
re nefes tiiketmeleri yiiregime dokundu, 
itime miidahale hevesi c;oktii: 

- Y avrulanm, de dim, siz ah§maYl 
b1rakm da bana uslu uslu cevab verin: 
Altm neye derler) 

Sustular ve «okumadik» diyen bir 
gozle beni siizdiiler. OnlarJ masum inad
lanndan -birbirlerine kmlmakslZJn· uzak
la~ttrmak i~in anlatmaga ba lad 1m: 

- Altm havada, suda bozulmaz bir 
madendir. Gerc;i parlak ve san bir rengi 
vard1:. Lakin eridigi zaman ye§il gorii
niir. lnce pul halindeyken klrmtzl akisler 
verir. Boyle c;e§id c;e§id renkler ald1~ 
i~;in c;e~id te~id adlarla amhr: Mat alhn, 
san altm, ham altm, ayarh altm, beyaz 
altm gibi. Sonra altm varak, altm rih, al
tm c;ubuk, altm kakma gibi ~eyler de var
dJT. Dilimize altm akc;e, altm babas1, al
tm suyu, altm topu, altm yapragJ, altm 
oluk gibi sozler de girmi tir. Eski devir· 
lerde bizim E~refi, Aynalt, Barbut, 
Zerimahbub, Zincirli, Hayriye, Gazi, 
Sand1kh, Rumi, Kamertab, Sultani, ~a
hi, T ugrah, Adedli adm1 ta§Jyan alttnla
rlmlz vard1. Be ibiryerde, yanmbe§lik, 
yiizliik, ellilik, yirmibe§lik alt~nlar da 
siis i-;in kullamludJ. Onbe~inci asuda bii
tiin insanlarm kullandJgl altm alh yiiz to
nilato ag1rhgmdaydt, ~imdi her y1l topra
gm altmdan lie; yiiz tonilato altm c;•kanh
yor. Bu giizel maden ic;in Tiirkler giizel 
meseller ve §iirler soylemi§lerdi. Mese
la: «Her parhyan altm degildir» derler. 
«Simdi altmla biterken her i§ • Alcc;e 
igermi duayi dervi§» beyti de me§hurdur. 

Benim, kiirsiisiiz bir hoea gibi, pen • 
ceremden uzanarak verdigim bu uzunca 
dersin onlan klrmJzJ - san davasmdan vaz 
gec;ierecek kadar tesir yaphgml tahmin 
edip maksadJml ortaya koydum ve ogiid 
verdim: 

- .. Art1k atl§m1ya liizum yok, degil 
mi? Oy)eyse karde§ karde§ yolunuza gi· 
din. 

Zeki yavrular, birbirlerine bakJ~IJlar 
ve sonra giiliimsiyen gozlerini bana c;eYi· 
rip ~u cevab1 verdiler: 

- Hoealanm1z bize derslerin mii ah
has olmazsa para etmiyeeegini soyliiyor~ 
lar. Siz altmt anlathmz amma gosterme~ 
diniz. Bir altmm1z varsa gi:isterin de gO
relim, renginin san m1, ktrrnlZI mJ oldu
gunu anhyahm. 

Emeklerimin degeri arttk bak1r olmu§• 
tu ve susmak gerekle§mi§ti 1.. 

M. TVRHAN TAN 

yagmurlann ve eski ah§ab evlerin, kiif -
lenmi§ kiremidlerin manzarasJ smmme 
dokunuyor. Annemi, kiZkarde§lerimi c;ok 
gorecegim gelmi§ olmasa, burada yanm 
saat bile oturamam. S~vgili SanihacJgim, 
anhyorum ki sen benim hayat1msm. Ha· 
Yamsm, giine§imsin, her~eyimsin. Arhk 
sensiz ya§Jyamtyacaglml hi sediyorum. 
Bundan sonra ancak seninle, yahud i:i -
liimle mes'ud olabilirim.» 

Saniha, Erei.imendin mektubundaki bu 
«oliim» kelimesinden irkilmi§. korkmu§· 
tu. Mahzun a kmm mektublannda ve 
Soz}erinde Slk Slk bu menhus keJimeyj 0• 

kuyor, i§itiyordu: blum, oliim ... 
Delice ne§'eli ve mes'ud olmad1gl za· 

manlarda, Erciimendin ruhunu matemli 
bir hava sanyordu; sanki delikanh cena· 
Zl' c;1kan bir evde oturuyormu§ gibi ke • 
derli bir hal ahyordu. 

Erciimend, bu gene ya§mda neden bu 
kadar mahzundu ~ Payastaki halini, gur 
bet ve hicrana atfetmi§ti. ~imdi, lstan • 
bulda kendi yanmda da, yahud da Bur-
5.,da aile ocaibnda da, s1k 1k kedcrlenip 
duruyordu. Daha tocuk denileeek bir 
ya~ta harbde, kar lla~ligl l<;in mi. oliimle 
bu kadar teklifsiz olmu~tu? 

r Arkast var] 



Rom en boksOrii T eodoresku 
Kiryakoyu nakavt etti 

Yiizme yart~lartnda yeni Tiirkiye rO
korlan yaptldt. Beykoz ~am pi yon oldu 

Dun T aksim stadyomu heyecanh boks 
ma~lanna sahne olmu~tur. Romanyah 
boks §ampiyonu T eodoresku da ilk rna -
~m1 tamnnu§ boksorlerden Kiryako ile 
yapml§ ve kendisini onuncu ravundda 
nakavt etmi~tir. 

Bu mlihim ma~tan evvel Co§kunla 
Avadis kar§IIa~I§, Avadis mac;1 terket
tiginden neticede Co§kun galib. sayi~mi§
hr. Ali ile Hayri, Edvardla Ismail ve 
Hiristo ile Lazaro arasmda cereyan e -
den mlisabakalar da hep beraberlikle ne
ticelenmi§'tir. 

Nihayet SITa glinlin en miihim mac;ma 
gelmi~tir. Romanyah ken?isine c;ok gli
venen bir boksor oldugundan ve daha 
evvel her kimle dovli§Se kendisini mutla· 

ka nakavt edecegini soylediginden her
kes neticeyi merakla bekliyordu. 

Romanyah boksor mayo ve Rumen 
ba.yrag1 renginde lmmlZI, san, mavi kor
delah kemerile ringe ctikhgl zaman bin 
ki§iden faz:la olan balk kendisini hara -
retle aHt1§lad1. Orta hakem ftalyan bok-
50rlerinden T erolit. Mac; ba~lad1. 

Birinci ravund, tamamile bir deneme 
ile g~-ti. iki boksor gayet ihtiyath dovii
§iiyorlar, birbirlerinin hakiki degerini an
lamaga c;ah§Iyorlardl. 

l<K.inci ravund ba§lar ba§lama.z Ro -
manyak boksorlin yava§ yava~ hakimiye
ti dine almaga ba§lad1g1 goriiliiyordu. 

Romanyalt daha serbest ve daha s1k1 vu
ruyordu. Bu ravund Romanyahmn lis -
tiinli.igile bitti. 

Oc;iincii ravundda Romanyahmn iis -
tiinliigu daha bariz bir ~ekil ald1. Kirya
koya vurdugu seit yumruklar altmda 
Kiryakonun samldtgl farkediliyordu. 

Dordiincii ravundda Kiryakonun at.Jl-

mak, bir§eyler yapmak istedigi goriilii -
yordu. Fa kat Rumen de bu hiicumlan ve 

-
Romanyalr boksoriin Kiryako ile yaptlgt ma~ ba,larken 

tek.rar yuvarland1. Hakem saymaga ba§- Erkekler arasmda yap1lan Turk bay
lad!. Kiryakonun yerden dokuzda degil, rak yan§mda Beykoz takiml, yeni bir 
dok.san dokuzda da kalkam1yacagr apa- Tiirkiye rokoru tesis ederek 6 dakika 1 
§ikard1. F akat tam dokuzda gonku idare saniye 2/ I 0 da birinci, Galatasaray i -
eden ~akir ravund bitmedigi halde gon- kinci oldu. 
ku r;alarak miisabakayr kesti. 1500 metro serbest miisabakada 

Kiryakonun menecerleri hala yerde Galatasaraydan Halil 22 dakik.a 27 sa
yatan boksorii yerinden siiriik.liyerek ko- niye ile birinci, Beykozdan F uad ikinci, 
§Csine oturttular. Hakem gonk memuru- Beykozdan Bi.ilend ii<;iincii geldiler. 

na miisabakay1 kesmesinden dolay1 c;1k1- T ram~le~den atlamada Beyk?z.d~n 
k b h kk I d ~ .. 1 d' B F ahri binnct, Galatasaraydan Sad1 tkm· §ara una a 1 o rna 1gm1 soy e 1. u . 

suretle hakemler arasmda bir ihtilaf r;1k- Ci oldular. 
tJ. Kuleden atlamada F enerbahc;eden 

s k' kib . b' . . ld Miinaka§a devam ederken Kiryako . a tr ra 512 mnct 0 u 

*** giic;bela oturmakta oldugu iskemleden 
yere yuvarlanarak bayiid1. Kendisini olli istanbul sutopu §ampiyonlugu mar;1 
bir halde ic;eri gotiirdiiler. Beykoz ve Galatasaray kuliibleri ara-

N eticede Romany aft boksor T eodo- smda yapildi. Galatasarayhlar faik bir 
resku mar;1 kazanmi§ oldu. oyundan sonra Beykozlulan 5-1 yendi· 

Bu netice gelecek hafta yap1lacak o - ler. 
lan Teodoresku - Melih mac;mm fevka· Resmi tasnife nazaran Beykozlulai 
lade heyecanh ve miihim olacagm1 gos - yiizmede fstanbul birinciligini kazanml§· 
termektedir. Romanyah boksoriin kendi- lard1r. 

Yiizmelerd~ mevcud 8 birincilikten 
be§ini Galatasaray, i.ic;i.inli Beykoz, 8 
ikincilikten dordiinii Beykoz, ikisini Ga
latasaray, ikisini de 1. S. K., 6 lic;iincii· 
liikten be&ini Beykoz, birini 1. S. K. al
mt§lardir. 

Beykoz kullibiinii ve onun kiymetli 
kaptam F ahriyi tebrik ederiz. Yiizmeler 

hakkmdaki teknik dii§lincelerimizi aynca 
yazacag1z. 

Anadoluhisar ldman Yurdu· 
nun bayrarru 

Anadoluhisar idman Yurdunun ter -
tib edilen senelik idman bayram1 ~ok 
guzel ve ne§'eli olmu§tur. idman bay -

Sutopu 1ampiyona•rndan bir gorunu¥ 
sdn vuru§lan ayni §ekilde s1kt vuru§larla sinden 4 kilo daha ag1r k1ymetli bir bok
kar~Ila~I.. . . sorii ii~ dakikahk on ravundda su gotiir
.. Be§JDCI. ravundda Romanyah JYiden mez b1r ~ekilde maglub etmesi, k1ymeti 
J}'lfe habm dovii~tii. Kiryako bocahyor- hakkmda tam bir fikir verebilecek ma-

ram1 il;in zengin bir program haztrlan
mt§ ve bu program muntazam bir su -
rette tatbik edilmi§tir. 

du. hiyettedir. 

.. ~~lb.n~1 ravund, R~ma~yalm~n listlin- Yiizme yarl§larinda Be koz 
lugu gittlk~e daha banz b1r §ekll ahyor- , y 
du. §ampiyon oldu 

Y edinci ravundda Kiryakoda son bir 
gayret goriildii. Kiryako son kuvvetini 
sarfederek bir§Cyler yapmak istiyordu. 
Bu ravund beraberlikle bitti. 

Sekizinci ravund arhk Kiryako bir tek 
yumruk bile vuracak hal de degil. Fa -
kat bi.iyiik bir mukavemet gosteriyor. Ro
manyahnm vurdugu her yumruk kar§l -
smda sallanmasma ragmen kendisini a -
yakta tutabiliyor. 

Dokuzuncu ravundda Kiryako ilk de· 
fa olarak yere dii§tii. F akat dokuzda a· 
yaga kalkabildi. Bu mada Romanya -
hnm belinden a~ag1ya yumruk vurdugu
nll iddia ettiyse de yan hak.emler ve orta 

hakem Romanyalmm gayrinizami yum -
ruk vurdugunu gormemi§lerdi. Binaen -
aleyh rniisabaka devam etti. 

Onuncu ravundda Romanyahnm i~i 
muhakkak nakavtla bitirmek istedigi 
gorlilliyordu. Kendisini giir;liikle ayakta 
tutabilen Kiryakoya vurdugu ilk yum -
ruk onu tekrar yere serdi. Kiryako do • 
kuzda gene ayaga kalkabildi. 

Istanbul yiizme birinciliklerinin ikinci 
k1smma diin Modada devam edilmi§tir. 
Alman teknik neticeler §unlardn: 

Erkekler arasmda 200 metro serbest: 
Galatasaraydan Halil bu mesafeyi 2 da
kika 26 saniye 5/ I 0 da yiizerek yeni bir 
Tiirkiye ri:ikoru tesis etti. lkinci Galata
saraydan Orhan, iiclincli Mahmud. 

Kadmlar arasmda 200 metro serbest 
ral«bsiz olarak Beykozdan Krizanti bu 
mesafeyi 4 dakika 3 saniyede yiizmii§ -
tlir. 

Miisabakalara saat bir bu~ukta kuli.ib 
sporcular1 taraundan yaptlan bir g~id 
resmile ba§lanmt§hr. Bundan sonra sl
ra ile cimkana, giille atma, yiiksek at -
lama, ~uval yan§t, uzun atlama, yu -
murta yan§I, 100 metro ko§U ve futbol 
ma~1 yaprlml§tlr. Bu miisabakalardan 
ba§ka bir de sokak ko§usu tertib edil -
mi§tir. Miisabakalarda derece alanlara 
mukafatlar verilmi1,ltir. 

Karagiimriik kuliibiiniin 
kongresi 

Karagiimriik spor kuliibunden: 
EylUl aYl i~inde yonetim kurulunca 

uygun goriilecek giinde yapllmast yo -
netgemiz gereginden olan yurdumuzun 
yllhk kongresi 27 eylCtl 936 pazar giinu 
saat 9 da C. H. P. Karagiimriik kura -
gmda yaptlacagt ilgililere bildirilir. 

Fakat ayaga kalkar kalkmaz Roman
yah kendisine hir seri daha yumruk in -
dirdi. Kiryako bu yumruk yagmuru al -
tmda tekrar Yere dii§tii. Tam dokuzda 
umulmadtk bir enerji ile ayaga kalkma
ga muvaffak olan Kiryako, Romanya
lmm gayet ~iddetli yumruklan albnda Anadoluhisar Jdman Yurdunun bayramtndan bir inttbG 

• yen1 

Vorotilof 
bir nutuk 

soyledi 
[Ba~taratt 1 inci sahifede] 

vetler inki§af bulmaga ba§lamt§hr. <;ok 
§iikiir ekser memleketler bu yolda yii -
riimi.iyorlar. Ve harbin online gec;mek i· 
c;in tedbirler ahyorlar. Buraya geli§iniz
den r;ok memnun olduk. Devamh bir sulh 
siyaseti takib eden memleketleri temsil 
ediyorsunuz. Bu siyasete her vas1ta ile 
muzaheret ediyoruz. Biz harb istemiyo
ruz. Fakat her an Miidafaa Komiserimiz 
Mare§al Voro~ilofun idaresi altmda 
memleketimizi miidafaaya ham kuvvetli 
bir orduya sahib bulunmak mecburiye -
tindeyiz.>> 

<;ekoslovak heyeti reisi General Lu -
za, bu nutka cevabmda heyeti murah -
hasalara gosterilen hiisnii kabulden do
lay1 te§ekkiir etmi§ ve demi§tir ki: 

«- K1Z1lordunun yliksek askeri va -
s1flanna ve kudretlerine bir kere daha 
kanaat getirdik. Her an ~ok rnii§kiil harb 
§eraiti ic;inde yoruJmadan <;ah§an mute -
hammil muhariblerinizi ve bi.iyiik bir tek
nik ve tabiye olgunlugu gosteren ku -
mafldanlarmtzi gordiik. Biiyiik bir me -
haretle manevra yapan ve biitiin ale§ im
kanlanm miikemmel bir tarzda kulla -
nan piyadelerinizi fevkalade seri ve be
cerikli hareket eden ve muvaHakiyeti in
ki§af hususunda hic;bir fmah kac;!Tmiyan 
siivarilerinizin hareketlerini seyrettik. Pi
yadeyi, siivariyi, topc;ulan her an hima· 
ye eden ve r;ok glizel idare ve teknik mi-
salleri veren to}lVunuzun ah§lanna §a -
hid olduk. Askeri stmflanmzdan ikisi 
bilhassa i.izerimizde c;ok. derin bir tesir 
yapmi§~Ir: 

1 - Modern muharebenin hertiirlii 
§artlan ic;inde biiyiik bir olgunluk gas -
teren tanklanmz. 

2 - En mii§kiil hava §eraiti ic;:inde 
giic;: vazifelerini tamamile ifaya muvaf -
fak olan takib, hlicum, bombard1man ve 
tarassud tayyareleriniz. 

Nihayet, y1lmaz para§iit~iilerinizin 
yiiksek meharetini ve biitiin sunufu as -
keriyenin harekattaki insicamm1 kaydet· 
mek mecburiyetindeyim.» 

Franstz heyeti reisi olan Frans1z Er 
kamharbiye reisi muavini General Sch -
weissgut demi§tir ki: 

«- Ordunuz bilhassa tayyarecilik, 
para~litc;:iiliik ve tank<;Iltk sahalarmda a
zim teknik muvaffakiyetler elde etmi§ -
tir. 

Bu muvaffakiyetler size, muazzam 
Sovyet topraklanna bilhassa elveri~li o
lan bu yeni harb usullerini kullanrnak 
imkanlanm vermektedir. Bu usuller cog· 
rafya itibarile ba§ka §artlar ic;inde bulu
nan memlcketler tarafmdan da biiyiik 
bir itina ile tetkik olunmahd1r. Askerlik 
san' atmm bu yeni meselelerini tetkik ir;in 
bize gosterdiginiz kolayhktan dolay1 si
ze te§ekkiir ederiz. 

Hir;bir askeri gayret butiin milletin i§· 
tirakine istinad etmezse semereli olamaz. 
Gencligin beden terbiyesi ve orduya a
lmmadan evvel asker( talimleri ic;in itti
haz ettiginiz tedbirlerin neticelerini or -
dunuzda gordiik. 

Bu suretle orduya, uzun ve seri yiirii
yii.§ amah topraklarda ko§arak ilerli -
yen ve azami derecede k1sa bir zamanda 
siperler yapan kur'a efrad1 almaga mu
vaffak oluyorsunuz. Keza miikemmel bir 
topc;u ve miikemmel bir siivari, cesur 
tankc1lar ve tayyareciler ve bilhassa ha
fllamtzda ebediyyen kalacak olan emsal
siz para§iit~iilerinizi gordiik.» 

General Schweissut F ransa ile Sov • 
yetler Birligi arasmda te§riki mesainin 
tek bir gayeyi, sulhun muhafazas1n1 istih
daf eylemekte oldugunu soyliyerek soz
lerini bitirmi§tir. 1ngiliz heyeti reisi Ge
neral Wavell de §oyle demi§tir: 

«- Gene ve §anh Kllllordu ile bura
da, manevralarda tam§hk. Bu tam§m i
leride inki§af bulacagm1 ve yakm bir za
rnanda K1Z1lordu heyetini lngilterede se
lamlamakla bahtiyar olacagiiDIZI umid 
ediyoruz. Sulh zamanlannda !ngillere
de c;:ok kiic;iik bir ordumuz vard1r ve bu 

rnanevralarda nazan dikkatimizi celbe • 
den tank, tayyare ve diger harb vasita
lan miktannda silahlara kiSa bir zaman

da rnalik olamiyacagiz. Ancak su!ha kuv
vetli bir istinadgah olabilmeleri ic;in do -
nanmamizt, ordumuzu ve hava kuvvet • 
lerimizi son zamanlarda takviye etmege 
muvaffak olduk.» 

••• 
Sporcular bugiin 

Rusyaya gidiyorlar 
[Ba~tarafl 1 tnct sahifede] 

3 - Giire~: On iic; giire§c;i, iki idare· 
ci ve hakem. 

4 - F utbol : Yirmi dort sporcu, iki 
idareci ve hakem. 

Bundan ba§ka kafileye bir doktor, bir 
tercliman ile Anadolu Ajansmm Istan
bul direktorii refakat etmektedir. Ekip
Ier, eski senelerin tecriibesile liizumu ka
dar yedekle kuvvetlendirilmi§tir. 

Heyet, te§rinievvel ortalarmda done
cektir. 

14 EyiUI 1936 

Berlindeki neticelerden 
aldtgtmtz dersler 

Giire,te beynelmilel bir ,ohret kazanmak ve 
bayragimiZI her,eyin iistiinde tutmak istiyorsak, 
pehlivanlarimiZI, yabanc1 memleketlerde yapdan 

biitiin miisabakalara szondermek laztmdtr 
-5- [~J 

Berlin olimpiyadmda giire~c;ilerimi -
zin ald1klan dere.celeri begenmiyenler 
ve kendilerinden daha fazla neticeler 
bekliyenler olduguna §ahid olduk. Ha -
kikaten bizde giire~ sporu, son alh ye
di scnedcnbcri, diger sporlara nazaran 
~ok inki~af etmi~, gi.ire~~ilerimiz, yap
hklan miisabakalarm k1smr azammda 
muvaffak olarak yuziirni.izu giildurmi.i§
lerdi. Bilhassa memleket i~inde giire§ -
c;ilerimizin kazandtklan zaferler herke· 
sin koltugunu kabarbyordu. Dort defa 
Balkan §arnpiyonlugunu kazanan ve 
memleketimize getirilen italyan, AI -
man, A vusturya ve Finlandiya tak1m -
lanm yenen giire~~ilerimizden Berlin 
olirnpiyadma giderken de ayni ~ekilde 
bir muvaffakiyet bekliyordu. Bu, ~ok 
arzu edilen bir ~eydi ve boyle olmasm1 
istemiyen, zannederim hicr kirnse yok -
tu. Fakat biraz da istemekle yapmak a
rasmda daglar kadar fark oldugunu bil
memiz la21md1. 

Ben, bu farlu, Berlinde Doy~land 
Halle ismi verilen o Ip.uazzam spor sa
lonunda ve diinyanm dort bir tarafm -
dan gelmi§ yiizlerce gi.ire~~iyi gordiik
ten sonra anlad1m. Gi.ire§ sporundaki 
noksan taraf1m1zm ne oldugunu, bey -
nelrnilel sahalarda muvaffakiyet ka -
zanmak icrin neler yapmannz icab etti -
gini bilfiil gordi.ik. 
Evvela kendimizi tanrtmak ltiztm 
Biz, her hangi bir sporda, bilhassa gil

re§te beynelmilel sahalarda muvaffa • 
kiyet kazanmak istiyorsak, evvela ken
dimizi diinyaya tamtmamtz laztmdtr. 
Bu, ferdi sporlarda elzerndir. Kendimi
zi butiln di.inyaya tamtmak i~in de bii
ti.in beynclmilel milsabakalara, Avrupa 
birinciliklerine ve muhtelif namlar al -

tmda yapllan ma~lara i§tirak etmemiz 
icab ediyor. Bu hakikati anlatabilrnek 
ic;in §U rnisalleri zikretmek kafidir: 

Olimpiyad gi.ire§ §ampiyonas1 ba~la -
d1g1 ve miisabakalara girecek olan peh
livanlarm isimleri ve kimlerin kimlerle 
kaqila§acagi malum oldugu vakit, bu 
i§ten az c;ok anhyanlar ve bu i§i idare 
eden hakemler ve te~kilat adarnlan, 
daha ma~tan evvel hangi pehlivamn 
galib ve maglub olduguna zihnen ka
rar veriyorlardt. <;:i.inku Finlandiyah, 
tsve~li, Macar ve bilrnem hangi mille -
te mensub giire~c;ilerin ktymeU, kuv -
veti ve teknigi, beynelmilel gure§ ha -
kemlerince rnalumdu ve onlan §imdi -
ye kadar bir~ok beynelmilel miisabaka
larda gormi.i§ler, tantrnl§lardt. 

Kat'iyete yakm bir kanaatle o giire§· 
c;intn, kar§tsma ~tkacak gi.ire§~iyi ye -
necegine inamyorlar, idarelerine ter -
kedilen miisabakaYl bu haleti ruhiye 
ile takib edip ona gore rey veriyor -
lardr. 

11 inci olimpiyadda yedi giin yedi ge
ce devam eden serbcst ve Greko - Ro -
men gi.ire~lerde oyle musabakalar ol -
du, oyle galibiyetler ve magi ubiyetler 
kazamldt ki, biz hayretler i~inde kah -
yorduk. u~ yan ve bir orta hakemden 
miirekkeb olan hakem heyeti, sayi he
sabile galibiyet ve maglubiyeti tayin 
etmek mevkiinde kalmca, yirmi dakika 
devam eden bir giire§in galibini, mag
lubunu aramaktan z.iyade kar§llannda
ki giire§~ilerin mazisini ve §Ohretini na
zari dikkate ahyorlardt. Bu hakemlerin 
kafalarmda ~oyle bir muadele kurduk -
lanna hi~ §iiphe yoktu: cGi.ire§~ilerden 
biri falandtr, digerinin ise kim oldugu
nu bilmiyoruz ve ilk defa gortiyoruz; 
her halde bu ma~m galibi, bu ilk defa 
gordiigiimi.iz giire§~i olamaz, c;iinkii o
tekinin beynelrnilel §Ohreti vardrr, onu 
herkes tamr, oteki ise bhce mec;hul.. 
Reye mi.iracaat edildigi vakit bu zihni
yet hakim olunca, ismi mec;hul kahra -
man, en giizel macrt yapmt~ dahi olsa 
derhal fena notu ahyor ve maglub ad -
dediliyordu . 

Bu haleti ruhiye, ~ok defa tu§la ka -
zamlan mac;larda da gori.ili.iyordu. :;loh
reti olmtyan, gilre§cri, kaq1smdak·i §Oh
retli pehlivanm sirbm yere getiriyor -
du, fakat hakemler, bu §ohret sahibi o

bu maruf giire§c;iyi bastlrdt ve iki o • 
muzunu birden yere getirdi. Sadtk, bu 
suretle gilre~i kazandtgtru ilmid etmi§ 
ve herifi gev:'lek b1rakrnt§b.; fakat ge • 
rek orta hakemi, gerek yan hakemleri, 
Finlandiyalmm yenilebilecegini alul • 
Ianna getiremediklerinden diidi.ik ~a " 
lmrnaml§, i~aret verilmemi~ti. i9te tam 
bu esnada Finlandiyah, Sad1,gtn hiisnii 
niyetten ve biraz da acemilikten dogan 
hatasmdan istifade ederek kolunu kap
ll, maglub iken galib mevkiine c;tkb. 

<;oban Mehmedin Estonyah Palu Sa
lu ile yapttgt ma~m neticesi de buna 
benziyordu. Ma~ yirmi dakika devam 
etrni§, pek zevkli olmamakla beraber 
<;:oban biraz daha hakim goriinmii§tii. 
Fakat, hakemler, burada da Palu Sa • 
lumm beynelmilel ~ohretine dayanarak 
ekseriyetle ona galibiyet reyi verm~ • 
lerdi. 

Bunlar akhma gelen §6yle birkact mi• 
saldir. Giire§~ilerimizin Berlinde bu 
yiizden bir~ok musabakalan kaybet • 
tiklerini soylersern bir hakikati ifade 
etmi§ olurum. 

Muvallak olmak i~in 
yapacagrmu;r ifler 

Bizim giire§ sporunda beynelmilel 
miisabakalarda muvaffak olmarruz i .. in 
yapacagtmtz i§ler, yiiri.iyecegimiz yol • 
lar arbk aydmlanml§tl.r. Bu yol, giir~ 
~ilerirnize beynelmilel miisabaka yap ~ 

mak imkamm temin etmek, giire§~ile • 
rimizi memleket haricinde yaptlan bii• 
tiin §ampiyonlan gondermektir. Gii • 
re§mek her 9eyden evvel tecriibe i§i ol• 
dugunu artlk anlamamtz zamant gel .. 
mil?tir. Kendi aramiZda nekadar miisa
baka yap ak e ken i m ize 
haricden nekadar tak1m getirsek tee • 
ri.ibe sahibi olamay1z ve giire:'l~ilerimi • 
zin rniisabaka kabiliyetini arhr~aytZ. 
Gi.ire§~ilerimiz, mutlaka yabanc1 mem• 
lekeltere gidecekler, yabancx, hatta ta• 
rafgir hakemlerin idaresinde, yabanel 

1 

seyircilerin oniinde miicadele ederek 
ma~lar yapacaklar, tecri.ibe sahibi ola • 
caklar ve kendilerini bi.itiin diinyaya 
ve bu i§in kurdlanna tamtacaklardtr. 

Giire1~ilerimiz mindere 
na•rl ~rkryorlardr? 

Giire§~ilerimiz, Berlinde birinci ve 
ikinci gi.inler yabancl bir ki.itle oniinde 
mindere ~1karlarken renkleri sa • 
rarrn1§, elleri ayaklan titremege ba§la.
IDI§h. Bu, yenilmek korkusundan zi • 
yade heyecandan ve musabaka kabili • 
yetinin azhgmdan ileri gelen bir §eydi. 
Halbuki diger giire§~iler, mindere o ka• 
dar rahat, o kadar emin bir §ekilde .. 1-

kiyorlardi ki, bu ernniyet, kendilerin • 
den iisti.in olan rakiblerinin c;ok defa 
maglubiyetine mal oluyordu. Gtire§cti • 
lerimizin beynelmilel rniisabaka kabi • 
liyetleri olsa ve yabanct halk ve hakem 
ler ontinde rna~ yapmaktan heyecana 
dii§meseydiler, daha ~ok galebeler el • 
de edebilirdik. 

Giire§~ilerimiz, memleket dahilinde 
kendi hakemlerimizin idaresinde ve 
kendi halktmtzm alkl§lart, te§vik ve 
te§~ileri arasmda mac; yaptik~a, kazan• 
dtklan muvaffakiyetlerin harice ak .. 
setmesine ve bunun haricde de kaza • 
mlmasma kat'iyyen imkan yoktur. 

Gtire§~ilerimizin i~inde, bilhassa yeni 
yeti§enler arasmda c;ok klymetli ele • 
manlar vardtr. Bunlarm fitrl kuvvet ve 
kudretlerini teknik baktmmdan ytik • 
seltmek ve kendilerini tam pehlivan ya• 
pabilrnek i~in diinyamn her tarannda 
her vakit yaptlan beynelmilel miisaba• 
kalara gonderrnek, oralarda pi§irmeli 
laz1mdrr. 

Bunu yapabildigimiz giin Tiirk gU • 
l'e~~isini her vakit galib ve Tiirk bay .. 
ragmt daima iistiin gorecegimize hlr; 
~iiphe yoktur. 

AHMEDIHSAN 

(*] Bundan evvelki yaztlar 4, 'T, 9 ve 
11 eylffi tarihli niishalanmrzdachr. 

lan, §imdiye kadar rntiteaddid §ampi - -~====-~~~--=-=!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
yonluklar kazanmt§ bulunan pehliva -
mn yenilebilecegini ak1llarma s1gdtra -
madiklarmdan diidiik ~alrnakta tered -
di.id ediyorlard1. 

Bu gi.bi hallerin en bariz misallerini 
serbest gi.irc§te Sad1gm Finlandiyalt 
Pihlajamaki ile yapbgt ma~ta gordiik. 
Finlandiyah gi.ire§crinin alem§iimul bir 
§Ohreti vard1. iki giire§~i mindere ~1k -
ttgt vakit biitiin hakemler bunun galib 
gelecegine inan1yorlardt. Fakat Sadtk, 

Buraada ath spor kuliibii 
a~dd1 

Bursa 13 (Hususl) - Buglin bura· 
da Athspor kuliibuniin ac;1h§ merasixni 
yapilmi~hr. Merasimde Vali ve bir~ok 
tantnrnl§ kimseler haz1r bulunmu~tur. Btl 
miinasebetle kuliibe dahil olan ilk azab.r, 
atlarile birlikte Atatii.rk stadyomuna b• 
dar bir yliriiyu§ yapml§lardtr. 
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F eyizli bir devre ba,byor 

Tiirk - lngiliz ticari 
itilif1 ~ok geni§tir 

i t rafb ithalat ve ihracatJ Tiirkofisle beraber 
lcm.drada kurulacak bir ,irket idare edecektir. 

Bir talimatname haz~rlan1yor 
[Ba$taraf' 1 inci sahtfede] 

tiai hulmu§tur. lki rnemleket arasmdaki 
tieari rabttalarm inki~af bulmast i<;in 
gosterdigi hararetli faaliyet ve gay_ret 
dolaytsile Ti.irkiye ticaretile alakadar In· 
giliz it mehafilinde kendisini pek iyi ta· 
rutm11t1r. On a sordum: 

renin bu memleketlere ihracati daima te 
nezziii eden bir seyiT takib etmi§tir. Tiir
kiye ithalab ve satm almak kudreti artan 
bir memleket oldugu halde lngiltere ile 
ticareti seneden seneye azalmt~hr. Tiiti:n, 
kuru ve taze mayva, hayvandan l;lkan
lan miistahsalat, ha!ll maden. hah ve hu· 
bubat Tiirkiyenin lngiltereye ihTac et • 
tigi tabii e§Ya olduklan halde bu e§yamn 
fngiltereye ithali seneden seneye azalrnl§ 
ve buna kar~1 tabiatile TuTkiyeye lngii· 
tereden yap1lan ithalat dahi tenezzi.il et· 
mi~tir. 

- y eni anla~mayt eski anla§ma ae 
nastl mukayese ediyorsunuz? 

«- Eski mukavele biT tarafh klering 
anla§mast idi. Hususi taviz muameleleri 
'tiirkiye mahsulatmdan ancak bir ikisine 
hasredilmi§ti. $imdi ise boyle muamele • 
iere fmat veTen saha geni§lemi§tiT. Baz1 
kayidlerle 1ngiltere ve Turkiye emtiasm· 
dan herhangi e§yaya te~mil edilmi§tir. 
Es~ mukavelede 1ngilterenin Ti.irki 

-yeye ihracah hakkmda ahkam yoktu. 
$'imdi bu noksana c;are bulunmu§tur. Y e· 
ni anla§ma ile Ti.irkiyedeki umumi it -

· lla!Ut rejimi tngiliz emtiasma da tatbik 
ediiecektir. Halbuki eskiden bu hususta 
t-altd.idat konulmu§tu. 

Y eni mukavek bi~i Londrada ve di· 
leA Tiirk:iyede olmak iizere iki comp -
teir (,.a-ni birle~mi§ kumpanya) kuru! • 
m&mu icab ettiriyor. Londradaki kum • 
panJ""a Turkiyede c;1kan madenleri, rna -
deni k.-iilc;ele-ri, .k~reste ve saireyi satacak
hr. 

lhtnm h'as1lah Tiirkiyeye uzun vade 
ite satdacak 1ngiliz makinelerinin taksit· 
lerinin tediyesinde kullamlacakttT. 1tilafm 
An'karada Tiirkofis taTafmdan ne suret· 
Ie tatbik edilecegini tafsilatile izah ede· 
GeK bir talimatname haznlanacakttr. A
la adar lngiliz miiesseseleri Ofisten bu· 
nun hirer niishasmt tedarik edebilirler. 
Ankaradaki Tiirkofis Londradaki De • 
11i~§tr1 Memlek~ler TicaTet Dairesi;-se 
muadildir.» 
Tiirlciyenin lngiltereye ihracall 
«- Tiirk.iyenin 1ngi1teTeye ihracah -

nin ne suretle inki§af edecegi hakkmda 
fikrinizi sayler misiniz ?>> 

Bu. nolc.tada Kurdoglu ~ok ~at'i fikh 
'i-e hararetli arzu gosterdi. Y.e dedi ki: 
«- !ngilteTenin 1935 senesinde 350 

milyon sterlini bulan se~elik ithala~~~:n 
yi.izde ellisini yiyecek, Jt;ecek ve _t~tn:1 
te kil ediyor. Birinci grup e~ya yeh§hr • 
mekte Tiirkiye mukemmel bir memleket
tir;· Ottava anla§masma dokunmaksizto 
Ti.irkiye !ngiltereye ihra~atmt daha az!m 
miktaTda artlrabilir. 

Lakin teessiife §ayandtr ki iki mem • 
leket arasmdaki ticaret muvazenesi iki 
milyon sterlini c;ok gec;miyen kii~iik bi1 
miktaTa miinham kalm1~h. 

Evvela Buyi.ik Harb iki aradaki tica· 
ri Tabttalan par~alamt~ ve piyasa ba~ka 
memleketlerin eline gec;mi~ti. Saniyen ge· 
rek !ngiliz, gerek Turk tacirleri harbden 
evvelki rab1talan yeniden tesis etmege 
te§ebbi.is etmek i~in gayretsizlik gaster • 
mi§lerdir. 

lngiiterenin yiyecek, ic;ecek ve ti.itiin 
ihtiyact ic;in ticaret muvazenesi lngiltere 
aleyhinde bulunan memleketleTden ya • 
p1lan ithalat artmi~hr. Halbuki lngilte -

Tiirkiyenin harici ticaret politikasmda
ki diisturu §udur: 

<<Bizden mal alan memleketlerin rna -
hm almak.» 

Binaenaleyh Turkiyeden !ngilt~ • 
renin mal satm almas1; yaimz en iyi ma
h en mutedil fiatla satm almak manasmt 
ifade etmez. Ayni zamanda bu satm ah· 
nan mala muadil lngiliz mah satmak rna· 
nasmt da ifade eder. 

!ngiltere ticari muvazeneyi bi.iyiik e • 
hemmiyeti haiz hir milll mesele telakki et· 
miyor mu? 

,Simdi izah eyledigim yol bu neticcyi 
elde etmek ic;in iyi bir usul degil midir ?» 

Tiirkiye piyasasrna aid iimidler 
Kurdogluna tekrar bir sual sordum: 
«- Ti.iTkiye piyasasmda fngiliz ih • 

raeat tacirleri i!;in muvaffakiyet ve ka • 
zane iimidi var m1du ?» 

«- Turkiye bugi.in sanayi ve ikhsad 
bahmmdan yefi kurulmakta olan bir 
memlekettir. Y akmda teferruatt ne§re -
dilecek ikinci he§ senelik plan !ngiliz sa· 
nayiine biiyi.ik biT fmat verecek kuk lea
dar yeni mi.iessese yap1lmasmt icab edi -
yoT. 

Yeni demiryollar, liman in§aatl, gemi 
in~as1, nehirlerde seyrusefer temini, su 
kuvvetile i§liyen elektrik istasyonlan. ~e·· 
hirlere su getirilmesi gibi lngiliz i§ adam· 
1-annm kolayca te§riki mesaide buluna -
bilecelderi te ebbilslerle alakadar miina· 
ltasalar a<;;•lml§hr. Burada miinast"bet 
dii§mii§k.en bir lngiliz memurunun Tiir
kiyede ahiren orad eyledigi bir nutukta 
soylemi~ oldugu bir cumleyi size nakle -
deyim: <<Turkiye ciddl i§ adamlanna en 
buyiik memnuniyet ve itimad verecek na· 
dir memleketlerden biridir.» 

Ti.irkiyenin biitc;esi tevzin edilmi§t;r. 
Harid ticaretimiz milsaid bir muvnene 
gosteTiyor. Paramtz saglamd1T. Ti.irkiye
de dahili politikadaki istikrar ve si.ikun 
bir<;ok memleketlerin g1ptasm1 celbediyor. 

Hertiirli.i ikttsadi faaliyetler en biiyi.ik 
ihtiyat ve dikkatle hazulanmt§hr.» 

Mulakatm hatimesi olarak KuTdog • 
)undan alelade ticari miinasebahn vazi • 
yetini sordum dedi ki: 

«- Turkiyede telsiz cihaz1, otomo • 
bil. yazl makinesi ve makine gibi e§yaya 
kar~t taleb mi.itemadiyen arhyor. Yeni 
anla§madaki hususi takas muamelelerine 
aid madde bu gibi e§yanm Tiirkiyede sa· 
tiimastnt son derece kolayla§hracakhr.» 

Y a,ar, meydan okuyanlara cevab • ver1yor 

11 inci Olimpiyadda diinya fampiyonlugunu kazanan Y afar ve 
kazandtgt altrn madalya ve rne¥e fidanr 

Berlin Olimpiyadmda 61 kiloda di.in
ya Grekorumen gi.ire~ §ampiyonlugunu 
kazanan Y a§ara, Kas1mpa~a kuli.ibu gii
reKilerinden biT k1smt meydan okumu~
lardtr. Y a§ar, diin matbaam1za gelerek, 
bu meydan okuma hakkmda bize §Unlan 
soylemi§tir: 

«- Ben iic; senedir Balkan ve iki se· 
nedir kilomda Tiirkiye ~ampiyonuyum. 
5 senedenberi Tiirkiyede beni hi~bir 
Turk gi.ire~c;:isi yenemedi. Bana gazete • 
ler vas1tasile meydan okuyaniann hep • 
sini de giire~ minderinde tu~la yendim. 

Hem sade benim ~ilomda olanlan degil, 
66 kilodaki ~amp1yonlannt da magiub 
ettim. 

Ben alaturkac1 pehlivanlar gibi pro • 
fesyonel degil, halis amatoriim. Bana 
meydan okuyanlarla F ederasyonun kon· 
trolu altmda ve resmi miisabakalar es -
nasmda her zaman gi.ire§mege hazmm. 
Binaenaleyh benimle giiTe§mek istiyenler 
gazeteleT vas1tasile meydan okuyacakla
nna c;ah§smlar ve biT iki ay sonra ac;Ila
cak gi.ire§ mevsimine haziTlansmlar. 0 
vakit kendilerile giiTe§irim.» • 

CUMHURiYET 

Cumhuriyetin biiyiik 
Avrupa anketi 

[Ba$taraft 1 inct sahtfec!c] _ ~i.iphe yok, dedi, en bi.iyiik esaslar 
garb kiiltiiriine aid hemen biitiin kazanc· iistiinde muvaffak olm~ iizere hulundu
lannu kendisine borclu oldugum Fransa gumuzu biliyorsunuz degil mi? 
hakkmdaki hayranhg1mdan hi~bir §ey _ Evet, bi.iyi.ik ad1mlardan birini at
kaybettirmiyen, fakat, Frans1z halkmda mak i.izeresiniz. Bu yolda Turk kadm1 • 
umdugum baz1 faziletler hakkmda §iiphe nm yaphgi ileri hareketi nasi! huluyor • 
veren fen a tesirleri, bu millet aleyhinde sunuz? 
hi~bir kat'i hiikme baglamadan, gec;ici in _ Uzaktan duyuyorum; biraz izah 
hbalar halinde nas1l hulas a etmeli? 

eder misiniz? 
Bu yazilanmda bahsedegeidigim ki.i • _ Turk kadmt bugi.in Millet Mecli· 

c;i.ik hadiselerden biT ikisini ve §UDU an- d hk 
I sinde azadu; Barocia aza u; rna eme-attim: 

_ Diin bir F ranstz muharririle hera· de azad1r. Birc;ok serbest mesleklerde de 
her Bourbon sarayJ arkasmda bir kah • <;ah§Iyor: Doktordur, kimyagerdir, gaze· 
veye giTdik. BiTer ki.ic;i.ik bira ve hirer tecidir tarih<;idir, edebiyat~Jdtr, aktris • 
sandvic; JsmaTladik. On dakika kadar ko- tiT, m~allimdir, mi.izisyendiT .. · 
DU§tuktan soma, garsonu c;agirarak, tek- - Ciddi mi soyliiyorsunuz? 
rar hirer ki.ic;iik bira ve hirer sandvi~ ge- - Bilmiyor muydunuz? 
tirmesini soyledik. Adam bag1ra ~agua Renee Jardin, gozli.igiini.in camindaki 
uzakla§tl. Argoya benzer bir §ivesi oldu- fit.ik panltilara bile biiyiik bir hayret 
gu ic;in ne soyledigini ve neden soylendi· manasl dolduran hareketsiz, tutuk, bi.i -
gmi iyice anlam1yarak Frans1z muharriri- yiimu§ gozlerle yiiziimde ciddiyetimi te -
ne sordum. Dedi ki: min eden bir iki <;izgi anyarak: 

«- Iki kilc;i.ik bira Jsmarhyacagirnlz _ Bu kadanm bilmiyordum, dedi, 
yerde hirer buyi.ik bira Jsmarlasa imi2iz tebrik ederim. Biz bu sayd1gm1z haklarm 
iki de fa gidip gelmezmi§. bir kismmdan heniiz mahrumuz. Fa kat 
«- Ne gaTib §eyl dedim, iki sipari§ iddialanmJZ Jehine eflcan umumiyeyi ve 

arasmda on dakikadan fazla biT zaman devleti kazanml~ say1lmz. Gelecek inti -
gec;ti. habatta bizi de mecliste goTebilirsiniz. 

«- Hakkt yok, dedi, bakm tezgahm _ F Tanslz kadm1 zihniyet itibarile 
arkasmda hala soyleniyor. nasil bir politikay1 tervic ediyoT'? Erkek· 

«Garson biralan getirdigi zaman ken· 1 h i'f t f · I · le mi.isavi o manm mu te 1 e s1r en var. 
disine sordum: Iki cins arasmdaki musavat fikirlerinden 

«- Siz ne millettensiniz '? en ziyade aile mi.iessesesinin ku§kulandt· 
«- F ranstz!ID. gmt biliyoTsunu~. Ail~yi ~oki.i.~den ka! · 
«- Peki. 1927 senesinde turizm va • dirmak istiyen tdeoloJIIenn musavat fi -

ridatmtzm ne oldugunu biliyor musunuz? 'dd' 1 d kirlerile feministlerin 1 1a an arasm a -
<<- Hayu. k1 buyiik farka ne diyoTsunuz'? 
«- Ben Turkum amma biliyorum: k 

k b.1. _ franstz kadmlanmn biiyiik bir e • 12 milyard1l Son ra amt 1 tyor musu • , 
seriyeti, aile mi.iessesesinin butiin an ane-

nuz '? f d 1 ieri irinde muhafazasma tara tar u ar. «- Hayu. '~' 1 h B Biz •iddetle komunizm a ey tany1z. u «- Bir milyara di.i§tii. Bu terbiyesiz • • d b' 
d · 1 k nevi ideolo)"ilerin niifusumuz ic;in e ti-liginize devam e ersemz ge ece sene s1· H 
d b• k 1. .. 1 yi.ik bir tehlike oldugunu bi)iyoruz. em ftra inecek! Hay i, IT e tme soy eme-

bu tehlikeyi duyan her tarafta aile m_ ii_ • yiniz ve c;ekiliniz I B 
Bu hik.ayeyi Suad Davaza anlatbktan dafaasma dogru gidilmiyor mu? IZIID 

miisavatrJhg~ 1m1z kadmla erkek arasmda-

Bir \!Ok muhtelif marka bra~ b1 .. aklan vard1r. fakat: 

MONO- EXTRA 
bir tanedir ve (ROTBART) mamulabndand~r. Heryerde sabhr. 

istanbul Vilayeti Naf1a 
Miidiirliigiinden: 

21/9/936 pazartesi giinii saat 16 da lstanbulda Nafta Miidiirliigii 
Eksiltme Komisyonu odastnda 8940.35 lira ke,if hedelli Istanbul 
Giimriik Ba,miidiirliigiine aid ~inili Rthttm hantnda yaptlacak agac 
itleri a~tk eksiltmeye konulmu,tur. Mukavele, eksiltme, Baymdtrhk 
itleri genel, hususi ve fenni f&rtnameleri, proje, ketif hulasasile bu
na miiteferri diger evrak «45» kuruf mukabilinde dairesinde verile· 
cektir. 

Muvakkat teminat 671 liradir. 

sonra dedim ki: Y 

_ fTansada tuTizm varidah bir kmm ki farklan in.kar etmege kadar varmaz. ·-~~--~~------.. ~ .. 11!1--~~~---•••ll 
halkm terbiyesile beraber di.i~iiyor; umu· Kabiliyetimiz olan sahalarda eTkegin ya- Bee. .lktac. Dl·k·lc. Yurdu 
mi niifus ta dii§iiyor; (ben Parise geldi· nmdaki yerimizi istemekte tsrar ediyo • Y ¥ Y 
aim gUn bir~ok gazeteier bu sukut _i<;in ruz. F akat iki cinste bu kabiiiyetlerin bir· 

fsteklilerin teklif mektublarm1 ve en az cr5000» lirahk bu ite hen
zer it yaphg1na dair Nafta Miidiirliigiinden almtt oldugu miiteahhid
lik ve Ticaret Odaat vesikalarile 21/9/9'36 riinii saat 16 da Nafta 
Miidiirliigiine gelmeleri. (939) 

e k h 1 d b' b'1r'1nden ayn tecellile· Tahsili en yu'"ksek birki diki" mektebidir. Yeni sene irin talebe kaydine biiyiik harflerle, birinci sahifelerinde S. c;o sa a ar a IT " '$ :~: 
0. S. i§aTeti QekiyoTlardi.) Gazete, mec- rini de biliyoruz. Musavi olabilecegimiz ba§lanntl§hr. Sapka, ~i~ek ve tezyinat dersleri de vardtr. Ta§radan gelecek-
mua ve kitab sah§lan da dii§iiyor; hatta ve olamtyacagimtz yerler vardtr; erkek - lere az zamanda hususi ders verilir. £l'alimat ve program isteyiniz. Akaret· 
son edebi ne§riyatm kaliteleri de du§u • ten iistiin ve a§agi oldugumuz yerler de ler nurnara 8'7 Telefon 4368'7. 

vardtr. Hertiirlii fark1, nev'i, tabiat fari· ill••••••••••••••••••••••••••••ii yo~Mort a credi:~> ve «Jeunes fi!les» is- kalanm inkar eden kabasaba bir miisa -
mindeki mevsimin yegane ik.i edebi eseri vatc;:t degiliz. 
etrafmda kopan skandalvari dedikodu • Sesinde Franstz mantlg!DI ISltarak, sr· 
ian hatulami§hm. cak ve makul konu~masm1 bilen bu de -

Suad Davaz, evvelce c;ok du~iini.ilerek gerli kadm bi.iyi.ik bir hatibe istihale et • 
hazmedilmi§ bir meseleyi gozlerinde hay- mek i.izere iken, onu V ersailledeki evine 
retten ziyade nezaketten gelme bir dik· gee; kalmakla tehdid eden ak§amtn iler· 
katie dinJiyenlerin sukunu ic;inde cevab _Je..;;y~j~~j~k.~o-n_u.;.~m_a_m~l~Z-1 ~b~u~ra~d~a!""!"""k~es~ti~. !""!"""!""!"""!'!!! 
verdi: =---

- Birc;ok ~nebilerin Pariste ilk in· GUNON BULMACASJ 
hbalan bu olmu~tur. Fran!lZ milletinin 
yaphg1 bu ilk tesir, aralannda uzun miid
det ya§and1kc;a, gitgide ekseriya makusu· 
na tahavvi.il eder. Ben pek ~ok ecnebinin 
agzmdan F ransamn tereddi ettigine dair 
kanaatlerini duydum. Kendilerine hak 
verdiren baz1 emareleri inkar etmem. He
le bugun Fransa manevt bir saTsmtt ic;:in
dedir. F akat ben bu kanaatlere i§tirak e
demiyecegim. 

- Benimkisi bir kanaat degil, sadece 
bir mu§ahede ve bir inttbadtr. 

- Biiiyorum. Fransayt mi.izelerinde, 
sergilerinde, her ko§eba§tnda oniiniize !;1• 
kan abidelerinde, ~ok eski ve biiyiik kiii· 
tiiri.inde aramahdtr. Bu kadar saglam le· 
mellere dayanan bir miJiet her saTstntlYI 
gec;irir, her zelzeleyi atlahr. Ki.iltiir ze~
ginligi ve malt servet, buyiik ve §erefli .~n 
tarihle beraber bu milletin istikbali 1<;10 
kafi garantidir. 

Yuziime bakaTak tekrarlad1: 
- Temel·saglam. 
T asdik ettim. 

Bi.iyUk elc;imizle heraber . "Purkiyenin 
dl§andaki tesirlerinden bahsediyorduk. 

- Ha ... Bakm1z, dedi, size giizel 
bir§ey haber vereyim: Meksikanm yeni 
Paris sefiri, ge~en gun bana uzu11 uza
dlya AtatiiTke kar§l sonu gelmiyen hay
ranhgmdan bahsetti ve Meksikanm da 
Bi.iyiik ~efimizin sistemini takibe h~z!T -
iand1gm1 soyledi. Butun siyasi muhttier -
de inktlablrn!Ztn ve Biiyi.ik y aratJclSlDr 
hakiki tesirlerine daima §ahid olurum. 

Bu giizel ve §erefli tesiri siyasi muhit· 
Jerden Avrupanm geni§ halk y1gmlanna 
kadar sirayet ettirecek bir propaganda ci
hazmdan mahrumiyetimizin elemini a • 
zaltan soziinden sonra. muhterem refika
smm bir ogle yemegi davetini de te~ek • 
kiirle kabul ederek, bi.iyi.ik ekimizden 
aynld1m. 

Ak§ama dogru, Versaille Belediye 
meclisi azas1ndan ve Kadmiara Rey ce· 
miyeti reisi maruf avukat Madam Re • 
nee } ardinle bu) U§tUm. 

- Parlamentonun e§iginde duTan 
F Tanslz kadtnmtn nihayet i<;eri girmege 
muvaffak olacagma em in misiniz? diye 
soruyoTdum. 

1 2 s ' 5 8 7 !l 9 10 
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Sol{!an saga: 
1 - Ekseriya kopeklere fmz olan hasta

hk, kiipe~in d~mam. 2 • Telefonda ilk 
soylenen stiz, tavll, iki kere be~. 3 - Bir 
millet. siyah. 4 • Ak!l, anahtarla a~1hp 
kapanan §ey. 5 - Nota, ~ok degil. 6 ~ Kt. 
§10 yagan beyaz ~ey, ~eneye dayamp ~all
nan musiki aleti. 7 • Pirinoden yapllan 
me~hur yemeglmiz, alfabede bit harfin o. 
kunu~u. 8 - Ili§ik, Anadoludaki eski Turk 
d'evleti. 9 - Avrupada eski bir mimari Lar
zt, ecdad. 10 - Aletler. 

Yukartdan allagtya: 
1 - Cok zengin adam, her §ey onunla 

satm al!mr. 2 • Millet, 1000 gram. 3 - Rus
~a. «ev», eskiden mekteblerde talebeye da
yak atmak i~;ln kullamlan vas1ta. 4 • Kii
~tik polls veya. jandarma. merkezi. 5 - An. 
lay1~h, hadise. 6 - insa.mn sol tarafmdaki 
i<; uzuvlarmdan birl, kurumu11 c;ay1r. 7 -
Okuyucu, Krallge. 8 • insan, at yavrusu. 
9 • Nota, subay. 10 - Yokullun aksi, bir su
al edat1, beyaz. 
Evvelhi bulmacanrn halledilmi~ ~ekli 

1 ~ 3 4 5 6 7 8 ' 10 

•jCiAis lu]s 1•1 sluTGI• 
2 AITIE/~IBIF/EINIEIR ' 
3 HIAIVIAIDIAIRl•IKit 
4 i 1•1 i IKI t I Mill L IiI~ 
s LIEI~I•IL,EINitlNI• 
6 •ILI•IBIE ZISIMIMIK 
1 TIEIKI•IKIOIKIOINIA 
8 EIMIIIRI•IPI IIN A R 
9 KI•INIAIZI•ILI•INIEI 

10 _EILI•JFlO_IKl~J'(IEI• 

,.. FENNI SONNET<;i 

EMiN FiDAN 
Be§ikta~ Erip aparltman1 

Telefon: Kabine 44395, e.- 40621 

Edime Vilayeti 
Daimi Enciimeninden: 

Cinai 
Muhammeri 

Aded bedeli Tutar1 Teminat 

Mahruti amele ~dm 45 
~ift sabhh fen memuru ~adm 5. 

Lira 
54 
85 

Lira 
24'30 18'3 

425 32 -so 2855 215 
Edirne Naf1a dairesine liizumu olan yukar1da cins ve miktart ya

zth SO tane ~ad1r Baktrkoy bez fahrikasmm 701 numarah birinci 
cins ~ad1rhk bezinden yapdmak tartile apk eksiltmiye konulmuttur. 
btekliler'n niimune ve tartnameyi gormek iizere 18/9/936 cuma 
giinii saat 5 te hizalarmda yazth teminat makbuzlarile birlikte Vi
layet Daimi Enciimenine gelmeleri, (972) 

.--------•-.. •--• Dis hekiml 
Dr. RiFAT ~AGIL 
Gureba hastaneai sinir miitebassrs 

Ankara caddesi No. 71 

FERiT RAMiZ 
Tiinel Istiklal cad. Rii§tii pa•a apt. 

.. ___ Tel. 43413 ___ .. 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanhgt 

istanbul Sattnalma Komisyonundan: 
E,yamn Cinsi ve Miktart Tasmlanan tutart tlk teminat1 

Ke~e belleme 662 tane : 
Ktl gebre 2648 » 2056 lira 155 lira 
Ktl kolan 662 » : 
Alafranga katai• 662 » : 
Kd ftr~a 1324 » : 1953 lira 147 lira 
Siinger 1324 » : 
1 - Yukartda cins ve miktar1 yazth etyantn 16/9/936 ~artamba gii· 

nii saat 14 te ayrt ayn pazarltklart yaptlacakbr. 
2 - ~artname ve evsaflart Komisyondadtr. Goriilebilir. 
3 - istekliler ilk teminatlarile Komiayona gelmeleri. (1196) 

istanbul Vilayeti Naf1a 
Miidiirliigiinden: 

21/9/936 pazartesi giinii saat 15 te tstanbulda Nafia Miidiirliigii 
Ekailtme Komiayonu Odasmda «4292.90» lira ketif bedelli tstanbul 
Giimriik Batmiidiirliigiine aid <;inili Rthhm hantnda yaptlacak tadi
lat ve tamirat itleri. A~tk eksiltmeye konulmuttur. 

Mukavele, eksiltme, baymdtrhk itleri genel, hususi ve fenni tart -
nameleri, proje, ke,if hulasasile buna miiteferri diger evrak dairesin
de goriilebilir. Muvakkat teminat '322 liradtr. lsteklilerin en az 
«3000» lirahk bu ite benzer it yaphgma clair Naf1a Miidiirliigiinden 
almt, oldugu miiteahhidlik ve Ticaret Odasi vesikalarile 21/9/936 
giinii saat 15 e kadar Nafta Miidiirliigiine gelmeleri. ' (938) 



I 

BASURA ~ARE ADEMi iKTiDAR 

HEDENSA FORTESTiN 
f;ARPINTIYA 

NEVROL 
TERi KOKUYU 

HiDROL 
dll'. Ameliyatstz memeleri kurutur. ile derhal ge~er. Erken ihtiyarhyan · 

lara, yorgun viicudlere dinc;lik verir. 
birebirdir. Bi.itiin sinir nobetlerine, derhal keser. Viicuda zarar vermez. 

Kan1, agrlYJ keser. Me~hur ilafYtu. teessi.irlc baydanlara hayat verir. Her eczanede bulunur. 40 kuru§tur. 

-----~===== Kapah Zarf Usulile Eksiltme I SIHHi KANZUK BAL 

· Muzadl taaffiin ve deriyi ilbayligi Nafia 
1 

sAMiN KREMLERi 
takviye hassalarma malikiyeti 

Krem Pertevin bugiinki.i §oh

ret ve §iimuliini.in bariz deli· 

lidir. 

-· Operator • Urolog -

Dr. Mehmei Ali 
idrar yollara 

hastalaklan miitehassJsJ. Kopriibalj 

- Eminonii han Tel : 21915 

' Operator 

Direktorliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan if: «Mersinde inta edilmekte olan ilk 

okul binasl» ntn ikmali intaah olup ke,if bedeli «20220» lira «44» 
kuru,tur. 

2 - Bu ite aid tartnameler ve evrak ~nlard1r: 
A- Eksiltme f&rlnamesi. 
B - Mukavele .,rojesi. 
C- Naf1a itleri teraiti umumiyesi. 
D - Kargir in,aata dair fenni tartname. 
E - Hususi tartname. 
F - Ktif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli. 
lstiyenler bu fartnameleri ve evrak1 bedelsiz olarak Naf1a Mii • 

diirlugiinde gorebilirler. 
3 - Eksiltme 4/9/1936 tarihinden 30/9/1936 tarihine tesadiif 

eden !;artamba giinii saat 17 de Mersinde Vilayet Enciimeninde ya -RIZA UNVER 
Dolium ve kad1n hastallklar. Pllacakttr. 

mlitehass•s• 4 - Eksiltme kapah zarf usuliJe yap1lacakhr. 
Cagaloglu, Nuruosmaniye caddes 

No. 22, Mavi yapl 5 - Eksiltmiye girebilmek i!;in isteklinin «1516» lira «54» kurut 
~~~~T~e~l~e::fo~n~~: _:2:2~68~3~~~~· muvakkat teminat vermeai, bundan hatka atagJdaki vesikalari haiz 
- olup goatermeai laZimdtr: Ticaret odas1, Naf1a Bakanhgmdan aldtgt 

·Dr. Hafiz Cerna) 
DahiJiye miitehassJsJ 

Pazardan ba~ka giinlerde o~tleden 
sonra saat (2lh tan 6 ya) kadar !stan· 
bulda Divanyolunda (104) numarab 
husust kabinesinde hastalanm kabul e
der. Sah, cumartesi gfinlerJ sabab 
c9 ¥.! • 12, saatleri hakild flkaraya mah· 
sustur. Herkesin haline ~re muamele 
olunur. Muayenehane ve ev telefon 
22398. (Yazhk Tel: Kandilli 38 • Bey
lerbevi 48) 

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

durag1. Tel: 60177. 

• Dr. F AHRI CELAL .. 
Sinir hastahklan ve kekeleme J 

tedavisi 
Hergiln U~ten sonra 

Cagalotlu, Halk F1rkas1 karljJBJ, 
.. Zorlu aparbman No. 2 Tel. 20785 

Dr. A. KATJEL 
(A. K U T i E L) 

Karakoy, Top~ular caddesi No. 33 

Doktor - Operator 

FERiDUN ~EVKET EVRENSEl 
Haydarpa§& Nnmune hastanesi ope
rati:irii Beyoglu, Istiklilcaddesi No 
284 ,Karlman yanmda Tel. 44551 

miiteahhidlik ehliyet vesikasmr getirmeleri l~1mdtr. 
6 - lstekli yap1lacak itin mesuliyeti fenniyesini deruhte ede -

cek bir miihendis veya mimar bulundurmay1 taahhiid etmit olacakhr. 
7 - Teklif mektublar1 yukartda ii!;iincii maddede yazth saatten 

bir saat evveline kadar Vilayet Enciimenine getirilerek Ekailtme Ko
misyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gon
derilecek mektublarm nihayet ii!;iincu maddede yaz1h aaatte gelmit 
olmalar1 ve dlf zarfm miihiir mumile iyice kapahlmtt olmast Ia -
ztmdJr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1109) 

Devlet Demiryollan ve limanlar1 i$lelme U. idaresi ilinlar1 

Muhammen hedeli «1579,88» bin h~f yiiz yetmit dokuz lira sek. 
sen sekiz kurut olan muhtelif ztmpara ta,Iarl 26/10/936 pazartesi 
giinii saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada ldare binasmda 
sabn almacakttr. 

Bu ite girmek istiyenlerin «118,49» yiiz on sekiz lira ktrk dokuz 
kurutluk muvakkat teminat ile kanunun tayin ettigi vesikalart, Res
mi gazetenin 7 /f,/1936 giin ve 3297 numarah niishasmda intitar et -
mit olan talimatname dairesinde a.hnrnif vesika ve tekliflerini ayni 
giin saat 14,30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri lazimdu. 

~artnameler parauz olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay-
darpatada Teselliim ve Sevk ~efliginden dagilllmaktadtr. (1173) 

Tahlisiye Umum Miidiirliigiinden: 
Tahliaiye Umum Miidiirliigii merkez dairesi ~inili R1hhm hantmn 

ikinci kabndan Merkez Rthftm hanmm dordiincii katmdaki dairei 
mah11usaya nakledildiginden 17/9/1936 tarihinde icra edilecegi 
evvelce ilan edilen arpa eksiltmesinin yeni naklolunan binada yapJla
cagl alakahlara ilan olunur. (1242) 

Oksiirenlere: KA TRAN HAKKI EKREM 
J 

KUMBARA 
0 

BIRE 
1000 
\tEREN 

TARLADIR 

. -.. 
.A . .. - . 

·--
. ,r.., .. 

Esmer, sariljlD, kumral her tene 
tevafuk eden gi.izellik kremleridir. 
Sthbi usullerle hazuland1~ndaxt 
cildi besler ve hozmaz. ~il, lekfl. 
sivilce ve buru§ukluklan ki\milen 
giderir. 

4 §ekilde takdim edilir: 
1-Krem Balsamin yagh gece 

i!;iD pcmbe renkli 
2 - Krem Balsa min yagsiZ giin· 

diiz i~Yin beyaz renkli 
3 - Krem pr_~:;:lmin actbadem 

gece i~in 
4- Krem Balsamin ac1badem 

giindi.iz i~Yin 

Kihar mahfillerin takdir ile kul· 
landlklan yegane s1hhi kremlerdir. 

1NGiLiz KANZUK ECZANESt 
Beyoglu • istanbul 

.,., -TiFOBiL _.._, 
Dr. lhsan Sami 

Tifo ve paratifo hastallklarma tu
tulmamak i~in aJtlzdan alman tifo 
haplandJ.r. Hie: rahatSiz!Ik vermez. 

• Herkes al:lbilir Kutusu 55 Kr. • 

I istanbul Harici Asker71 
KIT AA TJ tLANLARJ 

I 00 ton agtr benzin satm alm
mak iizere kapah zarfla eksilt -
miye konmuttur. Hepsinin tab
min edilen bedeli 32500 liradtr. 
~artnamesi 165 kurut kartthgmda 
M. M. V. Satmalma Komisyo -
nundan ahnacakbr. lhalesi 17/ 
9/936 perfembe giinii saat 15 
tedir. tlk teminalJ 2457 lira 50 
kuru,tur. Eksiltmiye girecekle • 
rin 2490 say1h kanunun 2, 3 iin
cii maddelerinde istenen belge
lerle teminat ve teklif mektub -
larmi ihale saatinden bir saat 
evvel Ankarada M. M. V. Sa • 
tmalma Komisyonuna verme • 
Jeri. «244» (790) 

*** 
Muhtelif yerlerde yaptmla • 

cak olan 14 yer alh tanklarmm 
idari fartnamesindeki F ftkra
smdaki degi,iklik dolaytsile ye
niden kapah zarfla ekailtmiye 
konulmuftur. Tahmin edilen be
deli 144956 lira 76 kuru, olup 
ilk inane parasJ 8497 lira 80 ku -
ru11tur. lhalesi 16/9/936 c;ar -
11amba gunii saat 15 tedir. Ek -
siltmiye gireceklerin sartnamesi 
750 kuru, mukabilind~ M. M. V. 
Sahnalma Komisyonundan ala • 
bilirler. Eksiltmiye gireceklerin 
2490 •ay1h kanunun 2, 3 iincii 
maddelerinde yazrh belgelerJe 
Baymdtrhk Bakanhgmdan fen -
ni ehliyetnameleri)e birlikte ida· 
ri ,artnamede istenen ve behe • 
mehal verilmesi mecburi olan ve
sikalarla teminat ve teklif mek . 
tublartm ihale saatinden en gee; 
bir saat evveline kadar Ankara
da M. M. V. Sahnalma Komis -
yonuna vermeleri. «245)) (792) 

"" :{. :{. 

132,000 kilo un satm alma • 
cakhr. Tahmin edilen bedeli 
17,820 liradtr. Sartnamesi Bursa 
Askeri Sahnalma Komisyonun· 
dad1r. Eksiltme 24/9/936 per • 
fembe giinii saat 16 da Bursada 
Askeri Sahnalma Komisyonun
da kapah zarf usuliledir. Muvak
kat teminat 1336 lira 50 kuru11 . 
tur. Teklif mektublar1 24/9/936 
perfembe saat on be,e kadar 
Sahnalma Komisyonuna veril · 
mit olacakhr. «271» (1009) 

U EyliU 1936 

~SPiRiN 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur, 

Ambalaj ve komprimelerm 

uzerinde halisligin timsali 

olan EB markastnt araytntz. 

inhisarlar Umum MiidUrliigiinden: 
4281 sayth tiitiin eksperligi nizamnameai dairesinde ehliyetname 

almak istiyenlerin 11 te11rinievvel 936 tarihine kadar lnhisarlar U .. 
mum Miidiirliigiine miiracaat etmeleri laztmdu. Bu miiddetten son .. 
ra miiracaatta bulunacaklarm ehliyetname alamtyacaklarl ilan o
)unur. (1026) 

• I 
SIGARA 

' in S1hhi 
Ag1zhklari Ia 

i<;ENLER 
Nikotinin tahribabndan kurtulurlar. 

YUREK, CiGER, Alhz DAiMA TEMiZ KALIR. 

~=:~~ P i P 0 P A Z A R I Ke~:~~0ta~;:nda 
' .\nadolunun her fehrinde bayilerimiz vardtr. Olm1yan 

yerlerde arzu edenler posta kutusu 180 adresine 
yazdtklarmda derhal posta ile tediyeli gonderilri. 

Ankara : Tiitiincii Ali Tiimen, Tal 
Han 

lzmir : Necib Sad1k, BalcJlar 156 
Bursa : Saat~i Nurettin Ne~et 
Konya : Sarraf Atta Yalva~ 
Samsun : Saat~i Avni Peker 

Taklidlerinden saktn1n1z ! 

1-----inhisarlar Umum 

Malatya: Lion ~ikolatacJibrahim I~1k 
Bitlis : Tuhafiyeci Hamdi Ercan 
Adana : Tuhafiyeci Halil Kazan 
Mugla : Mu~la bonmar~esi ~abri 
Amasya: Cemaleddin kitabhanesi 
Diyarbekir: Ayv1ldiz tuhafiye pazan 

TakUdlerinden saktnlntz! • 

Miidiirliigtinden I 
250r kilo demir tel 

33000 » Siklop !;emberi 
Yukar1da cins ve miktarlart yaz1h, malzeme niimune ve tartname· 

si mucibince 17/IX/1936 tarihine rashyan pertembe giinii saat 15 
te pazarhkla sabn ahnacakhr. lsteklilerin numune ve ,artnameleri· 
ni gormek iizere hergiin ve pazarhk i!;in de tayin olunan gun ve sa• 
atte % 7,5 giivenme parasite birlikte Kabata,ta lnhisarlar Levaztm 
ve Mubayaat ~ubesi Miidiirliigundeki Ahm Komisyonuna miiraca
atleri. (781) -1 -- 282,90 lira ke,if bedelli Galata Bak1mevi bir numarah ktsmi 
oluk ve dereleri tamirab. 

2 - 222,41 lira ke,if bedelli Cibali Kutu fabrikas1 yemekhane 
kattnda yap1lacak in~aat. 

3 - 208,45 lira ketif bedelli Kabata,ta Levaztm ve Mubayaat 
subesi binasmm yagmurdan akan boru ve derelerin tamirile kesifte 
~osterilen diger aksam pazarhkla ekailtmiye konulmu,tur. ' 

Eksiltme 15/IX/936 tarihine rashyan sah giinii saat 14 te Kaba
ta,ta inhisarlar Levaztm ve Mubayaat fUbesi Miidiirliigiindeki Ahm 
Komisyonunda yaptlacaktu. 

tsteklilerin ke,ifnamelerini gormek iizere hergun ve pazarhk ic;in 
de % 7,5 giivenme paralarile birlikte tayin olunan gun ve saatte 
yukar1da sozii ge~en Komisyona miiracaatleri. (823) -1 - T opta,. deposu arkasmdaki sahada yaptmlacak olan 3430 
lira 13 kuru11 ketif bedelli ii~ ambarm intast pazarhk suretile ek • 
siltmiye konulmuttur. 

2 - Pazarhk 17 /IX/936 tarihine rashyan per,embe giinii saat 14 
te Kabata~ta tnhisarlar Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Ko
misyonunda yaptlacakhr. 

3 Muvakkat teminat 257 lira 25 kuruftur. 
4 - ~artnameler hergiin tnhisarlar lntaat tubestnden almabilir. 

(1215) -Niimunesi mucibince 1,200 kilo miihiir kur~unu 25/9/936 tarihine 
rashyan cuma giinii saat 15 te pazarhkla aatm almacaktir. 

isteklilerin niimuneyi gormek iizere hergiin ve pazarhk i!;in de 
tayin olunan giin ve saatte % 7,5 guvenme paralarile birlikte Ka • 
batatta inhisarlar Levaz1m ve Mubayaat ~ubesi Miidiirlugundeki 
Ahm Komisyonuna miirataatleri. (1249 ). 
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Eski FE Z i AT i Kolayllk·$•kl•k Staj irin Avrupaya Gonderilecek 
BOG"' AZ.1C1• L.ISELERI. ~ .. ,.,d ....... k.,.,~.g. ··~· ~ Yatlslz r•n apor .,arokhao llayanlar. onlor 

IOI" y•plltnl' ol•n bu ltnt01"-k0· M 1 H kk d 1.1 
lcllorl glyarak flkllgl do tomlo ol· emur ar a m a a"'-n 
ml' olul"'•r. Hulutu lf\Ctltlr VG ·' _ 

K•zlar ve erkekler i~in ayr1 boiUklerde: Ana, ilk Orta ve Lise s1n1flar• ;:::'.t" ~::~~~~~~. t~,:·'~;.~~,:~ 

Yat1h 

KayJdlar b~lamlljbr. KayJd ve tafsitat i~in hergiin me.kte~~ ve y~lmz tafsilat almak i~iD Yenipostane arka- .. ~~::, , 71/ 211••••· IUbmn. Mali·ye VekaA leti•nden·. 
smda Basiret hanmda Ozyol idarehanesine miirac&at edtlebihr. lshyenlere mekteb tarifnamesi gonderilir. Satot ,.,, ralnoK • 

Arnavudkoy, tramvay caddesi Ciftesaraylar. Telefon: 36.210 ~ 

.. ------~.-----· Ni,anta,•nda -----------•-• J.,ST.IIBUL,!!:tu. 
I $ I K L • s E s • Mo§o~~:.~,m:,~!~:; ~~~.~:·::;. 

k • Feyzl·ye » I I t2 No.I• tarlfam lzl lataylnlz. es I cc I ' Flyotlorlmllda bGrOk ltnzlltt. 

Memleketl•ml•zin en eski hususi lisesidir. Zayi- Ankara lisesinden aldxgun 
tasdiknameyi kaybettim. Yenisini ~~ -

Ana, ilk, Orta, ve Lise k1srmlan vardtr. Yabh ve yabstz talebe kaydt i\!in hergiin miiracaat karacagiDldan eskisinin hiikmii yok · 
edilebilir. lstiyenlere mektep tarifnamesi gonderilir. Telefon: 44039 tur. 

iSTiKLAL LiSESi 
DiREKTORL0G0NDEN: 

1 - Ilk, Orta ve Lise ktstmlarl i~in ktz ve erkek, yabh ve ya
hstz talebe kaydma baslanmtsbr. 

2 - Kayid i~in her~iin sa~t 10 dan 16 ya kadar okula mii · 
racaal edilebilir. 

3 - Bu ytl aneak mezun olan veya tasdikname ile ayrtlan 
talebenin yerine az miktarda yeni talebe ahnacakttr. Okula 
'irmek istiyenlerin bir an evvel miira~a~tleri. tavs~ye olun~r. 

4 - Eyluliin on be,ine kadar kaydtnt yemletmtyen eskt tale· 
benin miiracaatleri kabul edilmiyecektir. 

5 - tstiyenlere kayid tartlannt bildiren tarifname gonderilir. 
Sehzadeba~t, Polis karakolu arkastnda. T elefon: 22534 

TOROS 

K1z. Talebe Yurdu 
~EHZADEBA~I CADDESi 

istanbul tl"niversitesine ve yiiksek mekteblerine, ba~ka vilayetlerden ' de
vam edecek talebe bayanlann: Tahsil, ia~e, ikamet ihtiya~lannt tam kon
forla en miisaid iicretlerle temin eder. Resrn1 ruhsat1 haiz, talimatname di· 
siplinle idare edilir, en eski bir miiessesedir. Tafsilat almak il:in yurd mii
diirliigune yaztlabilir. Tabldot i~in yapilim~ olan tenzilat bu sene kald1 · 
nlttu§br. Eski talebelerimizin eyliUii~ on be§ine kadar kayidlerini yenue . 
meleri lazmuhr. 

t D. 85 Kaztm 

Yiiksek Ziraat Ensti~ 
tiisii RektOrliigiinden: 

Bu yrl Ankara Yiiksek Ziraat Enstitiisiiniin Ziraat, Baytar Fakiil· 
telerine ktz ve erkek ve Orman F akiiltesine yalntz erkek parastz ya
bh, paralt yahh ve yatxsxz talebe ahnaeakbr. Enstitiiye yazxlabil · 
mek i~in afagxdaki fartlara uymak gereklidir. 

1 - Lise mezuniyet imtihamm vererek bakaloryastnt yapmlf ve
ya lise olgunluk diplomasmt almtf olmak «bakaloryastnt yapmamlf 
veya olgunluk diplomasmr almamlf olanlar Enstitiiye ahnamaz)) ve 
Tiirk tabiiyetinde bulunmak laztmdtr. 

2 - Istanbul Universitesinin Fen Fakiiltesinden naklen gelecek 
olanlar orada okuduklar1 somestrelerden, muvaffak olmu,Iarsa, iki
si kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman Fakiiltesinin ii~iincii so • 
meslrelerine ahmrlar. Ancak Baytar Fakiiltesine girenlerin bu Fa • 
kiiltenin birinci ve ikinci somestrelerinde okunan anatomi dersine 
de ayrtca devam etmeleri ve Ziraat Fakiiltesine girenlerin ziraat sta
jmt yapmalar1 gereklidir. 

3 - Enstitiiye girecek talebenin yafl 17 den a,agt ve 25 ten yu • 
karl olmaz. Nihari talebe yiiksek yaf kaydine bagh degildir. 

4 - Paras1z yahh talebeden ertiklerinin liizum gosterdigi beden 
kabiliyeti ve saglamhklart hakkmda tam te,ekkiillii bir basta evi ku • 
rulunun raporu laz1mdtr. 

5 - Enstitiiye yaztlan talebe iki ay i~inde, yeniden saghk ve sag· 
lamhk muayenesinden ge!;irilerek ertikleri~in liizum gosterdigi be • 
den kabiliyetini gostermiyenlerin Enstitiiden ili,igi kesilir. 

C - Ziraat Fakiiltesine gireeek talebe Ankarada Orman ~iftli -
~~---• E k' ink 1 b ••••--• ginde 10 ay staj gormege meeburdurlar. Bu staj miiddetince talebe--• Geeel - Giinsel • KJZ - Erkek ( s 1 : 1 i. ) • 

Y U C A ·u· L K u·. L •• s E L E R •• ye 30 lira ayhk verilir. Yatacak yer Ciftlikte parasiZ saglantr. «Staji-
yer talebenin yemesi, i~mesi de Enstitiiee saglandtgt takdirde kendi-

Kurant ve Direktorii: Nebi oglu Hamdi Olkiimen lerine bu 30 lira verilmez.» 
Kayid muamelesine batlanmttbr. Cumartesi ve pazardan 7 - Parastz yat1 talebesinden ataj veya okuma devresi i~inde, 
ba,ka hergiin 10 • 17 arasmda okula miiracaat edilebilir. sonradan meydana gelen miicbir haller dtftnda olmak iizere, kendi-

tstiyenlere tarifname gonderilir. liginden stajmt veya okumastm btrakanlardan veya cezel olarak ~~ • 
Cagaloglu, Yantksaraylar • Telefon: 20019 kar•lanlardan hiiki.met~e yap•lan masraflart odiyecekleri hakkmda 

verilecek niimu)\eye gore Noterlikten tasdikli bir kefaletname ahntr. 

KIZ 

School) 
Mekteb 23 eyhll !;Rr§amba giinii a~llacaktxr. Kayid ve her tiirlii malfunat 

i~in her pazartesi saat 10 • 12 mektebe miiracaat edilebilir. 16 eylftlden 
itibaren her sabah saat 10 • 12 yeni talebe kayid ve kabul olunur. -

Kapab Zarf- Usulile Eksiltme ilan1 

irinci Umumi Mufetti~liginden~ 
1 - Eksiltmiye konulan ilf: 

Diyarbekirde sur haridnde imar plamna gore ayrtlmtf olan 
yerde yaptlacak Birinei Umwni Miifettitlik ve Y edinei Kol -
ordu Kumandanhgt konaklar1 infaahdir. Bu intaahn ke,if 
bedeJleri mecmuu 95503 lira 36 kuru~tur. 

2 - Bu ite aid tartname ve evrak fUnlardtr: 

3 

A - Eksiltme farlnamesi, 
B- Mukavele projesi, 
C - Baymdtrhk itleri genel tartnamesi, 
D - Hususi fartname, 
E- F enni fartname, 
F- Ke,if, 
G - Ketif huli.sasJ, 
H - Projeler. 

I 

lstekliler bu evrakt 5 lira bedel mukabilinde Diyarhekirde 
Birinei Umumi Miifetti,likten alabilirler. Istanbul ve Anka -
ra Nafta Miidiirliiklerine gonderilecek olan niishalardan 0 • 

kuyabilirler. 
Eksiltme 28/9/936 pazartesi giinii aaat 11 de Birinci Umumi 
Miifettitlikte yapdacakhr. 

4 Eksiltme kapah zarf usulile yapllacakttr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i!;in: 

A - Artbrma ve eksiltme kanununun 17 nei maddeaine uy
gun olarak 7163 lirahk muvakkat teminat venneleri. 

B - Ticaret Odasmda kayidli bulunup buna aid vesika8101 

gostermesi. 
C - Resmi Gazetenin 3297 saytlt niishasmda ~tkan talimat

nameye tevfikan NafJa Veki.letinden ahnmlf miiteah
hidlik ehliyet vesikastn1 haiz olmast li.ztmdtr. 

6 - Teklif mektublart yukartda ii~iincii maddede yazth saatten 
bir saat evveline kadar Diyarbekirde Birinci Umumi Miifet • 
titlikteki Miinakasa Komisyonu Reisligine makbuz muka
bilinde verilecektir. Posta ile gonderileeek mektublartn niha
yet ii~iincii maddede yazth saate kadar gelmi~ olmast ve dtt 
zarfmm miihiir mumile iyiee kapablmtf bulunmast li.zundtr 
Posta ile olacak gecikmeler kabul edilmez. (871)• 

Y ar1m Asi~IIk 
ve Heykel 

Tiirk Resim 
Sergisinden: 

Coriilen yiiksek ragbet iizerine serginin 24/9/936 per~embe giinii 
aktamltla kadar a~1k bulundurulacag1 ilan olunur. (1250). 

8 - Enstitiiye girmek istiyenler yukarula yazth rapordan ba,ka 
niifus ki.itdtm, Bfi ki.gtdJni, pQJis veya Uraylardan alaeaklan uz • 
gidin kagJdmi, ortamekteb ve liselerde gormiilf olduklar1 siiel dersler 
hakkmdaki ehliyetnameleri ilittirilerek el yaztlarile yazacaklar1 pul
lu bir dilek~e ile ve alb tane fotografile birlikte dogruea Ankarada 
Yiiksek Enstitii Rektorliigiine batvururlar. Talibler dilek~elerinde 
hangi fakiilteye kaydolunmak istediklerini bildirmelidirler. A.k:si 
takdirde dilek~eleri hakkmda bir muamele yaptlamaz. 

9 - Pulsuz veya usulii dajresinde pullanmamtt olan ve 8 inci mad
dede yezih ki.gJdlarm m,ik olmadtgl dilek~eler gelmemit saythr ve 
bunlar hakkmda hi~bir muamele yaptlmaz. 

10- Vaktinde tam ki.gtdlarile ba,vuranlar arastndan pek iyi ve
ya iyi dereceli olanlar tercih edilir. Kabul edilecek talebe diploma 
derecesine ve ba,vurma tarihlerine gore se~ilirler. Kadro dolmadtgt 
takdirde orta dereceliler de ba,vurma strasma gore abnabilirler. 

11 - Cevab istiyenler ayrtca pul gondermelidirler. 
12 - Ba,vurma zamam agustosun birinci giiniinden eyluliin otu • 

zuneu giinii aktamtna kadardtr. Bundan sonraki ba,vurmalar kabul 
edilmez. (15) 

Kad1kOy Havagazi 
SiRKETi ABONELERiNE iLAN 
• 

~irketimizin Kad1koyiinde Muvakkithane caddesinde 83 nu • 
maradaki Kadtkoy tubesinin 14 eylul 1936 tarihinden itibaren 
fskele eaddesinde Kadtkoy Kaymakamhg1 karflSlnda «ELEK • 
TRtK VE GAZ EVINE» nakledilecegi saym miitterilerimize ilan 
olunur. DIREKTHRLOK 

istanbul Vilayeti Naf1a 
Mudiirliigiinden: 

21/9/936 pazartesi giinii saat 15 te lstan~ulda Nafta Miidiirliigii 
Eksiltme Komisyonu odasmda 1528.94 lira ketif bedelli Istanbul 
Giimriik Basmiidiirliigiine aid Cinili R1hllm hanmda yaptlacak ka • 
lorifer isleri' a~tk eksiltmeye konulmuttur. Mukavele, eksiltme, Ba • 
ymdxrhk itleri genel, hususi ve fenni fartnameleri, proje, ketif hu • 
li.sasile buna miiteferri diger ewak dairesinde goriilebilir. 

Muvakkat teminat 115 lirad1r. tsteklilerin en az «1000» lirahk bu 
ite benzer it yaphgma dair Nafaa Miidiirliigiinden almtf oldugu mii
tenhhid ve Ticaret Odast vesikalarile 21/9/936 giinii saat 15 te Na
fia Miidiirliigiine gelmeleri. (940) 

istanbul Deniz Ticareti 
Mudiirliigiinden: 

1000 cild beynelmilel deniz mevzuab kitabmm tab't a~1k eksilt • 
miye knulmu,tur. Muhammen bedeli 600 lira % 7,5 teminah muvak
kate 45 liradu. Taliblerin 28/9/936 pazartesi giinii saat 14 te Ga • 
latada Deniz Ticareti Miidiirliigii binasmdaki Komisoyna ve tartna
meyi gormek istiyenlerin de Miidiriyet ·tdare ~ubesine miiracaatleri 
ilan olunur. (1217) 

1 - Mesleki bilgilerini arthrmak ve bir sene miiddetle tahsil ve 
stajda bulunmak iizere Avrupaya miisabaka ile Maliye memuru gon
derilecektir. 

2 - lstiyenlerin fU fartlart haiz olmalart li.zJmd1r: 
A - En az iki senedenberi Maliye memuru olmak «namzedlik 

miiddeti dahil». 

B - fkineiki.nun 1936 da yafl 32 den fazla olmamak. 
C- Siyasal Bilgiler okulu «Miilkiye mektehi» Hukuk Fakiiltesi, 

Yiiksek Ticaret ve lkttsad mektebi veya bunlara muadil ol -
mak fartile eenebi memleketlerdeki mekteblerin birinden 
mezun bulunmak. 

D - Askerlik hizmetini yapmtt bulunmak «orta ehliyetnameyi 
haiz veya ehliyetnamesiz bulunmasmdan askerligi teeil edi
lenler de imtihana girebilirler.» 

3 - Miisabaka imtiham Maliye, ikhasd ile frans1zca, almanea 
veya ingilizee lisanlarmdan birinden evvela tahriri o~arak Ankara 
ve !stanbulda, bunda muvaffak olanlar1n tifahi imtihanlart Anka -
rada icra edilecektir. 

4 - istiyenlerin mekteb tehadetname ve niifus hiiviyet ve as • 
kerlik vesikalart, sicil ciizdanlart veya bunlann tasdikli suretleri ve 
dort fotografla arzuhallerini 20 eylul 936 tarihine kadar Maliye Hu
susi Kalem Miidiirliigiine gondermeleri li.ztmdtr. «843» (1200) 

• FRUIT SALT' 
inkibaz ve ondan 

mutevellid migre

ni, ba~ agr1larm1 
ve dermans1zhg1 

def'eder. 

ENa, "Fruit Salt'~. "Sel de 
Fruit" ve " MeJVI Tuzu •: 
kelimaleri fabrika marka11 
olarak tescil edilmi~tir. 

PAZARLIK iLA.NI 

Edirne Vilayeti 
Daimi Encum· ·nden: 

Pazarhga konan it: Uzunkoprii-Ketan yolunun O+OOO ile 34+000 
kilometrolar1 arastnda bir k1sun fOse tamirab esasiyesi. 

1 - Y p lac k it: 4780 metro tuliindeki fOSe tamirah esasiyesi· 
nin bit• kunm malzemesi it battnda ve ocaklarda miiteahhide teslim 
edilmek tartile a-eri kalanlarile eaaah tamirahn tamamlanmastdtr ve 
bedeli ke~if yekunu 8722 lira 51 kuru,tur. 

2 - Bu i,e aid fartname ve evrak tunlardtr! 
A - Eksiltme tartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafta i~leri ~eraiti umumiyesi, 
D- F enni ,artname, 
E - Ketif evrakt. 
Bu ferait Edirne Vili.yet Enciimen kaleminde veya Nafta Miidiir

liigiinde goriiliir ve istiyenlere para•tz gonderilir. 
3- Pazarhk 15/9/936 tarihinde salt giinu saat 15 te Edime Vila· 

yet Enciimeninde yapda~akbr. 
4 - Pazarhga girmek i~in miiteahhidlerin 654 lira 19 kurut temi • 

nat vermeleri ve eari aeneye aid ticaret odastna kayidli bulunmalar1 
ve aynca Nafta Vekaletince ilan edilen talimatname mucibince ek • 
11iltmiye girebilecegine dair ehliyet vesikasiDt haiz bulunmalan Ia • 
ztmd1r. (973)' 

TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiYANGOSU 
$imdiye kadar binlerce kitiyi zengin etmi~tir. 

6 nc1 ke~ide 11 birincite,rin 936 dadtr 

Biiyiik ikramiye 200,000 Liradtr 
Ayr1ca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 lirahk 
ikramiyelerle «50.000» lirahk iki aded miikafat vardtr 

M. M. Vekiletinden: 
1 - Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Harbiye Okulu In • 

gilizee ve Franstzca, Almanca ogretmenliklerine Yiiksek okullarda 
ogretmenlik yapmak sali.hiyetini ve vesaikini ve bilgilerini tattyan 
iki tngilizce, bir Almanca, ii~ Franstzca ogretmeni ahnacakhr. 

2 - Bu ogretmenliklerin iicreti ders saati ba,ma 4 iii. 5 liradu. 
3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bonservis ve nii • 

fus kagtdt, askerlik vesikast, ii~er fotoiraft ve bulunduklan memu • 
riyetleri gosterir hal terciimesi ve hir istida ile Ankarada M. M. Ve
kaletine, lstanbulda Pangalhda Harbiye Okulu K. miiracaatleri ve 
sarih adres yazmalar1 li.ztmdrr. Miiracaatler en ge~ 20 eyliil 936 ya 
kadar yaptlmahdtr. · «232» (655) 

Miitehassts S.u Miihendisi Arantyor 

Mersin Beledive Reisli2inden: 
Tesisat ve in~aah miiteahhide ihale edilmi, olan Adana, Tarsus, 

Mersin su i,lerinin murakabesi i~in ehliyeti Nafta Vekaletince mu • 
saddak miitehassts bir su miihendisi ar1yoruz. Ayhk iieret 600 lira 
kadar verilecektir. tsteklilerin vesikalarile birlikte Merain Belediye 

Reisliiine miiracaat etmesi ilan olunur. (945) 
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Paslanmaz 
ihtira Berat1 

ile alameti farikas1 vard1r. Yiiz defa tira, eder. Ne ingilizler, ne Frans1zlar, ne de Amerikahlar, ne de • biitiin diinya 
aynint yapamaz. HASAN Tiraf Makinesile, HASAN T1ra1f Sabunu ve Ttraf Kremi, T1ra1f Kolonyas1, T1raf Pudrast hirer 
~aheserdir. Mutlaka HASAN markas1n1 aray1n1z. lsrar ediniz. HASAN deposu: ANKARA, iSTANBUL, BEYOGLU. 

K1rklareli 
Yolun ismi Kilometro mevkii \1etrosu 

Ktrklareli - Vize 33 + 920 - 69 + 222 2919 

Kuklareli-Bahaeski 20 + 225 - 26 + 340 900 

Ptnarhisar - Burgaz 24 + 450 - 29 + 383 800 

Babaeski - Burgaz 71 4-' 640- 72 + 240 600 

Ketif 
be deli 
Lira K. 
6228 78 

2348 18 

1918 96 

3537 66 

Ilk 
teminah 
Lira K. 
467 17 

lhalesi 

16/9/936 ~ar,amba 
saat on be,te 

176 17 16/9/936 ~ar,amba 
saat 15 i 15 ge-;e 

143 92 16/9/936 ~ar,amba 
saat 15 bu~ukta 

265 35 16/9/936 c;ar,amba 
saat 15 i 45 gec;e 

1 - Kuklareli Vilayeti dahilinde yukar1da yaz1h muhtelif yollardda yap1lacak fOse esas tamirleri 
ayr1 ayrt ac;1k eksiltmiye konmu,tur. 

2 - lsteklilerin 1 haziran 1936 tarihinden aonra Naf1a Vekaletinden veya Naf1a Miidurliiklerin
den verilmi' miiteahhidlik ehliyet vesikas1n1 hamil hulunmalart. 

3 - fsteklilerin bu i,e aid tartname ve ketifleri gormek ve ekailtmiye girmek iizere ilk teminat 
makhuz veya mektublarile birlikte belli gun ve saatte Kuklareli Daimi Enciimenine miiracaat
leri ilan olunur. (828) 

4 Biiyiik ikramiye 
Bu seferde en biiyiik ikramiye olan 

35,000 liray1 Bay Celal 3 iincii ke§ide alma
dJ~ndan Nimet gi§e§i miidiiriyete iade etmi§tir. 

12466 numaraya isabet eden 15,000 liray1 
Fatihde S1m Enver aparhmam kapiCISl Ali 

Ve gene 12464 numaraya isabet eden 15,000 
lirayt Siireyya Pa§a fabrikastnda katip Saide '¥lk
mi~ ve para\an derhal 'Verilmi§th·. 

17237 numaraya isabet eden 3,000 liray1 
Kad1koyiinde Ismail kazand1. 

Gltemlz her zaman oldugu gibi bu sefer de 
blr~ok mu,terllerlnl gene sevlndirmittlr. 

Eminonii Nimet gh;esi sahibi 

HACI NiMET OZDEN 
MODELLER UZERiNE 

Y organ taktmlan, cthaz takunlan, Bayan ve Bay lara ~ama~1r tal.om
lart, gomlekleri. pijamalan. rop do,amhrlan sureti mahsusada yap
makta oldugundan muhterem halkm bir defa gormelerini rica ederim. 

Sipahi ogJu Hasan Hiisnii Bursa Pazar1 
Sultanhamam 4·24, BeyoAiu lstlklfil caddesi 376 

rha • almudiirlugqnden: I 
bnik golu ve tevabii derelerin u~ senelik rii._umu saydiye ve av • 

lanmak hakk1 yeniden artbrmtya konulmu,tur. Bedeli muhammene· 
si seneligi 500 ve uc; seneligi 1500 lira ve teminab muvakkate 112 
lira 50 kuru, olup arthrma 25/9/936 cuma giinu saat 16 da Maliye 
dairesinde Sabt Komisyonunca yap1lacagtndan ,artlar• ogrenmek 
istiyenler hergun Orhangazi Maliye dairesine ve artbrm1ya gire -
ceklerin de teminat makbuzu veya banka mektubunu hamilen artbr-
ma giin ve saatinde Komisyona miiracaatleri. (974) 

Losyonunu 
kullammz. 

Oniversite ArttJrma, Eksiltme 
ve Pazarhk Komisyonundan: 

Muhammen fiab 
4 Kr. 18525 kilo Lahana 
4 » 22515 » Havuc 
3 » 45345 » Pancar 
1 » 4560 aded Salatahk 
2 » 4583 » Marui 

1 - T1b Fakiiltesi laboratuarlarmda bulunan tav,an ve kubaylar 
i~in ahnacak bet kalem sebze 1/10/936 pertembe giinii saat 15 te 
Oniversite Rektorliigiinde a-;1k eksiltmiye konulmuttur. 

2 - ~artname hergiin Rektorliikte goriilehilir. Muvakkat teminat 
243 lirad1r. lhale giiniine kadar Oniversite veznesine yatmlmlf ol -
ma11 ve isteklilerin kanuni vMikalannt goatermesi lazimdu. (12'32) 

B i ~ K i ve D i k i ' 
Esash SUrette o~retip musaddak 

dip'oma veren 

NEKTAR K. ZARUKYAN 
Talebe kayd10a ba!ilanm1~11r. Pa -
zardan maada hergiin 9-12 ve 14 
18 e kadar miiraeaat kabul olunur. 

Adres : Bevo~lu Altmbakkal 
Babil caddesi 1ayt 63 

Sahtb ve Ba~muharrtn: Yunus Nad1 

Umuml ne~rtyatt tdare eden Yazt l§lert 

Mudflril.: Hikmet Munif 

Cumhurtyet matbaast 

Yemeklerden birer saat sonra a.luur· 
sa HAZIMSIZLIGI, mide ek§ilik ve 
yan.malar1ru giderir. A~zdaki tats1zllk 

BankamJzca abnacak seksen bet aded portatif yazt makinesi ka • 
pah zarfla ekailtmiye konulmuttur. Eksiltmiye i'tirak f&rllan: 
1 - Teklif mektubu «lealim muddeti tasrih edilmelidir» 
2 - Goriilup tecriibe edilmek uzere teklif edilecek makinelerden 

bir aded. 
3 - Miiteharrik aksamm analiz raporu, 
4 - % 7,5 teminat ak~esi, 
5 - Yedek aksamm ayrt ayn fiat listesi. 

Ankarada Banka Levaz1m Miidiirlugiine verilmelidir. 
Eksiltme muddeti 15 eylul 936 aktaml saat on dorde kadarchr. 
Banka tercih hakkm1 muhafaza eder. (1035) 

TiiRK ANONiM ELEKTRiK 
~iRKETiNiN 

• • • • A 

ANADOLU CIHETI ABONELERINE ILAN 
~irketimizin Kad1koyunde Muvakkithane caddesinde 83 nu -

maradaki Kadikoy fUbesinin 14 eylul 1936 tarihinden itibaren ls
kele caddesinde Kad1koy Kaymakamhgi kartlamda «ELEKTRIK 
VE GAZ EVINE» nakledilecegi saytn mutterilerimize ilan olunur. 

DtREKTtlRLOK 
ve kokuyu izale eder. HOROS markall iill•••••••••••••••••t .. -••••••••lil 
ambalajma dikkat. 

Deposu: Mazon ve Botton ecza depo· 
su, Yenipostane arkas1 ~ir Ef. Sok. 
No. 47. 

B-.tKSAY ;.AN 
HER ECZA NEDE SATILIR 

T asfiye halinde hulunan 
lzmir Rthbm ~irketi 

fzmir R1hhm ~irketi, bilfunum tah • 
vilatmm bedellerini hamillere tediye 
etmege karar vermi§tir. 

Tahviller, tahsil edilmek iizere bu -
giinden itibaren izmir Osmanll Banka-
sma tevdi edilmelidir. 

Her tahvil i~in hamiline: 
1 - Tahvilin itibari loymetini te§ • 

kiJ eden Fr. F. 500. - (Be§ yiiz Frans1z 
Frank) mm ve 

2 - 1 mart 1932 tarihinden 1 eyHU 
1936 tarihine kadar vadesi hulffi etmi§ 
oJan 19 kuponun bedeli olan Fr. F. 
142,50. - (Yi.iz ktrk iki Franstz Frankl 
elli santim) in 

Turk lirasile mukabili tediye edile -
cektir. 

Kambiyo fiah olarak tediye gilnii -
niin rayici tatbik edilecektir. 

Tahvillerin, bedeli tediye edilebilme· 
si i!;in 1 mart 1932 den 1 haziran 1933 
(dahil) tarihine kadar vadesi hulffi et
mill olan biitiin kuponlarile miicehhez 
olarak ibraz edilmesi Ianmd1r. 1/9/933 
ten 1/9/1936 tarihine kadar vadesi hu
lUI eden kuponlar i~in yeni kupon va· 
rakas1 istihsali kaydmdan bamiller a -
zade tutulmu§lardir. • 

Tahviller ve kuponlar bedelinin te
diyesi it;in muktazi meblag tahvilat 
hamillerinin emrine elyevm amade ol
dugundan, ellerindcki tahvillerin bede· 
lini tahsil hususunda taahhur eden ha
millere ayrtca bir g(ina faiz tediye edil
miyecektir. 

Tasfiye memurlan 
H. Fessart Dudos 

_ Seuirk~n! Ur~!'~na~n: 
., t - Senirkent kasahasmtn ( 42200) lira bedeli ke,ifli au tesioa • 
ttmn kapah zarf usulile ekailtmesi bir ay mjiddetle pazarhga btra • 
kiimttbr. 

2 - Pazarhgm yap1lacag1 yer Senirkent Belediye Dairesinde Be
Iediy~ Encumeni tarafmdan yap1lacakbr. 
3- Pazarhk 17 eylul1936 pertembe gunii saat 15 e kadardtr. 
4 - Tesisabn isale ktsmt ~elik boru ve armator ve teferriiab ay

rtca tevzi febekesi font borular ve teferruatlart gene ayrtca tesisat 
betonarme in,aat k1sm1 da ayn ayrt, veya umumu birden pazarhga 
konulmu,tur. 

5 - Pazarhga girebilmek tartlarini haiz olan istekliler evrakt 
musbite ve muvakkat teminatlarile birlikte Senirkent Belediye En· 
c\imenine miiracaatleri ilan olunur. «585» (691) 

Taksimde bah~esinde 

Kemne~eci SOTiRi • • Din 

33 iincii san'at gecesinin ytldoniimii kutlulanacakbr. 
T elefon: 4 t 065 

Istanbul Oniversitesi Artbnna ve Ek

siltme ve Pazarhk Komisyonundan: 
ltin ozii Ke,if bedeli Muvakkat teminat lhalesi 

Fen F. Kimya laboratuarmda 
yap1lacak masalar. 1895 lira 143 lira 15 S. 

Fen F. Kimya Iaboratuartnda 
yap1lacak tamirat au, havagazi 
ve itleri tesisab. 1765 » 133 » 16 S. 

1 - Fen F akultesi Kimya laboratuannda yapdacak olan iki it 
17/9/936 pertembe Oniversite Rektorliigiinde ayr1 ayr1 pazarlikla 

eksiltmiye konulacaktir. 
2 - ~artname, ketif ve ilitikleri Oniversite Rektorliigiinde her • 

gun goriilebilir. 
3 - Taliblerin kanuni vesikadan batka hu gihi itler yapbgma 

dair Istanbul Baymdtrhk Direktorlugunden vesika getirmeleri ve 
teminatlartm ihaleden evvel yabrmit olmalan laz1md1r. (1194) 

Her pakette bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona lnhisar mamulatmdan 
LtKtlR, ~ARAP, KANY AK, LOKS StGARA, AV MALZEMESt verilir. 

Ayrrca: Hediyelerle beraber alacagm1z kur'a numaralarile ytlha"nda ~ekilecek BOYOK 
YENtCE PIYANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli zarif bir Ford otomobili veya bunun 
yerine bir Ford kamyonu veya Ford traktorii, 230 lirahk BLA VPUNKT RADYOLARI, REVUE 

SAATLERl, ICKI SERVISLERt, SOFRA T AKIMLARI v.s ... 


