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- Madam, bu para kalp ! 
- Hani sen kordiin ? 

,) Telefon: Ba§muharrir ve ev1: 22366. 'l'ahrir heyeti: 24298. ±dare ve matbaa k1sm1 24299 • 24290 
- Korilm amma enayi degilim 1 

Ba!;vekilin Londra seyahati SporculartmiZID Moskovada zaferleri 

Giire§, eskrim, bisiklette 
Sovyetleri maglub ettik 

···························································· 
~illi bir edebiyat 
Yaratabilir miyiz? 
fC5) izim ilk gencligimizde ve kendi 
[g} neslimiz arasmda vatani bir e-

debiyattan bahisler ve onun et
rafmda heyecanlar vardt. Buna daha 
ziyade vatansever bir edebiyat denilse 
daha dogru olmu~ olacagtm §imdi daha 
iyi takdir ediyoruz. Bu edebjyahn kay
nagt da, gayesi de siyasl idi. Bu edebi· 
yat, istibdad rejimile miicadelenin en iyi 
§ekillerinde ifadesi diisturu ile hulasa o· 
lunabilir. Bu §eklile bu hareket belki e
debi bir nevi bile saytlamaz. Bu sadece 
o zaman ihtilal ve inkllab fikirlerile hare· 
ket eden bir gencligin kendi heyecanlan· 
na takbgt bir addt. Hakikatte san'att 
muhitin ifade §ekillerindeki saiklerine 
gore tasnif etmekte ilml bir isabet buluna
masa gerektir. 

Son yrllarda bir klSlm gencligimizin 
sabit fikir halile bir milli edebiyat yapthp 
yaptlamtyacagt dii§iince ve duygusuna 
taktlmt§ oldugunu goriiyoruz. Kurtulu§ 
ve istiklal hareketi Tiirkiyede milli bir 
devlet yaratmaga miintehi olan kuvvetli 
cereyanlar ic;inde yiiriidii. Millet bu yeni 
hareketinde henuz son noktaya vanm§ 
h. degildir. Her sahada milli benligi ara· 
tan ve milli benlige gi:itiiren hamleler 
•·ardtr. 0 halde biitiin bu hamleleri ken· 
disinde hulasa ederek ifade edecek milli 
bir edebiyat olmak laztm gelir gibi bir 
dii~iince, sanmz ki, kendiliginden fikirle· 
ri ~gal ediyor. Gene bu tesir altmda ola· 
cak, giindelik gazetelerimizden biri, bir 
rnilll edebiyat y_apabilir miyiz; sualini 
bir anket mevzuu yapml§ bulunmaktadu. 
Bu §a~trtlct sualin cevabmt bulmaga c;ah
§Irken esasen edebiyat tabirile kasdolu
nan manayx alabildigine dagtbnamak la~ 
ztm geldigini takdir ediyoruz. 

Milli edebiyattan bahsetmek i<;in ede
biyatm bir de milli olmtyam, mevcud ve· 
ya mefruz. olacagml kabul etmek icab e~ 
der. Milli olmtyan edebiyat olur mu~ 
Her milletin edebiyatt kendisinindir. Her 
hangi bir edebi eser hangi dilde yaraul
rnt~sa o dili konu§an milli varhgm malt 
olur, yani o eser, yarattldtgt dilin mille
tine nisbetle milll mahiyetini alm1~ bulu
nur. Ba~ka milletlerin edebiyatlanndan 
terciimelerin bu milli ve gayrimilli ede-
1iyat mevzuunda yerleri olrruyacagm1 
soylemege hacet bile goriilmez. Ba§ka 
rnilletlerin edebi eserlerinin terciimelerin~ 
de ktymet olarak, onlann naklolunduklan 
yeni dile c;evrili§lerindeki muvaffakiyet 
derecesi ehemmiyeti haizdir, ve biitiin be· 
§eriyet alemindeki fikir ve san' at hareket· 
lerini ogrenmekten milli kiiltiirler miistag· 
ni saytlmazlar. Esas olarak dil hududu
nun c;er<;eveledigi milli edebiyatlann 
mecmu heyeti biitiin be§eriyete mal olabi
lecek san'at abidelerile temayiiz eder. Bu-
nun haricinde milli ve gayrimilli edebi
yattan bahsetmege nastl imkan bulunabi
lecegini anltyamadtgtmtzt itiraf etmek 
Jnecburiyetindeyiz. 

Belki ic;in i<;in §ikayet ettigimiz baz1 
noksanlanmtz var. Mesela Kurtulu§ ve 
lstiklal Cidalimizle onlan takib eden 
mill! hamlelerimizin binbir safhast heniiz 
aan'atm ihtimamma kavu§an canh ve de· 
tin surette a~kh ifadelere maz.har olama
dt. Aroma bu yolda hict bir§ey yapma· 
dtk ta degil. Az da olsa bu mevzular ii
zerinde oynamt$ kalemlerimiz, ftr<;alan
lnlz ve c;ekic;lerimiz olmu§tur. Ortada der
leyip tophyarak herkese gosterebilecegi
rniz. lie; be§ eserimiz vardtr. h yapan, ay
ni zamanda dilsiz ve duygusuz olmtyan 
bir mlllet hie; yapbgt ve yapmak yolunda 
bulundugu i§leri muhtelif ifade §ekilleri
le ertaya koymamt§ olur mu ~ 

Fakat bizce az ifade olunmu§ olan bu 
lltevzular dahi milli san' ata nisbetle te
ferruat kabilindendir. Sanki adamakllh 
hlilli olmakta goze kuvvetle c;arpan bu 
lnevzulan hakkile ve binbir §ekille ifade 
etlnemi~iz de ba§ka meseleleri, ba§ka lt
leri, J!a§ka meyzulan ~o~ mu ifade etmi· 
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T akviyesi mevzuu bahsolan lilomuz toplu hal de 

Ita lya matbuailnzn aldkasz 

V ekillerle bir askeri heyetin 
de g~decegi sOyleniyor 

gore ingilterede 
donanmamizin takviyesi 

Roma matbuat1na Maliye, Bogazlar1n 
gorii~iilecekmif tahkimi ve 

lngiliz Krait Sekizinci J:.dvardt~ Tiir-~ I gazlarm tahkimi ve Tiirk filosunun tak-
kiyeyi ziyaretinden sonra Ba§vekil !s - viyesi meseleleri Londrada gorii§iilecek-
met lnoniiniin riyasetinde bir heyetin tir.» 
Londraya gitmesinin tahakkuk etmesi, !- Diger ltalyan gazetelerinin 
talyan matbuatmda biiyiik bir alaka u - miitalealarr 
yandtnnt~tlr. ' ltalyan gazetesi «Tribuna», miitenek· 

!talyan gazetelerinin yazdtklarma ba • kiren seyahat etmi§ olmasma ragmen fn -
k1hrsa bu ziyaretten maksad Tiirkiye ile giliz Kralmm lie; memleket devlet reis -
!ngiltere arasmda bahri ve asker! bir i§ lerile yaphgt konu~alann ii<; Akdeniz 
birligi muahedesi akdetmektir. Bu mii • devletinin lngiliz Akdeniz politikasma i· 
nasebetle La Stampa gazetesi §U havadisi male edilmesi neticesini verdigini teba • 
vennektedir: riiz. ettiryor. Bu miilakatlar ve !ngiliz 

«Ba§vekil lsmet fnonii, Hariciye Ba - Kralmm «N ahlin>> yatile gezmeleri ve 
kam, Maliye Bakant, Cenel Kurmay bilhassa bu esnada refakatinde lngiliz 
Ba§kam, Deniz ve Hava Miiste§arlan ve Harbiye Nazm Duff Cooperin bulun • 

L Ba§vektlle beraber Londraya gtdecegt 
eksperlerden miirekkeb bir heyetle on- 'soylenen Bilyilk Erkcintharbtyet umumtye mast bunu a~1kc;a ispat etmektedir. 
draya gidecektir. Finans, siyasa, Bo - Re!s!miz Mare~az Fev~t Cakmale £Arkast Sa. 3 siltun 3 tel 
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Loyd Corcun intibaina gore Leh ordusunun 

Almanya harici bir teca· Al~anyaya cevabl 
Polonya, goniillii i• 

viize kar§I hazu lantyor servisi ihdas etti 
Var§ova 20 (A.A.} - Polonyada go -

nilllii i§ servisinin ihdast dogrudan dog
ruya Almanyada askerlik miiddetinin 
uzat1lmasma bir cevab te§kil eder. <;iin
kii Polonya askerlik miiddetini iki ve· 
ya iir; sene olarak tesbit etmek isteme
mektedir. 

Almanlar, 
kuvvetli 

Sovyet Rusya 
oldugunu da 

ordusunun ~ok 

bilivorlarmJ• 

Alman ajansrnrn tavzihi 
Berlin 20 (A.A.) - Dnb. Ajanst, Hit

[Arkast sa. 7 siltun 1 de) 
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Titulesko iimidsiz 
bir vaziyete girdi 

Melih Romanyah boksorii maglub etti. Atle· 
bir Tiirkiye rokoru yapdd1 tizmde • yen1 

Mosko v a 20 
(Hususi)- Bu ak
§am yaptlan giire§ 
ve eskrim miisaba • 
kalan da Tiirk ta • 
ktmlanmn galebesi
le neticelenmi§tir. 

Giire§te yaptlan 
7 miisabakantn 4 
unu kazandJk, 3 
iinii kaybettik. Sa
at 19 da ba§ltyan 
eskrim miisabaka • 
Ian galibiyet ade • 
di itibarile berabere 
bitti. F akat sayt he· 
sabile neticeyi biz 
kazandtk. 

Diinkii miiaabakalardan 200 metro nihayetlenirken 

Eskrim taktmi ,efi F uad Sovyet 
hakemlerinin tarafgirlik yapbklannl id
dia ederek miisabakalarm ba§langlcmda 
sahay1 terkebni§tir. 

Biaiklet miiaabakalarr 
Moskova 20 (Hususi) - Halkevi 

bisiklet taktmile Sovyet bisiklet taktml 
arasmda bu sabah saat 11 de birinci kar-

§tla§ma yaptlmt§, neticede Tiirk taktmt 
birinciligi kazanmt§br. 

Miisabaka Moskovanm 21 kilometre 
otesinde Moskova • Leningrad yolu iize
rinde olmu§tur. Mesafe 50 kilometro git
mek ve 50 kilometre da avdet olmak li -
zere 1 00 kilometre olarak tesbit edil -

[Arkas1 Sa. 6 siltun 1 creJ 
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lspanyan1n Majork adas1 
ltal y an hikimiyetinde 

Madrid sokaklartnda siperler kaztbyor, 
evler hirer i tihkam haline getirildi 
Barselon 20 (A.A.) - Solidaridad I tihkam haline kalbedilmektedir. 

Obrera gazetesi Majurka adasma ita! - Anar~istler Ba~bakan M. Kaballero· 
yanlann c;Jkttgtnt ve italyanlann ku • va miiracaat ederek hiikumetin «3.mme 
mandasmda bulunan adada ~imdi iki federasyonu komitesi» ne c;evrilmesini is
renkli lspanyo) bayragmm yanmda !tal- temi~lerdir. Bu komitenin vazifesi ban· 
yan bayragmm dalgalandtgmt temin et- kalan sosyalize. hususi serveti ilga ve 17 
mektedir. den 45 ya~ma kadar biitiin erkekleri se· 

Bu gazeteye gore, ltalyan subayt. ferber etmektir. 
Rossi, adanm hakiki diktatoriidiir. Kristof Kolomb ailesinin son ya~Iya-

}on Mar§ tarafmdan satm alman bir m 76 ya~mda Diik Verakuanun cuma 
c;ek !talyan tayyaresi adaya gelmi§tir. s::iinii kur~una dizildigi bildiri]iyor. 
Mar§ ta bu ta)/arelerde~ .hirile gelerek General Molanrn beyannamesi 
adayt ~ahse~ ztyare.t etmt~hr. Valladolid 20 (A.A.) _ General 

Madrrdde srper kazzlryor Mola, Bilbao ve Santander iizerine tay-
Paris 20 (A.A.) - Buraya gelen yarelerle a§agtdaki beyannameyi at -

haberlere gore, Madrid sekaklannda si· brmt§tlr: 
perler kaZt!masma ba§lanmt§hr. Evler is- [Arkast Sa, 7 siltun 1 deJ 
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Klod F arer Istanbulda 

Umumi Harbde 
tngHterenin dikta • 
torii olan ve harbi 
hem 1ngiliz lmpa . 
ratorluguna, hem 
de milttefiklerine 
kazand~ran sabtk 
Ba§vekil Loyd Core 
harb bittikten son · 
ra Almanyaya re · 
va gorillen hakstz 
muamelele-re kar§t 
§iddetle muhalefet M. Loyd Core ve M. Hitler 
etmi§ti. 

FransiZ muharriri, kendisinin Tiirk dostlugundan 
Eski Naz~ra ii~iincii defa .. h dilm · ••t · bul d .., T"" ki 

olarak kan verildi •up e e 1 esme mu eess1r un ugunu, ur • 
Loyd Core yaptlan hakstzltklarm aksi bu fikirde nekadar isabet ettigini gos -

tesir yaparak bir giin Ahnanyay1 yeni- termi§tir. 
den miithi§ bir dil§man haline getirece· M. LoyrJ, Core, Almanyada olup biten 
§inden korkmU§t'!L. ~eylerin hakikatini ogrenmek iizere ya• 

Hitlerin i§ ba§tna get;mesi kendisinin [Arkast Sa. 3 siltun 4 tel 
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~iz, ve boylelikle sanki tamamile milli F akat cumhuriyet rejiminin feyzi saye· 
sayilamtyacak bir vadiye mi sapmt§tZ ~ sinde bugiin o nankor vaziyetten kurtul
Haytr, ortada boyle bir§ey yoktur. Dog- mu§uzdur. San' atm icablanm hakkile ye· 
rusunu isterseniz bizi milli ve giir san' atJn rine getirecek bir kalem bugiin sahibjni 
hasret ve i§tiyakt oniinde bulunduran va· ba§ka ya§ama <;aresi ararnaga gitmek 
ziyet, aielitlak san' atta _ heniiz <;ok dogu- mecburiyetinde btrakmtyacak vec;hile ge· 
rucu olacak bir terakkt rnenzilesine var- c;indinnek kabiliyet ve kudretini kazan· 
mamJ§ olmakhgtmtzdan ileri geliyor. Y a- mJ§ bulunuyor. Diger san' at eserleri ic;in 
ratma §artlannJ haiz yurdda§lartmtz ta- heniiz bu hiikmii kat'iyetle veremesek hi· 
rafmdan ortaya §irndikine nisbetle daha le edebiyat ic;in bu miispet iddiayx tered· 
<;ok miktarda ve daha muvaffak eserler diidsiiz olarak ileri siirebiliriz. 
konulsa bu bedii heyecan tufamnm dal- 0 halde milli edebiyat ic;in degil, 
galan arasmda hepimiz ve her birimiz. <;iinkii edebiyatm gayrimillisi mutasav· 
kendimize gore vicdanlanmtzt ve iz'an- ver degildir, alelitlak edebiyat ic;in inki
lartmtzt gtdalanduacak parlak san' at §af meydam ac;tlmt§hT. ~imdi kendi diJi~ 
ziyafetleri kinde yiizerdik. 0 halde orta· mizde san'at eserlerinin mebzuliyetle ya· 
da olm1yan §ey milli edebiyat degildir, rahlmasma ma gelmi§tir. 
bizim eksigimiz Hfi san'at eserine malik Oil, san'atkann fikirle hra§ ederek i~-
olmayt§ImJzdan ibarettir. liyecegi bir miicevherdir. Bu i§de san'a· 

Bu nir;in boyle oluyor~ Yazammtz ve tm muvaffakiyeti duygulann miimkiin o
yapantmtz rru yoktur, yoksa yaztlan ve labildigi kadar derin ve geni§ ilim ve irfan
yaptlanlar kafi revac ve ragbet bulmu- Ia miicehhez olmasma baghd1r. Hududu 
yorlar da onun i~in mi kiSlr ve kusurlu yok: Biitiin muhite ve biitiin kainata 
kahyoruz ~ BaZJlanmtzt ikide bir milli §ami! bir ilim ve irfandan bahsetmek is· 
edebiyat hasretile co§turan eksikligi bu tiyoruz. !fade tarzt manasma lisan ehem· 
iki sualin ifade ettigi sahalarda hulasa miyetlidir, fakat ifade mevzulannda ilirn 
ebnek kabil olacagUla kaniiz. Bir zaman- ve irfamn rolii ondan daha az ehemmi· 
lar hakikaten kalem, sahibini ba§ka bir yetli degildir. 1§te bizce bu bahiste mese
me~galeye ihtiyac gostertmiyecek bir ve- le bundan ibarettir. 
rimle gec;indinnege kifayet etmiyordu. YUNUS NADI. 

Saint Moritz 20 
(A.A.) - Dun og
leden sonra, M. Ti
tuleskoya yap1lan 
kan nakli arneliye
si de gil, fiziyoloj ik 
serum ~trmgastdlr. 

Doktorlar, son 
dakikada kan nak· 
line liizum olma -
dtgma hiikmetmi§
ler, ancak gtdamn 
kifayetsizligini te - M. Titulesko 
lafi ic;in serum §trmgast yapmak iste-

[Arkast sa. 7 siitun :1 cle.l 
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1ftihar edilecek 
bir • net1ce 

Kayseri Kombinasm1n 
bir senelik faaliyeti 

Kayseri (Hususl) - Kayseri doku
ma kombinastnm, ac;th§tntn birinci yrldo
niimiine tesadiif eden 17 eylul fabrikada 
mutantan bir surette kutlulanmt§ttr. Bir 
ytl once Celal Bayann Sovyet agtr sana· 
yi heyetile beraber kii§ad resmini yapbgt 
bu muazzam ve modern sanayi miiessese
sinin biiyiik kanti6.i bayraklarla ve gayet 
§tk bir sahne yap1lmak suretile siislenmi§ 
ve bu merasim~ biitiin vilayet, te§ekkiiller 
aileee davet eclilmi§ti. 

[Arkas1 Sa. 5 siLtun. 4 tel 

yedeki inkdablarln takdirkarJ oldugunu. soyledi 
Yugoslav banduah 18,000 tonluk 

Krali~e Marya vapurunun evvelki gece 
§ehrimize getirdigi 385 turist arasmda 
me~hur Frans1z muharriri Klod Farer de 
bulunmakta idi. Vapur limamm1zda bir 
giin kalml§, ve diin saat 17 de nhbmdan 
kalkarak Bogazda bir gezinti yapttktan 
sonra Redosa gitmek iizere lstanbuldan 
aynlmt§hr. 

Cece §ehre ~tkan Klod F arer aya
gml yere basar basrnaz tiirkc;e olarak: 

- Y a§asm Atatiirk! Y a§asm Tiirki
ye l Y a§asm TUrkler l diye bagumt~br. 

Bu s1rada kendisini kar~tltyan bir ga-
zetecinin sordugu bir suale de ~u cevab1 
venni§tir: 

- Evvelce yazmt§ oldugum ve etra
fmda dedikodular uyanduan <<Ankarada 
dort kadm» admdaki eserim, Tiirkiyenin 
o eserin yazth§mdan sonra gec;en k1sa 
zaman i~inde athg1 geni~ ileri adtmlart 
daha isabetli olarak belirtmektedir. 

Bu eseri Piyer Lotinin benden evvel 
anlattigl Tiirkiye ile mukayese etmek 
laztmdu. Bu mukayeseden c;tkacak neti
ce Tiirkiyenin yiizdeyiiz lehinde olacak· 
ttr. 

Nitekim Tiirkiye hakkmda yazaca
gtm yeni eserle <<Ankarada dort kadm» 
eseri arasmdaki fark ta bu kadar biiyiik 
olacakttr. En tahammiil edemiyecegim 
his, Tiirklerin, kendilerine kaqt besledi· 
gim ylirekten baghhktan ve ~ostl uktan 
§iiphelenrneleridir. Ben Piyer Lotiye 

M. Klod Farer 

Tiirkiyenin bugiinkli halini, bugiinku 
kemalini goremeden oldiigii i!;in actyo-
rum. 

Ayni vapurla gelen turistler evvelki 
giin Mudanya ve Bursayt da ziyaret e· 
derek gezmi§lerdir. Vapur Rodostan 
ba§ka Siragiize, Kotor, Dubrovnik, Spli
te ugnyacak ve aym 29 unda Triyestede 
bulunacakttr. 
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I Tiirk Dili iizerinde ( 3ehir t Haberlerl ) 
~TETKiKL ----...-

Chirurgie ve Therapeutique 
kelimelerinin men~eleri 

Atatiirkiin riyasetinde yapdan bir top
lanb.cla~i tetkiklerden ~tkan neticeler 

Yazan: Prof. Kemal Cenap Berksoy 
mu l;)ef Atatiirk, beynelmilel deni -

len ilmi terimler hakktnda fikirlerimizi 
dinlemek ve bu meselenin Giine§ - Dil 
teorisile ili§igini bildirmek iizere bazt 
Turk ve bizde cralt§an ecnebi profesor -
leri ytiksek huzurlarma kabul ettiler. 
Bu toplantida benim de bulunmama 
izin verdiler. 

Biiyiik Onderin bize uzun ve her da
kikaSl bizleri, yeni hakikatler kar~Ism
da hayret ve heyecana dii§iiren ders -
leri sonunda, itiraf ederim ki, kendimi, 
karanhk bir magaradan aydmliga ctikan 
insan gibi hissettim. oniimde acrllan 
nurlu sahaya daldun. 

istedim ki, bu heyecan sade bizde ve 
bende kalmasm! Atattirke ve §a§maz 
bulu§larma inanan her Turk te i§tirak 
etsin. Bu dii§iince ile bu yaz1m1 yazdrm. 

*** 
Mevzu, bugiine kadar Greko - Latin 

sarulan terimlerin ana ki:ikleri davaS1 
idi. Atatiirk, tam ve kamil bir hiirriyeti 
fikriye ile soz soylememize mi.isaade et
ti, oyle konu§tuk ve bize ilmen miisa -
mahakar davrandt; fakat sonunda biz, 
gordiigumi.iz hakikatler kar§tsmda bo
yun igdik. 
~efimiz dedi ki: 
c- Bugiine kadar Greko - Latin kok

li.i denilen terimleri Giine§ - Dil teori -
sinin analiz metodile tahlil edelim. E -
ger, bu analiz bize terimin ana koku o
larak bir ttirkcre astl verirse bizce bir 
ku§ku kalmaz. Fakat, netice miisbet 
~1kmazsa o zaman aradtgimtz Turk ko
ki.iniin ne gibi hadiseler ve lehcre degi
§ikligile hiiviyetini kaybetmi~ oldugu-
nu arar1z .• 

Bu ilmi ara§tlrmada Atatiirk okulu 
c;ok geni§ ve tam serbestile dii§iiniiyor. 
Buti.in miinevverlerin bu teoriye yiirek
ten sartlmast, hi~ §iiphesiz, bugiine ka
dar arkasmda gitmekle daima kazandt
gimtz Atattirke inani§tmtzm hakll bir 
ifadesi olurdu. Herkesin bu ara§tlrma
larla ugra§masma imkan var mt deni
lirse, hemen itiraf edilmelidir ki, bu i§
Ier ancak mi.itehass1slarmm ugra§mala
nm istiyen bir yoldur. iman edelim ki , 
bu yolun §imdiye kadar verimlerine ba
kmca, ~ok feyizli oldugu goruliiyor. 

*** 
Kac; senedir beynelmilel terimler me

selesinae Greko - Latin esaS1m tutturan 
ve bunu miidafaa edenlerden biri ve 
ba~hcas1, benim. Bana denilebilir ki, 
§imdi nasll oldu da bu yoldan dondiin? 
Bu, sorgunun cevabt §Udur: c;unkii, 
dersten <;tktlm da onun i<;in! ilmi haki-
katler i:ini.inde ve bedahet mertebesinde 
inandmct biirhanlar kar§tsmda inad et
mek, ilim metodundan mahrum olmak 
demektir. <;i.inki.i, tecessiis merak1 ve 
ogrenmek hevesi, sade insana degil, 
fakat biiti.in mahlltkata llamil tabii ve 
refleks bir Mdisedir. Daha gecrenlerde 
olen buyiik Rus alimi Pavlof, bittecrii
be gosterdi ki, tecessiis ve ara§hrma 
merak1, bir refleks olarak biitiin mah -
lukatm ozi.inde sakh kalan bir cevher
dir. 0 halde, biz bir insan olarak, ara§-

da Orta Asyada goriindugu muhak -
kakttr. 

ilk insan konu§ur muydu? Buna, ha
YJ.r demek miimkunqiir. !Ik insan bel
ki ses cihazt olan ham;ereye malikti, 
belki dimagmda nabka merkezi yara -
blmt§tl. Fakat uzun zaman bu makine 
tekelliim §eklinde i§liyemezdi. !nsan 
kafasmda ilk dogan §ey, zekachr. Ze -
ka ve anlaYJ.§ dogduktan sonradtr ki, 
insan tekelliime yanyan cihazlartna e
mir verdi ve konu~m1ya ba~lad1. insan
da zekanm dogu§ile tekelliimiin ba§la -
'Jl§l arasmda ge~en zamaru kimse bile
mez. 

Bu; bir buyuk be§er istoriyastdtr ki, 
onu rakamla gostermek miimkiin ola -
maz. Diyebiliriz ki, be§erin biiyiik var -
llk tarihine nisbetle ancak bir S'aniye -
nin kesri kadar denecek ktsa bir za -
mandanberi Greko - Latin kultiirii de
nilen ki.iltiir ortaya crtkb. 

Harweylerin, Claude Bernardlarm 
skolastige isyanlan gibi bizde de dahi 
bir kafa, Greko - Latin ki.iltiirii icrinde 
yatan ana ki:iklerin asillarma isyan etti. 
t~te, binlerce devlet i§leri arasmda a
ziz ba§tnt bu yolda da i§leten ve hakikat 
aramtya kalkan Atatiirk, Giine§ - Dil 
teol'isini ke§fetti. Diller i§inde !ndo -
Avrupai yerine indo - Cermen tabirini 
koyanlar, hakh goriiliiyorsa, indo -
Cermen teorisinden daha ogretici bir 
teori olan Giine§ - Dil teorisi daha crok 
haklt goriiliir! 

*** 
Atatiirk, (Chirurgie) terimini ele a

lip onu analiz etmiye ba§ladt. Lugat 
manasma bakmca bu kelime grek~e 

(el) ve (i§) demek olan (heir) ile (er -
gon) gibi iki kokten yapilmt§tir, denilir. 
Manas1 da (tababetin elle ve aletsiz, 
yahut ta bir aletle miicehhez oldugu 
halde yaptlan i§i) demektir. Bu tarife 
bakmca, bir hekimin (hastasmm karm
m elle yoklamas1) da (chirurgie) sa -
ytlmak gerektir. Fakat, (chirurgie), bu 
degildir, ( chirurgie) arabcada ( cerrahi) 
denilen operatorli.iktiir. 0 zaman, yani, 
bu tarif hakikaten bizi tatmin eder ma
hiyette gi:irunmedigi i9in, Biiyiik ~ef, 

muhtelif dillerde bu terimin fonetik §e
killerini tahtaya yazdmp ve tamamile 
bitaraf olarak, Gi.ine§ - Dil metodile a
naliz etmege ba§lad1. Bu analiz esna -
smda, icab ettigi zaman (§U koki.i ya -
kutc;ada bulursunuz, araYJ.mz) diyor ve 
hakikaten dedikleri <;1ktyordu. Demek 
isterim ki, Onder, bu davaYJ. tam bir i
Iim adam1 heyecanile benimsemi§ ve 
durup dinlenmeden crah§ml§tlr. Emin o
lun, ben, eski bir hoca s1fatile, bu ~alt~
maya ve neticelerine 1\ayretle baka -
kaldtm. c;unkii, (chirurgie) teriminin 
bi.itun dillerdeki yazlli§ ve fonetik §e -
killerinde hep Tiirk ki:ikii bulundu. 
Hem de (elin kuvvet ve kudretle ba -
§ardt~, yararak yaphg1 i§ler) manaSina 
gelen Turk kokleri bulundu. Demek ol
du ki, (chirurgie) §eklinde ve ash grek
cre sarulan terim, bu ismin tahsis edildi
gi tababet §Ubesini daha iyi ve daha uy
gun ve hale muvaf1k surette bildiren 
Turk ki:iklerinden yapdmt§hr. 

!kinci misal olarak (Therapeutique)= 
(fenni tedavi) terimi ele almdt. AI -
mancada {Therapeutik) ve (Therapie), 
ingilizcede {Therapeutic), italyancada 
(Therapeutica) §eklinde yazllan bu te
rim, Gtine§ - Dil teorisince analiz edi -
Iince bize Tiirk dilinde (saghk) ve (sag
lama) manasma gelen (Tiriglik • Diri
lik), istinadgah manasma (Direk - Ti
rek), ve nihayet (Tiri - Diri), yakutcra-
da (Terig) koklerini verdi. Hatta al -

linos teorisini YJ.kabildi ve onun yerine taycada (Tirep sal) sozu, desteklemek 
bugiinkii modern teorinin esaslanru va- demektir. :;;u halde (terapi) sozii) (bir 
zetti. Claude Bernard, degil midir ki, insamn bozulan ve sallanan sthhatini 
College de France'm karanhk bodrtlm direklemek, saglamak) demek olur ki, 
katmda sade Frans1z ilmine degil, fa- (Therapie) de bundan ba~ka bir §ey de

hrmtyahm m1? Orta crag medresesinin 
bizim Fatihten otede de bulunduguna 
kaniim! !ngiliz alimi Harweyi ele ala -
hm. Harweye kadar, kan deveram hak
kmda Calinos (Galien) teorisi hiikiim 
siirerdi. Bu teori nekadar yanh§b! Fa
kat, medrese kafasmdan korku, onu, 
y1ktmya kimsede cesaret b1rakmazdL 
Vakta ki, Harwey, ingiltere Krall ~arla 
hususi hekim oldu ve ondan sahabet 
gordu. Londra hayvanat bahcresinde 
hayvanlar i.izerinde tecriibeler yaparak 
kan deveram hakkmdaki skolastik Ca-

kat be§er ilmine abide denilecek hedi - gildir. 
yeler verdi. Bu veri~, an'anevi fikirlere 

*** isyan etmekle ve yeni ilmi metodlarla 
elde edildiydi Pavlof ta ancak bu sa
yede, kondisyonel refleksler meselesini 
buldu. Demek olur ki, orta cragm kohne 
fikirlerine isyan etmek, yeni kafa ta§I
yan insanlarm kanchr. 

*** 

Garbin bazl SaYJ.h alimler.j Greko • 
Latin esash oldugu kadar herhangi bir 
garb dilinde dola§an baz1 kokler icrin 
(nereden geldigi heni.iz ke§fedilmemi§
tir) derler ve kitablarma da boylece ya
zarlar. Giine§ - Dil teorisi, bu tereddi.id
leri §ayani hayret bir surette halledi • 
veriyor ve gene §ayani hayret bir §e -

kilde, o kokiin Turk astlh oldugu go • 
riili.iyor. 

Bu teori oyle bir sihirli anahtardtr ki, 
dilde ac;madtgt kllid hemen hemen yok 
gibidir. Bir ilim teorisi vaktalara ve re-

Cumartesi giinii 
Oil bayram1 var 

Kutlu giin tezahiiratla 
tes'id edilecek 

Ilk Turk Oil Kurultaymm toplandtgl 
26 eylulde, bundan onceki ytllarda ol
dugu gibi, Oil Bayram1 Ti.irk Oil Kuru
mu iiyeleri, Halkevleri, gazeteler ve yur
dun dilseverleri arasmda kutlanacak· 
ttr. 

26 eylul 1936 cumartesi gi.ini.i sa at 18 
de Ankara - Istanbul radyolan birle~ti
rilecek ve Kurum adma bir soylev veri· 
lecektir. Bu soylev bi.itiin Halkevlerinde 
radyo ile dinlenecektir. 

Halkevleri, soylev saatinden once ve
ya sonra, kendi bolgelerindeki imkana 
gore dil hakkmda konferanslar vermek, 
§iirler okutmak ve tiirlii tezahiirlerde 
bulunmak suretile Oil Bayramml kut
!tyacaklardtr. Halkevlerinde verilen kon
feranslar ve okunan §iirlerin hirer kopye
si Tiirk Oil Kurumu Genel Sekreterli
gine gonderilecektir. 

Ti.irkiye gazeteleri 26 eylul 1936 sa
ytlarmda Dil Bayrammt kuthyacaklar 
ve Tiirkiyede dil ,.ah§malan iizerine ya
Zllar yazacaklard1r. Bu yaz1lann da hi
rer kopyesi Tiirk Oil Kurumu Gene! 
Sekreterligine gonderilecektir. 

Bi.itiin kutlama ve tezahi.irlerde §U 

noktalann tebari.iz ettirilmesine ~ah§tla
cakhr. 

a) Ulu Onder Atati.irkiin yi.ice hima
ye ve ir§adt altmda Tiirk dili iizerindeki 
,.alt§malann hergi.in daha crok geni§liyen 
yi.iksek bir faaliyet ald1gt; 

b) Ana dilimizin geni~ varhklanm 
bulmak iizere yap1lan ara§hrmalann, 
yalmz tiirk,.eyi degil, biiti.in di.inya dil1e
rini ve gene! dil bilgisini ilgilendiren yiik
sek bir bulu~a vard1g1; 

c) Yeni Ti.irk dil tezinin O,.uncii 
Ti.irk Oil Kurultayma i~tirak eden yerli 
ve yabanc1 dil bilginleri tarafmdan da iyi 
karstlanmak suretile bir kat daha kuvvet-

oogru_d.egil mi? 

<;engelkoy yolu 
ne olacak? 

V'skiidardan Anadolukavagma 
kadar olan sahada muntazam bir 
yol yoktur. Belediyenin bu yolu, \ 
§imdiye kadar yapttrmamt§ olmas1 , 
hayret edilecek bir §eydir. Son se- i 

nelerde bu yolun in9asma nastlsa · 
ba§lanmt§b. 1 

Bu sebeble, bazt binalar istim - 1 
Iak edilerek tJski.idardan Beykoza 
kadar gitmek imkam temin edil • , 
mi§ti. Fakat sonradan bu i§ yanm ( 
b1raktld1. ( 

Beylerbeyi ile c;engelkoyi.i ara • ( 
smda Havuzba§I denilen iki yi.iz \ 

~ metroluk ktsa bir sahada kald1rrm- ~ 
~ lar bozulmu~ oldugundan, yag- ~ 
~ murlu havala~da ~ yaya . olarak \ 
,( gidip, gelme rmkanstz btr ha-

le geldi. Evvelki sene bu yo
~ lun tamirine te§ebbiis edildi, ta§ 
~ getirildi ve ktrdmldt. Fakat amele 
~ tedarik edilerek yol yaptlamadl. ', 
~ Kmlan ta§lar da etrafa dag1larak 
~ kayboldu. Uski.idar kaymakamhg1 

son yagmurlardan bu yolun daha 
feci bir hale geldigini gorerek tek- ( 
rar ta~ satm alarak bunlan da klr- I 
dtrdt. tJskiidar Kaymakamhgmm 1 

gosterdigi kat'1 liizuma ve gayrete, ,1 

ta~larm haz1r olmasma ragmen · 
Belediye birkacr amele ve bir silin- .' 
dir gondererek bu yolu yapmak te
§ebbusiine hala gec;memi§tir. tn - ( 
§aat mevsimi gecrmeden bu yol ya- · 
ptlmazsa birkacr yiiz lira sarfedile - : 

~=~ ~~~~~~~:: ~:~~~l~:r::l g:~:~~~ ( 
' seneye kadar ortadan kaybolacak ~ 

ve bura halkt evlerine gitmek i~in j 
~amurlara batmak tstlrabrm daha 1 
uzun miiddet ctekecektir. I 

Bu elim vaziyeti dii§iinerek ev - I 
Ier·ini b1rak1p lstanbula ta~manlar l 
yok degildir. 

Hem Bogaz yollanm bu kadar 
ihmal ediyor, hem de Bogazic;inin 
ragbet bulmamasmdan ~ikayet e
diyoruz. 

lendigi: Dogru degil mi? 
d) Tiirk ki.ilti.iriiniin en eski kiiltiir }l'l=:~::iilOi:~~~;iliii;iiiOSiiS:iiii;;ii~~~~ 

kaynag1 oldugu gibi, Ti.irk dilinin de d 
burun kiilrur dillerine ana kaynak oldu- Bir kadtn pencere en 
gunun <<Gi.ine~-Dil>> teorisile inkar kabul diijlerek par~aland1 
etmez bir ~ekilde ortaya ~tkt1g1. ; 

Halka hitab eden soylev, konferans 
ve ~iirlerde elden geldigi kadar herkesin 
anhyabilecegi ac;1k, sade, diizgiin, pii
ri.izsi.iz ve giizel bir tiirkc;e kullanmaya 
t;ah~Jlacaktn. 

O~iincii Dil Kurultayt hakkrnda 
Samoupravamn bir makaleai 

Belgradda ,.tkan resmi «Samoupra
va» gazetesi Dc;i.inci.i Oil Kurultay1 hak· 
kmda bir makale ne~retmek.tedir. Bu ma
kalede Kurultaym Dolmabah~e sara
ymda toplandtgi, Tiirk dil alimlerinden 
ba§ka Kurultaya biHiin diinya dil alim
lerinin de i§tirak ettigi, bu alimlerin 
Ti.irkolog olmalan itibarile mi.ikemmel 
tiirk,.e konu§tuklan hakkmda izahat ve
rildikten sonra deniliyor ki: 

«- Malum oldugu vec;hile Bi.iyi.ik 
Reformator Kamal Atati.irk, muhtelif 
muazzam reformlardan birini te§kil eden 
Turk dilinin yabanCI kelimelerden te
mizlenmesi i~ine de ehemmiyet vermi§
tir. Ti.irk dilinin Ti.irk, Arab ve Acero 
kelimelerinden miite~ekkil bir halita ol

dugu malfundur. Bu dilden ancak yiik
sek malumat sahibi kimseler anlarlard1. 
Halk y1gmlan bu dili hi~tbir zaman la· 
yiki vec;hile anhyabilmi§ degildir.» 

Makalede bundan sonra «Allah>> ve 
«T ann» kelimelerinin Tiirk kelimeleri 
olduklar1 hakkmda izahat veriliyor ve 
deniliyor ki: « ... Ti.irk dilinin temizlen
mesi biitiin medeni dillerin as1! tiirk,.ede 
oldugunu gosterecektir. Bu da Giine§ • 
Oil nazariyesidir. Bu nazariye sayesin
de O',.i.incii Oil Kurultayt ~iiphesiz, bii
tiin diinya kin tariht bir ehemmiyeti ha
iz olacakhr.» 

Makalede bundan sonra Dil Kurul
taymm mesaisi hakkmda izahat verilmek
tedir. 

KVLTUR ISLER/ 
Muallimler heyeti Rusyadan 

geldi 
Dost Sovyet Rusyay1 ziyaret eden 

muallimler heyeti diin Odesadan ~ehri
mize donmi.i§ti.ir. 

Muallimlerimiz bu seyahatten ve ken· 
dilerine kar~1 gosterilen misafirperverlik
ten <;ok memnun ve mi.itehassis kalmt~ • 
lardJT. 

Heyet Moskova ve Leningraddan 
sonra Yalta ve Odesaya gitmi§, buralar· 
da da iki~er gi.in kalarak kiiltiir mi.iesse· 
selerini ziyaret etmi~lerdir. -···-. 

Ti.inel meydamnda Siimbiil sokagmda 
Ali Sadi aparbmamnm 4 iincii katmda 
oturan Jakm 24 ya~lanndaki kanst 
Eleonora diin saat 12,30 malannda 

pencere camlarmm d1§ kJslmlanm silmek 
i~;in ugra§trken ayagt kaymt§ ve 30 met

ro irtifadan sokaga di.i§erek viicudiiniin 
muhtelif yerlerinden agtr surette yaralan

mt~tlr. Zavalh kadm aldtgt ag1r yarala
nn tesirile derhal olmii§tiir. 

Miiddeiumumilik, diin ge<; vakte ka
dar vak' a mahallinde tahkikatla me~gul 
olmu~tur. 

C. H. PARTISINDE 
Halkevi spor salonu yap1hyor 

Emin~ni.i Halkevinin yaphracag1 spor 
salonunun arsast satm almml§hr. Halke
vinin bu i~ i~;in sarfedilmek iizere alttm§ 
bin liraya yaktn parast mevcuddur. 

0<; senedenberi paras1 mevcud olup 
ta bir tiirlii ba§anlam1yan bu in~aata bu
giinlerde ba~lanacagl soylenmektedir. 

Halkevi izci te§kilah 
Eminoni.i Halkevi spor kolu tarafm -

dan te§kiline ,.ah§tlan izcilik te§kilah hak· 
kmda tetkikler bitmek iizeredir. Beden 
terbiyesi mi.itehasSIS!anndan Sami Ka -
rayel bu i~le me§gul olmaktad1r. 

SACLIK ISLER/ 

Profesor doktor Sani Yaver 
Berlinde a~;dan kulak ve burun hasta• 

hklan kongresine i§tirak etmek iizere bir 
miiddettenberi !stanbuldan aynlml§ bu· 
lunan gi.izide profesor doktor Simi Y a
verin bu kere avdet ettigi haber ahnmJ§· 
hr. -··•-.: 

Bahkhanede tamirat ha§ladi Bursada bir otomobil kazas1 

Be§erin varltk tarihini kaydeden e
serler, arztn istoriyasma (ya§anttu§ ve 
ya§anmakta olan tarihine) nisbet edi • 
lirse, daha diin denilecek kadar ktsa -
dtr. Fakat arz1 milyarlarca senedir ya
§tyor ve iizerinde giine§in nuru ile ha -
yat tiireyor ve durmadan iireyor. Bu 
arada insan da iiredi. Burada insanm 
ash ve men§ei teorisine giri§ecek degi
liz. ilme inanthrsa, insan dcnilen mah
lUkun giiniin birinde §imdiki gibi tam 
azas1 ile ortaya ftrlayl.Vermi§ bir mah -
lUk olroad1~, belki sa'jlstz ytllar de -
vam edegelmi§ olan degi§meler !!Gnun-

alitelere nekadar uygun dii§erse, o nis
bette kuvvetli saythr. Giine§ - Dil teo -
risi, i§te hep realiteye dayanan zinde Bahkhanede miizayede yerile zemin Bursa (Hususi) - $ofor Ahmed og

lu Rasimin idaresindeki 204 say1h kam

yon (.;Hpan mahallesinden Hi.iseyin oglu 
Sabri ismindeki ,.ocuga ctarparak zaval
hyt oldiirmii§tlir. $ofor yakalanmt~ttr. 

katmm tamirine ba§lanmi~hr. Yirmi giin ve seyya] bir teoridir. Bu itibarla onu, 
Tiirk ilminin yeni bir zaferi olarak se - siirecek olan bu tamirat sonunda mi.iza -
lamlar ve kutlulanz. yede yerinin i.isti.i kapanacak ve Baltic -

Prol. Dr. Kemal Cenab Berlt.oy hane temiz bir hale gelmi§ olacakttr. 

·Maslakta bir 
~op~iiyii vurdular 
Vuran, domuz zannet
tigini soyledi ama ... 

Oiin, Maslakta bir ~;Op<;ii av tiifegile 
tehlikeli bir surette yaralanml§hr. 

Yak' a §Oyle cereyan etmi§tir: 
!stanbul Belediyesi Beyoglu temizlik 

amelesinden S1vash H1Z1r diin sabah 
Maslakta Hakktya aid ~iftlige giderek 
burada dola§maga ba§larnl§tlr. 

<;iftligin bek~;isi Abdurrahman, Htzm 
goriince burada ne arad1gmt sormu§ ve 
bu yi.izden iki adam arasmda kavga ba§
lamt§br. Bir mi.iddet devam eden bu 
kavga sonunda bekt;i Abdurrahman s1r 
tmda asth duran av ti.ifegile Htztra ate§ 
ederek zavalh <;op(ji.iyii ag1r bir surette 
yaralamt~ ve ka~ml§tlr. 

Devriye gezen jandarmalar, silah ses
lerini duyunca etraft aramt§lar ve kanlar 
i,.inde yatan H1zm bulmu§lard1r. 

H1Z1r, kendisini bekc;i Abdurrahmanm 
vurdugunu soyleyince Abdurrahman sor
guya ,.ekilmi§, fakat bek~ti: 

- Ben bu adamt domuz zannederek 
yaraladtm! demi~tir. 

T ahkikat derinle§tirilince Abdurrah -
mamn kasden yaralad1g1 anla§llmt§tlr. 

Hzu, $i§li <;ocuk hastanesine kaldt -
nlmi§, su,.lu evrakile birlikte M iiddeiu -
mumilige teslim edilmi~tir. 

DENIZ ISLER! 

Galata r1htiminiD tamiri 
Galata nhturumn t~mir ve takviyesi 

i§i ilerlemekted!r. Birkac; gi.indenberi nh
ttmm muhtelif yerlerine dalgt~tlar indirile
rek buralar temizlettirilmekte ve temel 
k!Simlann takviyesine ~ah§llmaktadir. 
R1htlmm T ophaneye kadar olan temel, 

duvar ve cadde aksamt yenilendikten 
sonra T ophanedeki eski transit ahnlar 
da y1hlarak buras! geni§letilecektir. 

Bir sandal dalgadan batb 
Diin aksamiizeri, Oski.idar iskelesin

den ft,.I yiikliyerek Halice dogru yola 
c;tkan Alinin idaresindeki 3750 numara· 
It sandal Sarayburnu ac;tgmdan ge~;erken 
dalgalann §iddetinden batmt~tlr. 

0 ratla ciV'ardan gec;en bir' motor 
tarafmdan sandalct oliimden kurtanlm·~-

V apurlariD senelik 
muayeneleri 

Deniz Ticaret Mi.idi.irliigii, tatbikma 
ba§ladtgl yeni talimatname ile Tiirk ban
dtrah vapurlann muayeneleri i§ini daha 
5tkt tutmaktadu. Bu sebeble senelik mu
ayene miiddetleri gelmi§ olan vapurlarm 
hi,. birisine sefer miisaadesi verilmemek
tedir. Bu gibi vapurlar i~inde seferde 
iken muayene miiddeti bitenler o • 

!ursa bunlar ilk ugrad1klan limandan 
yiik ve yolcu almadan, muayene i,.in ls
tanbula gonderilmektedirler. Bu tatbi • 
kat yiiziinden bazt mii§kiilata tesadi.if e

dilmektedir. Bilfarz bir limanda yi.ik al
makta olan ve o mada muayene zamam 
gelen bir vapurun i§i durdurulmakta ve 

vapur lstanbula gonderilmektedir. Ay • 
nile bir i~e baglanmi§ olan ve yolda veya 
gittigi limanda muayene zamam gelen 
vapurlara da i§ verdirilmemektedir. Bu 
hal armatorlann §ikayetini mucib olmak
tadtr. 

Fa kat herhangi bir kaza ve hadise -
nin vukuuna meydan verlimemesi i,.in 
dikkatle takib edilen bu usuli.in bozul • 
masma imkan goriilmemektedir. 

Bunun i,.in muayene zamanlan yak -
la§an vapurlarm senelik muayeneleri icra 
edilmeden ve tamirleri yap1lmadan sefe
re ctJkmalanna mevr1an verilmemektedir. 

MVTEFERRIK 

Palamut bollugu 
Birka~; gi.indenberi pek az palamut ~~

ktyordu. Evvelki gece ise bir palamut a
kmt olmu§ ve 17 bin kiloya yakm pala
mut yakalanml§hr. Bu yiizden bahk~1 -
!ann yi.izii. giilmi.i§ti.ir. 

Evvelki gece yakalanan bahklarm c;if
ti 8-16 kuru§tan, diin giindi.iz yakalana· 
rak piyasaya ,.tkanlan bahklann ~ifti de 
15-18 kuru§ tan sa tilml§tlr. 

Parti kongreleri 
Halk Partisinin senelik kongreleri her 

tarafta muntazaman yaptlmaktad!T. Di.in 
de Oski.idarda 1nkilab, ;;emsipa§a ve 
Hact Hasna nahi:telerinde kongreler ya
pllml§hr. Bi.iyi.ik bir disiplinle yap1lan bu 
kongrelerde halkm ihtiyadan tesbit e -
dilmi§ ve yeni idare heyetleri se~;ilmi§tir. 

Bag-larda hastabk var 
Bu sene T opkap1 Maltepesindeki bazt 

baglara hastahk anz oldugundan iizi.im -
ler iyi yeti§memi§tir. Buradaki bag sa -
hibleri oni.imiizdeki sene baglanna hasta
ltk gelmemesinin oni.ine ge<;mek iizere 
§imdiden tedbir almaktadtr; 
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Siyasi icmat. 
Milletler Cemiyeti 

ve ispanya 

M illetler Cemiyeti Konseyfnin 
ve Biiyiik Meclisinin miizake
releri iizerinde a§ikar bir SU• 

rette olmasa da, perde arkasmda, l span· 
ya hadiseleri gayet bi.iyiik tesirler yapa· 
caktJr. lspanyada memleketin yartsmdan 
ziyadesi i.izerinde bilfiil hiikmii olmtyan 
Madrid hiikumetinin Hariciye Nazm M. 
Oelvayo Cenevreye gitmeden evvel Pa
rise ugramt§ ve Fransa Hariciye Naztri 
M. Oelbosa Portekizin ihtilalcilere yar
dtmmdan ~ikayet etmi§tir. Zaten Por· 
tekiz hiikumeti, silah vermemek suretile 
fspanyadaki muharib taraflara kar§l tat• 
bik edilmesi mukarrer olan bitarafbgt 
kontrol i~in Londrada te~kil edilen bey
nelmilel komisyona hala i§tirak etmemi~ 
olmas1 bu fa§ist hi.ikumetin lspanyadaki 
komiinist hiikumete isyan eden ve iissi.il
harekelerini ba~tanba§a Portekiz hudu
dunda tesis eden !spanyol fa§istlerinin 
taraftnt tutmaktan vazge<;medigini isbat 
etmektedir. 

Franstz Hariciye Nazm Cenevrede 
bu mesele iizerinde Mister Eden ve Por• 
tekiz Hariciye Nazm M. Monteiro ile 
gi:iri.i~ecegini vadetmi~tir. Binaenaleyh 
Milletler Cemiyeti ruznamesinde !span· 
ya hadiseleri hakkmda bir kayid olmadt
gt halde bu mi.iesseseye aid meclislerin 
Cenevrede toplanmast miinasebetile ls
panyadaki dahili harble devletlerin ala· 
ka ve miinasebetleri hakkmda gayet mii· 
him miizakereler cereyan edecektir. Por• 
tekizi Londradaki beynelmilel komisyo~ 
na i~tirak ettirmek i~;in diplomasi yollar• 
Ia yap1lan te§ebbiis ve tazyiklann ci.im· 
lesi akim kald1gmdan §imdi de Milletler 
Cemiyeti vas1tasile Portekiz iizerinde te· 
sir yaptlmasma ~ab§JlacaktJr. 

Fa kat bi.iyi.ik fa§ist devletler iizerin• 
de ni.ifuz ve tesiri olmtyan Cenevre mii .. 
essesesinin kiic;i.ik bir fa§ist devlet bulu• 
nan ve kom§usu lspanyanm komiinist ol• 
mamasma kendisi i,.in hayati bir ehem• 
miyet veren Portekizi yola getirecegi 
§uphelidir. Bilhassa aylardanberi Por• 
tekizde haricden komi.inist propagandas1 
yaptlmast ve bunun tesirile Portekiz or• 
dusunda ve donanmasmda isyanlar c;tk• 
mast i.izerine fa§ist devletinin kendi hayat 
ve mevcudiyetile alakadar bir meselede 
iki yiiz senelik miittefiki tngilterenin. so· 
ztinii dmlemedik~en sonra Milletler Ce
miyetinin soziine kulak asacag1 beklen• 
miyor. 

Habe§ murahhaslarmm Milletler Ce
miyetine kabul edilip edilmemesi meseJe .. 
sinde de lspanyadaki hadiseler nazari 
itibara almmaktadtr. Payitahtl Adis-A .. 
babayt kaybeden iki bin senelik Habe§is• 
tan fmparatorlugunun murahhaslan yer• 
le§mi§ bir hiikumeti temsil edemiyeceiC 
say.!JrSa bugiin yann Madridi kaybetmek 
iizere bulunan Madrid hi.ikfunetinin ken• 
disini Cenevrede ve devletler nezdinde 
temsil etmek hakkmdan mahrurn edilme.o 
si ic;in taze bir misal te§kil edilmi~ ola .. 
caktu. 

Zaten lspanya hiikumetinin haricdekl 
biitiin sefirleri ve diger diplomasi mii• 
messilleri istifa etmi~lerdir. Eski Ba§vekil 
M. Lerrouks bile ahiren fa§istler taraftna 
ge~mi§tir. 

lspanya hiikumetinin zay1f bir noktasi 
daha var: Madriddeki miifrit sosyalist hii· 
kfunetinin her §ehir ve koyde bir Sovyet 
idaresi kuran ve <;ogu okumak ve yaz .. 
mak bilmiyen mahalli komitelerin i.ize-
rinde hi~bir niifuz ve tesiri yoktur. Res .. 
men bir Sovyet hi.ikfuneti kuran ve 
hakh tasarrufu ilga eden Katalonya 
komiinistleri ise Madridi hi~; tamm1yor· 
lar. Soziinii kendi havzasmdaki hi.ikumet 
te§ekki.illerine tamtam1yan bir hiikumetin 
bahusus Madridden de <;ekildikten son• 
ra devletlerin nezdinde bir stfatJ kalma .. 
mast ihtimali kuvvetlidir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Bugday ihracab ba,Iadi 
Bu sene memleketimizde bugday mah .. 

ouli.iniin diger memleketlerdeki darhga 
mukabil bol olmast bugday1 az olan 
memleketlerin ahct piyasasmt bize c;evir• 
mi§tir. Bir kiSim memleketler daha rekol .. 
te senesinin ba§mda bu darhgt hissetmegs 
ba§lamJ§Iar ve sipari§lere giri§mi§lerdir. 
Bu meyanda Yunanistan, Filistin ve K1b• 
nstan talebler vaki olmu§tur. Bu taleb • 
ler i.izerine anla§malar yapllml~hr. Filis• 
tin ve Ktbns il;in Mersinden, 1stanbuldati 
bugday yiiklenmektedir. 

Cumhuriyet 
Nushaa1 5 Kuruttur 

Abone I Tiirkiye Haric 
•eraiti ' i~a ,. 

Se-nelik 1400 Kr. 
Alb ayhk 750 
0~ aybk 400 
Bir ayhk tSO 

1700 Kr. 
1450 
800 

yoktW' 
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SON ~ABERL.Eg •.. 
, TE'LEFON , 'IELGJlAF Vf: TELSiZLE 

Italya 5 ler konferans1na 
i§tirak etmiyecek mi? 

Habe,istanin asambleye kabul edilip 
edilmiyece~i bugiin anla~dacak 

Roma 20 (A.A.) - Corriere Pa -~ Bu son. ~akdirde .~azt ~evletler, Ha · 
dano ,diyor ki: be~ heyehm ~e~a dtger btr heyet tara · 

«ltalyantn Lokarno konferanstna i~ti • fmdan Neca~tnm mlimessillerinin tam -
raki, §imdiki halde Habe§istantn fethi namamast hususunun onun biikumetini 
hadisesinin vazettigi §ekilde Akdeniz me- tammamak manastnt tazammiin edip etme
selesinin halledilmesine tabidir. digi meselesini halletmek iizere keyfiye -

Kollektif emniyet sisteminin iflasmdan tin La Haye divanma halledilmesi su · 
sonra, ltalya, ~imdi de mmtakavi emni - retinde yaptlacak teklife miizaheret e -
yet projesini kabule davet ediliyor. hal- dPceklerdir. 
ya co~rafi baktmdan bu projeye biga - Fran&a lngilterenin notaarm aldt 
nedir. !talya halihamda kendi emniye • C 20 (A A ) M D lb enevre . . - . e os, 
tmin ztmanlarmt mukabilinde bunlarla cuma giinii !ngiltere tarafmdan 23 tem
miitenasib hit;bir ~ey taleb etmeksizin vii· muz tarihli Fransa - lngiltere - Bel~ika 
cude getirmek mecburiyetindedir. Ak - zaptmda akdi derpi~ edilmi§ olan kon -
deniz meselesi Habe~istamn fethi ve bu feranstn toplanmasmt teshil ve tacit mak· 
fethin hukuki ihtilaJlan ve bilhassa ln - sadile alakadar devletlere gonderilmi§ o
gilterenin Akdeniz siyaseti meseleleri Ian notanm muhteviyattna muttali olmu~
halledilmeden evvel ltalya, yeni bir Lo- tur. 
karno konferansma nastl i§tirak edebilir? Bu notada yeni hi<;.bir tekliJ yoktur. 
Konferanst hamlamak ic;in diplomasinin T emmuz zapttm bir tefsirden ba§ka bir
yanacagt bir cok $eyler daha vardtr.» ~ry olmtyan nota, ingiltere tarafmdan a
Habe~i•tamn mukadderatr bugiin lakadar devletlerin iskandil edilmesi rna-

belli olacak hiyetinde bir~eydir. 
Cenevre 20 (A.A.) - Salahiyetleri Cenevrede temaslar 

tetkik komitesinin yartn sabah halletmesi Cenevre 20 (A.A.) - Havas: 
laztm gel en nazik mesele, Habe~ mu - Delbusun diin Litvinof. T evfik Rii~-
rahhaslanntn salahiyetlerini muteber ad- tii Aras, Ozuski Antonesko, Subotic; ve 
dedip etmemek meselesidir. Beck ile yaphgt gorii§meler F ransamn 

Bunun ic;in iic; hal sureti derpi~ edii - biihassa Kiic;iik Antant oniindeki miisa-
mektedi.r: id durumunun degi§memi~ oldugunu, 

1 - Bu salahiyetlerin muteber adde- Bratislava gorii§melerinin Fransa ile 
dilmesi, en az muhtemel addedilen fara- Kiic;:iik Antant arasmdaki baglart stk
ziye budur. la~tumt~ bulundugunu, ne miinferit bir 

2 - Komisyon azast arasmda ihtilaf manevra ve ne de Ki.ic;:iik Anla~ma • 
zuhuru takdirinde ekseriyetle elcalliye- F ransa mi.inasebetlerinin gev~emestntn 
tin bir raporunun asambieye gonderilmesi mevzuu bahsolmadtgmt gostermi~tir. 
ve yahud meselenin tamamiie siyasi ol · Beckin Berlinden Dantzig statiisiine 
dugu miitaleasile keyfiyetin asambleye ve Lehistan menfaatierine hiirmet taah
havale edilmesi. hiidii temin etti~i ve fakat Berlinin Mil-

3 - Salahiyetlerin muteber addedil- letler Cemiyeti Komiseri Lestere daima 
rnemes1. muar1z oldugu zannediimektedir. 

· -··- ·""'"""'""'"""'"""""IIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIJII/IIIllllllllllllllllllllllntll•"'""""'''"""'""""'" 

Bulgar Ba,vekilinin Karadenizde f1rt1na 
miihim sozleri devam ediyor 

Bulgaristanda intihabat 
te,rinievvel ay1nda 

yapdacak 
Belgrad 20 (Hususi) - Cenevreye 

gitmekte olan Bulgaristan Ba~vekili ve 
Hariciye Nazm Kose lvanof, Yugoslav
ya hududunda bir Yugoslav gazetesine 
§u beyanatta bulunmu~tur: 

«- Bildiginiz gibi Cemiyeti Akva -
mm asamble ic;timamda Bulgaristan na
mma haztr bulunmak iizere Cenevreye 
gidiyorum. Bu jc;timada malum oldugu 
iizere Milletler Cemiyeti nizamnamesi -
nin tadili mevzuu bahsolacakttr. 

Cenevrede Yugoslavya Ba~vekili ve 
Hariciye Vekili M. Stoyadinovic;:le go -
ru§mege c;:ah§acagtm. Orada gorii§mek 
fmatt bulamazsam kendisini Belgradda 
ziyaret edecegim. Bu konu§mamtz bittabi 
Balkanlar sulhu ve Yugoslav - Bulgar 
dostlugu iizerinde olacakhr. Kendisile 
her noktada tamamile anla§acagtmtzl ii
mid ediyorum. 

Bulgaristanda birincite~rin aymda bii
yiik bir intihabat yaptlacakttr. Bu su • 
retle ftrka hayatt da yeniden ba§ltya • 
cakttr. Ve en liyakatli kimseler hiikume
tin ba§tna gec;:eceklerdir. !ntihabattn tam 
btr bitarafltkla yaptlmast ic;in biitiin tctd
birler almmt~hr.» 

Filistinde ihtilaflar1 halle
decek proje 

Londra 20 (A.A.)- Sunday Disp~ 
gazetesine gore, Filistinde Arab-Y ahudi 
anla§mazltgtntn halline matuf olan pro
ie, ~imalde Suriye hududu ile cenubda 
Hayfa ve Karmel dagt arasmda bir 1n
giliz miistemlekesi ihdastm derpi~ etmek
tedir. Bu miistemleke Musul - Hayfa 
petrol borusunun ve Hayfa deniz iissii
niin himayesini temin edecektir. 

Sinobda bulunan Vekiller 
f1rtma yiiziinden hareket 

edemediler 
Sinob 20 (Hususi) - ikhsad Vekili 

Celal Bayar bugiin ogleden sonra Sinob 
telgrafhanesine giderek bizzat makine 
ba§mda Yekalete aid bazt i§lerle ve miis
tacel muhaberelerle me~gul oldu. Vekil 
burada bir gazete muhabirinin suallerine 
Sinobdalci tetkikleri hakkmda ~u sozleri 
soyledi: 

«- Buraya tesadiifle geldik. Fa kat 
bizim ic;:in istifadeli oldu. <;ok memnun 
olduk. ~ehri gezdik. T emaslarda bu -
lunduk.» 

Ege vapurunun bu ak§am da hareket 
edemiyecegi anla§tlmaktadJT. <;iinkii et
raftan telsizle alman haberler, futma -
ntn §iddetle devam ettigini bildirmektedir. 

Dr. Gobels Atinada 
Alman Naz1r1na 20 ar
kada~l refakat ediyor -

Atina 20 (Hususi) - Bugiin kanst 
ve yirmi kadar arkada~ile tayyare ile bu
raya gelecek olan Alman Propaganda 
Naztrt Gobbelse Hariciyeden Papas 
mihmandar tayin edilmi~tir. 

Belgraddan ge~erken 

Belgrad 20 (A.A.) - Atinaya git · 
mekte olar1 Bakan Dr. Gobels ve maiyeti 
bugiin ogleden sonra tayyare ile buraya 
varml§lar ve Alman i§giiderile bir~ok 
Yugoslav ~ahsiyetleri ·tarafmdan selam -
lanmttlardlr. Daha evvel Budape§tede 
de karaya inmi~ olan tayyare biraz sonra 
Atinaya dogru yoluna devam etmi§tiT. 

Doktor Gobels, Yunanistanda kald1gt 
mi.iddetc;e Y unan hiikumetinin misafiri o· 
lacakttr. 

Komiinizmle miicadele i~in 

CUMHURfYET 3 

iiAdlseler aras1nda 

Acaba ne zaman? 
Kendi kendime fOCUkfa bir hulya 

kuruyorum, acaba ne z;aman, di
yorum, bir bartf t~olrasmrn etTalrnda 
yeryiiziiniin biitii11 birbirine do•t ve 
Jii1man devlet ve parti felleri otura
caklar? Stalin, Hitler, Musolini, Fran
ko, Blum ve daha nekadar impara • 
tor, kral, cumhuriyet ba,kanr, siya11i 
parti fe/i, patron ve amele murahhat~t, 
orta •rnrf miimes•ili var•a heplli, iia • 
tiine yeryiizii haritasr iflenmif bir ma
•a ortii•ii etralmda, acaba ne zaman 
birbirlerine giili.im•iyerek bakacak • 
lar? 

Hitlerin ve Stalinin birbirlerine vot· 
ka Joldurarak ebedi sulh fere/ine 
karfrltklr birer kadeh fektikleri, ya • 
hud Habef /mparatoru Necafinin ta • 
bagrna Musolininin makarna koydugu 
acaba ne zaman goriilecek? :Acaba ne 
raman milletleri, •rmflarr, yrgrnlarrn 
iflahlarrnr lemsil eden bu insanlar, 
yeryiizii haritastnt ve biitiin •ervetleri 
her memleket, her •mtf, her lerd ara
lltnda, belki mii,avi Jeiil, lakat liya.
katlerine ve ihtiyaclarma gore, kt -
rrntr kaJar haksrz;lrk yapmadan, hep
sini tatmin eden parfalara bolecek • 
ler? 

Bu fOCUkfa hayalin biiyiikfe hiiUi
JalJt fU: Acaba ne zaman ebetl'i mlh? 

Bu •uale her devlet, her parti, her 
•rnrl, her ll.iimre, her likir ve her po • 
litika miime,ilinden alabilecegim •a
mimi cevab da fU: c:Diifmammrz orta
dan kalktrgr saman.~ 

Her birinin i.tedigi olsa, her biri • 
nin Jii,manr ortadan kalk•a ebedi 
1ulh ve •iikrinut~ yerle,eceiine ben de 
inanryorum, fUnkii o zaman yeryii • 
ziinde inf.an nev~inden e•er kalmrya -
cak. -l 

Loyd Corcun inttba1na gore 

Almanya harici bir teca
viize kar§I hazulan1yor 
Alm~nlar, Sovyet Rusya 

oldugunu da 
ordusunun ~ok 

biliyorlarmi' kuvvetli 
ha bi.iyiik bir azimle dovli§ecektir. Bu 
hakikati anlamtyan, muasir Almanya
mn neler yapabilecegini muhakeme ede

Ceyhanblar 
mekteb istiyor 

Kasabada imar faaliyeti 
hergiin arbyor 

Ceyhan (Hususi} - Kasabam1zda 
son zamanlarda biiylik bir imar faaliyeti 
goze c;arpmakta ve bu faaliyetin s1klet 
merkezini de belediyenin ba§ladigi ve 
devam ettirmekte oldugu i§ler te~kil et· 
mektedir. Filhakika kasabamtza giizel 
bir mezbaha ile geni§ bir fidanhk kazan
dtran belediyemiz bir yandan da 1rmak 

[Ba$taratt 1 inct sahif£de] 
ktnlarda Almanyayt gezmi§ ve M. Hit
lerle gorii.§mii§tii. Kendisi Lond.raya 
dondiikten sonra DeyLi Ekspres gazete -
sinde dikkate §ayan bir makale ne§ret
mi§tir. Bu. makaleyi aynen naklediyo -

mez. * * * kenanndaki Belediye bah~esini tanzim e· 
Digw er taraftan, Almanyamn eski em • derek giizel bir sahne ile siislemi§tir. Bun-

ru.z: d d k b I. t t b' t' d' ' d .. ~.. .. t h ·· ] an maa a asa a irinde V1llardanberi Almanyaya yapttg1m seyahat klsa 0 ]- perya IS a 1a me on ugunu a ayyu y J. 

b ed I AI d k b l d w• 'k ihmal edilmi§ bir vaziyette bulunan rar§l dugw undan yalmz intt alar has1J edebil • en er, manya a vu u u an egt§t - 'JI 

l•w • k k · · 1 1 d yolunu parke kaldtnmlar ve beton yaya dim. Yahud matbuat teleskopu ve ma - tgtn ara tenm an amtyan ar tr. 
hall in de yaktndan tetkikatta bulunan - Mukavemet edilmez ordulanm hudud- . yollarile yeniba§tan yapttrmt§hr. 
Jar vasttasile evvelce has11 ettigim intJba· lartn ote tarafma salduacag1 tehdidile Belediye, kasabamtzda yeniden yap1· 
lartn hakikate uygun olup olmadtgtnl Avrupayt daima korkutan eski Almanya- lacak binalann geli§igiizel yaptlmastna 
kontrol edebildim. run dii§iincesi yeni Almanyanm zihnin- meydan vermiyerek bunlann kasabaya 

Me§hur Alman liderini ve Almanya· de yoktur. Hitler, Nurembergde ne soy- iyi bir c;ehre kazand1rmas1 ic;:in stki ka
daki buyiik degi§ikligi bu seyahatimde! lemi§Se hakikati ifade etmi§tir. Almanlar yidler koymu§tur. Profesor Y ansenin 
gordum. herhangi miistevliye kar§t i:iliinciye kadar tavsiyesi dairesinde yiiriitiilen bu imar i§-

Pal1mantarizmin cari oldugu memle - mukavemet edeceklerdir. F akat kendileri lerini kasabanm ic;me suyu ve elektrikle 
ketlerdeki usule benzemedigi muhakkak ba§ka memleketleri istila etmek arzusun- tenviri meselesi takib edecektir. Gerek 
olan M. Hitlerin usulleri §iiphesiz AI _ da degildirler. su, ve gerekse elektrik ic;in proieler ham
roan milletinin ruhunu, efradtmn birbiri- Muas1r Almanyanm liderleri ~imdiki lanmt~ ve diger resmi formalitelerin ta
ne kar§t olan tavtr ve hareketini, i~timai Avrupamn tek bir milletin kuvvetile tes - mamlanmas1m miiteaktb bu i§lere ba~lan· 
ve iktisadi vaziyetini hayretlere §ayan bi1 lihat1 nekadar miithi§ olsa da ~igniyemi- mas! takarrii,r etrm§tir. 
6urette degi§tirmi§tir. yecegini pek iyi idrak ediyorlar. Bu dersi Zirai ve ikttsadi baktmdan <;ukurova-

M. Hitler, Nurembergde dort sene i· Umumi Harbde i:igrenmi§lerdir. ~imdiki mn en miihim bir merkezi olan kasabamt
c;inde kendinin yeni bir Almanya yat:_at- zamanda bir mi.itecavize kar§l koyacak zm bu kabiliyetile miitenasib mamur bir 
ltgm1 hakh olarak iddia etmi§tir. kuvvetlerin eskisinden daha c;:ok oldugunu §ekil almas1 ve bir~ok medeni ihtiyacla· 

Bugiinkii Almanya, Biiyiik Harbden da biliyorlar. rtn kar§Jianmast ic;:in belediyemizin tut • 
sonraki on sene i~indeki Almanya de - A vusturyamn ~imdi 1914 zihniyetine tugu bu imar yolu, hi~ §iiphesiz az za • 
gildir. 0 zamanki Almanya, peri§an, muhasun oldugunu biliyorlar. Almanlar manda muvaffakiyete ula§acak ve Cey
nevmid, endi§e ve aciz ic;:inde beli bi.ikiil· 1talya hakkmda hayale kapiimtyorlar. han, Seyhan vilayetinin en ileri bir ka~a

PEYAMI SAFA rnii~ bir Almanya idi. Simdi ise, kalbi u- Rus ordusunun 1914 senesinden daha bast halini alacakhr. 

• Atatiirkiin evt 
Makedonya Valisi bir 
kararname ne~retti 

Atina 20 (Hususi) - Tiirkiye Cum -
hur Reisi Atatiirkiin i~inde dogdugu 
Selfmikte Apostolos Pavlos sokagmda 
71 numarah evin Yunan hiikumeti ta -
rafmdan istimlak edilip tarihi bir ha -
hra olarak muhafaza edilecegine dair 
diin Makedonya Umum Valisi General 
~ipurasm bir kararnamesi ne§redil -
mistir. 

Tayyare kazas1 na1nl oldu? 
Liverpol 20 (A.A.) - Londra - Mel -

burn hava yart§lntn galibi me~hur 

tayyareci Campbell Black, Speeke tay
yare meydanmdan havalamrken tayya
resile ba§ka bir tayyare arasmda vuku
a gelen musademe neticesinde olmii§tiir. 

Black, Londra - Johannesburg yan -
~ma i§tirak etmek iizere binmi§ oldugu 
bir tayyareyi kullanmakta idi. 

Ba,vekilin Londra 
seyahati 

mid ve itimadla dolu ve hududlan ha • miikemmel oldugunu da anltyorlar. Y almz, bu kadar ehemmiyetli bir mer· 
ricinden miidahale vuku bulmalmztn ken· Umumi Harbden evvelki militarist kezin goze c;ok carpan iki eksigini burada 
di hayal!m idareye azmetmi§ bir yeni Al- Almanyamn gaye ve hulyas1 Avrupada kaydetmeden gec;emiyecegi.m ki, bunlar
manya bulunuyor. Biiyiik Harbdenberi hegemonya kurmaktt. Fakat Nazizmin 
ilk defa Alman milleti umumi bir emni- ufkunda boyle bir hayal yoktur. dan birisi ortamekteb olmayt§l, digeri de 
yet hissini duymaktadtr. Halk daha zi - Almanyamn yeniden silahlandtgt bu- borsa hulunmayt§ldtr. On binden fazla 
yade ne§' elidir. Memleketin her tarafm- gun bir hakikattir. Umumi Harbden ga- nufusu olan kasabamtzda topu topu iki 
da umumi bir sevinc ruhu vardtr. lib c;tkan devletler fngiltere miistesna o· ilkmekteb vard1r. Bu mektebi bitiren ~o-

Bu hali gezdigim her yerde gordiim. larak terki teslihat ic;:in iizerlerine almt~ cuklanm1z tahsillerine devam ic;in ya 
Almanyanm eski halini bilen fngilizlere olduklan ahdi vecibeleri i:idemediler. Bu- Osmaniyedeki ortamektebe, yahud da 
tesaduf ettim. Bunlann da bu degi§iklik nu goren Fuhrer de memleketini kaYtd al- Adanadaki lise veya ortamektebe gitmek 
inttba1 altmda bulunduklarmt gordlim. tma alan son zincir halkalanm parc;aladt. mecburiyetinde ka!tyorlar. Halbuki c;o· 
Bu mucizeyi vticude getiren adam lider o- Hitler, Versay muahedesinden mes'ul cuguna orta tahsil vermek istiyen her ba
larak dogmu§tur. Miknattsi ve dinamik bulunan milletlerin te§kil ettigi misale uy- ba bu kiilfetli ve masraflt i§i yapamamak
§ahsiyet oJan bu adam, &ade maksadlt, a• maktan ba§ka bit§ey yapmami§tlr. ta Ve binnetice <;ocukJarunllln muhim bir 
zimkar iradeli ve korkmaz yiireklidir. Simdi, Hitler politikasmtn bariz gaye- ktsm1 ilk tahsille iktifa etmek vaziyetine 

Y almz ismen degil hakikatte de milli lerinden biri herhangi taraftan gelecek is- dii~mektedir. 
bir liderdir. Almanyay1 hndisini saran tilaya kar§l mukavemeti temine kafi gele- <;ok temenni edilir ki, bu ytl yurdun 
muhtemel dii§manlara kar~t emniyet al- cek bir ordu yaratmakttr. birc;ok yerlerinde yeniden ortamekteb ACi-
hna alml§hr. Biiyiik Harbin son senele • ~imdiden Almanyaya bu masuniyeti mak karannt verdigini i§ittigimiz Kiilti.ir 
rile Miitarekenin ilk senelerinin act ha - temin etmi~tir. Herhangi devlet, yahud, Bakanltgt, Ceyhanm bu ihtiyac1m da goz 
ttralar btrakttgt a~hk deh§etine kar~1 da ziimreler bugiinkii Almanyaya galebe e- oniine alstn ve Ceyhanltlart sevindirsin. 
Alman milletini emniyet alhna almakta· deceginden emin degildir. Sonra, kasabammn c;:ok faa! bir hubu· 
du. Bu muzlim senelerde Almanyada Oc; senelik hummaalud hamhk AI - bat ve pamuk i~leri merkezi olmasma 
700,000 den fazla insan ac;hktan ve se· manyamn miidafaaslnt o kadar kuvvet • ragmen heniiz bir borsantn a~;tlmamt§ 
faletten terki hayat etmi§ti. lendirmi§tir ki bu miidafaa hatlanna gi • bulunmast da, bilhassa miistahsili bazt 

Hakikaten, M. Hitler, memleketini rebilmek ic;in Umumi Harbdeki miithi§ a~tkgoz altc1lar oniinde mii§kul vaziyet· 
nevmidi, a~ltlc, sefalet, zillet felaketleri- zayiattan daha azim zayiat vermek icab te b1rakmaktadtr. ~imdiye kadar mi.ite _ 
nin tekerriiriine kar~I sigortalamt§tlr. eder. addid defalar temas edilen bu mevzuun 
Bu muvaffakiyeti kendisine asri Alman- Harbi bilenier, miidafaa ve taarruz si- bir tiirlii tahakkuk etmemesi ve miistahsi
yada gayrimahdud bir otorite temin et- lahlan arasmda nekadar biiyiik fark ol- lin gi:izii kapalt bir halde maltn1 elden 

£Ba$tarat1 1 tnci sahffedel · · 
rnt§hr. dugvunu iYt' bilirler. Mi.idafaa irin sudan rtkarrnaoa b k I b d t .. 

Tiirkiye Hariciye V ekilinin anslztn M. Hitlerin balk ve gender arasmda fazla silah ve askere liizum y~ktur. Bu ... "' mec ur a t~t ura a eessur 
Atinaya gitmesi de karakteristiktir. k 'ld·w· .. h ktur E k'l uyandmyor. Binaenaleyh ne yaptp yaptp 

t c;:o sevt Igtne §UP e yo · 5 1 er asker o kadar talim gormii~ olmasa da Ceyhanda da bir borsa artlmas1 rok 
«Giornale d' talia» bu ziyaretle bil • kend· · · rl r yen1'ler ve N 'l r 1 · " " mne mamyo a • azl e olabilir. Muktedir birkac; mitra yi:izcii iyt yerinde bir i~ olacakttr. has•a me•gul olmakta ve Rii•tii Arastn · k d' · J B h ] ··1 
~ ,. • 1se en tsme tap1yor ar. u a popu er aizlendigwi noktadan topc;u ate~ile takvi-

bu seyahatinin 1ngiliz Krahnm Istanbul- b' I'd k d t kd' d V'ld e· tr 1 ere ar~t sa ece a tr egt ir. ye edilen bir f1rkay1 durdurabilir. AI • Hankende orfi idare da Tiirkiye Cumhurreisile miilakatt h3 - M 1 ,_ • · ·11 t f l t' d em eKel!ot Zl e ve se a e tn SOil ere· manya gayet kuvvetli mlidafaa mevkileri 
disesile rab1tadar oldugunu artkra ileri k · d ,_ t mi'JI• b' k h Tientisin 20 (A.A.) - <;inliler tara -

" " esm en KUT aran I Jr a ramana hazirlamt•ttr. Bunlan miidafaa irin ta • f d k d b' surmektedir. c::_ imdiki Yunan diktatorii k · ' " m an Han en e tr Japon polisinin 
Y t ar§t preste~hr. Jim yahud yan talim gormii• askeri, top· ·1 General Metaksas fa§ist talyantn biiyiik F'l "k' AI d h~k" . I • • ci diiriilmesi neticesinde Tientsinde mi.i.-

1 va 1 manya a u umetm a em r~su ve mitralyozciisii vardu. Mii -
dostu ve hiirmetkart olmakla Tevfik 1 k h h · tt k'd d'l · ..- him <;in - Japon konu§malart olmak • o ara er angt sure e ten . I e t mesl kemmel ve kuvvetli bir hava donanmasJ 
Rii•tii Arasm seyahatinin nasti bir gaye d F k t b · AI tadtr. , l memnu ur. a a u memnmyet man- da mevcuddur. 
takib ettigi ayandtr. <<Giornale d' talia» yada tenkid olmadtgmt ifade etmez. *** Hankende gerek Japon mmtakasmda, 
diyor ki: Me§hur (Nazi) hatiblerinin soyledikleri Bu hamltklar meydandadtr. Bunun gerek biitiin §Phirde orfi idare ilin edil-

«Sanksiyonlar zamanmda fngilterenin nutuklarm §iddetle tenkid edildigini ken- ic;in Almanya Sovyet Rusyaya kar~1 mey- mi§tir. 
rehberligi altmda ve ltalya aleyhinde di kulagtmla i§ittim. Fakat Hitleri takbih dan okuyor. <;iinkii Almanya Sovyetlere !!!'----P"!'!~~-""'!'!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
te~kil edilen Akdeniz ittifakt arttk filen yollu bir kelime bile i§itmedim. Hiikiim· kar$t kendisini emniyette hissediyor. yonlarca cesur Almamn mutaasstbane bir 
mevcud degildir, fakat son hadiseler 1n- darhkla idare olunan bir memlekette Fakat Almanya kendi topragtntn ha· mukavemetile kat§lla§acakbr. Alman 
giliz diplomasisinin, lngilterenin Akde • Hitlerin belki hiikiimdardan daha biiyiik ricinde Rusyanm, yahud Fransanm or - gencligi yeni bir tab1 ve mizac sahibidir. 
niz politikastnda kuvvetli bir vastta ha- s1fatt vard1r. Daha dogrusu, Hitler, AI- dularile kar§lla~abilecek bir ordu viicu - Liderlerine kar~t dini bir merbutiyetleri 
lini alacak olan bu ittifakt tazelemege c;a- manyanm Core Va§ingtonudur. Memle- de getirebilmek i~in .daha on sene c;ah§ - vard1r. 
h~acagmt gostermektedir. Londradan ge- ketini her tiirlu zalim ve miitecavizlerden maltd1r. Almanyada fevkalade bir vahdet var
len haberlere gore Londrada Bogazlann kurtaran bir halaskar. <;iinkii miikellefiyete tabi yeni ordusu dtr. Katolik, protestan, Prusyah, Bav • 
tahkimi hususunda da muzakereler ya - Hitlerin Almanyantn kalbi ve zihni ii- r;ok gencdir. fhtiyatlan ve bahusus ihti· yerah, zengin, fakir, i§~, patron biitiiD 
ptlacakttr. Diplomatlar gayet sarih dii - zerinde nastl hiikiim siirdiigiinii yakmdan yat zabit kadrosunu doldurabilmek i~in Almanlar bugiin birle§rni§tir. 
~iinceler saikile Bogazlann tahkimi i§i - gormiyen ve hissetmiyen kimseler 1c;m senelerin g~mesi laztmdir. 1914 sene - Her yerde, Rusya bol§evizmine k.ar§l 
nin lngiliz endiistrisine btrak1lmastm temi- soylediklerim miibalagah gelir. Lakin sindeki biiyi.ik ordu derecesinde bir te - ate§in ve siikun kabul etmez bir husumet 
nt> c;ah§maktadtrlar. Tiirk diplomasisi - nefsiilemirde dediklerim bir hakikati caviizi ordu viicude getirebilmek ic;in on gordiim. Diger taraftan Almanlar, fngi· 
nin Bogazlann tahkimi vazifesini AI - mahzdtr. Hitler isterse bu biiyiik millet sene lazimdu. Lakin Puankarenin liz milletine kar§l hakiki bir hayraohl: 
manlara terkettigi hakkmda vaktile do - daha ziyade c;:alt§acak, daha ziyade fed a- (Ruhr) te§ebbiisu gibi Almanyaya ya • hissi besliyorlar ve bu milletle daha iyi 
la~mt~ olan haberler dogru degildir.» kar!Jk yapacak ve ltizum hastl olursa da- ptlacak bir tecavliz oliimii goze alan mil- ve daha dostane anla~mak istiyorlar. ln-

~ ~ --~ ~'!::::!.. 0 - giltere ile bir daha kavga etmem-eRe ni-
Y( lUIIfirill\JIIf <b: ~ ~l 0 lfi' lfifil u ~ D lQ) 0 lk 0 e lrD yet etmi§lerdir. Fransaya kar§J kin besle

miyorlar. Alzas Lorenin istirdadtndan 
feragat etmi~lerdir. 

Memleketin diger ktsml Arab ve Ya
hudi niifuz bolgelerine aynlacak ve bun
kr belki de bir Kantonlar federal birligi 
~eklinde idare edilecektir. 

Bu planm teferruatt Arab ve Y ahu
C:ii ~eflere verilmi$tir. 

Biikre§te mahkum olan 
komiinistler 

Bi.i.kre!$ 20 (A.A.) - Bir tanesi kadm 
olan 1:-e§ komi.i.nist, nasyonalist ga~ete
lerin ~atllmakta oldugu gazete kuliibe
lerini tahrib etmis olmak ithamile onar 
enc .hapse mahk6m edilmi§lcrdir. 

A tina 20 (A.A.) - Resmi gazete. 
komiinizmin aleyhinde tanzim edilmi~ o
lan kanunun metnini ne~retmi~tir. Bu ka
nun, miiesses rejimi ytkmagt istihdaf eden 
fikirleri ve usulleri memleket dahilinde 
yaymaga te~ebbiis edenlerle grev ya
ptlmast ic;in tahrikatta bulunanlar hak· 
kmda asgari ii~ ay hapis ve yirmi dort ay 
nefi cezast tatbik edilecegini nattkttr. 
Ellerinde bu kanun ahkamma mugayir 
kitablar bulunan matbaactlar ve kiitiib
hane sahibleri bunlan yirmi giin zarftn·l 
da teslime mecburdurlar. .__..,. 

.. 

-·-

Fa kat Rusya bol~evizmine kar§l haki
ki bir nefret vard1r. Maatteessiif bu nef
ret gittik~e ~iddet buluyor. 

Almanyamn beynelmilel politikasma 
ve askeri ~iyasetine ba~hca saik bu nef -
rettir. Umumi ve hususi miikalemelerin 
menuu hep budur. 

Biitiin Almanlarm gozii ~arka dikil -
mi~tir. !syan ve ga]eyan ~Ziiniinii bekliyor
lar. Bunun i~in Almanlar malum olan 
mukemmel u~ullerile hamlantyorlar. 

0ro~. Dr. NAZIM ~AKiR 
Seyahatten avdet etmi,tir. 
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0 giinlerde, bi.itiin izmir, aylardan -
beri dedikodusu alan cAte§ puseler~ 
filmini bekliyo:idU. 

Recai, ni§anllSt Miir~ideye soz ver -
mi§ti: 

-Filim, Elhamrada gosterilecek. Der
hal ilk ak§arn gideriz. 

Aksilik, o gece, sinema o kadar ka
labahkh ki, igne atacak yer yoktu. 
Recai ile Miir§ide, bu kalabahgm ara -
smdan bir su gibi akarak ge~mege mu -
vaffak oldular. Recai, karanhkta iki 
koltuk gori.ir gibi oldu: 

- ~uraya otur, Miir§ide! 
Dedi. Miir§ide otururken, ayakta du

ranlardan biri de Recainin ayagma, 
hem de sag parmagmdaki nasmn tam 
iistune basmasm m1? AvaZl ~1kt1g1 ka -
dar bagtrmamak ve herifi tokatlama -
mak i~in kendini zor tuttu: 

- Kor miisiin be adam? 
Dedi. Muhatabt da klsaca §U cevab1 

verdi: 
- Ben kor degilim, fakat karanhk 

kor .. 
Recai, miinaka§aYl uzatmadl, oturdu. 

Filim hakikaten c;ok hissi, c;ok si.iriikle
yicibir §eydi. Mevzu kadar temsilde de 
bir mlikemmellik gozukiiyordu. 

- Giizel degil mi? 
- Evet ~ok giizel.. 
Omuzunu, ni§anhsmm omuzuna da -

yadr. Bu s1cak omuzlarda, ge~en hafta 
farkma varamadtW. bir dolgunluk var
dl. Biraz daha sokuldu. 

- Ni§anllffi bir hafta i~inde her halde 
birka~ kilo alrn1 olacak! 

Diye dii§iiniiyordu. Nefis bir origan 
yamba~mdan stZlyor ve cigerlerini dol· 
duruyordu. 

- Kokuyu da degi§tirmi§ .. 
Filim gittikc;e heyecanlamyordu. Ken 

dllerin-i tamamile kaptlrrm~lardl. ~im -
di, esere ismi verilen ate§ puseler ba§
larm~t. iki gene artist, Nil kenarmda, 
bir hurma agacmm altmda yan c;tplak, 
opii§iiyorlardt. Gi.ine§ uzaklarda ttlii -
yordu ve filmin bu lasml oyle yapu -
mi§tt ki, opii§me arasmda, giine§in son 
klZll l§tklan seziliyor gibiydi. 

Recai mmldandt: 
- N e uzun, ne steak opii§lerl 
- Evet! 
- Ne ate§, ne baYllttct bir tesir ... 
- Simdi seninle ... 
- Evet!.. 
- Ba§ba§a bulunmak isterdim .. 
- ..... , ... , .. , ....... . 
- Kollar1m belki sanlrm§, gozlerim 

gozlerinde, dudaklartm dudaklarmda.. 
- Oh, evet.. 
- Giizel olurdu degil mi? 
- Hem de ~ok giizel! 
- Damarlartrn tutu~uyor sanki .. Ba-

§1mda kanrm kayruyor .. 
- Benim de ... 
- Neier dii~iiniiyorum, neler!. 
- Ben de oyle .. 
<;ok hafif ftstltllarla konU§Uyorlardt. 

Orlganm kokusu ve bu dolgun omuz -
larm Slcakhgr, Recaiyi sarho~ etmi§ti: 

- Gozlerim karanyor .. ~imdi, hemen 
§imdi, tenha bir dag ba~mda olmalty -
dlk.. Yahut kumlu bir sahilde yapa • 
yalmz .. Sadece iklmiz .. 

Arttk filmin birinci klsm1 bitiyordu. 
Recai kendini biraz toplad!, ni§anhsma 
baktl. Hayret! 

Demindenbed konu§tugu, omuzunun 
s1cakhgrm ve kokusunu i~inde duydu -
gu kadm, ba~kastydt. Filmin verdigi 
heyecan, kalabahk ve karanltk icinde, 
ni~anhsmm sa~ taraftnda oturuyor zan
netmi§ti ve biitUn bunlan, o koltukta 
hie gormedi~l, hig tammadtgt bS§ka bir 
kadma soylemi§ti. Kadlnm yiiziine bak
h. 0 da gozlerini ona ~evirdi. Ve ha -
fif~e mmldandt: 

- Sag taraftmda oturan kocam sa • 
gtrdir, duymaz! 

Fakat Recai bu soze kulak asmam1~t1. 
Bir skandal c;tkmasl muhtemeldl. He -
men soluna dondii ve karanltkta ni§an
llsmm profilini gordi.i. Bu defa omuzu
nu ona yakla§hrdt: 

- Ah, dedi, ne olurdu, §imdi seninle 
ba§ba§a olsaydlk. 

Ciimleyi tamam1Iyamad1 zavalh Re
cai!. Ni~anhsmm eli kalkh ve suratmda 
~akladt. Tam bu strada filmin birinci 
ktsmt bitmi§, I§tklar yanmt§tl. Ne ol -
dugunu bilemedi ve ni~anl1sma seslen
di: 

- Affet Mi.ir§ide! 
Miir§ide gozlerini a~mi~, ona bakl -

yordu: 
-Sen ... Sen ... 
Diye kekeledi. 
- Evet, benim ya... Vallahi Miir§i -

decigim ... 
Mi.ir§ide, onu dinlemedi. Sol tarafma 

bakb. Oradaki koltukta, sofra altmdan 
yeni ~tkrm§ kediler gibi dudaklarmt ya· 
llyan pinponca bir adam oturuyordu. 
Mi.ir§iae yutkundu, sarardt. Ni§anhsmt 
bileginden tuttu, ba§Inl ona yakla~ttrdl: 

- Kalk, dedi. Hemen kalk, dayana -
mtyacagtm.. <;ok miithi~, c;ok .. 

Etraftakiler de hep onlara baktyor • 
lardt.. Recai ses ~tkarmadan onu takib 
etti. Miiqide ba§tnl avuclarmm i~ine 
almt§, sendeliyordu. Recai, onun her 
§eyinin farkma varmaktan miitevellid 
bir buhran gec;irdigini saruyordu. Ezi • 
liyor, harab oluyordu. Bilmiyerek ona 
ihanet etmi§ ve o da i§i kavramt§h. 

Bir otomobile atladtlar, evlerine git
tiler. Kimsecikler yoktu evde... Miir -
~ide htc;krra ht~kt.ra agltyordu. Recai; 

- Carum Mi.ir§idecigim, dedi. Bu ka
dan da fazla! 

Miir§ide ba~tm kaldtrdt ve bagtrdt: 
- Fazla m1, fazla mt? .. Di.i§i.inrni.iyor 

musun ki, o solumdaki adamt, sen zan· 
netmi§tim.. Ve o adamm dudaklartn1, 
- aman yarabbi anlatamtyacagtrn, tiiy· 
lerim iirperiyor - ~tplak kollartmda, ya
naklartmda hissediyorum ... Anladm mt 
felaketi? .. 

Recai de sendeledi. Tesadiif, miikern· 
mel bir kepazelik ii;llemi§ti. Fakat bu 
ii;lte en karlt ~1kan, o soldaki pinpon, 
en zarah c;1kan da sagdaki zavallt sagtr 
koca idi. 

Orhan Rahmi GiJKCE 

Daimi bir sanayi sergisi 
kurulacak 

Ticaret ve Sanayi Odast tarafmdan 
§ehrimizde daiml bir sanayi sergisi ku -
rulacaktu. Serginin kurulmas1 i§ile Oda
nm yeni sanayi §Ubesi me§gul olmakta -
d1r. Oda sanayi tubesi mudiirii Haklr.t 
N ezihi bu ~susta fabrikatorlerle temas
ta bulunmu§ ve fabrikatorler sergiye nii
muneler vermegi memnuniyetle kabul 
etmi§lerdir. 

Daiml sanayi sergisi bir ikhsadi mer
kez alan ve §ehrin i~ sahasmda bulunan 
Dordiincu Vak1f hanmda kurulacakttr. 

c YENi ESERLER ) 
Zavalh Necdet 

otuz be§ y11 once ya.ztlml~ ve blnlerce 
okuyucuya. bedli heyecanlar verml~ alan 
bu \\Ok me~hur roman, muharrlri Saffet 
Nezihl tarafmdan yeni hartlerle ve yenl. 
bqta.n tertlb olunarak Gayret matbaa.st ta
rafmdan basllnll~ti.I'. 

Yaktn bir devrln 1ctima1 hayatmdan pek 
actkll sahneleri tahlll eden Zavallt Nec
det, geryekten okunmaya de~er b1r eser. 
dlr. OkuyuculartmJ.Za. tavs1ye ederiz. 

Yiicel 
Bu ayh'k ve killtiir mecmuasmm eyllil sa

yJSl klymet11 yaztlarla Ciktt. :fc;inde bilha.ss.a 
c:En c;ok okunan be4 kitab e.nketi, ta.hallin 
en bUyiik de~erl - Oenclik ve 1ht1yarllk 
hakkmda • F.skl istanbul - ingUiz edebl
yat antolojlsl • §eksplri tiirkc;elel?tlrmek 
ve salre g!bl yaZllardan ba~ka Tagor ve 
A. (,(ekoftan hlkAye terciimesl vardi.I'. Bli
tUn mUnevverleri alakadar eden ve da.ha 
blrQok §ilrler, neslrler, hikayeler ve maka
leler bulunan bu mecmua. bu saylSlnda 
bir hik~ye mii.sabakasl da a~m1~trr. Oku
yuculartmlza tavslye ederlz. 

endikteki beyaz ev 
Zalnla roman1m1z: 31 

- Boyle bir tehdidi polise haber ver· 
memek dogru olmazdt. Dogru~unu ister· 
seniz sizin idareniz benden ziyade i§e 
ehemmiyet verdi. Adamlanm yolladt. 
Ben de klZln korkusunun tesiri altmda 
kalmadtm; diyemem. 

- Hakktmz var miidiir bey. K1Z1n 
ismini soylemcden hliviyetini itiraf ettigi 
adamm tertibindeki haydudlar c;ok kor -
kuncdur. Hatta bu korkunc hallerile 
kendilerini bazt kadmlara sevdirmesini 
de bilirler. Hatta hastamzm tereddiidi.i 
de korku ile sevgi arasmda kalmasmdan • 
du. Bu c;~id haydudlar bir kadtru yaka· 
lar. onu istedikleri gibi kullamr, dover, 
saver, paralanm yerler ve gene sevilirler. 
Bereket ki kadm hastanenizdedir. 01§8· 

nda olsaydt muhakkak a~lktntn emrine 
itaat edecekti. 

- Belki de buraya iltica etti; kendisi
ni hastanede gizlemek istedi. 

- Ay, basta degil mi? Hastahit bir 
bahane mi) 

- Deminden de si:iylemi~tim ya ... 
Kann agnsmdan, mid~ bozuklugundan 
ve bu yiizden .gelen hararetten dolay1 biz
de hastaneye yatan hie; yok gibidir. Bu 
kadm evinde de kendisine biraz dikkat 
ederek hastahgmdan kurtulabilirdi. Fa· 
kat Istanbulun bir ko§esinden kar;1p bu
raya gelmi§. Kendisini oliimle tehdid e
den adamdan izini kaybetmek istemi§. 
F akat herif onu gene bulmu§. Ancak ka
dtm boyle oli.imle tehdid edecek bir ha
dise, bir sebeb vardu elbet ... 

- V ar, tabii var. 
Hastane miidi.iri.i hayretle goziinii ac;

u: 
- Biliyor musunuz siz? 
-· Evet. 
Kutsi sigarasmt sondiiriirken sakin ve 

lakayd ilave etti: 
- Bu kadtn bir iki gun evvel, a§1k1 

hakkmda polise miihim maltimat vermi~ti. 
Bizim r;oktanberi takib ettigimiz bu hay
dudu yahlamamtza yardun edecek gibi 

CUMHURiYET 

Bibliyografya 

Beyaz Ta~ Uzerinde ... 

Sarkta 
siir'atle 

imar i§leri 
ilerliyor 

Kanaat Kitabevi 1936 • Fiatt. 50 kurtt§ ----------------
Servet Yesari Oglunun Anatol France· 

dan itina ile tercume ettigi bu gii -
zel eser bu senenin ilk aylarmda cCum
huriyeh te tefrika edilmi§ti. Hakh ola
rak uyandtrdtgt derin alaka onun bizde 
kitab halinde inti§arml temin etmi§ ol
du. Bu suretle tefrikay1 takib edenler 
onu kana kana okuyacaklar ve okuya -
mtyanlar da kolayhkla okumak imka -
mm bulacaklard!r. 

Urfa - Diyarbekir yolunda biiyiik bir koprii 
kuruluyor, Vanda go~men mahalleleri yaptbyor; 

golde muntazam nakliyat ba,IadJ 

Eserin Anatol Francem oldugunu 
soylemek en biiyiik tavsiyeyi yapmak -
ttr. Herkes bunu cesaretle ahp okuya -
bilir. Okuyanlar da Servet Yesar·inin 
terciimede eserin kuvvetini kaybetme
mege ~alt§hgml ve muvaffak oldugu
nu kolayltkla gorebilir. 

Biz bu hususta her hangi bir tavsi -
yeyi zaid addeder, yalmz bu vesileden 
istifade ederek kitablartmtzm §ekille -
ri hakkmda birka~ soz soylemek isteriz. 

Kitabm franstzca metni eni 12, boyu 
18,5 olmak i.izere dort yiize yakm sahi
felidir. Kahnltg1 da 2,5 santimdir. Ele 
altmr altnmaz derhal gozii doyurur. $arkta yaptlan yeni beton kopriilerden biri 

Ti.irk~esinin ise eni 14, boyu 19 ol - Diyarbekir (Hususi).. - Birinci U- __ ...,..,,....,__,_,.,,_., 
dugundan a§a~ yukart e§ demektir. mum! Mtifetti~ Abidin Ozmen dogu el -
Bilhassa kenarlar1 biraz ttra§ edilecek lerde iie< ay kadar suren bir seyahat yap
olursa tam franstzcasmm hacmini bu • m•~ ve Urfa, Mardin, Bitlis, Van, Ha
lur. Yalmz kahnhgt bir santim bile yok- kari, <;olemerik, Mu~ ve Siirdi gezerek 
tur. Bu yiizden eser ele ahndtgt zaman Diyarbekire donmi.i§tiir. Umum Mtifet • 
e<ak clltz goriiniiyor, hele gozii hi~ tat-
min etmiyor. ti§lik, mmtakasmdaki btitiin ihtiyac ve ek· 

Bunun sebebleri malfun. Tiirkc;esinin siklikleri yakmdan esash surette tetkik et
her sahifesinde birka~ sabr daha fazla, mi§ ve her i§i aid oldugu-V ekalete bildir· 
sattrlar birka~ santim daha uzun, ka - mi§tir. 
~dl da epeyce ince. Umum Miifetti§lik son bir ytl k:inde 

Evet bu boyle ... Yalmz boyle olmast mmtaka dahilinde epeyce miihim yeni • 
kitabm ClhzhW-nm bir izaht olabilir. Fa- likler viicude getirmi§tir. Son te~kilatta 
kat kitabcthglmtz i~in bir mazeret te§- Bitlis ve Hakari vilayet haline getirilmi~ 
kil etmez. Bu giizel eser daha cazib bir .. 

ve Agn iii de Ur\incii Umuml Mi.ifetti§· kisveye bi.iriinmii§ olsa daha ~ok revac '$ 

bulmaz mt? Tabilerimiz kitabcthkta lige baglannu§ltt. Bu yrl Mufetti§lik Bit· 
yalmz kitab basmanm degil, kitabt te _ lisle Van • Mu§ arasmda kt§ mevsimle -
miz basinanm esas oldugunu ne zaman rinde §imdiye kadar bir~ok vatanda§tn 
lay1kile takdir edecekler? Eminiz ki on- oli.imiine sebeb olan ve Oliimge4tidi ad1 
lar da itinah ve gosteri§li tabtlarm daha verilen Rahva bogazmm en hakim nok
kolay siirilldi.igiinii bilirler. Fakat her talarma muhim cankurtarma tertibat1 
nedense gene basttklarmt satmtya yar • kunnu§tur. Bu kl§, Van vilayeti dahilin
dtm edecek bu ~areyi ihmal ederler. de miihim ge4tidlere vilayetin daha bir -

Tabilerimizden bu satirlart okuya - ka~ cankurtaran barakalan yaptuaca,gi 
caklarm derhal aktllarma gelecek bir anla§tlmJ§Itr. F1rtmah zamanlarda teh -
itiraza da cevab vereyim: like diidiikleri otmege ve ~anlar ugulda

Kitabm franSizca metninin fiatile 
maga ba§lar, yolcu bu sesleri duyarak o· ti.irkc;esinin arasmdaki fark. 

Bunu biz de takdir ederiz. Ve cevab lrayaf dl~gru ko§ahr ve o~i.tb'mli muh.a~kat o· 
olarak bu hacimde olan cBeyaz Ta~ tl'- an e aketzede u terlt aJ sayest~ e . ur
zerinde~ elli kuru§a giic;liikle satihr, tanlmi§ olur. Aynca bu yollar uzermde 
c;i.inkii kitab c;ok cthzd!r, deriz. Eger ki- f.stk stk karakollar da yaphnlml§hr. Son
tab daha kalm, daha gosteri§li, daha te- baharda bir parti halinde gelecek olan 
miz baskt.h ise altmt§ kuru§a, hatta g~menler ic;in Van mmtakasmda elli lta-
belki daha fazlasma sattlabilir kanaati- d .. · t 1 kh . . d . ar goc;men eVI yap m aca r. 
m ilave e e~lz: • . . . b" 1 b' k Miifetti§lik mmtakasmdaki butiin yo)· 

H:r hang1 btr tabt t~m oy ~ 1r. a~ Jar yaztn otomobille ge4tilir bir hale ge • 
tecrube yapmak ,.ok ztyanh btr §ey ol- .. 1 · · B d 1 k B k 1 w "k 

~ .. tm ml§hr. aym 1r 1 a an tgmm yu -masa gerek. Esasen buna da luzum yok. . . • 
Tavsiye ettigimiz §ekilde bastlml§ ki - sek bn yard1m esen olarak Urfa • D1 • 
tablar mevcuddur. Bunlarm sati§ml yarbekir yolu uzerinde betonarme bir 
kontrol etmek kifayet eder. Biz bu sa- ki:iprii yaptmlmaktadir. Bu koprii rom -
brian bu yolda tahkikabrnlZln verdigi takanm en biiyiik kopriilerinden biri o -
cesaretle yaz1yoruz. lacakhr. Van goliindeki i§letme munta -

zam bir hale getirilmi§tir. Haftada lie; 
POLISTE gi.in Tatvanla • Van arasmda sefer ya

KUYUYA DC~T'O, FAKAT KUR • 
TARILDI- Ye§ilkoyde $erbetc;i soka
~mda 12 numaralt evde oturan Muiz 
dun evinin bahc;esindeki kuyuya dii§ -
mii§se de polisler tarafmdan kurtarll -
m1~t1r. 

Muizin iki ay evvel Baklrkoy Alai 
hastanesinden ~tkh~t anla§llmt§tlr. -···· Franatzca dersleri 

Kt~ mevsimi, ~ah~ma mevsimidir. 
Hele lisan dersleri i~in en miisaid za -
man ~iiphesiz ki kl§tlr. Hayatta ve her 
meslekte ilk §art alan lisam ihmal et • 
memek icab eder. Pratik bir usul ~ahi
bi bir Frans1z bayaru miisaid ~artlarla 
ders vermektedir. Gazetede cA~ rumu
zuna yaztlmaltdlr. 

goriinen maliimat. Anla~tlan herif bu ih
ban ogrendi. Zaten ogrendigini de izini 
gene kaybetmi* olmasmdan, takiblerimiz
den kurtulmasmdan anltyoruz. Metresi 

Diirdane ya ihban yapar yapmaz, hasta

nenize yattJ; yahud onun meseleyi ogre

nerek kendisini oliimle tehdid ettigini an· 

laymca. Her iki ihtimale gore kadm om· 
riiniin sonuna erdigini goriiyor: Burada 

kalsa da, a§•kmm yamna donse de. 

Hastane miidiirii Nurullah Bey, o&

rendiklerinden hayretler ic;inde, bir miid

det dii§i.indii. 
- F akat, dedi, kadm elimizde, zaten 

oturdugu evin adresini de veriyor. He • 
men gidip haydudu tevkif etmek ... 

Kutsi guldii ve miidiiri.in sozunii kesti: 
- Maalesef, dedi. Size verilen ad • 

res yanh§tJr. Biz adresi hiliyoruz. Ancak 
Beyoglu tarafmda oldugundan eminiz. 
Boyle adamlar Beyaztd gibi tenhaca bir 
semti degil, lstanbulun en kalabahk tara· 
hm intihab ederler. Gizlenmege, nazan 
dikkati celbetmege daha miisaid oldugu 
J~m ... 

- 0 halde elimizde bulunan kadm1 
tazyik etmek te kabildir. 

- Para etmez. A§tkim polisin eline 

ptlmaktadu. Tersane, i§letme merkezi 
T atvanda kurulmaktachr. Bitlis iline 
bagh Urtapla Tug ki:iyii arasmda ter -
sane, otel, kazino, garaj, antrepo, iskele 
ve memurin evlerinden miite§ekkil tesisa
bn temelatma tnerasimi birkac; giin ev • 

vel yaptlmt~hr. Van golii i~in gemiler 1s· 
marlanmt§, yolcu ve e§ya tarifelerinde de 
miihim tenzilat yap•lm•§hr. 

Miifetti§lik bolgesinde 1darei Husu -
siyeye aid mekteb adedlerinin c;ogalttl -
masma 'tah§tlmaktadtr. Van goliini.in ~ar
kmda mazut damar! an ve Ruslar. zama
nmda i§lenmi§ kuyular mevcuddur. Bu 
mmtakl\ Rus i§gali alhnda iken Van go· 
liindeki nakliyat buradan c;tkanlan rna· 
zutla temin edilmi§tir. lkttsad V ekaleti 

teslim etmiyecektir, 
- Y a size malumat verdigini soylii • 

yordu/tuz. 
- Bu c;ok basit malumatm i§imize ya· 

ramtyacagim da biliyordu. A§1kmdan in
tikam almak istedigi bir zamanda bize 
haber verdi. Bu intikamm onun mahvtna 
kadar gitmesine raz1 degildir. Bununla 
beraber umarlDl ki me4thul haydudun bu
giin izini ele gec;iririz. 

- Cinayete mani olabilece8iz, degil 

mi? 

Miidiiriin gozii adamak1lh korkmu§

tu. Kutsi agu ve sakin: 

- Siz ne dersiniz, ne fikirdesiniz? 

Diye sordu. Miidiir miitereddid ve 

korkak ellerini a4ttJ: 

- Bilmem ki. Herif dedigini yapa -

cak gibi. Saat sekizde gelecegini haber 
veriyor. Pek te vaktimiz kalmadt. Eger 
s1k. tedbir almtrsa, mesela hastane zabt
ta tarafmdan ku~ahhrsa ... 

Kutsi bu sefer kahkahalarla giildii: 
- Nekadar safsmiZ doktor bey. Siz 

haydudun bu kordon i4tinden elini kolunu 
salhya salhya ge4tecegini tahmin etmiyor 
musun uz? Kar§Imtzdaki adam her§eyi 
goze alm1~, her ~areye ba§vunnu§, son de· 

Birinci Umumi Miilettif Abidin 
iJzmen bir tellif seyahatinde 

bu i§ iizerinde ehemmiyetle ugra§makta • 

d1r. Golden soda istihsali i4tin bir mute -
hassts gelmi§ ve tetkiklerde bulunmu§tur. 

Bu mi.ihim i§ i.izerinde yakmda kararlar 

almmas1 beklenmektedir. Birinci Umum1 

Miifetti§lik mmtakasmda gerek merkez 

ve gerekse vilayet ve kazalarda hususi 

in~aat c;oktur. Bu da halkm ikhsadi re -
fahm1 gostermektedir. 

Mustafa Kemal YOCEL 

Kadtkoy Sureyya tiyatt>osunda 
HA L K 
OP ERE T l 

Bu ak,am 
21,45 te 

TARLA KU~U 
Yaran aktam 

T aksim Bah~e
sinin kapah 

k tammda 
T aria Kufu, ayrtca gorulmemit 

elektrikli kukla 

Ba§ka yerde aramaytmz! 
Haftanm en glizel filimlerini 

$ARK Sinemastnda 
(Eski Ekler) de bulacaksrmz. 

Bugiinden itibaren: 
JOSEPHiNE BAKER - ALBERT 

PREJEAN 
tarafmdan temsii edilmi§ 

SiYAH iNC i 
Biiyi.ik mizansenli filimle 

CAY FRANClS ve LESL!E 
HOWARD 

taraftndan temsil edilmi§ 

INGiLiZ AJANI 
Bb: ingiliz casusunun Rusyada §a· 
yani hayret ve entrikah macerast 

Ayr1ca: Umum1 taleb i.izerine: 
Atinada yaptlan 

Dinarb ?tfehmed - Cim Londos 
MUIA.yim • Mak!los gure'? maclart 

rece korkunc, zeki bir hayduddur. Boy· 
lelerine kar§t biz aciziz. Her§ey acizdir. 
<;iinkii, ~u dakikada onu kar§llnJZda gor
sek te tevkif edemeyiz. Elimizde boyle 
bir mektubu bulundugu halde ... 

Ve Kutsi elindeki mektuhu katlaytp 
ciizdamna koyarken: 

- Akhma gelmi§ken mektubu da 
sakhyayrm. Bir giin i§e yanyabilir. 

- Ne gibi? 

- Cinayet yapthrsa kasdoldugunu is· 
pata yar1yan hir vesikad1r. 

Miidiiriin tiiyleri diken diken oldu~ 
- Demek cinayeti mi.imkiin gori.iyor

sunuz ... 

- Pek miimkiin. Ben §imdi sizin is
tediginiz tedbirleri alacagtm. Hatta daha 

fazlasmt. Buna ragmen ... 
Doktor Nurullah Bey ba§komiserin 

soziinii kesti: 
- Dostum, ktzi hemen ha§ka bir yere. 

hi4t olmazsa ba§ka bir kogu§a kaldua -
hm. 

- Hi~bir i§e yaram1yacak bir tedbir. 
Haydud hemen haberdar olacakhr. !ste· 
digi zaman metresile kar§tla§acaktn. Bi
zim i4tin yaptlacak §ey haydudu metresi
nin karyolasma kadar btrakmak; orad a 
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RADYO 
( Bu ak~mki program ) 

isTANBUL: 
12,30 plB.klla Tiirk musikis1 • 12,50 ha.va .. 

dis - 13,05 plA.kla haflf miizlk - 18,30 c;my 
saat1, dans muslkisi - 19,30 Yusuf Zlya. 
Demircl tarafmdan mllli danslar - 20,00 
Tiirk musiki heyetl tarafmdan tiirk9e e. 
serler - 20,30 Safiyenln ~tlrakile tii.rk~e 
eserler ve halk ~a.rkllarl - 21,00 pla.kla so
lolar - 21,30 stiidyo orkestrwu • 22,30 Aje.ns 
haberl. 

viYANA: 
18,40 gramofon - 19,20 kon~malar " 

19,40 konser - 20,05 saa.t, haberler, ha.va. 
raporu, o giin kararla.§ti.I'llacak program, 
yen! hayat - 21,05 halk ~arktla.n • 22,05 ye~ 
ni muslki par~alan - 23,05 haberler, hava 
raporu • 23,15 Avusturya besteka.rlarmm 
eserlerlnden miirekkeb kon..c:er - 23,50 kJ ... 
tablara dalr • 24,05 kon~ma • 24,20 kon. 
ser • 24.50 gramofonla dans muslkls1. 

BERLiN: 
18,05 gramofon - 18,35 konui}IIla • 19,05 

eglencell konser - 20,05 seyahat • 20,20 pt.. 
yano konseri • 20,50 giiniin akisler1, ha!Jer· 
Ier - 21,15 musik1 • 23,05 hava ra.poru,. ha.• 
vadls, spor . 23,35 gece yayml. 
BUDAPE~TE: 
18,05 konu~ma. - 18,35 piyano .. 19,05 ko .. 

nu~ma _ 19,40 gramofon - 20,48 edebi ya
ym - 21,15 Qingene musl.lalsl. • 22,25 haber• 
ler - 22,45 opera orkestr3Sl - 24,05 ca.zband 
taklDlt _ 1,05 son haberler. 

BUKREf?: 
19,05 konser, konferans - 20,35 gramoron, 

konferans • 21,30 ada musiklsl, havadls -
22,10 ~an konserl, ha.berle.r, spar - 22,50 
konser - 23,50 frans1zca ve almanca haber. 
ler - 24 rumence haberler. 

LONDRA: 
18,20 !;OCuklarm ztt.mam - 19,05 orkestra. 

konseri, ba.va.dis • 20,35 musikl - 21,05 ko. 
medi - 22,20 eglencell mus!kl ve dans ha
valan - 22,35 konser • 23,25 havadis - 23,35 
dans musikisi, havadis - 24,45 lronu~a.. 

PARIS [P. T. T.J: 
18,40 gramofon, konu§llla - 19,05 orkes

tra. konseri, haberler - 19,40 orkestra kon
serl, haberter - 20,40 orkestra. konserl, e. 
deblyat - 21,35 ~ark1lar - 21,50 komedi, ha
vadis. 

ROMA: 
18,20 eglenceli konser, ln$ad, ya.banc1 

dlllerde konu.!lma. - 19,55 eglencell konser, 
gramofon, !rans1zca turizm yayuu - 20,25 
ei!;lenceli konser, frans1zca haberler - 20,55 
Yunanlstan iQin yaym, havadi3, gramo • 
fon - 21,45 muslkl, turlzm yaymt - 22,55 
eglencell musikl ve dans havalar1, tstlra
hat esna.smda. plyes parQala.n • 24,05 ha
vadis. 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece nobe~i olan eczaneler ~unlardll'i 
istanbul clhetindekiler: 
Aksarayda (Ziya Nurl), Alemdarda. <E

sad), Bakrrkoyde (HilA.!), Beyaztdda (Hay. 
dar), Etnlnontinde !Mehmed KlzJ.m), Fe. 
nerde (Arlfl, Kara.giimriikte (Ar , Kii-
ciikpazarda. (Hikmet Cemll), Sama.tyada. 
(Teofi!os), §ehremininde (Na.Ztm), §ehza
deba§mda (Hamdi). 

Beyoglu clhetindekller: 
Gala tad a (Yi<;opulo), Haskoyde (Neslm 

Aseol, Ka.slDlpa§ada (Miieyyed), Merkez 
nahlyede (Matkovi<;), (Vinkopulo), ~~llde 
(Pertevl, Taks1mde <Kemal Rebill). 

Uskiidar, Kad1koy ve Adala.rdakller: 
Btiyiikadada (Merkez), Heybellde (Yu • 

suf), Kadtkoy, Pazaryolunda. <Merkezl, 
Modada <Modal, Uskiidar, 8ellmlyede (Se
limlye). 

Betiktat 

DiKiS YURDU 
Tahsili en yiiksek bi!;ki diki~ mek· 

tebidir. Ayrtca §apka, !fi!fek ve 
tezyinat dersleri de vardu. Diplo
malar Kiiltiir Direktorlugiinden 
tasdikli olarak verilir. Mektebden 
bu sene mezun olan talebelerin 
yaphklan i§ler 22 eyliU sah gii -

nii a~Ilacak olan sergide on be!,i 
giin miiddetle umuma te~hir olu
nacaktu. Bu sergi mektebin tahsil 
derecesi hakkmda ziyaret!rilere 
tam bir fikir verecektir. Mektebin 
program ve §eraitini isteyiniz. Ta§· 
radan geleceklere az miiddet zar
fmda hususi ders verilir. 

B6§ikta§ Akaretler numara 87 
Telefon 43687. 

tam cinayeti yapacag1 strada habasetine 

mani olarak yakalamaktJr. Ciirmii met" 
hud halinde yakalamakhr. lnHr edemi .. 

yecek bir haldeyken onu tevkif etmeli, 

Nurullah Bey derin bir dii§tinceyc 
dald1. Sonra : 

- Vallahi Kutsi Bey, §uphesiz ki sl· 
zin tecriibeniz var, dirayetiniz var, bu 

gibi i§lerde ne yap1lacagim bilirsiniz. Ben 

ise bilmem. Ne desem yanh§ olabilir. N• 
yap!lmak laztm geldigini soyleyiniz. y a

pahm. 

- Evvela hastaneyi gezelim. Anea~ 
yar1m saat vaktimiz var. Bu zamana ka
dar kadmm sag kalacagmdan eminim. 
Bu k1sa miiddet ic;inde birka<; ki§iyi geti~ 
rip sakhyacag1m. 

Mudi.ir Nurullah Bey zile basarak bir 
hizmetc;i kadm r;ag1rd1 ve onun vasttasils 
iki kogu hastabaktc!Sl getirtti. Kutsi Be
yi onlara bir ziyaret4ti gibi tamtarab 

- Biitlin hastane emrinize haz1rd1r. 
Dedi. 
Kutsi iki hastabaktcmm refakatinde 

geni§ merdivenleri ~Ikarken kendi kendi• 
ne dusiiniivordu: 

[Arka81 varl 

I) 

•• 
b 
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• Tarihten • 
yapraklar 

«0 naneyi yiyen ka~t&'tni 
da beraber ta~Ir!» 

cevab1, tebdil gezen lhtiyar tiryakinin 
fena ktzdtrmi!f ve 

edinciye kadar 

Hiinkar1 
teskin Sad~razam 

akla karayt 

onu 
se~mi~ti 

1kinci Sultan Mahmud, aras1ra yan 
eli gi:iriiniirdii, arasrra da z1rdeli gibi 
avramrdt. Eski tllllarhanelerde gardi· 
an kam~lSl delilerin sinirlerini yah§ -
!I'lllakta nas1l miiessirse bu muvaze -
.esi bozuk Padi§ahr usland1ran da c Ye
d~erh kelimesi idi. Bu kelimeyi duyar 
:uymaz akhru ba§ma ab.rdt, hesabh 
1onu~urdu, tartih achm atardt. Bu bii -
riik korku gitgide onda ruhi bir aksiila
nel uyanchrch, Yenic;erilere hiicum et
mek ciir'eti yaratt1 ve nihayet hmar -
bane gardiyanmm kur§Un uglu kam~I
Slm bir hamlede pargahyan azgm bir 
deli gibi o da Yenigeri oca~m sondiir
dii. Hie; ~iiphe yok ki Yenic;eriler onu 
alabildigine korkutmasalarch bu ciir'eti 
gosteremiyecekti. Korkudan cesur ol -
du, yllalmamak igin flkh. 

i§te bu muvazenesiz adamm giiliinc 
l§lerinden biri de labgrm degi§tirip 
gezmekti. Gergi eski Padi§ahlardan da 
bir~;ogu bu ~ekilde dola§mt~lardt. Fa -
kat onlann kendilerini belli etmiyerek 
halk arasmda gezmelerinde maksad 
vardt. Mesela Dordiincii Murad, ytllar
danberi kokle§en isyan hareketlerini 
kokiinden kurutmak ic;in bizzat teces -
siisler yaparch, devlet aleyhinde soz 
soyliyenleri ve devlet yasagma kar§l 
gelenleri elile yakalay1p gene elile bo
hrch. Onun tiitiin ic;:ilmesini yasak et
tigi giinlerde kale dt!?mda bir kahveha
nede kepenkleri kapayarak gubuk tiit
tiirenlere yaptt~ i§, pek me§hurdur: 
Gene Murad, bir gece tek ba§ma Edir
nekaplsma gitmi§ ve sala§tan bir kah

\lehanede tiitiin i<;ildigini sezerek ir;eri 
girmi§ti. Ustiinde haydari, ba~mda mev
levi kiilaht varw. llkin ~ubuk igenlere 
bir §ey demedi ve onlarm dag1lmasm -
dan sonra kahveciyi c;agmp sordu: 

- Tiitiin yasaktir, sen ba§mdan kork
tnadan nas1l olup ta burada gubuk igi
ttyorsun? 

rak §ehri dola§mtya ba§lami§ti. Etrafa 
selam vermeden, oturanlan ayaga kalk
mtya zorlamadan, kimseyi i§inden ah -
koymadan hiir ve mec;hul dola§mak ho
§Una gidiyordu. Hele arastra raslad1g1 
beli yataganh, btytklan yataklt, kollan 
dovmeli korkung Yenit;erilerin kendi -
sini tammamalan ic;ine sevinc veriyor
du. 

Sadnazamla o, sabahtan ogleye kadar 
dola§mt§lar, birgok alt§veri§ yapmt§lar 
ve nihayet yorulmu§lardi. Arhk saraya 
doneceklerdi. Hiinkar, deniz yolile di:in
megi tercih ettiginden Yemi§ iskele -
sine inmi§ler ve bir dolmu§a binmi§ler
di. Dolmu§ denilen kaytklar muayyen 
miktar mii§teri almadtkga hareket et
mezlerdi. Zaten ta§tdtklan ad da s1m • 
silo dolmadan yiiriitiilmediklerinden 
dolay1 verilmi§ti. Halbuki Hiinkarla 
Sadnazamm bindikleri Strada kay1k 
bo§tu, ister istemez belkemek laztmdl. 

iJc;, be§ dakika sonra ka)'lga bir iigiin
cii mii§teri geldi. Bu, ak kirpikli, sert 
bakt§h bir ihtiyar olup lkinci Mahmu
dun yamna oturmu§tu ve oturur otur
maz §al ku§agmdan ktsa bir c;ubuk, be
line asth me§in keseden san bir gene 
laz sa<;l gibi nefis ve tel tel loytlmt§ bir 
tutam tiitiin c;tkararak ~akmakla tutu§· 
turduktan sonra cigerlerine sindire sin
dire tiittiirmege koyulmu§tu, 

Tiitiiniin rengine imrenen Sultan 
Mahmud, kokusunu duyunca enikonu 
yutkunur olmu§tU. Agzt sulanan sula
na ihtiyara baloyordu. Sonunda daya -
namadt, kay1gm hareketi strasmda Sad
nazamm kulagma igildi: 

- Tiitiin, dedi, gok giizel. Heriften is
tesem, bir liile de ban a sunar m1? 

Benderli Ali Pa§a, tiryaki ihtiyar • 
larm titizligini pek iyi bilenlerdendi, 
yava§ga cevab verdi: 

- Bunlarm keyiflerine ili§ilmez. A
giZlan bozuktur. Miimkiin ki efendimi
zi giicendirecek bir soz soylesin. 

- Ne soyliyebilir? .. Olsa olsa ver -
mem, der. Ona da ben k1zmam. 

- Siz bilirisiniz amma ihtiyara sa -

Soru korkuncdu, duzme dervi§in ba
kt§l daha korkuncdu. Kahveci hain bir 
Cellad §ivesile konu§an gene dervi§i 
§oyle bir siizdii: 

Awn ta~masantz iyi olur. 

Turk Antrasitini lftihar edilecek bir netice 
Yiiksek evsafma ragmen 
neden baz1 miiesseseler 

kullanmtyor? 

Kayseri Kombinasi bir sene i~inde 13 milyon 
metre kuma, dokudu, 2,5 milyonluk sipari, ald1 

. [Ba$tarat, 1 inct sahttedeJ 
Zonguldak Somikok fabrikasmm <;1 - . Merasime Istiklal mar§ile ba§lanmt§hr. 

kardtgt Tiirk antrasit komiirlerinin resmi Istikla! mar~mdan sonra fabrika mUdiirU 
daireler gibi bazt miiesseseler tarafmdan F aztl stk stk alkt§lanan bir nutuk soylemi§ 
satm almmamast son zamanlarda nazan ve be§ senelik endiistri programtmtzm bU
dikkati celbetmi§tir. Bu gibi miiessesele- yiik ve ~heser bir muvaffakiyeti saytlan 
rin bu e§siz komiirden istifade edememe· fabrikadan bahsederken demi§tir ki: 
lerinin sebebi suf miinakasa ilanlannda · d k 1 «- En tpti ai te§ i atlar ic;inde en 
sabn almacak komlir ic;in sadece «kok» modern bir sanayi kuran ve bunu pek a'l 
kelimesinin kullamlmastdtr. Bittabi §art- bir zamanda tebariiz ettiren Tiirklerden 
namelerde satm ahnacak komiir ic;in ba§- ba~ka hangi millet vardtr? Her sahada 
ka hic;bir vasfm konulmamast neticesinde ld d · h o ugu gibi en iistn sa asmda da enerji-
biraz daha ucuz olduklanndan gazhane h .. 
koklan tercih edilmektedir. mizi biitlin ci an sanaynne kar§t ispat et

tik! Ba§ta Atatiirk oldugu hal de biitlin 
Halbuki satm ahnacak komiirlerde · geflerimiz bize bu ktymetli miiesseseyi 

verdikleri kalori, btrakttklan kiil, i~tinde- k b T emanet ederler en iz iirk teknisyenleri 
ki su miktan, kullam§lt olup olmamast, k K 
kolayhkla yanabilmesi gibi vastf!arm da bu emaneti Atatiir ve amalizm §erait 

ve vastflan ic;inde ya§atttgtmtza bugiin 
aranmasi laztmdtr. Bu gibi vastflar ara- iftihar edecek bir vazjyetteyiz.>> 
nacak olursa, yerli aQtrasitlerin diger bi.i-
tiin komiirlerden kat kat daha yiiksek F aztl, bun dan sonra fabrikanm tarih-
evsafta oldugu kendiliginden meydana c;esini ve faaliyetini anlatmt§hr. 28 agus
c;tkacakttr. Tiirk antrasit komiirlerinin a· tos 932 de Kayseriye gelen Sovyet ve 
di kok komiirlerile mukayese edilemiye • Tiirk heyetleri fabrikayt burada i§aret 
cek yiiksek vastflan ~u §ekilde ktsa ve etmi§ J1e mayts 934 te temeli attlml§ttr. 3 
muhtasar ifade edilebilir. ayhk k•sa bir zamanda meydana gelen 

Kok komiirii kii~iik bir tabaka ~ek - fabrika 16 eylulde i~lemege ve faa[iyete 
lin de yakiiamaz. Sobayi, yahud ocagi ba§lamJ§tiT. F abrikamn tesisi kiymeti 7 
komiirle tamamile doldurmak ]aztmdtr. milyon 200 bin liradtr. Bu paranm 4 mil
Halbuki Tiirk antrasiti bir tabaka ha • yonu makinedir. Ayni zamanda bugiin 
Iinde bile yanabilir. Sadece bu vasfm ne ic;inde ~ah§anlan barmdnacak biitiin tesi· 
derece ekonomik bir fayda temin ede • sata maliktir, ki bunun i~in 450 bin lira 
cegi meydandadtr. sarfedilmi§tir. 

bin lirahk bir ktymet yaratarak bu para
mn memleket ic;inde kalmasma sebeb ol
mu~tur. Bir ytl ic;inde memurlanna 550 
bin lira maa~ ve iicret, hiikumete de 400 
bin lira varidat vermi§tir. F abrika bir ytl 
ic;:inde (bir milyon sekiz yiiz bin) lirahk 
sah~ kaydetmi~ ve iki buc;uk milyon lira
hk ta sipari~ almt~br. 

2230 iKisi bulunan fabrika amelenin 
s1hhati ic;in bir y1l ictinde 16,500 lira mas
raf yapmt§tir. 2230 i§~ti ic;inde yalntz 148 
kadm vardtr. F abrikanm takib ettigi ye· 
ni programla gelecek sene kadm i~c;i ade
dinin bin olmast tahmin ediliyor. 

F aztlm konferansmdan sonra fabrika
nm ac;th~ merasimine aid sinema gosteril
mi§ ve i~<;iler tarafmdan bir de giizel pi
yes oynanmt~ttr. 

Piyesten sonra milli oyunlar oyna
narak monologlar soylenmi~ ve dans 
edilmi§tir. Biiyiik bir sevinc ic;inde misa· 
firlerini agtrlamakta olan F aztldan intt
balanm sordum. Bana: 

«- Bize emanet edilen devlet serma· 
yesini AtamlZin ve biiyiiklerimizin ver -
digi direktiflerle bugi.in ifa etmi~ bir va
ziyette kendimizi gormekle derin ve son
suz bir sevinc ic;indeyiz!.. V e unutulmaz 
bir gece ya§tyoruz.» dedi. 

F abrikanm biiyiik kantinini dolduran 
davetliler, sabaha kadar lath bir gece ge
c;inni§lerdir. Adi kok komiiriiniin ic;inde ancak yiiz· F abrika tam bir y1l ic;inde 13 mil yon 

de 2 veya 3 nisbetinde idrojen oldugu metro kuma~ imal etmi~ ve 2 milyon 200 SAHIR OZEL 
halde TUrk antrasitinde yiizde 10 aka- =-~~====~~~==~!""-~~~---...,.~=~~~~~;;;;;;,.. 
dar idrojen bulunur. Bundan dolayi an- Defterdarhk kadrosu Kiymetli ve ~ab,kan bir 
trasit komiirii kokla mukayese edilemi - tamamlandi Miiddel·umum"'t 
cek derecede ~abuk ve kolay yanar. 

Bu giizel komiiriin verdigi kaloriye ge· fstanbul Defterdarhgmm yeni kadrosu Malatya (Hu • 
Iince, koka nazaran yiizde 35-50 fazla· tamamlanmt§br. Maliye tahsil ubeleri de susi) - Malatya
du. Ve kokun reaktivitesi 15 ]e 30 ara • yeni kadrolanna gore vazifelerine ba§la- da Adliye i§leri bii -
smda oldugu halde Tiirk antirasitinin re- mt§lardJr. Defterdar Kazrmla muavini yiik bir intizam i
aktivitesi 119 dur. Cerna! ~ubeleri tefti§ ederek vergilerin ~inde yiiriimekte • 

Eger bu vastflar gozoniine almacak ve siiratle tahsili ic;in tertibat almaktadular. dir. 
Tiirk antrasitile adi kok komiirii bu goz- Defterdarltgm ikinci muavinligine ta- Mala_tya Adli -
den mukayese edilecek olursa Tiirk an- yin edilen Bahkesir Defterdan bugiinler yesinin bu muvaf -
trasitinin kok komiiriinden daha pahah de §ehrimize gelerek vazifesine ba§hya • fakiyetinde en bii -
degil, birkac; misli daha ucuz oldugu cakhr. yiik hisseyi vilaye -
meydana c;tkar. Defterdar Kazun bilhassa halktn §i - tin gene ve c;ah§ -

On bir ya,mda bir 
~ocuk daha kaytb 

Kiic,:iikpazarda At
lamata~l caddesin -
de 39 numarah ev· 
de oturan Liman 
§irketi gece bekc;i -
lerinden Zekeriy -
yanm 11 ya§mdaki 
oglu Zeki ge~en cu
martesi giiniinden -
beri kaybolmu§tur. 
Zeki, gecten cumar
tesi gunu saat on w:_.::.lr:::t.t~~ 
raddelerinde evden Kaybolan Zekl 
c;Ikmt§ ve bir daha eve donmemi§tir. Do
kuz on giindenberi, gerek zabttamn ve 
gerek c;ocugun babastmn yapttgt tahar -
riyat bir netice vennemi§tir. 

kayetini mucib olan miitekaid, eytam ve kan Miiddeiumumisi 
eramil maa§ tevzi §Ubelerinin diizeltil - Goktekin Onaya aymnak laz1mdtr. Bu 
mesine c;ah§maktad!T, degerli hukuk§inas bir muavinle ko -

Bina ve arazi vergisinin hususi muha- ca vilayetin ve sekiz kazamn adli i§lerini 
sebeye gec;mesi iizerine maliye tahsil ~u- aksamadan idare etmektedir. Malatya 
belerinin i§leri bir hayli azalmi§Lir. Bun· Miiddeiumumisinin bu muvaffakiyetini 
dan istifade edilerek ma!iye tahsil §Ube- kaydederken §uraslnt da i~aret etmek is
Jeri bilhassa kazanc vergisine ehemmiyet teriz: 
verecekler ve hazineye aid hakkm ba§ka- Adana Vilayetinin iki kazas1 oldugu 
lanmn iizerinde kalmamasma c;ah§acak- halde Adana Miiddeiumumisinin dort 
lard1r. muavini vardtr. Halbuki Malatya sekiz __ ... ,...., ... ,_ k ld 

Kin yiiziinden bir cinayet aza I tr ve bura Miiddeiumumisinin an-
cak bir muavini vard1r. 0 da §imdi aske-

Bursa (Hususi) - <;agltyan ko - re gittiginden yalmz ba~ma kalan Mtid
yiinde kjn yiiziinden bir cinayet olmu§ • deiumumi i~lere yeti~mek ic;in viicudiinii 
tur. Ali oglu Bayram admda biri kom • yiprabrcasma ~tal 1~maktadtr. 
§USU Kara ibrahimle otedenberi ge~im· M alatyada Adliye i§lerinin daha rok 
sizdir. Hatta Bayram, lbrahimin evin - .. siirat ve intizamla idaresi ic;in bura mUd-
den htmzhk yaphgt ic;in bilmuhakeme 4 d · · 1 k 

h d 
emrrrumi i kadrosuna iki muavin ila-

ay apse mahkum edilmi ve cezasmt a · k f 
~ekmi§tir. Bayram bu yiizden ibrahime vest c;o aydah olacakttr. Bu hususu 
biisbiitiin dii§man kesilmi§ ve onu oldiir- Adliye Vekaletinin de nazan itibara ala-- Hele sen, dedi, bana soyle: 

ne? 
-Murad! I - Haytr, ha)'lr. ~u tiitiine gok imren

dim. Bir nefes ~ekmezsem imrenece - ~-------'!'!!"!!~~~~~-~~ 
cagmt iimid ederiz. 

mek ictin fusat kollamaga ba§laml~hr. -·----
Bayramm bir tabanca edindigini haber $ehrimize gelen Slav - Hanhgm da var m1? 

-Var! 
Zavalli kahveci kiminle kar§tla§hgtm 

anlamt§ ve hemen arkastiistii uzana -
rak inlemi§ti: 

- Haztrol, er ki§i niyetine cenaze na
lnaZina! 

Sultan Mahmud ise bu gezintilerinde 
idari, siyasi higbir maksad gozetmezdi. 
Gontil eglendirmek fikrile bazan bal -
tact laltgtna girip diikkanlarda ah§veri§ 
ederdi, bazan bir katib k1yafetile Ka -
g1dhanede kebab yerdi. Bir gUn gene 
orta halli bir tacir kostiimii giyinmi§ti, 
Yanma - gene k•hgm• degi§tirmi§ olan -
Sadnazam Benderli Ali Pa§aYl da ala~ 

giro. 
- Kulunuzdan vebal gitti. DU§UndU

giimU soyledim. trade sizindir. 
Bu muhavere s1rasmda ihtiyar tir -

yaki de tiitiinii bitirrni§ti, liileyi silkip 
temizlemi§ ve gubugu gene §al ku§ak 
arasma gokmu§tU. Dolmu§ ta Yemi§ten 
Bahgekaptst isti.kametine dogru siizii -
liip gidiyordu. Sultan Mahmud i§te o 
anda yiiziinii ihtiyara ~evirdi: 

- Babahk, dedi, ti.itiiniin c;ok giizel. 
Mis gibi kokuyor. Aytb degil a, imren
dim. Bir liile verirsen c;ok memnun o
lurum, seni de memnun ederim. 

ihtiyar, ak kirpiklerle kapah gozleri
ni §5yle bir ac;tt, tacir k1hkh hiinkan 
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. Biiyiik annemin oli.imii iistiinden] «Sivil k1yafete girince omuzlan da 
daha iki hafta gec;meden evlenirsem aytb fikirleri gibi darla§mt§; yi.izii de, o c;o
o!ur, dedim. Soz keselim, nikah ktya- cuk~;a §irinligini kaybetmi§. Payasta sev· 
ltm, diigiinii sonra yapariz, diye tuttur• digim gene miilazim, bu muydu ?» diye 
dular. Bu mar kar§tsmda ktzdtm, ben dii~i.indii. 
tvlenmiyecegim diye bagtrdtm. Hepsi Filim tekrar ba§]aymca, bu defa da 
tniiteessir oldular, agla§ttlar. Saniha, ona iiziintiilerini ve son giinlerin 

Hernedense, Saniha, bugiin Ercii- hadiselerini anlath. Romammn gazete 
tnendin konu§masmdan zevk almtyor, tarafmdan begenildigini, reklamlar ic;in 
«o Payasta hict te boyle degildi; boyle resmini istediklerini, edebi bir ~ohret ka
dedikodu kabilinden sozler etmezdi» zanmak iizere oldugunu soyledi. 
diye dii§iinliyordu. Hakikatte onun ev- - Me§hur bir romanct kadm olmaga 
lenme bahsini dinlemege tahammiil ede- ehemmiyet verdigim yok, dedi. Fa kat 
tniyordu. §Ohret kazanmay1 senin ic;in istiyorum 

!stirahat ic;in lambalar yandtgt zaman, sevgilim. fsmim, beni tamyan arkada~la-
8ozgoze geldiler. rmm kulagma kadar gitsin ve sen de be-

Erciimend, o giin, gene sivil giyinmi§- nimle iftihar edesin, diye rne§hur olmak 
ti. Bursada diktirdigi yeni kostiimiinii de istiyorum. 
0na yara§marnt§ buldu. Zaten sivil elbi- Erciimend, bu sozleri dalgm dinliyor 
e, ekseri askerlerin oldugu gibi onun da ve sevgi]isinin yazd1gt romamn, memle-

biitiin cazibesini altp gotiiriiyordu. ketin en biiyiik gazetesinde tefrika edil-

uzun uzun siizdii ve §U sozii soyledi: 
- 0 naneyi yiyen ka§Igtnr beraber 

ta~tr! 
ikinci Mahmud, iligine kadar ktzar

mt§ ve ktzmt§tl, karaya ad1m atar at -
maz ihtiyar tiryakiyi bogdurmayt ka -
rarla§brarak homurdamyordu. Ben -
derli Ali Pa§a bu haks•z k1zgmhg1 gi -
dermek i<;in akla karayt se~ti ve ter i
ginde kaldt, lakin sonunda tiryakinin 
hakh oldugunu, tiitiin sevenlerin gu -
buklanm beraber ta§tmalan lanm ge -
lecegini HUnkara kabul ettirdi. Onun 
merdce miidahalesi olmasayd1 tiryaki 
ihtiyarm kellesi, hie; §iiphe yok, uc;a -
caktt. 

mesine, Sanihanm biiyiik bir §ohret ka
zanmasma o kadar az ehemmiyet veri
yordu ki gene kadm miiteessir oldu. 
Kendi kendine: 

«N e garib, iki sevgilinin birbirinden 
bu kadar ayn dii§iince ve me§galeleri o· 
labilmesi ne garib! Onun matemi beni 

miiteessir etmedigi gibi benim muvaffa
kiyetim de onu alakadar etmiyor» diye 
dii§iindii. 

Zaten, delice sevi§rne saatleri, endi~e

siz ve dii~iincesiz saadet anlan, bir daha 
tekerriir etmek imkant kalmadan gec;ip 
gitmi~ti. 

Saniha, berberden veya terziden c;tk
tzktan sonra, evde bekliyen kocasma 
donmeden evvel yorgun ve nefesnefese 
Erdimendi gormege geliyordu. Vakit 
kaybetmemek ic;in artzk uzak yerlere git
miyorlardt. Saniha goriilmekten korktu
gu ve kalabahk Beyoglu caddesinde 
hep birbirine benziyen, yiyecek gibi ken
disine bakan insanlar arasmda, Erciimen
di aramaktan sinirlendigi ic;in, artJk Ga
latasaraym kaptSL oniinde veya sinemaJa
Ttn intizar salonunda birle§megi de iste
miyordu. 

Otomobille elele ve omuz omuza, bir-

alan Kara ibrahim kom§usundan bir AI- doktorlar 
man mavzeri tedarik ederek gece tarla- Diin sabah, Bulgar banduah Car 
sma gidecek olan Bayramt dere ic;inde F erclinand vapurile ~ehrimize 160 Slav 
beklemi§ ve Bayram, elinde bir Kara - doktor gelmi~tir. Misafir doktorlar, E-
dag tabancast oldugu halde derenin ke- tibba Odasmdan bir heyet tarafmdan 
nar~ndan gec;erek tarlasma giderken Ka- 1 k 1 Ib h I merasim e ar~I anmi§hr. Slav doktorlar 
ra ra im mavzeri e gogsiinii ni§anlaytp ~ehrimizde iki giin kalacaklardtr. 
ate§ etmi§, Bayram derhal olmu§tiir. --···-

Vak'a yerine Miiddeiumumi muavin· Tantnml§ bir Rus muharriri 
l•rinden Edib giderek tahkikat yaprnt§ oldii 
ve cinayetten sonra koy kahvesine gele- Prag 20 (A.A.) - Rus muharrirleri _ 
rek sogukkanhhgmi muhafaza eden ib - nin en kuvvetlilerinden olan Nassili 
rahim itirafta bulunmu§tur. Kara !bra • Memirovitch Dantehenk, 92 ya§mda ol-
him tevkif olunmu~tur. dugu halde i:ilmii§tiir. 

birlerine sokularak, arast~a firari buse -
!erie opii§erek Btiyiikdereye, yahud Y e
§ilkoye kadar gidip gelmekten de vaz -
gec;mi§lerdi. Sanihamn teklifi iizerine 
Erciimend, Beyoglunun ii~iincii smtf o • 
tdlerinden birine yerle§mi§ti. Erciimend, 
onu yakm akrabasmdan bir hamm ola -
rak oteldeki odasmda kabul ediyordu. 
Zavalh Saniha, ya Tepeba$mdan lngi
liz sefarethanesine dogru, yahud da Ga· 

latasaraydan T epeba§ma dogru tramvay 
caddesini takiben otele hlirken korka 

korka etrafma bakar, bildik kimse tara· 

fmdan goriilmedigine emin olduktan son

ra, kendini otelin kaplSlndan ic;eri atar -
dt. Erciimendin odasma girdigi vakit 
korkudan ve halecandan yan baygm bir 
halde §ezlongun iizerine uzamr, c;:arpan 
kalbi siikunet bulunctya kadar yatardt. 

0 vakit Erciimend, sitem ederdi: 
- Nekadar ihtiyath, nekadar korkak 

oldun? Beni gittikcte daha az sevdigini 
bu halinden anhyorum. 

Sanihanm daha az sevdigi Erciimend 
degil, bu otel odast idi. Y e§ilkoydeki o
da, daha sade, daha fakirane bir oda i
di, amma tertemizdi, aydmhktt. Bu ka
ranhk ve kiif kokan otel odas1 ise rna -
nas1z ve zevksiz e~yasile Sanihanm gozii· 

- --
ne battyordu. Biti:Pk odalarda her mil • 
!etten yolculann konu~malan ve camh 
kapmm ote taraftndaki koridorda gar -
sonlann ayak sesleri ve bagm§malan i§i
ti]iyordu. 

Saniha, bu odamn ucuz ve bu ucuz
lugun Erciimendin kesesine uygun gel -
digini bildigi i~in. se ini c;Ikarmtyor, bu
_radan istikrah duydugunu gene zabite 
soylemiyor, soyliyemiyordu. <;iinkii om
riiniin biiyiik bir ktsmmt bundan c;ok da
ha fena yerlerde ge~irmi§ ve konfora a· 
h§mami~ olan Erciimend, bu miskin otel 
odasmt pek iyi buluyordu. 

Sonra, Erciimenclin ruhunda garib bir 
degi§iklik olmu tu. Bursada gectirdigi me
zuniyet giinleri, sanki onun ate§ini son • 
di.irmii§tii. Saniha, §imdi gene zabitte, ne 
Payastaki ctiretkarhgi, ne de 1stanbula 
ilk geldigi giinlerdeki ha§in canhhgr gar· 
miiyordu. iskenderun korfezi kiytlannda 
iken Erciimendin agzmdan ka~trdigJ ba
ZI argo sozl~r. orada adeta ho§una gider 
ken §imdi, Istanbulda, samimi sevi§me 
anlarmda Sanihaya diken gibi battyordu. 

Sonra, Erciimendin bazt dii§iincele -
rini, Saniha gorenege bagh, geri fikirler 
addediy 

r ·-'-~·· var] 

K irya Apostol tarafmdan Si§lide 
kurulan su atolyesinin nastl ba
stldtgmt diinkii Cumhuriyet yaz

dl. T erkos borulanndan T a~delen ve Ka
rakulak suyu stzdtran bu usta i§ adammm 
iiphe yok ki §imdi ayagt suya ermi§, 

ba§mdan a~ag1 soguk sular dokiilrni.i§ 
ve suya sabuna dokunmadan ba§ara.gel
digini zannettigi bu i§in bir yudum suya 
benzemedigini anltyarak suyu ~tekilmi§ 
kuyuya benzer bir karan!tga bogulmu§
tur. 

F akat hadisenin goriinii ii basit te ol
sa ic;yiizii hayli su gotiiriir. (iinkii Kirya 
Apostolun sular karardtktan sonra akan 

sulan durduracak bir cesaretle atolyesin
de T erkos suyundan • taktir degil de -

imal ettigi Ta§delen ve Karakulak mar
kalt bulamk sulardan umumi s1hhate bu
la§an zarar, zannetmem ki, miisamahaya 
miisaid bir kemiyette olsun. Cesur adam, 

vaktile «ecsami basit» ten saythrken son
ralart idrojenle oksijenden miirekkeb ol
dugu iddia olunan suyun bazan da biraz 
cesaretten terekkiib edebilecegini isbat 
etmi~ olmak itibarile belki orijinal bir 
harekette bulunmu§tur. Gene o • §imdiye 

kadar - akar su, durgun su, tath su, act 
su, siizme su, madeni su, nebati su, hay
vani su gibi cinslere ve c;e§idlere aynlan 
suya bir de yapma su ilave etmekle birc;ok 

para canhlann agzmt sulandtrml§ olabi
lir. Hatta ktltca, elmasa, inciye su veril
digi gibi yosunlu T erkosa da su verile
ceg}ni bilamel gosteren bu zata - akar 
sulan durduran - parlak bulu~undan do
layt «aferin» diyenler de bulunur. 

Lakin unutm1yahm ki su, ne ekmege 
benzer, ne havaya. Kuvvetli bir ku ak si
ktmile bo~ midelerin a~;hga tahammiil 

kabiliyeti c;ogalhlabilir ve havas1z bod
rumlarda giin gec;irmek imkam bulunursa 
da susuzl ugu ag1z ~aptrdatmakla gider

mek kabil olamaz. Susuzluk, fiziyolojik 
bir yangmdtr, damarlan kurutur ve an
cak su ile giderilir. 

Sonra suyun gerekli olmadtgt hic;bir 
hayatl nokta yok gibidir. Yi.iz onunla, 
el onunla, ayak onunla, c;ama§tr onunla 
y1kamr. Y emek pi~irmek ic;in su laztmdtr. 
fstanbulda su olmasa slit te olmaz. 

Biitiin bunlar suyun §aka taraft. Ciddt 
bak1mdan Kirya Apostolun yaphgi i~ 
incelenince sinirlerimizden sicak su ic;inde 
kalmt§ gibi bir ha~lam~ duyacag1m1za 
iiphe yoktur. Ciinkii hastalara ilac; iyi su 

ile verilir, ~ocuklanmlztn gtdalanm iyi 'su 
ile hamlamak gerektir, ihtiyarlanmiza 
bir yudum iyi su bir kadeh kevser gibi 

in~irah verir. Bunun aksi hastalan biraz 
daha mustarib, c;ocuklan hasta!tga miis

taid, ihtiyarlan miiteessir etmek demektir. 
f§te Kirya Apostolun sudan elde et

mek istedigi kazancm tahlili budur. lh
tisab agalanmn ciiriim ile ceza arasmda 
geli§igiizel adil bir nisbet aradtklan giin
lerde olsayd1 Apostol, kotii suyu iyi su 
markasi alunda satbgmdan dolay1 e§ek 
sudan gelinciye kadar dayak yerdi. Ad
liyemizin bu nisbeti ger~ekten adil bir bi

c;imde tayin edecegine ve hastalanmtza, 
~;ocuklanmtza, ihtiyarlanrmza ve iistelik 
fstanbulun o camm giizel sulanna sui
kasd tertib edenleri uslandtrac,agma em
niyetimiz vardu. 

M. TURHAN TAN 
H: 
Kii.tahya Jandarma okulu dCirdii.nc:U 

bOliik ogretmen onba..~Ianndan Sivri • 
hisarlt Kdmile: 

« Viyana Donil§ii.• tefrikast hakkmda 
gosterdiginiz aldka, beni ger~ekten mii.· 
te§ekkir etti. Bu eseri begenenler c;ok -
tur , hem de pek c;oktur. Fakat sizin gi
bi candan aldka gosterenlerin yaztlart
d~r ki beni bahtiyar ediyor. Tefrikantn 
kitab haline konu1mast kararlQ_§tmltn
ca gazete ile ilan olunmast tabiidiT. 

M.T.T. 

Hamamda boguldu 
Bursa (Hususi) - Ortapazar ma • 

hallesinde oturan c;oban Bekirin kanst 
Zekiye Kaynarca hamammda y1kamr • 
ken dikkatsizligi yiiziinden 9 ya§mdaki 
c;ocugu Ahmed suya dii§erek bogulmu§
tur. 
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Son Mektub 
F eridun Osmantn 
Yurd hikayeleri 

.~emlekattan haklkf renk ve 
koku getlren bu kQ~Qk hi• 
klye kltabtnt okuyunuz. Her 
yerde bulunur. Flata 40 Krt, 

Gen Rus 1111 Ariaa 
Klod Aneden Feth1 Varal ve 

i'cridun Osmanm !(evirdikleri 
bu ~ok cazib ~k romam mev. 

· slmin en giizel eseridir. Oku
maltsmiZ. 



CUMHUP.iYET 

Giire§, eskrim, bisiklette 
Sovyetleri maglub ettik 

[BQ.9tarah 1 tnct sahtfede] I 
Miisabakaya her iki taraftan dorder 

ki§i i§tirak etti. Biz.im tak1m T alat, Or -
han, Eyi.ib ve Hakk1dan terekkiib etmi§
ti. 

Miisabaka biitiin bisikletc;ilerin toplu 
bir §ekilde hareketlerile ba§ladl. Daha 
evvel iki tara£ arasmda yap1lan itilafa 
gore yan§ esnasmda bisikletler kmld1gl 
takdirde arkadan gelen otomobilde mev
cud yedek bi3ikletlerle degi§tirilebilecek -
ti. 

Kar§Idan sert bir rtizgar esmekte ol -
dugundan bisikletc;iler h1zh gitmiyorlar, 
kuvvetlerini donii§e ve sona sakhyorlar
dJ. Bu §ekiltle 25 kilometro ilerledikten 
sonra Eyiib nefes darhgmdan hastalan
ru ve yan§t terketti. Bu suretle biz iic; ki
§i olarak miisabakaya devam etmege 
ba§lad1k. Ve ba§ka hic;bir hadise olma· 
dan 50 kilometroluk gidi§ bu §ekilde ni
hayete erdi. 

Bi.itiin bisikletc;ilerin t.oplu bir halde 
bitirdikleri 50 kilometro gidi§ten sonra 
doni.i§ ba§lar ba§lamaz bisikletc;iler siirat· 
lerini artJrdiiar. Siirat muntazaman git -
tikc;e artb. $imdi ba§dondiiriicii bir siirat
le ilerliyorlardi. Bu siirat bazan saatle 
60 kilometroyu buluyordu. 

65 inci kilometroda iki Sov;yet bisik -
leb;isi geriledi ve bunlar bir daha onde -
kilere yeti§emediler. 

75 inci kilometroya dogru i.ic;iinci.i 
Sovyet bisikletc;isi de geri kald1. Bu bi -
sikletc;i, zaman zaman yap!Jgi hamlelerle 

ondekiJere yakJa§bSe de gene gende kaJ
di ve aradaki mesafe gitgide biiyi.idii. 

$imdi en onde 1 Sovyet ve 3 Turk
ten mi.irekkeb bir grup kalmi§h. 90 met 

kilometroya kadar bunlar hep beraber 
gittiler. 90 mc1 kilometroda Sovyet bi
!ildetc;isile Hakktmn bisikleti kmldigm -
dan bunlar yeni bisikletler aldilar. Or -
hanla T alat en on de uc;ar gibi gidiyor -
lard1. 

f<1kat 93 iincii lcilometrocla son bir ta· 
lihsi2:lik kendisini giisterdi. T alatm bindi
gi bisikletin zinciri c;Ikh. Orban da T a -
lata yard1.m ederim iimidile yava lad1. 
hte bu fmattan istifade eden Sovyet bi
sikletc;i ara}'t ac;tl. 

Neticede Sovyet biaikle~isi birinci, 
Orhan ikinci, T alat uc;uncu ve Hakk1 
dordiincii geldiler. T a kim itibarile de 
Turk talom1 birinci, Sovyet takmu ikinci 
oldu. 

Y a~! an Ti.irk kafilesi reisi Bay Cev
det Kerim lnceday1 ba§lndan nihayete 
kadar dikkatle takib etmi§tir. Miisabaka
mn derecesi 3 saat, 14 dakika ve 27 sani· 
yedir. 

Melih Romanyah 
boksorii dovdii 

~ehrimizde bulunan Romanyah bok
sor T eoderesku, dun en rniihim mac;m• 
Galatasarayh Melihle yaptl. iki iic; haf
tadanberi i.izerinde tahminler yaptlan, 
miinaka§alar olan bu miisabaka, zanne -
dildigi gibi Romanyah profesyonel bok
sortin galibiyetile degil, Melihin zaferile 
bitti. Romanyah boksoriin, gec;en hafta 
Kiryakoyu di:ivmii§ olmas1, Melihi de 
maglub edebilecegi zanmm uyandirml§tl. 
H lbuki Melih, diin c;ok giizel bir mac; 
yaptJ, kuvvetli ve bilhassa nefes kabiliye
ti fazla olan rakibini, iyice hirpaladiktan 
sonra galibiyeti elde etti. Melihin ka -
zand1g1 galibiyet Romanyah boksori.in 
zay1f oLitasmdan degi], Melihin iyi do -
vi.i§mii~ bulunmasmdan ileri gelmi§tir. 

Y almz ,unu i§aPet etmek isteriz ki, 
iic; dakikadan sekiz ravund olarak yap!
lan bu mac;ta, kronometro isabetli olarak 
tutulmami§tlr. Ravundlarm hie; birisi ta
mam olarak iic;er dakika devam etmemi§. 
mutlaka her ravund on be~ yirmi saniye 
eksik oynanmJ§l!r. Bu; kronometroyu tu
tan hakemin beceriksizliginden ileri gel -
mi~ bir noksandu ve bu beceriksizlik, Ro
manyah boksiirden ziyade Melihin aley
hine olmu~tur. Miiteabb mac;larda bu 
kronometro i~i daha becerikli ellere tev-

Boks ma~tnclan bir goriiniif 
di edilirse mi.isabakalar daha muntazam Melih bu arada iki iic; kuvvetli yumruk 
olur. yapi~hrd1. 

MiUabaka nasrl olclu? Dordiincii ravund: Melih hal a hakim 
Amatiir boksiirler arasmda yap1lan diivii§i.iyor. Arkaarkaya bir iki yumruk 

dart mac;tan sonra evvela Romanyah daha yap1§tlrd1. Romanyah yere dii§tii. 
boksiir, sonra da Melih ringe c;Iklllar. Hakem dorde kadar sayd1; Romanyah 
Stadyom, diin, gec;en haftaya nazaran kalktJ. F akat Melih pe~ini btrakm1yor, 
daha kalabahkh. lki boksiir de <;ok sinirli Romanyah iyi kapanmalan sayesinde 
olarak ko§elerine oturdular. Bu arada ha- Melihin yurnruklanndan kurtuluyor. 
fif bir miinaka§a oldu: Roman yah, mac; Be~inci ravund: Bu ravund, diger ra

~sna~md~~ agzma lastik bir alet koymak vundlara nazaran cansJZ gec;ti. Melih, 
1sted1, d1ger taraf. ~unun yalmz antren-

1 
nefesinin miihim bir kism1m ilk ravund· 

manlarda ku!laml~.'gmi,. mac; esna~mda larda sarfettigi gibi, Romanyahmn da 
takllamtyacagmi soy~ed.'~. fakat netlcede hal en kendini tophyamadlgl anla§Ihyor. 
Romanyahnm bu lashgi kullanmasma Altmct ravund: Ma<; gene §iddetlendi. 
miisaa.de olundu. lk' f k •• b' · J k " 'd'l . 1 tara ta at 1 1r netlce a rna um1 1 e 

Ma<;m orta hakemligim, maruf boksor- b' b' · · .. t" t] 1k' t f t 
I . . .. .. 1r mnm us une a 1 1yor. 1 ara a 
erumzden Kuc;uk ~em a! yaptyordu; ii~ miisavi vaziyette iken ravund bitiyor. 

tane de yan hakem1 vardt. Orta hakem1 y d' · d Oy h'l' .. v"1 · · . k . e InC! ravun : un a a musa 
reye I§t~rak etmlyece ' yalmz mac;! Jdare ~rait ic;inde devam ediyor. lki tara£ ta 

r:decekh. kuvvetli yumruklar salladigl halde tuttu-
Birinci ravut~d: Gong c;ala.r c;almaz iki 

boksor de yerlerinden fuladJ!ar. flk sani· 
yelerde ikisi de birbirinden uzakta bulu
nuyorlar. Derken Melih bir iki atak yap· 
t1, Romanyah iyi kapamyor. Melih, Ro
manyahmn oyun tamm azc;ok bildigi 
halde, Romanyah Melihi ilk defa giiri.i-

lki boksor ma~tan evvel yanyana 

yordu. Onun ic;in Romnyah Melihi de
nemek istiyor. 

lkinci ravund: iki taraf ta birbirine 
saldirdl. Romanyah sag yumruklanm 
kullamyor. Mac; sert bir §ekil abrken 
T eoderesku sol ka§mln i.isti.inden yara • 
Iandi. Ka§l adamakilh yanlmi§h, c;ok kan 
aktyordu. Melih, bu vaziyet kar§lsmda 

tam bi.r amatiir ruhile hareket ederek ra
kibine yumruk vurmak istemedi, Roman
yahnm ambale oldugu bu saniyelerde 
birkac; kuvvetli yumruk vurabilir ve belki 
de kat'i bir netice alabilirdi, bunu yap • 

mad1. Birkac; saniye bo§una gec;ti, sonra 
orta hakeminin mi.idahalesi iizerine ma<;a 
devam ettiler. Romanyalmm yi.izi.i, gozi.i, 
iisti.iba~1 kan ic;inde kald1. Ravund bitti. 

U~iincii ranvund: Romanyah hala 
sersem vaziyetten kurtulamam1~ bir hal • 
de. Melih miitemadiyen hiicum ediyor. 
F akat T eoderesku c;ok pi~ kin bir boksor 
oldugundan birkac; saniye sonra kendini 
toplad1, Melihin hi.icumlanm kar§Ihyor 
ve miitekabil ataklar yap1yor. Maamafih 

ram1yorlar. 
Sekizinci ve son ravund: Bu mac;m 

en sert ve c;etin devresi bu oldu. Roman· 
yah, puvan itibarile kay1bda oldugunu 
bildigi i<;in biitiin kuvvetini sarfederek 

bir §eyler yapmak istiyor, Melihin ~e 
nefesi yava§ yava~ tiikenmekte oldugun
dan vaziyet aleyhine diinmek iizere iken 

Melih son kuvvetini sarfederek Roman
yahya arkaarkaya iki yumruk daha ya
pl§hrdi, Romanyahmn ka§l tekrar yanl
dJ ve oyun bitti. 

Hakemler ittifakla ve hakh olarak 
Melihi galib ilan ettiler. Romanyal1 
boksor bu karara itiraz ederek Melihi 12 
ravundluk bir revan& ma<;ma davet etti. 
Bu daveti Y orgos kabul etti. 

Melihi, di.in bu c;etin rakibina kar§l 
kazandigl muvaffakiyetten dolayi tebrik 
ederiz. 

Atletizmde yeni bir 
Tiirkiye rokoru ktrddt 
lstanbul Atletizm Ajanhg1 tarafmdan 

tertib edit en a tletizm §ampiyonastntn 
ikinci gi.inkii miisabakalan di.in F ener
bahc;e stadmda yapiimi§hr. 

Alman neticeler ~udur: 
200 METRO: Melih 23, Vedad 

23.2, Nazmi 23.6. 
400 METRO MANIALI: Fa • 

ik 61. T evfik 64. I, Miinci 65. 
COLLE A TMA: Etem 11.98, 

T evfik 1 0.80. <;ubuk I 0.56. 
BOO METRO: Galib 2.4, Receb 

2.5,3, Mehmed. 

CiRiD: Melih 49.27, Sere£ 42.52. 
SIRIKLA Y0KSEK: Haydar 3.40. 

Sad1k 2.70. 
5000 METRO: R1za Maksud 16. 

4.8, Teo 16.47.3. 
4X400 BAYRAK: Giine~ 3.38.4, 

F enerbahc;e: 3.46.4. 
Ciine~ takirnlmn bu derecesi yeni Tiir

kiye riikorudur. 

Balkan oyunlarma gidecek 
Bulgar atletleri 

Sofya (Hususi) - Atinada yaplla
cak olan yedinci Balkan oyunlanna gi -
decek olan Bulgar atletleri eyluliin 24 
iinde otomobille Sofyadan Demirhisara 
ve oradan da trenle Atinaya gidecekler
dir. Oyunlara i&tirak edecek olan Bulgar 
atletleri 18 ki~iden miirekkebdir. Atlet • 
lerin idare amirleri !van Kac;ef ve yiiz
ba§J Kiroftur. 

Diin Sofya stadyomunda yap1lan son 
sec;me mi.isabakalannda Bulgar atletleri 
~u neticeleri elde etmi~lerdir: 

I 00 metro birinci Nikola Kalivnof 
netice 11.8 saniye. 

200 metro birinci Boris Stefanof ne -
tice 24.2 saniye. 

'>000 metro ho~ulurken ve F aik 4()0 metro manialr 
ko~mtth ~in cl epar yapryor 

400 metro birinci Karlo Nayvirt ne -
lice 56.9 saniye. 

BOO metro birinci Ganc;ef netice 2.11 

Duymad1klar•m•z ve 
bllmediklerimlz 

Amerikada piJama 
entari kavaasi 

ve 

Bir giin i<;inde 
rnilyarlanm kay -
bettiren muazzam 
bir iflas borusu 
<;aldtktan sonra ya 
va§ yava§ kendi -
lerini toplamaga 
l:>a§hyan Amerika -
blarm, refah dev -
rinin avdet ettigi 
yolundaki iddialan 
galiba dogru! 

Diinya matbua -
tmda harbden onceki yeni diinyayJ ha
hrlatan yaZilar ve havadisler gorill -
rnege ba§lad1. Kohne diinyamlZin hi~ 
bir bucagmdaki hesablara ve iilc;iilere 
uymiyan kazanclanm, ayni ol<;iilerle 
sarfeden yeni diinyahlar, muvakkat bir 
zaman i<;in kaybettikleri keyfi gene 
buluyorlar. Boyle olmasa, i§i giicii b1 • 
rak1p cpijama m1 giymeli, entari mi?. 
diye miinaka§alara kalkarlar m1yd1? 

Bir miiddettenberi, Arnerika efkan 
urnumiyesi, erkeklerin gecelik kiyafeti
ni tayin hususunda ikiye aynhm§trr. 
Sir klSlm pijazma taraftand1r, digeri 

entari miidafii. !ki tarahn da kendine 
gore dii§iinceleri, miidafaa tarzlan var. 
Fakat ne bir ~araf, ne oteki taraf fik -
rini kabul ettirebiliyor. 

Entari partisi reisi, son giinlerde bii

tiin Amerikahlara hitaben bir beyan • 
name ne§rederek pijamanm §ere£ ve 
haysiyetini bilen bir erkege kat'iyyen 
yaki§miyan bir luyafet oldugunu iddia 
etmi§ ve iddiasm1 teyid i<;in de Linkoln, 
Va§ington, Napoleon ve Ruzvelt gibi 
yiiksek §ahsiyetlerin a!lla pijama giy
mediklerini soylemi§tir. 

Pijama taraftarlan, entaricilere mu • 
kabele etmi§ler, Ruzveltin pijamah bir 
resmini, ispati miiddea sadedinde ne§ • 
retmhjlerdir. Bu sefer, gene entari ta -

raftarlar1, Ruzveltin entarili bir res • 
mini bulmu§lar, hasnnlanm bununla 
susturmaga kalkl§IDl§lardrr. 

9imdi i§ gide gide biiyiiyor, bu aym 
sonunda Va§ingtonda toplanacak olan 
entarililer kongresi sabrrs1zhkla bek • 
leniyor. 

!§in sonunda, her iki taraf ta kendi 
filu·inde 1srar ederse mesele yok. Fa -
kat anla§maga kalkarlar da entari ile 
pijama aras1 yeni bir gece 1o.yafeti ka
bulUne karar verirlerse, <;ar.;abuk mo-

da olacag1 hi<; §iiphe gotiirmiyen bu e
teklikli pijamalarla halimiz nice olur? 

Hakikat iilerninin bin bir derdini bir 
tarafa b1ralap, riiyaya mahsus laya -

fetle ugra§acak kadar geni§ yiirekli o
lan §U adamlara gtpta ediyorurn dog -
rusu! 

14 ingilize sazanlar 
Balik avma me -

rakh zengin bir A
merikah Hinden -
burg balonuna bi -
nerek Almanyaya 
kadar gelmi~ ve 
\1ain nehrinde bir 
;iin sazan bahgt 
avhyarak ertesi 

giin tekrar mem -
leketine donmii~ -
tiir. 

Gazetecilerin se
yahatinden rnem -

nun olup olmad1gma dair sorduklan 
suale Amerikah ~u cevabt vermi~tir: 

c- Ziyadesile memnunum. Bir giln
liik bahk aVI bana 164 !ngilize patlarm§ 
olmasma ragmen. Bir gi.inde 12 sazan 
yakalamaga muvaffak oldum. Beher 
bahgm tanesi 14 !ngilize geldi amma, 
ben de zevkimi ternin etmi§ oldum. 
c;unkii Alman nehirlerindeki sazanlar 
Amerikadakilerinden ii<; misli daha 
biiyiik!:t 

dakika. 

1500 metro birinci Vanef netice 4.41 
dakika. 

5000 metro birinci Yordan Nac;ef 
netice I 7.14 dakika. 

10,000 metro birinci Yordan Petrof 
netice 36.31 dakika. 

Diger miisabakalann se~meleri heniiz 
sona ermemi~tir. 

Karagiimriik sahasmda 
yapdan ma~ 

Diin Karagiimriik sahasmda Y e§ildi
rek Gene spor kuliibii ile Akmspor kuli.i
bii birinci takimlan arasmda yap1lan 
mac;t Gencsporlular 2-1 kazanmi§IardJr. 

Ce<;en hafta da Bi.iyiikderede Gender 
birligile yapt1g1 mac1 3-1 kazanan Genc
sporlular, gayrimuttefik kuli.ibler arasm

daki yerini kuvvetlendirmi§tir. 
iki senelik bir tarihi olan bu kuliib bu 

~ekilde <;ali§maga devam ederse yakmda 
ikinci kiimeye ge<;mesi muhtemeldir. 

Cim Londos cenubi Afrikaya 
gitti 

Atina 20 (Hususi) - Cim Londos 
MISir tarikile Cenubi Afrikaya gitmi~tir. 
Londos Cenubi Afrikanm muhtelif §ehir
lerinde 8 mac; yapacakhr. 

21 Eylul 1936 

1 lyoniyen Adalarinin 
Yunanistana ilhakt 

ingiltere bu adalart, Yunanistana 
Krah getirterek ve kendi siyasetinin 

istedigi 
takibini 

~rt ko~arak terketmi~ti 
fyoniyen denizindeki yedi adamn 

1863 y1lmda Yunanistana ilhak1 bir ta
raftan bu adalardaki ahalinin senelerden
beri ingiltere hiikumetine kar§l devam 
etmekte oldugu kanh k1yamlara hateme 
<;ekmi~. diger taraftan da ingilterenin 
Akdeniz siyasetinin yeni bir donihn nok
tasi olmu§!ur. 

Yunanistamn ilk Krah olan Bavyerah 
Oton Yunan tahtmdan hal' edilmi~ti. Bu 
arada 1815 senesindenberi ingilterenin 
idaresi altmda bulunan iyoniyen adalan
mn Yunanistana ilhak edileceginin §ayi 
olmas1 Avrupa siyaset alemini altiist et
mi~ti. Diplomasi aleminin en ziyade hay
ret ettigi mesele o dakikaya kadar Akde
nizin §arkmdaki vaziyetin en ufak bir te

beddiiliine miisaade etmiyen ve Osmanh 
saltanatmm tamamiyetini mutaass1bane 
bir surette mi.idafaa eden !ngilterenin 

iklnct 
kendi nzasile boyle bir ilhaka yana~mas1 

Yunan Hiikilmdar ailesintn Rei.!\ 
Kral Yorgi tahta ger;tigi sene., 

idi. Bundan ba~ka Adriyatik denizinin 
Cebeliittanki mesabesinde bulunan Kor
fu adasm1 !ngilterenin elinden b1rakaca -
gma ve bilhassa 1talya gibi biiyiik bir 
devlet le§ekkiil ederken driyatikteki va

ziyetini zay1flatacagma akll erdirilmiyor
du. Fa kat ingil terenin bu ad alan Y una· 
nistana ilhak etmesi zahirde giiriildi.igii 
gibi 1vazsiz bir hediye ve yahud ada 
Rumlanm k1yamlardan vazgec;irmek ic;in 

gosterilmi~ bir uliivviicenab degildi. 
lngiltere Yunanistamn Yakm§arktaki 
mevkiini iyice tetkik . ettikten sonra bu va
ziyetten istifade etmegi aklma koyarak 
bu i§i yapmi§IJr. 

!ngiltere bu siyasetinde yamlmamJ§hr. 
Cunkii o zamandan bugiine kadar Yuna· 

nistan lngilterenin Akdeniz ic;in !;izdigi 
siyasetin di§ma c;lkamami~br. 

Yunanistanm Osmanh saltanatmdan 
aynlarak miistakil bir devlet haline gel
mesi ir,;in yaptlg1 isyan devam ederken 
Aleksandr Mavrokordato Yunllnistan 

ic;in takib edilecek siyasetin, !ngiliz siya
seti oldugunu kabul etmi§ti. Sonra Kral 
olarak Yunanistamn ba~ma getirilen 0-
ton bu siyaseti degi§tirdi. lngiltere buna 
tahammi.il edemedi. Krah hal' ettirdi. 0 
vakit Yunanistanm en ileri gelen ricalin
den Deli Y orgi, Kumunduros, T rikupis 
vas1tasile kendi siyasetini yiiriittiirdii. B u
na mukabil yedi aday1 pe§ke~ <;ekti. hte 
bu sayededir ki bugiine kadar Y unanista
nm harici siyaseti bu mihver iizerinde 
donmektedir. ingiltere bu ada! an Y una

nistana verdi. Fakat Akdenizin ~arkm
daki menfaatlerini adalar kendi elinde 
oldugundan pek fazla bir surette temin 
etmi~ bulundu. 

llk Kral Oton Bavyera hanedamndan 
bir Alman Prensiydi. Yunanistanm hari
ci siyasetini Avusturya cephesine tevcih 
etti. Rusyaya kar§l da pek dostane hare· 
ket ediyordu. Oton ingilterenin siyasetine 

emin degildi. Bu emniyetsizligi lngilte
reye kar~1 §iddetli bir antipati beslemege 
kadar ileriletmi§ti. Y eni Kral Yunanista· 
nm istiklal kazanmasmda ingilterenin oy
nadigl roliin birinci derecede olduguna 
bile ehemmiyet vermiyor. Kmm muhare
besi esnasmda Tisalya, Epir ihtilallenni 
c;1kararak ingiltereye kar§l RusyayJ ilti
zam ediyordu. Oton bu gibi hareketlenle 
lngilterenin Yunanistandaki mevkiini hi
c;e indirmege ba§lami~tJ. ingiltere Otona 

bu siyasetini pek pahahya maletti. Gene 
Krah tahtmdan indirip yerine ba§kasml 
gec;irtinciye kadar ugra§ti. 

lngiltere Kmm muharebesinden artrk 
muzaffer olarak ~tkhktan sonra Y una -
nistandaki mevkiini saglamlamak istedi. 

1888 de me§hur Yunan muhibbi !ngi

liz hiikilmet adamlarmdan Gladistonu 
Atinaya giindererek Kral Otonla pazar· 
hga ba~lathrdt. 

Gladistonun ingiltere namma yaphg1 
teklifleri Krahn kabul etmesi imkanSJZd!. 

Zaten !ngiltere de bunu bilerek hareket 
ediyordu. ingiltere §unlan istiyordu: 

1 - Yunanistan Megalo idea progra· 
mmt tadil edecek, 

2 - Osmanh saltanatmm tamamiyet; 
mi.ilkiyesini kabul ve tasdik edecek. 

Oton bu ~artlan kabul etseydi lngilte
re gene Krahn aleyhinde propaganda 
yaphracaktl. 

Reddetmesi i.izerine de gene iiyle yap· 
h. 0 vakit Y unan ricali arasmda hitabe
tile me&hur, ingiliz muhibbi Epaminon
das Deli Y orgi ba§ta olmak iizere biitiin 
muhalifleri ayaga kaldud1. Vaziyet Kra

hn aleyhine <;ok miisaiddi. Kral hiyanet 
ediyor, yedi adanm Yunanistana ilhakm.1 
kabul etmiyor, diyorlard1. Halbuki Oton 
yedi adamn hatm ic;in Osmanh hiikume
tine kar~1 lngilterenin istedigi taahhiid al
tma girmekle memlekete hiyanet edece
gi kanaatinde idi. Bu kanaatine dayana
rak fngiltere ile <;arpt§maya .ba~lad1. ln-

giltere Otonun hareketine arhk bir niha• 
yet vermek karanm aldt. Bu maksadmi 
temin ic;in §arktaki fesadc1hgile me~hur 
papaz Eliyotu Yunanistana giinderdi. 
Fesad ve klyamlar haz1rlamak hususun• 
daki meharetleri bittecriibe malUm olan 
papaz Eliyot Yunanistanda gizli faali• 
yetlerine ba~ladJ. Aradan birkac; ay ge!i• 
tikten sonra Navplionda bir loyam !<Ikar~ 
d1. Bundan sonra Eliyot ve ajanlan 0• 
ton aleyhindeki propagandalanm pek ile-o 
ri giitiirdiiler. Yunanistanda hala Oton 
taraftan bulunanlan da ele gec;irdile• 
Nihayet 1862 senesi te§rinievvelinin o ~ 
nunda Atinada Krahn aleyhine biiyii~ 
bir ihtilal <;Ikard,]ar. Askerin de birlik ol• 
dugu ihtilalciler Krah cebren tahtmdari 
feragat ettirip bir Ingiliz gemisine koya• 
rak Venedige giinderdiler. Bu suretle ln• 
giliz diplomasisine kurban giden Otonull 
hiikiimdarhgi nihayet buldu. 

*** 
Kral Oton Yunan tahtmdan hal' edit• 

dikten biraz sonra Londra hiikumeti A• 
tinaya bir nota teblig etti. Bu notada ln• 
giltere hi.ikumetinin gosterdigi prensin 
Yunanistana kral olarak kabul edilmesi 
~artile yedi adamn terkedilecegi bildiril• 
di. Daha bu notaya cevab verilmedcn 
hala Yunanistanda bulunan fesadc1 pa• 

paz Eliyot ta miinderecah <;ok ~ayani 
dikkat diger bir nota tevdi etti. Papazui 
tngiltere hiikumeti namma verdigi bu no• 

tada aynen ~u ibare mi.indericdi: 
«Eger yeni gelecek kral Y unanistan • 

daki k1yamcllarm ba~ma ge!<erek giiri.il• 
tiilere devam ederse ve yahud Osmanli 
hiikumetine kat§l mulecavizane bir siya• 
set takib ederse !ngilterenin yedi adayi 
Y unanistana ilhak etmek hususundaki ar
zusuna muhalefet edilmi~ olacakhr.» 

Yunanistamn Osmanh saltanatJ zaran• 
na tevessii etmesine bir sed c;ek.mekte olan 
bu notanm ag1r §artlan bilaitiraz kabul e• 
dildi ve ingilterenin niifuzu Yunanistan• 
da arlik ~ok kuvvetli olarak yerle~ti. 

1862 ihtilalini yapanlar hal' ettikleri 
Otonun evrabni ele gec;irmi§lerdi. Bu ev• 

raktan tahakkuk eden vaziyet ~uydu: 1n· 
giltere Yunanistanm Osmanh devleti a• 
leyhindeki tevessii emellerini terketmesi 
i<;in pek c;ok mesai sarfetmis, bu arada 
yedi adamn ilhakmt da teklif etmi~se de 
Kral Oton yedi adanm ilhakl habn ic;in 
Osmanh saltanat1 i.izerindeki Yunanista• 
nm emellerini feda edemiyecegi cevabm· 
da 1srar etmi~ti. 

!§te bunun iizerine fngiltere ile Oto • 

nun aras1 ac;IImJ~ ve fngiltere de Yuna• 
nistan gibi Akdenizin ~arkmda mcvkii 
cografisi kendisine c;ok bi.iyi.ik faydalar 
lemin edebilecek bir devletin ba§ma ken• 

di adamm1 ge,irrnek, kendi siyasetini yii• 
riitmek i<;in Otonun kralhktan iskatm1 teo-
min etmi~tir. 

!ngiltere nihayet Yunanistan siyaseti" 
ni istedigi vec;heye c;evirdikten sonra ada· 

lan terketmege karar vermi§tir. 
1863 senesi martimn 17 nci gi.inii A· 

vam Kamarasmda bu hususa dair miiza• 
kere cereyan ederken o vakitki Hariciye 
Miistesan, yedi adanm Y unanistana ter• 
kine muhalif soz soyliyenlere kar§l verdi· 
gi cevabda aynen §UnJan Soylemi§ti: 
«Yunanlilann mi.itecavizane bir siyaset 

takib ettikleri ic;in yedi aday1 onlara vet• 
mekle ingilterenin yakm~arkta gi.ittiigii 
siyaseti y1kmakla itham ediliyoruz. Fa• 
kat, biz bu adalan Yunanistana §artslt• 
§Urtsuz vermiyoruz. Yunanistan Osman• 
h devletine kars1 olan mi.itecavizane siya" 
setinden feragat ve fngilterenin siyasetini 
takib edecektir.» demi~tir ki bunun iize• 
rine Avam Kamaras1 1815 senesinden 
beri ingilterenin himaye ve idaresinde 
bulunan fyoniyen denizindeki yedi ada· 
nm Y unanistana ilhakml tasvib etmi~ .,, 
1863 senesi mayiSimn 21 inde resmell 

Yunanistana teslim olunmu~tur. 
a 
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Madrid sokaklarmda siperler kaztbvor, 
evler hirer istihkam haline 2etirildi 

[Ba$tarat' 1 incf sahifede] mitesi, lspanyadaki ecnebi sefirlerin Sen 
«Masum kam dokiilmesine mani ol- Sebastiyene yerle§mek arzusunu izhar et

mak maksadile kadm ve ~ocuklann kur - mi§ olduklarma dair olan haberle merke
tanlmasi i~in icab eden miihleti veriyo • zl ve cenubi Amerika hiikfimetlerinden 
rum. Y arum1zda mevki almak istiyenle - bir takimmm Burgos hiikumetini tarumi~ 
re ve silahlanm teslim eden ihtilalcilere i- olduklan §eklinde ecnebi memleketlerde 
li§ilmiyecektir. Y almz hukuku §ahsiye ortaya ~Ikml§ bulunan §ayiay1 tekzib et
ve yagma gibi ciiriimlerden maznun o • mi§tit. 

lanlar mahkemeye verilecektir. 25 ey - Nittoria hastanesinin hiikumet tayya· 
lui sabahmdan itibaren kttaattmtz sev - releri tarafmdan 18 eylulde bombarch
kiilcey§ noktalanna siiel icabatm istil - mam esnasmda on ki§inin telef olmu§ 
zam ettigi §iddetle hiicumda serbset ola- oldugu bugiin haber almmi§br. 
caklir.» 

F elemenk maslahatgii:zarr 
Sovyetlerin lapanyaya yardzmlar1 

Moskova 20 (A.A.) _ Sovyetler lapanyayr terketti 
Birligi kadmlan tarafmdan lspanya ka- Lahaye 20 (A.A.) - Madriddeki 
dm ve ~tocuklan i<;in toplanan yiyecek F elemenk maslahatgiizan ikidebir diplo
ve· ~ecegi gotiiren ilk vapur 18 eylulde masi masuniyetinin ihlal edilmekte olma
Odesadan ispanyaya kalkmi§Ilr. smdan dolayi hiikfimetinden aldigi emir 

Va:Qurda 2,000 ton yiyecek ve bu iizerine 1spanyayi terketmi§tir. Maama
arada be§ ton tere yag ile 300 ton ~eker fib, diplomasi miinasebetleri kesilmemi§-
"\·ardir. tir. 

lspanya hiikumetinin fikayeti 
Paris 20 (A.A.) - Ovr gazetesinin 

verdigi malumata gore, Milletler Cemi· 
yetindeki ispanyo] delegesi bir takrir ve
rerek Portekizden ispanyaya silah veril
mesinin yasak edilmesi i~in beynelmilel 
bir komisyon te§kilini ve bu takrir red
dedildigi takdirde de silah ambargosu
nun Portekize de te§milini istiyecektir. 
Selirlerin Sen Sebaatiyene gitmek 

istedikleri tek:zib ediliyor 
Burgos 20 (A.A.) - Hiikumet ko-

Leh ordusunun 
Almanyaya cevabt 

Polonya, goniillii i' 
servisi ihdas etti 

Skili milis kuvvetleri 
Madrid 20 (A.A.) - Katalonya 

hiikumeti Ski de miitehass1s alpinsitler -
den bir milis kuvveti vi.icude getirerek. 
Pirene hududunu bunlann nezareti alti
na koymaga karar vermi§tir. 

T oplanan rane 
Barselon 20 (A.A.) - Fa§ist aleyh

tarlannm merkez komitesine §imdiye ka
dar yapilm1~ olan teberruatm yekunu iki 
milyon alii yiiz bin pe~eteye balig ol-
mu~tur. 

Bu seneki tiitiin 
mahsulii 

Y eni sene rekoltesi 60 
milyon kiloyu buldu 

[BQ4tara)'l 1 fncf sahijede] fnhisarlar ldaresile memleketimizdeki 
lerin Nuremberg nutkunun gllya Al - tiitiin ~irket ve tiiccarlan yeni sene tiitiin 
manyamn Ukrayna, Ural ve SiberyaYJ. piyasasx iizerinde hazuhklara devam et
istedi~i tarzmda tefsirini §iddetle pro - mektedirler. !dare ile Amerikan kum
testo ederek diyor ki: 

panyalan Trabzon havalisindeki ziirraa 
c- Hitler, ancak bol§evik ve nasyo - ... 

nal osyalist ekonomi rejimleri arasm- avan~ ~agl~l§lardu. 
da bir mukayese yapmak istemi§tir.. Tutunlen hazulanan mmtakalarda 
Di~er taraftan Nurembergde si:iyle _ peyleme i~ine devam edilmektedir .... Piya

nen bol§evik aleyhtan nutuklar, Al - s~m1zda s~tilmami§ st?k kalmad1gmdan 
manya ile Sovyetler Birlig-i arasmdaki §Itket ve tticcarlar yem mahsulden fazla 
normal miinasebatta de~i~iklik yapan miktarda satm alacaklardn. 
hi~bir filt hareketle tezahiir etmemi~ • Y eni rekoltenin bu sene 60 mil yon 
tir. kiloyu bulacag1 kat'i olarak anla§Umt~~ 

Cenevrede manidar bir miiUikat t1r. Ge~en sene rekoltesi 35 milyon kii
Paris 20 (A.A.) - Sant Brice, Le sur kilo olduguna gore bu seneki tiitiin 

Journal da M. Beckin Lehistanm man - istihsalatmda· takriben 25 milyon kiloluk 
dalar komisyonuna i§tirak etmesini is- bir fazlahk vardtr. 
temi~ oldu~unu yazmaktadxr. Simdiye k.adar ahnan neticelere gore 

Muharrir bu miinasebetle ilave edi - yeni rekoltenin 28 milyon kilosu Ege 
yor: mmtakasma, 9,000,000 kilosu Sam· 

c- Mademki Lehistandan bahsediyo- sun, Bafra mmtakasma, 4,000,000 
ruz, ~u noktaYJ. kaydetmegi unutrmya- kilosu T okad mmtakasma, 3,500,000 ki
hm: M. Beck, Cenevreye geldigi zaman losu T rabzon, 2,000,000 kilosu Bahke
ilk i§im, Antoneskoyu gi:irmek olmu§- sir, 4,500,000 kilosu Kocaeli, 4,000,000 
tur. Bu c;ok manidardxr. <;iinkii Lehis - kilosu Bursa, 1,500,000 kilosu Edirne 
tanla Almanya arasmda bir ittifak var- ()()() k 
dir ve bunun tarsisine ~ali§llmaktadlr.:~> ve 1,000, ilosu da §ark vilayetleri-

ne aiddir. 
Lehistan da mt miistemleke istiyor? 

Bu sene havalarm ekseriyetle iyi gi
di§i tiitiin mahsuliiniin ~tok iyi yeti§mesi
ni temin etmi§tiT. Keyfiyet itibarile nefis 
yeti§en tiitiin mahsuli.i bu sene bol oldu
gundan mutedil fiatlarla ve az bir za
manda sablacaktir. 

Var§OVa 20 (A.A.) - Ekspres gazete· 
si, M. Beckin konseydeki beyanatJ. hak· 
kmda yazd1g1 bir yaz1da cLehistanm 
miistemleke meselelerindeki fikrini na
zan itibara ald1rmak istegi M. Beckin 
beyanatile, giini.in meselesi olmu§tun 
diyor. 

Czas gazetesi, miistemleke meselesini Titulesko iitnidsiz bir 
miistemlekelere malik olanlar veya 
manda sahibi olanlar noktai nazarmdan 
de~il, batt kiiltiirii uluslarmm mii§terek 
menfaatleri bakrmmdan miitalea etmek 

vaziyete girdi 

Edirnede Fillbe go!fmenlerinden ve Ro -
dop gazetesi sahib ve muharrirl M. L. Ta. 
kan 1mzasile ald1gmuz mektubda deniliyor 
ki: c:Hususl 1skAn kanununda, hukuk nok. 
tasmdan §ah:nmt alA.kadar eden bazl hli -
kiimlere 1stlnaden Sagl.tk. ve Soysal Yar. 
dlffi VekA.Ietlne 26/ 2/ 936 ta.rihinde bir is
tida lie miiracaat ettim. Bugiine kadar te
kidi 1stldalanmla., Edirne 1skil.mndan Ve
kalete yazllan tezkereler1n tarih ve numa... 
ralarml bura.ya. sualam1yorum, !fiinkii sa -
hifeler doldurur. Bunlardan sarfmazar, ve.. 
kile 1k1 mektub da yazarak te§ldlatl esasi
ye kanununun 1stldalara verilecek cevab 
zamamnm haddi azam.Lslnl de hatulattlm. 
Bunlarm kendlslne varnuyara'k ko§elerde 
kaldiklarml kuvvetle tahmin ediyorum. Bu 
geclkme mal!'dur1yet1mi muclb olmaktadu. 
t~imln b1ran evvel 1nta!< ettlr11mesln1 ala
kadar ve yiiksek makamlardan rica ede. 
rim.~ 

Bir mahalle halkmm tikayeti 
Tophane Sahpaza.r Kumbara.ciyokUf?U 

mahallesi na.mma. karller1mizden A. Tora
manliOglu imza.sile ald1~m1Z mektubda de. 
nlllyor ki: cMahallemizde blr tulllat•kum
panyasi tiiredl. Glirilltlisiinden hepimiz 
bizar olduk. ilk a.qa.mlar !fabuk g~er, gU. 
riiltii lie milcadele eden makamlar miida
hale ed1p 1~ kapatula.r dlyorduk amma 
biitiin iim1dler bo§A glttf. 

Mahalle halkmuz mal.§etlerini temln 1!<1D 
erken yatlp erken kalkmak n;1ecburiyetinde 
ol;m kimselerden mlirekkebdir. Giirilltii
niin !kesilmesl l!fin ki§l nu bekllyece~iz? 

Giiriiltii 11e miicadele eden makamlann 
dlkkat nazarlarrm Qekerek kumpanyanm 
bQ.!)ka taraflara g~ttlrilmesi hususuna 
delalet etmenlzi rica eder1z.:. 

Hakh bir ,ikayet 
Galatada Ballkpazarmda ~iJarabiskelesln

de 51 numarab kahvede Mehmed 1mz!Ullie 
aldigmuz mektubda denlliyor ki: cGe~en 
sene mazut yiiklii blr §atm ~azda ba.tlP 
etraf1 berbad ettlgi sualarda para ve e -
mek sarfederek 1~1 tuttum ve avu!f avu(}, 
teneke tenek.e denize dokillen bu maddeyi 
topllyarak fl(;llara yerle~tirdlm. 

Denlze kart§IP yok olaca~ 3iiphesfz bulu
nan bu mazutlar bu kere mUhafaza te§ -

kilatl taraflnda.n musadere edUdt Biz size 
bunlan toplamak il)ln emir .ermedlk, di
yorlar. 

Devlet, topraktan blr define l)tkarana bi
le yariSlnl verirken maddl ve manevi e • 
meklerle topla.maga muvaffak oldu#um bu 
mal nasll olup ta elimden alm1yor. Bu hu.. 
susta yiiksek makamlarm dikkat nazar -
larm1 l)ekerek ha.kklmm 1adeslne tavas -
sut etmenlzl rica ederim.:~> 

Eskitehir Belediyesi mezar tatla
rmdan kaldmm m1 yapttnyor? 
islm ve adresl.nln blzde sakh ka.lmasml 

istlyen Es~hirli bir karlim.1zden aldigl· 
m1z mektubda den1llyor ki: cBeledlyemiZ 
heniiz on senellk mezarlardaki ta~larx s<ik.. 
ti.irerek sokaklara kaldl.l'Lm yapmakta.dlr, 
Belediye Mecllsi bu mezarhgm kaldl.l'llma: ' 
sma karar verme~tir. Fakat blze tebli· 
gat yap1p illillerlmlz1 ta§IYBCalt: b~kag hi~ 
blr yer gostel'Ill4 clelildlr. Bu hususta 
yiiksek makamlann nazan dlldtatini eel. 
betmenlzi rica eder1m.:. 

Belediyenin nazan dikkatine 
Taksim Cumhurlyet meydaruna. bakan 

apartlffianlardan blrinde oturan ve 1sm1-
n1n bizde mahfuz ka.lmasm1 1stiyen blr ka-

a I I I I 1•1 I I 
4 I I I I 1•1 I I 
5 •I I 1•1 I I I I I• 
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~:tCJ.Ll f~LL~ 
Soldan salta: 
1 - Sokakta yaya gitznek, nota. 2 • Bir 

~eyt bulmaya ga.ll§IDak, hisse. 3 - Meyva, 
ba§a musallat olan rena §ey. 4 - Hazll', 
1nadcl bir hayvan. 5 - Ezmekten emir, re
zaletlle §()hret bulm.u~ olan. 6 - Cereyan 
eden, izmlr civarmda. blr kasaba. 7 - Bo. 
~una. 8 • Koyu JormiZI, Emirin iran dilin
deki kar~Iligt, cilve. 9 - Han1m, nota. 10 -
Bag~lama, zorla.. 

Yukar1dan a.liRI!'IYa: 
1 - Ayakla yiiriiyen, blr nakllye vastta

Sl. 2 _ Qogalma.k, bo§ 1Alurd1. 3 - MiislU
manlarm oru!f tuttuklar1 ay. 4 - Umud, 
miisliimanlarm be§ vakitte klldtklan. 5 -
FransiZca c:az!zlm baya.n:10 manasma ge
llr, kii~iik kopek. 6 • Blr kuma.jia. sonradan 
li:ive olunan par!fa, kole. 7 - Dokunmu~ ~Y. 
sporcularm cya~:. s1. 8 - Vereslye olm1ya... 
rak. 9 - Ak:saray tarafmda. bir semt, caka.. 
10 - Onunla yiiri.iriiz, gok. 
Evvelki bulmacanm halledilmif fekli 

1 2 3 ' 1) & 1 8 9 10 

~~i'NIO fFTUl S 1•1 SIAl YII ) 
! EI~I•IZIUILIOIMI•Is 
a ZIEIKIAI•IAILiliMI• 
( AINI•IKIOITIOIKI•IR 
5 KI•IPI•I~IAIKI•IYIE 
6 EI~IEIKIMIFl•IDIAia 
7 TIAI~I•IMIEILIEIMIE I 
a\•IPI f IKIEITliiiMIAIL I 
• joi•INiiiKI•IYIEILIE!j 

10 EINiaiMI•IRIAIKI II• 
rllmizden aldlgiiDIZ mektubda denlllyor ld: 
c MeydanUillZ<ia blr gra.mofon oparlorii 
vardu. Burada her giin sa.bahtan ba§laYIP 
geceyariSma kada.r aiiren ve yedl plaka 
inh1sar edip Cumhurlyet mar~lie ba~jllyan 
ve biten uzun ve yeknasak konserln blraz 
seyre'kle~tlrlp ~~dlendirllmeslnl aid oldu
i!'U makamdan rica ederim.:~> 

Bak1rkoy otobiislerinden fikayet 
Bakll'koy inc111 caddesi 52 numarada o

turan Salb Aykut lmzaslle aldlguniZ blr 
mektubda Baklrkoy otobiilrerlnden §iiyle 
~l'kAyet edllmektedir: 

cBaklrkoy otobii.slert 1nt1zamsiZ bir fJe.. 

kil alnu§tir. Benzlnslz yola !fikarlar, fren
lerl bozuktur, binblr tehlike ge!flrlrlz. Ge-
96D giin sabah saat 6,25 te Baklrkoyden 
hll.teket eden 3344 numa.rall ~ofar Marko
nun kiareslndekl otoblis Zeytlnburnu ya... 
kmmda benzinl olmadi~ l!fin stop ettl. 
~fO.r, otoblisii kenara l)eklp i.stlrahate ba~
ladl. Mii~ter1lerln 1:;1 m1 var, diye hi!< al:i
kadar olmadt blle. Biz de saatlerce ba§ka 
axaba bek.ledik. Az daha paramw bile ver
miyecekti. Belediyen!n ve seyriiseferin na... 
zan dikkatlnl celbelmenlzi gazetenizden 
dilerim. :~> 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Su idaresi i~in ahnacak font boru ve ek par~alarJ 15 giin 

miiddetle ve kapah zarfla eksiltmiye konulmu~tur. 
2 - Muhammen bedeli «5500» lirad1r. 
3 - Muvakkat teminatl «412,50» liradU'. 
4 - ~artname ve listesini gormek istiyenler hergiin Yaz1 ftleri 

Kalemine ve isteklilerin de 25 eylQI 1936 cuma giinii saat on birde 
Belediye Eneiimeninde yaptlaeagmdan o giin saat ona kadar temi • 
natlarile birlikte teklif mektublarmi Belediye Enciimenine verme • 
leri. (1236) 

ist. Posta T. T. Ba,miidiirliigiinden: 
tdare ihtiyacl i~in niimunesi ve~hile 300 aded hat bak1c1 ~antas1 -

nm ahm1 a~1k ekailtmiye konulmuttur. Eksiltme 28/9/936 pazartesi 
giinii saat 15 te Galatasarayda Istanbul Posta T. T. Ba~miidiirliigii 
Ahm Satlm Komisyonunda yapiiacakbr. Muhammen bedeli 1050 li
ra, muvakkat teminat 78lira 75 kuruttur. Taliblerin niimune ve tart
namesini gormek ve muvakkat teminatlarmt yabrmak iizere eksilt -
me giiniinden evvel Yazt ltleri Kalemine miiracaatleri. (1240) 

Pazarbkla Eksiltme bam 

Naf1a Vekaletinden • • 
1 - 3/9/1936 gunii ihal~si yapdma\t iizere kapab zarf usulile 

eksiltmiye kollJllmuf olan Ankarada Cebecide Musiki Muallim Mek
tebine ilave olarak yap1lac:ak ~It,ma odalan ve jimnutikhane in -
taabna istekli ~·kmamit olmasmdan otiirii yeniden ayni ,artlarla ve 
pzarhk usulile eksiltmiye konulmuttur. 

Ketif bedeli 24461 lira 86. kuruttur. 
2 - Bu ite aid tartnameler ve evrak tunlardJr! 
A- Eksiltme tartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Baymduhk itleri genel tartnamesi, 
D- Hususi tartname (fenni tartname), 
E - Ketif cetveli, 
F- Proje. 
lstiyenler bu tartnameleri ve enak1 122 kurut mukabilinde Yap1 

ltleri U. Miidiirliigiinden alabilirler. 
3 - Eksiltme pazarhk suretile ve 25/9/1936 tarihine musadif 

cuma giinii saat 16 da Eksiltme Komisyonu odasmda yapdacaktu. 
4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 1835 lirahk muvak . 

kat teminat vermesi ve eksiltme tartnamesindeki evsaf1 haiz olmu1 
ve bundan ba,ka bu biiyiikliikte bir yap1y1 yapabilecegine dair Na 
f1a Vekaletinden ahnmx' yap1 miiteahhidligi vesikas1 alm•t bulun 
maa1 laztmdJr. 

5 - fstenilen vesikalarm ii~iincii maddede yaz1h saatten bir sa 
at evveline kadar Komisyon Reisligine verilmesi tarHir. «775» (lOSS) 

Karacabey Harast Miidiirliigunden: 
Hara merkezinin au tesisati, proje ve ketifleri yaptmlaeakt1r. Bt 

it eksiltmeye konulacagmdan istenilen proje ve ketfi en miisaid 
feraitle yapamn projesi kabul ve Ziraat Vekaletine arzedilecektir. 
Projeyi yapmak istiyenlerin yap1lacak au itleri haklunda malumat 
almak iizere Hara Miidiirliigune miiracaatleri ilan olunur. (1366) 

EKSiL TME iLANI 
Konya Naf1a Miidiirliigiinden: 

Konya Naf1a Dairesi i!rin'looo aded ~elik ldirek, 600 aded kazma, 
200 kg. matkap !religi, SO aded varyoz, 10 keaer, 10 aded b1~k1 a!rlk 
eksiltme usulile satm ahnacakbr. Bunlarm tahminen bedelleri s1ra • 
sile 255, 420, 65, 95, 5, 5, liradtr. Bu malzeme ayn ayn ihttle edile -
cektir. 

Bu ite aid evrak tunlardu: 
A - Eksiltme tartnamesi. 
B - F enni fartname 
tstekliler bu fartnameleri Konya Nafta daireainden b""rlelsiz ola 

rak alabilirler. Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin ~ da ya . 
zxh bedellerin yii~de yedi bu~ugu nisbetinde teminat ma.. .lZU goa -
termeleri laz1md•r. Bu alb kalem malzemenin eksiltmesi 29/9/93 
sah giinti aaat on bette Konya Vilayeti Daimi Enciimeninde yapt . 
iac:akt1r. (125~ 

istanbul Liseler AI 1m 
Sat1m Komisyonundan~ 

Sebzenin c:insi Miktan Bedeli Muhammen temfnab 
Kilo Lira Kr. Lira Kr. 

Y etil barbunya 6000 8178 61'3 36 
KJrmlZJ barhunya 6000 
(;ah Fasulyas1 1500 
Prasa 30500 
Lahana 18500 
tspanak: 26000 
Ktrkaga~ kavunu 44000 
T ekirdag karpuzu 29500 
Marui 8000 Aded 
Taze sogan 8300 Demet 
Y etil salata 6000 » 
KumiZI turp 8500 » 

Komisyonumuza baih yat1l1 Liselerin yukar1da cins ve miktar ve 
muhammen bedelile ilk teminati yazth yat sebzeleri i~in Erenkoy 
K1z Lisesine verilen fiatlar yiiksek goriildiigunden ve diger okullara 
istekli !r•kmadigmdan 23/9/936 ~artamba giinii saat on bette pa -
zarhkla ihalesi Istanbul Kiiltiir Direktorliigii binasmda Liseler Mu
hasebeciligi odasmda toplanan Komisyonda yaptlacakbr. lstek -
liler ilk teminatlarmi vaktinden evvel yahrarak buna aid makbuz 
ve Ticaret Odasmm yeni y1l vesikasile birlikte Komisyona belli giin 
ve saatte gelmeleri ve tartnameyi Komisyon katibinden goriip og • 
renebilecekleri .ilan olunur. (1365) 

lazrm geldigi kanaatindedir. 

Bavulu abp ka~hlar, fa
kat ~abuk yakalanddar 

[B~taratt 1 1.nct sahitedeJ 

mi§lerdir. Bu ameliyeden sonra, M. 
Tituleskonun s1hhi vaziyetinde hafif bir 
salah goriilmii§tiir. Hastanm irade kuv
vet.i ve idraki §ayani hayret derecede 

Dl'l heklml 

FERiT RAMiZ Orman Al1m Sat1m Komisyonu Ba,kaniigindan 

Dun sabah, T arlaba§mda ic;inde ev 
e~yas1 dolu bulunan bir yiik arabasm1 
soymaga karar veren sab1kahlardan Y a
sefle F oti, arab a T arlaba§mdaki yoku§u 
~1karken iki ceblerinden usturalanm <;I • 
kararak, yiiklerin en iistiinde duran ve 
ic;i kadm elbiselerile dolu bulunan bavu· 
lu ipleri keserek ahp ka<;maga ba§lamw 
larchr. 

!pin kesilmesile diger e~yalar biiyuk 
bir giiriiltii ile dokiilmege ba~laymca a -
rabact §a~km bir halde geriye donmii§ ve 
iki adamm SITtlannda bir bavul oldugu 
halde ka9Jllakta olduklarmt goriince i§in 
farkma vanm§hr. Arabaci bu hal kar~t-

smda hem ko§maga, hem de: 

- Tutun, hirsizlar k.a<;Iyor, diye ba· 
girmaga ba§lami§br, 

Caddede devriye gezen memurlar a -

rabacmm feryad1 iizerine sabtkahlann 

pe§ine dii~mii§ ve bunlardan Y asefi ya -

kalamlilardir. Y asefin karakolda ifadesi 

ahmrken sab1kah F oti de yakalanmt§hr. 

yerindedir. Kendisi dun Cenevrede ge- Tftnel iatiklal cad, RG,t\1 pap apt 

rek Milletler Cemiyeti toplantxsmda ve ·~~~~~~T~e~l.~4:3~4~13~~~~~~ 
gerek toplantx haricinde olup biten §ey- -:: 
ler hakkmda malfunat alml§ttr. Zavalh Nacdet 

V~iincii dela kan nakli Senelerdenberi berkesin araytp bu -

Saint Moritz 20 (A.A.) - M. Titules· lamad1it. Bay Saffet Nezihinin bu en 
konun sthhl vaziyetindeki salah devam loymetli romaru 4 UncU defa olarak ye· 
etmemi§tir. 6gleden sonra doktorlar, niden basddt. 
ii!;tincii bir kan nakli ameliyesine 1ii - Hayat, ihtiras, hliziin, a!ik terenniim 
zum gi:irmii§lerdir. Hastamn etrafmda- eden sahifeleri okuyanlan da beraber 
kiler yeniden endi§eye dti§mii~lerdir. aglahr. 

Saint Moritz 20 (A.A.) - M. Titules- Fiyah 100, ciltlisi 125 lruru§tur. Sa -
ko gok buhranh bir gece gegirmi§tir. h§ yeri yalntz: istanbulda, Ankara cad
Doktorlar, iigi.incii defa kan nakledil • desi, 131, Gayret kitabhanesi. 
mesine karar vermi§lerdir. 

Rumen Bttfvekilinin .lakasr 
Biikre§ 20 (A.A.) - M. Titulesko -

Bahkh Rum 
Hastanesinden: 

Hastanemize lazun olan: nun ahvali sxhhiyesinin baz1 endi§eler 
d ·-· · ··• B baka T t k 500 ton -=Lave marin• maden komil • ver tgmx ogrenen a§ n a ares o .. .. . • • 

runun eksilme lle satm almacagmdan 
mumaileyhe bir telgraf c;ekerek sa~hk k 'It · fu k tm k • t' 1 • e s1 meye I§ a e e 1s 1yen enn 
temennisinde bulunmu§tur. Galatada Biiytlkbaltkh hanmda 69 nu-

Bazt gazetelerin ne§riyatx hilafma o- marall dairede eksiltmesi lcra oluna • 
larak, Ba§bakan her giin iki defa Titu- cak 22/9/936 sah giinil iigleye kadar 
leskonun ahvali s1hhiyesi hakkmda te- %10 pey ak.;esile miiracaati. §artname-

lefonla malfunat isteyip alml§tlr. si divanhanede. 

Cinsi Mahalli Miktara Muhammen Fi. Mu. Teminat Arttmna 
Lira Kr. . tekli 

00 25 619 00 Kr. Kapab Kar•t•k Odun Ormamn muhtelif 33,000 Kental 
yerlerinde 

Karlflk Odun Bah~ekoy Stok 900 lt 00 35 24 00 • 
yerinde 

t,Ienmit mete Kurtkemeri Stok 48.627 M.3 23 00 8400 Ac•k 
kerestesi yerinde 

• 
Me,e odun Kurtkemeri Stok 1,740 Kental 00 40 5300 

yerinde 
1 - Belgrad Devlet ormanmdan kesilip orman1n yukartda yaztb yerlerinde iatif edilmit kartflk 

odunlarla i!!lenmi~ 48,627 metre mikabt mete keresteai ayn ayr1 arthrm1ya konulmuttur. 
2 - Arttmnalar1 Istanbul Orman ltleri Direktorliigiinde «33000» kentalin aaat 14 te, 900 ken· 

talin saat 15 te, 1740 kentalin saat 15,30 da 48,627 metre mikabt kerestenin de saat 16 da olmak iize
re 8/10/19'36 perfembe giinii yaptlacakbr. 

3 - ~artnamelerini gonnek istiyenlerin heri\in «Resmi tatil giinleri baric>) Biiyiikdere Bah~e • 
koydeki Belgrad ltletme Direktorliigiine ve Istanbul Orman Direktorliigii dairesine miiracaatleri. 

4 - Kereste ve qdunlan gormek i~in de Belgrad ltletme Direktorliigiine miiracAatleri. 
5 - Arthrm1ya girmek i~in de yukartda yazth muvakkat teminatlarmm yattnld1gma dair mak

buzlarla teklif mektublarm1 ve 2490 say1h kanutida gosterilen belgelerile birlikte kapalt zarf artbr • 
mast i~in ikinci maddede yaz1b saatten bir aaat once Komisyon Batkanhgma venneleri, dlier artbr -
malar i~in de belli saatlerde Komiayona aelmeleri il&.n olunur. (1445) 

;1 
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BASURA CARE HEDENSA 
Biitiin dtinyamn me§hur bir ilactdtr. Amcliyats1z basur memelerini siindiiri.ir mahveder, kan1, agnYI derhal kescr. 

SiNiRE CARPINTIY A NEVROL 
Emsalsiz ila!;hr. Hafakana, tecssiirle bayuanlara 20 damlas1 hayat vcrir. Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. 

ADEMi iKTiDARA FORTES iN 
ile !>are bulursunuz. Bel gev§ekligini gc!;irir, vakitsiz ihtiyarlayanlara gen!;lik ve din!;lik verir. Yalnrz ismine dikkat 

Edirne Kiiltiir direktOr I iigiinden: 
Orta okullarm mayas 937 sonuna kadar ihtiyaclan olan cins ve miktarlari a~ag1da yaz1h yiyecek 

ve yakacaklart 4/9/936 dan itibaren eksiltmiye konulmu,tur. Eksiltmelere 24 ve 25/9/936 per,embe 
ve cuma giinleri saat 14 te llbayhk Konagt Kiiltiir Direktorliigii dairesinde ba~lanacakhr. Jsteklilerin 
2490 sayth kanunda yazth ,artlara gore hazarlaklarmt yaparak belli giinde Komisyona gelmeleri ve 
,eraiti ogrenmek iizere de hergiin Kiiltiir Direktorliigiine batvurmalan ilan olunur. (1045) 

Cinsi 
Siit 
Yogurt 
Sarnusak 
Patates 
Sal9a 
Taze kabak 
Havu9 
Domates 
Taze bamya 
Turp 
Lahana 
P1rasa 
lspanak 
Path can 
Yaprak 
Maydanos 
Kaba biber 
Taze fasulye 
Kereviz 
Kok komiirii 
Odun 
Ekmek 
Zeytin yag 
Koyun eti 
S1g1r eti 
Sade yav 
Tuz 
Pirinc 
Sogan 
Kuru fasulye 
Peynir 
Un 
~eker 
Yumurta 
Cay 
Zeytin 
Ka,ar 
Limon 
Makarna 
,Sehriye 
Nohut 
Jrmik 
Pirinc unu 
Sirke 
Nitasta 
Bulgur 
Sa bun 
Soda 
Civid 

Azt 
7,100 

11,800 
350 

8,000 
750 

4,100 
600 

'\,200 
650 

1,000 
4,300 
6,000 
5,500 
7,000 

700 
5,000 
1,050 
2,300 
1,050 

40 
380,000 
110,000 

4,300 
16,800 
11,400 

5,900 
2,100 
8,800 
7,900 
4,500 
4,750 
6,000 
9,000 

110,000 
85 

1,200 
1,050 

'9,300 
2,500 

450 
1,350 

360 
185 

2,200 
120 
600 

2,550 
1,750 
1,750 

~ogu Fiah 
10,000 7,00 Kr. 
16,500 12,00 

540 35,00 
12,500 6,00 

1,100 20,00 
5,700 1,00 
1,100 5,00 
5,900 3,00 
1,200 12,50 
1,700 2,00 
6,500 1,50 
9,000 3,00 
8,000 3,00 

10,200 5,00 
1,030 ·:w,oo 
6,800 2,50 
1,600 5,00 
3,200 3,50 
2,000 7,00 

60 Ton 40,00 L. 
384,000 Kg. • 1,25 Kr. 
145,000 » 9,75 

6,300 )) 52 
23,500 )) 40 
17,000 » 32,50 

7,500 » 80,00 
3,000 )) 9,00 

11,200 )) 26,00 
10,500 » 4,00 
5,800 » 14,00 
6,300 )) 32,00 
8,500 » 14,00 

12,000 » 26,00 
137,000 Tane 1,25 

125 Kg. 300,00 
1,900 » 30,00 
1,800 » 60,00 

25,500 » 5,00 
3,600 » 25,00 

910 )) 25,00 
2,050 » 10,00 

575 )) 22,00 
275 » 26,00 

3,100 » 16,00 
195 » 20,00 

1,000 )) 18,00 
3,500 )) 35,00 
2,600 » 12,00 
2,600 » 2,50 

tlk teminah 
52 L. 

148 » 
14 » 
56 » 
16 » 
4 )) 
4 » 

13 )) 
11 )) 
2 » 
7 » 

17 » 
16 » 
42 » 
15 » 
13 » 
6 » 
8 )) 

11 » 
195 )) 
360 » 

1060 » 
246 » 
705 » 
415 » 
450 » 

20 » 
218 )) 

31,75) 
61 )) 

156 » 
89 » 

234 » 
128 » 

28 » 
43 » 
81 » 
95 » 
67 » 
17 » 
14 » 
9 » 
5 )) 

37 » 
3 » 

13 )) 
92 )) 

2 » 
7 » 

Tarihi 
~5/9/936 

)) 

» 
)) 

» 
)) 

)} 

» 
» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

» 
» 
» 

24/9/936 , 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

' )) 

}) 

)) 

» 
» 
)) 

)) 

» 
)) 

]I) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

» 

K~rdarmanm 

Saati ~ekli 
14 A,.ak 

)) , 
.» » 
)) )) 

)) » 
)) » 
» )) 
)) » 
)) » 
)) )) 

)) » 
)) » 
)) )) 

» » 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) " 
" I> 
» » 

14 KapalJ 
» A9ak 
» Kapah 
)) )) 

)) , 
» A9ak 
)) .. 
» » 
)) " 
)) )) 

» )) 
)) )) 

)) )) 

)) )) , )) 

» » 
}) » 
)) )I) 

» » 

)) " 
)) )) . " 
)) )) 

» )) 
)) )) 

)) » 
»· .. 

» " 

0 

Giin 
Cum a 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) ' 

» 
)) 

Per,embe 
» 
» 
)) 

» 
)) 

» 
)) 

)) 

» 
I) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» ,. 
» 
)) 

» 
)) 

» 
» 
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BIRE 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

-· -, .. -
4. .. 

• 

SIHHi KANZUK BAL
SAMiN KREMLERi 

\ 

Esmer, san~m, kumral her tene 
tevafuk eden giizel1ik kremleridir. 
Sthhi usullerle hazulandti'Jndan 
cildi besler ve bozmaz. (:il, lekl!. 
sivilce ve buru;;ukluklart ka,..ilen 
giderir. 

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

i!;in pembe renkli 
2- Krem Balsamin yagslZ giin

diiz i!;in beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin actbadem 

gece i~in 

4- Krem Balsamin actbadem 
giindiiz i~in 

Kibar mahfilJerin takdir ile kul 
landJklan yegane smhi kremlerdir 

iNGiLiz KANZUK ECZANESf 
Beyoglu • istanbul 

Goz Goze Bakt~tyorlar! 

Erkegi, e~inin VENUS KREI\11 kul . 
landJi'Jni bilseydi, onu boyle bergiin, 

biraz daha cana yakm bulu§unun sebe
bini ara§hrmazdJ. 

VENOS KRE~ ~t, biitiin omiir miid . 

detince bahar demektir. Onu lndlanan

lar, ebedi gcnclik surma ererlcr. Bir 

tecriibe bin nasihatten evla ... 

Umumi deposu: NUREDDiN EVLi • 

YAZADE, Eczayi kimyeviye, aHH ve tt

riyat deposu. Istanbul, Bah!;ekapt. 

Do@um ve kadm hastaltklarJ 
matehasstst 

SON MODELLER UZERiNE 
Yorgan tak1mlan, cahaz tak1mlan, Bayan v a.ylara ~ama~JT talam-
lan, gomlekleri. pijamalan. rop do~ambrlan sureti mahsusada yap
maida oldugundan muhterem halkm bir defa gormelerini rica ederim. 

Sipahi oglu Hasan Hiisnii Bursa Pazar• 
Sultanhamam 4·24, Beyo{jlu lstikUil caddesl 376 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Su idaresine ahnacak demir boru ve teferriiatile !rimento 

vesaire on bef giin miiddetle kapah zarfla eksiltmiye konulmuttur. 
2 Muhammen bedeli «6690,50» liradtr. 
3 - Muvakkat teminab «501,78» liradtr. 
4 - ~artname ve listesini gormek istiyenler hergiin Y azt ltleri 

kalemine, isteklilerin de 25 eyliil 1936 cuma giinii saat on birde Be • 
lediyra Enciimenind~ yap1lacagmdan o giin saat ona kadar teminat .. 
larile teklif mektublarmt Belediye Enciimenine vermeleri. (1234)' 

istanbul Liseler 
Sat1nalma Komisyonundan: 

Un 
lrmikli ma) 
karna ve 
kuskus 
~ehriye 

) 
) 

Miktart 

Kilo 
22500 

9400 

2200 
lrmik 2700 
Zeytin yagt 12000 
Soian ) 28500 
Patates ) 43500 
Sarm1sak ) 410 

Muhammen 
bedel 

Lira K. 

6700 

6840 

'3879 20 

Ilk 
teminat 

Lira K. 

502 50 

513 0" 

291 94 

Eksiltme giin 
ve aaati 

23/9/936 
~artamba 

Saat: 14,30 

l 25/9/936 cuma 
Saat: 14 

Yumurta 295000 aded 4425 331 88 » 14,30 
Komisyonumuza bagh yabh liselerin yukanda cins, miktar, mu

hammen bedellerile ilk teminatlara yazth ihtiyaclarm yaptlan ek -
siltmesinde un ve makamaya verilen fiatlar yiiksek goriildiigiinden 
ve digerlerine istekli 91kmad1gmdan yanlarmda gosterilen giin ve 
saatlerde pazarhga Istanbul Kiiltiir Direktorliigii binasmda Liseler 
Muhasebeciligi oda11nda toplanan Komisyonda ihalesi yaptlacaktJr, 
1steklilerin teminatlan vaktinden evvel yatJrmalari ve Ticaret Oda -
smm yeni yll vesikalart ve teminat makbuzlarile birlikte belli giin 
ve saatlerd~ Komisyona ve tartnameyi gormek iizere Komisyon ka-
tibin~ miiracaatleri ilin olunur. (1364) 

1... ' inhisarlar Umum Miidiirliigiinden 

1- ~artname ve projesi mucibince 458161ira 32 kurut muhammen 
ke,if bedelli Patabah~e fabrikasmda yaptlacak betonarme iskele ve 
rahh;:n in,aah kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuttur. 
2- Eksiltme 26/IX/1936 tarihine rashyan cumartesi giinii saat 

11 _de Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyo • 
nunda yap1lacaktn. 

3 - Muvakkat teminat (3437) liradu. 
4 - lsteklilerin, eksiltmeye girebilmeleri i~in ihale giiniinden en az 

iki giin evvel tnhisarlar Umum Miidiirliigii Miiskirat Fabrikalar ,Su
besine miiracaaf edip bu gibi rthhm ve koprii itlerini muvaffakiyet • 
le yaptJklarma dair vesikalarmt ibraz ederek ay)'JCa vesika almalarJ 
laz1mdu. 

5 - Bu ite aid tartname ve projeler 229 kurut mukabilinde Ka -
batatta Levaztm ve Mubayaat ~ubesinden hergiin ahnabilir. 

6 -· Teklife aid kapah zarflar ihale giinii en ge~ saat tam onaka
dar adt ge~en Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde verilmit 
olmahdtr. (1149) 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanhg1 
i~tanbul Sabnalma Komi~von dan: .. 
1 - Kadro harici edilen 35, 36, 37 saylla mutlara istekli 9lkmadt

gmdan a!rtk arttlrmast 24/9/936 pertembe giinii saat 14 te 
yeniden yapalacakhr. 

2 tlitekliler ilk teminat olarak 35 sayilt ic;in 263, 36 sayth ic;in 
210 ve 37 say1h i9in de 240 lirahk teminatlarile Komisyona 
gelmeleri. (1355) 

j~t. Pogta T. T. Ba~mudn~Jijafinden: 
' -

fdare ihtiyacJ it;:in almacak 142 ton Tiirk Somikok komiirii a91k 
eksiltmiye konulmu,tur. Eksiltme 2/10/936 cu1ha giinii saat 15,30 
da Galatasarayda Istanbul Posta Telgraf Telefon Batmiidiirliigii 
Ahm Sahm Komisyonunda yapalacakhr. Muhammen bedel 3307 
lira 50 kuru,, muvakkat teminat 248 lira 6 kuruttur. Taliblerin tart
namesini gormek ve muvakkat teminatlarmt yahrmak iizere eksilt· 
me giiniinden evvel Batmiidiirliik Yazt tllleri Kalemine miiracaat • 
leri. (1305) 

Adapazar1 ilcel,a vhi.bnrJ::, n: 
~ift ev adedi 

Aded 
13 

Beherinin 
ke•if fiah 

574.62 

~ .. .... 
Tutart 

Lira Kr. 
7470 00 

Pey ak9e 
Lira Kr, 

560 25 
Adapazart KalaycJ koyii iistiinde yap1lacak 13 c;ift go~men evi • 

nin mevcud plan ve ketifname ve tartnameleri dairesinde 7/9/1936 
tarihinden 21/9/936 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 16 da i • 
halesi yap1lmak iizere 15 giin miiddetle at;:Jk eksiltmiye konulmut -
tur. Gelen ke~if, proje tartnamesini gormek istiyenlerin Adapazart 
Go~men Komisyonuna miiracaatleri ilan olunur. (1257) Cagaloglu, Nuruosmaniye caddes 

No. 22, Mavi yap1 
T elefon 22683 I Ankara Belediyesinden: 

B i ~ K i ve D i k i !i 
Eaash surette ogretip muaaddak 

dip'oma veren 

NEKTAR K. ZARUKYAN 
Talebe kaydtna ba:jlanmJf11l Pa · 
zardan maada hergun 9-12 ve 14 
18 e kadar miiracaal kabu o'unur 

Adres : Bevoglu A It nba k kal 
Bab"l caddesi say1 6:1 

1 - Su idaresine almacak gaz, benzin ve yaglt>r on bet gun 
miiddetle kapah zarfla eksiltmiye konulmuttur. 

2 Muhammen bedeli «9423,65» liradu. 
3 - Munkkat teminah «706,77» lirad1r. 
4 - ~artname ve listesini gormek istiyenler hergiin Y az1 I,teri 

kalemine ve ihale 25 eylul 1936 cuma giinii saat on birde Belediye 
Enciimenin~e yamlacagmdan isteklilerin o giin saat ona kadar te ' 
minallarile teklif mektublarmt Belediye Enciimenine vermeleri. 

. (1235) 
I 



Zl EylM 1936 CUMHURIYET 

lSTlKLAL LiSESi ---· Doktor - Operator ,. £" k 
H!~~!~~'~ ~~!~~! h!~~~!~~~~eJ .'YOCU 

Esirgeme Kurumu 
DIREKTORL0G0NDEN: ratorii Beyo~lu, lstiklilcaddesi No 4 Genel Merkezinden: 

f :_ Ilk Orta ve Lise k111mlar1 i~in ktz ve erkek, yatJh ve yahstz talebe kaydma devam olunmaktadtr. 
2 _ K~yid i~in hergiin saat 10 dan 16 ya kadar okula miiracaat edilebilir. 

• ?84 Karlman vaDinda Tel. 1554 Ankarada toeukaaran eaddeainde yaptmlaeak aparttman, ai • 

3 _ Bu y1( ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrtlan talebenin yerine az miktarda yeni talebe 
abnacaitndan okula girmek iatiyenlerin biran evvel miiracaatleri tavsiye olunur. 

4 - fstiyenlere kayid tartlannt bildiren tarifname gonderilir. CiLDiNizi 
Sehzadeba,., Polis karakolu arkaamda, Telefon: 22534 • Tehllkeden koruyunuz • 

Herhangi bir kremin ona 
IU%111Dn olan g:tdaYl verece • 
~ unnediyorsaruz bn tee • 
rilbe size pek pahallya mal 
olabilecefinl derhab.r edi • 
nis. Hi!;bir krem size Krem 
Pertev kadar sadtk kalamaz. 

•- Sarachanebaft HAY ~·lYE L•ISES•I G~~ilz 
Horbor caddesi ' 

ANA ·ILK- ORTA- LISE- TAM DEVRE 
Okulumuz her uman gordngn teveccuh ve ragbet llzerine Hk smtflardan itibaren yabanct dil 
tedrisabnt yeni bir te1ki1Atla IC:uvvetlendirmi~tir. Ktzlar losm1 ayn bir dairedir. Mektebin hususi 
otobiislerile neharl talebe hergtin evlerinden aldmhr. lstiyenlere taritname gonderilir. Kayid i~n 

hergiin saat 10 dan 16 ya kadar Direktorlilge mtiracaat edilmelidir. - Telefon: 20530 

r. Gecel • Giinael • Ktz - Erkek (E•ki : lnkalab) 

YUCA LKU LiSlLERi 
Kuran1 ve Dlrekt6rU : Nebl ofilu Hamdl Ulkmen 

Kay1d muamelealne ba,lanmJ,tar. Cumarteal ve Pazardan 
ba-9ka hergUn 10 • 17 araa1nda okula mUracaat edlleblllr. 

istiyenlere tarifname gonderilir. 
Ca§alo§lu, Yan1ksaraylar • Telefon : 20019 

Kayseri 

OKULU 

senelik 
LiS AN 

Orta Havat Mektebi 
S A N' A T TiCARET 

Leyli iicreti 175 Turk lirast. Tedrisat eylul 28 de batlar. 

'UfLI 

YENi TORKiYE MEKTEBl 

Karacabey Merinos Y eti~tirme 
Ciftligi Direktorliigiinden: 

Karacabey Merinos Yetittirme Ciftliginde «7490» lira «36» kurut 

bedeli ketifli «~ERlBA~I AZMAGI KOPROSO» 
ile «11895» lira «47» kuruf bedeli ketifli «5 U L A M A 
8 E N D l» 1 tetrinievvel 936 tarihine kadar pazarbkla yapt • 

lacakt1r. 
Talib olanlarin Merinoa Yetittirme tiftligi Miidiirliigiine ve Bursa 

Baytar Miidiirliigiine bu mtiddet zarfmda tahriren veya 'ifahen mil • 
racaat eylemeleri ilan olunur. (1256) 

Manis a Defterdariigindan: 
Memuriyet unvan1 Maatl 

Lira 
Aded 

Merkez Varidat Miimeyyizligi 30 1 
» $. Tahakkuk Memurlugu 25 1 

Akhisar Varidat » 35 1 
» Tahsilat , » 30 1 

Salihli Varidat » 30 1 
Maniaa Vilayet merkezile miilhak kazalarda meveud yukar1da ya

zth memuriyetler miinhal bulunmaktadtr. 'J'aliblerinr 
1 - Hukuk, Miilkiye, Yiiksek Ticaret mektebi mezunu veya bu 

derecede tahsil gormiit olmak. 
2 - Hi:zmeti filiyeaini yapmtf bulunmak. 
3 - Sthhat raporu ibraz etmek. 
4 - Hiisniihal veaikaa1 bulunmak. 

Kaydi tartile miiracaatleri. (1396) 

• I • 

Betonarme Koprii In,aah Eksiltme llmu 

Naf1a V ekaleti 
~ose ve Kopriiler Reisliginden: 

lstekli ~JkmadJgJDdan dolay1 ihalesi yaptlamamit olan Zonguldak 
Vilayetinde Zonguldak • Devrek yolu iizerinde «26000» lira ketif 
bedelli Devrek kopriiail intaatt yeniden kapah zarf usulile eksilt • 
miye konmuflur. Eksiltmesi 25/9/936 cuma giinii saat 16 da Nafta 
Vekaleti Sose ve Kopriiler Reisliii Eksiltme Komisyonu odastnda 
yapJiacaktJr. 

Eksiltme tartnamesi ve buna mtiteferri diger evrak «130» kurut 
mukabilinde ~ose ve Kopriiler Reialiginden ahnabileeegi gibi iati· 
yenler bu tartnameleri Zonguldak Naf1a Mtidiirlugiine miiracaat e· 
derek gorebilirler. 

Muvakkat teminat «1950» lirad1r. Eksiltmiye gi~ek iatiyenle -
rin Resmi Gazetenin 3297 sayJh niiahasmda ~tkan talimatnameye 
tevfikan miiteahhidlik ehliyet vesikastm haiz olmalan ve tniiteahhid 
bizzat miihendia olmadtgJ veya bir miihendisle beraber bu ite gir
medigi takdirde asgari yirmi metre a~tkhgmda betonarme bir kop • 
rii yapmJt olduguna dair veaika ibraz etmesi laztmd1r. 

Teklif mektublar1n1n 25/9/936 cuma giinii saat 15 e kadar An. 
karada Sose ve Kopriiler Reisligine verilmesi laztmdtr. «741 » (956) 

Y ozgat Ilbayhgindan: 
Memleket Hastaneai i~in liizumu olan «700» yedi yiiz lirahk muh

telif eczayi tlbbiyenin listeleri Istanbul Saghk Direktorliigiine gon
derilmi,tir. A~1k eksiltme suretile ihalesi 28/9/1936 pazarteai giinu 
aaat on dortte yapdacagmdan taliblerfa liateleri gormek uzere mez
kQr Saihk Direktorliiiiine ve ayni gun ve aaatte to Y ozgad Vila yeti 
Paim! Enciime~ine miira~tleri ilin olunur. _(1369). 

Yiiksek Ziraat Ensti
tiisii RektOrliigiinden: 

Bu ytl Ankara Yiiksek Ziraat Enatitiisiiniin Ziraat Fakiilteaine k1z 
ve erkek ve Baytar, Orman Fakiiltelerine yalntz erkek paraatz ya
tJh, parah yatJh ve yabatz talebe ahnacakhr. Enatitiiye yazdabilmek 
i~in afaitdaki tartlara uymak gereklidir. 

1 - Lise mezuniyet imtihanmt vererek bakaloryaatnl yapmlf ve
ya lise olgunluk diplomasJnt almtt olmak cbakaloryastnt )'apmamJt 
veya olgunluk diplomaam• almamtf olanlar Enatitiiye ahnaman ve 
Turk tabiiyetinde bulunmak li.z~mdtr. 
2- Istanbul Oniversitesinin Fen Fakiiltesinden naklen gelecek 

olanlar orada okuduklart aomeatrelerden, muvaffak olmutlarsa, iki· 
ai kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman Fakiilteainin ii~iincil so • 
meslrelerine ahmrlar. Ancak Baytar Fakiiltesine girenlerin bu Fa • 
kiiltenin birinci ve ikinci somestrelerinde okunan anatomi dersine 
de a)'l'ICa devam etmeleri Te Ziraat Fakiiltesine rirenlerin ziraat sta
jtnl yapmalart gereklidir. 

3 - Enstitiiye girecek talebenin yatt 17 den atai• ve 25 ten )'U • 

kan olmaz. Nihari talebe yiikse yat kaydine baih degildir. 
4 - Parastz yabh talebeden ertiklerinin liizum gosterdiii beden 

I· kabiliyeti ve aaglamhklart hakkmda tam tetekkiillii bir hasta evi ku • 
rulunun raporu lazimdtr. 

5 - Enstitiiye yaz1lan talebe iki ay i~inde, yeniden aagbk ve aai· 
1amhk muayenesinden ge~irilerek ertiklerinin luzum goaterdiii be • 
den kabiliyetini gostermiyenlerin Enstitiiden ilitiii kesilir. 

£i - Ziraat Fakiiltesine girecek talebe Ankarada Orman Ciftli • 
iinde 10 ay ataj gormege mecburdurlar. Bu ataj miiddetinee talebe
ye 30 lira ayhk verilir. Yatacak yer Ciftlikte para11z saglantr. «Staji· 
yer talebenin yemeai, i~mesi de Enstitiice aaglandtiJ takdirde kendi· 
lerine bu 30 lira verilmez.» 

7 - Paraatz yab talebesinden staj veya okuma devreai i~inde, 
aonradan meydana gelen miicbir hailer dltmda olmak iizere, kendi· 
liginden stajmt veya okum tnt bJrakanlardan veya cezel olarak ~~ • 
karJianlardan hqkUmet~ yaptlan masraflan odiyecekleri hakktnda 
verilecek niimul\eye gore Noterlikten tasdikli bir kefaletname ahn1r. 

8 - Enstitiiye girmek istiyenler yukar1da yazth rapordan hatka 
niifus kagtd1n1, a,t ki.gldtnJ, polia veya Uraylardan alacaklan uz • 
gidin kagJdmt, ortamekteb ve liaelerde gonnilt olduklan siiel deraler 
haklondaki ehliyetnameleri ilittirilerek el yazilarile yazac klan pul· 
lu bir dilek~e ile ve alb tane fotografile birlikte doiruca Ankarada 
Yiiksek Enstitii Rektorliigilne batvururlar. Talibler dilek~elerinde 
hangi fakiilteye kaydolunmak istediklerini bildirmelidirler. Aksi 
takdirde dilek~eleri hakk1nda bir muamele yapdamaz. 

9 - Pulsuz veya uaulii daireainde pullanmamtt olan ve 8 inei mad· 
dede yaztlt kaitdlarm ilitik olmadtgJ dilek~eler gelmemit aayd•r ve 
bunlar hakkmda hi~bir muamele yaptlmaz. 

10- Vaktinde tam kagidlarile batvuranlar ara1indan pek iyi ve
ya iyi dereeeli olanlar tercih edilir. Kabul edilecek talebe diploma 
derecesine ve batvurma tarihlerine gore s~ilirler. Kadro dolmadtgl 
takdirde orta dereceliler de batvurma 11raatna gore ahnabilirler. 

11 - Cevab iatiyenler ayr1ca pul gondermelidirler. • 
12 - Ba,vurma zatnam agustosun birinci giiniinden eylOlun otu • 

zuncu giinti aktamma kadardtr. Bundan aonraki batvurmalar kabul 
ediJmez. (15) 

' 

S1vas Vila yeti Daimi 
Enciimeninden: 

Stvas Vilayet merke:zi i~inde yeni inta edilecek olan «68840» lira 
«38» kuru, ketif bedelli on smtfh mekteb intaabnm kapah zarf 
usulile eksiltmesi 29/9/936 sah giinii saat 16 da Stvas Vili.yeti Daimi 
Enciimen odasmda yaptlacaktJr. Tekerriir edecek ihale bedelinden 
on ii~ bin liranm bu sene yapacag1 ite gore miitebakisinden yar111 
937 ve diger yartsl da 938 biit~elerinden iki taksitte odenecektir. 

Eksiltme tartnamesi ve buna miiteferri diger evrak her zaman 
Vilayet Enciimeninde ve Nafia Miidiirliiiiinde goriilebilecektir. Muvak
kat teminat 5163 liradtr. Eksiltmiye girmek istiyenlerin Reami Ga· 
7.etenin 3297 aayth niishasmda !r•kan talimatnameye tevfikan miite
ahhidlik ehliyet vesikasmt haiz olmalan, mijteahhid biz:zat miihen • 
dis olmadtgJ veya bir miihendisle beraher bu ite girmediii takdirde 
bu gibi bina itlerinde bulunduguna ve ehli olduguna dair veaika ib
raz etmesi laztmdtr. Teklif mektubla.rmm 29/9/936 aah giinii saat 
15 e kadar Stvas Vilayeti Daimi Enciimenine verilmeai lbtmdtr. 

(1361) 

Karacabey Belediyesinden: 
1 - Kasabaya getirilecek Golecik suyunun inta ve tesisi ktsmtn • 

dan au kulesi ve hazinesi ~tkartlmak suretile ketif bedeli «65244» 
lira «83» kurut olmak iizere yeniden kapah :zarf usulile eksiltmiye 
konulmustur. 

2 - Borular getirildiginde ve her k1atm yaptldtgtnda tutar be • · 
deli petin verilecektir. lntaabn ikmal miiddeti miiteahhid lehine bir 
senedir. Daha evvel yaptlmast kabuldiir. 

3 - Muvakkat teminat miktar1 «4512>) lirad1r. 
4 - Yapllacak teklifler 28/9/936 pazartesi giinii saat 15 e kadar 

BeJediye Encumenine verilmit olacakhr. 
s - Eksiltme ,artnamesi istiyenlere paraslZ ronderileeektir. 

.U.1_74), 

nema, kapah havuz ve garaj binalarJ intaatJ kapah zar£ usulile ek
siltmiye konmu.tur. 

Keaif bedeli 204,550 liradtr. lhale 1 birincitetrin 936 pertemJ;e 
giinii 'aaat 15 te toeuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinde ya -
ptlacakhr. 1 

Ekailtme tartnamesi, mukavelename, fenni tartname, kalorifer, I 
athhi teaiaat ve elektrik tartnameaile proje ve ke,if cetvelini ihtiva ' 
eden miinakaaa dosyalar1 otuzar lira mukabilinde tocuk Esirge -
me Kurumu Muhaaebesinden verilmektedir. (1411 )' 

Adli e eki etind n: 
) - Ankara Adliyesile Temyiz mahkemesindeki kaloriferler 

i~in abnacak 150 ton kok ve 130 ton da Lavamarin komiirlerinin ka
pah zarf uaulile ekailtmiye konulmuflur. 

2 - Ekailtme 25 eylul 1936 cuma giinii saat 15 te Ankarada 
Temyiz binaamda Adliye Vekaleti Levaznn Miidiirliigii oda11nda 
toplanan Ekailtme Komisyonu taraftndan yaptlacakbr. 

3 - lsteklilerin bu husuaa aid f8rlnameyi Ankarada Adliye V e
ki.leti Levaztm Miidiriyetinden, tatanbulda Adliye Levazun Me • 
mur)ujundan paras1z alabilirler. 

4 - Beher tonu i!rin tahmin edilen bedel kok komiirii i~in «32» 
ve Lavamarin komiirii is:in «30» lirad1r. 

5 - Eksiltmiye ittirak edecek olan isteklilerin bedeli muham • 
menenin % 7,5 u nisbetinde olan «652» lira «50» kurutu nakten 
'Veyabud devlet~e nakid mukabilinde kabul edilen tahvilatt mahalli 
Malsandtgma teslim etmif olduklarma dair olan sandtk makbuz • 
larile teklif mektublarml havi miihiirlii zarflarmt eksiltme saatin· 
den bir saat eTVeline kadar Komiayon Riyasetine vermeleri, tat • 
radan teklif mektubu gonderecek olanlartn da ayni saate yetit • 
meaini teftlinen daha evvelden postaya tevdi etmil olmalan ve dtt 
zarflart miihiir mumile ayr1ca miihiirlenmit olmas1 luJtDdtr. 

c881» (1254) 
,, 

A~1k Eksiltme ilan1 
Naf1a Bakanhg1ndan: 

1 - Eksiltmiye konulan it: «Ankarada Polis ve Jandarma Mek • 
tebinin ~amattr ve yemek aaanaorleri» intaat ve tesisattdtr. 
T eaisabn tahmin edilen bedeli 4246 liradtr. 

2 - Bu ite aid tartnameler ve evrak ,unlardu: 
A - Ekailtme tartnameai, 
B- Mukavele projeai, 
C - Baymdtrhk itleri gene1 11artnamesi. 
D - F enni tartname, 
E - Ketif eetveli 
F- Proje, grafik. 

lstiyenler bu tartnameyi ve evrak1 21 kurut mukabilinde Yapl 
ftleri Umum Miidurliigiinden alabilirler. 

3 - Ekailtme 28/9/936 tarihinde pazartesi giinii aaat 16 da Nafta 
Vekaleti Yap1 t,Ieri Eksiltme odastnda a~•k eksiltme usulile 
yapdacakhr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 318 lira 45 kurut mu • 
vakkat teminat venneai, bundan batka 1/6/936 tarihinden 
aonra Nafla Vekaletinden ahnmlf ehliyet veaikaatnt hai:z ol · 
maat laztmdir. 

5 - fatenilen vesikalar yukartda 3 iincii maddede yazth saatten 
bir saat evveline kadar Ekailtme Komisyonu Reisligine mak • 
buz muka\>ilinde verilecektir. (<824:. (1188) 

~~ MeL~!~!!~~~~:~~~ .. ~~~~ ... l t .z1yaret edlDJZ. 

~.) Tren~kot ve Gabardinlerimiz 
Gen~ligin en pratik ve en fazla tercih ettigi kuma~lardtr. 

Beyoglunda B A K E R magazalarmm 

~ocuklara mahsus e§ya dairesi, biitiin Is
tanbulun en iyi ve en zen gin ~e~itli dairesidir 

Konya inhisarlar 
Ba~miidiirliigiinden: 

Kaldmm Tuzlasmda yapbrdacak olan idarehane ve aile evlerile 
siivari koiutunun yeniden yaptlan ketifnamelerinde yaz1h 16345 
lira 56 kurut bedelle 14/9/936 tarihinden itibaren yeniden on bet gun 
miiddetle ve kapah zarf usulile eksiltmiye konulmut oldugundan ta
liblerin bu miiddet :zarfmda Konya lnhisarlar Batmiidiirliigiinde ve 
lstanbulda 1nhisarlar Umum Miidiirliigiinde bulunan proje ve tart
nameleri gormeleri ve ihale giinii olan 28/9/936 pazartesi giinii saat 
on betten bir saat evvel teminatlarile birlikte teklif mektublarmin 
Konya lnhisarlar Batmiidu'tiugiinde miitetekkil Komiayona tevdi 
eylemeleri ilan olunur. (1403) 

Kadtkoy Vaktflar Direktorliiii-ii ilanlan -~ 
Ktymeti 

muhammenesi Teminah 
Lira ' Lira K. 
1500 112 50 

600 45 

Kadtkoy Hasanpafa mahallesinde Saray • 
arkast sokag1~da 67, 1 • 69 sayth strf miilk 
maadiikkan evin tamam1. 
Oakiidar lcadiyede Maruf aokag1nda 27 
sayth s1rf miilk hanenin tamamt. 

Yukanda mevkilerile cinsleri ve k•ymetleri yazah Valuf yerler on 
bef giin miiddetle a.;tk "artbrmtya ~tkaralmttbr. thaleleri 25/9/936 
euma giinii aaat 15 te Kadtkoy Vak1flar ldareaincle pp•lec•kttr. II· 
~cklilerin o giin ve o aaatte miiracaatleri. (1121). 
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CU1\1HURiYET 

D IPl D . -
Duyulduguna nazaran 'ehrimizin baz1 Tiirk miiesseseleri isimlerinden bilistifade memaliki ecne
biyede kendi namlartna ve Tiirk~e isimli markalarla bra, bt~klan yapbrtp buraya getirerek pi· 
yasaya siirmek i~in Tiirk mab diye ilan etmektedirler. Halbuki Tiirkiyede Tiirk i,~ilerile braf 
bt~gmi imal eden yalntzbir Tiirk fabrikas1 vardtr ki tam yerli mah olan RADiUM ve EMiR 
hraf bt~aklannt yapmaktadtr. Hatta o kadar tam yerli ki bunlartn ~elikleri bile ham demirden 
burada yaptlmaktadtr. Bunun iizerine arbk burada Tiirkiye mah denecek piyasada ba,ka bir 
bt~ak yoktur. Ozerinde ismi Tiirk~e yazdt olan ve bir Tiirk miiessesesi tarafmdan getirtilen 
bi~klar asia yerli mab saydmaz. 
Tiirkiyenin yega- dir. Evveldenberi 
,ne tam yerli bra, ve ragbeti umumiyi 
bt~~ yalniZ k a z a n a n 

R A D i U M ve E M i R bra, bt~aklarl piyasada bulunurken her ne suretle olursa olsun mema
liki ecnebiyeden getirtilerek burada satdan bra' bt~klanm kullanmak paramm beyhude yere 
israf etmek demektir. Vatanda,; yerli mab kullan ki; parant muhafaza etmif olursun. ~iinkii: 

RADiUM veE M i R bra, h1~klan, cins ve fiatlarinin ucuzlugu itibarile diger ecnebi bi • 
~lardan kat kat iistiindiir. • hra~b~~~her 
H }" i r--· d u1 I yerde pera-a 1s sv~ ~e Igm en mam ken de 10 tane~ 

0,10 milimetro inceliginde si yalntz 30 kr. 
Almanyanm en iistiin demirlerinden • braf bt~aklarinin perakende sab't 
yaptlan 0,13 milimetro inceliginde 10 tanesi yalnJZ 15 kuruttur. 

Cins ve fiatt asia rekabet kabul etmez. Her yerde bulunur. 

Adres: Galata, R A D·i U M T t CARE THANES i 
Posta Kutusu: 1313, Telefon: 42878, Telgraf: Radium - istanbul. '· 

iTi 
ADAPAZARI TURK TiCARET BANKASININ iSTANBUL ~UBESi 

Turk Antraaiti aalttt ic;in de ayn bir gite ac;mtt ve mu,terilere her turlu kolayhk goatermek i~in 
. tertibat almtfhr. Kttt rahat gec;irmek iatiyenler ucuz, kuvvetli ve temiz olan Turk Antrasiti alma
hdtr. Bankantn Bah!;ekaptda Ta,han altmdaki gi,esine muracaat ediniz. 

Giizel San'atlar Akademisi Direktorliigiinden: 
"fahrukahn nev'i Ahnacak 

Miktar 
Muhammen Tutart Muvakkat teo-

Fiat Lira Kr. minat akc;eai 
L. K. % 7,5 

Live maden komiiru 100 Ton 11 50 1150 86 25 
Gurgen odunu 60 ~eki 2 40 144 10 80 
Mefe odunu 20 ~eki 2 70 54 4 05 
Manga) komurii 1200 Kilo 03,25 39 2 93 
Kok komiirii 30 Ton 16 50 495 37 13 
~tra 500 Kilo 5 25 1 88 

Akademiye yukanda cina ve miktart ve muhammen bedellerile teminat miktarlart goaterilmit olan 
mahrukat a~tk ekailtme ile ahnacakhr. thale 5/10/1936 pazartesi giinu aaat 9 da Cagaloglundaki Yuk
aek Mektebler muhaaebeciliginde yaptlacaktir. Talibler mufaual tartnameyi bedelaiz olarak Ftnd•k· 
hdaki Guzel San'atlar Akademiainden alabilirler. (1338) 

ADEM iKTiDAR • 
I 

ve B E L G E V ~ E K L i G i N E K A R ~ I 

Tabletleri Herecnd zaee aray1n1z. 

~ Operator· urolog - 1 istanbul Oni't'ersitesi Artbrma ve Ek
Dr. Mehmet Ali 

idrar yollar• siltme ve Pazarbk Komisyonundan: 
haatalJklar~ miitehass111. Kopriiba~ 

- Eminonii han Tel : 21915 
__ :e:::z -

Sllftft1 ~e B~muh.arrtn: Yunaa Nadi 

Umuml ne$rl1/att tdare eden Yazt /#[en 

Mfldil.ril: Hikmet Miinil 

1 - Fen Fakulteai laboratuarlartna ahnacak muhammen bedeli 
7059,55 lira tutan bbbi ecza 28/9/936 pazarteai aaat 15 te Oniver • 
site Rektorliigunde kapah zarfla ekailtmiye konulmuttur. 

2 - ~artname, lisle hergun Rektorlukte goriilebilir. Muvakkat 
teminat 498 liradtr. lstekliler kanuni veaikalarla teklif mektublannt 
ihaleden bir aaat evvel makbuz mukabilinde Rektorliige vermit ol -
mahdtrlu. .( 1193) 

A~ karmna bir kahve k~~ almdlkta 
KABIZLIGI DEPEDER 

Yemeklerden birer saat sonra ahnlr· 
sa HAZIMSIZLICI, mide ek§ilik ve 
yanmalanm giderir. Ag.zdaki tatmhk 
ve kokuyu izale eder. HOROS markalt 
am balajma dikkat. 

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

Dr. IHSAN SAMI 

BAKTERiYOLOJl 
LABORATUARI 

Umum • kan tahlilab, frengi 
noktai nazar1ndan (Vasserman ve 
Kahn teamillleri) kan kiireyvab 
sayJ]masi, Tifo ve 111tma hastahk
tan t~hisi, idrar, balgam, eerahat, 
kazurat ve au tahlilab, ultra mik· 
rotkopi, hususi qtlar Lstihzar1. 
Kanda ure, ~teker, Klorilr, Kolles

terin miktarlannm tayini. Divanyolu 
---• No. 113 Tel: 20981. __ .. 

[hiHal. ·z. ~'1 ~ 
ehrt e)'t rtt ·--

.. t.INI• .. Komori lltl•ahfll 
tem ln. yaJI•nm•r• m1"' "'' 
.... har1ketlnlze gtnellk v~rJr.._ 

Yahno:a 1 

J , ROUSSEL cfe aattlr~ 

ISTANBUL : TDnel Mer~1111 llo. 12. 
12 Nume•olu katalogum~~n 4111 

IIIIJinlz, bedau gGnd,.lllr.' 

21 EylUl 1931l 

Y avrularinizi Benim Gibi Tombul, 
Ne~li, S1hhatll lsterseniz 

s 
Ozlii Unlarile Besleyiniz -

Oocuklar•n seve seve yadilderi Ya haylld1klan g1dalardan 
Yulaf, Pirinc, Bugday, Nipsla, Palates, Merclmak, Bazelya, 
irmik, Palates tiiriU, Badem m1s1r (komflauv) tizlii Unlar1 
Allah1n insanlara ihsa11 eHiii Ya Eczac1 Hasan1n fanni 
vesaitla yaphi• vitamini ve kalorisl hoi g1dad1r. Qocuklar 
hu unlarla heslenirler. Qabuk dif 91karular. Taklidlarin· 
dan sak1n1n1z. Hasan Deposu: isla11hul, Ankara, Beyoglu. 

Maltepe Askeri Lisesi 
· Direktorliigiinden: 

1 - Kadronun tamamlanmaai i~in altnacak talebelerin imtihan
lan eylO.lun 23 iincu !;&rtamba giinii mektebde yaptlacakttr. ~artlan 
haiz namzedlerin o giin aaat sekizde mektebde bulunmalan. 

2 - !mtihana gelmiyenler girme haklartnt kaybedeceklerinden 
sonradan vuku bulacak miiracaatler kabul olunmJyacakhr. (1446)' 

BEYKOz-----• 

DERi ve KUNDURA FABRiKASI 
TUrk Anonlm 'lrketlnden: 

23-9-936 tarihinde saat 13 te a~tk arbrma ile 4000 bo¥ ove kollan•lmt' 
~uval sahlacakhr. C';uvallan tlirmek i~in fabrika idare ,eflitine miiraeaat 
olunabilir. Bu arbrma i~in haztrlanan tarlname fabrika tiearet teflitinden 
ahnabilir. 

A~tk Eksiltme ilaru 

Haydarpa,a Lisesi 
Sat1nalma Kurumundan: 

24/9/936 pertembe giinii aaat 15 te ldanbulda Kultiir DirektoJ 
liigii binast Ekailtme Komiayonu odaamda 8209.32 lira ketif be 
delli Haydarpata Liaeainde timdiki mutfagtn Ttb Fakultesi zama• 
nmdll kullamlan mutfaga tankli teaiaab ve intaatt a~tk u • 
aulile ek&iltmiye konulmuttur. 

Mukavele, eksiltme Nafta ifleri umumi, huauai ve fenni farlna
meleri, proje, ketif hulaaaaile buna muteferri diger evrak Haydu:
pafa Liseai Direktorlugunden verilecektir. 

Muvakkat teminat 616 liradtr. 
lateklilerin en az 5000 lirahk bu ite benzer it yaphgina 'dair Nafta 

Mudurliigiinden almtt oldugu muteahhidlik ve Ticaret Odaa1 vesi· 
kalarile 24/9/936 per9embe giinii aaat 15 te Ekailtme Komiayonuna 
gelmeleri liztmdtr. (1096) 

tfiin~~ 
OTOMOBiL VE 

MAKiNiST MEKTEBI 
Taksim - STADYOM 

3 ayhk yeni devre ilkte~rinbt 
ilk baftasmda ba~hyacakhro 
~ofor olacaklar §imdiden mii • 
racaat edebilir. Amatorler ~ 
Teorik ve pratik ge~ireceklerl 
imtihanlara hazulanu. ,Prog ~ 
ram isteyiniz. Tel. 42508 

Antalya Valilifiinden: 
1 - Antalya Memleket Hastanesine muktazi 3142 lirabk ilae 

S/9/936 tarihinden 25/9/936 tarihine rashyan cuma gunu saat 
on bire kadar a~tk ekailtmiye c;tkanlmttbr. • 

2 - tladarm bir k1amJ ihale tarihinden itibaren bir k11m1 us: 
ay aonra ,artnameaine gore tealim edilecektir. 

3 - Munakasaya i,tirak edecekler 2490 aaytb kanun~ gore 
bedeli muhammenin yuzde yedi bu~ugu niabetinde teminat ver• 
mege mecburdurlar. 

4 - Muracaat Antalya Daimi Encumeni Reialigine yapthr. 
S - Ekailtme fartnameai Antalya Enciimeninde, lstanbu1 ve J:t• 

mi~:. ~1hhat Miidiirliikl~rinde tetkik ~lu~abilir. (1263) 

s 
0 

0 
0 

t 
d 
a 

2 


