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" Zaman ve mesafe 
Mefhumlarini silen 
Alet: Tayyare! 
(F=\\ lin istanbuldan hareket eden 
l.b::JI ve, biri lngiliz digeri Amerikan, 

kendi sahiblerini ta§Jyan Ame
rikan Vultee markah bir tayyare Ada
nadan ge~erek Bagdada vard1. 750 bey
girlik kuvvetli bir motoriin tahrik ettigi 
pervane tayyareyi saatte 340 kilometre 
uc,;uruyor. Som madenden son teknik ve 
konfor tekemmiillerini haiz bir alet. Sa
bahleyin Y e§ilkoy istasyonunda harekete 
hamlanan seyyahlar ogle yemegini Bag
dadda yiyeceklerini soyli.iyorlardJ. Mii
fekkireye daha sert c;arpan diger haber 
§udur: Seyyahlann Hindistanda bir 
meharaca dostlan vard1r. Kendisile ran
devula~mt~lard!r, bugiin ogle yemegini 
Hindistanda meharacanm konagmda 
meharaca ile beraber yiyeceklerdir. !s
terlerse ogleden sonra Hindistandan ha
reketle ak~amdan evvel tekrar Bagdada 
gelebilirler. Fa kat anla§Jlan meharaca 
dostlanill bnakmtyacak, hi~ olmazsa bir 
gece kendi yanmda ahkoymaga c,;ah§a· 
cakhr. Bu ihtimal bu suretle tahakkuk e
derse seyyahlar Hindistandan Bagdada 
yarm di:inmii~ olacaklar ... 

Yukanki hikayeyi zamamm1zda siirat 
mefhumunun kazand1g1 §a§tl~cak vaziye
ti gozlerimizde iyiden iyiye tecessiim et· 
tirmek i~in yazmJ§ bulunuyoruz. !stan· 
buldan sabahleyin hareketle iki bin ki
lometre mesafedeki Bagdada ogle yeme
gine yeti§mek ve eger istenilirse ayni giin· 
de fstanbula avdetle burada bir ak§am 
ziyafetine i§tirak etmek miimkiin olacak 
hale gelinmi§tir. T ayyare mesafeleri silip 
siipiiren bir alet oldu, ve bu halile Av
rupada ve Amerikada arttk ayni siiratle 
umumun hayatma girmege de ba§ladJ. 
.$imdi !ngiltere ve F ransa gibi belliba§h 
memleketlerde kurulan tayyare kuliibleri 
alabildigine r;ogahyor. Oralarda ii~iik 
spar tayyarelerinden ba~hyarak her ~e

§id uc;aklar kuliiblerin umumi ve mii§te· 
rek mah ve §Unun bunun hususi mah o· 
larak miitemadi faaliyet halinde bulunu
yor. Otomobil fiatma tayyare tedarikine 
imkan elvermekte ve tayyarenin hususi 
alakalan cezbedi§i onun yeni yeni te· 
kamiiller kazanmasma sebeb olmaktad1r. 
Bu gidi§le ezciimle c,;abukluk istiyen bir 
c;ok i§lerde karada ve denizdeki motorlii 
vesait yerine hava motorlerinin kaim ol
dugunu gorecegimiz zaman arnk pek u
zaklarda sayt!amaz. 

A vrupa ve Amerikada gittikc,;e taam· 
miim eden tayyareden biz de memleketi
mizde istifade etmege ba~lad1k. Ankara 
ile istanbul arasmdaki hava seferleri in
tizammJ kat'iyetle muhafaza ederek de
vam ediyor. lzmirde tayyare sahasJ ha
zulamyor, ve oraya da yakmda seferler 
ba§ltyacaktJr. h bununla kalm1yarak 
karasmda demirli demirsiz yollann §ebe
kesi kurulmakta olan memleketimizin ha
va yollan §ebekesi dahi muttarid bir pro· 
gramla kurulmu§ olacakhr. Asnm1z za· 
man ve mesafeye hakimiyeti emrediyor. 
Hergiinliik hayatm en zaruri lazimele
rinden biri haline gelmekte olan tayyare 
ayni zamanda harb silahlanmn en i:inem
lisi olmak k1ymet ve kuvvetini de ~imdi
den kazanmJ§ say1lmaktadu. Biitiin bu 
sebeblerden dolay1 tayyare aleti iizerine 
memleketin dikkat nazan nekadar «ok 
c;ekilirse o kadar iyi olacagm1 hergiin da
ha fazla takdir ediyoruz. 

Askeri tayyarelerden bahsetmege lii
zum bile gormiiyoruz. Onunla me~gul 
olan mes'ul daire vard1r, ve vazifelerinin 
ehli havacJ!anmJzm ve onlann iistiinde 
hiikumetimizin bizim bu hayati mesele
mize lay1k oldugu biiyiik ehemmiyeti at· 
fetmekte oldugunu pek iyi bi!iyoruz. Bu 
bahiste hamiyetli halktmJza hatulatJla
cak vazife, Ba~bakan !noniiniin hava 
tehlikesini anltyanlar diye ac,;hgl c,;tguda 
hie; durmadan, en kat'i azim ve sebatla 
alakadar olmakltgJmtz liizumundan iba
rettir. Hava tehlikesini anhyanlanm1zm 
sayJSI hergiin daha ziyade c;ogalmah, va
tamn hava yollarmdan emniyeti §eksiz 
ve §iiphesiz bir kat'iyet altma ahnmt§ ol
ma!Jd~r. T ayyare Cemiyeti Tiirk mille
linin en biiyiik i§lerinden biri oldugu bir 
dakika bile unutulmamak laz1mdtr. 

T ayyarenin gerek barb i~in kuvvetli 
bir silah ve gerek sulh hayatmda en 
modem medeni vas1ta olmak bakimlann
dan millet arasmda hergiin daha c;ok se
vilen ve alakalamlan bir mesele te§kil et
mesi ic;in sivil tayyareciligin memlekette 
mi.imkiin olan s~ratle taammii1ll ettigini 
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Bi.iyi.ik ~ef Atati.irk diin, refakatlerinde Atina el
~imiz Ru,en Etref, Halil Nihad, Siird aaylavt ts -
mail Mi.ittak, Stvas saylav1 Naki, Gazi Anteb say
lavl Ali K1hc vesair zevat olduklar1 halde Bi.iyi.ik-

adayt tereflendirmi,Ier ve Y at kuli.ibi.inde ge!r vakte 
kadar kalmtflardtr. Yukanda gordi.igi.ini.iz ii~ resim 
Bi.iyi.ik ~efin Adada bulunduklan esnada ii!r vazi
yetini tesbit etmektedir. 
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Frank dii~tiikten sonra 
F rans1 z hiikiimeti ciddi tedbirler 

almakta devam ediyor 
Amerika, ingiltere 
biitiin memleketler 

~ekoslovakya 

ve Fransan1n 
vaziyetlerini 
bu karara 

bu karart iizerine 
tarsine ~ahftyorlar. 

i~tirak etmiyor . 
Paris 27 (A.A.) - Ticaret ve Eko

nomi Bakanlan frangm ktymetten dii§ii • 
riilmesine harici ticaret miinasebetlerini 
uydurmak iizere icab eden projeleri ha -
mlamJ§lardJr. Bu tedbirler bilha~sa giim· 
riik tarifelerini istihdaf etmektedir. 
Diger hiikumetlerin aldrgt tedbirler 

Paris 27 (A.A.) - Frans1z hiikurne
ti meb'usan meclisinin frang1 .kurtarntalt 
karanm tasvib edeceiine kani bulunmak
tadtr. Ancak bu meselede ayan meclisinin 
b.asd bir hath hareket kabul edecegini bil
memektedir. 

Hiikumet, bir tak1m kanunlar tanzim 
etmek iizeredir. Bu kanunlar frank k1y -
metinin Jslahma miiteallik karar ile bir • 
likte ne§redilmek iizere hazlrlanmaktadJr. 

Ecnebi hiikumetler, F ransanm venni§ 
oldugu karar dola}'lsile hadis olan vazi
yete kar§J koymak ic;in mubtelif mali ted· 
bider alm!§lardu. Bunlardan baz1lan fev· 
kalade toplanhlar yapmaktad1rlar. 

F elemenk hiikumeti, altma ambargo 
koymak karanm vermi§hr. F elemenkte pa
zartesi ve sah giinleri biitiin piyasalar ka· 
panacaktu.l 

M. Hitler, evvelki gece M . .$aht ile 
Maliye Nazm M. Krisigk ve M. von 
NeurathJ yanma c,;agJrmJ§hr. Bugiin AI -
man sanayi miimessillerile bir gorii§me ya· 
pJiacag! zannedilmektedir. 

Bankalarrn vaziyeti ve M. 
Flimdinin tenkidleri 

Paris 27 (A.A.) - Alman Ajans1 
bildiriyor: Finans BakanhgJ, bankalann 
da kapanacagJ hakkmdaki §ayialan ya • 
lanlamaktdJr. · 

Bununla beraber, bakanhk para i§leri 
memurlarmm biiyiik bankalarda doviz a
lacaklarJ hakkmda ara§hrmalar yaphklan 
dogrudur. 

Finans ve banka i§lerinde miitehassJs o
lan M. Flandin devaliiasyonu takbih et· 
mekte ve hiikumet tedbirlerinin muvaf -
fakiyetsizlige mahkum oldugunu bildir • 
mektedir. 

lhtiyati tedbirler alrndt 
Paris 27 (A.A.)- Frangm k1ymet • 

[Arkas1 Sa. 7 sii.tun 5 teJ 

Franstz Bankasr Direktorii M. Labeyri, Alman lkttsad 
· Nazm Doktor $ahtla goriifiirken 

Maliyecilerin fikri 
«Hiikumetimizin karar1 ~ok yerindedir, Tiirk 

paras1n1n kaymeti deg~mez ve frankan 
sukutundan belki istifade bile edebiliriz» 

F ransada, frank bymetinin dii§iiriil -
mesi iizerine memleketimiz ticarl meha -
filinde bir endi§e istidadt ba§gi:istermi§ti. 
F akat hiikumetin diin gazetelerde c,;1kan 
tebligi boyle bir ihtimalin varid olamJya
cagml a~1kc,;a bildinnekte idi. 

Bu mesele hakkmda memleketimizin 
tanmmt§ iktJsad ve maliyecilerile gorii§ -
mege karar verdik. Bu maksadla ilk o· 
larak miitaleasma miiracaat ettJglmJz, 
Yiiksek lktJsad mektebi profesorlerinden 
Vehbi Sandal suallerimi~e cevab vere • 
rek §U izahatta bulunmu§tur: 

«- Fransamn bu son tenzili k1ymet 
te§ebbiisii kar§tsmda meseleyi iki bak1m· 

" dan tetkik edebili -
riz. Bir F ransa ve 
F ransaya b e n z e r 
memleketler bak1 -
mmdan; b i r de 
memleketimiz bakt • 
mmdan. 

Her iki babm tar
zmm neticeleri ay
n olabilir. Hattr -

Profesor Vehbi lammz ki Fransa 
Sandal Biiyiik Harb es -

nasmda ve Biiyiik Harbden sonra 
memleketin imar faaliyeti esnasmda bir-

[Arkas! Sa. 7 sutun 4 te] 
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gormekligimiz, zannederiz ki, hal en en J daha hat1rlatmaktan kendimizi alamJyo·l Go•• beJs Ati•naya 
biiyiik ihtiyacJmJZI te~kil etmektedir. Na- ruz, ve icab ederse bu ~ok ehemmiyetli 
na Bakanhg1 hava yollan i.izerinde sey· i§i bin kere daha hatulatmaktan asia u· • • 
riiseferi tanzim ediyor. Bu i§ pek sag! am sanmiyacagJmlzl burac1ga kaydetmi~ bu· Dl~ID gitmi~? 
olarak kurulmu§tur, ayni saglam!tkla de· lunahm. Medeni bir lazime olarak tay· 
vam ve tekemmiil etmesi temenniye pek yarecilik memlekette nekadar fazla ta- Kendisi bu 
lay1ktJr. T ayyare seferleri -hele ilk za· ammiim ederse herhangi bir ihtiyac o· 
manlannda- mutlaka masrafm1 ~Jkannak niinde bizi o kadar fazla elemana malik 

seyahatin 
tamamen hususi mahi
yette oldugunu soyliiyor 

laz1m gelen i~lerden degildir. Hemen her olmak imkanmda bulundurur. 
yerde bu medeniyet lazimesinin biitc;e Sonra tayyarenin memlekette yapJI· 
eksigi hiikumetler tarafmdan ikmal olun· maga ba§ladJgJm ve tayyare tekniginin 
maktad1r. ima] suretile de Tiirk gencligine adama· 

Tiirkiyenin Avrupa ile Asya arasm- ktlh maledildigini gonnek ba§hca ideali
daki biiyiik tayyare seferlerine en miisa· mizdir. Bu i~te miikemmeliyet §artmm 
id gec;id olmasJ, memleketimiz ic;in azami biran evvel temini bu idealin tahakkuku 
istifade olunacak biiyiik bir mazhariyet- ile miimkiin olabilecektir. Nihayet tay
tir. yarecilikte Tiirklerin de kendilerine gore 

Bunlar haricinde Tayyare Cemiyetin- mucid piyasasma · yiikseldigini gormek 
ce biitiin memlekette ac;J!acak tayyare ku· isteriz. Bunun o!mJyacak bir~ey olmadlgJ 
liiblerine hiikumetc,;e ve millet<;:e biiyiik hususundaki kanaatimiz kat'idir. 
ehemmiyet verilmek lazun gelecegini bir YUNUS NADI 

Alina 27 (Hususi) - Almanya Pro· 
paganda Nazm Gobels dii.n Moradaki 
asartatika harabelerinin ziyaretini bitire • 
rek ak§am buraya donmii§tiir. 

Gobels gece §erefine buradaki Alman 
el~iliginde verilen ziyafette ham bulun • 
duktan sonra gezetecileri kabul etmi~tir. 
Almanya Propaganda Nazm bu seya • 
hatinden fevkalade memnun ve Yunanis
tanm manzarasma hayran kaldJgtnl soy • 

[Arkas1 Sa. 7 sutun 4 tel 

Batvekilin seyahati 

lsmet lnonii diin Ankara
dan Sarka hareket etti 
Ba,vekil evvela Malatyaya gidecek, ~ark 

vilayetlerindeki seyahati bir mii~det siirecek 
Ankara 27 {Hu~ 

susi) - Ba§vekil 
lsmet lnonii bu sa
bah saat dokuzda 
hususi trenle Ulu -
k1~la, F evzipa§a yo
lile Malatyaya ha
reket etmi§tir. 1stas · 
yonda Ankaradc 
bulunan Vekiller. 
meb'uslar, hiikumet 
ve asker! erkanla 
kalabahk bir balk 
kiitlesi Ba§vekili te§
yi etmi§tir. 

!smet !nonii ya . 
nn sabah dairei in 
tihabiyesi olan Ma • Ba,vekilimi:z:in memleket seyahatlerinden. 
latyaya varacak ve birinde alrnmr' reaimlerinden.-
ak§am da Elazize hareket edecektir. Ba§· met lnonii §ark vilayetlerinde bir tetkik 
vekil buralarda bir miiddet kalacaktJr. gezisi yapmak iizere bu sab'ah saat 9 da 

Ankara 27 (A.A.) - Ba~bahn ts- hususl trenle Ankaradan · aynlm!flardir. 
••• Ill •••••••• '' ••• II ••••••• '' ••••••••••• II •••• , ••••••••••••••••••••••• ' •••••••••••••• ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ih tililcile-r Tole~o 
ve Alkcizar1: da aldtlar . . I • o - o 

Madridde siyasi · rpevkuflar1 ka~armak i~in 

bir ·. koiriplo. _meydana· ~·kariida 

Muhlefem Alkazar •arayr bu hale geldi 
La Corogne 27 (A.A.) - Alkazar smda hareketlerde bulunan siivari ala

ve T oledonun nasyonalistler tarafmdan yx Lacanaday1 i§gal etmi§tir. Madrid • 
i§gal edilmi~ oldugu haber verilmekte - Salamank demiryolu nasyonalistler tara· 
dir. fmdan kesilmi, ve Madridden gonderilen 

Nasyonalistler, Bilbao yakmmda kain bir zxrhh tren onlarm eline dii§mii§tiir. 
Nomdrogonu siingii hiicumile zaptetmi§· Tayyarelerin laaliyeti 
lerdir. Burgos 27 (A.A.) - Bilbao ve 

Madrid· Salama~ yolu keaildi Santander mmtakasmm nasyonalist tay-
Burgos 27 {A.A.) - Avile mmtaka· [ArkaSJ Sa. 3 siltun 1 deJ 
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ilk giinde Tiirk 
Romanyah boksor, 

takuna dordiincii 
diinkii ma~I 

vaziyette, 
kazand1 

Teodoresko - Yorgos mat;tndan bir gorunii.$: Ko§ede mat; h.akktnda. 
izahat veren h.akem Kii.t;ilk Kernal 

Atina 27 {Hususi surette gi:inderdigi· 
miz arkada§lffiJzdan) - Bugiin Yedinci 
Balkan oyunlan biiyiik merasimle at;Jl· 
d1. Evvelce haz1rlanan programa gore, 
oyunlan Yunan Krah lkinci Jorj ac,;a· 
caktJ. F akat Kral gelmediginden kendi· 
sine Ba§vekil Metaksas vekalet etti. 

Koca stadyomda 60 bin .seyirci yer 
alml§ll. 1lki:ince gec,;id resmi yap1ldt. Ge
c,;id resminde bilha,ssa Tiirk atletleri ha· 
raretle allu§landtlar. 

Bu esnada oyunlann a~JldJgJ ahlan 
toplar vasxtasile ilan ediliyordu. Bir ta-

raftan da yiizlerce giivercin havaya bna
kJldt. Bu giivercinlerin ayaklannda: 

<<Size 7 nci Balkan oyunlanmn a~Il
ffil§ oldugu haberini getiriyorum» yaz1h 
ufak kagidlar bulunuyordu. Nihayet bii· 
tiin merasimden sonra miisabakalara ge
c,;ildi. 

Bugiinkii programda 1 00, 800, 1 0,000 
metro diiz, 11 0 metro maniah ve 
4 X 400 bayrak ko§ularile yiiksek atla
ma, guile ve cirid atmak vardt. 

Biz. 1 00 metroda derece alamadtk. 
[Arkasl Sa. 7 siitun 1 d,eJ 
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Yeni Adliye sarayi . Sui tans uyu har as I 

Siyasi icmal 
Yazan: B. TURGUT AKAYGVN 

Tunceli 
Dersim 

bir 
bir 

Turk 
Turk 

diyar1 ve 

ismidir 

Zira, Tiirk akmlarJnJn ,ehametli savletleri med 
ve cezir yaparken buraya da bir nesil btrakmi,tJ •. 

-3-

Dersimin tarihine ve i~yiiziine hu bir onunla iltisak peyda eden Hayderan da
methaldir, anahatlanm gosterrnek itiba- gmtn bir yerinden heybetli bir hr ath go
rile bir ba~lang1c mesabesindedir. Miin- ziikmii~ ve ilk raslachgi Horasanhya: 

derecata gelince ~ok dikkate §ayan alan - N edir bu diyarm ad1? demi~. 
bu muhitin mevcud vesaik ve tarihlere na- Horasanh §a~kmhk i~inde: 
zaran halis TUrk oldugunda §iiphe b1 - - Dersimdir, demi§. 

rakmamaktad1r. Yam an ath muhatabmm cehlile istihza 
Dersim adz nereden geldi? ediyorrnu§ gibi: 

Sel~ukiler saltanatmm bidayetlerinde - HaYJr, haytr bilemedin... Denim 
Pertek - Sagman merkezlerinde hiikiim degil, Dursundur, cevabm1 vermi§. 
icra eden Sel~ulci beyleri resmi dil olan Bu bir masal ve hi~ ~i.iphe yak ki bu 
F arist ile tekelliim ve bu dili Dersim ha- esatiri ve mi.ithi§ athya muhatab alan er; 
valisine de te§mil ettikleri i~in bu havali- hatiften telakki ettigi gibi ne§reden bu is

ye o zamanki edebi ve i~timai telakkiye mi o muhitin ebedi varhgma bir ni§ane o· 

gore bir ad vermek laz1m gelmi§ti. larak ortaya atmt§ veya halk arasmda 
Alhn ve giimii§ madenleri oldugu gibi yugurula, yugurula bu §ekli almJ§I!r. 
kuyumculuk san'altnm ~ok ileri bir te • Dersimde bugiin halen en eski ve pii

rakkiye mazhar bulundugu, bugiin mev- riizsiiz tiirk~eyi konu§an koyler oldugu 

i~in yer bulundu 
8ina hapisanenin 
yerinde yapdacak 

Otedenberi Vilayet kar§Jsmda yapil
masJ tasavvur edilen yeni Adliye sarayl
nm orada yap1lmasmdan sarfmazar e • 
dilmi§tir. Bunun sebebi istimlak i~in faz
la miktarda masraf yapmak icab etmesi

dir. 
Ogrendigimize gore Adliye saray1 

Sultanahmeddeki Umuml hapisanenin 
bulundugu yerde yapiiacaktrr. Bunun 
i~in §imdiki hapisane binasi y1ktmlacak 
ve mahkumlar ba~ka hapisanelere dag1 -
l!lacakt1r. lstanbulda kalmas1 laz1m ge
len mahkumlar i~in aynca bir hapisane 
yapiiacaktlr. 

Umumi hapisanenin bugiinkii yeri ge
rek tramvaya yakmhk ve gerekse man -
zara bakimmdan c;ok miisaid bulunmak
tadu. Adliye saray1 bu suretle ~ehrin bil' 
ziyneti haline de gelmi~ olacakhr. 1stim· 
lake ba§lanmi§ olup saraym temelleri ~u
bata kadar at1lm1~ bulunacaktir. 

POLISTE 

cud ziynet e§yasmdan ve mesela kadm gibi biitiin asar da bu muhitin Tiirkliigii- i«;KiDEN ZEHiRLENEN ADAM -
gerdanhk ve bileziklerinden anla~1lan ne deli! ve binaenaleyh bir Tiirk ~evene Dun sabah Tavukpazarmda <;orlu med
Dersim havalisjni i~lenmemi§ giimu§lii bir yara~an adla tesmiye edildigine asia §lip- resesi oniinde bir ~ahsm baygm bir 
muhit manasma gelen ve Farstaki asluia he olunmamahd1r. Zira Tiirk akmlanmn halde yerde yatt1g1 goriilmii~ti.ir. Bu a
gore giimii§ yeri alan «Dersim = Der §ehametli savletleri med ve cezir yapar- dam yerden kald1nlarak karakola nak

sim>> adm1 verdiler. Bundan anla§lhyor ken buraya saglam bir nesil ve anasJr ledilmi§ ve cebinden ~1kan bir hiiviyet 
ki Dersim ad1 o havaliye Sel~ukiler za- hirakbgt muhakkakhr. 0 halde bunlarm varakasmda Kumkap1, Soganaga rna -
manmda izafe edilmi§tir. Hatta takriben toplu ifadesi alan ad1 aramaga devam e- hallesinde Mithatpa§a caddesinde 5 nu-
600 y1l evvel bir Divan Efendisi tarafm- delim. marah evde oturan Miirteza oglu Azmi 

dan Gigi hakimine yaztlan bir namede Daglannda, yaylalannda Buyurbaba, oldugu anla§llml§tlr. Zab1ta doktoru ta
<<Koc;ek nahiyesinin Ok~u karyesi e§ra- Diizgiinbaba, Safsaltuk (Sansaltuk = rafmdan yapJlan muayene neticesinde 
fmdan Ok~u Yusuf oglu Mir Davudza- Mehmed Buhari), Tiiziikbaba, Sultan· Azminin fazla ic;ki kullanmak suretile 
de Ahmed Aganm, dalalete dii§mii~ a • baba (Harzim§ah) O~tepe, Cu~baba gi- zehirlendigi anla§Ilmi§, tedavi altma a· 
§iretlerin ve Dersim ad1 tak!lan kabilefe- bi 7 iyaretgah adlanm, onlarm tabirince lmmak iizere Cerrahpa§a hastanesine 
rin ahaliyi masumei mutiaya ve tebaai ululan ve Karaku~. <;ukur, Kalmam, nakledilmi§tir. 
§ahaneye icrayi mazarrat eylememeleri Knklardagt, Timurtaht, Koseoglu, K 1 • ALl~ VERi~ YUZUNDEN KA V • 

i~in asakiri mansurei §ahaneden madud ztlkale, Bah (Bak), Goktepe, K 1rktepe GA - Siireyya Pa§a fabrikasmda <;a
ve bunca timar ve zaamet erbab1 olarak gibi kay isimlerini ve Ko<;u§agt, Karabal- h§an Ahmed oglu Ziya, evvelki giin 
vikaye ferman olunmaibn>> diye tarihi hu§agt, hoglu, Balu§agi gibi a§iret ve Balatta, Ayan caddesinde 63 numarah 
bir vesika gordiim ki bir yerinde yaz1ldigJ kabile adlanm, kadm1 giine§, inci, hatun bahk<;t dlikkamndan baltk alrrken fiat 
gibi «Dersim adt takrlan kabilelerin» de- d' dl d B D T yliziinden diikkan sahibleri Aleksan ve 
nildig~ine gore yukariki tahl!l ve terkibin JYe Ma a~ JraDn ~e ayO, h urmuM§, ho - Mehmedle kavgaya tutu§IDU§tur. Kav-

sun, em1§, ogan, r an, or an . . d Ah d h 'k' d"kkA 
dog~ru oldug~u ve Dersim admm bu mm- 'b' dl b .. k d t b ga netlcesm e me ' er 1 l u ancl g1 1 er a ann1 ugune a ar a§Jyan u] d .1 d" "1m" t" M h 

ld k 'h 1 . . . tarafm an sopa 1 e ovu U§ ur. e -
taltaya sonradan tak1 1g1 ~o san o a- mtntakamn adt, herhang1 b1r iltJbas veya d ve Aleksan hakkmda tahkikata 
rak meydana ~lkmakta<!Jr. Baz1 rivayet- bozu~ niiveden muharref ve galat olarak ::lanml§tlr. 

!ere gore Dersim ad1 ba§ka, ba§ka hura- Derstm olamaz. EVDEN rALINAN E~YALAR _ 
felerden ilhamlanarak ba•ka sebeblerden B' · t .. D ( b. "" , tr r1vaye e gore arsem asa 1 Kozyatagmda, ~akact sokagmda oturan 
ileri geldigi soylenmekte ise de bu tama- isem = dar isem) iken kavimlerin ceha • Fatma evvelki giin evinde bulunmachgt 
men sozleri halk indinde makbul telakki leti zamanmda ve amlann tahrif edici sJrada kaplSlna anahtar uydurulmak 

edilen bir taktm nafiz kimselerin kariha- tesiri altmda Dersim dendigi ve diger bir suretile ic;eriye giren bir hirSIZ sand1g1 
lanndan, masal ve hurafeye pek miite - rivayet ve tetkike ve varid goriilebilecek krrarak bir altm lira, iki ba§ortii, bir 

mayil alan hayalhanelerinden uydurduk- bir tahmine gore as1! adt Giimii§kapl alan yorganyiizii, bir pantol'>n ve daha bir
lan bir addu. TUrk akmlarmm en mii • Dersim adm1n Giimii§kapidan F arisiye <;ok e§yasml <;almJ§hr. Yap1lan ara~tlr
bim yollarile ~evrili olan bu muhit ad1 • terciime edilerek yapddtgl samlmaktadu mada ~alman e§yalar civarda bir hen
run hakikatte Dersim olmasma imkan ki bu rivayetlerin her biri hurafe ve rna· dekte bir boh<;a i<;inde bulunmu§tur. 

yoktur. sal hududunu bir santim bile ge~miyen H1rs1zhgm ayni mahallede oturan Eni-
0 halde Dersimin astl adt mahiyette olmakla beraber Dersim keli- se tarafmdan yap1ld1g1 iddia edildi~in-

Bu hususta yaz1h bir esere tarahm1z- mesinin farsc;a analizi uygun dii§iiyorsa den hakkmda tahkikata ba§lanml§trr. 

dan tesadiif edilmemi§ oldugu i~in gene da biitiin bu incelemelerin sonundaki tak- BAH«;IVANI BACA(HNDAN YA -
halkm ve o mmtaka ihtiyarlarmm canh dir ve hiikmii, aziz okurlanma ve !stan- RALADI - Samatyada Bliyiikkuleli 
habralanna miiracaat etmek ve masal • bulun zengin kiitiibhanel~inde ~ok de- sokakta oturan Behzad, bir meseleden 
lanm yoklamak ve hadiselerin. tarihi o • gerli ve derin tetkiklerile beni hayran e- dolay1 uzun miiddettenberi aralan a -
lu§lann delaletile as1l adm men§eini tet- den iistadtm M. T urhan T ana buaktyo- g1k bulunan mahalle kom§ularmdan 
kik etmek ve bir ne.ticeye varmak fay • rum. bahgtvan Vangeli bacagmdan b1c;akla 

dadan hali degildir? A§ag1da te§rih ve Demek oluyor ki, Darsem, Dersim yaralad1gmdan yakalanarak hakkmda 
tafsil edecegimiz vec;hile bu muhitin mil- yoktur. Dursun, Giimi.i~kapl yoktur. 0 tahkikata ba§lanmi§hr. 

li an'anatt, ya§ayl§ tarzlan. hurafe ve halde gene ~oyle bir sual sorabiliriz: Pe- PARMA(HNI MAKiNEYE KAPTffi-
efsaneleri, kay, dere. tepe, dag ve ta~ ad- ki; bu muhitin as1l ad! nedir ~ !HI~ - Kocamustafapa~ada Lutfiyenin 
Jan, bugiinkii neslin entrepolojik vasif - Tunceli adtntn sebeb ve menfei iplik fabrikasmda c;alt§an 15 ya§lannda 
Ian, kafataslanmn kuturlan gosteriyor ki Dersimin astl adz Saime, evvelki giin dokuma makinesini 
bu daghk mmtaka sekenesinin hepsini Ansiklopedik §ahsiyetile ve tefekkiir temizlerken kazaen §ehadet parmagm1 
birden anlatan bir adlar1 vardu. Bu ad hayatmdaki ileri tekamiilile ~ok temayi.iz makineye kaphrm~ ve Cerrahpa§a has-
nedir? eden Korgeneral say1n A. Alpdoganm tanesine kaldmlmi~tir. 

Bir masal ve bir hakikat bu mevzu iizerindeki vahfane ve ~ok de- GURULTU YAPAN SARHO§- 'O"s-
Har~ik suyunu esatirl ayaklan altma gerli beyanatmdan istifade etmek, pek kiidarda inadiye mahallesinde Mekteb 

alan ve sonu Tiiziik dagma miintehi ve faydahdir. sokagmda oturan sablkah Cemal, dun 
~~~~~--~~;....~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!==!!!!!!!===~~~~ gece, saat 22 den sonra sarho§luk saika· 

sile mahalle aralarmda dola§lP halkm Tekirdag Yurdu mezunlar1 

T ekirdag Dihi, Yurdundan bu sene me:z:un olan talebeler 

rahatim bozacak derecede giirliltii yap
hgi ve higbir sebeb yokken sokakta ras
geldigi Halid isminde birisile kavgaya 

giri§tigi goriildiigiinden yakalanarak 
hakkmda tahkikata ba§lanmi§tlr. 

6 YA~INDA CARiB!- Eminoniinde 
oturan Veli oglu 6 ya§larmda Ahmed 
dun beraber oynadigl ovey karde§i 11 
ya§mda bulunan ibrahimi, day1smm 
diikkamndan a§trd1g1 kundurac1 b1c;a -
gile sol memesinin altmdan ag1r surette 
yaralami§br. Yarah ibrahim imdad1 -
s!.hhi otomobilile <;ocuk hastanesine 
kaldmlml§tlr. 

~OCUKLAR DA MI BA~LADI? -
Fenerde, Haydarda oturan 14 ya§lann
da 6mer oglu Feyzi, ayni mahallede o
turan 13 ya§larmda ismail oglu Ali ta
rafmdan, bir top meselesinden dolay1 
brc;akla yaralanrru§trr. Suc;lu Ali yaka
lanarak hakkmda tahkikata ba§lanml§· 
hr. 

Malatya civar1nda kurulan bu hara ~arkta hayvan 
neslinin Islahtnda ~ok faydab olmaktadtr 

Frank - Sterlin 
ransada iki senedenberi devant 
eden dahili buhran ve gerginlr• 
gin ba§hca amili frangm altm 

esasmda ve altma nisbetle tesbit edilen 
k1ymetinde Jsrar etmesidir. 1926 sene• 

r sindeki boyiik buhranda M. Puankare 
bir defa frangm altm k1ymetini be§te 
dart nisbetinde indirerek F rans1z paras1 
nm degerini ba§ka devletlerin paralanna 
nazaran, son derecede dii§iirmii§ oldu • 
gundan kwmeti bu kadar dii§iik alan pa 
ramn biisbiitiin altm k1ymetinin dii§iiriil• 
mesine hic;bir parti ve kabine cesaret ede 
miyordu. 

Sultansuyu harasmda yetis, tirilen gii:z:el bir Arab aygtrr 

Diinyanm en biiyiik kapitalist memle 
ketlerinden biri olduktan ba§ka, para ar 
tnanlar ve bunlann gelirile gec;inenler 
Fransada ba§ka yurdlara nazaran daha 
c;ok oldugundan frangm altm k1ymetinin 
bir daha dii§iiriilmesile dahildeki ikttsad 
ve mali vaziyetin altiist olacagmdan kor 
kuluyordu. Fa kat diger taraftan F ransa 
nm altm esasmdan aynlmamast ve para 
s1mn ktymetini dii§iirmemekte ISCar eyle 

Malatya (Hususi) - Malatyanm 25 nisbetinde c;ok gtizel taylar ahnml§hr mesi, 1933 te toplanan cihan ikhsadi v 
kilometro dogusunda bulunan Sultan - Sultansuyu Haras1 at yeti§tirmek ic;in e 
suyu haras1 929 ythnda Aziziye mevki- c;ok mlisaid arazi ve bilhassa Arab 1rk1 para i§leri konferansmm akametine sebeb 
i.nde kurulmu§tur. Daha teselliim mua - ic;in Tlirkiyede emsali bulunmaz bir ik- olduktan maada kendisinin harici ticareti 
melesi biter bitmez ot ambarlarmdan lime maliktir. Bu muhitte yeti§en tay- ni de hirpalaml~ hulunuyordu. 
<;Jkan bir yangtn sonunda tam amen ya- lar gayet glizel biiy limektedir. F rans1z emtiast, fran gin altm k1ymeti 
nan Hara bu la§ ic;erisinde 4 bin lira gi- 2 - S1~rc1hk, Haranm gelir lasmm1 nin degi~memesinden dolayJ paralarmm 
hi az bir para sarfile biiylik ve modern te§kil etmektedir. Yavru ve siit sab§ - doviz bymetini dii§iiren ingiltere ve 
bir .§ekilde yeniden yap1lm1§br. larmdan elde edilen has1lat atc;1hga sar- Amerika mallan kar§tsmda rekabet ede 

Ilk olarak ii~ ktsrakla i§e ba§hyan fedilir. Stgir mevcudii 100 ba§trr. miyordu. Bu yiizden F ransamn ihracatJ 
Hara atc;Jl!~~ slgirc~~~k, koyunc~luk, t.a· 3 - Koyunculuk kolu da gelir tern in i.ic;te iki nisbetinde azaldt. F rans1z para 
run olmak uzere dort koldan Ibaret~Jr. etmektedir. Koyunlar Salyurd ve Os • s1m korumak ic;in kontenjan ve klering 
Bu . kollarm A kls~l Jslah, B ~JSIDl Jse mandede mevkiinde yaz, kl§ kahrlar. gibi beynelmilel ticaret miinasebetlerim 
gehr kollanm te§kl~. ~tmekted~. . Bunlarm yi.i.n , et, slit ve yavrularmdan berbad eden usullere miiracaat ey]emek 
At~lhk kolunun butun gayesi ems ve elde edilen gelir tslah klsmma sarfedil- F ransanm haricle alan ticaretini busbii. 

giizel at yeti§tinnektir. Halkm ~linde mektedir. ' 
dejenere olmu§ atlara Haranm as1l at - tiin sarsm1~1!. 
lanmn kanlan verilmek suretile kan 4 - Tanm kolu, damlZhk hayvanlarm Fran sa bir taraftan kendi parasmm 
dereceleri yiikseltilmektedir. Bu kolun yem ve ot ihtiyacml temin etmektedir. altm esasm1 ve klymetini miidafaaya 
hayvan mevcudli 85 ba§tan ibarettir. Hara yalmz hayvan yeti§tirmekte de - c;ah§Irken Holanda, Belc;ika ve isvic;re 
Bunlardan 12 ba"l saf kan Arab ay<Tin, gil, tanm i§lerinde de koy ve kasaba • 'b' I d 1 k k 

" .,. lara- niimune olmaktad1r. Hara fidanh- gl 1 a tin esasm an ayn m1yan iic;ii 
21 'cia§I da saf kan Arab k1srag1dtr. Di- memleketler' d I d ~ d gmda 20 binden fazla meyvah ve mey - m e para anm ogru an 
g- erleri ise muhtelif dogumlu di§ili er - d - h d b'l t k k 'b' vas1z aga<; yeti§tirilmi§tir. ogruya ya u I vast a oruma gt 1 a 
kekli damtzhk taylarchr. Aygtrlardan - b' ··k j · · · B 1 k 

Bu y1l Haranm merkez ve i""iler bi- gir Jr yu a tma gtrmi§h. u mem e et 
yalmz iic; ba§l hara ktsraklarma tahsis "" 1 d k b h 

nasmm on lin de gayet gu" zel bir havuz er e ~I an para u ranlan F ransamn edilmi§ ve digerleri ise balk hayvana -
M 1 ·1 1 · d ve park, bunun iki tarafmda da maneJ· kendisinde ~1km1§ gibi F rans1z parasm tma verilmi§tir. a atya ve 1 c;e erm en 

her yrl Hara tohumluklarma gekilen ve mania sahalan viicude getirilmi§tir. ve maliyesini mi.iteessir ediyordu. F ransa, 
300 k1sraktan dogan taylara men§e §e- Bunlardan ba§ka ki§tn hayvanlarm te- altm esastndan aynlmadtgmdan frank 
hadetnamesi verilmektedir. miz havalardan istifade etmesi i<;in 4 biraz emniyet ve itibanm kaybettigi za 

Bu yrl hallu te§Vik ic;in bir bayvan padok yaptmlml§tlr. Haranm elinde 53 man hemen harice yiiz milyonlarca 
sergisi ac;Ilml§ ve istenilen evsaf1 gos- parc;a kay olmak iizere 200 bin doniim- frankhk altm ~1karmak mecburiyetinde 
terenlere miikafat verilmi§tir. Harada den fazla arazi varchr. Bu yrl bu araZ1- kahyordu. Bu hal ise her zaman daha 
k1sraklarui. dogu'l.'malll?I"i<;in •i-cbb -eder" nin bir 'krsnu haika verihni§tir~ · ziyade F ransayt miiteessir eden ve do 
se sun'i Slfat yap!lm akta ve bu sayed'e Il!cakyazl admdaki arazi ilzerinde de layJsile biiti.in A vrupaya ve diinyaya do 
y1llardanberi dogurm1yan lasraklardan gayet biiyiik bir inekhape y apllacakbr k b h I d 

Oniimuzdeki y1l1arda 'Hara 1 yakininda unan u ran ar oguruyordu. 
bile tay ahnmaktadlr. Bur ada en glizel F ransada son intihabda sol partilerin 
1rk evsaf1m gosteren taylar gec;en ytl bliylik bir aygtr deposu, i§yar ve i§9i -
Iraktan getirilen aygJ.rlardan elde edi- ler ic;in 24 ev ve bir de ilkmekteb ac;!la- ekseriyet kazanmast ve sosyalistlerin I§ 
lenlerdir. K1sraklardan bu y1l % 75 - 80 cakbr. ba§ma gelmeleri iizerine bu memleketin 
,......................................................................................................................... para meselesi blisbliti.in glic_;:le§mi*ti. Sos 

iran transit j M I k t. . d ki yalistle§tirmek ve devletle§tirmek korku. em e e IMIZ e si.I
1
e sdermkayhed~rlar pkaral.a

1
nmHaltkma tah-

1 v1 e ere ance sev eth er. ii umetin, 

yoJu haztrlaniyor miitehasSIS ar sermayedarlan haricde ve dahildeki ser-

Bu yolda otobiis 
nakliyab i~in tetkik

lere ba,Iandt 
Erzurum - Trabzon transit §Osesinin 

in~aatt faaliyeti devam etmektedir. Bu 

hatta yolcu otobiislerinden e§ya nakliya· 
tmm icrasl i~in birc;ok kamyon ve kam -

yonet i§letilecektir. Bu servisler ba§lar 

ba§lamaz T ahrandan T rabzona 6 giinde 
nakliyat yapmak imkam has1l olacaktu. 
Bu miiddetin iki giinii iran arazisinde, 
dort giinii de bizim topragtm1zda gec;e -

cektir. Ayni zamanda transit yolunun 
muhtelif yerlerinde k1§ mevsimi i~in im

dad istasyonlan, garajlar, depolar in§a e
dil ecektir. 

Bu yolda faaliyette bulunmak iizere 
her iki hiikumetin maddi ve manevi yar

dJmile bir milyon lirahk bir §irket kuru· 
lacaktlr. Bu §irkete hiikumet yalmz yar

dJmda bulunacak ve §irket husust rna -

hiyette olacaktJr. Bu i§i 40 - 50 kamyon 

getirerek yapmak iizere §imdiden hiikfi

mete miiracaat edenler olmu§tur. Maa -

mafih iran sefiri F erruh Han da !stan· 

buldaki baz1 nakliye tiiccarlanm sefarete 

~agtrarak kendilerile bu hususta temasa 

Memleket dahilinde ne 
gibi bir muameleye 
tabi tutulacaklardtr? 

vet ve paralanm bildirmeleri i~in vazet
tigi memnuiyetten biiyi.ik bir fayda ~1k 
madt. 

Sosyalist hiikumetinin ameleyi mem -
nun etmek ic;in iicretleri artJrmasJ ve me
sai saatlerini azaltmasi iizerine F rans1z 

Dahiliye Vekaleti memleket dahilin • emtiasmm bir kat daha maliyet klymeti 
de devlet ve belediye hizmetlerinde ~ah· artmasile harid ticaret biishiitiin azald1. 
§an ecnebi miitehassJslann ne gibi mua - Sosyalist hi.i.kumetin i§sizligin oniinii al • 
meleye tabi tutulacaklan ve kendilerine mak ve i~timai vaziyeti diizeltmek 1c;m 
vazife harici ne gibi kolayhklar gosterile- girdigi masraflar devlet bi.it~esinde yem 
cegi hakkmda bir talimatname hazuitya- biiyiik ac;1klara sebeb oldu. Neticede 
rak alakadarlara gonderrni§tir. Tali - franga kar~1 emniyet biisbiitiin arth. 
matnameye gore, 15 giinden fazla mem· F ransa bin;ok buhranlar sonunda 
Jeketimizde ka]acak olan ecnebi mUte - frangm altm ktymetini dii§iirmege ve 
hass1slar, Emniyet mlidiirliigiine, biri be· sterlinle bir hizaya getirrnege mecbur 
yaz, digeri san olmak iizere iki beyan - oldu. Bu suretle frangm altm k1ymeti 
name vereceklerdir. tekrar iic;te birile dortte biri arasmda a· 

Bu beyannamelere kendi hiiviyet ve zaldt. ,Simdiye kadar bir sterlinle 76 bu
san'atlanndan ha§ka yanlarmda bulun - cuk frank ahmyordu. Bundan sonra yiiz 
durduklan kimselerin de hiiviyetlerini ya· yahud yiiz be§ frank almacakt1r. 
zacaklard1r. Beyanname miitehasSISlann F ransa hiikumeti frangm k1ymetini 
ifadelerine ve alelusul beraherlerinde bu- indirdigi zaman ingiltere ile Amerikamn 
lundurduklan pasaportlanna istinad e • kendi mallarmm ucuzlugunu muhafaza 
decektir. Beyannameleri kabul eden Em- i<;in sterlinle dolann altm k1ymetlerini bir 
niyet miidiirli.igii, sahiblerine hirer hii - daha di.i§iirmemeleri ve F ransamn ald1g1 
viyet ciizdam verecektir. Bu ciizdam a - tedbiri iptal etmemeleri i~in bu iki biiyi.ik 
lanlar. memnu mmtakalar haric olmak devletle evvelce anla§mi§Ilr. Bu mi.inase· 
Uzere memleketin her tarafmda seyahat betle sterlinle dolar arasmda da sabit bir 
edebileceklerdir. Ancak bu seyahat ic;in nisbet konulmasma muvafakat hast! ol
mensub bulunduklan dairelerden miisa· mu§tur. Bir sterlin be~ dolar 6 sent iken 
ade almalan §atthr. Hi.iviyet ci.izdanla - bundan sonra dart dolar 86 sent olacak
rmda aynca bu miitehasstslara ne gib1 hr. U<; biiyiik demokrat devletin parala-girmi§tir. 
kolayhklar gosterilmesi arzu edildig1 nnm doviz k1ymetlerini istikrar ettirmek 

MOTEFERR/K hakkmda alakadar memurlara ve vatan- i~in uzla~m1~ olmalan ve Fransanm kon
da§lara hitab eden nasihatler de bulun - teniam kald1rmaga karar vermesi 1929 
maktad1r. senesindenberi devam eden cihan buhra· Ziraat V ekili lsvi~rede 

Almanyada iki ameliyat ge~iren Zira· 
at Vekili M uhlis, nekahet devresini ge • 

c;irmek iizere isvic;reye gitmi§tir. Ziraal 

V ekil i on be§ giine kadar §ehrimize do • 
necektir. 

T oros ekspresine ragbet 
T oros ekspresinin yo leu! an gittik~e 

artmaktad1r. Simdilik haftada lie; giin ya· 
p1lmakta olan bu ekspres yakmda dorde 

~tkanlacakttr. 

Y atakhvagonlar kongresi 
Bu aym dokuzunda Montrode bir ya· 

takh vagonlar kongresi toplanacaktlr. 
Bu kongrede mi.i.zakere edilecek me -

seleler arasmda T oros ekspresinin Bag • 
dad hattlnm son noktasma kadar gitmesi 
mevzuu vardJT. 

Kad1koy Halkevindeki sergi 

nm" kar~1 ilk alman miiessir tedbirdir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Cumhuriyet 
NushaaJ 5 Kuruttur 

Abone 1 Tilrkiye Hari~ 
,eraiti ' i~o leio 

Senelik t 400 Kr. t:700 Kr. 
Tekirdag (Hususi) - Gec;en sene muvaffak olarak diploma alml§lardt. Di

Tekirdagmda ac;dan «ilk l§lk Bic;ki ve b§ Yurdunun ge~en hafta sana eren ikin

Diki§ Yurdu» T ekirdagmda iyi bir ve • ci devresi dolay1sile yaptlan imtihanda 
rimle c;ah~maktadir. Birinci devrede Di- 13 k1z muvaffak olarak diploma alml§ -
ki§ Yurduna devam eden talebelerin Ma-
arif miidiiriiniin riyasetindeki komisyon ttr. Yurd miidiresi ve miiessisi Bahriyeyi 

buzurunda yap1lan imtihanda 12 1enc takdir ederiz, 

CEKET ~ALAN SABIKALI - Ye -
§ilkoyde Bademlibahc;ede oturan Se -
hakm bir ceketini <;alan sab1kah Arab 
~iikrii hakkmda tahkikata ba§lanml§ -

Y atakh Vagonlar §irketi de bu hatta
ki vagonlapnt madeni vagonlarla degi§ • 

tirmege karar vermi§tir. Y akmda 15 rna· 
den? vagob gelecektir. 

Kadtkoy Halkevi Giizel San' atlar §U" 
besi tarafmdan 29 eylul 936 sah giinii 
saat 15 ten itibaren on giin devam ede · 
cek alan bir talebe heykel sergisi a~tla -
cakllr. 

Sergi her11iin saat 9 dan 17 ve kadar 
ac;tktir, 

Alb ayhk 750 1450 
0~ ayhk 400 800 
Bir ayhk 1 SO yoktur 

du 
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. SON · ~ABERL.EQ •• ·• 
r TEI.EFON TELCRA~ v~ TELSiZLE 

lhtilalciler Toledo 
ve Alkazar1 da aldiiar 

Madrid de 
yap dan 

siyasi mevkuflar1 ka~1rmak 1~m 

meydana ~Ikardd1 bir komplo 
[Ba~taratz 11nct sahtfedel Ostandda yeni bir silah kac;ak~thgt i§inin 

yareler tarafmdan bombard1mam $iddet- yakaland1gtn1 yaztyorlar . 
le devam etmektedir. Hava bombardt- Bu yaztlara gore, bir Belc;ika vapuru 
manlanna mani olmak istiyen iki hiiku· 300 sandtk cepane ile denize ac;t!mJ§ ve 
met layyaresi dii§iiriilmii~tiir. Osturyada- ac;1kta bir 1spanya vapuruna yana~arak 
ki hiikumet tayyare meydan• da hom· cepaneyi devretmi~tir. Miiteaktben ls • 
bard1man edilmi~ ve orada bulunan iki panya vapuru lspanyaya dogru yo! al • 
tayyare yakJ!mt~tlr. m1~t1r. 

BilbaoJahi halh rehineleri Jhtilalci liderlerin •o:r.leri 
olJiirJii Burgos 27 (A.A.) - Fa§ist partisi 

Bilbao 27 (A.A.) - Sehrin dun reisi Hodille Alman DNB Ajansmm 
yi.izlerce ki§inin oliimiine sebebiyet ver· hususi muhabirine ~u beyanatta bulun· 
mi§ olan bombardtmam iizerine ahali, mu~tur: 
hapisaneyi istila ederek rehineleri oldiir· «- Komiinistlige kar~1 sonuna kadar 
mil~riir. miicadeleye azmettik. Y eni fspanyadan 

Malagadan hareket etmi§ olan hiiku- yeni bir sosya) rejim bekliyoruz. Bu re
met filosu, Bilbao §ehrinin ablukas•m jimden endi.istri ve ziraat alemi istifade 
kaldirmak iizere alelacele oraya gitmek- edecektir. Rejim meselesi bizi §imdilik a· 
tedir. Ancak ihtilalciler, Bilbaonun fj. lakadar etmez. Bizim hareketimiz nasyo
J.onun gelmesinden evvel muharebesiz nal sosyalist hareketlerine mii§abihtir. Ve 
teslim olacagmt iimid etmektedirler. bu hareketlere kar~1 derin bir tevecciihii-

M ad rid de he,Fedilen homplo miiz vardtr. Ancak her harelcetimiz fs-
Madrid 27 (A.A.) - Royterden: panyoldur, haricden getirilmi~ bir meta 

Polis. Saint Antonles hapisanesinde bu- degildir.» 
lunan siyasi mevkuflann kac;mlmast ic;in Kralist hareketinin reisi Cond.e de ~u 
bir komplo meydana c;Ikarml~hr. Nasyo- beyanatta bulunmu~tur: 
nalistlerin Madride yakla~hglDJ gostere- «- Bugiin partimizin cephede elli 
c.ek olan top sesleri i~itilir i~itilmez siya- bin muharibi vardtr. !spanya komiinist • 
si mevkuflar gardiyanlarm ortak!Jgile Jerden kurtanhr kurtanlmaz bunlardan 
hapisaneden kac;acaklardir. 25 ila 30 binini ayuarak Katalonyamn 

Barselonda yeni bir kabine te~ekkiil tekrar ele g~c;irilmesini temin edecegiz. 
etmi~tir. Kabinede i.i~ cumhuriyetc;i, tic; Rejim meselesine gelince, lspanya i~in 
komi.inist, dort sosyalist ve i§c;i federas- en iyi rejim kraliyettir. Ancak bu ~imdi
yonlartndan dort aza vardtr. Company lik ikinci derecede kaltr. Herhalde bizim 
hiikiunet reisligine tekrar sec;ilmi~ir. istedigimiz mutlak bir kra]iyet degil, 

Bir •iliih ha~ah~tltgt fakat devletin ba~ma en liyakatli adam! 
Bri.iksel 27 (A.A.) - Gazeteler. ~etirecek olan bir kraliyettir.» 
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Naf1a V ekilinin 
· tetkik seyahati 

/ Yonan donanmas1 
manevralarda 

Ali <;etinkaya Malkaraya Kral manevralar1 A verof 
hareket etti z1rhhs1ndan takib. edecek 

Tekjrdag 27 (A.A.) - Trakyada 
bir tefti§ seyahatine c;•kan N af1a Baka· 
m Ali Cetinkaya muhtelif vilayet i§leri • 
nin randtmam hakkmda gereken incele
meleri yapt1ktan sonra U. Miifetti§ Ka
ztm Dirik, Vali Ha~im ve refakatlerin • 
deki diger zevatla T ekirdagmdan aynla

rak Malkaraya ~~:itmi~lerdir. Vekil. Mal

karadan sonra Ke~ana. Maydosa, Ge • 

liboluya gidecek ve oradan Canakkale

ye gec;erek t:tkiklerine devam edecektir. 

Vekil T ekirdagmdaki baymdtrhk i$ • 

lerinden memnun kalarak aynlml~tlr. 

Titulesko • • 
I~ID 

bir protesto 
Milli koylii partisi hii
kUmeti tenkid ediyor 
Biikrc~ 27 (A.A.) - Milli koylii par

tisi icra komitesi ittifakla kabul ettigi 
hir karar suretinde Milletler Cemiyeti
nin tensiki mevzuu bahsoldugu bir SI· 
rada Tituleskonun bertaraf edilmi~ ol
masml ve keza hi.ikumetin miifrit sag 
cenah ~ereyanlanm rni.isamaha ile kar
§Ilamastm ~iddetle protesto etmektedir. 

Frans1z el~ileri arasmdaki 
degi§iklikler 

Paris 27 (A.A.) - Fransamn Moskova 
buyii.k elr;isi M. Alphand, tekaiidliik 
talebi kabul edilmi§ olan M. Clauzelin 
yerine Bern bliyiik elc;iligine, M. do 
Saint Quinten keza tekalidii ihtiyar 
etrni§ alan M. de Chambrunun yerine 
l1:oma biiyiik elc;iligine, Hariciye Veka
letl siyasi ve ticari i§ler miidiir mua
vini M. Coulondre, Moskova biiyi.ik elr;i
ligine ve M. Peurouton, tekaiid edilecek 
olan M. Jesse Curleyin yerine Buenos
Ayres biiyiik el~iligine tayin edilmi§
lerdir. 

Japonyadaki <;inliler 
i"okyo 27 (A.A.) - Polis, Japonyada 

1§ v:e giir;lerile me§gul olan ~inlilerin 
himayesi ic;in geni§ tedbirler almi§hr. 
Buna mukabil, ~inle rni.inasebette bu -
lunan ve yanh§ §ayialar r;tkarmaktan 
suc;lu olan ~inliler s1kl bir nezaret al -
tmda bulundurulmaktad1r. 

ltalya ile Yugoslavya arasm
daki ticari miinasebat 

Roma 27 (A.A.) - !talya ile Yugos
lavya, -iki memleket arasmdaki ticari 
miinasebetlerin arttmlmasma matuf 
bir itilafname imzalanu§lard1r. 

Ku§yemi ihracab 
Tekirdag 27 (A.A.) - Dun limandan 

lekiz bin c;uval ku§yemi yababnct ban
dtrah vapurla sevkedilmi~tir. 

Atina 27 (Hususi) - Manevralar 
yapmakta ola.t Y unan filosu yann sa • 
bahleyin Volesten hareket ederek Por
torafti mevkiine ~elecektir. Burada Kral 
ile Ba~vekil Amiral gemisi olan Averof 
kruvazorilne girerek filonun Saronikos 
korfezinde yapacagt manevralan takib 
edeceklerdir. 

Bu manevralar bittikten sonra Kral 
F alerde toplanacak biitun Yuna:n don an· 
masm1 tefti~ edecektir. 

Gazeteler, bu manevralann ehemmiye· 
tini tebari.iz ettiren yaztlar yazmaktadrr
lar. 

Posta 
Rikof 
Sovyet 

aras1nda 

komiseri 
azledildi 
komiserleri 
degi,iklikler 

Moskova 27 (A.A.) - Sovyetler Bir
ligi Merkezi !era komitesi bi.irosu Pos -
ta, Telgraf ve Telefon Komiseri Ri:kofu 
azlederek yerine Dahiliye Komiseri Ya
godayi ve Dahiliye Komiserligine de 
lvanovi~i tayin etmi§tir. 

Yunanistan T ekirdagin
dan bugday sabn ald1 
Tekirdag 27 (A.A.) - Yunanistan

dan gelen bir ziraat miihendisi, Tekir
dag bobrsasile <;orlu havalisindeki c;ift
lik ve koylerden bin ton bugday satm 
almJ§ttr. Bu bugdaylar Yunanistamn 
ball koylerinde tohumluk olarak dagt
tJlacagJ ic;in se~me olarak ve istanbul 
fiatmdan altmt~ para fazla fiatla toplan· 
mJ§tlr. 

Yunaniatanda i§~i tetekkiil
leri ittihad1 

Atina 27 (A.A.) - Merkezi Pirede 
bulunan Yunan mesai konfederasyonile 
Pire i~c;ileri te9ekkiilleri cMilli i§ler ve 
memur konfederasyonu~ namt altmda 
yeni bir te§ekkiil viicude getirmege ka
rar vermi!llerdir. Bu yeni te§ekkiile A
tinanm 135 diger te§ekkiilii de iltihak 
etmi§tir. 

Bu yeni te§ekkiil 4 agustosta tesis 
olunan yeni milli siyasete tamamile 
muzaheret edecektir. Yaptlan ir;timada 
Ba~bakan Metaksasm milli amele si
yaseti mi,iteaddid defalar alkt§lanmJ§
hr. 

Mugla yollap yap1hyor 
Mugla 27 (A.A.) - ilin biitiin ilc;eleri 

~oselerle merkezc baglanmt§tlr. Fethi
ye - Dat<;:a yollan da ac;1lml~hr. Yollar
da <;:alt§ma azami hadde varmt§tir. Ta
,·as yolunun 1limize aid k1smt da bit
mek iizeredir. 

CU.l\lHURIYE'.L 

f't8dtseler aras1nua 

Diinyan1n en 
itibarh adam1 

Turi&ttir. Biitiin modern fehirler, 
aralarmda kadmca bir rekabetle, 

onun tercihine Uryrk olmak irin .zara· 
fetin ve ca.zibenin en kuvvetli te&irle· 
rini arayarak &u&lenirler. Harb &onra
" itikadlarrndan birine gore altrn ma
deni bulmak irin yaprlacak hafriya· 
hn .1aha11nr onun ayah i.zleri tayin e· 
der: Ba&ttja yere ka:zmayr vurmak la· 
:zrmdrr. Devletler, belediyeler, ticaret
haneler onun zevkini, mefrebini ve 
heve•ini keJfetmege ralr,arlar. Avu•
turya gibi yalnr;;r; onun tevecciihile ya
famak i•tiyen memleketler vardrr. 

Kolayltk, ucu.zluk, gii.zellik, acaib
lik, edtilik, yenilik gibi ktymetlerin 
•eccade•i onun ayaklan altlna .1erilir; 
devlet ona poli•inin, a•ayif memuru· 
nun dudaklarile giil iim•er; fehir on a 
belediyecio~inin, acentalannrn, tercii· 
manlarrnrn elile •elam t;akar. 

4:N ekadar turiatini.z var ?-. •ozii, 
4:nekadar •ervetiniz var, nekadar me· 
deni;yetini.z var? -. demektir. Sanki a
~trlardanberi, mabed, miize, heykel, 
•ergi, abide, biitiin gii;;r;el e•erler tu
riat it;in ha.ztrlanmrfhr: lfinde herke
llin ibadete mecbur oldugu mabedlere, 
turi.1t, go.zlerinin keyfi ifin, bir feY 
gormek it;in, vakit get;irmek it;in gi
der; ko,ebafrnda Goethe'nin, yahud 
miizede Venu11 de Milonun heykeli 
her an onu bekler; heykel veya in•an, 
biitiin donuk veya cilalt go.zlerin ba· 
kr~larr hududlara dogrudur: Turi.t 
geliyor mu? 

Gel•in diye Jenlikler, bayramlar, 
kerme•ler, fe•tivaller yaprlrr; grup 
halinde •eyahatler tertib olunur; ge• 
t;ecegi yerlere acentalar va•rta1ile 
rengarenk davetiyeler yagdtrrlrr. 

Gelir•e onu agrrlamak it;in garlara 
ve rthtrmlara kofulur. Nerede i•e im· 
paratorlar da fOiorler ve hamallarla 
beraber onu trenden inince kar,tltya• 
cak ve hahrtm •oracaklardtr: 

- Turi•t ha.zretleri afiyettedirler 
in,allah? 

- Fena deiilim imparator. Falurt 
kunduramrn bagt bira:z: 11ltryor. $unu 
allrctk gev,etir mi•in? 

- Ba,ii.tiine turi.t ha.zretleri, bun• 
dan daha biiyiik bir ferefle yapabile
cegim hit;bir feY yoktur. 

V e imparator, nerede i.1e igilecek· 
tir; bait gev,etirken, nerede i1e, tu
rilt ha.zretlerinin ayalrlarrna biitiin 
millet namrna fiikrantnr bildirmek 
i~in, dudaklarrnrn ucunu Jegdirecek· 
tir. 

PEYAMJ SAFA 

Parti ocaklar1 
kongreleri 

Ocak kongreleri ay sonu
na kadar ikmal edilecek 

Cumhuriyd Halle Partisi Ocak kon -
greleri devam etmektedir. Aym sonuna 
kadar biitiin ocaklar kongrelerini ik.mal 
edeceklerdir. 

Evvelki giin Oskiidar kazasmda Sa • 
lacak, Muradreis, T opta§t ocaklannm 
kongreleri yaptlmt~hr. Dun de Belediye 
ve Parti erkanmm i~tirakile Yenimahalle 
ocagmm kongresi akdedilmi~tir. 

Kongrede y1lbk ~ah~ma raporu okun· 
mu~ ve heyeti umumiyece kabul edilmi§
tir. 

Rapordan sonra dilekler bahsine ge • 
~ilmi~ ve Baglarba~mda bir Ocak binast 
in~ast teklif edilmi~tir. Bu teldif kongre· 
ce kabul edilmi~tir. Bu esnada .azalar -
dan biri, binamn bir an evvel yap1lmast 
ic;in o civarda bulunan arsasmt Ocaga te· 
berru ettigini beyan etmi~tir. 

Kongrede bulunanlar da binamn in~a
st i~in muavenette bulunacaklanm vadet· 
mi§lerdir. 

lzmirde incir, uzum sah§lart 
Izmir 27 (A.A.) - Bu hafta ir;inde 

borsada 6 kuru~ 20 paradan 16 kuru§a 
kadar 14865 c;uval incir ve 6 kuru§tan 
20 kuru~a kadar 38306 t;uval iiziim satll· 
ml§tir. Mevsim ba§langtcmdan bugi.ine 
kadar sahlan incir 933,098 ve iizi.im ise 
163,615 c;uvaldtr. 

Fiatlar hararetini muhafaza 
tedir. 

----

etmek-

AVRUPADA HARB OLACAK Ml? 
Sh 0. <;emherleyne gOre 

ihtimal uzak degil!. .. 
«Sahne korkuncdur, fakat heniiz aktorler eksik ... 
Almanya, Miistemleke imparatorlugu kurmaga 

kalkarsa vaziyet ne olacak ?» 

Zecri tedbirlerin ilgasmdan sonra I 
italya ile mevcud gerginligin izalesile .. 
Almanya ile Avusturya vaziyetindeki 1 

gerginligin ortadan kalkmasmdan maa
da vaziyette salah aramak beyhudedir. \ 

Lokarno devletlerinin ic;timat c;ok 
buhranh . olacaktJr. ingiliz hiikumeti ' 
tarafmdan teklif olunan ic;tima tarihini I 
Almanya mevsimsiz addediyor. Umu
mi teminatt andla~ma maddeleri halin
de tesbit ederken de Almanya ayni ha
leti ruhive altmda hareket etmek isti
yecektir." italyan siyasetinin istikbalde 
takib edecegi hat ta ~iiphelidir. Bu si
yasetin istikrar peyda etmesi devletle
rin Habe§istandaki emri vakileri tam
ytp tammamalarile c;ok yala.ndan ala
kadardlr. 

Mi11etler Cemiyetine gelince, bu te· 
te§ekki.il sulhu muhafaza ve istilaYI 
menedememi§ olmakla son rnuvaffaki
yetsizliginin golgesi altmdad1r. !stik
bali takarri.ir etmemi§ oldugu gibi te
min edebildigi hi~aye de ~ok mahdud 
ve §iipheli bir haldedir. 

Diger taraftan Alman silahlanmas1 
hummah bir yan§ halinde devam et
mekte ve askerlik miiddetinin iki sene
}'e c;tkarJlmasl vaziyetin mii.saadesi nis
betinde tatbik sahasma intikal etmekte
dir. 

Danzigm Nazi liderleri, Almanya ile 
lehistan arasmdaki on senelik mi.itare
keyi ihlal etmi§ olduklanndan bu c;ap
ra§Jk mesele tekrar konsey ruzname
sinde yer tutmu§tur. Ve nihayet, ispan
yadaki dahili harb, tiiyler iirpertici bir 
vah§etle devam etmekte ve Pirene sil
silesinin crok uzaklarmdaki devletler 
arasrnda bile husumetler dogurmak
tadlr. 

Sulh yolunJa muvallahiyetler 
Kendi memleketimizi tetkik edecek 

olursak, MlSirla akdolunan muahedeyi 
bilan~onun karlar losmma kaydetmek 
!aztmdtr. Buna ragmen Filistinde hala 
belah bir i~le rne§gul bulunmaktay1z. 
Bu hadisenin 90k yakmda onii almaca
gmt iimid etmek te fazla bir kehanet 
olur. 

Filistindeki hadiselerle !spanyol asi
lerinin Merake§li asker istihdam etme
leri karga§ahklarm §imali Afrikaya si
rayet etmesini intac; eylemi§, Merake§ 
ve Cezayirden de tats1z haberler gel
mege ba~lamt§hr. 

Biiti.in bu vakayi dogrudan dogruya 
Avrupa vaziyetile alakadar olmamakla 
beraber aksiilameller dogurmaktan ve 
umumi sii.kunu ihlalden hali kalma· 
maktadtr. 

Parlamento tatilinin en rnemnuniyet 
bah~ safhast belki de ba§larmda Sir 
Walter Citrine ve Mr. Bevin oldugu 
halde Trade Union liderlerinin makul 
bir itidale avdetleri dense yeridir. 

Birkac; hafta evvel muvakkaten bir
birlerinden aynlan Fransa ile Lehis
tan tekrar birle~mi§lerdir. iki rnemle
ketin askeri erkam arasmda ziyaretler 
teati edilmi§ ve bi.itiin diinya bu ziya
retlerin s1rf bir nezaket eseri olmadtgJ
m takdirde gecikmemi§tir. 

Bu ziyaretler mevcud ve mii§terek 
bir korkuya i§arettir. Acaba bu korku 
nedir? Hie; sliphesiz ki Almanyanm da 
silahlanmas1 ve bu silahlanmanm kime 
kar~1 kullamlacagmm bilinmemesidir. 

Kii~iih Antantzn silahlanmast 
Bundan daha sonra da Ki.ic;i.ik Antant 

Hariciye Naz1rlanrun Bratislavadaki 
toplanttlan vukua gelmi§tir. Orada da 
SIZlltJ c;Jkmi§ ve maahaza i.ic; devletin 
birle~ikligi teyid edilmi§ ve Fransanm 
mali cihetten yard1m edecegi silahlan
ma i~inde ve lii.zumu halinde askeri ba
ktmdan birbirlerine yardtm meselesin
de anla§malar husule gelmi§tir. Bu ta
havvi.illerde bir miiessir aramak laztm 
gelse, harici tazyikm oynad1~ rol mey
dana crtkmaktadtr. 

Hakikat §Udur ki, bir taraftart Her 
Hitler amal ve makastdmm sulhperver 
oldugunu tekid ederken, diger taraftan 
da Alman hiikumetinin harekah bunla
n tekzib etmektedir. Almanya kuvvet
lendik~e. onun namma soz soyliyenle-

Yazan: Sir Austen Chamberlain 

Sir Osten ~emberleyn 
rin tehdidleri artmakta ve idarecileri
nin tav1r ve hareketleri de daha az uy
sal bir hal almaktadtr. Talebleri t;ogalt
makta ve tatmin edilmi~ bir devletler Sl· 

rasma c;ekilmesi it;in ileri siirdi.igii ~art
lar tahakkuk ettikc;e bu talebler gitgide 
tevessii etmektedir. 

Miistemlehe talebleri 
Harbden evvel Alman bahri rekabeti 

bi:uimle Almanya arasmdaki gerginlik-. 
lerin en esaslism1 degilse bile en esas
hlarmdan birini te~kil etmekte idi. Bu 
sahada yeni bir rekabet tehlikesini Lon 
dra bahri anla§malarile bertaraf etmi~ 
oldugumuzu sandtgtmtz esnada harbden 
evvelki bahd rekabetin yerini bu sefer 
de manda altmdaki topraklar i§gal et
mi~ oldu. 

Mi.istemleke sahibi olmanm bir §eref 
meselesi oldugu ileri si.iriilmektedir. 
$eref meselesi de Alman nazarmda hie; 
bir kanun tammtyan, her tiirli.i muahe
delerden iistUn tutulan bir meseledir. 

Alman bahriyesi, Almanlarm deniz
a§tn mlistemlekelerini miidafaa ve mu
hafa:z;a mazeretinden dogmu§tu. Lon
dra ania§mast ise devamh olacakh. Al· 
manyaya mi.istemleke imparatorlugu 
kurma hakla. verildigi zaman Lomira 
bahri anla~mas1 kac; giin ya§tyabilir? 
Bu da tipk1 Lokarno gibi Milletler Ce
miyeti konseyi aksine karar vermedik
cre ilelebed devam etmesi laz•m gelen 
Lokarno muahedesine di.inecektir. 

Avrupadan haricdehi te•irler 
Bu tehdidler, Avrupa hududlarmdan 

haricde de tesirlerini gostermektedir
ler. Dogrudan dogruya ve yegane sebeb 
olmasa bile Avustralyamn tarihte mis
li gori.ilmemi~ §ekilde siHi hlanma prog
ram! kabul etmesinde amil budur. Ce
nubi Afrikanm yeni silahlanma prog
ramma Alman tehdidleri kuvvetli bir 
sebebdir. 

Vaziyet parlamcnto tatilinden evvel
kine nazaran salah kesbetmi~ saYJla
maz. Her halde i.ic; memlekette harb 
kelimesi be§ikten mezara kadar herke
sin agzmda dola§maktad1r. Harb, mek
teblerde te§vik ve iiniversitelerde ted
ris olundugu gibi halk nazarmda da 
hayatm en biiyi.ik gaye ve maksad.J ve 
en biiyiik !?erefi olarak ya§atilmaktad1r. 

Avrupa korku ic;inde bulunuyor. Pen
ceremizi aQhgtmlz zaman sulh manza
rasile kar§Jla~mtyoruz. Fransa Cumhu
riveti ve onun halkmm akh selimine 
uimadtm olmakla beraber §imdilik 
.~ransa sanayi sahasmda tehlikeler ge
r;irmektedir. Dahili karga§ahk ta mi.it
hi~tir. Fransamn yala.n istikbali de bu 
itibarla karanhkttr. ispanya ihtilal ic;in
dedir. 

Almanya yan yartya silah deposu ve 
yan yanya resmi gec;id meydamm an
dmyor. !talyanm heniiz nereye meyle
decegi belli degildir. ~ark hiikfunetlerin
de de umumi endi§e ve karga§ahk me,•
cuddur. Sahne ho~ olmamakla beraber 
heni.iz aktorlerinden baztlan noksan-
dtr. 
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Banka soygunculan 
yakalanddar 

Dort sene evvel Bursa 
Osmanb 

soyanlar 
Bankasmt 

ele ge~tiler 
Bursa 27 (Hususi) - Bundan dort 

sene evvel giipe giindiiz Osmanh Ban • 
kasmm Bursa ~ubesini so)'lan ve kasada 
mevcud 150,000 liranm 3,500 lirastnt 
ahp kac;an haydudlar, nihayet Bursa po· 
lisinin devamh takibatt neticesinde ya • 

I kay1 ele vermi~lerdir. . 
Bursa polisi bu bi.iyiik muvaffak1ye • 

tini ~u §ekilde elde etmi~tir: 
Bu iste methaldar olduguna §ilphe e • 

dilen s~b1kab giiri.ihundan Cafer esasen 
o gundenberi gizli bir surette takib edil· 
mekte idi. Fa kat c;ok kurnaz bir adam 
olan Cafer, biitiln takiblere ragmen ele 
hie; bir ipucu vermiyordu. Bunun i.ize -
rine mahir taharri komiserlerinden biri 
tebdili kiyafet ederek bir yolunu bulmu§ 
ve Caferle arkada~ olmaga muvaffak ol
mu~tur. Ve az zamanda taharri komiseri 
ile sabtkah Cafer canciger ahbab vazi -
yetine gelmi§lerdir. 

Bu esnada iki arkada§ bir hm1z §ebe
kesi kurmayt kararla§tJTml§lar ve bunun 
esasm1 tesbit etmek ic;in komiser, Cafere 
evinde bir rakt ziyafeti vermi~tir. 

Ve nihayet i~te bu ziyafet esnasmda 
Caferin dili ~oziilmii§ ve bankamn nastl 
soyuldugunu biitiin tafsilatile anlatmt§hr. 

Caferin anlattlgma gore bankayt 1ne • 
gollii Siileyrnanla gene inegole tabi isa
bey koyiinden Ahmed soymu§lardtr. 
Bunlar bankanm civarmda Orhanbey 
camiinde gizlice ele ge~irdikleri asker el· 
biselerini giyerek bankaya girmi§ler ve 
kasayt soymu~lardu. Bu para ile hila • 
hare inegolde rakt vesair i~kiler satan bir 
di.ikkan a~ml§lardn. Cafer soygun i§ine 
bilfiil i§tirak etmemi§, fakat fer' an ken -
dilerile mii§terek oldugundan o da bu 
c;ahnan paradan hisse almt§hr. Ciiretkar 
soyguncular ele ge~irildikten sonra o za· 
man bankamn Bursa §ubesi direktori.i o
lan §imdiki halde Osmanh Bankasmm 
Y enicami §ubesi ikinci direktorii Alya -
nak Bursaya davet edilmi§tir. Alyanak 
Bursaya gelerek su~lulan te§his etmi~tir. 
Bu htrs•zhga dair biitiin vesaik ve delail 
tesbit edilmi§ ve su~lular da su~lannt ta
mamile itiraf etmi~lerdir. 

Bu mi.ihim muvaffakiyetinden dolayt 
Bursa Emniyet Mi.idiiriini.i ve poli!ini 
tebrik etmek laztmd1r. 

Musa At~ 

Ceza kanununda 
yapdan tadilat 

Y eni fekill te,rinievvelde 
tatbik edilecektir 

Turk ceza kanununda yaptlmt§ alan 
yeni tadilat bir te§rinievvelden itibaren 
tatbik mevkiine girecektir. Y eni tadilatta 
§U noktalar goze ~arpmaktadtr: 

1 - Cezamn miktarma miiteaUik hii
ki.imlerde 1slah1 hal etmekte olan mah • 
kumlann cezalan muayyen bir mi.iddet· 
ten sonra yanya indirilmektedir. 

2 - 1925 te ceza kanunu yapthrken 
hc;an ve kanunun ruhuna aykm goriilen 
baz1 terciime hatalan diizeltilmi~tir. 

3 - Devletin emniyetine aid suc;lar· 
da, cezalar daha ziyade ~iddetlendiril -
mi~tir. 

4 - Beyaz kadm ticareti uzerinde 
sue; i~liyenlerin cezalart beynelmilel esas· 
lar gozoniine ahnarak §iddetlendirilmi§ • 
tir. 

5 - Eskiden yeni harfler kabul edi
lirken, §apka giymek hakkmdaki kanu • 
nun cezai miieyyidesi yeni harfler 1c;1n 
mer'i olmak iizere ceza kanununa ahn • 
mam1~tJ. Resmi muamelelerde eski harf· 
Jeri kullananlar hakkmda yalmz idari 
cezalar konmakla iktifa edilm~ti. Y eni 
tadilata gore, resmi muamelelerde, ~ki 
harfleri kullananlar ceza kanunu tara • 
ftndan cezalandmhr. 

6 - Herhangi siyasi bir partinin 
remzi ve i§aretleri ha,kalan tarafmdan 
kullarulamaz. Kullamldtgl parti tara.fm· 
dan milddeiumumilige ~ikayet edildigi 
takdirde takibat yap.Iarak cezaya c;arp• 
tmlacakhr. (Bu hiikiim bizde altt ok i§a· 
reti i~in cari olacakttr.) 

Edenin nutku · ve 
<;ekoslovakya 

Prag 27 (A.A.) - Siyasi mehafil, M. 
Edenin soylemi~ oldugu nutkun Alman
ya iizerinde mlisaid bir tesir husule ge· 
tirmege matu£ oldugunu anlamakla be
raber, bu nutkun muahedelerin yeniden 
gozden ge~irilmesini istiyenlerin hul
yalanna kuvvet vermek gibi makus bir 
netice hastl etmi~ oldugunu beyan et
mektedirler . 
( l Var1m Adam J 

ti 
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Komiser c;ocuga: dun ak§am, yemegi bir arkada~tmda ye· 
- Bak Sosteu, dedi, bu ak§am saat dim. isterseniz size isim ve adresini vere

dokuzda Chanaleilles sokagma gider ve y1m. 

Cumhuriyet Matbaast 1936 - Dordilncu 
citd - Fiatt 50 kurU§ 

o adama §U listede yaz1h yanh§ maluma- - Onu istintak hakimine venrsm1z. cK1rk Y1h m ii~iincii cildi vesilesile 
yazd1~m1Z yaZlda birinoi ve ikinci cil
dinden de bir nebze bahsetmi~tik. Ese
rin umumi klymet ve ehemmiyetini 
gostermek i~in gonliimiizce, o, satlrlar 
pek klsa idi. Bu dorduncti. cildin ne~ro-

t1 verirsin. ;limdi benim vazifem sizi tevkifhaneye 
Generalin kamile ~ocuk di§an c;tkt1g1 atmaktu. Mademki hudud haricine attl· 

zaman, komiser arkada§J Caroba sor - mak emrine riayet etmediginizi itiraf e -
du: diyorsunuz. 

- Ne dersin~ 
- Daha bir§ey diyemem, c;iinkii on-

ceden yalan sayledi. Ceneralin kans1 o· 
nu ~ark istasyonunda miilteciler arasm -
da gorunce 15 2 nci alaydan ,Ser
lok oldugunu soyledi. Zira kar~lSln
dakinin bir general kanst oldugunu bil • 
miyordu. Fa kat o alayda hu isimde bir a· 
damm bulunmadigt tahakkuk edince bu 
sefer annesini Almanlann yakaladJgmt 
ve onu kurtarmak ic;in de kendisinin Al
manlara casusluk etmegi kabul ettigini, 
lakin vatana ihanet edemiyerek ic;ini onu 
himaye eden general kansma a<;ttgml 
soyledi. Kendisinde yalan uydurma il -
leti var! Bence, hele §U isme bakm Sos· 
ten Serlok .. ;larlok Holmesten c;ahnmt§ 
degil de nedir? Y alan! ann gayet hesahh 
soylenmi§ olduguna bakmaym, bu has -
tahga tutulanlar hie; saC<malamazlar. 

*** 
Komiser, miifetti~ten daha dogru gor- lunmasm1 bir frrsat bilerek bu eseri bir 

k k · . d F daha ele alaca&Iz. 
mii§ oldugu i~in pe c;o seVImyor u. a· Esasen bugiine kadar bir~ok karile-
kat saat dart sularmda yaz1hanesinde ge· rimizin bu eseri allp okuduklarmdan 
neralin kansile sozde Sosten ;lerloku go- eminiz. Tekrardan maksadlffilZ heniiz 
riince §a§tl. bu vesileyi bularruyanlan ikazd1r. 

Kadmcagtz: M. Turban Tanm salahiyettar kale-
- Bir ~eyrek saat evvel M. Carob mile bu siitunlarda ~1kan diger bir yazl

bana telefon ederek buraya gelmemi iste· da okudugumuz gibi: cOn dokuzuncu 
di. Bir§ey mi oldu ocaba? asrm sonile yirminci asrm ilk ylllarm

Bu 51rada miifetti§ Carob da i~eri gir- da TUrk edebiyatmt miisbet veya menfi 
istikametlere siirlikliyen biitiin §airier 

rui§ti. Arkasmdan bir adam geliyordu. ve ediblere dair bu cilde kuvvetli tah-
Kafasmt kaptdan sokar sokmaz: <<0 i§ - Iiller konulmu§tur .• Halid Ziyanm ken
te! 0! » dedi. (:ocuk komiserin kol tugu- di edebi hiiviyetini maydana ~1karan 
nun arkasma saklanmi§ yalvanyordu: sat1rlarmdaki samimiyeti gordti.k:ten 

- Aman kurtann beni. Baham gel- sonra zamanmm biitiin edebi ~ahsiyetle 
di. Oldiirecek beni I Oldiirecek I rini nasd derin bir garii§le tahlil edece-

fc;eri yeni giren adam: gini ve bundan edebiyatmuz i~in ne 
- Evetl Bay komiser, dedi; maalesef geni§ istifadeler haS11 olacagm1 aynca 

;.:.. l kayde li.izum var ro1? 

*** 
bu c;ocugun babast bulunuyorum. vg urn ilk cildler evvelce de ·i§aret ettigimiz 
Suplice on be§ gun evvel efendimin hi • gibi Halid Ziyanm ilk devirlerine aid 

Ertesi giinii Carob komisere: sikletine binerek kac;b. Onu lurd1 IDI, sat· oldugu ve hepimizce bilinroiyen nokta
- M. Boluyu, dedi. Hakltsmtz, kii- n m1 bilmiyorduk. Bir daha goziikmedi. Iar bulundugu ic;in bize bircrok esash 

<;iik Sosten ~erlok galiba yalan soyleme- Sonra c;ocuga donerek ilave etti: istifadeler tern in etmi§ti. Bu son cildde 
mi~. (:iinkii (Sosten) e diin ak§am ran - _ Simdi goriirsiin, seni gidi afacan ise alakanuz biisbi.itiin degi~iyor. Bura-
devu yerinde bir adam yana§b ve ona sem. da cMavi ve Siyah• m ilk ne§ro1undu-
yanh• li'steyi· verdig~ini iddia ediyor. Biz, gu srralardaki heyecanlarimlZl bir daha 

~ <;ocugu kulagmdan yakahyarak hir k t H adarru takib ettik. Epey yiiriidii. Bir ka· ya~1yoruz. Tiir romanm1 yara an a-
temiz dovrnege ba§ladt, elinden yavruyu 1 d 

~eba§mda tek bir taksi otomohili vardt. zor kurtardtlar. lid Ziyanm biitiin eser eri arasm a 
Oturdugu yerin adresini vererek kine at· *** cMavi ve Siyah• m gok husust bir mev-

ladl. Bl·z de hemen otomobilimize bine - kii vardir. (:ocugun yalan soylemek illetine tu • Ced'd · 
rek arkaslndan gl.t.:k. Kap1c1dan ismini f Bilhassa cEdebiyatl 1 e• nm na-" tulmu§ olmasmdan §iiphelenen mii etti§ 
Sorduk. M. Mar.:nm1· .... Hergiin 1svir- stl meydana geldigini anlatan klSlmlar 

" • 'Y gaib <;ocuklann fotograflarmi kan§hra -
reden kendisine bir siirii mektub gelir - rak ic;inde sahte Sosteninkini de hulmu§" c;ok dikkatle okunnuya deger. cEdebi-
mi~. Sabah erken <;1k1p ak§am gee; do - tu. Bir taraftan habasma telefon eder - yatl Cedide• bugiin tarihe karl§ffil§tll'. 
nermi§. Biz de onu bu sabah gozetledik. ken diger taraftan da M. Schwartz ile i§ EdeQiyat tarihlerimiz, miielliflerinin go 

M. Martl·n sokag· a r1ktnca, kap1c1 bizi k k rii.,lerine gore onu bize anlatlyorlar. 
-:r goren saat umusyoncusuna O§mu~ ve ~ 

onun odasma soktu. l•te masasmm iisti.in· Fakat ne de olsa onu yapanlar kadar 
• Martin ismini takmmak mecburiyetinde 

de §U mektuhu bulduk. anlatamtyorlar, cKirk Y1h m bu cildi-
kalan zavallt adamm dogru soylemi§ ol- 1 Mektubda §unlar yaz1h idi: ni okuduk~a insan bunu pek iyi an tyor. 

«- Azizim M. Schwartz, dugunu artiami~tl. Sozde Martin de bir Bu cildin milliim bir meziyeti de te-
Mezieres sokagl i§i bana oyle geliyor saat sonra M. Schwartz olarak ve iftira· lif, terci.ime, hatta intihaller haklanda 

ki pek miikemmel. lstihbarat elde etmege Yl ispat etmi~ bulunarak tevkifhaneden herkesin istifadesini mucib olacak bir 
devam edin. HaztrladtS'tmtz darbenin c;tktyordu. ~ok mi.ilahazalar ortaya atmas1dll'. Ha-
muvaffakiyetle neticelenmesi ic;in edine - F. V ARAL lid Ziya bu mevzuun en salahiyetli ka-
cegimiz istihbarat gayet sarih olmahdu.» ~======~==~==='"!!- lemidir. Onun siiylediklerini dikkatle 

Lachmann okur ve meydana ~t.karchgt hakikatler-
Garob soziine devam etti: den istifade edersek yarm icrin daha ve-
- Bunun iizerine ben sahte M. rimli olmak imkaruarmt buluruz. 

Martini tevkif ettim. :Feridun Osman, Halid Ziyarun eser-
M. Martini komiserin yamna getirdi- lerini saymi§. Bu cKll'k y 1.h biiyiik edi-

Ier. bin lork ikinci eseri oluyormU§. Kirk 
- Diin ak~am Chanaleilles sokagm • Ylh bu dart cilde 51gn-u~ degildir, Bu-

da ne anyordunuz ~ 
nun arkas1 gelecegi gibi eserlerin sayt· 

- Bir taksi anyordum. Bu c;ocuk ya-
smm daha c;ok artaca~ mu~akkak:trr. 

mma gelerek yolunu sordu. 
- Fa kat size, Almanlann atttklan Biz bu temennile i.istada muvaffakiyet-

toplann hangi noktalara dii§tiigiinii gos - ler dileriz. 
teren bir liste verdigini de inkar etmeyin. =~--~~===~~==""!!'!!~ 
Evinizde bulunan bir mektubda, Mezi • Maniaa kiiltiir kongreleri 
eres sokagma isabet etmesine saik oldugu- Manisa (Hususi) _ Manisa Kiil-
nuz toplardan dolay1 size te§ekkiir edili- A. • h 1 tiir Direktarii N aili vzeremn er Yl ter· 
yor. biye ve tedriste daha fazla verim almak 

- Cer~i ismim Sehwartzdu; fakat i~in tertib etmekte oldugu kongre bu y1l 
Alman degil, Zurich §ehrinden bir 1s - da kazalardan gelen ve merkezden sec;i· 

vi<;reliyim. Sahte bir isim aldim; c;iinkii M. Turhan TaniO len murahhas agretmenlerin i§tirakile 
hndud harici edilmeme karar verildi. Cazi okulunda 23 eylulde i,e ba§laml§· 
Sozde hiikumet aleyhine sozler soylemi-

~im. Bunun bir iftira oldugunu ispat e • adedi azalmiS eserleri tlr.Bu y1lki ruzname de ehemmiyetlidir. 
dinciye kadar Martin ismi altmda hiivi· ; Bilhassa ogretmenlerin c;ah§ma ve idare 
yetimi sakhyacaktun. Zira biiyiik bir sa· i~lerinde vahdeti temin edecek mevzular 
at i§i yapworum. Mektubda bahsedilen Cumhurlyet sec;ilmi§tir. Kongre iic; dort gun devam et· 
darbe, asker i~in hiiyiik bir saat stokunu tikten sonra dagilacakhr. 
Fransaya ithal etmek i~idir. Bu hususta Her ytl gibi bu defaki kongrede de 
Mezieres sokagmda buyiik bir saat ku- almacak miihim kararlann kiilti.ir saha-
musyoncusile i§i yoluna koymaktayun. smda verimi ~ogaltacag1 tabiidir. Bu ci-
F a kat size, giinlerimi ne ile i~tigal ede - hetten bu kongreleri tertib eden KUlti.ir 
rek g~irdigimi isbat edebilirim. Mesela Direktorii takdire §ayandtr. 

Pend.kteki beyaz ev 
Zabala roman1maz: 38 

Ahmed Kenanla Nerminin bindikleri 
arabanm iki mum lambast yerde kii~iik 
bir noktay1 aydmlabyor ve bir cutz abn 
nal seslerinden ha§ka <;It i~itilmiyordu. 

Arabac1 pazarhk etmeden binen bu 
kibar kt11kh kadmla erkekten istedigi pa· 
raYl koparacagm1 dii~iinerek, memnun
du. Neye ya5ar ki beygire savurdugu 
ktrbaclann da, kiifiirlerin de faydas1 ol
muyor, araba yava~ giden bir adamdan 
fazla yiiriimiiyordu. 

Bir miiddet, yalmz arabacmm, hayva
nml te§vik yolundaki sesi i§itildi. N eden 
sonra Kenan, yanmdaki gene klZa: 

- Bu saatte, bahsettiginiz koye ni~in 
gidiyoruz, kalacak m1y1z '? 

Diye sordu. Nermin, yalmz Kenamn 
i§itebilecegi bir sesle: 

- Bilmem! cevabtnt verdi. Hatta 
koye girip girmiyecegimizi de bilmiyo -
rum. Bunu sonra anlanz. Hele bir vara
]un oraya. 

- Bana danlmay1n1z Nermin Ha • 

mm. Fakat size baz1 sualler sormaga 
mecbur oldugumu goriiyorsunuz. 

- Haytr, hayu ... Nasu danlmm~ Si
zin nekadar nazik ve kibar oldugunuzu 
gardiikten sonra dartlmak elimde mi? 

;lu tek ciimle ve bu ciimlenin ifade 
edili§ taw, kii~iik arabamn i~ini birden· 
hire bir cennete c;evirmi§ti. Kenan kendi
ni diinyanm en mes'ud adamt hissetti. 
F akat, hayatta yapaytlmz kalmt~, bir 
taktm tehlikeli maceralara siiriiklenmi§, 
helki bilerek, belki bilmiyerek veya zorla 
baz1 hadiselerin, kanh vak' alann kahra
mam olmu§ bir gene kadmm kendisine 
gozii kapah muzaheret eden adama 
kar§t minnettarhk duymamas1 kahil mi'? 
N ermin bu minnettarhgmt iki kiic;iik ke
lime sayesinde nekadar kuvvetle izhar e· 
diyordu. 

- Size bir sual daha soracag1m. Bu 
ak§am nerede yatacagmtzt bl.liyor musu· 
nuz Nermin Hamm? 

Kenamn bu sualine gene ktz, tered • 

diidsiiz cevab verdi: 
- Haytr. Hatta yatmtya imkan ve 

vakit bulup buhntyacagum da bilmiyo
rum. 

Lamhalarm makus istikamete verdik
leri ziya dalgasJ i~inde Kenan, gene ki
zm sozlerinin tesirini merak eder gibi 
kendisine hakttgmt sezdi, hafif~e giilii
yordu. F akat biraz sonra ba§IOI c;evirdi 
ve onu gene derin bir yeis kapladJ. 

- Arabactya sorar mtstntz? Dolay
obaya daha nekadar yol var '? 

Arabac1, gene k1zm sualini i§iterek 
cevab verdi: 

- Bu gidi§le yirmi dakika kadar ... 
N ermin sesini biraz daha yiikselterek: 
- Koye girmeden evvel, sol tarafta 

biiyiik bir bagm icrinde beyaz ko~k var, 
biliyor musun araba"cJ? 

Arabact bu suale birden cevab vere· 
medi. Dii~iinmege ba§ladt. Sonra elile 
sagdaki, soldaki kii~iik evleri, baglan 
gostererek: 

- Bag, bah~e. ev ~ok... Hangisidir, 
ne bileyim? Kimin evi derler on a'? .. 

N ermin dii~iiniir gibi yaparak: 
- Ben de bilmiyorum. Sahibi hi<; go· 

riinmezmi§; ihtiyar bir adammt§; diyor • 
lar. 

imrabda ge~en bir gece 

Mahpuslara tatbik edilen (Buak$amkiprogram) 

yeni usuliin faydalan 
Jandarmalar1n bile kele~e takmaga kiyamadlk
lari iki gene mahpus, istanbula yalniZ gelerek 

hapisaneye nasd teslim olmu.lar! 

lmral•da ~ift •iiren mahkumlar 

Arabalarmuz bizi iki saat gezdirdi. 
Adamo agachk olan taraftm dola§ttk. 
Burada yeniden hiiyiik bir ceza evi ya
ptlacakmt§.. Vekil anlattt. Y eni ceza 
kanununun tatbikmdan sonra mahkllmlar 
dart devreye aynlacaklarmt§. Devreleri
ni ikmal edip te dordiincii devreye ge<;en 
uslu mahkumlann ailelerini garmelerine 
de miisaade dilecekmi~... ' 

lki saatlik sarsmttdan sonra tek
rar ceza yuvasma dondiik. Bizim 
§erefimize pehlivan giire~leri tertib 
edilmi§. Zaten ada halkmt te§
kil eden 80 mahkllmdan klrkt pehlivan
mt§ .. Aylardanberi devam edegelen ~am
piyonamn final mac;mt seyrettik. Y agtz 
iki delikanh be§ on dakika altalta, iist
iiste miicadeleden sonra icrlerinden Hiise
yin kazandt. Saracoglu kazanana miika
fat olarak §eker dolu bi.iyiik bir kutu he· 
diye etti. Sampiyon da bu §ekeri arkada§· 
Ianna dag1tt1. 

Adamo bu giire§ miisahakalanm sey
rettikten sonra miisamere salonuna gittik. 
Orada da 1stiklal mar§ile ba§hyan ve bir 
monologla biten miikemmel bir miisame
reye ~ahid olduk. 

Ak~am yemegini c;evrilmi§ bir kuzu zi
yafetile gec;irdik. Daha sonra bu seya
hatte bize en fazla tesir eden dakikalan 
ya§adtk. 

rasmt da dinledik. Kansmt c;ok seviyor· 
mu~ .. Ba§kasile yakalami§.. Simdi 15 se
neye JJ.lahkllm .. Y edi senedir yabyor. Bu 
7 senede a§kt hala geC<memi§... Bilakis, 
her gec;en gun bu ihtiras1 koriikliiyor. 

Bizde yeni tatbik edilmege ba§lanan 
ve heniiz ilk ad1m olan bu hapisanede en 
miihim vak'a §udur: Buraya getirilen 
mahkumlar arasmda son derece masum 
c;ehreli iki gene de var. Bunlarm Edirne 
hapisanesine nakledilmeleri icab etmi§ ... 
F akat faziletli hirer adam haline geldik· 
Jeri kanaati hastl olan Attila ve Deniz 
admdaki bu genclere kelep~e takmaga 
kimsenin gonlii raz1 olmamt§. Attila ve 
Deniz jandarmas1z, gardiyanstz, kelepc;e· 
siz fstanbula gelmi§ler.. V e istanbul so
kaklanm kollanm salhya salhya dola~
ttktan sonra dogruca hapisaneye gidip 
kaptyl c;almi§lar ve (biz geldik, bizi E
dirneye sevkedin) demi§ler. 

Bunu i§ittigimiz zaman parmagimtz 
agZimiZda kald1. Uzun lafa ne hacet! 
Diger hapisanelerle imrahdaki terbiyeyi 
ve gayeyi bizzat mahkumlarm hapisane 
edebiyatmdan aldigimiz bu ayrl ayn iki 
k!t' a ne guzel canlandmyor. 

Hapisanedeki k1t' a ~udur: 
Ak$am olur kovu~lann kapuan kapantr 
Kim1miz barbut oynar, ktmlmlz bitlen!r ... 

1mra1Ida yiikselen cevab da §Udur: 

iSTANBUL: 
12,30 plakla TUrk muslklsi - 12,50 hava

dis - 13,05 plii.kla baflf mi.izik • 13,25 muh~ 
telif plak ne§riyatt - 18,30 ~ay saati, dans 
musikisi - 19,30 konferans: Dr. F. Kerlm 
tarafmdan - 20,00 Vedia R1za ve arkada§~ 
Jan tarafmdan Tiirk muslkisl - 20,30 Ti.iric 
musiki heyeti tara.fmdan klasik eserler -
21,00 solo plaklar - 11 ,30 orkiestra - 22,30 
Ajans haberleri. 

<Avrupa merkezlerlnin programlarx gel· 
mediginden konulamamJ~tJrl . 

NOBET~iECZANELER 
Bu ~ece nobe~i olan eczaneler ~unlar• 

dxr. 
istanbul cihetindekiler: 
Aksarayda (Etem Pertevl, Alemdarda 

(S1rn Raslm) . Bakukoyde (Merkez), Be -
yaZidda (Belkisl , Emlnoniinde (A. Minas
yan), Fenerde (Emllyadi), Karagiimriikte 
(Suad) , Kii9iikpazarda (Hasan Hulusl), 
Samatya, Kocamustafapa§ada (Rtdvan), 
§ehreminlnde CA. Hamdl), §ehZadeba§mda 
(Ismail Haklnl. 

Beyoglu cihetindekiler: 
Galatada (Yl~opulol, Haskoyde (Bar~ 

but), Kas1mpal?ada. (Vaslfl, Merkez nahl
yede (Matkovi~l. (Vlnkopulol, ~l~llde (Pel·· 
tevl , Takslmde (Kemal Rebi.ill. 

Uskiidar, Kadtkoy ve Adalardakller: 
Biiyiikadada (~inasil, Heybellde (Ta -

n~l , Kadtkoy, Pazaryolunda (Rifat Muh
tar), Modada CAlaeddinl, Uskiidar, iskele· 
ba§mda (Merlrez) . 

~ehrimize gelen sirk 
temsillerine ba,Iadt 

Evvelki giin tzmirden istanbula ge
len sirk, dun Harbiyede, Si.irpagobda 
oyunlarma ba~lamt~hr. Sirk idaresi bu 
milnasebetle di.in istanbul gazetecileri
ni davet ederek hususi bir matine yap~ 
m1§t1r. 

Sirk, bundan evvel istanbula gelen 
sirklerden daha biiyiik ve zengindir. 
Bilhassa hayvan ~e§idi ~ok fazlad!r. Bu 
arada dort iil vardJ.r. Yedi tane aslan, 
dokuz tane §imal ve i.ic; tane Afrika 
ay1s1, kartal, akbaba, devekU§U, muhte
lif cins maymunlar, yaban e~ekleri, at· 
lar, yiikseklikleri 60 - 70 santimetrelik 
kiic;iik Midilli atlar1 ve bir de panter 
vard1r. 

Bu hayvanlarm hepsi de gok §ayani 
dikkat numaralar yapmaktadrrlar. 

Sirk idaresi, mek:teb talebelerinin 
hayvanlan gtirebilmeleri igin kolayhk 
yapmaga karar vermi§tir. 

Toplu bir halde gelen talebelerin pek 

Hapisaneler miite~asstst, Amerikah 
miiste§ar ve gazeteciler aynca bir kafile 
halinde mahkumlarm arasmda oturduk. 
Etrafuntzi c;evirdiler. Ak§amm garihlili
gi de c;okmii~tii. Mutahhar onlarla derd
le§ti. 

ufak bir para mukabilinde gti.ndiizleri 
imralui.a varcltr gilzel bir kuyu, hayvanlan gormelerini temin edecektir. 
Ne kumar var, ne tii.tiln; henwm ~all§ yat, 

Mahkumlann arasmda Emre admda 
baglama c;alan hir gene var ki §arktya 
ha§ladJgt zaman yalmz mahkumlan de
gil, bizi bile aglattJ .. Evvela (Ciizel lz. 
mir) mar~mt heraherce soylediler. Sonra 
(Palan dogen) §arkiSim dinledik. Hapi· 
sane §arklSlm soylerken gozlerimiz dol
DlU§tu: 

Ey miistantik miistanttk, 'benim cezam ka~ 
sene 

Bfr haytrstz yO.r i~in !dam dediler bana 
Ben verem oldum, sarartp soldum. 

Mapustavtm mapusta 
Beni buradan alsmlar 
Ay§e ile Fadime 
Gtlnlerimi sarsmlar 
Ben vel'em oldum, sarartp soldum. 

Burada kafiye ve vezin aramaga ne lii
zum var. Dart duvar arastndan bundan 
daha vezinli ve kafiyeli ~iir mi <;tkar? 
Bunlar mtsra degil, hirer zehirli ok san· 
ki. .. 

Emrenin sesi <;ok giizel.. Onun mace· 

Arabac1 hayvana bir kamc;t daha §ak
lattp: 

- Delr ... Haydi Kamber! dedi ve 
cevab vermedi. 

N ermin arabadan dt§an igilerek bu 
zifir karanhgt i<;inde yolu ve evleri tayine 
~ah§1rken Kenan kendi kendine: 

- 0 da burasmt pek iyi bilmiyor. 
Y ahud gidecegi yeri karanhkta tayin 
edemiyor! 

Diyordu. Birden gene ktz Kenamn 
kolunu diirttii. 

- Kenan Bey, dedi. Lutfen si:iyleyi
oiz, arabac1 dursun ... 

Araba durdu. Fa kat gene ktz, ne ya
pacagmt asla bilmiyen, yahud yapacak
larmdan korkanlara mahsus bir tereddiid 
ve endi§e i<;inde kimtldanamtyor, mthlan· 
mt§ gibi duruyordu. Cozleri arabamn 
perdeleri kenanndan uzakta bir karartlyt 
yirtmiya c;ah~tyordu. Kenan: 

- Nermin Hantm, dedi, inecek misi
niz '? Arad1gm1z eve geldiniz mi '? 

- Evet; geldik. Fakat.., 
- Korkuyor musunuz '? 

Bilmiyorum, bilmiyorum dogrusu. 
Biraz dii§iinmeliyim. 

- Beraber dii§iinelim. Sizin araba • 
dan inmenizde, arad1gmtz eve gitmeniz-

uyut .. 

*** 
Kafilemiz geceyi 1mrahda ge~irdi. 

Biz de mahkumlarla beraber ayni katta 
yatttk. Sabahleyin buraya ~ok emek ver· 
mi§ olan Bursa Miiddeiumumisi Cemile, 
buranm emektar idare memuru Ahmed 
Nuriye ve mahkumlara veda ederek er
kenden bu ceza yuvasm1, bu yeni Ro
bensonlar adastm terkettik. Adliye Ve
kili 1mraltmn haura defterine §U kelime
leri karalad1: 

«Celdim, gordiim. Miihim bir da -
vamlZin hallolundugunu anltyarak sevi~ 
nerek doniiyorum.» 

ASLAN TUFAN 

lrtihal 
Bahriye muhasebe mi.idiiril merhum 

Mustafa Re~idin ktZl 1;)ehremaneti me
murin mi.idiirliigiinden miitekaid Ha· 
yati Liigalin e§i Suphiye Lugal olmi.i§· 
tiir. Cenazesi bugiinkii pazartesi giini.i 
Zeyrek Fil yoku§u ba§mdaki evinden 
saat 11 de kaldmlacak, Kastmpa§ada 
Biiyiik camide namazt kilmarak aile 
mezrhgma giimiilecektir. 

de belki tehlike var. Amma benim iC<in 
bir mesele yoktur degil mi? Eger sozleri
mi tasdik ediyorsamz sizin yerinize ben 
gideyim. 

- Sa hi mi? Cider misiniz? 
- T abii camm. Sizinle hera her gel-

mege neden can attun. T ek size faydam 
olsun, diye degi] mi '? 0 halde dii§i.inme
yiniz. Ne yap1lacagmt soyleyiniz bana. 
Bu kafi. 

- ~imdi hu yolu doniince solda hir 
hahc;e kaptsl var. Kaptdan biraz igilince 
uzakta heyaz evi gareceksiniz; ev epeyce 
i<;eridedir. Bahc;enin dart tarafmda ~it 
vard1r. Kapt iki tug]a duvann arasmda
du. 1§te orada, civarda kimseye rasgelip 
gelmediginizi bana haber vereceksiniz. 
Ricam bu. 

- Cayet kolay. 

- Evet. Yalmz saktn kap1y1 c;alma • 
ymtz. Kimseye goriinmemege c;ah§Imz. 

- 0 halde uzaktan ve gayet sessiz 
ara§tlrma yapacagtz. 

- Evet ... Beyaz evin bahc;esi SlTa • 
smdan degil, kar~1 s1rad~n yiiriirseniz. 

- 0 da kolay. Ya bir adama ras
larsam. 

- Ce)ip bana s~ylersiniz. 
[Arkast var] 

Samsunda 

Halk Kiitiiphanesi 
Cumhuriyet gazelesinin ve biitiin 
mekteb kitablara, kartasiye, gazete 

ve mecmualarm tevzi yeridir. 

FERNAND GRAVEY 
LUCiEN BRAOUX 
KATE DE NAGY 

BiR MAVIS Gecesi 
T ereddtid etmeyiniz. 

Yaln1z 20 kurutt lie 

.SARK Sinemas1 
( Eski Ekler ) 

Bugiinden itibaren zengin bir 
program takdim ediyor. 

SO U~U$ 
ANNABELLA - JEAN MURAT 
CHARLES VANEL ·JEAN PiER· 
RE AU I.ONT tarafiDdan emsalsiz 

Frans1z fiimi. 

Gece Biilbiilii 
HENRY ARAT ve EDiTH MERA 

taraf1odan biiyiik film. 
Ayraca : Atinada yapllan 
Dinarh MEHMET • C1m LONDOS 

MULAYiM • MAKSOS 
Pehlivan matrlan 

Pek yak1nda 

Tiirk Sinemas• 
• • • yen1 mevsimine 

ba§hyor ••. ---•• 

KADIKHY 
30REYYA 

tiyatrosunda 
HAL K 
OPERETt 
Bu ak,am 

21,45 te 
Ktrk Ytlda Bit 

Aynca elektrikli kuklalar OJ 
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Londrada 

Bir ingiliz 
neler 

babasile (:Ocuk 
konustum? 

-----~' 
Yazan: Selim S1rr• Tarcan 

E ski hir dostumun delaletile gec;en yaz l kundakh gibi sanh olan battaniyesini a~
Londrada (Strand Palas) otelinde orta tJ. (Ne de s1kr sarmi§l diye de soylendi.) 
halli bir ingiliz ailesile tanl§tlm. Bunlar Bi.iyiik klZlm yatagm1 kendi diizeltir, kii
bir gene kankoca idi, iki de k1z ~ocuk - c;iige de yard•m eder, dedi. Yatak ~ar -
Ian vard1. K1zm biiyiigii sekiz, kil~ilgii §af1 bembeyaz ve sanki yeni iitiilenmi§ti. 
be§ ya~mda. Babalan bir bankada ~ab- Elile bastmp karyolay1 birka~ kere es -
§IYOT, analan bir ilkmekteb ogretmeni. netti, gene giilerek: Jimnastik! dedi. Ben 
Ben kendilerini ~aya davet ettim. On - de elimle yoklad1m. o?ilte ne yiin, ne de 
lar da beni ak~am yemegine c;agud1lar. pamuk, kaskatl k1blc dolu idi. 
Evleri ~ehrin bir ucunda. Otobiisle kuk - Y a yasbk ~ dedim. 
be§ dakikada gittik. Demir parmakhk - Boyle daha rahat ediyorlarl de -
kap1dan (Mrs. Weill) ile kii~iik bir bah- mekle iklifa etti. 
c;e~.:.e girdik. iki san sac;h yavru minimini Ac;1k duran pencereleri gosterdim ve 
bahc;e kovalarile c;ic;ekleri suluyorlardt. sordum: 
<;;ocuklar beni evvelce otelde tamdtklan - Geceleri bu pencereleri kapamaz 
ic;in goriince giiliimsediler. Hemen i§le - mts1mz? 
rini btraktp bize dogru geldiler. (Kniks) - 0 ... Bunlar giindiiz. ak§ama ka -
yaparak ba~larile seliimladtlar. lkisinin dar ac;tk durur, gece yatarken kaparlar, 
de ellerini slkhm ve ingilizce Havaryu di· fclkat ustteki yukan dogru a~<•lanlan sa
ye hatJrlanm sordum. F azla bir§ey ko - baha kadar a<;1k bJrakJrlar, dedi.' 
nu~mad1m, ~<iinku bu dilde biiliin bildi- Gene sordum: 
gim sekiz on kelimeyi g~ez. 0 ma~ - Kr~m ~ok soguk ve fazla rutubel 
da evin kapiSindan madam da i§iemeli clmaz m1? 
beyaz onliigile goziiktii. inci gibi di§le - - Kr~m l dedi ve §Qmineyi gostercli. 
rini gostererek ingiliz.ce bi~eyler si:iyle- <;;ok soguk olursa ak§amiistii buraya bir
di. Bereket versin kocasr biraz franstzca kac; odun atanz ve ~ocuklar yatmadan 
biliyor. lmdada yeti§li. «Salona buyuru- bir saat evvel sondiiriiruz. Bu rutubete 
nuz I Ben de §imdi gelirim. Mutfakta si- kar~l bir tedbirdir. Y almz. sabaha kar~t 
ze yemek hamhyoruml» diyormu§. bazt geceler <;ok soguk olur. Onun i<;in 

Salona girdik. Burast hem misafir, ikisinin de ayakucunda hirer fazla 
hem de yemek odas1 imi§. Ev ii.,; ada, bir battaniye var. <;;ok ii~urlerse onu da ijst· 
mutfaktan ibaret. Damda bir de boy - lerine <;ekerler. Ben gene sordum: 
danboya tara~alan var. Bu yuva ken - - Evimizin en aydmhk, en giine~li, 
dilerinin mah imi§. Benim he~eyi g()r • en biiyiik odas1m <;ocuklara verdik l de
ntek, i:igrenmek meraktm malUm! Ma - diniz. Kiic;iigii sabahtan ak~ama kadar 
s11nm ba~ma oturur oturmu hemen sor - (Kindergarten) de, biiyUgii ilkmektebe 
guya ba~ladtm: gidiyormu~. Demek yalmz bir yatmak i· 

- Affedersiniz Mrs. Weill bana t;o- <;in o odaya giriyorlar. Siz.in kendinil.e a· 
cuklanntzl na tl biiyiittugiini.izii lutfen ymhgmrz ki.i~ilk ada onlara yeti§mel. 
anlattr mtsm12.? lkisini de pek renkli. pek miydi? 
canh gordiim. Zaten ge<;en giin Hayd • Bu sefer koca ingiliz. gozlerini ac;a, a-
parltta da dikkat etlim, kiic;iik goliin k.e-- <;a: 
n11nnda yi.izleree ~ocuk mayyo ile ko§u- - Zannettigini4 kadar ( ego'iste) de
Y or, haykmyordu. 1~lerinde bir tane ol- giliz! dedi. <;;ocuklan giine~ alml.Yan o -
sun soluk benizli gonnedim. Hepsi de dada yatlrmak, onlan bile, bile (rachi -
s1hhatli ve ne~'eli idi. Bunun bir hikmeti tisme) ye, (scrofule) e. fakruddeme, ve
olacak dedim. reme kurban etmek demektir. Vak1a ~o-

( rs. eil i i metroya yalcm 0 - cu lann giindiiz. biitiin omrii dl*anda ge-
koca boyile e bir ~ocuk ~Hetile !aHa- l;iyor amma aece on saat te bu dort du-
na sal! ana gi.ildi.i ve ban a: var arasmda kahyorlar. 

- Hikmeti filan yok I On lara eli - Bir§ey daha ogrenmek istiyorum. de -
miz.den geldigi kadar iyi baktyoruz ve si- dim. 
z.e dogru bir fi\:ir verebilmem ~in geliniz - .;ocuklanmz he; saat uyurlar~ 
cvimiz.i gezdireyim, dedi. Kac;ta yatlp, kac;ta kalkarlar'f 

Beraber kii~i.ik holden ka111dalti oda- - Y ecli ile se.kiz arasmda. Ak§am ye· 
ya girdik ve anlatmaga ba~ad1: megini hep heraber yeriz. Sekizde iki i 

- Ki.i~iici.ik evimizin bu en biiyiik. o- de yatar ve sa bah yedide kalhrlar. Tam 
das1d1r. (ocuklar burada yatar. Bizim on bir saat uyurlar. On dort, on be~ ya
kankoca yatbgtmtz yer bundan c;ok kii- §ma kadar boyle ~idecek. ondan sonra 
~ukti.ir. Giine~ i~inden hi~ ~tkmaz. Bu o· dokuzda yattp, yedide kalkaca.klar, yani 
cla yirmi metro mikab1 hava ahr ki yav- on &aat uyuyaca.klar. Kl§, yaz bu hi« de· 
rulanmtza kafidir. gi~mez. Ne bir da.kik.a ev' el yatarla.r, ne 

Gene giildii Ye oda ~ok c;tplak degil de bir dakih ge~ kalkarla.r. Bilirsiniz ki 
lllD dedi. Filhakika dikkat ettim ne yer- hayatta intiz.am ve disiplin birinci §arthr. 
de hali. ne duvarlarda resim, ne de pen· Buna ku~iik ya§ta ah~hr. 
cerelerde perde vard1! E~ya olarak o - Biz boyle ~ocuklann odastnda. lath 
dada kar~Jitkb iki demir lake koryo}a, lath konu~urken, Madam ko§arak yant· 
U<; tahta iskemle. birinden s1cak. birinclen mtz.a geldi: 
sojuk su akan iki mu luklu bir lavabo. - Y emek ha.ztr buyurunuz.! dedi. 
camekanb kiic;iik hir kitab dolab1, her i- Selim Snn T A.RCAN 
ki ~;oeugun karyolasmm ba,1nda kiic;i.icuk 
birer ~er~evede anastmn, • bnba~mm re • 
simleri, gene b ~udannda kii~iik bir 
rnahfaza i~inde birer 1n<;il, ayak~lann -
da mendil kadar hirer kilim par<;Ul, hav
lu smgmda iki yiiz. iki de ayak havlusu 
V&rdl. 

Mn. Weill anlabyordu. Burada ku -
rna namma bi~ey gormiiyorsunuz, <;iin· 
kii fotoy, ~ezlong, h h aihi eyler mik • 
rob yuvas1d1r. Karyol lardan birinin 

M. Riket diin 
Bagdada gitti 

T amnm1~ ingiliz. i~ adatm M. Riketin 
t<1yyaresile istanbula geldi&ini yauru~ ~ 
ttlt. 

M. Riket, dun gene .tayyaresile Bai· 
dada hareket etmi§tir. lnailiz. maliyecisi 
Baida.ddan sonra Hindistan gidecek • 
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~•plak ayalc:larile ortulere asabt tek ·j edelim. Olmaz m1 ~ 
rneler yapl§brdJ ve asab! kahkahalarla Peki. 
gil)erek odan1n ortasma frrlad1. Dag1mlt - Birka~ bildik daha gag1ral1m: da· 
c;orablannt, elbiseleiini tophyarak eele ha iyi ejleniriz. 
giyinmelc: ve gitmek istedi. Erciimend ise - Olur. 

hal&: S niha, Ercumendden ba ka. dostlann -
- Bebegin ismini ne koy cak m t d n U~ kankocay1 d de. et etmi~. Ercii-

diye 3oruyor. mendi mcmnun etmek ic;in, mis firlerinin 
Erkek oluna u. kt2. oluna bu diye zuppelerden olmamasm itina elmi ti. 

isimler eay1yor, fakat, kendi i bir erke Boylece iyi bir ak,am ge-.hmek mUm -
~ocuk i tiyordu... kiln ol eakt1. Gene zabitin yeni tam~ttg1 

- 0 d • benim aibi asker ve zahit hu Qiftler temi3: ve mimi imanlardr. Er-
olur, diyordu. ciimend onlardan, onlar ErcUmendden 

S nihanm &inirleri bozulmu~tu, GUI • ho land1lar. Bir rahk so1. a, kerlige, har
llleden kahlarak. ErcUmendi k• a ve fi • be intikal etti. !sliklal Harbinden bahse
l'art bir bu e ile optu. Sonra. bir d ha ~ildi. Misafirlerden biri Ercumende: 
ayak basmamak azmile odadan ve otel· t tiklal Harbine i~tirak ettiginizi 
dcm ftrlad1. istiklal madalyamzdan anhyorum. 0, 

bir h rb d gil bir harika idi; dedi. 
- Saniha, Erciimend gitmeden evvel, Siiha ile Saniha, Erciimendden rica 

onu hir akJam daha eve yemege davet ettiler, 

CUI\IHURIYET 

Malatyada hi~ 
durmtyan faaliyet 

imar, koyler 
ediliyor 

~ehir 

ihya 
Malatya (Hususi) - Dogu ve ce

nub dogusu vilayetlerinin kaptst olan 
Malatya giindengi.ine giizelle~mektedir. 
Ankara imar direktorliigiine yaplmlan 
§ehrin baymdtrhk planmm birinci parc;a
smm talbikma ba§lanml§tlr. Sehre su ge· 
tirilmek ic;in 140 bin lirahk bir su pro -
jesi yaptmlm1~hr. 

Son iki yrl ic;inde Malalyanm Orta • 
koy, Kale, Kiirecik. Sincik. Tahir gibi 
be§ nahiyesinde hi.ikumet konaklan· ye -
niden yaptlmt§ Ad!Yaman, Hekimhan, 
Arapkir, Kahta hi.ikumet binalan da e
sash surette tamir edilmi§tir. Bu yrl mer 
kezde bi.itiin daireleri ic;ine alacak bir 
hiikumet binast ile ilt; nahiyede nahiye bi
nalan yaptmlacakttr. Ge~,:en ytl yirmi 
iki koyliiye arazi verilerek iskan edil -
mi~tir. 

Malatya yollanndan Adtyaman ile 
Resni arasmdaki yollar ve biiyiik Goksu 
kopriisii 22 kilometroluk Golba§t - Besni 
~osast ikmal edilmi§, Elaziz yolu iizerin
dr iki beton koprii ile Ad1yaman - Besni 
ve Malatya - Kahta arasmdaki yollar 

yeniden yaptlml§tlr. Olomobil gitmiyen 
nahiye ve koyler bemen hemen yok gi -
bidir. Koylerin saghk, kiiltiir ve sulama 
i~lerine de biiyiik ehemmiyet verilmekte
dir. Koy kanununa gore koyliiye yaptt~ 
nlmas1 icab eden i~ler hep koyliiniin bo§ 
z.amanmda yaptmlmakta ve hasad za -
mam koylii serbest bnaktlmaktadtr. 

Malatyada bir lise ve 97 ilkmekteb 
vard1r. Lisede talebe mevcudu 350, ilk 
okullarda da 6,500 kadardtr. Gec;en 
ytl 16 yerde yeniden mektebler ac;•lm•~
hr. Yeniden 15 koy mektebi yaphnl • 
maktad1r. 

Malatyamn tanm, ekonomi ve tecim 
vaziyeti iyidir. 927, 28, 29, 30 y!llann· 
daki kurak!Ik yiiziinden Adana ve civa
rma giden bir k1s1m balk Malatya • Sl
vas §imendifer in~aah ve gec;en ytlki mah
suJi.in fazlahg1 dolaytsile tekrar koylerine 
donmii§lerdir. 

Malatya arazisi ziraate ~ok miisaiddir. 
Yagmur oldugu yJllar Y az1han mrntaka
smda l ; 80 nisbetinde mahsul almmak -
lad1r. Vilayel hayvan miktan da gec;en 
ytllara nisbetle bu YJl 50 bin kadar art
ffil$hr. 

Malatyada ziraati yiikseltmek ic;in hal-
b karasapan ve kagnr arabalanndan kur 
tnrmak, bunlartn yerine pulluk ve dort 
tekerlekli arabalar getirtmek laztmdtr. 
Akc;adag ve merkezde koyliiye 50 ka· 
dar pulluk ve aynca 1,000 kilo T osya 
pirinci dag•tJlm•~hr. Meyvalara anz olan 
hastahklarla da iddetli mticadele edil -
mektedir. Yakmlarda yeni bir meyva 
fidanhg1 a~mak ihtimali de vard1r. 

Malatya miilhakatmda hah dokuma 
sanayii epeyce ilerlemi~tir. Belediye bu 
yrl yeni bir belediye binas1 yaphrmakta
dJr. <;;a111 da giizel bir ~ekilde clegi~tiri • 
lecektir. lsmet lnonli caddesinin ~ehre 
kavu§lurulmasJ dii~ilniilmu~ ve bu yerin 
istim laki i~in yirmi bin lira ''erilmi~tir. 
Cadde tamamlanmak uzeredir. Her y•l 
Belediye §ehrin imarma 30 - 40 bin lira 
sarfetmektedir. Sehir yava~ yava~ islas • 
yona dogru geni,lemektedir. 

Tekirdag~nda Hava Kurumu 
4i h§ma.lan 

Tekirdag (Hususi) - Bir haftadan~ 
beri vilayetimiz mmtakasmda tetkikler 
'!:apan Hava Kurumu mufetti~i Emin 
Ali biitun kazahm dola ffil§hr, Evvelki 
gUn de Tekirdag merkez nahiyelerini 
ve Hayreboluyu dolasan Emin Ali ~;itt· 
r;l , esnar ve halk mUmess\llerlni toph
yarak Hava Kurumunun i~erinl gllril
§erek gereken lzabat1 vermi§tir. 

- Biiyi.ik tall.rruza na 1l ba§lad1am•· 
z1, nasd yarahmdJgmlZl anlatsantla bize, 
dediler. 

- B~n. Q zaman d ha H rbiye tale· 
besi iken ka~1p Anadoluya gitmt§tlrn. 
Zabit vekili tayin edi!dim. 26 agustos 
gece i. §afald beraber taarru1 edeeek ~ 
tik. 

Ceceleyin, hi9 guriilti.i etmeden laar 
ruza kalkacagtmlz mevzilere girdik. Top· 
~umuzun ate§e ba,lamasmt ve dii,man 
siperlerini iyice di:ivmesini bekliyorduk. 
Sonra piyademiz saldnacakh. 

T ayin edilen saatt~. biitiin top-.umuz 
hep birden ate§ ac;tl. Uyuyan tabiat, mi.it
hi~ top tarrakalarile uykusundan \IYandt. 
-?imdi dag, ta~ yerinden oynuyordu. A· 
g1r, hafif butun bataryalanm1z dii man 
mevzilerino mermi yagdmyorlardt, Once 
neye ugr d•itnt bilemiyen di.i:}m n da 
fa!lliyete ba~lad1. Onlarm b taryalar1 da 
bizimkilere mukabeleye c;alr~tyor, top~u· 
muzun gizli mevzilerini bulma8a ugratl· 
yordu. Biraz sonra. top<;u muharebe~i. 
mi.ithi§ bir §ekil ald1. Biz, mevzilerimizde 
smirli ve sabtmz. bekliyordu!.. Topr;u • 
muz, i~imizi k.olftylafhrmak i!(in, npte ~ 
decegimiz siperleri miitemadiyen ve aza· 
mi viddetle dovi.iyordu. Kar§tmtzdaki snt-

YUGOSLA VY ADAN MANZARALAR 

Dalma~ya sahillerinde 
Tiirk eserleri 

Dost Y ugoslavyantn bu giizel 
bulun Bogazi~i ktydarma 

sahilleri is tan
~ok benzer 

. Dubrovnik fehrinin uzaktan ioriiniifii 
Ingiltere Krall Sa Majeste Edvardm 

Yugoslavya, Yunanistan ve Tiirkiyeyi 
ziyaretleri esnasmda en uzun miiddet 
istirahat ettikleri yer Dalmac;ya sahil -
leri oldu. !ngilterenin hemen biitiin bii.
yiik muharrirleri, Yugoslavyanm bu 
giizel sahillerinin, bilhassa Dubrovnik, 
Kotor ~ehirlerinin ve Lov!Jen daglan -
mn giizelligi hakkmda si.itunlarla yazl
lar yazdllar. 

Dalma!fya layllan, Tiirkiyenin garb 
sahillerine bilhassa giizel Bogazi!fine 
!fOk benzer. !stanbulun, Bogazic;inin gii
zelligi nas1l tamamen tarif edilemezse, 
Yugoslavyanm bu sahillerinin de gil • 
zelligi ve ~rinligi tasvirede o derece 
imkanstzdlr. 
Dalmat~ya sahillerinin Turk sahille • 

rine benzemeri sebeblerinden biri de 
tarihi klymetJdir. Buralarda da hemen 
hemen her adtmda asularca evvel ya -
pllm1~ kalelere, kiliselere. §atolara te -
sadiif ~ilir. Tabii gi.lzellikle, tarihi loy· 
metlerin dudak dudaga birle§tikleri bu 
yerler, bu yiizden alakay1 busbiitun fu
la ~eker. Senede iki yur; binden fazla 
seyynhm buralanm gormege gelmeleri, 
aylarca muhtelif yerlerde ve plljlarm~ 
da kalmalan da buramn loymetini is ~ 

pat eden en biiyiik delildir . 
Dalm~ya . sahill~rini 4!i;yaret eden 

s '. !arm ekserisi Cekoslovakyah ve 
Avusturyalldtr. Bunlann bir ktsmt ken-
dilerine muhtelif yerlerde snyfiyeler 
bile yaphrm1~lard1r. Muntazaman sene
de bir iki aylanm burada ge!Jirirler. Ha

yat §artlarmm ~ok ucuz olmas1 da sey~ 
yah celbeden amillerden biridir. 

Bu sahillerin en belli ba~h §ehirleri 
Spilt, Dubrovnik ve Kotordur. 

Spilt, Dalma~ya sahillerinin merkezi 
haline gelmi~tir. Bir taraftan geni~ ve 
gtizel limam, bir taraft n da. Maryan 

yar1m adasile siislenen cidden ~ok irin 
~ehrin tarihi degeri de yuksektir. Asari 
atika muzesi olan buyi.ik saray1 eski 
Rom karakterini ta~1maktad1r. · F•kat 
SpUtin en §ayani dikkat eseri, sahilin-
de yedi kale ile ~er~velenmi§ tarihi 
surudur. Bes yiix sene evvel yaptlan bu 
kaleler ~ok Joymetlidir ve her birl ayrt 
ve milkemmel bir abidedir. 

Bir tanesinde yiixlerce sene evvel Os
manhlar tarafmdan terkedilmi§ bir 
harb kadlrgasmm parr;alan ve tahta -
dan biiytik bir san'at kudretile yaptl -
mt§ kocaman bir horoz heykell hal~ 
durmakta ve buyUk blr dlkkat ve !tina 
ile muhafa.,;a edilmektedir. 

Dolma~yalt gene kiZiar 
gibi bir yerdir. Koruluklan ve uzaktan 
goriini.i§ii itibarile Biiyiikaday1 gok an
dtnr. 

Dubrovnik, birinci Napolyona kadar 
hi<;bir devletin tabakkiimii altmda ya -
§Amtyan bir cumhuriyetti. Napolyon 
burasm1 zaptederek 1Ur topraklanna 
ilhak etti. Orta devirde biiyiik bir tica-
ret merkeri roliinu oymyan bu §ehir, 
Venediklerin buti.in hiicumlarma mu • 
vaffaki ·etle kar§t koyma~a muvaffak 
olmu§tu. 

Dubrovnikte bir ~ok luymeUi abirle
ler ve kiliseler vardtr. Bunlarm en me§
huru balk tarafmdan §ehri muhafaza 
ettigine itikad edilen San Blaj kilisesi
dir. 

Kotor da Dalmagyanm en gi.izel §e
hirlerinden biridir. Zeytin agaclarile 
kaph bir~ok koylere malik olan Kotor, 
Bogni~ine §ayani hayret derecede ben
z r . .Arkasmda 2000 metroya kadar yi.ik
sehm Lov~en daglan vardlr. Bu daglara 
Kotordan muntazam bir §OSe ile <;tlo -
hr. Yol, daglann en yiiksek zirvesine 
kadar devam eder. Bu noktadan Kotoru 
ve 55 kilometre uzunlugunda bulunan 
limamm seyretmek insana biiyi.ik bir 

zevk verir. Gene ayni yoldan Karada -
gm eski hiikfunet merkezi olan 9etine
ye gldilir. 

Yugoslavyamn her ki:l§esinde oldu -
gu gibl bu sahlllerinin de her yanmda 
s1k stk Turk eserlerine raslan1r ve bun· 
lar, ild devletin aSlrlarea bir arada ya
§adlklarmm canli delilleridir. 

fE3j enim dil ve tarih merakhst ol
l,gl dugumu sezen okuyuculardan 

zaman zaman sorular almm, 
Elimden geldigi kadar da kar~thk veri
rim. Bugi.in bakt1m, henilz cevab1 veril
memi§ mektublarm kabank bir yekun al
digJDl gordiim. Bunlara hergiinkii ftkra
lann altmda kar§Iltk vermek uzun siire
cek. Soru sahiblerini bekletmek ise say• 
giSIZltk olacak. Bu sebeble ic;lerinden 
latifeye milsaid olanlanm sec;tim ve ce
vablanm toptan vermegi uygun buldum: 

Numara 1 - «Tercilme» nin mi. ter
cemenin mi daha dogru oldugunu -bir li~ 
seli imzasile- soran okuyucuma: 

Ben heniiz giivenilir, inamltr, sthhatine 
bel baglantlabilir bir terceme gormemi§ 
gibiyim. Elde dola~an tercemelerin hep
si soz gotiiriir. Bu durumda kelime iize
rinde oynamakta fayda yoksa da terce
me ile lercimenin dogru ve terciimenin 
yanh§ oldugunu si:iyliiyorlar. 

Numara 2 - Emekli yarbay Hayri 
imzasile Kabata§tan mektub yolhyan o· 
kuyucuma: 

Hact Atmacarun hesab1, kerrat veya 
lugaritme gibi cetvel olmay1p karaciirn· 
leyi ve iptidai hesab kaidelerini talim e
den bir kitab olsa gerek:. Haflzam beni 
aldatm1yorsa bu kitabm adt Mecmaiilka
vaiddi, Hac1 Atmaca oglu Muhiddin 
tarafmdan yaztlml tl. Osmanltlar devrin
de yaztlan hesab kitablanmn en eskile
rindendir. 

Numara 3 - Ogretmen Meliha Yii~ 
rekta§rr imzah mektub sa.hibine: 

Lades yanh§ttr, yades dogrudur. Bu 
kelimenin yadigar ve bergiizar mefhu~ 
munu ta§tyan farsca yadda~ttan ahndtgl
m zannetmiyorum. Bu. zoraki bir benze-
ti§tir. Ciinkii hayvan kemiklerile fala 
hakmak ve kemikler iizerinde i§lemek 
Ti.irklerin ~ok eski adetlerindendi. T a
vugun u~urcak kemigile bah e giri§Jnegi 
onlarm Iranhlardan ogrendi@ini sanmak 
sa~madrr. 

Numara 4 - Bir kitabda (nikai 
naka) ibaresini gi)riip te bir mana vere. 
medigini bildiren okuyucuma: 

Nastlsa ziihul edip ibareyi yanh§ o· 

kumu sunuz. Eski harflerle birbirine ben
zer §ekilde yaz!lan bu nakalann birinci i 
eski ti.irk<;ede arvana denilen di§i deveyi 

ifade eder. llc:incisi gene o ekilde yaz1l~ 
nu a da. nak1h diye okunmak !hun ge-
)ir. Bu surette ibare nakai nak1h bi~imine 
girer ki ((henuz hastahktan kurtulan di§i 
deve» demektir. Tiirkc;esi develeri gul· 

di.iren bir ibare !... 
N umara 5 - «Bir ihtiyar okuyucu» 

imza ile mektub yollaytp (i.hirzaman) 
hak_ktndaki fik.rimi so ran yurdda a: 

Ahirzamandan maksad ktyametse bu 
hadi enin vas1l yiiz goslerecegini Hazreti 
Muhammed dahi izah edememi~tir. Fen 
adamlan ki.iremizle serseri bir kuyruklu 
y1ldtztn c;arpi§Jllasile, yahud giine~in ~
gumasile kiyamelin kopacagmt soyliiyor
lar. Zamammtzdan 2130 y1l sonra, yani 
knk birinci as1r i~inde yeryiiziinde ya§l• 
yan insan sayJs!mn bir<;ok milyarlara 
varmas1 yiizi.inden bi.iyiik bir k•thk vukua 
gelecegini ve ktyametin o suretle kopaea~ 
gmt soyliyenler de vardtr. F akat ben 
N asreddin Hocamn bu mesele iiz.erine 
verdiiii hiikmii kabul edenlerdenim. Q, 
kansmtn i:iliimile kiic;iik ve kendi ohimile 
de bi.iyiik kiyametin kopacagml soylemi~
ti. Spiltln daha ~imalinde Trogir ve l?i

benik §ehlrleri vard1r. Eski ismi Traior 
olan Trogir §ehti de eski ve lnymetli 
abidelerUe me~hurdur. Daha a~a!t1da 
ecnebilerin Ragaza dedikleri me§hur 
Dubrovnik ~ehri vard1r. Dubrovnik ye
§illikler, !fic.ek bahqeleri arasmda inci 

Muvakkat bir aynhktan sonra iki 
milletin y niden miltt fik ve dost ol - ( 
m s1 birbirl ril aynlmu bagl rla ba~
h olduklarma d lalet eder. 

JORJ BUKJLITZA 

M. TURHAN TAN 

Yar•m Adam J 
lt.rda §im~ekler ~ak1yor, topraldar, ta~ -
lar ve bazan da insanlar havaya hrh • 
yordu. 

Yiizbil~lmtl.; 
- 1ntikam ~aati reldi. c;ocukl '· di -

yordu, 

Dli~iinmeden, du,unemeclen hUyiik 
amn yakla~hgmt hissediyordum. Kafam 
durmu~. yalmz duygulanm i~liyordu. Ta
rihin huzurunda yeni bir haile oynant -
yordu. Kumancb.n. zabit, nefer hepimiz, 
omu7lanm1za yiiklenen vuifenin bUyUk~ 
lugi.ini.i anlaml~hk. Kuvvei maneviyemi7. 
son derece yi.iksekti. 

- Su lop ate~i l.esilse de bir iltri a • 
t1lsak. diye sabnmlamyordulc., Tiirldye
nin t~!ihi, ~iingtilerimizin ucuna talolmw 
lt... OIUm korkusu yilreklerimizden ta ~ 
mamile silinmi~ti. Efrad, yere yatml§ 
bekliyordu; Mehmeclcikler birbirlerile §a
kllla~tyorlardl. Onlann bu hali, zabillere 
de sirayet etti. T aktmlann arasmda do -
la&tyor ve biz de birbirimi1le §aka ediyor
duk. Arada bir. dii~manm to~mnu:z;a at
tlgt mermilerden biri k111. dil~erek yalc.1 • 
mmiZda pathyor. Koca 15 lik. bir ktiy 
minaresi boyunda toprak siitunu havalan· 
dmyor, topralc ve ta, parc;alanntn yag -
mur gibi Ustiimiiz.e yagd•imt goriiyor • 

duk; fakat kimse ba§mt bile egmiyor, 
herkes alay ve ~akas1na devam ediyordu. 
ToJ)';u ale~iJin IJUl'iilti.isii ve §iddeti 
son haddini bulmu§tu. Bu tanaka ic;inde 
hepimiz labiilikten <;tkml~, ba,ka, fev • 
kalbe,er bir alemde ya,1yoniuk. Vuru~· 
mak, oldiirmek, yenm~k hu .. ile yamyor 
duk. Neferler. dolu tiifeklerinin narnlu .. 
Ianni Slktyor, ~abuk c;tklyor mu diye h
saturalanm kmla.nndan Qekip, sonra ;e
ne yerine koyuyor, ubitfer tabancalannt 
ok~uyorlard1. Cerimizde miitemadiyen 
~ah§an topc;ulanmrzt k1skamyorduk. Bu 
uzun bekleme, bizi UzUyordu. Bir kere 
«hikum l» emri verilse, hepimiz rahath
yaeakttk, 

Harbetmek, si.in~:ii saplamak ve mu -
zaffer olma.k arz.usu. ferd ol!fusi.ini.i a~ -
ml§, millet olc;usile §ahlanmt 11. Bu ~afilk 
Z=\manmda Afyon etrafll'lclaki claglardan 
ta Koca.eline hdar uzanan 200 bin ld -
§ilik biiti.in Turk ordusu tel. bir vUcud gi· 
bi ayni ate§le yamyordu! Dii,mamn Us· 
tUne saldtrmak ve muzaffer ohnak. 0 p 

nu, bu emeline kavu•malctan, arttk, hie; -
bir §ey, olilm bile menedemezdi. 

Bu inlizar zamam, nekadar siirdil bil
miyorum. T op~umuzun ale§i dii~mamn 

birinci siper hatttndan uzaklaJh, daha O• 

teye hasmtn gerilerine dogru uzandt. 

BUyiik an. hUcum aati gelmi§ti. He -
men matramdan birkac; yudum su i~tim 
ve bekledim. Kumandalar birbirh1i talcib 
etti. Mevzilerden fulad1k ve lw~ar ad1m· 
Ia avct hatlan halinde ilerlemege ba§la
dtk. 

Onilne get;ilmez ve durulrnaz bir sav
letle, ilk dU~man siperlerine ta.arruz edi• 
yorduk. 

Suha ordu: 

- 0 raman nc hiss~diyordun? Ne 
dii§iiniiyordun) 

- Ba~lartmJZin i¥inde bir kahraman -
hk rilzgart esiyordu. Kan dokmek hmt, 
miithi~ bir hiddet, garib bir sarho~luk i · 
c;inde idik. Vah§i arzular il!hf hislerle 
kart~Jyordu. Tahmtmm onlinde Sl~rama· 
larl.~ ilerliyordum. Y an1ba tmda a~lall. gi· 
bi Om .. mba~'· bir elimde tabaneam, o
t.r-ki elimde de kocaman bir sopa varck 
Omriimde, aonra bir daha hi~ duyamad1• 
g1m, harikuladc bir hiddet beni sarm•th· 
Elimden gelae, kar§IIDd!$ki dli,man siper· 
lerini, buli.in ic;indekil~rle beraber boga • 
cakhm. C!dilnnek h1rsilo yan1yordum. 
Bu hus, beni anki kanatlandinnt!tt. Aft· 
21m kopiiriiyordu.. . Cazab1mdan a~la • 
mak istiyordum. [Arklf31 var] 
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6 CU1\tHURiYET 

Giine$-Dil Teorisinin 
TARiHE TATBiKI Roman 

Yazan: Teribye Enstitilsii ede
biyat muallimi Mustafa Nihad 

Babil efsanesinin bahsettigi «Kisls • ut • ros» eski 
bir Tiirk hiikiimdar1 olan Nuhtan batkast degildir 

- 2- [-¥] 

Be§er zekasmm yarathg1 biitiin e -
serler ayni merhalelerden ge~erek te
kamille erer. Denilebilir ki insanlar, 
kendi dogui ve olii§lerinde tabiat ta • 
rafmdan tabi tutulduklan menzil a§ -
rna kanununu eserlerine de tatbik et -
mek zorunda kalmi§lard1r ve bu sebeb
le be§eri her ke§fin, her icadm ve her 
hamlenin emekleme, serpilme, olgun -
la§ma devirleri vard1r. Ta§ devrinden 
bugiine ula:;;an Adem evlad1, biitiin fi
kir hayatmda bu tedric kanununa Q.;lgh 
kalml§ gibidir. Ondan dolay1 mimarh -
gm, resmin, heykelhra:;;hgrn, musikinin, 
:;;iirin oldugu gibi biiti.in san'at ve sma
atlarm bir tarihi vardrr. Biz bu tarih -
lerde medeniyeti tekvin ve ikmal eden 
be§eri eserlerin nasrl dogup nas1l olgun
la§hgim - merhale merhale - tema§a e
deriz. 

«Ala - Roa» esasen miirekkeb bir II - Ut soziine gelince, bunun da 
kelimedir. Bunu teoriye gore tefrik ede- etimolojik ~ekli 
lim. «I » «2» 

<<I» «2» «3>> «ui + ub> 

d» Ala = ai + al + ai dur ki burada «Atet» anlamma olan 
«2» Ros = og + or + oa ana kok, yaptcthk anlamr veren «Ul» 

olur. ekile kayna§arak dogrudan dogruya 
«Ala» kelimesinin elemanlanm ana- ate§ manast bu suretle toplanmt§tlr. 

liz edelim. «KI.Ill» ile birle§ince «Klsts - ub> 
«L» Ag malum olan Gi.ine§tir. olur ki, «Atet Kihini» demek olur. 
«2» AI - Buradaki «L» Konso- «Ut» unsurunu dogrudan dogruya 

nu en geni~. yaygm, engin bir saha «Ktsll)) kelimesine katrlan bir ek gi
gosterir. Yani «ag + al = agal + hi de anlamak mumkiin olur.. Bu 
al» her yerde bulunan ve Giinesin takdirde «Ktlla - Ut» kendisinde 
her tarafa akseden l§lk ve hara;eti geni§ olc;iide sahiblik ve efendilik te
demektir. Nitekim «ala>> ekseri dil- celli eden bir failin ad1 mahiyetini a

~Uphe yok ki, roman, be§erin fikri 
tekamiiliinde bi.iyiik rol oymyan amil -
lerdendir ve bu haysiyetle bir tarihe 
sahibdir. $iirin ne gibi saikler altmda 
tekevviin ve tekemmi.il ettigini merak 
edenlerin bu merakl tatmin ederken 
romam gozden uzak tutmalanna im -
kfm yoktur. Halbuki bizde - bugi.ine ka
dar - romarun kendi fikir hayat1m1z ba
krmmdan bir tarihi yaz1lma~n§hr. ic;i • 
mizde romanm umumi tarihini bilen • 
lerin saylSl belki yi.izlere vanrsa da 
ti.irkc;:ede romamn ne oldugunu toplu -
ca bilenler parmakla dahi gostcrilemi • 
yecek kadar azdir. 

lerde ve bilhassa Tiirk dilinde ate§, hr. 
ziya, hararet, k1ztlhk ifade eder. «Ros» kelimesinin «Reis, Bq» ma

nalanna geldigini evvelce arzetmi§ -
tim. ~u halde: 

«AI - alev - alav - lav» gibi ke
limeler elyevm ya§amaktadir. 

«3» «Ag - Buradaki «C» kon
sonu ek mahiyetindedir. Objeyi 
degil, burada sujeyi tamamlar. Bi -
naenaleyh: 

«Ag + al + ag» elemanlan kay
na§tlnhrsa: «Agalag» halini ahr. 
Burada «Ag» ana kokii ile sondaki 
«C» konsonunun du§mesile: 

«Ala» kelimesi meydana gelir. 
§imdi «Rot» kelimesini tetkik e

delim. 
« 1 » «0g» kuvvet, kudret, sahib

lik, efendilik anlatan ana koktiir. 
«2>> Or - Bu ana kok anlammm 

herhangi bir sahada tekerri.ir ve te
merkiizunii ifade eder. 

«3» Oa - Bu tekerrur ve temer-
kiizun olduk~ geni§ bir sahada vu· 
kuunu anlattr. 

~u halde «Og + Or + 0. = Q. 
goroa = Oros «Roa» kelimesinde ge
ni§ olc;ude efendilik, sahiblik. kuvvet, 
kudret tecelli eden bir §ahstn unva
nrdlr. 

Nitekim bu kelime arabcada «Re
in ve habe§c;ede «Ran suretinde 
tecelli etmi§tir ki, hepsi «Sahib ve 
bat>> anla§malartna gelir. §u halde: 

«Ala - Roa» un da tiirkc;e oldu
gunu <<Giine§ - Dil» teorisi sayesinde 
anhyoruz. 

Efsanenin sonlanna dogru zikro· 
lunan <<Ktsta - ut - roa» isminde
ki hiikiimdar da bu mitolojiden an
la§tlacagt ve~hile, T evratm «Nuh» 
undan ha§ka biri degildir. Ayni zata 
T eVl'atta «Nuh» denilmi§. Buna 
Babilde ya~ml§ olan eski milletler 
ise «Ktsts - ut - Roa» iinvamm 
vermi§lerdir. 

~imdi bunu «Giine§ - Oil>> teori
sine tatbikan tetkik edelim. 

Esasen «Kaa» kelimesi elyevm 
kullamlan «KC§i§» kelimesinden ba§· 
ka bir§ey degildir. Tiirkc;e olan bu ke
lime her nastlsa yanh§ bir du§iince 
yi.iziinden yabanc1 addedilmi§ ve hat
ta Bursadaki daglarm ismi de son za
manlarda «Uludag» haline c;evrile
rek «Ketit» kelimesi kaldmlmt§tlr. 
Hakikatte ise bu kelime tam bir turlt
~e kelimedir. 

Bu isim yazth§mdan da anla§1ldig1 
iizere ii~ ayn kelimeden murekkeb
dir. 

1 -Kua 
2-Ut 
3-Ros 

Bunlan hirer hirer analiz edelim. 
1 - Kats soziiniin ayni cinsten 

iki konson birbiri ardmca gelirse 
bunlardan biri «C» den degi§me ol· 
dugu esas1m da unutrruyarak etimo· 
lojik §ekli §oyle olur: 

«1» «2» «3» «4» 
ti+tk+a+ti 

«ti>> Giine§ esasmdan ahnan a
na mefhumlardan sahib, efendi an· 
Iamlarma ana koktiir. 

«2>> 1k - Ana kok mefhumunu u
zerine alarak kendinde temessul ve 
tecelli ettiren prensipal koktiir. 

Ana kok kelime -den dii§erek bu 
prensipal eleman - kok yerine gec;mi§ 
ve vokal de du§mi.i§tiir. 

«3» 11 - Sahiblik ve efendilik an
lammm olduk~ geni§ bir sahada te
eellisini ifade eden ektir. 

«4» ti - Kendisinden evvelki e -
kin tesirile «g» si «&» ye ~evrilen bu 
eleman, kelimenin manasm1 tamam
hyarak isimlendirmektedir. 

Su halde: «Ktsra»: Kuvvet ve kud
reti olduk~a geni§ hir sahaya roues -
sir olan bir sahibin, bir efendinin un· 
vam demek olur ki, ruhani riyaseti 
itibarile «Ketit» ve hatta «Papaz>) 
kelimeleri bunun aynid1r. 

«Ktaa - Ut - Roa» un «Ate§ ra
hiblerinin ba§t» yahud dogrudan 
dogruya «Ale§» mabudu kendisinde 
tecelli eden reia manas1na geldigi, 
binaenaleyh o zamanlar bu eski mil
letlerin bir ktsmmm ate§perest ol -
duklan anla§rhyor. 

Binnetice goriiyoruz ki, bu kelime 
tamamen tiirk~e kok ve eklerden 
miirekkeb hir Turk soziidiir. 0 za -
manlar Elcezire havalisinde ya§tyan 
eski milletlerin Tiirk1er oldugu ve 
reislerine de «Kata - Ut - Ros» 
denildigi ve hunun zamamnda buyiik 
tufanlar olup, fakat dirayetile mille
tini bu felaketten kurtard1gt anla§I· 
hyor. 

Biitun dunya milletleri kendilerini 
ve men§elerini dint bir zihniyetle 
«K1s1a - ut - roa» a baglami§lardtr. 
Bu zatm Elcezire havalisinde hiikiim 
suren bi.iyiik Turk kavimlerinin en 
biiyi.igii oldugu ve buna atfedilen 
hadisenin de bir Tiirk tarihinden 
ba~ka §CY olmadtgml «Giine§ - Dil» 
teorisi bize Giine§ gibi ispat etmi§tir. 
Bu tetkikimiz ~tok onemli bir noktay1 
meydana r;tkartyor. 

Bilmemiz laztmdtr ki, tarihlerimi
zin mitoloji ismi altmda bir kenara 
attp unuttuklan vak' alar hakiki ta
rihlerdir. 

Gazi Orta Muallim mektebi ve Ter
biye Enstiti.isii edebiyat muallimi Mus
tafa Nihad, cTi.irkc;:ede Roman• adile 
yazd1g1 bir eserle i§te bu bliyi.ik eksigi 
tamamlarni§ ve hacmi hie; te ki.ic;:iik ol -
rruyan bir bilgisizligimizi gidermi§tir. 
Blzzat muharrir, bu orneksiz eser ic;:in 
cDeneme. diyor. Biz bu denemenin ger 
c;:ekten degerli bir tetebbii ni.imunesi ol
du,gunu soylemekte t&eddi.id etmeyiz. 

Yukarrda i§aret edildigi i.izere bizde 
roman tarihi yaztlmad1g1 ve boyle bir 
tarihin yazrlabilmesi ic;in gerekli alan 
ilk haz1rlam§lar da yaptlmadtgr ic;:in 
Mustafa Nihad, malzemesiz bir mimar 
durumunda bulunuyordu. 0, bir bina 
kurmak istiyordu. Fakat elinin altmda 
ne ta:;; vard1, ne kirec;. $u kadar ki muh
tac; oldugu §eyleri nereden bulabilece
gini biliyordu. Bu sebeble fiitura dii~ -
med~. Yurduna yeni bir eser kazandtr
mak azminden aldigt bi.iyi.ik 1,1evkle di
kenli yollar a§tl, karanllk ko§e· 
ler dola§tl, o binayr kuracak her 
ti.irli.i malzemeyi - bin bir gi.i~li.igii yene
rek - elde etti ve eserini yarath. Biz, 
sade bir kitab gibi elimize sunulan bu 
§aheserin hemen her sahifesinde c;:eki -

T arihleri ara§hrmak i~in elimizde len zahmetin, doki.ilen alm ve beyin te
boyle bir malzeme varken azic duru- rinin nurlu izlerini goriiyoruz. 
yoruz. 

Bunlan tetkik edince gorecegiz ki, 
diinya tarih ilmine me~hul hi~bir ci
het kalm1yacaktir. Benimki en kii -
c;iik ve en aciz hir misaldir T eorinin 
bu husustaki verimi aktllar durdura
cak kadar onemlidir. Bize Atati.irk 
yol gosterdi. (:ah§mak borcumuzdur. 

Her zaman soyledigim gibi dil ve 
tarih ilimlerine yeni bir ve~he veren 
«Giine§ - Oil» teorisi tarihi yeni ba§• 
tan kuracakttr. Bu itiharla tarihc;iler
le dilcilerin mu§terek r;ah§malan ilmi 
bir zaruret halindedir. 

hte bu dii~iince iledir ki ben bu husus
ta ilk adlml athm ve ~u nac;iz tetkiki de 
viicude getirdim. T arih ve dil alimlerimi
zin bu yolda ytiriitecekleri yiiksek mtita
lealara onayak olabildimse ne mutlu ba
na!. 

Ataturk Tiirkiyesinin ardt arast 
kesilmiyen ve biitiin diinyaya hay -
ret veren inktlablarmm ba§mda dil 
ink1labt yer alacakttr. <;i.inkii: 

Yalmz Tiirkiyeye degil, bi.itiin ilim 
dunyasma §amil bir ilim inktlabt, bir 
ilim yaratlcthgtdrr. 

Bu ya§tmda boyle bir mazhariye
te §ahid olmak biitiin omriimiin mii
ruvveti oldu. Bunu bana yuce Turk 
milletine :ye butun dunyaya bag1§lt· 
yan Ulu Onderimiz Atatiirkii her za· 
man oldugu gibi, hir defa daha min -

Tiirk~ede Roman, i§te bu ayarda bir 
eserdir, kuvvetli bir bilgiye oldugu ka
dar zahmetli bir c;ah§maya da istinad 
ctmektedir. Muharrir, bir terciimeden, 
bir iktibastan ibaret olan Avrupada ro
man fashm kitabmm ba§mda bize - fa
kat pek tath bir iislubla - okuttuktan 
sonra i§in giic; ve ibdai tarafma gec;iyor, 
eski edebiyatlmrzdaki hikayeyi anlatl -
yor. Bu onemli bahis, be§ klsma aynl
mr§hr ve her biri ayn bir tetebbii 
mevzuu alan bu kisrmlar, alimane bir 
tahlille tenvir ve tasnif olunmu§tur. 0-
rada Yusuf ve Ziileyhadan ba§hyarak 
Leyla ile Mecnun, Hi.isrevle $irin, Va
mikla Zehra, Gi.ille Bi.ilbiil, Etemle Hi.i
ma gibi klasik hikayelerin, Hayrabad • 
larm, Hi.isni.ia§klarm, Hur§id ve Fer -
riih§adlarm ve daha birc;ok eserlerin 
karakteristik mahiyetlerini, mevzularr
m ve tarazlarmr gori.iyoruz, i:igreniyoruz. 

Ben, birkac; Yusuf ve Ziileyha, birkac;: 
Leyia - Mecnun okumu§, Hayrabad -
la Hi.isni.iak§I hemen hemen ezber et -
mi§ bir adam oldugum halde Mustafa 
Nihadin tahlillerinden birc;:ok faydalar 
edindim 've o eserleri §imdi daha iyi an
laml§ oldum. 

Eski edebiyahrruzda hikaye fashmn 
nesir k1sm1 da ayni kudretle yazilrru§ . 
hr. Bugi.inkii neslin adlanm bile duy • 
madtklan birc;:ok hikayelerin kimler ta
rafmdan ve hangi tarihlerde yaztldrgi 
- mevzularile beraber - ayr1 ayr1 izah 
olunduktan sonra basth olanlarm bir 
ktsmmdan kli§e halinde parc;alar da a
lmarak eski kitab basrm1 hakkmda o-

netle selamlanm. kuyuculann fam bir fikir edinrneleri 
Bence Tiirkiin yaptcthk kudreti _ ·temin olunmu§tur. 

· b" "k d IT b d f b"' .. Bu fastlda en onemli klSlmlar cHalk 
nm en uyu e 1 1 u e a utun arasmda agtzdan agtza naklolunan. ve 
dunya muvacehesinde ~tkard!glmtz cZi.imrelerin kendi maksad ve gaye -
«Giine§ - Dil» teorisidir. lerine uygun §ekle koyduklan hikaye-

Emekli KuTmay Albay ler:. bahsidir. Muharrir bu klSlrnlan 
1. H. CENDEY yazmak ic;in gerekli alan vesikalar1 bul

------ makta ger~ekten zahmet ~ekmi§ ve bu 
r•J ilk yazl evvelki gilnkii .sa.ymuzdadlr. zahmetin kar§lhgt olmak iizere de 0 

bahislerde hakiki bir orijinalite te -
z h' B d l belliir ettirmi:;;tir. 

a Ire orsaa1n a aab§ ar ·Eski edebiyat1m1zda hikaye• fashnt 
Tekirdag (Hususi) - Ticaret ve Za - kitabda ilk terci.imeler ba§hkh yaZl ve 

hire borsasmda bu hafta satllan hubu- onu da cAhmed Mithab a tahsis olunan 
bat fiatlan !;1U suretle tesbit edilmi~tir: sahifeler takib ediyor. Temas ettigi her 
Bugday 6,18, arpa 3,30, yulaf 4,04, m1- mevzuda etrafh bir ihata ihsas ettiren 
str 3,14, ku§yemi 10,23. keten tohumu muharrir, ilk terciimelerde de. Ahmed 
8.05, nohud 8,31, 9avdar 3,32, kaphca Mithatm tahlil ve te§rihinde de ayni i-

hatayt gostermekte ve okuyucuya o -
2,36, kuru bakla 3,38 kuru§a sahlmt~tlr. nemli faydalar sunmaktadrr. 
Ecnebi memleketlere yaptlan zahire ih- Ti.irk~ede Romanm, bundan sonra ~~-
racatma devam edilmektedir. kacak cildleri §i.iphe yok ki ayni kly -

Urfantn bef ytlhk 
• 1mar program1 

Y eni Urfa Valisinin 
gazetemize verdigi izahat 

Urfa (Hususi) - Y eni Urfa Valisi 
Attf Ulusoglu bana muhtelif i§ler hak -
kmda §unlan soyledi: 
. «- fki ii~ ay evvel Urfaya geldim. 
Ilk i§ olarak §ehir haritasmm yaptmlma
sma te§ebbiis ve mi.inakasa ilan ettik. Ha
rita i§i biter bitmez bunun iizerinde $ehir 
planmm tanzimine ba§hyacag1z. Sehrin 
§imal mmtakasma dogru geni§liyecegini 
ve orada yeni bir §ehir vi.icude getirilme
sine ~alt§llacagmi umuyoruz. Bu plan ii· 
zerinde biiti.in yenilik ve ihtiyaclan der -
pi~ edecegiz. Bir taraftan §ehir planma 
dogru yi.iriiniirken diger tara£tan da acil 
ve hayati iki te§bbiis iizerindeyiz. Bun -
lardan biri memleketin su i§idir. Memle
ket maddeten su bolluguna mazhar ol -
makla beraber fennen temiz bir ic;me su· 
yu yoktur . .';5ehre gelen Kehriz suyunu 
fennl bir §ekilde borularla te§rih havuz
lanna getirerek §ehrin ic;ilebilecek bir su
ya kavu§turulmasma te§ebbiis etmi§ bu
lunuyoruz. Bittabi bunu Belediyeler 
Bankasmdan yapacagzm1z bir istikrazla 
ba§aracagzz. 1kinci bir i§ olarak yersiz 
kalan orta okula istikbalde lise de olmaga 
elveri§li bir bina bulmak iizere ~imdiki 
hiikumet binasmi orta okula tahsise ve 
fdarei Hususiyeye aid yamk yah mek -
tebinde 15 bin lira sarfile hiikumet daire
si olmak iizere hamlamaktayiz. ,5ehrin 
saghk vaziyeti hakkmda gerek Hususl 
!dare ve gerekse belediye baktmmdan e· 
sash tedbirler almak ic;in be§ y1lhk bir 
program tesbitile me§guliiz. .Sehrin ente
lekti.iel ziimresi ic;in bir istirahat yeri 
mevcud olmad1gmdan belediye bu y1l • 
ki tahsisatmdan asrl bir kazino ve bunun 
altmda niimune olacak di.ikkanlar yaptt
racaktir. 

.Sehri ~ember gibi ihata eden eski me
zarhklardan ikisi asri mezarhk yap1hn -
Clya kadar muvakkaten oli.i gommeye 
tahsis edilmi§ ve digerlerinin arsa haline 
kalbi ve buralarda §_ehir ye§illikleri tesisi 
mukarrer bulunmu§tur. 

Ziral ve baytarl noktadan da be§ yrl· 
hk programlar tesbit ediyoruz. Sehrin 
yamba$mda halka asri ziraat yollanm 
gosterecek bir niimune c;iftligi tesis edile
cektir. Vilayetin asayi~ durumu <;ok iyi
dir. Cumhuriyet hi.ikumetinin kahir kuv
veti her yoldan <;Ikam derhal yakalay1p 
kanunun pen~tesine tevdi etmektedir. 

Yo] faaliyetlerinden olarak Akl;aka
le - Urfa yolunun ikmaline devam ediyo· 
ruz. Bayrnd1rhk Bakanllgmm biiyiik bir 
yard1m eseri olarak Urfa - Siverek yolu 
iizerindeki Hac1kamil kopriisi.i de yeni
den betonarme olarak yapi)maktad!r. 
Biitiin i§leri planh, esash ve hedefli ol -
mak iizere tanzimle me§guliiz. 

Halkevi faaliyetlerini geni§letmege ve 
halkile ic;ten ve candan alakadar alma· 
ga ba§laml§hr. Her hafta iki gece Halke· 
vinde umuml toplantt yapllmaktadJr. Bu 
gecelerde halkm mill! sazlan ve Halkevi
nin yeti~tirilmekte olan bando ve cazlan 
c;aldmlmakta, bir program altmda halka 
gerekli alan konferanslar verilmektedir. 
Dil, tarih ve edebiyat §Ubesi vilayetin 
Tiirk tarihi ic;indeki eski medeni ve milli 
varhgmi aydmlatma ve meydana <;!kart
maga ugra§maktad1r. Miitevazi, fakat, 
§Uurlu kiic;iik bir miize viicude getirmegi 
de dii~iinijyoruz. Spar mmtaka birligi ye
ni kurulmu§ ve ilk lik mac;lanm da yap -
maga ba§lamt§hr. Bu genclik hareketini 
yakmdan takib ediyoruz. 

Bu y1lhk mahsul farelerin biraz tah -
ribatta bulunmalanna ragmen c;ok iyi ol
mu§lur. Y er yer ha§aratla §iddetli miica
deleler yap!lmaktad1r. Hi.ikumetin bu ytl 
da Urfadan bugday mubayaa etmege 
karar vermesi halkr sevindirmi§ ve minnet· 
tar b1rakml~tlr. Biiti.in halkm yiizi.i hiiku
metin bu biiyiik lutfu yiiziinden giilmek
tedir. Vilayet bu sene ikhsaden daha bir 
mertebe kalkmmt~ olacakhr.» 

Mustafa Kemal YOCEL 

Kadtkoydeki yangm 
Diin gece, Kad1koyiinde Alhyolag -

zmda elbise boyac1hgt yapan Manolun 
diikkanmda, boya kazanma merbut bo
rulardaki kurumlann tutu§mast yiiziin • 
den yangm c;tkmJ~sa da etrafa sirayetine 
meydan verilmeden Kad1ki:iy itfaiyesi ta
rafmdan sondiiriilmii§tiir. __ .._ 

Gebzede Dil bayramt 
Gebze 27 (Hususi) - Bi.iti.in Gebze 

nalkt, Dil bayramrm kutlulamak ic;in 
Halkevinde toplanrni§hr. 

Burada verile.n miisamerede, konfe
ranslardan sonra §iirler okundu ve bi.i
yi.ik bayram biiyiik bir ne~'e ic;:inde ge
c;irilerek bi.iyiiklerimize tazim telgraf
lan c;ekildi. 

meti ta§tyacak ve Mustafa Nihadm ver
digi emek yiizi.inden irfan hayahmtzda
ki bi.iyi.ik bo§luklardan biri dolmu§ o
lacakhr. Bu onemli i§i ba§aran muhar -
riri candan tebrik etmek borcumuzdur. 

'Jf. TURHAN TAN 
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iRANDA 
Yazan: MURAD SERTOGLU 

lran1n dillere destan 
olan aynah salonlan 

Muntazam toseler - Arhk harabe haline gelen 
kervansaraylar - Ta~sJZ yurd • Tahran1n nefis 

kapdar1 - 23 as1rd1r bozulm1yan eserler .•• 
-2-

Makuya girer 
girmez iklimle be· 
raber derhal §ahzs
lar da degi§li. Bi • 
zim K1Z1ldize ile a
arasmda ancak bir 
otuz, kirk kilomet -
ro fas1la oldugu hal
de aradaki fark, bir 
ka~ yiiz kilometro 
uzakml§lar gibi ba -
nz. 

Bizi ~ehrin e§ra
fmdan birinin evi-
ne misafir ettiler. lramn mefhur kaprlanndan biri 
Burada biraz da !ranm karakteristik hal- 70 kilometrodan a§agz dii§memesi yolla· 
lerinden bahsetmek laz1m. nn ne derece mi.ikemmel oldugunu isbat 

lranhlar baz1 yanh§ iddialara ragmen ediyordu. Koyler ve kasabalar yamm1z· 
~ok miitevazt ve gosteri§i kat'iyyen sev- dan bir sinema ~eridi gibi ak1yordu. Ogle 
miyen insanlard1r. Bunu binalann i<t ve vakti Hoy ~ehrine vard1k. Burast da 
d1~ te~kilatmdan da anlamak kabil. iranm. en eski yerlerinden biri. 
Mesela evleri d1§andan bak1ldJg1 Esasen insan iram dola~1rken kendi • 
zaman gosteri§siz. debdebesiz oldu- sini biraz da bir miizede geziyormu~ sa
il;u halde i41erileri fevkalade zengin myor. ~ehirleri ku~atan toprak kaleler 
ve giizel.. En miitevaz1 kimselerin evle- belki on, belki yirmi asnhk .. Dag ha§m· 
rinde bile ~ok k1ymetli hahlar var. Esa- da ISSIZ bir yerde bir kervansaray hara • 
•en bir<,:ok evlerde hab tezgahlan da bu· besile kar~!la~lyorsunuz. ~ah Abbas za
lunmaktadJr. Eski !ran kadmlan bo~ va· mamndan kalm1~, diyorlar. Evvelce giil• 
kitlerini c;ocuklarile birlikte bu tezgahla- liik, giilistanhk bir yermi§, iran ~ehirle • 
nn ba~mda hab dokumakla ge~irmi§ler - rini birbirine baghyan kervanlar buralar· 
dir. Sefahet ve israftan ho§lanmiyan da dinlenirlermi~. . 
muktesid, kanaatkar !ran halkr da bu F akat makine devri ba~lad1ktan sonra 
hahlan giizel bir §ekilde muhafaza etme· bu kervansaraylar harabeye yi.iz tutmu§l 
sini bilmi~lerdir. kimse ugramaz olmu§. Muntazam §Ose • 

Misafir oldugumuz ev gerek hah, ge· ler ac;1hp eskiden develerle on gtinck 
rek diger tezyinat babmmdan c;ok si.islii gidilen yerlere otomobil ve kamyonlarla 
idi. Aynca bah41esinde kii~iik bir ko§k bit giinde gidilmege ba§lanmca deveciler 
daha bulunuyordu. Bu ko§k, lranda develerini kesip yemi§lerl 
emsali pek c;ok bulunan bir «aynah sa- Kervansaray denilen yerler bir nevi 
lcnla» tezyin edilmi§ti. §atoya benziyor. Etrah kahn penceresiz. 

Aynah salonlar irandan ba~ka diinya-· dwa:rlarla t;evrili. Yiiklii develerin gire· 
nm hir;bir yerinde bulunm1yan fevkalaae 1 mesi i~in oW:ak, aptian <;o geni§ ve 
§eylerdir. Bu salonlann tavan ve duvar· c;ok yiiksek ~ Ir;erisinin dart taraf1 cami 
Ian ba§tanba~a birkac; santimetre murab· avlusu gibi kapab, ortayeri ac;1k. Kapah 
ba1 bi.iyi.ikliigiinde aynalarla kabarlma yerlerin bir k1sm1 ufak ufak hiicrelere 
olarak siislenmi~tir. Aynalann birbirle - aynlm1~ ki buralan insanlarm oturma • 
rine raptedildikleri yerler altm, giimii§le sma mahsus. obiir klsml da develer kin 
miizeyyendir. ge~i~ bir ah1r. 

Boyle bir salonda yanan bir avize Iranda goze batan noktalardan biri de 
biitiin tavan ve duvarlan nura bogmakta garb ve cenub mmtakalanndaki ta§SIZ -
ve manzaray1 bir efsane alemi haline ge- hkttr. Evet, belki bu size garib gelir. Fa· 
tirmektedir. kat T ebriz civannda, Isfahan - ~iraz yo• 

Sordum, boyle bir salon viicude getir lunda oyle yerler var ki yiizlerce kilo .. 
mek i~in en az on, on be§ sene ~ah§mak metro gittiginiz halde bir tek c;ahl ta§ma 
laz1mml~. Bir salon ir;in on, on be§ sene.. bile rastllyamazsm!Z. Hep toprak, sade 
Muhakkak ki diinyada bu biiyiik taham· toprak. 
miilii gosterecek karakterde milletler c;ok Bu yi.izden ba§ta T ebriz kalesi olmak 
azd1r. i.izere birc;ok ehirlerin kaleleri, eski bi-

F evkalade san' atkarane salonlann en nalan v..: kervansaraylar toprak ve ker • 
giizelleri Tahranda ve en nefisleri ~ehin- pic;ten yaptlml§tlr. 
§ah Rtza Pehlevinin saraylannda, iran Hatta T ahramn biiyiik ve musanna 
parlamentosu binasmda ve §imdi miize ad· kap1lan da kerpic;tendir. Kerpir;ten ya • 
dedilen eski Sadabad saraymdad1r. Bun- p!lan bu biiyiik kap1lar ba~tanba§a hal 
lar Paristeki Versay saraymm me~hur petegi gibi zarif c;inilerle i:irtiilmii§tiir. 
salonunu bir han koridon1 kadar basit !c;ic;e ge<fen ve miitemadiyen bir tak1m 
gosterecek de recede yi.iksek san' at eser· murabbalara istinad eden bu zarif i§le • 
leridir. meli kapilann seyn msana biiytik bir 

* * * zevk vermektedir. 
Maku, Trabzon - !ran transit yolunda Burada biraz da ~iniden bahsetmek 

belli ba§lz en miihim mevkilerden birini isterim: 
i§gal ettiginden giin ger;tikc;e daha ziya- T a§ ebedidir. Sag lam ta~lara asulann 
de geni§lemege, gi.izelle~mege namzed tesiri olmuyor. Ileride birlikte gezecegi• 
bulunuyor. Bu giizel §ehrin ortasmdan miz Persepolis harabelerinde o zamanki 
ge<;en muntazam ve geni§ bir §OSe onu insanlann La§ iizerinde yaphklan eserle· 
T ebriz vas1tasile han a baghyor. rir. aradan 23 am gec;tigi halde nas1l 

Aynca T ebrize ve oradan Sovyet bozulmadan durdugunu goreceksiniz. 
topraklanna giden demiryolunun bir u- Fa kat topraktan eserler boyle degil • 
cu da buraya kadar uzanmaktad1r. 1Ie· dir. 0. giine§te nekadar kurutulsa, neka• 
ride Erzurumdan iran hududuna dogru dar sert ve killi topraklardan yap1lsa ge• 
uzanacak demiryol da hududa bu nokta- ne giiniin birinde <;oki.ip parc;alamveriyor. 
dan gireceginden Makunun istikbali ~ok Halbuki c;ini, ta§ bulamad1g1 haldt: 
parlakhr. eserini ebedile§lirmek istiyen san' atkann 

* * * dahiyane ke§fidir ve onu ancak Tiirkler 
Ertesi giinii erkenden T ebrize dogru ve franhlar yaratm1~lard1r. 

yola <;1ktik. Otomobilimizin siiratinin 60- MURAD SERTOtLU 

Tahranda 1imdi muze olan GulUstan aaraymda me,hur aynalt ,alott 
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2s Eylui 1936 CUMHUKIYET 

I~ 7nc.i BALKAN 
OYUNLARI {~ Demiryolunun 

Vana uzatdmas1 
Maliyecilerin fikri 

[BCL$taratt 1 incf sahifed.e] 

c;ok istikrazlar akdetmi§ ve c;ok miktarda 
evrak1 nakdiye c;tkarmi§h. Bu yiizden 
F ranstz frangmm hymeti ~iddetle di.i§tii. 
Eski Ba§vekil Puankare, F ranstz fran -
gmi kurtarmak te§ebbiisiinde bulundu ve 
bir ingiliz lirastm 150 frank iizerine tes
bil etti. 0 zaman bu hareketi biiyiik bir 
muvaffakiyet saydtlar. 

B«:tlkan oyunlan ba§ladi Bir sirket hiikfunete 
' 

yeni tekliflerde bulundu 

ilk giinde Tiirk 
Romanyah boksor, 

takun1 dordiincii 
diinkii ma~1 

vaziyette, 
kazand1 

Diyarbekire kadar uzanan ~imendifer 
battmm Vana kadar temdidi hi.ikumetin 
ba§hca dii~iincelerinden birini te§kil et -
mektedir. Nitekim, Nafta Vekaleti bu 
h&Jtm in§asma aid i§lerle me§gul olmu§ 
ve bu hatta aid ilk ke§ifleri yaptJrnu§tlr. 

Londra 1kttsad konferansmda Fransa 
altm blokunu te§kil eden memleketlerin 
ba§mda idi. Fakat §imdi goriiyoruz ki 
Fransa parasmm ktymetini di.i§i.irmek ve 
bu yiizden memleketin stbnttlanm gider· 
mek istemektedir. Bu hal kar§Jstnda 
Fransa i~in belki zaruri olan bu tenzili 
ktymet aynca tetkik olunur. Bizim i'"inse 
bOyle bir mesele kat'iyyen mevzuu bah
solamaz. <;;iinki.i paranm iki fonksiyonu 
vardtr. Dahili tediyelerde para, harici 
nttinasebetlerde tediye vasttas1 olan para. 

[Ba~tarat& 1 inct sa1dfede] 

ow metroda Galib be§inci, II 0 metro 
maniahda F aik be§inci, 1 0,000 metroda 
RJZa Maksud dordiincti, guile atmada 
1rfan i.i~iincii, V eysi he§inci, yi.iksek at
lamada da Pulad ikinci geldiler. Ciride 
i~tirak etmedik. 

Birinci giiniin puvan vaziyetleri §OY
ledir: 

Y unanistan 41 puvanla birinci, Yu • 
goslavlar 21 puvanla ikinci, Romanyah
lar 13 puvanla ii'"iincii, biz 12 puvanla 
dordiincii, Bulgarlar da 5 puvanla be~ 
~incidirler. 

Y aptian biiyiik hallfhklara ragmen or
ganizasyon ~ok iyi degildi. ikinci miisa
baka, haftaya cumartesi gtinti yaptlacak· 
liT. 

AHMED /HSAN 

Teodoresko - Y orgos 
· miisabakas1 

Romanyah boksor T eodoresko diin 
son ma~;1m Rum boksorlerinden Yorgosla 
yaptl ve Y orgos be§inci ravundda diska -
lifye edildiginden hiikmen galib saytldt. 

Bundan evvel yaptlan dort amator mii· 
sabakasmda Cihad Alberi, Ali Muvaffa· 
b, Sabri Hristoyu say1 hesabile yenmi§ ve 
Co§kun Abandone ile rna~! kazanmt§tl. 
Nihayet ma giiniin miihim mac;ma geldi. 
ilkonce Romanyalt boksor T eodoresko, 
onu takiben de Y orgos alkt§lar arasmda 
rinse ~tktt. 

Balkon, tribiin ve ringin etrafmda tak • 
riben bin be§ yiiz kadar seyirci bulunu ~ 
yordu. B unlann arasmda Adliye V ekili 
;li.ikrii Saracoglu ile Orgeneral Fahred • 
din Altay da vardi. 

Tam saat 17,10 da Kii'"iik Kemalin 
orta hakemligile miisabaka ba§lach. 

1 inci ravund 
Bu ravund iki tarafm biribirini dene • 

tnesile gec;ti. Y orgos her fmatta Roman • 
yah boksore sanhyor ve hakem kendileri
ni aytrmaga t;ah§trken fusattan istifade e
duek :r eodoreskoya YUll)ruk salhyor, A
pa ola bu favullerini orta hakemi 
Y orgosa iki defa §iddetle ih.tar etti. 

2 inci ravuncl 
lki taraf ta biribirine §iddetli yumruklar 

savurarak dovii§mege ba§ladtlar. Yalmz 
Romanyah boksoriin daha usta ve kendi· 
sine daha hakim oldugu ac;tkc;a goriiniiyor. 
Bilhassa Romanyalmm solak olmast Y or
gosu §a§trttlgt a~1k~a goriiliiyordu. Y or~ 
gosun kuvvetli saglan bir tiirlii bir hedef 
bulam1yordu. Buna ragmen bu devrede 
Y orgos daha ziyade atak goriini.iyor~u. 
Bu atak goriinii~ devrenin sonuna dogru 
Romanyalmm c;enesine vurdugu §iddetli 
bir sol yumruga kadar devam etti. 

3 iincii ravund 
Bu ravunddan itibaren Teodo-

resko hakimiyeti iyiden iyiye eli
ne ald1. Y orgosa §iddetli yumruk
lar vuruyor ve onu iplere dogru 
suriiyordu. Y orgos arttk dovii§ii btrak ~ 
mi§ miitemadiyen Romanyahya sanh • 
yordu. Bu suretle mac; zaman zaman a • 
deta bir giire§ miisabakasl halini ahyor ~ 
du. 

4 iincii ravund 
Bu ravundda T eodoresko biisbiitiin 

hakim dovii§tii. Y orgosa vurdugu birka~; 
&tk1 yumrukla onu sersemletti. Her ikisi 
de fevkalade asabi dovii,Uyorlardt. Ha
kem sanlan boksorleri birbirinden aytr • 
mak ic;in birkacy defa bagtrmak mecbu -
riyetinde kahyordu. 

5 inci ravuncl 
Nihayet stra hadiseli ravunda geldi. 

Y orgos yedigi bir yumruk lizerine Ro • 
manyalt boksorii gene kucakladt. Y or -
gosun mezbuhane gayretleri nakavta 
dogru gittigini gosteriyordu. Bunu her
halde o da anlarni§ olacaktt ki nakavtla 
maglub olmaktansa mac;t yanda bnak -
tiracak hareketlere tevessiil etti. Bunun 
ic;in sanldtgi Rornanyaltyt birtiirlii btrak· 
mamaga ve kendisine hatab yumruklar 
vurmaga ba§ladt. 

Arhk ringdeki miicadele bokstan ba§
ka her§eye benziyordu. Bir arahk vazi • 
yet gene bir giire§ halini ald1. Boksorler
den ikisi de hakemin miidahalesine e ~ 
hemmiyet vermeden ~lire§iyorlardt. Orta 
hakemi iki taraf1 da gii~bela aytrchktan 
sonra Y orgosun hakeme itiraz. ettigi go -
riildii. Bu esnada iki tarafm menecerleri 
ringe athyarak i§i bir kavgaya doken iki 
ta~aft ayndtlar. Orta hakem de Y orgosu 

· diskalifiye ederek T eodoreskoyu galib i· 
Ian etti. Bu suretle Romanyah boksor 
~hrimizdeki son mac;mt da kazanmt§ ol· 
du. 

H akem ne diyor? 
Ma~i idare eden maruf boksorlerden 

Kiic;i.ik Kemal, ma~tan sonra miisabaka 

hakkmda bir muharririmize §U sozJeri 
soy lemi§tir: 

«- Birinci ve ikinci ravundlarda Y or
gos daha atak dovii§tii. F akat ravundla
nn sonlanna dogru Romanyalt daha 
c;etin vaziyetlere ge~ti. 

O~iincii ravunddan itibaren T eodo ~ 
resko hakim dovii§mege ba§ladi. Ravun~ 
dun son Ianna dogru Y orgos hakemin 
(btrak I) ihtanna ragmen vurmakta de~ 
vam etti. Bu hareketi Romanyah bok
sorii biisbutiin sinirlendirdi ve htr<;mla§• 
tudt. 

Dordiincii ravundun ortasmdan itiba
ren ve be§inci ravundda Y orgos adeta 
maglubiyeti kabul etmi§, fakat nakavut 
olmamak, mi.isabakayt yanda buakmak 
i~in hatalt yumruklar vurmaga ve ihtara 
ragmen rakibini btrakmamaga ba§ladt. 

Bunun iizerine kendisine iki defa ih
tar verdirn. Gene boyle bir vaziyette biz 
rna~! btrakttk, Y orgosa: <<Y apma, et· 
me!» diye nasihat etmege ba§ladtk. Fa
kat boks miisabakalannda nizamnameye 
gore iki saniye i~inde ihtar verip miisaba~ 
kanm devam etmesi laz1mdtr. Romanyah 
boksor bu zamanm a~hgmi goriince Y or~ 
gosa saldtrmak istedi. 

Ben bunun iizerine T eodoreskoya iki 
saniyeyi gec;en bu ihtar miiddetlerinin ay~ 
rtca hesab edilecegini soyledim. F akat 
Y orgos: «Sen ban a Ia£ soylerken Ro • 
manyah vurdu. Onu diskalifye etrnen 
laztm. Ben dovii~iyecegim» dedi. Ve 
dovii§mekten imtina etti. Ben de bunun 
iizerine, beni dinlemedigi ve dovli§mek ~ 

ten imtina ettigi i'"in Y orgosu diskalifiye 
ettim ve T eodoreskoyu galib ilan ettim. 

Fikrimce eger rna~ devam etseydi T e• 
odoresko ya bu ravundda, yahud da 6 
net ravundda Y orgosu muhakk.ak suret~ 
te nakavut edecekti. 

T enis miisabakalar1 
neticeleri 

istanbul 27 (A.A.) - Giine§ kulii • 
bii tarafmdan tertib edilen tenis mac;lan· 
ntn ' yarun ve son miisabakalart bugiin 

Giine~ kortlannda yapiimt~tlr. I 

N eticeler §Unlardtr: 

$imendifer hattmm V ana kadar tem
didi hakkmda iki noktai nazar vardu. 
Bunlardan biri hattm Diyarbekir yolunu 
takiben V ana temdidi, digeri ise Ela • 
zizden bir kol aynlarak Fuat suyu ve 
Mu~tan Yana gitmek ... 

Birinci yo] cyok anzah oldugu ic;in ek
seriyet ikinci nokta etrafmda toplanmak
tadtr. 

Eskiden demiryollanmtzm bir ktsmmi 
yapan bir ~irket Diyarbekir hattmm Ya· 
na kadar temdidi ve Eregli limanmm in
§ast hakkmda hiikumete yeni bir teklifte 
bulunmu§tur. 

Van §imendiferinin in§ast bilhassa ile -
risi ic;in c;ok ehemmiyeti haiz goriilmek • 
tedir. Demiryolu Vana vardtktan sonra 
tabiidir ki fran hiikumeti bu yolla birle· 
§ecek bir yo! in§astm gozden uzak tutmr 
yacakt!r. Bu takdirde giiniin birinde 
Haydarpa§adan trene bindigimiz zaman 
T ahrana gitmek imkanlan has1l olmas1 
di.i§Uniilebilir. Bu §irketin teklifleri mall 
cihetten agtr goriilmekle beraber bu hu
susta miizakereye devam edilecegi an -
la§tlmaktadu. 

Parada umumi esas §udur: 
Para yi.iksek olunca fiatlar dii~iik o • 

lur. $u halde para yiiksek olunca me ~ 
murlafm maa§lan, i~ilerin iicretleri az 
olur. Demek ki bunlarm sahnalma kud -
retleri de az olur. Ve binnetice umumt 
refah seviyeleri de dii§ki.in olur. 

Para yi.iksek olunca biiyiik halk ca -
miasmm satmalma kudretleri az olacak· 
tu. Dii§kiin fiatlara ragmen ahmsattmlar 
az olur. Zirai ve smai istihsalat zaytf ka
!tr. 

Gene para yiiksek olunca devletin 
topladtgl vergilerin ktymeti az olur. Ye 
amme hizmetlerinin c;ogalmt§ olmasma 
ragmen devlet btit~eleri zorlukla tevaziin 
ederler. Harid tediyelerdeki paraya ge· 

Sapancada esrarengiz lince, paras! yiiksek olan memleketin bil· 
bassa sanayi memleketlerinin ihracah 

bir cinayet zorla§tr. Ve bilmukabele bu rnemleket • 
Sapanca (Hususi) - Sapancaya ta- !ere ithalat kolayla§Ir. 

bi Y ahk§arkiye koyiinde ge~en per§ernbe F ransanm biiyiik bir sanayici memle-
ak§am1 feci bir cinayet olmu~tur. ket olmasma gore yiiksek para ktymeti o· 

0 giin saat yirmi ikide koy kahvesinde rada bu mahzurlan viicude getirebilir. 
t h. kk.bl · d S l"h Fakat memleketimize gelince, esasen da· oturan n tsar mua 1 erm en a 1 

kahvenin dt§ansmdan attlan bir ~ifte kur· hili tediyelerimizde para ktymetile e§ya 
~unile oldi.iriilmii§tiir. Kur§un Salihin c;e· fiatlan arasmda bir muvazene viicud bul
nesinin altmdan girerek gtrtlagml par~a- mu§tur. 
lam!§ ve duvara saplannu§tlr. Adamcagtz Para ktymetini dii§iinerek fiatlan ar· 
ifade veremeden Olmii§tiir. ttrmak suretile bu muvazeneyi bozmak 

Katil heniiz bulunamami§tlr. rnahzurlu olur. Kaldt ki bizim ihrac mal· 
Bir mi.iddettenberidir ki, Sapanca ve lanmtz bu meyanda iiziim, incir, afyon, 

dvarmda yolda, tarlada veya kahvede tlitiin ve emsali mallar esasen husust vasft 
vurulan kimselerin carihleri veya canileri haiz olan, yani her memlekette yeti§mi • 
me~hul kalm~ktadtr. <;;link~: vuram hi • yen mallardandtr. Bugiinkii para ktyme
lenler muhtehf sebeblerle soylememekte· · tiniiz Uzerinden de daima kolayhkla ka
dirl~r. Bu vaziyet zahttayt da .mu§lc.iil bir biii ihracdirl~r. Bundan ba§ka esasen bi
vazJyete sokmaktadir. BuniJ btr an evvel · k1Vmet1· haztl\lst yu""ksek 
.h ·1m . d I b k d d z1m paramtzm 'J 

m a!~t ven est a a et a tmm an a degildir. 1 00 kuru~ 12 franktu. 1 frank 
c;ok 1Y1 ol~r. • 8 kuru~ 1 0 paradtr. 20 frank 164 kuru§" 

Demzhde a~dan hayvan tur, yani param1z esasen bugi.inki.i franga 
T ek erkek yanm son miisabakalann • 

da Baldini Sedach 6/ 1, 6j 8 yenrni§tir . 
Gene son miisabakalarmda J afe Vedad · 
Abudu 1/6, 1/6, 4/6 maglub etmi§ ve 
Baldini ile Jafe finale kalmt§lardtr. Son 
kar§tla~mada ilk seti J afe 6j 4 ainu~ bu
nun iizerine Baldininin yoruldugundan 
bahsederek miisabakay1 terketmesi do
laytsile tek erkekler kupas1m kazanmt§hr. 

aargiai gore zaten daha di.i~kiin ktymette sabit 
Denizli 27 (A.A.) - Bugiin ehli hay- bulurunaktadu. F ranstz frang1 yiizde 20-

van sergisi torenle a~1ld1. Sergi ilimizde 30 dii~ii~ olsa nihayet 1 00 kuru~ 15 ~ 
biiyiik bir alaka uyandud1. 800 den 16 frank edecektir. ParamlZI daha ~ok 
fazla hayvan gelmi§ ve bunlann i~inde dii§lirmege de li.izum ve mahal yoktur. 
Denizli aygtr deposu mahsuliinden olan Zaten Cumhuriyet hi.ikumetimiz bugiin-
250 hayvandan 17 tay ve gebe klsrak- kii «diin» resmt tebligile bu esasJ kabul 
la 17 taya 1240 lira ikrarniye daglhlma-

Cift erkek miisabakalarmtn domi £ina
line Yedad Abud-Kris, Sedad-Baldini, 
Jafe - Bombino cyiftleri kalnu§lardt. 

Bunlardan Sedad - Baldini c;ifti, 1b • 
rahim • Armited c;iftini 5j7, 6/1, 6/ 2 
yenrni§, J afe Bombino <;ifti de Vedad 
Abud - Kris ~iftini 8j4, 4j6, 7 j5 ye -
nerek finale kalmt§hr. Finalde Sedad -
Baldini ~ifti, Jafe • Bombino ~iftini 6j 4, 
7 j 5, 6/ 3 yenerek c;ift erkekler kupasml 
kazanmt§hr. 

Tek bayanlar miisabakasmm finalinde 
Bayan Crodestski, Bayan Hiimeyrayt 
2/ 6, 0/6 yenerek bu seriyi kazanml§hr. 

Kupalar merasimle galiblere veri! • 
mi§tir. 

Binicilerimiz bir zafer 
daha kazand1 

Viyana 27 (Husus!) - Yirmi altJ 
milletin i§tirak etmi§ oldugu bugiinkii mii~ 
aabakalarda Tiirk binicisi Yi.izba§t Gi.ir
kan be§inciligi kazanmaga muvaffak ol-
mu§tur. 

st kararla§tlnlm1§tlr. ve mi.idafaa ettigini ve F ransanm takib 
T ekirdagmda iiziim aab§lari edecegi hattl hareket iizerinde gidilmiye· 

Tekirdag (Hususi) - Vilayetimiz §a .. 

rab fabrikas1 Miirefte ve $arkoy mmta
kasmdaki bagctlardan uzum almaga 
ba§lami§ ve faaliyete ge~mi~tir. Fabri
ka iiziimiin kilosunu 4 bu~uk kuru§a 
almakta, iiziimiin toplama ve ta§Ima 
masrafl fabrikaya aid bulunmaktadtr. 

Bu sene §arab fabrikasmm ihtiyacl 
olan iizi.imu temin edemiyecegi zanne
diliyor. Ciinkii, Tekirdag merkezindeki 
baglarda bu seneki iiziimler olgunluk 
t;agma gelmeden yagmurlarm vakitsiz 
dii~mesi yiizunden kurumu~tur. Bagct
lar ancak yemeklik ihtiyacml temin ede 
bilmi~lerdir. Piyasadaki iiziimiin kilosu 
on kuru~a satilmaktad1r. 

T ekirdag1 atadyomu 
Tekirdag (Hususi) - Tekirda~mda 

35 bin lira sarfile yap1lmas1 kararlaljtl
tllan ve tahsisat1 ayr1lm1§ olan stadyo
mun yeri tesbit · edilmi~ ve bur ada ge
reken tesviye ve ihzarat yap1Imaga 
ba§lanmi§tlr. 

cegini herkese ac;tk~a ilan ve teblig etmi§ 
bulunmaktadtr. Vakta frank di.i§iince ba
zt tacirlerin alivre satJ§Ian yiizunden bir 
miktar zararlara maruz kalabilecekleri 
hattra gelebilirse de buna mukabil harice 
olan diiyunatm yeni frank ktymQti iize ~ 
rinden tediyesinde de azim menfaat var
dtr.» 

••• 
Gobels Atinaya 
ni~in gitmi~? 

[Ba$tara/l 1 incf sahtfede] 

liyerek bazi ecnebi memleketlerde bu se~ 
yahatile Balkanlardaki komiinizm aleyh~ 
tarhgmi arttrmak gayelerini gi.ittiigii hak~ 
kmda ~tkanlan §ayialan tekzib etmit. e~ 
snsen komiinizm aleyhtarhgmm otomatik 
bir surette ilerledigini bildirerek seyaha ~ 
tinin tamamile husust mahiyette bulun -
dugunu teyid etmi§tir. 

inegolde siinnet ettirilen yavrular1 

Cobels sozlerini bitirirken Yunanista~ 
mn komiinizm tehlikesini bertaraf etmek
lc Alkazar ve sair lspanya §ehirlerinin 
ugradtklan felaketten kurtuldugunu ve 
kendisinin biitiin Yunanhlann tabil re • 
isleri olan Metaksasm etrafmda toplana· 
rak refah yolunda ilerlemeleri temenni • 
sinde bulunmakta oldugunu sozlerine i -
lave etmi§tir. 

lnegol (Hususi) - 30 agustos Zafer 
bayramt bu sene her senekinden daha 
parlak bir §ekilde tes'id edildi. 

Bu meyanda Zafer bayramt gecesi 
Cazipa§a okulunda TUrk Hava kurumu 
menfaatine bir halo verildi ve sabaha 
kadar bir~;ok eglenceler yaptldt. Bu ba-

lo; fnegol halkmm umurni biqekilde i~
tirak ettigi ilk balodur. 

Esnaf cemiyetinin yardtm ve himme -
tile bir siinnet di.igiinii yaptldt, fakir, 
kimsesiz ve §ehid '"ocuklan siinnet etti ~ 
rildi. Gonderdigim resim siinnet ettirilen 
yavrulan gostermektedir. 

KEMALiZM 
Y az:an: T ekin Alp 

FransJZ Parlimentosu re· 
iai M. Hetyo ile profe
aor Fuat Kopriiluniio bi
rer mukaddemeai vard1r. 

mutlaka 
gencinin 
okumasr 

7 

Frank dii§tiikten sonra 
Frans1z hiikumeti ciddi tedbirler 

almakta devam ediyor 
[Ba~taraft 1 i nct sahifede] ve sag cenah ile merkez aleyhte rey ver

ten di.i~iiriilmesi i.izerine herhangi bir se· mi§ler, komiinistler miistenkif kalrnl§lar~ 
beb ve bahane ile olursa olsun asayi§sizli- dtr. 
gin zuhuruna mani olmak ic;iu millt mii- lngiliz gazetelerinin miitalealarz 
dafaa ve dahiliye bakanlan polis erkam- Londra 27 (A.A.) _ Ak§am gazete
nm i§tirakile bir toplantl yaparak icab e ~ lerinin son tabtlannda ktymetinin in-
den tedbirleri alm!~lardu. dirilmesi meselesinden uzunuzad1ya bah ~ 

Komiinistlerin vaziyeti sedilmektedir . 
Paris 27 (A.A.) - Komiinist partisi Liberal Star gazetesi, iic; devletin ver -

gene! sekreteri M. Thorez, partisinin M. mi§ olduklan bu karari ikttsadi konferan -
Blumiin para siyasetine muzaheret edece- sm ugramt§ oldugu felaketli akametten 
gini, ancak hayat pahahhgmm artmas1 sonra timid bah§edecek en iyi bir haber 
takdirinde iicretlerin bu pahahhga gore olarak kar§tlamaktadtr. 
tanzim edilmesi ic;in bir takas sistemi ihda- Evening Standard, diyor ki: 
Slnl istiyecegini soylemi~tir. «Yeni nisbet, ihtimal §imdiye kadar a-

Cekoalovakya karara h§rnt§ oldugumuz bir 1ngiliz lirast. ba§ma 
iftirak etmiyor 75 franktan ibaret olan eski nisbetten da-

Prag 27 (A.A.) - Ba§vekil M. ha ziyade hakiki klymeti gosterecektir. 
Hodza, matbuat miimessillerine beyanat - Dolar da uzun miiddet hakiki ktymetin
ta bulunarak <;;ekoslovakyarun Franstz . den dun olarak takdir edilmi§ti.» 
frang1 hakkmda Fransa hi.ikumeti tarafm- Sunday Times. yaztyor: 
dan verilen karar dolaytsile istisnai hi~ir «M. Blum, biit~e muvazenesini bir tiir-
tedbir alarmyacagmt soylemi§tir. Iii temin edememi§ olan seleflerinin ken -

Maamafih Cekoslovakya kuro!lu kty ~ disine buabm~ olduklan pek nazik bir 
metinin indirilmesine taraftar olanlann malt vaziyete tevariis etmi§tir. $imdi yapl
noktai nazarlanm kabul ettirmek ic;in hii~ lacak §ey, frangm altma kar§l istiklalini 
kumet iizerinde bir tazyik yapmalan muh- muhafaza etmekte olan lngiliz dovizine 
temeldir. nisbeten ktymetini tesbit etmektir. Bu kty-

iavifrenin karar1 metin yiiz ile yiiz be§ arasmda oynamast 
Berne 27 (A.A.) - lsvic;re ajanstnm muhtemeldir. $u halde mesela sterling 

teblig etligine gore is vi eyre federal mec ~ I 02 frank 21 oldugu zaman 1ngiliz liras1 
lisi frangm dii§iiriilmesi hakkmda Fran • 4,66 dolar olacakhr. Halihaztrda tatbik 
samn ittihaz ettigi karan tetkik etmek iize- edilmekte olan fiatlara gore bu muadelet, 
re cuma ve cumartesi gi.inleri toplanttlar ii~ mi.istahsil milleti ayni plana koyacak • 
yapm1~ ve lsvic;re milli bankasmm altm hr.>> 
stoku lsvi~rc frangma kar~l yaptlacak her Amerikacla akialer 
ti.irlii taarruzu daha uzun miiddet dur • Nevyork 27 (A.A.) - Fransamn 
durmaga kafi bulunmakla beraber umu ~ frank ktymetini indirmek karan, burada 
mi ahval ve §eraitin isvicyre frangtm da nikbin bir hava yaratmt~ttr. Miihim bir 
dii§iirmeyi zaruri ktldt~m mii~ahede et· hububat mi.iessesesi, frank ktymetinin in
mi§tir. dirilmesi sayesinde iptidai maddelerin 

Federal meclis diinyamn biiyiik devlet- ktymetlerini arttracagmt beyan etmi§tir. 
leri ve bilhassa lngiltere, Am erika, Fran- Amerikada hububat bona! an kapan ~ 
sa tarafmdan paralann beynelmilel istik- rni§ttr. 
ran i~in yaptlan gayretleri ve lsvi<;re Nevyork 27 (A.A.) - Diin Esham 
Fransaya imtisal ederse bu gayretlerin Borsasmda, ktsa bir tereddiidden sonra, 
kolayla~rnl§ olacagm1 nazan itibara ala- piyasalar 1 ila 3 puan yiikselmi~tir. 
rak lsvi<;re frangtm dii§iirmege karar 900,000 esham sahlmt~hr. Bu rakam, bir 
vermi§tir. !svicyre frangt dahilde eskiden cumartesi giini.i i<;in fevkalade mi.ihim bir 
oldugu gibi kalacaktn. rniktardtr. 
Holancla altzn ihracznt yaaak etti Beynelmilel sulh Carnegie miiessesesi 

Lahaye 27 (A.A.) - Holanda pa- reisi M. Butler, Fransa, lngiltere ve A
ra siyasetini degi~tirerek 27 eylulden iti- . merikanm dovizlerini istikrar ettirme - a· 
baren alttn ihractru yasak etmi§tir. Borsa· rarlanmn ikttsadi istikrar ile cihan su u
lar pazartesi ve sah kapah olacaklardu. nun istikran sahasmda mi.ihim bir mer-
Fransrz Meclisi kararz kabul etti hale te~kil etmekte oldugunu beyan et-

Paris 27 (A.A.) - Meb'usan mec· mi~tir. 
lisi Maliye Komisyonu, Anriol ve Spi • Mumaileyh demi§tir ki: 
nasse izahabm mi.iteakib derin tetkikler • Bu hareket, Briyan - Kellog misakm-
den sonra para esasmm degi~tirilmesi danberi ahlmi§ olan en miihim adtmdtr. • 
hakkmdaki kanun layihast maddesini 12 M. Butler, viicude gelen itilaftn 1935 
muhtelif ve '7 mtistenkife kar§I 20 reyle tarihli Londra konferanstnm kabul etmi 
kabul etmi~tir. oldugu para istikran karanmn bir Jteti-

Sosyalistler, radikal sosyalistler lehte cesi oldugunu ilave etmi§tir. 

Adanan1n • yer1: Biiriicek yaylas1 sayfiye 

T oroslarda Bii.riicek yayltutna bir baktp 

~ok i.ic; saatte ula~tlan bu yemyeJil yay
la, bilhassa bu gidi~ geli~ kolayhgt yii • 
ziinden herkesin hi~ olmazsa hafta tati· 
Jini ge~irmek ic;in tehaluk gosterdigi bir 
yer olmu~tur. Miinevver bir leoy ihtiyar 
heyeti tarafmdan idare edilen bu giizrl 
yayla, ovada yazm bunalhc1 stcaklardan 
mustarib olanlara adeta bir can kurta • 
ran vazifesi gormektedir. 

Yunaniatanda miitekaidlerin 
maatlari 

tir. 
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n 
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Adana (Hususl) - Y azm steak, 
kt§tn cyok miilayim bir iklime malik olan 
<;;ukurovada, bilhassa yazm halkm bii
yiik hsm1 yaylalara ~1kmak mecburiye
tinde kahr. Mersinin Fmdtkpman ve 
Coznesi; T arsusun N amrunu; Adana -
nm Biiriicek, KlzJidag, Giilek ve buna 
benzer yaylalan, Ceyhan ve Osmaniye
nin ~ardakh ve emsah yaylalan hal\m 
en ziyade ragbet gosterdigi yerlerdir. 
SaylSl birc;ok olan bu yaylalar arasmda 
bilhassa T oroslardaki Gozne, N am run 
ve Bi.iriicek yaylalan gUn ge~tik~e kii~Hk 
birer kasaba halini almak istidadmt gos~ 
termektedirler. Tren ve otomobil~rle gi
dip gelinmesi kolay olan bu yaylalar ara· 
smda Adanahlar i~in en miisaid bir vazi
yette bulunan Biiriicek yaylastdtr. Gii · 
zel villalarla siislenen ve §imdiki halde 
dort be~ yiiz ailenin barmdtgt bu yay -
!ada kesif ~am, katran ve ledin agac • 
larmm te§kil ettigi giizel manzaralar, 
gun gec;tikc;e buraya daha iistiin bir rag~ 
bet kazandtrmaktadu. 

Atina 27 (Hususi) - Ba~vekil mua
vini ve Maliye Nazm Zavi~yanos gaze
te~ilere verdigi beyanatta uc; sene zar
fmda Yunanistandaki tekaiid ay1Iklar1~ 

nm bir sebeb olmadan birka~ misli faz
lala§tmldiglru ve bugiinkii biit~ede bir 
milyar iki yiiz milyon drahmi gibi pek "1~ 

yi.iksek bir miktara balig oldu~unu soy
liyerek haks1z yere verilen maa§lann 
kesilecegini bildirmi~tir. 

Adanadan Pozanti istasyonuna kadar 
trenle ve oradan da hususi servis yapan 
otomobillerle ve Adanadan itibaren en 
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{it{Cumhuriyet)ll Yurdu kolay ve iyi 
IFfl ~ o ~ s lYI ~ ~ li'il IYI tan1mak i~in ... 

Maarif Miidiirliigiiniin 
nazar1 dikkatine 

Diin ma.tbaanuza E;levket ve Ha.lid :islmle
rinde 1k.1 kii~iik ~ocuk gelerek l!U §lkayette 
bulundula.r: 

c- Biz Ada.pazart Eiiyiikgazi mektebinln 
dordiincii smtf talebesindeniz. Dar~~afa -
kaya. girmek t~ln buraya. geldik. Birinci lm
tlba.m kazandtk. Ikinci tahrlri imtihana 
girdik. Onda da biitiin suallere cevab ver
dik. Muvaffak oldu~uza emlndik. Diin 
mektebe miiraca.at ettik. :Size ckazanama -
dtruz~ diyorlar. :Suna !nanmtyoruz. Biz 
tahrirl lJD.tiham da iy! verdiglmize kaniiz. 
c:Size lmtihan evraklru giisterin. Cevabla.
rlliUZln dogru olduguna eminin detlik. 
D!nlemediler, blzi kap!dL'Jari ettiler. :Sir 
hakstzhga. ugra.dtk. Kimsesiziz. t;!lmdl ne 
yapacagiZ? 

Maarif Miidiirliigiinti.n bu l!i'kayet iizerlne 
naza.n d!kkatlnl celbederlz. 

Bir mahalle elektrik iatiyor 
t;!l~lide, Bomontide, Klr sokagmda oturan 

okuyuculannuzdan birkac imza. ile a.ld1 -
gnniZ mektubda, Ktr soka~ntn ll}tkstz bu
Iunmasmdan ~!kayet edilmekte ve den!l -
mektedir ki: 

c:Somonti tra.mvay istasyonunun pek 
yakmmda clan K1r sokagmda. yolun bo -
zuklugu, bUha.ssa yagmurlu ha.valarda bi
rlken sular geceleri bu sokakta. oturan hal
kl sokagtn tamarnlle karanllk olmast yii. 
ziinden bir hayli g\ifilii'klere maruz btrak -
makta.dir. :Sir~tok apa.rtrma.n ve evlerle 
me.skUn clan bu bozuk kaldmmlt .sokagt 
hie olmazsa tek blr elektrik lambasma. ka
VU$Urmamn imkaru olup olmadigtnl Bele
dlyenm d!kkat nazarma arzetmenizl dile· 
rtz.,. 

Bir tiirlii netice venniyen iatida 
Erenkoy Kazasker maballesi Bagbaljl 

caddesi 20 - 22 mnnaral1 evde oturan Sii· 
leyma.n Fehmi matbaamiZa gelerek ,u §l
k8.yette bulunmul?tur: 

c- Ben 8 cccuklu bir aile rel8iyim. Vak
tlle birlnci sm1t tiiccarlardandun. Biitiin 
servet1m1 Miicadelei Milliye ufrunda. feda 
ettim. ikl sene evvel vazlyetlmi b!r lstida 
11e b!ldirerek mUracaat ettim. Istidam Da
hniye Vekiletine havale olunm~. Ve· 
k3Jet te 3303 dosya numarasile istanbul 
Vllii.yetlne arzumun :ls'afml blldirmi~tlr. 

ViiA.yetteki dosya. numaram 4974 tiir ve 
eualam 1k1 senedenberi siiriincemededir. 

Fa'kn zaruretimden dolayt, bugiin bir 
tanzifat onba§lllgma bile raz1 iken, istan
bul Mektubcusu Osmanm ya.nmdaki mii
meyy!z, benim, gOsterilen vazifeden fmtlna. 
ettlk!ml, b!r miiddet sonra, Da.hiliye Ve
k8.1et1ne bildlrmi~ir. Halbuki bOyle blr ~Y 
Vll.ki degildir. 

Haklkat ~dur, ki bugiin 8 cocujtumla. bir 
lokma ekmege muhta.c vaziyetteyim. MU
cadelei Milliye u~una 25,000 lirasm1 kay
beden blr zavalll Tiirk vatanda~m hakkl 
bOyle mi olmallyd1h 

Samsun Liman Reisliginin 
nazan dikkatine 

:t&a.nbul Erkek Mualllm mekteblnden 
B~kall Hik.met Ertem imzaslle ald1~muz 
mektubda denlllyor ki: c Hopadan Aksu 
va.purile ista.nbula gellrken baz1 1htlyac
larlmlZl temi~ 1~in Samsunda. karaya ltlk
tlk. Ora.da motOrler va.pura. gidip gell11 bl
let keserler, bunla.r1n f1at1 ylrmi be§ k.u. 
~Qr. Biz de bu paralan verd1k ve birer 
gidl:, gel!~ biletl ald1k. 

Sarnst.mda i§lerimizi giiriip i.skeleye diin
diik ve bUetlerimizi g<istererek 8 numaral! 
motOre blndik. i~tlnde biZden ba§ka kimse
nin buhmmad~t motOr ka.ra 1le vapurun 
ya.n yoluna. geldigt zaman Aksu hareket 
edeceg!ni ih tar iCin d iidiik fialmaga ba.,
la.dl.. :Su vaziyeti ftrsat bilen motor kapta
Jll yolu kesti, ben iki lm§l i .. in vapura. gi. 

<lemem. Elrer lira verlrseniz gotiiriiriim 
d!Jie acay!b iddlala.rda. bulundu. 

Vapuru goz gare gore ~trmamak 1~tln 
bn 'USU!sti.z talebi kabul etttk ve paralar1 
veJ:dlk. 

Va.pur belki iki saat sonra hareket ettL 
Bizden u.sulsiiz bir surette para alan mo. 
torii acentaya ~ayet ettlk. Ben kar~m 
motOr firkettnin adamma §ikiyet edin, de
dL Vapur icinde bu zat1 bulduk, §ikayetl
ni1zl soyledik. Ben ka.fL'JIDam iskelede ko
mlser vardu, ona \llkAyet edin, dedi. Tab!! 
oraya ~!kayet edemedlk. 

.:M:uztar vazlyette kalml§ vatand~ara 
Sa.m.sunlu bu motOrciinti.n yaptlg1 hareket 
dogru mudur? Bu hu.su.sta ora i.skele ko· 
mlserllgJ.le daha yilk.sek makamlann dlk. 
~t nazarla.nm cekmenlz[ dilerim.) 

Radyo ~irketinden a~1kta 
kalan tahsil memurlarx 

Bir iki gti.n evvel matbaa.mtza eskl Had
yo §lrketinln tahsil memurlan olduklarmt 
si:iyllyen 12 ki§i gelerek fU si:izleri siiylemil!-
lerdir: · 

<- Biz senelerdenber1 Radyo ~irketinin 
ta.bsil memurlugunu yaptlk. i .. imizde on 
.seneclen fazla bu iljte cait.1anlar var. Hepl
miz 9Qluk c;;ocuk sahibiy!z, aile ~lndiri
yoruz. Ra.dyo ~irket1 Naf1a Vekiiletlne ge. 
~. biz de hiikirmet kap!Smda !;&Il~ca
giZ diyoe .sevinjyorduk. 

Fakat 4 eylulde Posta. Telgraf Miidiirliiitii 
ellmizden makbuzlar1 aldl ve bize art1k 
serbest oldukuml!Z tebllg edlldi. Heplmiz 
e.c; ve 1~ kaldlk. Ellmizde ba~ka bir 
san•at ta olma.dt~dan ne yapacaglrnlzt 
~~U'dlk. 

Radyo tah.sildarltgl ~tok zor blr i~tir. Biz 
senelerce bunu yapt1g1nuzdan bu i§ln ar
tlk mlitehass1st olduk. Nerelerde, ne kadar 
radyo var? Kac1 ka!,;akttr? Hepslni b!liyo. 
ruz. Bittabi elimlze miieyyide gecince bii
tiin bunlart meydana ~tlkaracak, bu suret
le Hazineye fiOk yardtm edecektlk. Acaba 
NafJ.a. Vekaleti biz! tekrar aynl vazlteye 
alamaz mt ?> r 

fnhisarlar idaresinin 
nazar1 dikkatine ' 

Ada.pazarmda avukat R~tii yanmda 
Ruh! imzMile ald1jtumz mektubda. denili
yor ki: c Gazetelerln ilfln sahlfelerinde 
goriiyoruz. Yen~e slgarasmm satJ§tnl ar. 
tlnnak l~tln paK'etlerln ic;lne kupon kon • 
MU/1. Ben ve benlm glbi bir~ok ki§iler bu
rada Yenice i .. er1z. Ald.lglmlz s!gara pa -
keUerlnden kupon namma blr ~y c;;lkml
yor. 

:Su kupon i.~i biiyillt ~ehlrlere mi miin
harudlr, yoksa biitiin Tiirk!yeye mi a1ddir. 
Bu hususta alakadarlann dikkat na.sarla
rml ~kmenizi dilerlnh 

DemiryollarJmiz degerli 
bir hizmet goriiyor 

Bursa (Hususi muhabirimizden) 
Ge~en hafta Anadoluda §imendiferle 4 
bin kilometroluk bir tur yaptlm. Bu se
yahat bana, on be~ yii once ge~tigim ~e
hirlerin, kasabalann diinkii ve bugiinkii 
hallerini mukayese etrneye imkan verdi. 
izmit, Geyve, Eski§ehir, Afyon, U§ak, 
Ala~ehir, Manisa, Soma, Kukagac, Ba
hkesir ve Suslgtrhgt gezdim. Ankara ve 
Kayseriye gittim. On be§ sene evvel ii· 
zerlerinden korkunc; futmalar esmi§ ka

dar harab, y1ktk, yamk ve bitkin gordii
giim bu yerleri §imdi c;ok degi§mi§ bul
dum. 0 g\inkii gorii§le bugiinkii arasmda 
dag degil, di.inya kadar fark var. Harab 
yerler hirer mamure olmu§, ·ylktklar ta
mir gonni.i§, yamklar yeniden yap!lmt§ ... 
Dahast var: Hie; olmtyanlan da kurul
mu§.. Mesela: 1zmitte kag1d, Eski~ehir· 
de, U§akta §eker, Ankarada bira, Kay
seride dokuma fabrikalannm bacalann· 
dan yeni Tiirkiyenin enerji kaymyan ha
rareti fr~hnyor. Bu fabrikalan bir hat 
giizergahmda iisti.iste gormek bile insanm 
gogsiinii kabartan bir zevk oluyor. 

Kemalist Tiirkiyenin, ismet inonii hii
kiimetinin neler yaptrgmt ve neler yap· 
maya kudretli oldugunu yalmz bunlar 
degil, gec;tigimiz her yer, ta§ile, topra
gile adeta insanm yiiziine haykmyor. 
On be~ ytl once y1blmt§ veya berhava 
edilmi§ gordiigiimiiz muazzam demiryolu 
kopriileri Tiirk miihendisinin kafast, 
Ti.irk i~isinin bilegile eskisinden daha 
saglam ve eskisinden daha gi.izel yaptl
IDI§. Didik didik edilircesine par~alanml§ 
o~an demiryollan yeniden do~enmi~. ~im
dr bu yollardan Tiirk ~imendiferleri 70 -
80 k.ilometro si.iratle de ge~ebiliyor. 

0 Zaman ku§ uc;nnyan, kervan ge~mi
yen koy istasyonlan §imdi vagonlarla 
pancar ve diger mahsuller sevkedilen hi
rer ihracat iskelesi olmu~. Pancar yiizlii 
koylii karde§ler bu istasyonlarda an gibi 
c;ah§rp vagonlara pancar yiikliiyorlar. 

Hat boyunun bir ba§ka zevki daha 
v~r: fzmitten tutunuz da biitiin gec;tigim: yerlerin iistiinde birer ~anh tarih yap
ragmm dalgalandtgtm goriir gibi oluyor· 
sunuz. 

1zmit, Geyve, 1nonii, Sakarya, Afyon, 
Dumlupmar, U§ak ve nihayet 1zmir! 
Biitiin bu yerler; Turk Istiklal sava§mm, 
halka halka geni§leyip Ankara ktyllan· 
na kadar dayanan dii§man istilasini ko
p~klii bir dalga gibi eritip par~aladtgmt 
gosteren tun~la~ml§ abidelerdir. Bu abi
delerin oniinde herkes hiinnetle egiliyor. 
Y urdu gormek. yurdu tammak ve sev
mek ic;!n .:r:aptlacak herhangi bir demiryo
l_u gezmhs1 c;ok fayda!t ve zevkli bir ~ey. 
I~te 4 bin kilometroluk yolculugun k1sa 
bir bilanc;osu ... 

Soldan saga: 
1 - Avrupa hiikfunetlerinin klymetlni 

dii§iirmek istedikleri 'ICY, imdad istiyen bir 
adamm tekrar ettigl si>z. 2 - Arkadalj, u
ranm yiizde blri. 3 - Siislil, bir renk. 4 -

Birlikte d~an 1k.1 ~ocuk, arabca csu., me~
guliyet. 5 - Alfa.benin lkinci ve blrinci har
fl b!r arada, insa.n. 6 - Softalarm ba§la
rma sard1klart ~Y. matem. 7 - Ya§ degil, 
okiiziin ~ocugu. 8 - Blr sayt, oy. 9 - §ey
tamn aksi, rusfia cevet,. 10 - Erltmekten 
emir, yerden c,;tkartlan §ey. 

Yukarldan aliaitJ.ya: 
1 - Veresiye degil, kulaga taktlan ~y. 

2 - Ayaktaki kemiklerden b!r1, kabahat. 3-
Nazlk, flillere gelen blr sual edat1. 4 - Be
yaz, c,;are.slzllk. 5 - Alnl, kolun ucu. 6 - :Sir 
~yi bulmaya I(Bll§mak, kulilara verllen §ey. 
7 - G{inlti.n olmasm1 isted!gl ~Y. FransiZ 
alfabesinde bir harfin okmnu§u. 8 - Bazt 
hastahklara kar§l viicude zerkolunan ljey, 
onunla yiiriiriiz. 9 - itlkad, dahinln kJ.Sal
tllmt§t. 10 - Boyt1un ti.stundekl l!Zuvumuz, 
kuru ot. 

Evvelki bulmacanrn halleJilmi~ fekli 
I 2 3 4 !I 6 1 8 9 10 
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Gazete ve Mecmua ve Eser sahiblerine ilan 

CUMHURiYET 
~inkografhanesi ve Matbaas1 

Oniimiizdeki Cumhuriyet bayrammda netrolunacak fevkalade 
niishalarm her nevi resim, klite ve tabt itlerini yapabilmek i~in 

T elsiz Makinisti aran1yor 
Eski~ehir Tayyare 

F abrikasi Direktorliigiinden: 
Ataitdaki tartlarl haiz miiaabaka imtihanile hir telsiz makinisti 

ahnacakhr. 
1 - Orta mektebden mezun olacak. 
2 - Yat• otuz beti gec;'miyecek. 
3 - Ahizelerden ziyade telsiz miirsilelerinin tamirinden anh -

yncak, bilhassa Iambah postalar iizerinde ihtisas1 bulunacak. 
4 - En az iki sene hilfiil telaiz makiniatligi yapmlf olacak ve bu 

i~i yaptxgm1 ves~ikle tevsik edecek. 
5 - Ecnebi kadmla evli olmtyacak. 
6 - i!tidaya bonservis suretleri raptedilecek. 
7 - imtihan neticesine gore 4 - 5 lira yevmiye verilecek. 
lngilizce, ahn~nca, frans1zca liaanlarmdan birini bilen ve muha -

bereye afina alanlar tercih edilecektir. fmtihan gunu aynca ilan o -
lun&.caktu. 

Taliblerin yazile Eskitehir Tayyare Fabrikaat Direktorliigiine mii-
racaatleri. (1426) 

A~Ik 
Edirne 

Eksiltme ilan1 
Vilayeti Naf1a 

Miidiirliigiinden: 
Edirne Jandanna Efrat Mektebinin dahili elektrik tesiaatile 800 

metre mesafedeki muhavvile merkezinden mektebe kadar yeni ltat 
!rekilmesi ketif ve tartnamlerine gore yinni giin miiddetle a~Ik ek -
siltmiye konulmuttur. Umumunun kefif bedeli 2739 lira 45 kuruttur. 

Bu ite aid resim, ketif ve tartnameler Edime ve Istanbul Nafla 
Miidiirliiklerine miiracaatle goriiliip okunahilir ve iatiyenlere para -
s1z gonderilir. 

Taliblerin Resmi Ceridenin 7 mayia 936 tarih ve 3297 say1h niiaha
smda yazth talimatnameye gore ve hu ite girebilecegine dair alacak
Jarx vesikalarJ ve cari sene ticaret odasma kayidli bulunduguna dair 
kag1dlart ve yiizde yedi bu~uk nishetinde 206 lirahk teminat ak!re -
lerile ihale giinii olarak kararlattmlan 6 birincitetrin 936 salt gunu 
saat on bette Edirne Nafta Mudurliigundeki Komisyona miiracaat -
leri. (1442) 

Giizel San' atlar Akademisi 
Direktorliigiinden: 

Akademiye talehe kayid ve kahulii devam elmektedir. 
Yiiksek Mimarl fUbesine lise olgunlugunu verenler, Resim, Hey

kel, Tezyini San'atlar fUbelerine orta mekteb mezunlart, ~ark Tez
yinl San'atlar tubesine san'at iatidad1 gosterenler ahnmaktadtr. 

Kayid i~in 30 eylule kadar hergiin saat 9 ile 12 araatnda miira -
caat edilmelidir. Talihlerin Akademi Direktorliigiine hitab eden bir 
istida vermeleri ve bunda girecekleri fUbeyi taarih eylemeleri li • 
Zimd1r. Beraber getirilecek vesaik tunlardtr: 

Niifus hiiviy~t c.iizdam 
Sthhat ve afl raporu 
Resmi tahsil vesikasJ. 
Hiisniihal kag1d1 ccMektebden bu sene ~tkanlardan iatenmez.» 
6 tane vesika fotograft. 
Fazla tafsilat ic;in Yar Direktorliige miiracaat edilmelidir. (1433) 

inhisarlar Umum Miidii~liigiinden: 
tdaremiz miilhakatmda a~1k ve a~dacak olan memuriyetlere im -

tihanla memur ahnacaktu. lmtihan latanbulda ve 5/10/936 pazar· 
tesi giinii saat on ii~te Sirkecide tnhiaarlar Memurin kurau binaam· 
da yap1lacaktu. tmtihana girmek iatiyenlerin ataiidaki evsaf ve fe· 
raiti haiz olmalar1 gerektir. 
1 Laakal orta mekteb tahsilini bitirmit olmak. 
2 Askerligini «fili veya ktsa hizmetli» hitirmit olmak veya mu -

seccel bulunmak. 
3 21 yalfmdan atagl ve 35 yatmdan yukart olmamak. 
4 S1hhatli olmak, sari hastaltklara bedeni ve akli artzalara roup

tela olmamak. 
5 tyi ahlak sahibi olmak. 

Bu bet m&.ddedeki tartlarm muhakkak tevsiki gerekl:ir. 
imtihan mevzuu funlard1r: 

1 Hesab, hendese «Hesab: Adad1 miirekkebe, takaimi gurema, 
halita, tenasiib, faiz, iakonto» Hendese: SatJhlar, hacimler. 

2 Muhasebe « Usulii defterh> 
3 Cografya « Umumi ve Tiirkiye» 
4 Kitabet «Orta tahsile gore» 
NOT: 
.-\ - imtihana girmek istiyer~ler fimdiden bir dilek~e ile ve evrak1 

miisbitelerile ii~ aded fotografla birlikte ldaremiz Memurin 
~ubesine miiracaat etmelidirler. 

B - Bundan evvel 12 · 14/8/936 tarihlerinde yaptlan imtihanda 
muvaffak olamtyanlar bu kere yaptlacak imtihana tekrar gi · 
rebileceklerinden evvelki muracaatlerine istinad auretile Me· 
murin ~ubesine miiracaatle imtihana girme vesikas1 alabilirler. 

C - tmtihan neticesinde ayni derecede muvaffak olanlar arasmda 
ecnebi lisanma vaklf bulunanlarla muhasebe sualine dogru 
cevab verenler tercih edilirler. . (1451) 
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S1hhi Miiesseseler Arttinna 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Haydarpata Niimune hastaneai i~in laz1m olan 64 kalem llbbi a • 
lat ve edevat a~1k ekailtmiye konulmu,tur. 

1 - Eksiltme Cagaloglunda Sthhat ve l~timai Muavenet Mii -
diirliigii binasmda kurulu Komisyonda 14/10/~36 !rartamha giinii 
saat 15 te yap1lacakbr. 

2 - Tahmini fiat: 1395 lira 80 kuru,tur. 
3 - Muvakkat garanti: 104 lira 69 kuru,tur. 
4 - lstekliler tartname ve liateyi hergiin Komisyonda gorebi • 

lirler. 
5 - lateklilerin cari seneye aid Ticaret Oda11 veaikasile 2490 aa

yth kanunda yaz1h belgeler ve bu ite yeter muvakkat garanti m~k
buz veya banka mektublarile birlikte belll ziin ve aaatte Komiayona 
gelmeleri. (1611) 

ist. Posta T. T. Batmiidiirliigiinden: 
ldare ihtiyac1 i~in sekiz ton benzin &!rlk eksiltme ile ahnacaktJr. 

Eksiltme 2/10/936 cuma giinii saat 15 te Galatasarayda Istanbul 
Posta Telgraf Batmiidiirliigii Ahm Sat1m Komisyonunda yap1la • 
cakhr. Muhammen bedeli 2400 lira, muvakkat teminat 180 liradu. 
lsteklilerin tartnamesini gormek ve muvakkat teminatlarm1 eksilt '• 
me giiniinden evvel yabrmak iizere hergiin Batmiidiirliik Y az1 it • 
leri Kalemine miiracaatleri. (1303)" 

istanbul Tiirkofis Direktorliigiinden: 
Sultanahmedde Yiiksek Ticaret ve tkhaad mektebi hititiiinde kain 

Ticaret Miizesinin Ankaraya nakli ac;tk arthrma usulile ekailtmiye 
konulmutlur. 

lhaleai 9/10/9'36 cuma giinii saat 14 te Istanbul Tiirkofisinde ya
ptlacakbr. ~artname Direktorliigiimiizden ahnabilir. 

Muhammen bedeli «2547» liradtr. 
Taliblerin % 7,5 muvakkat teminatlarile beraher tayin olunan 

giinde miiracaatleri ilan olunur. (1589) 

[ istanbul. Belediyesi iiantan I 
1050 kilo idrofil pamuk, Cerrahpafa haataneaine, beher kiloau 155 

kuruttan teminah 122 lira 10 kuruf. 
300 kilo idrofil pamuk Diitkiinlerevi i!rin beher kilosuna 140 ku -

ruf, ilk teminatt 24 lira. 
Cerrahpafa hastaneaile Diitkiinlerevine liz1m olan yukar1da mik

tarlarl ve bir kilosunun muhammen fiatlan yazth olan ayrt ayrt a~tk 
ekailtmiye konulmuttur. ~artnameleri Levaztm Miidurliigiinde go -
riiliir. fatekli olanlar hizalarmda gosterilen ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 29/9/936 aah giinu aaat 14 te Daimi Enciimende 
hulunmahdtrlar. «B.» (1166) 

muhammen tlk 
6eCieli teminati 

Biiyiikdere, Biiyiikdere caddeainde 209 No.h 
kahve kartlllnda 104 metre murabbat araa 
(937 may11 sonuna kadar) -". 10 0,75 
Beyoglunda Kamerhatun mahalleainin Cukul' 
aokak sokagmda 47 No.h iiat kat alb odab ev. 
(937 veya 938 - 939 aeneai may111 ionuna 

r 

kadar). 180 13,50 
Oskiidarda Tebaglar mahallesinde 13 No.li 
Hayreddin~avuf mektehi (937 - 938 - 939 
aenesi may1s1 sonuna kadar). 36 2,70 
Kopriiniin Kopriialb mahalleainin Kaq1koy ia• 
kelesinde 88/1 N.o.h diikkan. 2400 180 
Kopriiniin Kopriialh mahallesinde Kadtkoy 
iakeleainde 88 No.h diikkan. 2160 162 
Kopriiniin Adalar iskeleainde 8 No.h duhada 
haraka. 420 31',50 
Biiyiikderede Biiyiikdere caddeaini:le 90 No.li 
kahve yanmda 67 metre murahbat araa (937 
seneai maytst sonuna kadar) 13 0,98 

Yukartda semti, aenelik muhammen kiralarile teminatlart yazth 
olan mahaller teslim tarihinden itibaren 937 aenesi veya 938 • 939 
aeneleri may1s1 sonuna kadar kiraya verilmek iizere ayrt ayrt a~tk 
arthrmiya konulmuttur. ~artnameleri Levaztm Miidiirliigiinde go • 
riiliir. istekli olanlar hizalarmda goaterilen ilk teminat makhuz ve
ya mektubile heraber 29/9/936 sah giinii aaat 14 te Daimi Encii -
mende bulunmahdnlar. «B.,. (1228)' 

Devlel Demiryollar• ve limanlar1 i'lelme U. idaresi ilinlart 
Afyon - Antalya hathnm Balad1zdan sonra Burdur istaayonunu 

havi 24 Km. lik ktsmmm 1/10/936 tarihinden itibaren her tiirlii 
miinakalata a~IIacagl ve lzmir - Karakuyu - Afyon ve Karakuyu - h
parta arasmda hergiin itliyen yolcu trenlerile Baladtzda bulutmak 
iizere Burdur - Baladtz arasmda hergiin muntazam muhtelit katarlar 
itliyecegi muhterem halka ilan olunur. (1525) 

Y iiksek Ziraat 
Enstitiisii Rektorliigiinden: 

1 - Yiiksek Enstitiiniin 40 , 50 ktz talebe ile 434 - 500 erkek ta ~ 
beye niimunesi ve~hile ahnacak ayakkabt a~1k eksiltmiye konul -
mu,tur. 

2 - thale 9/10/936 tarihine rashyan cuma giinii saat 16 da Rek ~ 
torliik binasmda toplanan Komisyon tarafmdan icra edilecektir. 

3 -- Ktz ayakkabiSI 565 kuru,tan, erkek ayakkabtsl 475 kuruttan 
265,750 kuru, oh·rak tahmin edilmittir. 

4 - Muvakkat teminat 19,932 kuru~tur. 
5 - Niimunesini ~ormel~ ve bedava ,artname!'1ni almak istiyen -

lerin Enstitii Daire Miidiirliigiine miiracaatleri, «1030» (1563) 

9 
r 

b 
p 

v~ 

d~ 

d 
1ft 



28 Eyhil 1936 

Hazine Bonolar1 
Ozerine iskonto ve A vans 

Seraiti muamelesi 
ogrenmek 

yap1ltr. 
istiyenlerin mii

miiracaatleri . 

' 

• essesem1ze 
EMNiYE T SANDIGI (1559) 1 

S1hhi Miiesseseler Artt1rma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 
Bak1rkoy Emrazt Akliye ve Asabiye hastanesi i~in luzumu olan 

1,500 taktm pijama a~1k eksiltmiye konulmuttur. 
1 - Eksiltme Cagaloglunda S1hhat ve t~timai Muavenet Mudiirliigu 

binasmda kurulu Komisyonda 7/10/936 gunii saat 15,30 da 
yap1lacakhr. 

2 - Beher tak1m pijama i!rin 280 kuruf fiat tahmin ve takdir e .. 
dilmittir. 

3 - Muvakat garanti 315 lirad1r. 
4 - lstekliler tartname ve niimuneyi hergun Komisyondan go .. 

rebiJirler. 
5 - lsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikasile 2490 say1h 

kanunda yazth belgeler ve bu ite yeter muvakkat garanti mak
buz veya banka mektubile belli giin ve saatte Komisyona gel
meleri. (1463) 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 
thtiyac halinde ve miinhal vukuunda ldaremiz Merkez ve miilha

katmda tavzif edilmek iizere strf makine ile yazacak «Daktilo» me· 
murlar i!rin bir miisabaka imtiham a!rllm•thr. 

Bu imtihan 30/9/936 ~ar,amba giinu saat 10 da Galatada t>mer 
Abid hamnda lnhisarlar Umum Miidiirliigii binastnda yaptlacakttr. 

1mtihana girmek istiyenlerin a,agtdaki evsaf ve 'eraiti haiz ol • 
malart gerektir. 

1 Laakal ilk mekteb tahsilini bitirmif olmak. 
2 - 18 yafJndan a'ag1 ve 35 yaftndan yukart olmamak. 
3 - Sthhatli ve iyi ahlak sahibi olmak. 
fmlihana girmek istiyenlerin timdiden bir dilek~e ile ve yukartda 

dordiincii maddede yazth teraiti tevsik eden evrak ile 3 tane fotog
rafla birlikte ldaremiz Memurin $ubesine miiracaatleri ilan olunur. 

Not: tmtihan giinii gelmiyenlerin muracaat haklart iptal edilir. 
(1452) 

~- inhisarlar Umum Miidiirliiiiinden I 
1 - 15/IX/1936 tarihinde isteklisi !rtkmadigmdan dolayt iha • 

lesi yaptlmamtf olan 282,90 lira ketif bedelli Galata Baktmevi bir 
numarah ktsmt oluk ve derelerinin tamirah yeniden pazarhkla ek • 
siltmiye konulmuflur. 

2 - Eksiltme 6/10/936 tarihine rashyan salt gunii saat 15 te 
lnhisarlar Levaztm ve Mubayaat $ubesi Mudiirliigiindeki Ahm Ko
misyonunda yaptlacakttr. 

3 - lsteklilerin ke,ifnameyi gormek iizere hergiin ve pazarhk 
i~in de yiizde yedi bu!ruk giivenme parasile birlikte tayin olunan gun 
ve saatte yukar1da sozii ge!ren Komisyona miiracaatleri. (1466) 

ti/NIIN 

750000 metro ~ift kath katranh fitil 
1000000 metro ii~ kath katranh fitil 

125000 metro tek kordelah katranh fitil 
125000 metro su albnda istimale mah~us fitil 

1 - Yukartda nevi ve miktart yazth fitiller 12/X/1936 tarihine 
rashyan pazartesi giinii saat 15 te pazarhkla satm ahnac:akttr. 

2 - lsteklilllrin f&rtnameleri gormek iizere hergiin ve pazarhk 
i~in de tayin olunan gun ve saatte % 7,5 giivenme paralarile bir • 
likte Kabatatta Levaztm ve Mubayaat fUbesindeki Ahm Komisyo • 
nuna muracaatleri. (1540) 

ti/NIIN 

1 - 1285,88 lira ketif bedelli Ahtrkaptdaki iskelenin ktsmen 
tamiri ve on kismtnm yeniden intast pazarhkla eksiltmiye konul • 

muttur. 
2 - Eksiltme 29/IX/1936 tarihine rashyan sah guriii saat 13 te 

yaptlacakbr. 
3 - lsteklilerin tartname ve ketifnamesini gormek iizere her .. 

giin ve pazarhk i!rin de tayin olunan giinde yiizde yedi bu~uk mu • 
vakkat giivenme paraaile birlikte Kabatatta Levaztm ve Mubayaat 
fubesindeki Ahm Komisyonuna gelmeleri. (1314) 

ti/NIIN 

45000 kilo T oz paket kolast 
15000 » Toz makine kolas1 

Yukar~da cins ve miktarlart yazth toz kolalar 30 /IX/936 tari
hine rashyan !rartamba gunii saat on be,te pazarhkla sabn alma· 
cakt1r. lsteklilerin tartnamelerini gormek iizere hergun ve pazarhk 
i!;in de tayin olunan giin ve saatte yiizde yedi bu~uk giivenme para· 
larile birlikte Kabatatla Levaztm ve Mubayaat $ubesi Miidiirlu -
giindeki Ahm Komisyonuna miiracaatleri. ( 1170) -1 - ldaremizin Cibali Fabrikast i~in fenni tartnamesi mucibince 
950 Hra muhammen bedelli «15» aded elektrik motoru pazarltk su -
retile aabn ahnacakbr. 
2- Eksiltme 6/X/1936 tarihine rashyan sah giinii saat 14 te Ka

bata,ta Levazim ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda ya
ptlacakttr. 

3 - ~artname mucibince fiatstz teklifler, kataloglar, bro,urler 
ve temalar en ge~ eksiltmeden ii~ giin evvel lnhiaarlar Umum Mii -
durliigu Tiitiin Fabrikalar tubesine verilmit olmas1 icab eder. 

4- lsteklilerin tartnamesini gormek iizere hergiin ve pazarhk i~in 
de tayin olunan gun ve saatte % 7,5 aiivenme parasile yukar1da ia • 
mt ge~en Komisyona muracaatleri. (1489) . . 

CU1\1HUR1YET 

Yiiksek Ziraat Ensti
tiisii RektOrliigiinden: 

Bu ytl Ankara Yiiksek Ziraat Enstitiisuniin Ziraat F akiiltesine k1z 
ve erkek ve Baytar, Orman Fakiiltelerine yalntz erkek paras1z ya· 
tth, parah. yahh ve yahstz tale be ahnacakhr. Enstitiiye yaz1labilmek 
i!rin a~agtdaki f&rtlara uymak gereklidir. 

1 - Lise mezuniyet imtihamm vererek bakaloryasmt yapmlf ve· 
ya lise olgunluk diplomas1m almx, olmak «hakaloryastnl yapmamtf 
veya olgunluk diplomastnt almamt' olanlar Enstitiiye ahnama:E» ve 
Tiirk tabiiyetinde bulunmak laztmdir. 

2 - Istanbul Oniversitesinin Fen Fakiiltesinden naklen gelecek 
olanlar orada okuduklan somestrelerden, muvaffak olmu,larsa, iki
si kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman Fakiiltesinin ii!riincii so • 
mestrelerine ahntrlar. Ancak Baytar Fakiiltesine girenlerin bu Fa • 
kiiltenin birinci ve ikinci somestrelerinde okunan anatomi dersine 
de ayr1ca devam etmeleri ve Ziraat Fakiilteaine girenlerin ziraat sta· 
jmt yapmalan gereklidir. 

3 - Enstitiiye girecek talebenin ya'J 17 den atagt ve 25 ten yu • 
kar1 olmaz. Nihari talebe yiiksek yaf kaydine bagh degildir. • 

4 - Parastz yaltlt talebeden ertiklerinin luzum gosterdigi beden 
kabiliyeti ve saglamhklart hakkmda tam tetekkiillu bir basta evi ku • 
rulunun raporu laztmdtr. 

5 - Enstitiiye yaz1lan talebe iki ay i~inde, yeniden saghk ve sag· 
lamhk muayenesinden ge~irilerek ertiklerinin luzum gollerdigi be • 
den kabiliyetini gostermiyenlerin Enstitiiden ilitiii kesilir. 

C - Ziraat Fakultesine girecek talebe Ankarada Orman Ciftli • 
ginde 10 ay staj gormege mecburdurlar. Bu staj miiddetince talebe· 
ye 30 lira ayhk verilir. Yatacak yer Ciftlikte parasxz saglamr. «Staji
yer talebenin yemesi, i~mesi de Enstitiice aagland1g1 takdirde kendi
lerine bu 30 lira verilmez.» 

7 - Parastz yatt talebesinden staj veya okuma devresi i~inde, 
sonradan meydana gelen miicbir hailer dittnda olmak iizere, kendi
liginden stajxm veya okumasmt btrakanlardan veya eezel olarak ~~ • 
karJianlardan hiikumet~e yaptlan maaraflarl odiyecekleri hakkmda 
verilecek numun,eye gore Noterlikten tasdikli bir kefaletname abmr. 

8 - Enstitiiye girmek istiyenler yukartda yazth rapordan batka 
niifus kagtdtnt, aft kagtdmt, polis veya Uraylardan alacaklart uz • 
gidin kagtdtnt, ortamekteb ve liselerde gormiif olduklar1 siiel dersler 
hakkmdaki ehliyetnameleri m,tirilerek el yaztlarile yazacaklarJ pul
lu bir dilek~e ile ve alb tane fotografile birlikte dogruca Ankarada 
Yiiksek Enstitii Rektorliigiine batvururlar. Talibler dilek~elerinde 
hangi fakiilteye kaydolunmak istediklerini bildirmelidirler. Aksi 
takdirde dilek~eleri hakkmda bir muamele yapdamaz. 

9 - Pulsuz veya usulii dairesinde pullanmamtf olan ve 8 inci mad· 
dede yazth kag1dlarm ilit~ik olmad1g1 dilek~eler gelmemit aay1hr ve 
bunlar hakkmda hi~bir muamele yaptlmaz. 

10- Vaktinde tam kagtdlarile batvuraniar arasindan pek iyi ve· 
ya iyi dereceli olanlar tercih edilir. Kabul edilecek talebe diploma 
derecesine ve batvurma tarihlerine gore se!rilirler. Kadro dolmadigt 
takdirde orta dereceliler de ba,vurma suasma gore almabilirler. 

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

zuncu giinii aktalnma kadardtr. Bundan sonraki ba,vurmalar kabul 
ediJmez. (15) 

TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiYANGOSU 
$imdiye kadar binlerce kitiyi zengin etmittir. 

6 nc1 ke,ide 11 birincite,rin 936 dadtr 

Biiyiik ikramiye 200,000 Lirad1r 
Aynca 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 lirahk 
ikramiyelerle «50.000» lirahk iki aded miikafat vardtr 

A~tk Eksiltme 

Eskisehir 
' 

S1tma Miicadele 
Ba~kaniigindan: Komisyonu 

Eski,ehirdeki Sazova batakhgt kurutma kanahnm bakiye kalan ve 
bedeli ke,fi <<4753» lira «41» kuruttan ibaret olan kismtmn hafriyatt 
19/9/1936 tarihmden 5/10/1936 tarihine kadar a~tk :;ksiltmiye kon
muttur. 

ihale 5/10/1936 pazartesi gunii saat on dortte Eskitehirde SJtma 
Miicadele Riyaseti binasmda toplanacak olan Komisyon tarafmdan 
yap1h:.cakttr. Muvakkat teminat «357» liradar. isteklilerin: 

1 - Bu gibi i,Ieri yapabilecegine dair Vilaye~ Nafta Direktorlii • 
gundev iki giin evvel bir ehliyet vesikast. 

2 - Sicilli ticarete kayidli bulunduguna aid Ticaret Odasmdan 
bir vesika almalarl gereklidir. 

Bu hususa aid tartnameler ve ketif evrakt S1tma Miicadele Reis -
liginde her vakit ~orulebilir. 
3- Teminat olarak verilecek paranm Maliye veznesine yatml • 

mast ve mukabilinde makbuz ahnarak ibrazt laztmdtr. (1480) 

S1hhat ve i~timai Muavenet Vekaleti 
Ankara Merkez H1fztss1hha 
Miiessesesi Miidiirlii(J-iinden: . ...., 

1 - Eksiltmiye konulan it: Serom ve Kimya fUbelerine satm ah • 
nacak alat, bedeli muhammen 7441 liradtr. lstiyenler tartname ve lis· 
tesini Istanbul Sahil S1hhiye Merkezinden alabilirler. 

2 - Eksiltme 3/10/936 gun cumartesi saat 11 de yapJlac:akbr. 
3 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacakttr. 
4 - lstekli eksiltmiye girebilmek i~in 558 lira 10 kuruf mu -

vakkat teminat vermesi ve ayr1ca en az bir par~ada bu nevi malzeme 
iizerine 10000 lirahk if yapttgma dair vesika ibraz etmesi laztmdu. 

5 - Teklif mektublar1 yukartda yazth saatten bir saat evvel mii • 
essese miidiriyetine getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisligine mak • 
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek ~ektublar en ni
hayet yazth saate kadar gelmif olmast, d1' zarfm miihiir mumile iyice 
kapahlmtt olmast laztmdir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(1367) 
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Ar; karruna bir kahve ka§l~ almdlkta r- P~rlanta tek ta~lar 
K A B I Z L I G I D E P E D E R Takriben dokux bu~uk karatbk 

bir ~ift tek ~ pnlanta kiipe lle 
sekiz bu~uk k1rathk bir tane pn • 
lanta tek t~ Sandal Bedeateninde 
te~hir edilmektedir: 28 Eylul pa
zartesi giinii saat on dortte mn
zayede ile sablaeakbr. 

Zayi - 336 • 920 senesinde Ticaret 
1\!ektebi Alisinden ald.tgun §ehadetna • 
meyi zayi ettim. Yenisini alacagundan 
eskisinin hiikmii yoktur. 

32 No. Abid oglu Said 

,.. Operator- Urolog -

Dr. Mehmet Ali 
idrar yollara 

hastal•klart miitehass1st. Koprilba§ 
Eminonii han Tel : 21915 

Profesor Doktor 

iHSAN HiLMi ALANTAR 
Yemeklerden hirer saat sonra alnur· Avrupa seyahatinden avdet 

sa HAZIMSIZLIGI, mide ek§ilik ve IIJ!~II!II!II!-e!tm~i§i.tir•. ____ _. 
yanmalanm giderir. Agtzdaki tatSizllk Ballkh Rum 
ve kokuyu izale eder. HOROS markah 
ambalajma di.kkat. hastanesinden: 

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

Moteftaslll tldr::Endam 
•J . ltouuol Ko"oloi'J (Cblno) vo Ko-.o 

m•rltrl vloudu ttkm•kllltft tena1Dbl)" 
lomht odor. Snlmll§ln• hllol golmok
olzln vOcutu ~umu,ot.- vo lncoltlr. 

Fl~ollor ; Komorlor I llrod••· 
Ko"olor (Bolno) outyonlo borobor 

25 llrodon lllbor ... 

••••• r•rl ralnuz 1 

ISTANBUl, 
TG"el meyden• lu. 

~1§1nm•z• .a:lyeret 1d lnlz v•-•. 
No.lu t•,lfem l.rl latey lnlz, 

bO~Ok londlal. 

Hastanemize lanm olan: 
500 ton «Lave marin• maden komii • 

ru eksiltme ile satm ahnacagmdan 

cksiltmiye i§tirak etmek istiyenlerin 

Galatada Biiyiikbahkb hanmda 69 nu

marah dairede eksiltmesi icra oluna • 

cak 29/9/936 salt giinii ogleye kadar 

%10 pey ak!;esile miiracaat. ,Sartname· 

si divanhanede. 

Doktor • Operator i 

H!~~!~~~~ ~~!~~! h!!~=~~~~eJ 
ratoru Be:votlu, lstiklalcaddesi No. 4 

• '284 Karlman yanauda Tel. 44551 

istanbul Sthhi Miiesseseler Arttn-ma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Istanbul leyli T1b Talebe Yurdu talebesi i~in mevcud tartname
aindeki evsafa gore 150 aded battaniye a!rtk eksiltme suretile aa • 
bn ahnacaktar. 

1 - Eksiltme: Cagaloglu; Istanbul S1hhat ve l!rtimai Muavenet 
Mudiirliigu binasmdaki Komisyonda 14/10/936 !rartamba gunii sa
at 14,30 da yaptlacaktu. 
2- Muhammen fiat: Bir aded battaniyenin fiati 11 lira 25 ku • 

ruttur. 
3- Muvakkat teminat: 126 lira 56 kuru,tur. 
4- tstekliler tartnameyi ~emberlilaf civarmda Fuadpafa tiirbe

si kartmndaki Leyli Ttb Talebe Yurdundan paraatz olarak alabilir
ler. 

5 - lsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odast vesikast ve bu ite 
yeter muvakkat teminat, makbuz veya banka mektublarile birlikte 
vaktinden evvel Komisyona gelmeleri. (1572) 

Betonarme Koprii in,aab Eksiltme iiaru 

Naf1a V ekileti 
~ose ve Kopriiler Reisliginden: 

Evvelce eksiltmiye !rtkartldtgt halde istekli ~Ikmadtgmdan ihale 
edilememif olan Bahkesir Vilayetinde Ayvahk • lzmir yolu iizerin • 
deki Altmova kopriisii in,aahmn kapah zarf usulile yeniden ekailt
mesi 1/10/936 pertembe giinii saat 16 da Naf1a Vekaleti ~oae ve 
Kopriiler Reisligi Eksiltme Komisyonu odasmda yap1lacakttr. 

intaatm yeni yap1lan ke,if bedeli 27,000 liradtr. 
Ek~iltme tartnamesi ve buna miiteferri evrak 135 kurut mukabi

linde ~ose ve Kopriiler Reisliginden ahnabililecegi gibi istiyenler 
bu tartnameleri Bahkesir Nafta Miidurliigiine muracaat ederek go • 
rebilirler. 

Muvs.kat teminat 2025 liradtr. 
Eksiltmiye girmek istiyenlerin Resmi Gazetenin 3297 sayth niis • 

hasmda ~tkan talimatnameye tevfikan miiteahhidlik ehliyet vesi " 
kasm1 haiz olmalart ve bizzat miihendis olmadlklart veya bir mii • 
hendisle beraber bu ite girmedikleri takdirde asgari on metro a~Ik· 
hgmda betonarme bir koprii yapmlf olduklarma dair veaika ibraz 
etmeleri laztmdtr. 

Teklif mektublarmm 1/10/936 per,embe giinii saat 15 e kadar 
Ankarada ~ose ve Kopriiler Reisligine verilmeai laz1md1r. 

«855» (1201)' 

Eksiltme il3.tu A~J.k 

lnhisarlar Kocaeli 
Ba~miidiirliigiinden: 

1 - tnhisarlar ldaresinin 1zmitte Cedid mahallesinde Devebagtr • 
tan mevkiindeki arsasma yaphrtlacak olan tecrid, kaba barut, dina• 
mit, kapsiil depolarile bek!ri evinden miitetekkil grupun intaah a~1k 
eksiltmiye konulmut ve talibi zuhur etmemit oldugundan 2490 sa • 
Yth kanunun 43 iincii maddesi mucibince eksiltme 10 gun daha tem· 
did edilmittir. 

2 - Muhammen bedeli 8546 lira 77kuru,tur. 
3 - Eksiltme 2/10/936 tarihine musadif cuma giinu aaat 15 te 

fzmitte lnhisarlar Ba,miidiirliigii Merkezinde te,ekkiil edecek Ko • 
misyonda yaptlacakhr. 

4 - Bu intaata aid projeler, fenni ve hususi tartnameler 43 kuruf 
mukabilinde lnhisarlar Umum ve Kocaeli Ba,miidiirliikleri lntaat 
$ubelerinden ahnabilir. 

5 - Eksiltmiye i,tirak etmek istiyenlerin muvakkat teminat ak
~esi olan 641 liray1 veya bu miktart ihtiva eden hiikiimet~e muteber 
milli bir bankamn teminat mektubunu ve bu itlerle uiraftlginl bil
diren resmi vesaiki hamilen mezkUr giin ve saatte Komisyona miira· 
caatleri. .(1~32)~ 

• 
J" 

Ill 
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CUMHURiYET 

0 A A IK 
Halis Morina bahgmtn cigerlerinden ~tkartlmt!?br. i~mesi kolay ve nefistir. Mideyi bozmaz. Gayet temiz ve muakkam ve yeni HASAN markall 
,i,elerde sabhr. Taklidlerinden saktnm1z. 1/4 litre 40, 1/2 litrelik 100 kuru,tur. HASAN DEPOSU: iSTANBUL, ANKARA, BEYOGLU. 

Halic V apurlari idaresinden: Zavalh Necdet 
Senelerdenberi herkesin aray:~p bu -

Sarachaneba~n 

Horhor caddesi HA YRiYE LiSESi Yab 

Giindiiz 

tdaremizin Fener, Kastmpafa ve Koprii iskelelerindeki biifeleri 
birer sene miiddetle ve &!rlk arthrma suretile kiraya verilecektir. Fe
ner biifesinin ihalesi 30 eylul, Kastmpafanm 14 ilktefrin ve Koprii 
biifesinin de 17 ikincite,rin 1936 sa at « 1 0,30» d·a Galatada Mehmed 
Ali Pa,a hanmda 51 numarah Istanbul Belediyesi Halic Vapurlar1 
ldaresi Miidiirliik Komitesi huzurunda yapilacakbr. ~artnameler 
hergiin tdarede goriilebilir. 

lsteklilerin % 7,5 nisbetinde pey ak!relerile yaz1h gun ve saatte 
Komiteye miiracaatleri. (1558) 

S1hhat1n1z 

nam1na 

E NO, "Fruit Salt", "Sel 
de Fruit" ve "Meyva Tu 
zu" kellmelerl fabrlka 
...,arkasr o I a r a k tescll 

edllml~tlr. · 

.ENO'S "Fruit Salt"; biitiin 
'aiinyada s1hhahn en Iatif ve en 

""lniiessir yardJmCISJdJr. Hemen 
herg-iin kii~iik rahats1zhk.larm 
biiyiik hastahklar tevlit etti~i 
giiriilmektedir. Bu kii~j:iik rahat· 
Slzliklarm men~ei, inkibaz oldu· 
~u .hazen farkma bile vanlmaz~ 
Muntazamen almd1~1 takdirde, 
ENO'S, tabii tedbirlerle dahili 
temizlig-i temin eder ve barsak· 
Ian yakan ve zehirliyen zehir
leri giderir. Bugiinden bir ~i~e 
ENO'S ahmz. ENO'S un hi.,bir 
miimasil miistahzarla kabili k1yas 
olmad1g-m• hemen anhyacaksm•z. 
ENO'S, sonderece teksil edil· 
mi.!i bir toz olub, granUle ~ek· 
lindeki miimasil miistahzarlar· 

dan daha kat'i bir 
tesir icra eder. Mu· 
k ayes e d en sonra 
ENO'S almakda iarai, 
ediniz. 

butun 

taklitlerlnl 

rededinfz 1 

S1hhi Miiesseseler Artt1nna ve 
Komisyonundan: Eksiltme 

Haydarpafa Niimune Hastanesine lbtm olan 12 kalem rontken 
filim ve camlan a~1k eksiltmiye konulmuttur. 

1 - Eksiltme Cagaloglunda Sthhat ve l!rtimai Muavenet Miidiir· 
luiii binasmda kurulu Komisyonda 7/10/1936 !r&rfamba giinii saat 
15 te yapilacaktir. 

2 - Muhammen fiat: 2060 lirad1r. 
3 - Muvakkat garanti: 154 lira 50 kuruttur. 
4 - latekliler tartnameyi ve listeyi Komi.syonda gorebilirler. 
5 - lateklilerin cari aeneye aid Ticaret Odas1 vesikasile 2490 sa

ydt kanunda yaz1h belgeler ve bu ite yeter muvakkat teminat mak -
buz veya banka mektubile birlikte belli giin ve saatte Komisyona gel· 
meleri. (1450) 

~----••• BEY K 0 Z 
DERi VE KUNDURA FABRiKASI 

TURK ANONiM 'iRKETiNDEN : 
1 • 10 • 986 taribinden 30 • 9 • 1937 tarihiDe kadar fabrikamn; Kire,.

lik daire•inden ~tkacak artnh ve kaztnblar ( kamaslar ) 5 • 10 • 1936 
tarihinde saat 15 de a~tk arbrma ile sahlaeakbr. 

Muvakkat temlnat ak~esi 1000 lirad1r. 
Armb ve kazrntdart gormek i~in fabrika deri sermiihendislifine ve ,art· 

name i~ln Fabrika Tiearet servisine mfiraeaat olunabilir. 

lnhisarlar istanbul Ba,miidiirliigiinden: 
Kas~mpaf& tuz ambartnda «535» lira ketif bedelli duvar, oluk ve 

saire tamirab ketifname ve fartnamesi mucibince 8/10/936 pertem
be giinii saat 15 te ihale edilmek iizere a~1k eksiltmiye konulmuttur. 
latekliler o giine kadar hergiin devam aaatlerinde ketifname ve f&rt
nameyi gorebilirler. (1354) 

--· ~ Fabrikan1n yeni bina••nda hu1usi Iurette a~bfi me4herin bir kere goriil~esini 
riea ederiz. Karyolalar ueuz ve •aglamdtr. Somyelerimiz diinyamn en rahat som 
yeleri dereeesinde olup en haasu kimuleri memunn edeeek miikemmeliyettedi• 

HALlL SEZER (KARYOLA ve MADENi E~YA FABRiKASI) 
Sirkeci, Salk•msogiit, Demirkap1 eaddesi No, 7 (Eski Ford garaj1 binu1) 

Telefon: 21632 

S1hhat ve i~timai 
Muavenet Vekaletinden: 

250 lira iicretle iki lskan Miifeltifligine miihendis veya diplomah 
mimar tayin olunacakbr. Taliblerin vesikalarile birlikte ey lui 1936 
sonuna kadar Sthhat ve t~timai Muavenet Vekaletine miiracaatleri 
ilan olunur. .( 1639)_ 

lamad1g1 Bay Saffet Nezihinin bu en 

luymetli romam 4 iincii defa olarak ye

niden basdd1. Hayat, ihtiras, htiziin, a§k 

terenniim eden sahifeleri okuyanlan 

da beraber aglabr. 

Fiah 100, ciltlisi 125 kuru~tur. Sab§ 

ANA • ILK - ORT A - LISE - TAM DEVRE 
Ok~lumuz he~ z~man .g~rdiigii tevecc~h ye. ragbet iizerine ilk sm~flard.an ~tibaren yabanct dil 
tednsabm yent btr te~kllatla kuvvetlendtrmHjtir. K1zlar ktsm1 ayn b1r datredir. Mektebin hususi 
otobiislerile nehari talebe hergiin evlerinden aldmhr. lstiyenlere taritname gonderilir. Kayid i~in 

hergiin saat 10 dan 16 ya kadar Direktorliige miiracaat edilmelidir. - Telefon: 20530 

yeri yalnlZ: istanbulda, Ankara cadde- ·~~~~---------~~---si, 131, Gayret kitabhanesi. F v Eski F E Y Z i AT i 

Lozanda Talebe 
Pansiyonu 

Lozanda bir aile, ktz veya erkek 
bir talebe pansiyoner almaga ha
ztrdir. fzahat i!rin: Galatada Tii
nel sok. No. 48. Telefon No. 40308 

Yat1ll BOGAZiCi LiSELERi Yat1s1z 

K1zlar ve erkekler i~in ayr1 boiUklerde: Ana, ilk Orta ve Lise s•n•flar• 
Kayrdlar ba!!laml!sbr. ~ay1d ve tafsilit i~in hergiin mektebe ve yalmz tafsilit almak i~in Yenipostane arka· 

smda Basiret hamnda Ozyol idarehanesine miiraeaat edilebilir. lstiyenlere mekteb tarifnamesi gonderilir. 
Arnavudkoy, tramvay caddesi 4;iftesaraylar. Telefon: 36.210 

istanbul Defterdarbg1ndan: --YENi NESiL-.... 
Askeri malullerinden: Turban oglu Hasan, Mahmud oglu Osman, 

Salih oglu ~aban, Resul oglu tskender, Mahmud oglu Ali, Ismail 
oglu Hiiseyin, Hiiseyin oglu Sami, Abdullalot oglu Receb, Ibrahim 
oglu DurmUJ~, Mehmed oglu Ibrahim, Receb oglu ~iikrii, Osman og
lu Durmu,, Mahmud oglu timer, Abdiilfettah oglu Mehmed Ali, 
Kaz1m oglu Mehmed, Osman oglu Hasan, Y akub oglu Ahmed Lutfii. 

551 numarah terfi kanunu mucibince Baltalimant havalisinde 
ikiter yiiz lirahk arazi verilmek iizere he,inci ve altmc1 derecede 
malul olanlarm meyanmdan 934 senesinde kur'a kefidesi auretile 
isimleri tesbit edilibde heniiz arazi almak i~in miiracaat etmiyen yu
kartda isimleri yaz1h malullerin eylul nihayetine kadar vesikalarile 
beraber istanbul Milli Emlak Miidiirliigiine miiracaatleri ve bu miid
det hitammda gelmiyenlere tefrik olunan yerlerin bizzarur diger 
mah1llere verilecegi ve miiracaat etmiyenlerin ileride kabili tevzi 
arazi bulundugu zaman haklan nazar1 dikkate ahnacag1 ilan olu -
nur. (1389) 

Avvabk .. Beledive Reisli!linden: 

ILK OKULU • YUVA- KIZ- ERKEK 
Tesisindenberi gosterdigi mavaffakiyetler R ultiir Bakanlrg,nca takdir buyu· 
rularak bu y1l resml okullarla muadeleti de tasdik olunmu§tur. Yabanc1 
lisanlara ehemmiyet verilir. Kay1dlara ba~?lanmi~br Pazartesi, per§embe 

gii.nleri ogleden sonra miiracaat edilmelidir. 
Adrea: Cafaloflu Mollafeneri caddesi No. 34 

~I 'i$Li 

YENi TORKiYE MEKTEBi 
Dlrekt6rD: &ENIHA HIZAL 

Kii~iik 11mflardao yabanc1 dil derslerine ba~lamr, konu,mak i'rin ayru~a 

I miirebbiyeler vard1r. Ilk sin1flar ve yuvas1 en modern ~ekildedir. 

Adres: Bomonti Tramvay istasyonu Ebek1z1 sokak. Tel: 43480 

A~1k Eksiltme ilan1 
Edirne Vilayeti 

Daimi Enciimeninden: 
Eksiltmiye konan if: Uzunkoprii - Ke,an yolunun 0 + 000 ile 

34 + 000 kilometreleri arasmda bir klSim fOSe tamirah esasiyesi . 
1 - Yap1lacak i,: 4780 metre tuliindeki fOSe tamirab esasiyesi

nin bir kiSim malzemesi it ha,mda ve ocaklarda miiteahhide teslim 
edilmek tartile geri kalanlarile esash tamirattn tamamlanmastdlr. 
Ve bedeli ketif yekunu 8722 lira 51 kuru,tur. 

2 - Bu ite aid tartname ve evrak tunlardir: 

A - Eksiltme f&rinamesi, 
B- Mukavele projesi, 
C- Naf1a itleri feraiti umumiviit'i, 
D- Fenni f&rtname, 
E - Ke,if evrak1. 
Bu ~erait Edirne Vilayet Enciimen kaleminde veya Nafta Miidiir • •' 

liigunde goriiliir ve istiyenlere paras1z gonderilir. 
3 - A~1k eksiltme 2/10/1936 tarihinde cuma giinii saat 15 te 

I 
Edirne Vilayet Enciimeninde yapilacakbr. 

4 - Eksiltmiye girmek i!rin miiteahhidlerin 654 lira 19 kuru' 
teminat vermeleri cari seneye aid Ticaret Odasma kayidli bulun • , 
malar1 ve aynca Nafla Vekaletince ilan edilen talimatname mu • 
cibince eksiltmiye girebilecegine dair ehliyet vesikaam1 haiz bu .. 
lunmalan laztmdu·. (1416). 

Belediyemizin kuk lira asli maath fen memurlugu miinhaldir. Bu 
ifin ehli evsaf1 fenniye ve resmiyeyi haiz taliblerin Baymdtrhk Ba • 
kanhimca kabule fayan vesaikile Belediyemize miiracaatleri. (1634) 

--~-----------------------------------------------
SIHHi KANZUK BAL

SAMiN KREMLERi 

Esmer, sar1~m, kumral her tene 
tevafuk eden gilzellik kremleridir. 
Slhhi usullerle haztrlandiilndan 
cildi besler ve bozmaz. (,;il, !eke, 
sivilce ve buru§ukluklari kamilen 
giderir. 

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

i~;in pembe renkli 
2- Krem Balsamin yagstz giin· 

dilz i~;in beyaz renkli 
3-Krem Balsamin acrbadem 

gece i-;in 
4- Krem Balsamin ac1badem 

giindilz i!<in 
Kibar mahfillerin takdir ile kul· 

landJk)art yegane slhhi kremlerdir. 
iNGiLiz KANZUK ECZANESt 

Beyoglu • Istanbul 

Sahtb ve Ba$muharrtrt: Yunua Nadi 

Umuml ne$rlyat% tdare eden Ya21 l§lert 

Mildiirfl: Hikmet Munil 

Cumhurt!let matbaan 

BARA 
• 

0 

BIRE 
1000 
VEREN 

TARLADIR 


